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Biznesa ideju konkursa Pļaviņu novada iedzīvotājiem
„Es varu būt uzņēmējs!”

NOLIKUMS
I Vispārīgie noteikumi
1. Nolikums nosaka kārtību, kādā Pļaviņu novada dome (turpmāk - Pašvaldība) organizē biznesa ideju
konkursu „Es varu būt uzņēmējs!”.
2. Konkursa īstenošanai 2020. gadā tiks piešķirts finansējums 10400,00 EUR (desmit tūkstoši četri
simti euro, 00 centi) apmērā no Pļaviņu novada domes budžeta līdzekļiem. Finansējums tiek
piešķirts saskaņā ar Komisijas 2013.gada 18.decembra regulu (EK) Nr.1407/2013 par Līguma par
Eiropas Savienības darbību 107. un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas
Savienības Oficiālais vēstnesis, 2013.gada 24.decembris L352).
Patreizējā fiskālajā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados pretendenta saņemtais de minimis
atbalsta apjoms kopā ar šajā konkursā paredzēto de minimis atbalstu nedrīkst pārsniegt Komisijas
Regulas Nr.1470/2013 3.panta 2.punktā noteikto maksimālo apmēru viena vienota uzņēmuma
līmenī. Viens vienots uzņēmums atbilst regulas Nr.1407/2013 2.panta 2.punktā noteiktajai
definīcijai. Finansējums tiek piešķirts granta veidā.
3. Konkursa mērķis ir sniegt Pašvaldības atbalstu fizisku personu biznesa ideju realizācijai, sekmēt
saimnieciskās darbības veicēju veidošanos Pļaviņu novadā un motivēt iedzīvotājus realizēt savas
biznesa idejas jaunu produktu vai pakalpojumu radīšanai.
4. Biznesa ideju pieteikumus izvērtē un lēmumu par Pašvaldības finansējuma piešķiršanu pieņem ar
domes lēmumu apstiprinātā konkursa vērtēšanas komisija sešu locekļu sastāvā, ko veido
pašvaldības pārstāvji.
5. Konkurss norit divās kārtās:
5.1. pirmajā kārtā pretendenti iesniedz pieteikumus līdz norādītajam termiņam;
5.2. otrajā kārtā pretendenti, kuru iesniegtie pieteikumi atbilst nolikuma prasībām, tiek aicināti
prezentēt savu biznesa ideju konkursa vērtēšanas komisijai.
6. Konkursa pirmo trīs vietu ieguvēji iegūst tiesības noslēgt Līgumu (nolikuma 4. pielikums) ar
Pašvaldību par finansējuma piešķiršanu savu biznesa ideju realizēšanai.
7. Pieteikuma iesniegšanas termiņš – līdz 2019. gada 29. novembrim plkst. 15:00. Pieteikuma
iesniegšanas vieta – Pļaviņu novada domes Klientu apkalpošanas centrs, Dzelzceļa iela 11,
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Pļaviņas. Jautājumu gadījumā pretendenti var vērsties pie Pļaviņu novada domes uzņēmējdarbības
speciālistes Elitas Kaņepējas, mob. 27873332, e-pasts: bizness@plavinas.lv.
8. Pašvaldība paziņojumu par konkursa uzsākšanu publicē pašvaldības mājas lapā
www.plavinunovads.lv un Pļaviņu novada informatīvajā izdevumā “Pļaviņu Novada Ziņas”.
9. Ar konkursa nolikumu var iepazīties:
9.1. Pašvaldības mājas lapā www.plavinunovads.lv;
9.2. Pļaviņu novada domē Klientu apkalpošanas centrā (Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas);
10. Lai saņemtu nolikumu elektroniski nepieciešams nosūtīt pieprasījumu uz e-pasta adresi:
bizness@plavinas.lv.
II Pretendentam noteiktās prasības
11. Konkursa pieteikumu var iesniegt fiziska persona (ne jaunāka par 18 gadiem), kura plāno uzsākt un
veikt uzņēmējdarbību Pļaviņu novada administratīvajā teritorijā.
12. Viena fiziska persona drīkst iesniegt vienu biznesa idejas pieteikumu.
13. Konkursā nevar piedalīties biedrības, nodibinājumi, sabiedriskās organizācijas un to apvienības, kā
arī personas pēdējo 3 (trīs) gadu biznesa ideju konkursa uzvarētāji.
14. Pretendentam nav aizliegts piedalīties arī citās uzņēmējdarbības veicināšanas programmās un
saņemt visa veida atbalstu no citiem avotiem, ja tas nav aizliegts ar Latvijas Republikā spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem.
15. Atbalstu attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām, kas piešķirts šī konkursa
ietvaros, nedrīkst kumulēt ar atbalstu citu atbalsta programmu vai individuālā atbalsta projekta
ietvaros, tai skaitā de minimis atbalstu, neatkarīgi no publiskā finansējuma avota.
16. Finansējums tiek piešķirts saskaņā ar Komisijas 2013.gada 18.decembra regulu (EK)
Nr.1407/2013.
17. Finansējums netiek piešķirts darbībām, kuras minētas regulas Nr.1407/2013 1.panta 1.punktā. Ja
atbalsta pretendents darbojas arī nozarēs, kas minētas regulas Nr.1407/2013 1.panta 1.punkta „a”, „b”
un „c” apakšpunktā, tas nodrošina šo nozaru darbību vai izmaksu nošķiršanu no tām darbībām, kurām
piešķirts de minimis atbalsts, nodrošinot, ka darbības minētajās nozarēs negūst labumu no piešķirtā
atbalsta.
18. Pašvaldība uzskaita atbalstu, kas sniegts saskaņā ar Komisisjas regulu Nr.1407/2013, ievērojot
prasības normatīvajos aktos par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību.
19. Atbalstāmās prioritārās nozares:
19.1. ūdenstūrisms;
19.2. sociālā uzņēmējdarbība.
20. Konkursā netiek izskatīti pieteikumi, kuros biznesa ideja tiek plānota kādā no nozarēm, kas
Konkursā netiek atbalstītas:
20.1. darbaspēka meklēšana un nodrošināšana ar personālu;
20.2. operācijas ar nekustamo īpašumu;
20.3. azartspēles un derības;
20.4. ieroču, munīcijas un sprāgstvielu ražošana, piegāde vai vairumtirdzniecība;
20.5. tabakas ražošana un tirdzniecība;
20.6. alus un alkoholisko dzērienu ražošana un tirdzniecība;
20.7. saimnieciskās darbības nozarēm un darbībām, kuras minētas Komisijas regulas
Nr.1407/2013 1.panta 1.punktā.
III Pieteikumu iesniegšana
21. Konkursa pieteikuma iesniegšanas veidi:
21.1. konkursa pieteikumu ievieto aizlīmētā aploksnē ar norādi „Biznesa ideju konkursam” un
personīgi iesniedz Pļaviņu novada domē Pļaviņās, Dzelzceļa ielā 11, Klientu apkalpošanas centrā.
Uz aploksnes pieteikuma iesniedzēja vārds, uzvārds un kontaktadrese;
2

