Nodibin juma
„Ludzas novada mikrouzņ m ju atbalstam”
NOLIKUMS

1. VISP RĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Nodibin juma „Ludzas novada mikrouzņ m ju atbalstam” (Nodibin jums)
izveides mērķis ir sekmēt saimniecisko darbību un rūpēties par bezdarba samazināšanu
Ludzas novada teritorijā.
1.2. Nodibin juma izveides uzdevums ir sekmēt uzņēmējdarbības attīstību sadarbībā ar
kredītiestādēm un citām juridiskām personām, atbalstot Ludzas novadā reģistrētos un
darbojošos mikrouzņēmumus un pašnodarbinātās fiziskās personas, kuras darbojas vai uzsāk
uzņēmējdarbību Ludzas novada teritorijā. Nodibin jums var piešķirt finansējumu biznesa
idejām, kuras paredz kvalitatīvu preču un pakalpojumu attīstību novada iedzīvotāju
vajadzībām, radot jaunas vai saglabājot esošās darba vietas.
1.3. Nodibin jumam ir tiesības projektam piešķirt finansējumu, bet ne vairāk kā 500,00
LVL.
1.4. Nodibin jumam ir tiesības piešķirt finansējumu biznesa idejas (projekta) realizētājammikrouzņēmumam (individuālais komersants, individuālais uzņēmums, zemnieka vai
zvejnieka saimniecība), fiziskai personai, kas ir reģistrēta vai reģistrēsies kā pašnodarbinātā
persona, ja tā atbilst šādiem kritērijiem:
1.4.1. pēdējā noslēgtā kalendārā gada apgrozījums nepārsniedz 70 000 latu;
1.4.2. darbinieku skaits – līdz 10 strādājošie;
1.4.3. pretendents reģistrēts un jādarbojas Ludzas novadā un 5 gadu laikā nedrīkst
mainīt juridisko adresi.
1.5. Nodibin jums nepiešķir finansējumu biznesa idejām, kas saistītas ar starpnieciskiem
darījumiem, nekustamā īpašuma pirkšanu un pārdošanu, azartspēļu jomu.
1.6. Nodibin juma nolikumu apstiprina Nodibinājuma valde.
1.7. Nodibinājuma komisija izvērtē biznesa ideju un virza nodibinājuma valdei. Lēmumu
par finansējuma piešķiršanu pieņem Nodibin juma valde.
1.8. Uz Nodibin juma finansējumu nevar pretendēt komercsabiedrība:
1.8.1. kas tiek likvidēta, pasludināta par maksātnespējīgu, uzsākts tiesiskās aizsardzības
process, tās saimnieciskās darbība ir apturēta vai pārtraukta, vai ir uzsākta tiesvedība par
komercdarbības bankrotu;
1.8.2. kas nav samaksājusi nodokļus un citus valsts vai pašvaldības noteiktos obligātos
maksājumus pilnā apmērā normatīvajos aktos noteiktajos termiņos;
1.8.3. pret kuru ir tikuši piemēroti Krimināllikumā noteiktie piespiedu ietekmēšanas līdzekļi.
