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Cēsu novada domes sēdes 20.03.2019.
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PAŠVALDĪBAS UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATBALSTA PROGRAMMA “DARI CĒSĪM” 
KONKURSA NOLIKUMS

CĒSĪS

2019.GADA 20.MARTĀ NR. 12

I VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Nolikums  nosaka  kārtību,  kādā  Cēsu  novada  pašvaldība  (turpmāk  tekstā 
Pašvaldība) piešķir finansējumu Cēsu novadā reģistrēto mazo un vidējo uzņēmumu 
attīstības projektu īstenošanai atbalsta programmas “Dari Cēsīm” ietvaros.

1. Uzņēmējdarbības atbalsta programmas “Dari Cēsīm” konkursu (turpmāk - Konkurss) 
rīko Pašvaldības nodibinājums “Koprades māja Skola6” (turpmāk - Skola6), adrese: 
Lielā Skolas iela 6, Cēsis, LV-4101, e-pasta adrese: dita@skola6.lv.

2. Konkursam iesniegtos pieteikumus vērtē Konkursa komisija (turpmāk -  Komisija). 
Komisiju veido Pašvaldības pārstāvji, Skola6 pārstāvji un nepieciešamības gadījumā 
pieaicināti  speciālisti,  neatkarīgi  eksperti,  kuri  darbojas  saskaņā  ar  nolikumu. 
Komisiju ar atsevišķu rīkojumu uzveido Pašvaldība.

3. Konkursā var piedalīties:
3.1. fiziska  persona  -  iedzīvotājs,  kurš  sasniedzis  18  gadu  vecumu  un 

apņemas  dibināt  un  reģistrēt  uzņēmumu LR  Uzņēmumu reģistrā  ar  juridisko 
adresi Cēsu novada administratīvajā teritoijā;

3.2. juridiska  persona -  LR Uzņēmumu reģistrā  reģistrēts  komersants,  kurā 
darbinieku skaits nepārsniedz 10, apgrozījums nepārsniedz EUR 500 000, un 
juridiskā  un  faktiskā  uzņēmuma  adrese  ir  reģistrēta Cēsu  novada 
administratīvajā teritorijā. 

4. Pieteikšanos  Konkursam  izsludina  un  informāciju  par  Nolikumu  Skola6  publicē 
Pašvaldības  mājas  lapā  www.cesis.lv,  Skola6  mājas  lapā  www.skola6.lv un 
pašvaldības  oficiālajā laikrakstā “Cēsu vēstis”.

5. Skola6  sadarbībā  ar  Pašvaldības  Komunikācijas  un  klientu  servisa  pārvaldi 
Konkursa ietvaros veic informatīvu kampaņu par Konkursu.

II KONKURSA MĒRĶIS, UZDEVUMS UN SASNIEDZAMIE REZULTĀTI

6. Konkursa mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības attīstību Cēsu novadā, atbalstot jaunu 
uzņēmumu  veidošanu  un  esošo  uzņēmumu  jaunu  produktu  un  pakalpojumu 
attīstību.

7. Konkursa  uzdevums  ir  sniegt  finansiālu  atbalstu  komersantiem,  tai  skaitā 
saimnieciskās  darbības  veicējiem,  līdzfinansējot  uzņēmējdarbības  attīstības 
projektus, kas saistīti ar inovatīvu produktu un pakalpojumu attīstību un uzņēmuma 
eksportspējas veicināšanu. 

8. Konkursa  sasniedzamais  rezultāts  ir  piecu  līdz  sešu  uzņēmējdarbības  attīstības 
ideju finansiāls atbalsts gadā.

III ATTIECINĀMĀS AKTIVITĀTES UN ATTIECINĀMĀS IZMAKSAS
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9. Konkursa ietvaros attiecināmas ir aktivitātes, kas tiešā veidā vērstas uz:
9.1.  inovatīvu produktu vai pakalpojumu attīstību;
9.2.  uzņēmuma vai produkta/pakalpojuma eksportspējas paaugstināšanu.