21.2. konkursa pieteikumu var nosūtīt pa pastu uz adresi: Pļaviņu novada dome, Dzelzceļa iela 11,
Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV-5120, ar norādi “Biznesa ideju konkursam”, datums uz pasta
nosūtīšanas zīmoga nedrīkst būt vēlāks par konkursa iesniegšanas termiņu.
22. Konkursa pieteikumam pievienojamie dokumenti:
22.1. aizpildīta konkursa pieteikuma veidlapa (nolikuma 1. pielikums);
22.2. aizpildīta biznesa idejas apraksta veidlapa, ne vairāk kā 5 lapas (nolikuma 2. pielikums);
22.4. aizpildīta projekta finanšu naudas plūsma (nolikuma 3. pielikums);
22.5. pretendenta CV;
22.6. de minimis atbalsta uzskaites sistēmā sagatavotās veidlapas izdruku vai sistēmā izveidotās un
apstiprinātās veidlapas identifikācijas numuru;
22.7. citi dokumenti pēc pretendenta ieskatiem.
23. Konkursa pieteikuma veidlapa un tai pievienojamie dokumenti jāsagatavo datorrakstā, latviešu
valodā (fonts – Times New Roman, burtu izmērs – 12).
24. Konkursa pieteikums (pieteikuma veidlapa un visi pielikumi) ir jāiesniedz vienā
oriģināleksemplārā, cauršūtā veidā.
IV Konkursa pieteikumu vērtēšana un rezultātu paziņošana
25. Iesniegtos pieteikumus konkursa vērtēšanas komisija izvērtē līdz 2019. gada 13.decembrim.
26. Vērtēšanas komisijas locekļi paraksta Objektivitātes un informācijas neizpaušanas apliecinājumu.
27. 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.
28. Pieteikumus vērtē katrs komisijas loceklis atsevišķi, katrai biznesa idejai piešķirot punktus pēc
nolikuma 5.nodaļā norādītajiem vērtēšanas kritērijiem. Uzvarētāju nosaka saskaitot visu vērtēšanas
komisijas locekļu punktus.
29. Ja divi vai vairāk pieteikuma iesniedzēji, kas pretendē uz kādu no pirmajām trim vietām, saņem
vienādu punktu skaitu, tad par uzvarētāju lemj konkursa vērtēšanas komisija balsojot klātesošajiem
komisijas locekļiem. Ja balsošanā radies vienāds konkursa vērtēšanas komisijas locekļu balsu
sadalījums, izšķirošās balss tiesības ir konkursa vērtēšanas komisijas priekšsēdētājam.
30. Vērtēšanas komisija ir lemttiesīga, ja tās darbā piedalās ne mazāk kā 3 komisijas locekļi.
31. Konkursa vērtēšanas komisija lēmumu par konkursa rezultātiem pieņem līdz 2019. gada
13.decembrim. Konkursa vērtēšanas komisijas lēmums tiek apstiprināts domes sēdē.
32. Konkursa rezultāti tiek:
32.1. publicēti pašvaldības mājas lapā www.plavinunovads.lv un vietējā informatīvajā izdevumā
“Pļaviņu Novada Ziņas”;
32.2. rakstiski paziņoti visiem konkursa dalībniekiem, nosūtot vēstuli uz konkursa pieteikumā
norādīto kontaktadresi.
V Vērtēšanas kritēriji
33. Iesniegtos pieteikumus vērtē pēc šādiem kritērijiem:
Vispārīgais kritērijs