1.9. Uz Nodibin juma finansējumu nevar pretendēt fiziska persona:
1.9.1. kas tiek pasludināta par maksātnespējīgu, uzsākts tiesiskās aizsardzības process,
tās saimnieciskās darbība ir apturēta vai pārtraukta, vai ir uzsākta tiesvedība par
fiziskās personas bankrotu;
1.9.2. kas nav samaksājusi nodokļus un citus valsts vai pašvaldības noteiktos obligātos
maksājumus pilnā apmērā normatīvajos aktos noteiktajos termiņos;
1.9.3. pret kuru ir tikuši piemēroti Krimināllikumā noteiktie piespiedu ietekmēšanas
līdzekļi.
2. BIZNESA IDEJAS PIETEIKUMS, T IESNIEGŠANAS K RTĪBA
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2.1. Biznesa ideju pieteikumus, noformējot 1.pielikumā doto veidlapu, var iesniegt
Nolikuma komisijai Ludzas novada pašvaldībā, Raiņa ielā 16, Ludzā, 3.stāvā 312.kab. tel.
65707496, darba dienās no 8.00 - 17.00.
2.2. Biznesa idejas pieteikums jāsagatavo, izmantojot biznesa idejas pieteikuma veidlapu,
kas ir nolikuma neatņemama sastāvdaļa.
2.3. Aizpildītajai biznesa idejas pieteikuma veidlapai ir jāpievieno šādi pielikumi:
2.3.1. Biznesa idejas iesniedzēja atbildīgās amatpersonas vai fiziskās personas CV;
2.3.2. Komercsabiedrības reģistrācijas apliecības kopija vai pašnodarbinātās personas
nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības kopija (ja biznesa idejas iesniegšanas brīdī
fiziskā persona vēl nav reģistrējusies, tad, biznesa idejas apstiprināšanas gadījumā,
jāiesniedz pašnodarbinātās fiziskās personas nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības
kopiju;
2.3.3. Komercsabiedrības statūtu kopija;
2.3.4. Komercsabiedrības pēdējā noslēgtā kalendārā gada bilances un peļņas vai
zaudējumu aprēķina kopija;
2.3.5. Komercsabiedrības izziņa no Valsts ieņēmumu dienesta par nodokļu parādu
neesamību, kas izsniegta vismaz 30 dienas pirms biznesa idejas iesniegšanas.
2.3.6. Var pievienot speciālista (speciālistu) un sadarbības partneru rekomendācijas vai
atsauksmes par biznesa ideju (tās var būt arī dažādu asociāciju, banku, tūrisma
organizāciju, kameru utt. rekomendācijas).
2.4. Biznesa idejas pieteikuma veidlapai ir jābūt aizpildītai datordrukā, ieteicamais burtu
lielums - 12 Times New Roman šriftā. Biznesa idejas pieteikuma veidlapai un tās
pielikumiem ir jābūt sagatavotiem latviešu valodā. Dokumentu pakete jāiesniedz vienā
(necauršūtā) eksemplārā, ievietojot mapē ar ātršuvēju.
3. NODIBIN JUMA KOMISIJA

