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Cēsīs, Cēsu novadā 
21.04.2022.                            Nr.231 
 

Par grozījumiem Cēsu novada domes 2022. gada 24.marta lēmumā Nr. 143 "Par Cēsu 
novada uzņēmējdarbības grantu konkursa nolikuma apstiprināšanu" 

_____________________________________________________________________ 
Ziņo: Zelma Mičule, Attīstības pārvaldes uzņēmējdarbības attīstības nodaļas vadītāja 

 
 Cēsu novada dome 2022. gada 24.martā apstiprināja “Cēsu novada uzņēmējdarbības grantu 
konkursa nolikums”.  

Atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 10.panta pirmajam punktam, Cēsu 
novada uzņēmējdarbības grantu konkursa nolikums, turpmāk- Nolikums, tika iesniegts sākotnējai 
izvērtēšanai Finanšu ministrijai. 

2022. gada 11.aprīlī un 14.aprīlī elektroniskā pasta sarakstē Cēsu novada pašvaldība, saņēma 
Finanšu ministrijas norādījumus papildināt Nolikuma I nodaļu ar trīs jauniem punktiem un precizēt 
Nolikuma III, IV, VII un XI nodaļu. 

Lai nodrošinātu likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punkta pašvaldības 
autonomo funkciju,  Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 19 balsīm – par (Andris Mihaļovs, Juris 
Žagars, Ivo Rode, Ainārs Šteins, Biruta Mežale, Inga Cipe, Elīna Stapulone, Jānis Rozenbergs, Inese 
Suija-Markova , Ēriks Bauers, Ella Frīdvalde-Andersone, Indriķis Putniņš, Jānis Kārkliņš, Laimis Šāvējs, 
Andris Melbārdis , Guntis  Grosbergs, Atis Egliņš-Eglītis, Hardijs VENTS,  Erlends Geruļskis), pret – 
nav, atturas – nav, nolemj: 

 
1. Precizēt Cēsu novada domes 2022. gada 24.marta apstiprinātajā  "Cēsu novada uzņēmējdarbības 
grantu konkursa nolikums” šādus grozījumus: 

1.1. izteikt Nolikuma  6. punktu šādā redakcijā: 
“6. Konkursā var piedalīties: 
6.1. fiziska persona - iedzīvotājs, kurš sasniedzis 18 gadu vecumu un apņemas dibināt un 
reģistrēt uzņēmumu LR Uzņēmumu reģistrā, kā arī apņemas veikt vai veic uzņēmējdarbību 
novada teritorijā; 
6.2. juridiska persona - LR Uzņēmumu reģistrā reģistrēts komersants, kura apgrozījums 
iepriekšējā kalendārajā gadā nepārsniedz EUR 500 000, un saimnieciskā darbība tiek veikta 
Cēsu novada administratīvajā teritorijā.”. 

1.2. izteikt Nolikuma 10.1. punktu šādā redakcijā: 
“10.1. Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk – 
Komisijas regula Nr.1407/2013), kā arī saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 21.novembra 
noteikumiem Nr.715 “Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību 
un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem”.”. 

1.3. Mainīt Noteikumu numerāciju un turpmāk 14.punktu uzskatīt par 17. punktu un secīgi mainīt 
turpmāko punktu numerāciju; 

1.4. papildināt Nolikumu ar jaunu 14.punktu šādā redakcijā: 



“14. Digitālā inovāciju balva tiek piešķirta kā komercdarbības atbalsts (de minimis), ar 
Komisijas regulu Nr.1407/2013 un ievērojot šajā nolikumā ietvertos komercdarbības atbalsta 
kontroles nosacījumus.”. 