Maksimālais punktu skaits

Jaunu pretendentu atbalsts:
1) Pretendnets pirmo reizi iesniedz projekta
pieteikumu;
2) Pretendents atkārtoti iesniedz projekta pieteikumu.
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0
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Maksimālais punktu
skaits

Kvalitatīvie kritēriji
1. Uzņēmējdarbības nozares un mērķa izklāsts

5 + 5 (ja 15.punktā
noteiktā nozare)

2. Esošās situācijas apraksts

10

3. Produkta vai pakalpojuma apraksts

10

4. Nepieciešamo resursu apraksts

10

5. Noieta tirgus analīze

10

6. Pārdošanas plāna kvalitāte, reklāmas aktivitāšu izklāsts

10

7. Uzņēmējdarbības risku novērtējums

10

8. Biznesa idejas oriģinalitāte, jauninājums Pļaviņu
novadā

10

9. Biznesa idejas dzīvotspēja, ilgtspēja

10

10. Biznesa idejas prezentēšana

5
Kopā

100

VI Pašvaldības finansējuma apmērs
34. Konkursa pirmo trīs vietu ieguvējiem tiek piešķirts šāds finansējums:
 1.vieta –3500,00 EUR;
 2.vieta –2500,00 EUR;
 3.vieta –2000,00 EUR.
35. No piešķirtā finansējuma jau ir ieturēts Iedzīvotāju Ienākuma nodoklis.
36. Komisijai ir tiesības palielināt vai samazināt finansējuma apjomu starp vietām un noteikt papildus
uzvarētājus atkarībā no iesniegto biznesa ideju vērtēšanas rezultātiem konkursa fonda ietvaros.
37. Konkursa uzvarētājam atbalsta lielums tiek noteikts, pamatojoties uz konkursa pieteikumā iekļauto
informāciju.
38. Par konkursa uzvarētāju apbalvošanas laiku un vietu Pļaviņu novada dome paziņo Pretendentiem
pēc konkursa rezultātu paziņošanas.
VII Finansējuma piešķiršanas kārtība
39. Konkursa ietvaros par de minimis atbalsta piešķiršanas brīdi tiek uzskatīts brīdis, kurā noslēgts
līgums par biznesa ideju konkursa Pļaviņu novada iedzīvotājiem “Es varu būt uzņēmējs!” realizēšanu
(Pielikums Nr.4). Atbalsts piešķirams līdz 2020.gada 31.decembrim.
40. Līgumā par biznesa idejas realizēšanu tiek paredzēts, ka viena mēneša laikā pēc saistošo
noteikumu “Pļaviņu novada pašvaldības 2020. gada budžeta noteikumi” apstiprināšanas Pašvaldība uz
konkursa uzvarētāja norādīto bankas norēķinu kontu pārskaita pusi no piešķirtā finansējuma apjoma.
41. Konkursa uzvarētājiem ir pienākums izlietot pusi no piešķirtā finansējuma apjoma savas biznesa
idejas realizēšanai trīs mēnešu laikā no pārskaitījuma saņemšanas dienas. 10 (desmit) darba dienu laikā
pēc piešķirtās naudas izlietošanas konkursa uzvarētājs iesniedz Pašvaldībā izdevumus apliecinošus
dokumentus (rēķinus, pavadzīmes, čekus, bankas maksājumu izdrukas utml.) un atskaiti (nolikuma 5.
pielikums).
42. Pēc izdevumus apliecinošo dokumentu un izvērtēšanas Pašvaldība 10 (desmit) darba dienu laikā
izmaksā uzvarētājam otru pusi no piešķirtā finansējuma. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc piešķirtās
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naudas izlietošanas konkursa uzvarētājs iesniedz Pašvaldībā izdevumus apliecinošus dokumentus
(rēķinus, pavadzīmes, čekus, bankas maksājumu izdrukas utml.) un atskaiti (nolikuma 5. pielikums un
6. pielikums).
43. Pašvaldība patur tiesības likt atmaksāt izmaksāto finansējuma summu (ieskaitot iedzīotāju
ienākumu nodokli), ja finansējuma saņēmējs;
43.1. nav iesniedzis izdevumus apliecinošos dokumentus atbilstoši Līgumam;
43.2. tam piešķirto finansējumu bez iepriekšējas saskaņošanas izlietojis citu mērķu sasniegšanai kā
norādīts Līgumā ar Pašvaldību;
43.3. piešķirto finansējumu izlietojis personīgā labuma gūšanai, nevis komercdarbības uzsākšanai;
43.4. nav uzsācis apgūt finansējumu 3 (trīs) mēnešu laikā no Līguma parakstīšanas.
44. Konkursa uzvarētājs tiek uzraudzīts un darbība sekmīgi jānodrošina vismaz 2 (divus) gadus pēc
konkursa beigām.
45. Atbilstoši regulas Nr.1407/2013 6.panta 4.punktam, atbalsta saņēmējs datus par saņemto atbalstu
glabā 10 gadus no tā piešķiršanas dienas, bet atbalsta sniedzējs – 10 gadus no pēdējā atbalsta
piešķiršanas dienas šī konkursa ietvaros.
46. Ja atbalsta saņēmējs ir pārkāpis Komisijas regulas Nr. 1407/2013 prasības, atbalsta saņēmējam ir
pienākums atmaksāt Pašvaldībai visu projekta ietvaros saņemto komercdarbības atbalstu kopā ar
procentiem, ko publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004. gada 21. aprīļa regulas (EK) Nr.
794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus
Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai, 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes
punktus, no dienas, kad valsts atbalsts tika izmaksāts finansējuma saņēmējam līdz tā atgūšanas dienai,
ievērojot Komisijas 2004. gada 21. aprīļa regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu
(ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108.
panta piemērošanai, 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi.

Pļaviņu novada domes priekšsēdētājs

Aigars Lukss
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1. pielikums
Biznesa ideju konkursa Pļaviņu novada iedzīvotājiem
„ES VARU BŪT UZŅĒMĒJS!” nolikumam

Biznesa ideju konkurss Pļaviņu novada iedzīvotājiem
PIETEIKUMA VEIDLAPA

Informācija par iesniedzēju
Vārds,
Uzvārds/uzņēmuma
nosaukums
Personas
kods/reģistrācijas
numurs
Deklarētās dzīvesvietas
adrese
Faktiskās dzīvesvietas
adrese
Tālrunis
E-pasts
Informācija par banku (naudas balvas saņemšanai)
Bankas nosaukums
Konta numurs

Pie Pieteikuma veidlapas ir pievienots iesniedzēja dzīves un darba apraksts - CV
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Vārds, uzvārds

Datums

Paraksts
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2. pielikums
Biznesa ideju konkursa Pļaviņu novada iedzīvotājiem
„ES VARU BŪT UZŅĒMĒJS!” nolikumam
BIZNESA IDEJAS APRAKSTS
(ne vairāk kā 5 lapas)

1. Īss paredzētās uzņēmējdarbības apraksts (Plānotā uzņēmuma nosaukums,
uzņēmējdarbības forma, atrašanās vieta, darbības sfēra u.tml.)