3.1. Nodibin juma komisija ir komisija, kas izskata un izvērtē pretendentu biznesa idejas
pieteikumu.
3.2. Nodibin juma valde ievēl Nodibin juma komisiju 5 cilvēku sastāvā.
3.3. Nodibin juma komisijā ir Nodibin juma valdes nozīmēts sekretārs.
3.4. Ja biznesa idejas pieteikumu ir iesniegusi juridiska persona, kuras darbinieks ir
Nodibin juma komisijā, viņš nepiedalās biznesa idejas vērtēšanas procesā.
3.5. Nodibin juma komisija ir lemttiesīga, ja tās darbā piedalās ne mazāk kā trīs komisijas
locekļi.
3.6. Lēmumus par biznesa idejas izvērtēšanu un virzīšanu izskatīšanai valdē
Nodibin juma komisija pieņem atklāti balsojot, ar vienkāršu balsu vairākumu.
4.FINANS JUMA PIEŠĶIRŠANAS K RTĪBA

4.1. Pēc biznesa idejas saņemšanas biznesa idejas pieteikumu izskata un izvērtē
Nodibin juma komisija.
4.2. Nodibin juma komisija 10 darba dienu laikā pēc biznesa idejas saņemšanas izvērtē
biznesa idejas un pretendenta atbilstību finansēšanas nosacījumu prasībām.
4.3. Nodibin juma komisija pēc biznesa idejas izvērtēšanas pieņem vienu no šādiem
lēmumiem:
4.3.1. pieņemt lēmumu virzīt valdei jautājumu par finansējuma piešķiršanu
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4.3.2. pieņemt lēmumu atteikt finansējuma piešķiršanu, ja, pamatojoties uz šo
nolikumu, pretendents vai biznesa ideja neatbilst finansējuma piešķiršanas
nosacījumiem.
4.4. Lēmumu par finansējuma piešķiršanu pieņem Nodibin juma valde.
4.5. Pretendents var saņemt nodibinājuma finansējumu, ja pretendenta biznesa ideja ir
realizēta vismaz 50% apmērā.
4.6. Pēc lēmuma par finansējuma piešķiršanu vai atteikuma piešķirt finansējumu
pieņemšanas Nodibin jums nosūta lēmumu pretendentam.

Valdes priekšsēdētājs: __________________ Alīna Gendele
Valdes loceklis:

___________________ Līga Mežule

Valdes loceklis:

___________________ Juris Atstupens
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Nodibin juma
„Ludzas novada mikrouzņ m ju atbalstam”

BIZNESA IDEJAS
PIETEIKUMA VEIDLAPA

PIETEIKUMA IESNIEDZ JA
NOSAUKUMS
/V RDS,UZV RDS

Saņemšanas reģistrācijas numurs un datums:

(aizpilda nodibinājuma „Ludzas novada mikrouzņēmēju atbalstam” nodibinājuma pārstāvis)
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I.

BIZNESA IDEJAS APRAKSTS

1.1. Biznesa idejas nosaukums

1.2. Biznesa idejas īstenošanas vieta Ludzas novada teritorijā:

1.3. Biznesa idejas īstenošanas nepieciešamības pamatojums:
a) Esošās situācijas raksturojums (īsi aprakstiet uzņēmuma darbības vēsturi, līdzšinējo pieredzi
uzņēmējdarbībā, pašlaik komercsabiedrībā esošo situāciju, aprakstiet uzņēmējdarbībā
izmantojamos pa matlīdzekļus, esošo materiāli -tehnisko bāzi, nodarbināto cilvēku (sezonas
un pastāvīgi) skaitu un specializāciju, kādas ir nākotnes attīstības ieceres utml.)

b) Jūsu saražotās produkcijas/preču/pakalpojumu apraksts, klientu skaits un apraksts un īsa
tirgus situācijas analīze (aprakstiet, kas ir vai būs radītā produkta/pakalpojuma lietotāji,
raksturojiet tirgus situāciju, pieprasījumu, piedāvājumu, jaunu klientu piesaistes iespējas,
sadarbības partnerus, konkurenci)

c) Fiansējuma nozīme Jūsu uzņēmējdarbības attīstībai (lūdzu īsi pamatojiet, cik nozīmīgi ir
saņemt Nodibinājuma papildus finansējumu biznesa idejas realizācijai, kā tas veicinās Jūsu
biznesa attīstību, kādas problēmas atrisinās, kādas jaunas preces/pakalpojumus varēsiet
sniegt, vai varēsiet radīt jaunas vai saglabāt esošās darba vietas)

1.4. Norādiet - cik lielu finansējumu Jūs vēlaties saņemt (max līdz 500 LVL) un kā tas tiks
izlietots – nosaucot konkrētus pamatlīdzekļus vai apgrozāmos līdzekļus un par kādām
summām jūs plānojat pirkt?
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1.5. Biznesa idejas ieviešanas riski (norādiet, kādus riskus Jūs saredzat idejas ieviešanai,
piemēram, cenu straujš pieaugums, slikti laika apstākļi, piegādes, būvniecības kavēšanās un
citi. Aprakstiet - kā Jūs rīkosieties, ja kādi no Jūsu norādītajiem riskiem piepildīsies)

