
   
 

SLUDINĀJUMS 

  

PROGRAMMAS  “VIETĒJĀ ATTĪSTĪBA, NABADZĪBAS MAZINĀŠANA UN KULTŪRAS SADARBĪBA” 

NELIELA APJOMA GRANTU SHĒMAS ATKLĀTĀ PROJEKTU IESNIEGUMA KONKURSA  

“ATBALSTS BIZNESA IDEJU ĪSTENOŠANAI LATGALĒ” 2.KĀRTA 
EEZ granti 2014 – 2021 

LATVIJA 

1. PAMATA INFORMĀCIJA UN NOSACĪJUMI 

Atklātā konkursa grantu shēmas mērķis ir veicināt nodarbinātību Latgales reģionā, atbalstot 

komersantus jaunu biznesa ideju īstenošanā. 

 

Konkursa 

izsludināšana: 
 1 /aprīlis/ 2022 

Termiņš:  1/jūnijs/ 2022, 23:59 

Grantu apjoms: EUR 5 000 - EUR 10 000 

Grantu likme:  
Programmas līdzfinansējuma atbalsta intensitāte nepārsniedz 55 procentus 

no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. 

Atklātajā 

konkursā 

pieejamais 

finansējums: 

EUR 457 625,01   
 

Konkursu 

izsludina: 
Latgales plānošanas reģions (turpmāk - Grantu shēmas apsaimniekotājs) 

Projekta 

iesnieguma 

iesniedzējs: 

Projekta iesnieguma iesniedzējs ir jebkura fiziska persona, kas reģistrējusies 

kā saimnieciskās darbības veicējs saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo 

apdrošināšanu" un saimniecisko darbību veic Latgales reģionā, kā arī 

individuālais komersants vai juridiska persona, kas komercdarbību veic 

juridiskajā adresē vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētā 
struktūrvienībā, kura atrodas Latgales reģionā, ja atbalsta pretendents 

atbilst mikrouzņēmuma vai mazā uzņēmuma statusam atbilstoši šādiem 

nosacījumiem:  
 - mikrouzņēmums ir dibināts Latvijā un darbinieku skaits projekta iesnieguma 

iesniegšanas brīdī un projekta īstenošanas laikā nav lielāks par pieciem, un tā 

apgrozījums kalendāra gadā nepārsniedz 40 000 euro; 
 - mazais uzņēmums ir dibināts Latvijā un darbinieku skaits projekta 

iesniegšanas brīdī un projekta īstenošanas laikā nav lielāks par 20, un tā 

apgrozījums kalendāra gadā nepārsniedz 1 000 000 euro; 

 - mikrouzņēmuma vai mazā uzņēmuma pamatkapitālā ir vismaz 75 procenti 
privātā kapitāla daļu. 

 

Nosakot projekta iesnieguma iesniedzēja darbinieku skaitu un apgrozījuma 
apmēru, ņem vērā arī projekta iesnieguma iesniedzēja saistītos uzņēmumus, 

projekta iesnieguma iesniedzēja saistīto uzņēmumu grupu nosakot saskaņā ar 

Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas 
atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 

107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 26. 

jūnijs, Nr. L 187), 1. pielikumu. 

Projekta 

partneri: 

Projekta iesnieguma iesniedzējs projektu īsteno viens vai kopā ar vienu vai 

vairākiem projekta partneriem, kurus piesaista tikai apmācību aktivitātēm 

darbinieku produktivitātes kāpināšanai un attiecināmās izmaksas nepārsniedz 

10 procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.  
 

Projekta partneris var būt: 
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• Latvijas Republikas tiešās pārvaldes iestāde vai atvasināta publiska 

persona vai tās iestāde; 
• Latvijas Republikā reģistrēta biedrība, nodibinājums vai komersants; 

• jebkura valsts vai privāta struktūra, komerciāla vai nekomerciāla, kā arī 

nevalstiskā sektora organizācija donorvalstīs un EEZ FI saņēmējvalstīs 

(Bulgārijas, Čehijas, Grieķijas, Horvātijas, Igaunijas, Kipras, Lietuvas, Maltas, 
Polijas, Portugāles, Rumānijas, Slovākijas, Slovēnijas un Ungārijas), vai ārpus 

EEZ, ja tai ir kopīga robeža ar Latvijas Republiku, vai jebkura starptautiska 

organizācija vai tās aģentūra. 