2. Uzņēmējdarbības nozare un mērķis(-i) (10 punkti) (Aprakstīt nozari un mērķi, ar kādu
tiks uzsākta uzņēmējdarbība, uzņēmuma misija, vīzija)

3. Esošās situācijas apraksts (līdz 10 punkti) (Kāpēc šobrīd ir nepieciešami Jūsu plānotie
produkti vai pakalpojumi, kā tie uzlabos esošo situāciju, biznesa idejas dzīvotspēja un
ilgtspēja, izaugsmes iespējas)

4. Produktu/ pakalpojumu apraksts (līdz 10 punkti) (Piedāvātie produkti vai
pakalpojumi)
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5. Īstenošanas vieta (Aprakstīt vietu, kur tiks veikta saimnieciskā darbība)

6.Nepieciešamo resursu apraksts (līdz 10 punkti) (Aprakstīt produktu vai pakalpojumu
radīšanai nepieciešamo aprīkojumu, iekārtas, zināšanas, izejvielas un materiālus, izejvielu
piegādātājus, balstoties uz cenu aptauju rezultātiem un paša pieredzi)

7. Noieta tirgus analīze (līdz 10 punkti) (Esošā tirgus izpēte, mērķa grupa un klienti,
konkurenti, priekšrocības salīdzinājumā ar konkurentiem, iespējamie sadarbības partneri)

8. Pārdošanas plāns (līdz 10 punkti) (Plānotā produkta/pakalpojuma virzība – kur un kā
plānojat pārdot savus produktus vai pakalpojumus, reklāmas un mārketinga pasākumi,
produkta dizains, iepakojums)
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9. Uzņēmējdarbības risku analīze (līdz 10 punkti) (Iespējamie uzņēmējdarbības riski,
aprakstiet, kā rīkosieties, ja kādi no norādītajiem riskiem piepildīsies, ko darīsiet, lai
samazinātu risku iespējamību)

10. Darbinieki (Plānoto darbinieku skaits, to funkcijas, nepieciešamās prasmes,
kvalifikācija)

11. Esošās iestrādnes veiksmīgai biznesa idejas īstenošanai (Iegūtā pieredze, ievāktā
informācija, prakstiskās iemaņas, veiktās aktivitātes u.c.)

12. Pašvaldības piešķirtās naudas balvas izlietojums (Aprakstiet, kādiem resursiem,
materiāliem vai aktivitātēm saistībā ar iesniegtās biznesa idejas īstenošanu tiks izlietota
pašvaldības piešķirtā naudas balva (līdz EUR 3500)
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3. pielikums
Biznesa ideju konkursa Pļaviņu novada iedzīvotājiem
„ES VARU BŪT UZŅĒMĒJS!” nolikumam
PROJEKTA FINANŠU NAUDAS PLŪSMA
Projekta
aktivitāte

Plānotais
budžets

Plānotais finansējuma izlietojums pa mēnešiem
Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jūn

Jūl

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec
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4. pielikums
Biznesa ideju konkursa Pļaviņu novada iedzīvotājiem
„ES VARU BŪT UZŅĒMĒJS!” nolikumam

Līgums par biznesa ideju konkursa Pļaviņu novada iedzīvotājiem
„Es varu būt uzņēmējs!” realizēšanu
Pļaviņās

