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RIEBIŅU NOVADA DOME 
Reģistrācijas Nr. 90001882087 

Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu novads, LV-5326 

Tālr. 653-24376, fakss 653-24375, e-pasts: riebini@riebini.lv 

============================================================= 

KONKURSA NOLIKUMS  
Riebiņu novada Riebiņu pagastā  

 
2017. gada 18. jūlijā                     Nr. 5 - 2017 

(Prot. Nr. 4 (11), lēm. Nr. 6) 

  

ATTĪSTĪBA RIEBIŅIEM 

 

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 

 

1.1. Šajā nolikumā lietotie termini: 

1.1.1. Konkursa rīkotājs – Riebiņu novada Dome(turpmāk tekstā- Dome); 

1.1.2. Konkurss - Konkursa rīkotāja administrētais konkurss „Attīstība Riebiņiem”; 

1.1.3. Konkursa pieteikums - Granta pretendenta sagatavots un iesniegts projekta idejas 

pieteikums atbilstoši šī nolikuma prasībām; 

1.1.4. Kopējais Domes piešķirtais finansējums mazo un vidējo komersantu un saimnieciskās 

darbības veicēju projektiem EUR 8000(astoņi tūkstoši euro).  

1.1.5. Vienas komercsabiedrības vai saimnieciskās darbības veicēja vienam projektam 

maksimāli pieļaujamais Domes līdzfinansējuma apmērs ir EUR 2000,00 (divi tūkstoši 

euro). 

1.1.6. Granta pretendents –  
1.1.6.1. komercsabiedrība, kas ir reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra 

komercreģistrā ar juridisko adresi Riebiņu novadā un komercdarbības vietu 

Riebiņu novada teritorijā;  

1.1.6.2. saimnieciskās darbības veicējiem, kuru saimnieciskā darbība ir reģistrēta Valsts 

ieņēmumu dienesta reģistrā ar adresi Riebiņu novadā un saimnieciskās darbības 

vietu Riebiņu novada teritorijā.  

1.1.7. Komisija - Konkursa vērtēšanas komisija, kas sastāv no 6 (sešiem) komisijas locekļiem; 

1.1.8. Konkursa uzvarētājs – Granta pretendents, kurš ir ieguvis augstāko Komisijas vērtējumu, 

salīdzinot ar citiem Granta pretendentiem, un kurš ir ieguvis tiesības noslēgt līgumu ar 

Konkursa rīkotāju par Granta piešķiršanu; 

1.1.9. Granta saņēmējs - Konkursa uzvarētājs, kas atbilst visām šajā nolikumā izvirzītajām 

prasībām un kurš noslēdzis līgumu ar Konkursa rīkotāju; 

1.1.10. Līdzfinansējums – Granta saņēmēja rīcībā esoši uzrādāmi finanšu līdzekļi, kas tiks 

ieguldīti idejas realizācijā. 

1.2.  Šis nolikums nosaka kārtību, kādā piešķir Grantu Konkursa uzvarētājam Konkursa rīkotāja 

administrētajā Konkursā.  

1.3.Konkursa mērķis ir sniegt Domes atbalstu mazo un vidējo komersantu un saimnieciskās darbības 

veicēju projektiem, kas saistīti ar uzņēmējdarbības attīstību un jaunu darba vietu veidošanos 

Riebiņu novadā, radot inovatīvus, ar paaugstinātu pievienoto vērtību produktus un pakalpojumus, 

kas veicinātu esošās saimnieciskās darbības attīstību vai dažādošanu, lai attīstītu alternatīvus 

ienākumu avotus un palielinātu ienākumu līmeni Riebiņu novada teritorijā.  

