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Alsungas novada domes  

konkursa par finansējuma piešķiršanu uzņēmēju projektiem 2018. gadā 

NOLIKUMS  
 

1. Konkursa mērķis un uzdevumi 

 

1.1. Konkursa mērķis ir sekmēt uzņēmējdarbības attīstību Alsungas novada teritorijā, 

atbalstot uzņēmēju, īpaši topošo un jauno uzņēmēju (saimnieciskā darbība 

reģistrēta ne agrāk kā 3 gadus kopš projektu konkursa izsludināšanas datuma 

mājas lapā www.alsunga.lv) biznesa ideju īstenošanu un attīstību. 

1.2. Konkursa uzdevumi: 

1.2.1. atbalstīt jaunas uzņēmējdarbības uzsākšanu vai jau esošas attīstību; 

1.2.2. izvērtēt iesniegto projektu atbilstību izvirzītajam mērķim un piešķirt Alsungas 

novada domes finansējumu atbalstāmajiem projektiem. 

 

2. Konkursa pretendenti 

 

2.1. Konkursā var piedalīties fiziskas vai juridiskas personas, kuras īsteno vai plāno 

īstenot uzņēmējdarbību Alsungas novada administratīvajā teritorijā: 

2.1.1. Pretendentam – juridiskai personai - juridiskā adrese uz pieteikuma 

iesniegšanas brīdi ir reģistrēta Alsungas novada administratīvajā teritorijā, 

vai Pretendents sniedzis apliecinājumu, ka gadījumā, ja tiks pieņemts 

lēmums par atbalsta piešķiršanu, pirms finansējuma pirmās daļas 

saņemšanas, bet ne vēlāk kā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc minētā 

lēmuma pieņemšanas, reģistrēs juridisko adresi Alsungas novada 

administratīvajā teritorijā).  

2.1.2. Pretendentam – fiziskai personai – saimnieciskās darbības veicēja 

saimnieciskās darbības veikšanas vietai ir jābūt Alsungas novada 

administratīvajā teritorijā vai arī saimnieciskās darbības veicējs ir sniedzis 

apliecinājumu, ka gadījumā, ja tiks pieņemts lēmums par atbalsta 

piešķiršanu, pirms finansējuma pirmās daļas saņemšanas, bet ne vēlāk kā 
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20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc minētā lēmuma pieņemšanas, 

reģistrēs Alsungas novada teritorijā savas saimnieciskās darbības 

veikšanas vietu. 

2.3. Pretendents nav saņēmis de minimis atbalstu vai arī patreizējā fiskālajā gadā un 

iepriekšējos divos fiskālajos gados pretendenta saņemtais de minimis atbalsta apjoms 

nepārsniedz Komisijas Regulas Nr.1407/2013 3.panta 2.punktā noteikto maksimālo 

apmēru viena vienota uzņēmuma līmenī. Viens vienots uzņēmums atbilst Komisijas 

Regulas Nr.1407/2013 2.panta 2.punktā noteiktajai „viena vienota uzņēmuma” 

definīcijai. Visi dati, kas saistīti ar de minimis atbalsta piešķiršanu, uzglabājami 

atbilstoši Komisijas Regulas Nr.1407/2013 6.panta 4.punktam. 

2.4. Pretendentam atbalsts netiek piešķirts nozarēm un darbībām, kuras minētas 

Komisijas regulas Nr.1407/2013 1.panta 1. punktā.  Ja pretendents, kuram plāno 

piemēro atbalstu, darbojas arī nozarēs un veic darbības, kas minētas Komisijas regulas 

Nr.1407/2013 1.panta 1.punkta a), b) un c) apakšpunktos, tas nodrošina šo nozaru 

darbību vai izmaksu nošķiršanu no tām darbībām, kurām piešķirts de minimis atbalsts.  

2.5. Atbalsta saņēmējs apliecina, ka tas nav saņēmis un nesaņems de minimis vai citu 

atbalstu par tām pašām attiecināmajām izmaksām citu aktivitāšu ietvaros no 

vietējiem, reģionālajiem, valsts vai Eiropas Savienības līdzekļiem. 

 

3. Konkursa norise un kārtība 

 

3.1. Konkursa aktivitātes var tikt īstenotas tikai Alsungas novada teritorijā.  

3.2. Konkurss ir atklāts, tajā var piedalīties visi pretendenti, kas atbilst šī nolikuma 

2.1. punktā noteiktajām prasībām. 

3.3. Konkurss tiek izsludināts Alsungas novada mājas lapā www.alsunga.lv un 

vietējos medijos. 

3.4. Projektu (biznesa plānu) iesniegšana: 

3.4.1. Projekts jāiesniedz papīra formātā vienā eksemplārā. Projekts iesniedzams 

latviešu valodā uz A 4 formāta lapām, datorsalikumā. 

3.4.2. Iesniegšanas vieta – Alsungas valsts un pašvaldības vienotais klientu 

apkalpošanas centrs (Pils iela 1, Alsunga, Alsungas novads); 

3.4.3. Projekta iesniegšanas datums – 20.06.2018. (ieskaitot), līdz plkst.17:00. 

Projektu var iesniegt personīgi, pa pastu vai elektroniski (parakstītu ar drošu 

elektronisko parakstu) e-pastā: dome@alsunga.lv; 

3.5. Projekta iesniegums sastāv no projekta pieteikuma veidlapas (1. pielikums), 

informācijas par uzņēmējdarbības projektu (2.pielikums) un aizpildītas uzskaites 

veidlapas par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta piešķiršanai 

(4.pielikums). 