10.Attiecināmās izmaksas:
10.1.  Produkta/pakalpojuma prototipa izstrādes, testēšanas, sertificēšanas un 

aizsardzības izmaksas;
10.2.  Iekārtu, instrumentu, materiālu un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana;
10.3.  Mārketinga aktivitātes, kas tiešā veidā saistītas ar produkta/pakalpojuma 

jaunu eksporta tirgu apgūšanu.
11. Izmaksas tiek attiecinātas no brīža, kad ar atbalsta saņēmēju tiek parakstīts līgums 

par finansējuma piešķiršanu.
12.Viena projekta maksimālais atbalsta apjoms ir EUR 3 000.
13.Projketa pieteicējam jānodrošina 30% projekta līdzfinansējums.
14.Konkursam nevar  pieteikt  projektus,  kas  jau  iepriekš  saņēmuši  atbalstu  no  Dari 

Cēsīm programmas.
15.Konkursa ietvaros naudas līdzekļi tiek izsniegti divās daļās:

15.1.  pirmā  daļa  70%  apmērā,  pēc  līguma  parakstīšanas  par  atbalsta 
piešķiršanu;

15.2.  otrā  daļa,  30%  atbalsta  apmērā,  pēc  projekta  īstenošanas  un  gala 
atskaites iesniegšanas.

IV ATBALSTA SAŅĒMĒJI
16.Konkursam pieteikties fiziska vai juridiska persona, ja:

16.1.  Pretendents darbojas vai plāno darboties Cēsu novada teritorijā (juridiskā 
un faktiskā adrese ir reģistrēta Cēsu novadā, vai tiks reģistrēta Cēsu novadā, ja 
tiks saņemts grantu programmas finansējums);

16.2.  Pretendenta (reģistrēta uzņēmuma) darbinieku skaits nepārsniedz 10 un 
apgrozījums nepārsniedz EUR 500 000 (iepriekšējā taksācijas gadā);

16.3.  Pretendentam  nav  ar  tiesas  spriedumu  pasludināts  maksātnespējas 
process,  tai  skaitā  neatrodas  tiesiskās  aizsardzības  procesā,  ārpus  tiesas 
tiesiskās  aizsardzības  procesā,  sanācijas  procesā  vai  tā  nav  izbeigta 
saimnieciskā darbība vai neatrodas likvidācijas procesā;

16.4.  Pretendents  uz  pieteikuma  iesniegšanas  brīdi  pilnā  apmērā  un 
normatīvajos  aktos  noteiktajos  termiņos  ir  nomaksājis  nodokļus  un/vai  citus 
valsts vai pašvaldības noteiktos obligātos maksājumus (parādu summa līdz EUR 
150 netiek ņemta vērā);

16.5.  Pretendents  veic  saimniecisko darbību jebkurā LR normatīvajos aktos 
atļautā nozarē, izņemot (var izskatīt, ja inovatīvs produkts/ pakalpojums nozarē):
16.5.1. azartspēļu nozarē,
16.5.2. alkoholisko dzērienu tirdzniecības nozarē,
16.5.3. tabakas izstrādājumu tirdzniecības nozarē,
16.5.4. ieroču un munīcijas tirdzniecības nozarē,
16.5.5. operācijas ar nekustamo īpašumu (nozarē).

V KONKURSA PIETEIKUMU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI
17.Konkursa vērtēšanas kritēriji:

17.1.  Pretendents atbilst Nolikuma prasībām.
17.2.  Konkursa pieteikums atbilst kvalitatīvā vērtējuma kritērijiem:



 

17.2.1. piedāvātā  projekta  jaunrade  un  inovāciju  līmenis  -  inovatīvs  process, 
inovatīvs  produkts,  inovatīvs  pakalpojums,  inovatīvs  izplatīšanas  kanāls, 
inovatīva klientu iesaiste (maksimālais punktu skaits 5, jāiegūst vismaz 1);

17.2.2. radītā produkta/  pakalpojuma eksporta potenciāls (maksimālais punktu 
skaits 5, jāiegūst vismaz 1);

17.2.3. pieteiktā projekta komercializācijas potenciāls tirgū (maksimālais punktu 
skaits 5, jāiegūst vismaz 1);

17.2.4. piedāvātā  projekta  potenciāls  radīt  jaunas  darba  vietas  (maksimālais 
punktu skaits 5, jāiegūst vismaz 1);

17.2.5. plānoto  izmaksu  pamatojums  (maksimālais  punktu  skaits  5,  jāiegūst 
vismaz 1).

2. Diviem pretendentiem iegūstot vienādu punktu skaitu, priekšroka ir projektam, kas 
tiek realizēts ar mazāku atbalsta apjomu.

