AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME
Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr. 65133930, e-pasts dome@aizkraukle.lv, www.aizkraukle.lv

NOLIKUMS Nr.2019/4
Aizkrauklē
APSTIPRINĀTS
ar Aizkraukles novada domes
2019.gada 31.janvāra sēdes
lēmumu Nr.20 (protokols Nr.1, 21.p.)

BIZNESA IDEJU KONKURSA
”ESI UZŅĒMĒJS AIZKRAUKLES NOVADĀ 2019”
NOLIKUMS
I.

Vispārīgie noteikumi

1.1. Nolikums nosaka kārtību kādā tiek piešķirts Aizkraukles novada pašvaldības (turpmāk –
Pašvaldība) līdzfinansējums fizisko personu biznesa ideju projektiem uzņēmējdarbības
uzsākšanai (turpmāk – projekti) biznesa ideju konkursa ”Esi uzņēmējs Aizkraukles novadā
2019” ietvaros.
1.2. Konkursa Nolikumu apstiprina Aizkraukles novada dome.
1.3. Konkursa īstenošanai tiek piešķirts finansējums – 6500,00 euro (seši tūkstoši pieci simti
euro, 00 centi), pirms Iedzīvotāju ienākuma nodokļa nomaksas no Aizkraukles novada
budžeta līdzekļiem.
1.4. Konkursā tiek atbalstīti ne vairāk kā trīs pretendenti un vienam pretendentam tiek piešķirts
ne vairāk kā 3500,00 euro (trīs tūkstoši pieci simti euro, 00 centi) liels finansējums pirms
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa, saskaņā ar 8.1.apakšpunktā norādīto finansējuma apmēra
sadalījumu.
1.5 Pašvaldības finansējums šī konkursa ietvaros tiek piešķirts fiziskām personām, kuras ir
gatavas uzsākt uzņēmējdarbību Aizkraukles novada administratīvajā teritorijā, ja biznesa
idejas pieteikuma izvērtēšanas rezultātā iegūs finansējumu uzņēmējdarbības atbalstam.
1.6. Konkursa mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības vides attīstību novadā un sekmēt jaunu
uzņēmumu veidošanos Aizkraukles novadā.
1.7. Biznesa ideju pieteikumu oficiālais vērtētājs ir konkursa vērtēšanas komisija septiņu locekļu
sastāvā, ko veido ZPR Zemgales Uzņēmējdarbības pārstāvis, LIAA Jēkabpils biznesa
inkubatora pārstāvis, 3 Aizkraukles novada pašvaldības pārstāvji un vēl 2 uzņēmēji.
1.8. Konkurss norit divās kārtās:
1.8.1. pirmā kārtā pretendenti iesniedz pieteikumus līdz norādītajam termiņam;
1.8.2. otrā kārtā pretendenti, kuru iesniegtie pieteikumi atbilst nolikuma prasībām, tiek
aicināti prezentēt savu biznesa ideju konkursa vērtēšanas komisijai.
1.9. Konkursa termiņš ir no 2019.gada 1.marta līdz 29.novembrim (ieskaitot).
1.10. Projektu pieteikumu iesniegšanai tiek noteikti 3 pieņemšanas termiņi;
1.marts – 31.maijs, plkst.16:00;
3.jūnijs – 30.augusts, plkst.16:00;
2.septembris – 29.novembris, plkst.16:00.
1.11. Projektu pieteikumi tiek pieņemti līdz brīdim, kamēr Konkursa īstenošanai pieejamais
finansējums tiek izlietots pilnā apmērā līdz nākamās kārtas uzsākšanas datumam.