1.5. papildināt nolikumu ar jaunu 15.punktu šādā redakcijā: 
“15. Digitālo inovāciju balvas saņēmēju vismaz 4 nozares ekspertu sastāvā izvērtē Cēsu 
Digitālais centrs pēc šādiem kritērijiem: 
15.1. Tiek plaši izmantots digitālais mārketings (vienota komunikācijas platforma, domēns, 
sociālie tīkli, interneta mājas lapa); 
15.2. Biznesa procesu digitalizācija (digitālie tirdzniecības kanāli, ražošanas procesu 
automatizācija, piegādes digitālie risinājumi, noliktavu uzskaites digitalizācija); 
15.3. Izstrādāts jauns IT produkts vai pakalpojums (programma, aplikācija); 
15.4. Izstrādātais produkts vai pakalpojums ir nozīmīgs Cēsu novada iedzīvotājiem.”. 

 
1.6. papildināt Nolikumu ar jaunu 16.punktu šādā redakcijā: 

“16. Ja Cēsu Digitālais centrs nolemj kādam no granta saņēmējiem piešķirt digitālo 
inovāciju balvu, tad Pašvaldība veic visas nepieciešamās darbības, lai tiktu ievēroti šajā 
nolikumā ietvertie komercdarbības atbalsta kontroles nosacījumi.”. 

1.7. izteikt Noteikumu 21.punktu šādā redakcijā: 
“21. Konkursa ietvaros attiecināmas ir aktivitātes, kas tiešā veidā vērstas uz: 
21.1. Inovatīvu produktu vai pakalpojumu attīstību; 
21.2. Jauna produkta/pakalpojuma radīšanu.”. 

1.8. izteikt Nolikuma 22.punktu šādā redakcijā: 
“22. Attiecināmās izmaksas: 
22.1. Produkta/pakalpojuma prototipa izstrādes, testēšanas, sertificēšanas un 
aizsardzības izmaksas; 
22.2. Iekārtu, instrumentu, materiālu un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana; 
22.3. Mārketinga aktivitātes, kas tiešā veidā saistītas ar produkta/pakalpojuma 
pārdošanu.”. 

1.9. papildināt Nolikuma 23.punktu ar jaunu apakšpunktu Nr.23.11.šādā redakcijā: 
“23.11.Finansējums kravas transportlīdzekļu iegādei, ja uzņēmums darbojas kravu 

komercpārvadājumu autotransporta nozarē (Komisijas regulas Nr.1407/2013 3.panta 
2.punkts).”. 

1.10. izteikt Nolikuma 28.1. punktu šādā redakcijā: 
“28.1. Pretendents veic saimniecisko darbību vai plāno to veikt Cēsu novada 
administratīvajā teritorijā, ja tiks saņemts Grantu programmas finansējums;”. 

1.11. izteikt Nolikuma 43.punktu šādā redakcijā: 
“43. Par Konkursa rezultātiem Skola6 rakstiski informē katru projekta iesniedzēju 10 
(desmit) dienu laikā pēc Nolikuma 37. punktā minētā lēmuma pieņemšanas.” 

1.12.izteikt Nolikuma 55.punktu šādā redakcijā: 
“55. Pašvaldība finansējumu piešķir, ievērojot Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. 
punktā minētos nozaru un darbības ierobežojumus. Ja komersants darbojas arī nozarēs vai 
veic darbības, kas minētas Komisijas regulas Nr.1407/2013 1.panta 1.punktā, tas nodrošina 
šo nozaru darbību vai izmaksu nodalīšanu no tām darbībām, kurām piešķirts de minimis 
atbalsts.”. 

1.13. izteikt Nolikuma 56.5. apakšpunktu šādā redakcijā: 
“56.5. Uzņēmumi, kuriem kādas no 56.1. līdz 56.4. apakšpunktā minētajām attiecībām 
pastāv ar viena vai vairāku citu uzņēmumu starpniecību, arī ir uzskatāmi par vienu vienotu 
uzņēmumu.”. 

1.14. izteikt Nolikuma 60.punktu šādā redakcijā: 



“60. Nolikuma 58.punktā minētā atbalsta piešķiršanas diena ir ne vēlāk kā noteikts 
Komisijas regulas Nr.1407/2013 7. panta 4. punktā un 8. pantā.” 

2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram. 
 

 
           

Cēsu novada domes priekšsēdētājs     J.Rozenbergs 
 

 
DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 