1.4.Šā mērķa īstenošanai Dome piešķir līdzfinansējumu mazo un vidējo komersantu un saimnieciskās 

darbības veicēju projektiem, kas paredz:  

1.4.1. nodarbinātības veicināšanu 
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1.4.2. jaunu darba vietu radīšanu; 

1.4.3. tūristu piesaisti no apkārtējām pilsētām un kaimiņvalstīm; 

1.4.4. jaunu vai jau esošo pakalpojumu un produktu ražošanas efektivitātes 

paaugstināšanu; 

1.4.5. attīstību mājražošanas, biškopības, augļkopības, dārzeņkopības nozarēs; 

1.4.6. uzņēmējdarbības infrastruktūras uzlabošanu. 

1.5.Konkursa rīkotājs apņemas veikt visas darbības, lai nodrošinātu, ka Konkursa norises laikā tiek 

ievērota konfidencialitāte attiecībā uz Granta pretendenta iesniegto Konkursa pieteikumu (tajā 

skaitā pieteikto ideju). Konkursa norises laikā visas iesaistītās personas (Komisijas locekļi, 

Komisijas sekretārs, neatkarīgie eksperti u.c. personas), kas vērtē, vai jebkāda cita pamatota 

iemesla dēļ iegūst piekļuves tiesības Granta pretendenta iesniegtajam Konkursa pieteikumam, 

pirms šādu dokumentu saņemšanas paraksta konfidencialitātes apņemšanos par Granta 

pretendenta Konkursa pieteikumā norādītās informācijas (tajā skaitā pieteiktās idejas) 

neizpaušanu. Informācijas neizpaušanas pienākums neattiecas uz tādu informāciju, kas Konkursa 

pieteikuma iesniegšanas dienā ir publiski pieejama vai Granta pretendenta vai citas ar Konkursa 

rīkotāju nesaistītas personas darbības vai bezdarbības dēļ kļūst publiski pieejama. Informācijas 

neizpaušanas pienākums nav spēkā, ja to pieprasa valsts vai pašvaldības iestādes saskaņā ar spēkā 

esošo normatīvo aktu prasībām. 

 

II. KONKURSA IZSLUDINĀŠANA 

 

2.1. Konkursa norises laiks ir no 2017. gada 20. jūlija līdz 2017. gada 1. septembrim. 

2.2.Projekta pieteikumus var iesniegt Riebiņu novada Domē, Attīstības un plānošanas daļā, Saules 

ielā 8, Riebiņos, Riebiņu novadā, LV 5326. 

2.3.Konkursa rīkotājs paziņojumu par Konkursu publicē interneta mājaslapā www.riebini.lv. 

2.4.Paziņojumā tiek norādīta šāda informācija: 

2.4.1. Konkursa rīkotājs; 

2.4.2. Konkursa nosaukums; 

2.4.3. Konkursa mērķis un pieteikšanās kārtība; 

2.4.4. Konkursa pieteikumu iesniegšanas vieta; 

2.4.5. Konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņš; 

2.4.6. Kontaktinformācija. 

2.5.Ar Konkursa nolikumu var iepazīties: 

2.5.1. interneta mājaslapā www.riebini.lv 

2.5.2. Riebiņu novada Domē, Attīstības un plānošanas daļā, Saules ielā 8, Riebiņos, 

Riebiņu novadā, iepriekš piesakoties pa tālruni 65324379 vai elektroniski 

inese.jakovele@riebini.lv. 

 

III. GRANTA PRETENDENTA TIESĪBAS UN TAM IZVIRZĪTĀS PRASĪBAS  

 

3.1. Konkursa pieteikumu iesniedz Granta pretendents. Konkursa pieteikumu nevar iesniegt 

tāda juridiska vai fiziska persona, kas: 

3.1.1. ar tiesas lēmumu pasludināts par maksātnespējīgu, tajā skaitā atrodas tiesiskās 

aizsardzības procesā, ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesā, sanācijas procesā, tā 

saimnieciskā darbība ir izbeigta vai atrodas likvidācijas procesā; 

3.1.2. pilnā apmērā un normatīvajos aktos noteiktajos termiņos nav samaksājis nodokļus un/vai 

citus valsts vai pašvaldību noteiktos obligātos maksājumus; 