1.12. Pieteikuma iesniegšanas vieta – Aizkraukles novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā
Lāčplēša
ielā
1,
Aizkrauklē
vai
elektroniski
nosūtāms
uz
e-pastu:
Baiba.Kellere@aizkraukle.lv. Jautājumu gadījumā pretendenti var vērsties pie Aizkraukles
novada pašvaldības uzņēmējdarbības speciālistes Baibas Kelleres, Lāčplēša iela 1,
Aizkraukles novada Uzņēmējdarbības atbalsta centrā.
1.13. Konkursa rīkotājs paziņojumu par konkursa uzsākšanu publicē pašvaldības mājas lapā
www.aizkraukle.lv un www.auc.aizkraukle.lv, vietējā informatīvajā laikrakstā “Domes
Vēstis”.
1.14. Ar konkursa Nolikumu var iepazīties:
1.14.1. pašvaldības mājas lapā www.aizkraukle.lv un www.auc.aizkraukle.lv;
1.14.2. nosūtot pieprasījumu uz e-pasta adresi: baiba.kellere@aizkraukle.lv, lai saņemtu
Nolikumu elektroniski.
II. Pretendentam noteiktās prasības
2.1. Konkursa pieteikumu var iesniegt fiziska persona, ne jaunāka par 18 gadiem, kura apņemas
nodibināt un reģistrēt komercreģistrā komersantu, komercdarbību vai reģistrēt un uzsākt
saimniecisko darbību Aizkraukles novadā, ja tiks pieņemts lēmums par finansējuma
piešķiršanu.
2.2. Pretendents iepriekš var būt veicis uzņēmējdarbību, tomēr nav īpašnieks jau esošam
uzņēmumam.
2.3. Konkursa pieteikumu finansējuma (Granta) saņemšanai nevar iesniegt pretendents, kas savu
darbību plāno veikt:
2.3.1. alkoholisko dzērienu ražošanas un tirdzniecības nozarē;
2.3.2. tabakas izstrādājumu ražošanas un tirdzniecības nozarē;
2.3.4. azartspēļu vai derību nozarē;
2.3.5. ar intīma rakstura izklaidi saistītā nozarē;
2.3.6. ar finanšu un apdrošināšanas pakalpojumiem saistītā nozarē.
2.3.7. nozarē, kas saistīta ar vienu vai vairākām šādām preču grupām: šaujamieroči,
munīcija; radioaktīvas vielas; ķīmiskas vielas; dzelzs un tērauda ražojumi;
atkritumi; mēslošanas līdzekļi, kuriem piemēro muitas procedūru, zāles; narkotisko
vielu prekursori; nāves soda izpilde, spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, necilvēcīgai
vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai paredzētās preces; kultūras priekšmeti, kuru
izvešanai no Kopienas muitas teritorijas ir nepieciešama izvešanas atļauja; savvaļas
dzīvnieku sugu kažokādas; kaķu un suņu kažokādas.
2.4.

Viena fiziska persona drīkst iesniegt vienu biznesa idejas pieteikumu.
III. Konkursa pretendenta tiesības un pienākumi