20__.gada _____________

Pļaviņu novada dome, reģistrācijas numurs LV 90000043649 turpmāk tekstā – Pašvaldība, kuras
vārdā saskaņā ar Nolikumu rīkojas domes priekšsēdētājs Aigars Lukss, no vienas puses, turpmāk
tekstā Pašvaldība, un __________________, personas kods _________, deklarētā dzīvesvietas adrese:
______________________________, turpmāk tekstā – Biznesa idejas koordinators, no otras puses,
pamatojoties uz Pļaviņu novada domes 2019.gada __________ lēmumu Nr.___, protokols Nr.___ “Par
biznesa ideju konkursa rezultātiem”, noslēdza līgumu par sekojošo:
1. Līguma priekšmets
1.1. Atbilstoši Biznesa idejas koordinators iesniegtajam biznesa ideju konkursa pieteikumam “Es varu
būt uzņēmējs!”, ar Pļaviņu novada domes 2019.gada ______________ lēmumu Nr.____ protokols
Nr.____, apstiprinātam “Biznesa ideju konkursa nolikumam Pļaviņu novada iedzīvotājiem “Es varu
būt uzņēmējs” un Pļaviņu novada domes 2019.gada ___.decembra lēmumam Nr.___, protokols Nr.___
“Par biznesa ideju konkursa rezultātiem”, Pašvaldība izmaksā līdzfinansējumu ______ EUR
(___________________________) pēc nodokļu nomaksas _______________ biznesa idejas
realizācijai, turpmāk tekstā Projekts.
1.2. Līdzfinansējums tiek izmaksāts divās daļās:
1.2.1. 1 (viena) mēneša laikā pēc Pļaviņu novada domes 2020.gada budžeta apstiprināšanas Pašvaldība
pārskaita pusi no piešķirtā finansējuma apjoma, kuru Biznesa idejas koordinatoram ir pienākums
izlietot 3 (trīs) mēnešu laikā skaitot no pārskaitījuma saņemšanas. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc
piešķirtās naudas izlietošanas pašvaldībā Biznesa idejas koordinators iesniedz atskaiti un izdevumus
apliecinošos dokumentus;
1.2.2. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc izdevumus apliecinošo dokumentu saņemšanas pašvaldība
izmaksā otru pusi no piešķirtā finansējuma. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc piešķirtās naudas
izlietošanas pašvaldībā Biznesa idejas koordinators iesniedz atskaiti un izdevumus apliecinošos
dokumentus.
1.3. Biznesa idejas koordinators realizē Projektu līdz 2021.gada 31.decembrim.
2. Pušu tiesības un pienākumi
2.1 Biznesa idejas koordinators Līgumā noteiktajā kārtībā apņemas:
2.1.1. izlietot piešķirtos līdzekļus 1.1.punktā norādīto aktivitāšu veikšanai;
2.1.2. organizēt un realizēt Projektu profesionāli, kvalitatīvi un atbilstoši šī līguma un normatīvo aktu
prasībām;
2.1.3. nodrošināt, lai biznesa ideju izpildes laikā netiktu pieļautas patvaļīgas atkāpes no līguma
noteikumiem;
2.1.4. saskaņot ar Pašvaldību jebkuras izmaiņas biznesa ideju izpildes gaitā;
2.1.5. iesniegt Pašvaldībai atskaites uz kārtējā gada 31.decembri par Projekta īstenošanas gaitu un
rezultātiem;
2.1.6. iesniegt Pašvaldībai atskaites par pašvaldības piešķirtā finansējuma izlietojumu 10 (desmit)
darba dienu laikā pēc piešķirtās naudas izlietošanas, pievienojot izdevumus apliecinošos
dokumentus (rēķini, pavadzīmes, čeki, bankas izdrukas utml.);
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2.1.7. Biznesa idejas koordinators rakstveidā informē Pašvaldību par izmaiņām, šķēršļiem, problēmām,
kas varētu ietekmēt līguma izpildi un tā kvalitatīvu norisi.