3.1.3. savu komercdarbību veic vai plāno veikt: 

3.1.3.1.saistībā ar rūpniecisku alkoholisko dzērienu ražošanu, vairumtirdzniecību; 

3.1.3.2.saistībā ar tabakas izstrādājumu ražošanu; 

3.1.3.3.saistībā ar azartspēlēm un derībām; 

3.1.3.4.operācijas ar nekustāmo īpašumu; 

3.1.3.5.ar intīma rakstura izklaidi saistītā nozarē; 

3.1.3.6. lauksaimniecības nozarēs – graudkopībā un lopkopībā. 

http://www.riebini.lv/
http://www.riebini.lv/
mailto:inese.jakovele@riebini.lv
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3.1.4. nav ievērojis vai pārkāpis šo nolikumu; 

3.1.5. Konkursa pieteikuma vērtēšanas gaitā ir centies iegūt konfidenciālu informāciju vai 

jebkādā veidā ietekmēt lēmumu pieņemšanas procesu; 

3.1.6. ir tieši vai netieši saistīts ar kādu no Komisijas locekļiem vai personām, kuras piedalās 

Konkursa izstrādē un var iegūt ierobežotas pieejamības informāciju. 

3.2.Granta pretendents ir atbildīgs par Konkursa pieteikumā ietvertās informācijas un iesniegto 

dokumentu patiesumu un īstumu. Granta pretendents ar šī konkursa projekta iesniegumu 

(ideju) paralēli nedrīkst pretendēt uz citiem Eiropas Savienības fondu līdzekļiem vai 

atbalstu valsts programmās. 
3.3.Granta saņēmējam tiek piešķirts noteikts finansējums projekta sākšanai, īstenošanai un attīstīšanai 

ar mērķi kļūt par patstāvīgiem komercdarbības subjektiem. 

3.4.Granta apguves maksimālais termiņš ir 12 mēneši. 

3.5.Granta pretendentam ir pienākums ievērot Konkursa nolikumu. 

3.6.Granta pretendentam - fiziskai personai - uzvaras gadījumā, ir pienākums reģistrēties kā 

saimnieciskās darbības veicējam vai komersantam 60 dienu laikā no žūrijas komisijas lēmuma 

pieņemšanas dienas. Ja objektīvu iemeslu dēļ tas nav izdarāms 60 dienu laikā, Granta pretendents 

rakstiski par to informē Konkursa rīkotāju. 

3.7.Granta pretendentam ir šādas tiesības: 

3.7.1. lūgt Konkursa rīkotājam izskaidrot nolikumu, vēršoties Riebiņu novada domē pie 

Attīstības un plānošanas vadītājas. 

3.7.2. Granta pretendents ir tiesīgs pirms Konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām 

atsaukt iesniegto Konkursa pieteikumu; 

3.7.3. Konkursa uzvaras gadījumā saņemt lēmumu par Konkursa rezultātiem;  

3.7.4. slēgt līgumu un saņemt Grantu, ja Komisija ir atzinusi Granta pretendentu par Granta 

saņēmēju. 

 

IV. KONKURSA PIETEIKUMA SAGATAVOŠANAS PRASĪBAS 

 

4.1. Konkursa pieteikumā jābūt šādām sastāvdaļām: 

4.1.1. aizpildīta Konkursa pieteikuma veidlapa atbilstoši 2.pielikumam; 

4.1.2. aizpildīta projekta ieviešanas kopējo izdevumu tāme, atšifrējot Granta izlietošanas 

pozīcijas un paredzot vismaz 10% līdzfinansējumu no pieprasītā Granta apjoma sociālās 

uzņēmējdarbības, digitālo un radošo industriju, kultūras un mākslas projektiem, vai 

vismaz 20% līdzfinansējumu visām citām atbalstāmajām nozarēm; 

4.1.3. aizpildīta prognozētās naudas plūsmas veidlapa atbilstoši pielikumam; 

4.1.4. jau reģistrētiem komersantiem papildus jāiesniedz iepriekšējā finanšu gada pārskats un 

operatīvā bilance ar peļņas zaudējumu aprēķinu, kas uz iesniegšanas brīdi nav vecāka 

par 1 mēnesi, bet reģistrētiem saimnieciskās darbības veicējiem finanšu gada deklarācija 

par iepriekšējo gadu, un pamatots tekošā gada ieņēmumu izdevumu pārskats; 

4.1.5. norādīta vai pievienota cita informācija, ko Granta pretendents uzskata par 

nepieciešamu. 