Dokumenti, kas 

jāiesniedz:  

Projekta iesniegums sastāv no projekta iesnieguma veidlapas latviešu valodā 

(nolikuma 1.pielikums), kurā informācija angļu valodā norādīta tikai tajās 

projekta iesnieguma sadaļās, kurās norādīts, ka sadaļa jāaizpilda arī angļu 

valodā, un papildu iesniedzamās dokumentācijas: 

 “Veidlapa par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta uzskaitei un 
piešķiršanai” vai norāda de minimis atbalsta uzskaites sistēmā 

izveidotās un apstiprinātās pretendenta veidlapas identifikācijas 

numuru;  

 projekta budžets; 

 naudas plūsmas grafiks; 

 pēdējais apstiprinātais uzņēmuma gada pārskats un finanšu operatīvais 
pārskats (t.sk., bilance, peļņas vai zaudējumu aprēķins, paskaidrojumi 

pie peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem, paskaidrojumi pie 

bilances posteņiem, naudas plūsmas pārskata), kas nav vecāks par 
vienu mēnesi pirms projekta iesnieguma iesniegšanas dienas; 

 uzņēmuma, saimnieciskās darbības veicēja kredītiestādes konta 

apgrozījuma izdruka par pēdējiem 12 mēnešiem; 

 informācija par kapitāla izcelsmi; 

 pilnvara, iestādes iekšējs normatīvais akts vai cits dokuments, kas 

apliecina pilnvarojumu parakstīt visus ar projekta iesniegumu saistītos 

dokumentus (iesniedz, ja projekta iesniegumu paraksta pilnvarota 
persona); 

 projekta partnera parakstīts(-i) apliecinājums(-i), kas apliecina 

gatavību piedalīties projektā un noslēgt partnerības līgumu, ja projekta 

iesniegums tiks apstiprināts (ja attiecināms). 

Regulējošie 

normatīvie akti 

un konkursa 

nolikums: 

1. Donorvalstu Noteikumi par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 

ieviešanu 2014.-2021.gadā un to pielikumi  
2. Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu 

instrumenta 2014.—2021. gada perioda vadības likums  
3. Ministru kabineta noteikumi Nr. 683 Eiropas Ekonomikas zonas finanšu 

instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda 

vadības noteikumi 
4.  Ministru kabineta noteikumi Nr.66 Eiropas Ekonomikas zonas finanšu 

instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Vietējā attīstība, 

nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība" neliela apjoma grantu shēmas 
atklātā projektu iesniegumu konkursa "Atbalsts biznesa ideju īstenošanai 

Latgalē" īstenošanas noteikumi (turpmāk – īstenošanas noteikumi) 

5. Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014. – 2021.gada perioda 

programmas „Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras 
sadarbība” neliela apjoma grantu shēmas atklātā projektu iesniegumu 

konkursa “Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē” projektu iesniegumu 

atlases nolikums (turpmāk – konkursa nolikums), un tā pielikumi. 
 

Visi dokumenti pieejami https://eeagrants.lv/regionala-attistiba-un-

kultura/projektu-konkursi/. 