3.1. Konkursa pretendents ir tiesīgs pirms konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām
atsaukt iesniegto konkursa pieteikumu.
3.2. Konkursa pretendents ir atbildīgs par konkursa pieteikumā ietvertās informācijas patiesumu.
3.3. Konkursa pretendentam, kas ir fiziska persona biznesa idejas īstenošana jāuzsāk 30 darba
dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas par atbalstu konkursā, reģistrējoties LR Uzņēmumu
reģistrā vai Valsts ieņēmumu dienestā, un biznesa ideja jāīsteno gada laikā no līguma ar
Pašvaldību noslēgšanas brīža.
3.4. Ja iesniegtā biznesa ideja ir saistīta ar pārtikas ražošanu vai pārstrādi, tad 30 dienu laikā pēc
reģistrēšanās LR Uzņēmumu reģistrā vai Valsts ieņēmumu dienestā, ir jāveic reģistrācija
Pārtikas un veterinārajā dienestā.
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3.5. Pēc punkta 3.3. un 3.4. nosacījumu izpildes konkursa pretendentam ir pienākums slēgt ar
Pašvaldību līgumu (nolikuma 4.pielikums) par piešķirtā finansējuma izlietošanu biznesa
idejas īstenošanai.
3.6. Konkursa pretendentam ir pienākums ievērot šo konkursa Nolikumu.
IV.
Atbalstāmās un neatbalstāmās izmaksas
4.1. Par atbalstāmām tiek noteiktas izmaksas, kas tieši saistītas ar komercdarbības izveidi un
attīstību, apgrozāmajiem līdzekļiem un ieguldījumiem komercdarbības pamatlīdzekļos, kā
arī nemateriāliem ieguldījumiem:
4.1.1. specifiskas tehnikas un/vai iekārtas iegāde;
4.1.2. ārpakalpojumu izdevumi:
4.1.2.1. grāmatvedības pakalpojumi;
4.1.2.2. jurista pakalpojumi;
4.1.2.3. uzņēmuma reģistrācijas izmaksas
4.1.2.4. bankas konta atvēršanas izmaksas;
4.1.3. interneta mājas lapas izstrāde;
4.1.4. licenču saņemšana;
4.1.5. specifiska rakstura datorprogrammu iegāde;
4.1.6. specifiska rakstura darbaspēka apmācība;
4.1.7. preču zīmes reģistrācija;
4.1.8. patentu reģistrācija Latvijas Republikas Patentu valdē;
4.1.9. citām pamatotām vajadzībām (lēmumu par pamatotību pieņem konkursa vērtēšanas
komisija balsojot).
4.2. Par neatbalstāmām izmaksām tiek noteiktas:
4.2.1. konkursa pieteikuma sagatavošanas izmaksas;
4.2.2. darba alga un visa veida nodokļi;
4.2.3. procentu maksājumi, maksa par finanšu transakcijām, valūtas maiņas komisijas
maksājumi un valūtas svārstību radītie zaudējumi;
4.2.4. naudas sodi, līgumsodi, nokavējuma procenti un tiesāšanās izdevumi;
4.2.5. tādu apakšlīgumu slēgšana, kuri palielina projekta izmaksas, bet nepievieno
projektam attiecīgu vērtību un kuros samaksa ir noteikta procentos no kopējām
projekta izmaksām;
4.2.6. īpašuma vai kapitāldaļu iegāde;
4.3. Atbalstāmās izmaksas tiek attiecinātas no tā laika, kad konkursa dalībnieks ir saņēmis
paziņojumu par atbalstu kā tas norādīts punktā 6.5.2. un ir tiesīgs šīs izmaksas iesniegt pēc
punktā 9. norādītās kārtības.
4.4. Konkursa vērtēšanas komisija nepiešķir finansējumu, ja no konkursa pieteikuma izriet, ka
iegādājamās vienības paredzēts izmantot personīgiem nolūkiem.
V. Pieteikumu iesniegšana
5.1. Konkursa pieteikuma iesniegšanas veidi:
5.1.1. konkursa pieteikumu ievieto aizlīmētā aploksnē ar norādi „Biznesa ideju
konkursam” un personīgi iesniedzot – Aizkraukles novada pašvaldības Klientu
apkalpošanas centrā Lāčplēša ielā 1, Aizkrauklē. Uz aploksnes pieteikuma
iesniedzēja vārds, uzvārds un kontaktadrese; konkursa pieteikums iesniedzams līdz
norādītajam termiņam;
5.1.2. konkursa pieteikumu var nosūtīt pa pastu uz adresi: Aizkraukles novada pašvaldība,
Lāčplēša iela 1, Aizkraukle, LV-5101, ar norādi “Biznesa ideju konkursam”, datums
uz pasta nosūtīšanas zīmoga nedrīkst būt vēlāks par konkursa iesniegšanas termiņu
(pasta zīmogs);
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5.1.3.

5.1.4.

Konkursam pieteikums elektroniskā formātā parakstīts ar elektronisko parakstu
nosūtāms līdz norādītajam termiņam uz e-pastu: Baiba.Kellere@aizkraukle.lv (visi
pieteikuma dokumenti MS Word, MS Excel, PDF vai JPEG formātā).
Pieteikuma oriģināls jāparaksta projekta iesniedzējam.

5.2. Konkursa pieteikumam ir šādas sastāvdaļas:
5.2.1. aizpildīta konkursa pieteikuma veidlapa (nolikuma 1. pielikums);
5.2.2. aizpildīta biznesa idejas apraksta veidlapa, ne vairāk kā 5 lapas (nolikuma
2.pielikums);
5.2.3. aizpildīta Naudas plūsmas aprēķina veidlapa (nolikuma 3.pielikums);
5.2.4. pretendenta biogrāfijas apraksts (CV);
5.2.5. pieteikumam var pievienot arī citus šajā Nolikumā neminētus materiālus un
paraugus, kas sniedz priekšstatu par plānotā projekta īstenošanas nepieciešamību.
5.3. Konkursa pieteikuma veidlapa un tai pievienojamie dokumenti jāsagatavo datorrakstā,
latviešu valodā (fonts – Times New Roman, burtu izmērs – 12).
5.4. Projekta pieteikums (projekta pieteikuma veidlapa un visi pielikumi) ir jāiesniedz vienā
oriģināleksemplārā, cauršūtā vai saskavotā veidā.
5.5. Iesniedzot konkursa pieteikumu, konkursa dalībnieks piekrīt norādīto personas datu
uzglabāšanai un apstrādei. Datu apstrādes mērķis: konkursā iesniegto pieteikumu izvērtēšana
un konkursa dalībnieku informēšana par konkursa rezultātiem. Datu pārzinis un datu
apstrādes vieta: Aizkraukles novada pašvaldība, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101.
VI.