2.1.8. Biznesa idejas koordinators apņemas ievietot norādi par Pašvaldības atbalstu Projektam visos ar
šo Projektu saistītos paziņojumos, informācijās un reklāmās – publiskās runās un mediju pasākumos,
plašsaziņas līdzekļos, pilsētvidē, kā arī visu veidu iespieddarbos.
3.Pušu atbildība
3.1. Puses ir pilnā apmērā atbildīgas par savu līgumsaistību izpildi vai to neizpildi. Katra no Pusēm ir
materiāli atbildīga otrai Pusei vai trešajām personām par nodarītajiem zaudējumiem tās vai pilnvaroto
personu darbības vai bezdarbības dēļ.
3.2. Ja Finansējuma saņēmējs savlaicīgi neiesniedz atskaites, nenodrošina nepieciešamo
informāciju un dokumentāciju, kā arī neievēro līguma noteikumus, tad Pašvaldībai ir tiesības
izskatīt jautājumu par turpmākās sadarbības pārtraukšanu un Projekta koordinatoram izmaksātā
finansējuma atgriešanu Pašvaldībai
3.3. Pašvaldības pienākums ir pārraudzīt finansējuma izlietojumu atbilstoši mērķim.
4. Līguma grozīšana un izbeigšana
4.1. Līgums var tikt izbeigts pēc abu pušu rakstiskas vienošanās, izņemot Līguma 4.2.punktā noteikto
gadījumu.
4.2. Pašvaldība var vienpusēji atkāpties no līguma saistību izpildes gadījumā, ja Biznesa idejas
koordinators pēc Pašvaldības iepriekšēja brīdinājuma nenovērš vai nevar novērst līguma gaitā
konstatētos trūkumus un citas neatbilstības šī līguma nosacījumiem.
4.3. Visi līguma grozījumi vai papildinājumi noformējami rakstveidā un pievienojami līgumam kā
pielikumi, kas pēc tam, kad tos parakstījuši abas Puses, kļūst par neatņemamām līguma sastāvdaļām.
5. Strīdu izšķiršanas kārtība
5.1. Pušu domstarpības, kas rodas šī līguma ietvaros un skar šo līgumu vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu
vai spēkā esamību, tiek risinātas abpusējās sarunās, kurās panāktā Pušu vienošanās noformējama
rakstveidā.
5.2. Ja vienošanās netiek panākta, strīds tiek izšķirts Latvijas Republikas tiesā spēkā esošos
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
6. Nobeiguma noteikumi
6.1. Līgums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību izpildei.
6.2. Papildus līgumam Puses apņemas parakstīt arī citus nepieciešamos dokumentus un veikt visas
darbības, kas ir pamatotas un nepieciešamas, lai veicinātu līguma pienācīgu izpildi, tā mērķa
sasniegšanu un līdzēju tiesību realizēšanu.
6.5. Līgums sastādīts un parakstīts latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros, kuriem abiem ir vienāds
juridisks spēks, viens līguma eksemplārs – Pašvaldībai, otrs – Biznesa idejas koordinatoram.
6.6. Līguma izpildes laikā Pašvaldības kontaktpersona- Elita Kaņepēja, tālr.27873332, Biznesa idejas
koordinators- ____________, tālr._____________.
6.7. Līguma pielikumi:
6.7.1. atskaites paraugs (par pļaviņu novada domes piešķirtā finansējuma izlietojumu).
6.7.2. atskaites paraugs (par biznesa idejas realizāciju).
7. Pušu rekvizīti
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5. pielikums
Biznesa ideju konkursa Pļaviņu novada iedzīvotājiem
„ES VARU BŪT UZŅĒMĒJS!” nolikumam
_______________________________
(Nosaukums, reģistrācijas Nr. vai vārds, uzvārds, personas kods)
______________________________