4.2. Konkursa pieteikums sagatavojams datorrakstā valsts valodā. Konkursa pieteikumam jābūt bez 

labojumiem un dzēsumiem. 

 

V. KONKURSA PIETEIKUMA ATBALSTĀMĀS UN NEATBALSTĀMĀS 

IZMAKSAS 

5.1. Par atbalstāmām (līdzfinansējamām) tiek noteiktas izmaksas, kas tieši saistītas ar šādām 

vajadzībām:  

5.1.1. inventāra un aprīkojuma iegāde;  

5.1.2. infrastruktūras un komunikāciju izbūve, uzlabošana;  

5.1.3. uzstādīšanas izmaksas;  

5.1.4. teritorijas labiekārtošanas darbu izmaksas;  

5.1.5. komunikāciju pieslēgumu izbūves izmaksas citām pamatotām vajadzībām (lēmumu 

par pamatotību pieņem Komisija, balsojot ar vienkāršu balsu vairākumu). 
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5.2. Par neatbalstāmām izmaksām tiek noteiktas šādas izmaksas: 

5.2.1. izmaksas, kas radušās pirms līguma ar Konkursa rīkotāju noslēgšanas; 

5.2.2. telpu nomas maksa, kā arī citas ar telpu lietošanu saistītas izmaksas, izņemot 

izmaksas, kas saistītas ar telpu komunālajiem pakalpojumiem; 

5.2.3. telpu remonta izmaksas, kas nav norādītas nolikuma 5.1.2.punktā; 

5.2.4. Konkursa idejas pieteikuma un Konkursa pieteikuma sagatavošanas izmaksas; 

5.2.5. darba alga un ar to saistītie nodokļi;  

5.2.6. pievienotās vērtības nodoklis(PVN), ja granta saņēmējs ar PVN maksātājs; 

5.2.7. visas citas izmaksas, izņemot tās, kas iekļautas atbalstāmajās izmaksās. 

 

VI. PROJEKTA IDEJAS UN KONKURSA PIETEIKUMA IESNIEGŠANA 
 

6.1. Projekta pieteikums sastāv: 

6.1.1. Aizpildīta projekta pieteikuma veidlapa; 

6.1.2. Aizpildīts naudas plūsmas pārskats; 

6.1.3. Izziņa, ka pretendentam nav nodokļu parādu; 

6.1.4. Citus dokumentus, kas apliecina pretendenta gatavību realizēt projektu. 

6.2. Projekta idejas pieteikums ir jāiesniedz, nosūtot aizpildītu pielikuma Nr.1 veidlapu uz e-pastu: 

riebini@riebini.lv ar norādi “Projekta idejas pieteikums Grantu konkursam “Attīstība 

Riebiņiem””. 

6.3. Konkursa pieteikums ar visiem pielikumiem Granta pretendentam jāiesniedz vienā eksemplārā 

drukātā formātā, pievienojot elektronisku versiju CD vai USB datu nesējā, personīgi Riebiņu 

novada Domē, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu novadā, 3. stāvā, 7 kab. Attīstības un plānošanas 

daļā, sākot no konkursa nolikuma publicēšanas brīža mājaslapā www.riebini.lv. 

6.4. Drukas formātā iesniegtajam Konkursa pieteikumam un pielikumiem jābūt cauršūtiem un 

ievietotiem aizlīmētā aploksnē, uz kuras minēts Granta pretendenta nosaukums, adrese, 

kontaktpersonas telefona numurs un norāde „Pieteikums granta “Attīstība Riebiņiem” 

konkursam”. 