Konkursa pieteikumu vērtēšana un rezultātu paziņošana

6.1. Vērtēšanas komisija, iepazinusies ar iesniegtiem pieteikumiem, nosaka laiku, kad pretendenti
klātienē sniegs savas biznesa idejas prezentāciju un atbildes uz konkursa komisijas
uzdotajiem jautājumiem. Par biznesa ideju prezentēšanas laiku katram pieteikuma
iesniedzējam tiek paziņots individuāli.
6.2. Pieteikumus vērtē katrs komisijas loceklis atsevišķi, katrai biznesa idejai piešķirot punktus
pēc nolikuma 7.1. punktā norādītajiem vērtēšanas kritērijiem. Lēmums par atbalstu tiek
piešķirts, saskaitot visu vērtēšanas komisijas locekļu punktus, nosakot finansējuma apmēru
pēc 8.1.punktā norādītajiem kritērijiem.
6.3. Vērtēšanas komisija ir lemttiesīga, ja tās darbā piedalās ne mazāk kā 5 komisijas locekļi.
6.4. Konkursa vērtēšanas komisija iepazīstas, izvērtē un lēmumu par konkursa rezultātiem
pieņem ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņa
beigām. Lēmumu paziņo ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā no rezultātu apstiprināšanas
brīža.
6.5. Konkursa vērtēšanas komisijas lēmums par konkursa rezultātiem tiek:
6.5.1. publicēts pašvaldības mājas lapās: www.aizkraukle.lv un www.auc.aizkraukle.lv,
vietējā informatīvajā laikrakstā “Domes Vēstis”.
6.5.2. rakstiski paziņots visiem konkursa dalībniekiem, nosūtot paziņojumu uz konkursa
pieteikumā norādīto kontaktadresi.
VII. Vērtēšanas kritēriji
7.1. Iesniegtos pieteikumus vērtē pēc šādiem kritērijiem:
Kvalitatīvie kritēriji

Maksimālais punktu skaits

Uzņēmējdarbības mērķa izklāsts

5

Esošās situācijas apraksts

10

Produkta vai pakalpojuma apraksts

15
4

Noieta tirgus analīze

10

Pārdošanas plāna kvalitāte, reklāmas aktivitāšu izklāsts

15

Uzņēmējdarbības risku novērtējums

10

Biznesa idejas oriģinalitāte, jauninājums

5

Biznesa idejas īstenošanai nepieciešamie finanšu līdzekļi

10

Naudas plūsmas invertējums

20
Kopā

100

VIII. Konkursa finansējums un uzvarētāju apbalvošanas kārtība
8.1. Konkursa uzvarētājam piešķiramais finansējuma apmērs tiek noteikts, atbilstoši 7 komisijas
locekļu kopvērtējuma iegūtajam procentu skaitam.
Procenti