3.6. Projektā attiecināmas ir šādas izmaksas: 

3.6.1. Pamatlīdzekļi, inventārs un aprīkojums; 

3.6.2. Materiāli, izejvielas; 

3.6.3. Pakalpojumi, kas tieši saistīti ar projekta īstenošanu (tai skaitā ar 

saimnieciskās darbības reģistrēšanas un nepieciešamo atļauju saņemšanas izdevumi); 

3.6.4. Datorprogrammas, kas tieši saistītas ar projekta īstenošanu. 

3.7.Alsungas novada domes kopējais budžets uzņēmējdarbības projektu īstenošanai 

2018. gadā ir 3000,00 euro. 

http://www.alsunga.lv/


3.8. Konkursā pieejamā budžeta ietvaros tiks atbalstīti vairāki projekti. Pieprasītā 

summa vienam projektam nedrīkst būt lielāka kā 1000,00 euro. 

3.9. Projekta iesniedzējam jāparedz līdzfinansējums vismaz 10% apmērā. 

Līdzfinansējumu var veidot arī nemateriālie ieguldījumi (t.sk. telpas, transports, 

pašu inventārs u.tml.). 

3.10. Konkursa ietvaros tiks sniegts atbalsts projektiem, kurus plānots īstenot laika 

posmā no 2018.gada 1. augusta līdz 2018. gada 1. decembrim. 

 

 

4. Pieteikumu izskatīšana un vērtēšanas kritēriji. Rezultātu paziņošana. 

 

4.1. Konkursu organizē Alsungas novada domes Administratīvā un attīstības nodaļa. 

4.2. Alsungas novada dome izveido Konkursa komisiju 5 personu sastāvā, kuras 

sastāvā ir Alsungas novada domes Administratīvās un attīstības nodaļas projekta 

speciālists, vismaz viens deputāts un vismaz viens speciālists, kurš nodarbojas ar 

uzņēmējdarbības atbalstu. 

4.3. Konkursa komisija, pieņemot lēmumu, ievēro konkursa vērtēšanas 

administratīvos un kvalitatīvos pamatkritērijus (5.pielikums), prioritāri atbalstot 

projektus ar augstāko iegūto punktu skaitu. Vienāda punktu skaita gadījumā 

priekšroka tiek dota projektam, kuram ir lielāks līdzfinansējums. Konkursa komisija 

iesniedz rezultātus Alsungas novada domei apstiprināšanai. 

4.4. Komisija projektus izskata 4 nedēļu laikā, rezultāti tiek paziņoti personīgi 

iesniedzējam un vietējos medijos. 

4.5. Noraidījuma iemeslus konkursa iesniedzējiem paziņo rakstiski pa pastu vai e-

pastu. 

4.6. Konkursa komisija, pieņemot lēmumu par atbalsta piešķiršanu sagatavo uzskaites 

veidlapu, kas noteikta Ministru kabineta 2014. gada 2.decembra noteikumu Nr.740 

“De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi” 

2.pielikumā. Vienu veidlapas eksemplāru atbalsta sniedzējs izsniedz atbalsta 

pretendentam. 

 

5. Finansējuma saņemšanas kārtība un kontrole, 

 atbalstīto uzņēmējdarbības projektu satura analīze un atskaite 

 

5.1. Projektu iesniedzēji, kuru projekti tiek atbalstīti, 10 darba dienu laikā no rezultātu 

paziņošanas sazinās ar Alsungas novada domes Administratīvo un attīstības nodaļu, 

lai vienotos par finansējuma piešķiršanas kārtību un parakstītu finansēšanas līgumu. 

5.2. Alsungas novada dome ir tiesīga veikt piešķirto finanšu līdzekļu izlietojuma 

pārbaudi un kontrolēt projekta realizāciju, atbilstoši konkursa nolikumam un projekta 

pieteikuma dokumentācijai. 

5.3. Projekta organizētāji ir atbildīgi par aktivitāšu īstenošanu, atbilstoši apstiprinātā 

projekta pieteikumam, un pārskaitīto finanšu līdzekļu lietderīgu izmantošanu 

atbilstoši apstiprinātajai projekta budžeta tāmei. 

5.4. Persona vai personu grupa, kurai ar konkursa komisijas lēmumu tika piešķirts 

finansējums, 15 darba dienu laikā, pēc uzņēmējdarbības projekta noslēguma, iesniedz 

Alsungas novada pašvaldības Administratīvai un attīstības nodaļai projekta satura 

analīzi un finansējuma izlietojuma atskaiti (3.pielikums). 

5.5. Projekta pēcuzraudzības periods ilgst trīs gadus no dienas, kad iesniegta projekta 

atskaite. Pēcuzraudzības perioda laikā Alsungas novada domes Administratīvai un 



attīstības nodaļai ir tiesības veikt pārbaudi projekta īstenošanas vietā, lai nodrošinātu 

projekta rezultātu ilgtspēju. 

5.6. Ja projekta vai pēcuzraudzības laikā tiek konstatēta projekta rezultātu 

nesasniegšana, finansējuma saņēmējam ir pienākums atmaksāt projektā saņemto 

finansējumu. 

 

 

Domes priekšsēdētāja        D. Kalniņa 