6.5. Konkursa pieteikums, kas tiks iesniegts, neievērojot šajā Konkursa nolikumā paredzēto termiņu 

un kārtību, netiks atvērts un Konkursā netiks vērtēts. 

6.6. Granta pretendentam nav tiesības pēc Konkursa pieteikuma iesniegšanas Konkursa rīkotājam to 

labot vai papildināt.  

 

VII. KONKURSA PIETEIKUMA VĒRTĒŠANA UN REZULTĀTU PAZIŅOŠANA 

 

7.1. Konkursa vērtēšanas Komisija tiek izveidota ar Riebiņu novada Domes priekšsēdētāja rīkojumu, 

nosakot vērtēšanas komisiju 6 (sešu) komisijas locekļu sastāvā. Komisija no sava vidus ieceļ 

Komisijas priekšsēdētāju. Komisijai ir 1 (viens) kopējs sekretārs. 

7.2. Komisijai Konkursa pieteikumu vērtēšanā ir tiesības pieaicināt neatkarīgus ekspertus viedokļa 

paušanai.  

7.3. Komisija jebkuru lēmumu pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu.  

7.4. Konkursa idejas pieteikuma vērtēšana notiek trīs kārtās:  

7.4.1. pirmajā kārtā Komisijas sekretārs pārbauda Konkursa pieteikuma formālo atbilstību 

šajā nolikumā izvirzītajām prasībām (vai Konkursa pieteikums atbilst šajā Konkursa 

nolikumā noteiktajai formai, vai iesniegti visi nepieciešamie dokumenti; vai ir 

parakstīti visi iesniegtie dokumenti; vai Konkursa pieteikums iesniegts noteiktajā laikā 

un citas formālās prasības, kas neietver Konkursa pieteikuma satura vērtēšanu). 

Konkursa pieteikums, kas saņēmis vismaz vienu vērtējumu „nē”, tiek noraidīts un 

netiek virzīts uz Konkursa pieteikuma vērtēšanas otro kārtu.  

7.4.2. otrajā kārtā tiek vērtēta Konkursa pieteikuma atbilstība pēc satura un kvalitatīvajiem 

vērtēšanas kritērijiem. Vērtēšana notiek katram Komisijas loceklim vērtējot iesniegtos 

Konkursa pieteikumus, izmantojot salīdzinošo metodi. Katrs Komisijas loceklis 

izvēlas Konkursa pieteikumus, ko aicināt uz trešo kārtu, sarindojot šos Konkursa 

pieteikumus pēc salīdzinošās metodes;  

mailto:riebini@riebini.lv
http://www.riebini.lv/
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7.4.3. trešajā kārtā tiek vērtēta Granta pretendenta prezentācija, kā arī atbildes uz Komisijas 

uzdotajiem jautājumiem. Vērtēšanu trešajā kārtā veic Komisija pilnā sastāvā, 

izmantojot salīdzinošo metodi.  

7.5. Par Granta saņēmēju Komisija pasludina Granta pretendentu, kuram pēc Komisijas lēmuma tiek 

piešķirts Granta finansējums. Komisijas lēmums ir galīgs un nav pārsūdzams.  

7.6. Komisija lēmumu par Konkursa rezultātiem pieņem ne vēlāk, kā 30 dienu laikā pēc Konkursa 

pieteikumu gala versijas iesniegšanas termiņa beigām. 

7.7. Konkursa vērtēšanas Komisijas lēmums par Konkursa rezultātiem tiek paziņots to publicējot 

interneta mājaslapā www.riebini.lv un Komisijas sekretāram personīgi sazinoties ar katru 

Konkursa ideju iesniedzēju.  