https://eeagrants.lv/par-grantiem/juridiskais-ietvars/regulejosie-dokumenti/donorvalstu-noteikumi-un-to-pielikumi/
https://eeagrants.lv/par-grantiem/juridiskais-ietvars/regulejosie-dokumenti/donorvalstu-noteikumi-un-to-pielikumi/
https://likumi.lv/ta/id/298840-eiropas-ekonomikas-zonas-finansu-instrumenta-un-norvegijas-finansu-instrumenta-2014-2021-gada-perioda-vadibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/298840-eiropas-ekonomikas-zonas-finansu-instrumenta-un-norvegijas-finansu-instrumenta-2014-2021-gada-perioda-vadibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/303045-eiropas-ekonomikas-zonas-finansu-instrumenta-un-norvegijas-finansu-instrumenta-2014-2021-gada-perioda-vadibas-noteikumi
https://likumi.lv/ta/id/303045-eiropas-ekonomikas-zonas-finansu-instrumenta-un-norvegijas-finansu-instrumenta-2014-2021-gada-perioda-vadibas-noteikumi
https://likumi.lv/ta/id/303045-eiropas-ekonomikas-zonas-finansu-instrumenta-un-norvegijas-finansu-instrumenta-2014-2021-gada-perioda-vadibas-noteikumi
https://likumi.lv/ta/id/320620-eiropas-ekonomikas-zonas-finansu-instrumenta-20142021-gada-perioda-programmas-vieteja-attistiba-nabadzibas-mazinasana-un-kulturas-sadarbiba-neliela-apjoma-grantu-shemas-atklata-projektu-iesniegumu-konkursa-atbalsts-biznesa-ideju-istenosanai-latgale-istenosanas-noteikumi
https://likumi.lv/ta/id/320620-eiropas-ekonomikas-zonas-finansu-instrumenta-20142021-gada-perioda-programmas-vieteja-attistiba-nabadzibas-mazinasana-un-kulturas-sadarbiba-neliela-apjoma-grantu-shemas-atklata-projektu-iesniegumu-konkursa-atbalsts-biznesa-ideju-istenosanai-latgale-istenosanas-noteikumi
https://likumi.lv/ta/id/320620-eiropas-ekonomikas-zonas-finansu-instrumenta-20142021-gada-perioda-programmas-vieteja-attistiba-nabadzibas-mazinasana-un-kulturas-sadarbiba-neliela-apjoma-grantu-shemas-atklata-projektu-iesniegumu-konkursa-atbalsts-biznesa-ideju-istenosanai-latgale-istenosanas-noteikumi
https://likumi.lv/ta/id/320620-eiropas-ekonomikas-zonas-finansu-instrumenta-20142021-gada-perioda-programmas-vieteja-attistiba-nabadzibas-mazinasana-un-kulturas-sadarbiba-neliela-apjoma-grantu-shemas-atklata-projektu-iesniegumu-konkursa-atbalsts-biznesa-ideju-istenosanai-latgale-istenosanas-noteikumi
https://likumi.lv/ta/id/320620-eiropas-ekonomikas-zonas-finansu-instrumenta-20142021-gada-perioda-programmas-vieteja-attistiba-nabadzibas-mazinasana-un-kulturas-sadarbiba-neliela-apjoma-grantu-shemas-atklata-projektu-iesniegumu-konkursa-atbalsts-biznesa-ideju-istenosanai-latgale-istenosanas-noteikumi
https://eeagrants.lv/regionala-attistiba-un-kultura/projektu-konkursi/
https://eeagrants.lv/regionala-attistiba-un-kultura/projektu-konkursi/
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2. SAGAIDĀMIE REZULTĀTI 

Grantu shēmas ietvaros ir atbalstāmi projekti, kuros īsteno jaunu ideju un rada vismaz vienu jaunu darba 
vietu Latgales reģionā un plānots sasniegt šādus Programmas mērķa rezultāta un iznākuma rādītājus: 

 Atbalstīto uzņēmumu skaits, kuriem ir palielinājusies operacionālā kapacitāte – 40 

 Izstrādāto jaunu produktu/pakalpojumu skaits – 40 

 Radīto darba vietu skaits - 40 

Projekta iesniegumā būs jānorāda sasniedzamie rezultātu un iznākumu rādītāji, kas uzskaitīti konkursa 
nolikuma 4.punktā. 

3. VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI 

Visi projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji pieejami īstenošanas noteikumu pielikumā un kritēriju 

piemērošanas metodikā (konkursa nolikuma 2.pielikums). 

4. ATBALSTĀMĀS DARBĪBAS UN IZMAKSAS 

Projekta atbalstāmās darbības uzskaitītas īstenošanas noteikumu 5.-8.punktā.  

Izmaksu attiecināmības nosacījumi noteikti īstenošanas noteikumu 10. un 11.punktā.  

Projekta aktivitāšu īstenošanas un izmaksu attiecināmības periods nepārsniedz projekta līgumā noteikto 
termiņu, un nevarēs pārsniegt 2024. gada 30. aprīli. 

Par ārvalstīs reģistrēto projekta partneru izdevumiem tiek iesniegts audita ziņojums. Izdevumi, kas 

saistīti ar audita veikšanu, var tikt iekļauti projekta budžetā.  Plašāka informācija projekta līguma 
paraugā (konkursa nolikuma 3.pielikums).  

5. ATSKAITES PUNKTI UN LAIKA GRAFIKS 

Projektiem ieteicams ievērot šādu orientējošu laika grafiku: 

Atskaites punkts Paredzamais datums 

Konkursa slēgšana /jūnijs/, 2022 

Projekta līgums slēgšana /novembris/, 2022 

6. PROJEKTU IESNIEGUMU ATLASE 

Grantu shēmas apsaimniekotājs nodrošina projektu iesniegumu vērtēšanu pēc atbilstības un 

administratīvajiem kritērijiem, savukārt Grantu shēmas apsaimniekotāja izveidotā vērtēšanas komisija, 

pieaicinot neatkarīgus ekspertus, veic projekta iesniegumu vērtēšanu pēc kvalitātes kritērijiem. 