3. Nepārsniedzot  Konkursa ietvaros pieejamā atbalsta  apjomu,  atbalsts  tiek sniegts 
tiem inovāciju  projektiem,  kuru  pretendents  atbilst  Nolikuma prasībām,  Konkursa 
mērķim,  uzdevumam  un  kuri  saņēmuši  augstāko  novērtējumu  kvalitatīvajā 
vērtējumā.

VI KONKURSA PIETEIKUMA IESNIEGŠANA
4. Pieteikums Konkursam jāiesniedz atbilstoši publikācijās par konkursa izsludināšanu 

noteiktajā termiņā.
5. Konkursa pieteikumi jāiesniedz elektroniskā formā, nosūtot uz Skola6 e-pasta adresi 

info@skola6.lv, vai pa pastu, adresējot Koprades mājai Skola6, Lielā Skolas ielā 6, 
Cēsīs, LV-4101.

6. Pieteikumam  jābūt  noformētam  valsts  valodā,  elektroniski  aizpildot  Nolikuma 
pielikumu - Pieteikums.

7. Pretendents var iesniegt tikai vienu Pieteikumu.
8. Pretendents ir atbildīgs par Konkursa pieteikumā ietvertās informācijas patiesumu.

VII KONKURSA PIETEIKUMU IZVĒRTĒŠANA
9. Iesniegtos Konkursa pieteikumus apkopo un to atbilstību Nolikumam izvērtē Skola6. 

Pieteikumus, kuri atbilst Nolikumam, Skola6 virza izskatīšanai Komisijas sēdē.
10.Komisija  pieteikumus  vērtē  saskaņā  ar  Nolikumā  noteiktajiem  kvalitatīvajiem 

kritērijiem, Konkursa mērķi un uzdevumu.
11.Komisijai  ir  tiesības  pieprasīt  Pretendentam precizēt  informāciju  par  pieteikumu, 

norādot termiņu, līdz kuram jāiesniedz pietiekuma precizējumi.
12.Lēmumu  par  atbalstītajiem  pieteikumiem  un  finansējuma  piešķiršanu  Komisija 

pieņem 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām. 
13.Komisijas  lēmums  var  būt  par  pieteikuma  atbalstīšanu,  daļēju  atbalstīšanu, 

noraidīšanu vai novirzīšanu konsultatīvā atbalsta sniegšanai.
14.Komisijas  loceklis  nepiedalās  iesniegto  pieteikumu  izskatīšanā  un  lēmuma 

pieņemšanā,  ja  šīs  darbības  var  ietekmē  attiecīgās  personas,  tās  radinieku, 
darījuma partneru vai personas, ar kuru viņam kopīga saimniecība, personiskās un 
mantiskās intereses.

15.Par  Konkursa  rezultātiem Skola6  rakstiski  informē  katru  projekta  iesniedzēju  10 
(desmit) dienu laikā pēc Nolikuma 27.punktā minētā lēmuma pieņemšanas.

VIII LĪGUMA NOFORMĒŠANA UN KONTROLE
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16.Pamatojoties uz Komisijas lēmumu par finansējuma piešķiršanu, Skola6 sagatavo 
un  Pašvaldība  noslēdz  ar  atbalstīto  projektu  īstenotājiem finansēšanas  līgumus. 
Līgums  noslēdzams  60  (sešdesmit)  dienu  laikā  kopš  Konkursa  rezultātu 
paziņošanas.

17.Projekts jāīsteno tā pieteikumā paredzētajam mērķim 12 (divpadsmit) mēnešu laikā 
no  finansēšanas  līguma  noslēgšanas  brīža.  Gala  atskaite  par  projekta  norisi 
jāiesniedz  Skola6  ne  vēlāk  kā  viena  mēneša  laikā  pēc  paredzētā  projekta 
īstenošanas  beigu  termiņa.  Gala  atskaites  neiesniegšana  var  būt  par  pamatu 
iepriekš izsniegtā finansējuma atgriešanai Pašvaldībai.

Sēdes vadītājs
Cēsu novada domes priekšsēdētājs /personiskais paraksts/ J.Rozenbergs

IZRAKSTS PAREIZS
Cēsu novada pašvaldības Administrācijas 
biroja sekretāre A.Alksnīte
Cēsīs, 27.03.2019.