7.8. Granta saņēmējam līgums par Granta piešķiršanu ir jānoslēdz ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) dienu 

laikā no Komisijas lēmuma pieņemšanas dienas. Ja objektīvu iemeslu dēļ to nav iespējams veikt 

60 (sešdesmit) dienu laikā, Granta pretendents par to rakstiski informē Konkursa rīkotāju. Pirms 

līguma ar Konkursa rīkotāju noslēgšanas Konkursa rīkotāji pārbauda Uzņēmumu reģistrā, vai 

saņēmējs ir reģistrējies kā komercdarbības veicējs un VID par nodokļu parādu neesamību 

konkrētajam Granta saņēmējam. Nepieciešamības gadījumā Konkursa rīkotājs var lūgt 

pretendentam iesniegt citu informācija vai dokumentus, lai pārbaudītu Granta saņēmēja sniegtās 

informācijas patiesumu un īstumu vai atbilstību šī nolikuma prasībām.  

7.9. Ja Granta saņēmējs nav izpildījis kādu no šī nolikuma 8.8.punkta nosacījumiem vai jebkādu citu 

iemeslu dēļ neslēdz līgumu ar Konkursa rīkotāju par Granta piešķiršanu, Granta saņēmējs zaudē 

tiesības uz Granta iegūšanu. 

 

VIII. GRANTA PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA 

 

8.1. Granta saņēmējs ir atbildīgs par visu nodokļu samaksu no Granta ietvaros veiktajām izmaksām 

atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.  

8.2. Granta saņēmējam ir tiesības lūgt Komisijai mainīt Konkursa pieteikumā plānoto izmaksu tāmi, 

nepalielinot tās kopējo apmēru, detalizēti pamatojot prasību.  

8.3. Konkursa rīkotājam ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt papildus dokumentus, kas pamato Granta 

saņēmēja izdevumus atbilstoši Konkursa pieteikuma tāmei, kā arī Granta pretendenta sākotnējam 

līdzfinansējumam.  

8.4. Granta izmaksa notiek divās daļās. Pirmajā daļā avansā tiek izmaksāti 80% no Granta summas, 

bet atlikušie 20% no Granta summas tiek izmaksāti pēc tam, kad Granta saņēmējs iesniedzis 

atskaites par visu piešķirto Granta izlietojumu un vismaz 10% līdzfinansējumu no pieprasītā 

Granta apjoma sociālās uzņēmējdarbības, digitālo un radošo industriju, kultūras un mākslas 

projektiem, vismaz 20% Granta pretendenta līdzfinansējumu visām citām atbalstāmajām 

nozarēm un Konkursa rīkotājs tās ir apstiprinājis.  

8.5. Ja naudas izlietojuma atskaite netiek iesniegta vai iesniegtie izdevumus apstiprinošie 

attaisnojuma dokumenti nav noformēti atbilstoši Ministru kabineta 21.10.2003. noteikumiem 

Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”, vai finansējums nav izlietots 

atbilstoši mērķim, avansā pārskaitītie naudas līdzekļi Granta saņēmējam pilnībā jāatgriež 

Konkursa rīkotājam 10 darba dienu laikā pēc atskaites iesniegšanas termiņa beigām.  

8.6. Par izdevumus apliecinošiem dokumentiem tiek uzskatīti:  

8.6.1. rēķins un bankas maksājuma uzdevums;  

8.6.2. čeks un maksājuma uzdevums par avansa norēķinu.  

8.7.Konkursa rīkotājam ir tiesības samazināt izmaksājamo Grantu vai tā daļu, ja: 

8.7.1. Granta saņēmēja iesniegtajos izdevumus apliecinošajos dokumentos iekļautās 

summas nepamatoti pārsniedz tirgus cenas; 

8.7.2. Granta saņēmējs ir izlietojis mazāku finanšu līdzekļu apjomu, nekā paredzēts 

Konkursa pieteikuma tāmē. 