(adrese)
ATSKAITE
PAR PĻAVIŅU NOVADA DOMES PIEŠĶIRTĀ FINANSĒJUMA
IZLIETOJUMU
1.No Pļaviņu novada domes saņemtie līdzekļi EUR ________ izlietoti šādi:
N.p.k.

Datums

Darījuma apliecinoša dokumenta nosaukums
(maksājuma uzdevums, kases izdevumu orderis vai
avansa norēķins)

Summa
(EUR)

Darījuma apraksts

Kopā izlietots (EUR) ________(________________________________________________)
(Summa vārdiem)
Atbildīgās personas paraksts, atšifrējums

____________________________

Datums___________________
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6. pielikums
Biznesa ideju konkursa Pļaviņu novada iedzīvotājiem
„ES VARU BŪT UZŅĒMĒJS!” nolikumam
_______________________________
(Nosaukums, reģistrācijas Nr. vai vārds, uzvārds, personas kods)
______________________________
(adrese)
ATSKAITE
PAR BIZNESA IDEJAS REALIZĀCIJU

Īstenotās aktivitātes

Gūtās atziņas

1.___________________________________

1.__________________________________

2.___________________________________

2. _________________________________

3.___________________________________

3. _________________________________

4.__________________________________

4._________________________________

5.__________________________________

5. _________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Pielikumā: pievienoti uzskates materiāli (_________________________________________________).

Atbildīgās personas paraksts, atšifrējums

____________________________

Datums___________________
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