Vērtēšanas komisija izskata projektu sarakstu un vienbalsīgi pieņemot lēmumu, sniedz Grantu shēmas 
apsaimniekotājam atzinumu lēmuma pieņemšanai. Grantu shēmas apsaimniekotājs, pamatojoties uz 

vērtēšanas komisijas sniegto atzinumu, pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, 

apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu četru mēnešu laikā pēc projektu iesniegumu iesniegšanas 
termiņa beigām. 

7. FINANSĒŠANA 

Līdzfinansējuma saņēmējs projekta īstenošanai var saņemt avansa maksājumu ne vairāk kā 40% apmērā 

no projekta īstenošanai apstiprinātā Programmas līdzfinansējuma summas. Avansa maksājuma summa 

tiek noteikta projekta līgumā.  

https://likumi.lv/ta/id/320620-eiropas-ekonomikas-zonas-finansu-instrumenta-20142021-gada-perioda-programmas-vieteja-attistiba-nabadzibas-mazinasana-un-kulturas-sadarbiba-neliela-apjoma-grantu-shemas-atklata-projektu-iesniegumu-konkursa-atbalsts-biznesa-ideju-istenosanai-latgale-istenosanas-noteikumi
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Projekta ilgums un iesniedzējs 
Avansa 

maksājums 
Noslēguma maksājums 

Projekti līdz 12 mēneši Līdz 40 % Atlikušais attiecināmo izmaksu 

apjoms 

Projekti ilgāki par 12 mēnešiem Līdz 40 % Atlikušais attiecināmo izmaksu 

apjoms 

 

8. PROJEKTU IESNIEGUMU IESNIEGŠANA 

Projekta iesnieguma iesniedzējs projekta iesniegumu sagatavo un iesniedz latviešu valodā (izņemot 

projekta iesnieguma veidlapas sadaļas, kuras veidlapā norādīts aizpildīt angļu valodā) un tam pievienoti 

visi nolikumā noteiktie iesniedzamie dokumenti (sagatavoti latviešu valodā vai tiem pievienots atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām izstrādāts tulkojums latviešu valodā) tikai elektroniska dokumenta veidā, 

parakstot to ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, izmantojot elektronisko pastu, 

nosūtot to uz e-pasta adresi: eeagrants@lpr.gov.lv . Elektroniskā pasta vēstules zonā „Temats” norāda 

„GS atklātais konkurss.”. 

Projekta iesniegums sastāv no projekta iesnieguma veidlapas (konkursa nolikuma 1.pielikums), tās 

pielikumiem un papildu iesniedzamās dokumentācijas. 

Katrs projekta iesnieguma iesniedzējs drīkst iesniegt tikai vienu projekta iesniegumu katrā Grantu 

shēmas kārtā 

Projekta iesniegumu iesniedz līdz 2022. gada 1.jūnijam/ plkst. 23.59. Par projekta iesniegšanas brīdi 

tiek uzskatīts laiks, kad projekta iesniegums ir saņemts e-pasta adresē eeagrants@lpr.gov.lv  

9. PAPILDUS INFORMĀCIJA 

Projekta iesnieguma iesniedzējam ir tiesības uzdot jautājumus, tos nosūtot uz eeagrants@lpr.gov.lv ne 

vēlāk kā 3 darbdienas pirms projekta iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām, elektroniskā pasta 
vēstules zonā „Temats” norādot „Par GS atklāto konkursu”. Atbildes uz jautājumiem tiks sniegtas 3 

darbdienu laikā. 

 

Konkursa informatīvais seminārs notiks 2022.gada 26.aprīlī plkst.14:00 attālināti, izmantojot Zoom  
platformu. Reģistrācija pieejama saitē. Reģistrētiem dalībniekiem pirms semināra uz e-pastu tiks izsūtīta 

piekļuves informācija. Pieteikšanās dalībai seminārā līdz 2022.gada 24.aprīlim. 

mailto:eeagrants@lpr.gov.lv
mailto:eeagrants@lpr.gov.lv
mailto:eeagrants@lpr.gov.lv
https://cloud.latgale.lv/index.php/apps/forms/gsMZXiBSHNF6QrqN
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