8.8.Konkursa rīkotājam ir tiesības neizmaksāt Grantu vai tā daļu, ja Granta saņēmējs: 

8.8.1. jebkādā veidā ir maldinājis Konkursa rīkotāju;  

8.8.2. nav iesniedzis visu pieprasīto informāciju vai dokumentus;  

8.8.3. neievēro noslēgtā līguma par Granta piešķiršanu nosacījumus.  

http://www.riebini.lv/
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8.9. Konkursa rīkotājs patur tiesības likt nekavējoties atmaksāt izmaksāto Grantu vai tā daļu, ja 

Granta saņēmējs:  

8.9.1. nav iesniedzis izdevumus apliecinošos vai citus prasītos dokumentus;  

8.9.2. nav iesniedzis kādu no atskaitēm par Granta izlietojumu vai kāda no atskaitēm 

pamatotu iemeslu dēļ nav apstiprināta no Konkursa rīkotāja puses;  

8.9.3. tam piešķirto Grantu vai tā daļu bez iepriekšējas saskaņošanas ar Konkursa rīkotāju 

izlietojis citu mērķu sasniegšanai;  

8.9.4. izmantojot vairākus Granta pretendentus, veicis Granta līdzekļu apvienošanu viena 

projekta īstenošanai;  

8.9.5. maldinājis Konkursa rīkotāju par Granta saņēmēja sākotnējo līdzfinansējumu vai 

jebkādā cita veidā ir maldinājis Konkursa rīkotāju. 

 

IX. KONTROLES MEHĀNISMS 

 

9.1. Konkursa rīkotājam ir tiesības līguma darbības laikā veikt pārbaudes Granta saņēmēja darbības 

vietā, lai pārliecinātos par: 

9.1.1. iegādāto materiālo vērtību atrašanos komercdarbības veikšanas vietā; 

9.1.2.  darbības norisi atbilstoši iesniegtajam Konkursa pieteikumam; 

9.1.3. citu saistību izpildi, kas izriet no Konkursa pieteikuma un noslēgtā līguma par Granta 

piešķiršanu. 

9.2. Konkursa rīkotājs ir tiesīgs Konkursa pieteikuma īstenošanas laikā pieaicināt ekspertus, lai 

pārliecinātos par Konkursa pieteikuma atbilstību tirgus situācijai un šajā nolikumā noteiktajiem 

kvalitatīvajiem vērtēšanas kritērijiem. 

9.3. Granta saņēmējam tiek noteikts projekta uzraudzības laiks – trīs gadi pēc projekta realizācijas. 

9.4. Granta saņēmējam par publiskā finansējuma līdzekļiem iegūto labumu jāizmanto sava 

uzņēmuma darbībā vismaz 3 (trīs) gadi.  

9.5. Granta saņēmējs labprātīgi atmaksā saņemto līdzfinansējumu šādā apmērā:  

9.5.1. pilnā apmērā, ja Granta saņēmējs savu komercdarbību izbeidz 36 mēnešu laikā pēc 

Līguma par līdzfinansējuma saņemšanu noslēgšanas;  

9.5.2. Ja Granta saņēmējs labprātīgi neatmaksā saņemto līdzfinansējumu noteiktajā 

apmērā, Dome ir tiesīga piedzīt līdzfinansējuma summu Civilprocesa likumā 

noteiktajā kārtībā, iesniedzot prasību tiesā.  

9.6. Granta saņēmējs projekta uzraudzības laikā par publiskā finansējuma līdzekļiem iegūto labumu:  

9.6.1. izmanto tikai projektā paredzētajām aktivitātēm; 

9.6.2. neatsavina vai nepatapina; 

9.6.3. neizīrē vai neiznomā, ja vien tas nav paredzēts saskaņā ar pasākuma un projekta 

atbalstāmajām aktivitātēm un tā dēļ nemainās projekta mērķis.  

9.7.  Granta saņēmējam projekta uzraudzības laikā jāiesniedz Iedzīvotāju ienākuma nodokļa 

deklarācijas D3sadaļa vai gada pārskats līdz nākošā gada 31.maijam. 

 

 

Domes priekšsēdētājs              Pēteris Rožinskis 

 