Summa, EUR

90% - 100%
75% - 89%
50% - 74%

3500
2000
1500

8.2. Finansējums ir norādīts pirms Iedzīvotāju ienākuma nodokļa nomaksas.
8.3. Komisijai ir tiesības samazināt piešķiramo finansējuma apjomu atkarībā no biznesa idejas
pieprasījumā norādītā finansējuma apmēra.
8.4. Papildus naudas balvai uzvarētājiem ir iespēja izmantot mentora pakalpojumu.
8.5. Par konkursa uzvarētāju apbalvošanas laiku un vietu Aizkraukles novada pašvaldība paziņo
pieteikuma iesniedzējiem pēc konkursa rezultātu paziņošanas.
IX. Finansējuma piešķiršanas kārtība
9.1. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas, Pašvaldība uz konkursa uzvarētāja
norādīto komersanta (saimnieciskās darbības veicēja) bankas norēķinu kontu pārskaita 50%
no kopējā piešķirtā finansējuma apjoma kā avansa maksājumu.
9.2. Konkursa uzvarētājam ir pienākums izlietot 50% no piešķirtā finansējuma apjoma savas
biznesa idejas realizēšanai sešu mēnešu laikā no pārskaitījuma saņemšanas dienas. 20
(divdesmit) darba dienu laikā pēc piešķirtā finansējuma izlietošanas konkursa uzvarētājs
iesniedz Aizkraukles novada Uzņēmējdarbības atbalsta centrā (kontaktpersona Baiba
Kellere, mob.26227581) izdevumus apliecinošu dokumentu kopijas (rēķinus, pavadzīmes,
čekus, bankas maksājumu izdruka utml.), aizpildītu pielikumu Nr.5.
9.3. Pēc izdevumus apliecinošo dokumentu iesniegšanas un izvērtēšanas Pašvaldība 20
(divdesmit) darba dienu laikā veic noslēguma maksājumu 50% apmērā no piešķirtā
finansējuma summas uz pieprasījumā norādīto kontu, kuru konkursa uzvarētājam ir
pienākums izlietot sešu mēnešu laikā no pārskaitījuma saņemšanas dienas un iesniegt
izdevumus apliecinošus dokumentus, aizpildītu pielikumu Nr.5 Pašvaldībā 20 (divdesmit)
darba dienu laikā pēc piešķirtā finansējuma izlietošanas.
9.4. Konkursa rīkotājs patur tiesības samazināt izmaksājamo finansējuma summu, ja:
9.4.1. finansējuma saņēmējs ir izlietojis mazāku finanšu līdzekļu apjomu par to, kāds
norādīts līgumā ar Pašvaldību.
9.5. Konkursa rīkotājs patur tiesības neizmaksāt piešķirto finansējumu, ja konkursa uzvarētājs
līdz noteiktā termiņa beigām nav noslēdzis līgumu ar Pašvaldību.
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9.6. Konkursa rīkotājs patur tiesības likt atmaksāt izmaksāto finansējuma summu un samaksāto
Iedzīvotāju ienākumu nodokli, ja finansējuma saņēmējs:
9.6.1. nav iesniedzis izdevumus apliecinošos dokumentus atbilstoši līgumam;
9.6.2. tam piešķirto finansējumu bez iepriekšējas saskaņošanas izlietojis citu mērķu
sasniegšanai nekā norādīts līgumā ar Pašvaldību;
9.6.3. nav reģistrējis uzņēmumu un uzsācis apgūt finansējumu trīs mēnešu laikā no
finansējuma saņemšanas datuma
X. Kontroles mehānisms
10.1. Konkursa rīkotājs patur tiesības līguma darbības laikā veikt pārbaudes finansējuma saņēmēja
darbības vietā, lai pārliecinātos par:
10.1.1. iegādāto materiālo vērtību atrašanos uzņēmējdarbības veikšanas vietā;
10.1.2. uzņēmējdarbības norisi.
10.2. Pēc biznesa idejas īstenošanas konkursa uzvarētājam ir pienākums vienu reizi gadā iesniegt
aprakstu brīvā formā par realizēto biznesa ideju ( t.sk. veiktajām mārketinga aktivitātēm) un
finanšu pārskatu (Valsts ieņēmu dienestā iesniegtā finanšu pārskata kopiju).
10.3. Konkursa uzvarētājs tiek uzraudzīts un darbība sekmīgi jānodrošina vismaz 3 gadus no
līguma noslēgšanas brīža.
XI. Noslēguma jautājumi
11.1. Persona, kura paraksta līgumu ar Pašvaldību, ir personīgi materiāli atbildīga par finansējuma
izlietojumu saskaņā ar konkursa pieteikumu un plānoto izmaksu tāmi.
11.2. Nolikums stājas spēkā ar 2019.gada 1.februāri.
Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs

Šis dokuments ir elektroniski
parakstīts ar drošu elektronisko
parakstu un satur laika zīmogu
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L.Līdums