1.6. Informācija par biznesa idejas iesniedzēju:
a) Informācija par uzņēmuma vadītāju (vārds, uzvārds, ieņemamais amats (neattiecas, ja
iesniedzējs ir fiziska persona)

b) Informācija par citiem resursiem attiecībā uz veiksmīgu idejas īstenošanu (grāmatvedības un
juridisko pakalpojumu pieejamība, vai eksistē datortehnikas nodrošinājums, e-pasta pieejamība):

1.7.Komercsabiedrības Apliecinājums (ja iesniedz komercsabiedrība)
Ar
šo
apliecinu,
ka
uz
biznesa
idejas
komercsabiedrība____________________(nosaukums)

pieteikuma

iesniegšanas

brīdi

a) netiek likvidēta, nav pasludināta par maksātnespējīgu, nav uzsākts tiesiskās aizsardzības
process, tās saimnieciskās darbība nav apturēta vai pārtraukta, un nav uzsākta tiesvedība par
komercdarbības bankrotu;
b) ir samaksājusi nodokļus un citus valsts vai pašvaldības noteiktos obligātos maksājumus
pilnā apmērā normatīvajos aktos noteiktajos termiņos;
c) un pret komercsabiedrību ______________________ (nosaukums) nav tikuši piemēroti
Krimināllikumā noteiktie piespiedu ietekmēšanas līdzekļi.
Atbildīgās amatpersonas vārds, uzvārds ____________________
Amats___________________________
Datums, paraksts___________________
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1.8. Fiziskas personas Apliecin jums (ja iesniedz fiziska persona)

Ar šo apliecinu, ka uz biznesa idejas pieteikuma iesniegšanas brīdi
a) nav pasludināta fiziskās personas _________________ maksātnespēja, saimnieciskā
darbība nav apturēta vai pārtraukta, un nav uzsākta tiesvedība par fiziskās personas bankrotu;
b) esmu samaksājis/samaksājusi nodokļus un citus valsts vai pašvaldības noteiktos obligātos
maksājumus pilnā apmērā normatīvajos aktos noteiktajos termiņos;
c) un pret mani nav tikuši piemēroti Krimināllikumā noteiktie piespiedu ietekmēšanas līdzekļi.
Vārds, uzvārds ____________________
Datums, paraksts__________________
1.9. Kontaktinformācija

Pilns nosaukums / v rds, uzv rds
Juridiskais statuss
Juridisk adrese un kontaktadrese
Reģistr cijas Nr.
Nodokļu maks t ja reģistr cijas
Nr.
PVN maks t ja reģistr cijas Nr.
(ja ir)
Kontaktpersona
Telefona Nr., mobil tel. Nr.
Faksa Nr.
E-pasta adrese
Interneta m jas lapas adrese
V rds, uzv rds ____________________
Datums, paraksts__________________
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PIELIKUMI

Biznesa idejas pieteikumam ir jāiesniedz sekojoši pielikumi:
1. Biznesa idejas iesniedzēja atbildīgās amatpersonas vai fiziskās personas CV.
2. Komercsabiedrības reģistrācijas apliecības kopija vai pašnodarbinātās personas nodokļu maksātāja
reģistrācijas apliecības kopija (ja biznesa idejas iesniegšanas brīdī fiziskā persona vēl nav
reģistrējusies, tad, biznesa idejas apstiprināšanas gadījumā, jāiesniedz nodokļu maksātāja
reģistrācijas apliecības kopija.
3. Komercsabiedrības statūtu kopija.
4. Komercsabiedrības ______.gada Bilance un Peļņas vai zaudējumu aprēķins.
5. Izziņa no Valsts ieņēmumu dienesta par nodokļu parādu neesamību komercsabiedrībām.
6. Speciālista (speciālistu), sadarbības partneru rekomendācijas vai atsauksmes par projektu.(tās var
būt arī dažādu asociāciju, banku, tūrisma organizāciju, kameru utt. rekomendācijas par projekta
pozitīvu ietekmi uz tūrisma attīstību.). Piezīme. Nav obligāti pievienot šādu pielikumu, taču
ieteicams.
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