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ĀBOLU SIDRA 

RAŽOŠANA 

SIA "Libeks un Sprudzāns"

INTERJERA DIZAINA 

PRIEKŠMETU RAŽŌŠANA 

NO KOKA 

 

SIA "RWW"

MELNBALTU PASTKARŠU 

RAŽOŠANA, 

SOCIĀLĀ UZŅĒMĒJDARBĪBA 

 

SIA "TYPICAL"

Grantu konkursa rezultāti 

2013 2014 2015
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biznesa

Mērķis: 

veicināt komercdarbības uzsākšanu un attīstību Gulbenes novadā 

Kopējais konkursa 

finansējums 

6000 EUR 

Vienas idejas atbalstam 

pieejamais  finansējums 

līdz 3000 EUR 

LLKC vienam no 

pretendentiem piešķir 

veicināšanas balvu 200 EUR 

(divi simti euro) apmērā un 

iespēju vienu gadu saņemt 

bezmaksas konsultācijas.



Bizness 

Algots darbs 

vs

?



Neakarība

!

Vairāk naudas Sirdslieta,

dzīvesstils 

€

Par spīti stereotipiem par latviešu kūtrumu, katru gadu 

vairāki tūkstoši iedzīvotāju izvēlas uzsākt uzņēmējdarbību 

un realizēt savas ieceres. Nozīmīgākie motivējošie faktori ir:



Ir grūti pamanīt izdevību,  

ja meklē tikai veiksmi. 

/M.Kreina/

!
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Gulbens novadā deklarēta 

fiziska persona >18 gadi 

(t.sk. saimnieciskās 

darbības veicēji, kas reģistrēti VID) 

&
Pēc 01.01.2015. Gulbens novadā 

reģistrēts komersants (SIA, A/S, IK, PS, Fil) 

 gada apgrozījums nepārsniedz 5000 EUR 



Persona, kurai ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process, ar 

tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ar tiesas lēmumu 

tiek īstenots ārpustiesas tiesiskais aizsardzības process. 

Pretendents, kas pilnā apmērā un normatīvajos aktos noteiktajos termiņos nav 

samaksājis nodokļus un citus valsts vai pašvaldību noteiktos obligātos 

maksājumus (parādu summa līdz 150,00 EUR (simts piecdesmit euro, 00 centi) 

netiek ņemta vērā). 

PRETENDNETI TIEK NORAIDĪTI 
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* Attiecas uz fizisku, juridisku personu
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Konkursa ietvaros netiks atbalstītas biznesa idejas sekojošās nozares 

Mežizstrāde

Finanšu un apdrošināšanas 

pakalpojumi 

Tabakas

izstrādājumi 

Zvejsaimniecības, lopkopības 

primārā ražošana 

Azartspēles

Alkoholisko 

dzērienu ražošana 
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ATBALSTĀMĀS IZMKASAS 

tehnikas un/vai iekārtu iegādei; 

ārpakalpojumu izdevumiem: 

licenču iegādei; 

datorprogrammu iegādei; 

darbaspēka apmācībai; 

preču zīmes,    patentu reģistrācijai Latvijas Republikas Patentu valdē

€

Atbalstāmām tiek noteiktas izmaksas, kas tieši saistītas ar komercdarbības 

uzsākšanu, attīstību Gulbenes novada administratīvajā teritorijā
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NEATBALSTĀMĀS IZMAKSAS 

izmaksas, kas radušās pirms līguma par finansiālā atbalsta saņemšanu ar 

Pašvaldību noslēgšanas;

 telpu remontu izmaksām

konkursa pieteikuma sagatavošanas izmaksas;

darba samaksa.

€



Apmācības soli pa solim "Biznesa plāna 

izstrāde"  sadarbībā ar LLKC 

 

/augusta mēnesī/

!
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Iesniedzamie dokumenti: 

Pieteikuma oriģināls drukātā versijā (Nolikuma 1., 2.,3., 4., 5., pielikums + CV; 

juridiskām personām + 2016. gada/operatīvais pārskats ) 

+ kopija datu nesējā (USB zibatmiņa, CD) 

Projektu pieteikumu iesniegšana līdz š.g.11.septembrim plkst. 15.00 

Iesniegt klātienē Gulbenes novada domes administrācijā 206.kabinetā (darba laikā) 

vai nosūtīt kā ierakstītu sūtījumu uz adresi Ābeļu iela 2, Gulbene. 

1
IESNIEGŠANA



"Starteris"
biznesa

1.kārtā iesniegtie biznesa projektu pieteikumi tiek izvērtēti līdz š.g. 22.septembrim 

atbilstoši administratīvajiem kritērijiem (Nolikuma 6.pielikums)  

2
PREZENTĀCIJA

Pretendents tiek noraidīts, ja vairāk nekā viens kritērijs ir neatbilstošs 

Idejas prezentācija: 

5 minūtes idejas prezentācija + 10 minūtes jautājumiem un atbildei 
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Otrajā kārtā tiek vērtēta Konkursa pieteikuma atbilstība Kvalitatīvajiem 

vērtēšanas kritērijiem (Nolikuma 7.pielikums), izmantojot punktu metodi 

3
VĒRTĒŠANA

Konkursa pieteikuma vērtēšana tiek pārtraukta un Konkursa pieteikums tiek izslēgts no 

tālākas vērtēšanas, ja: 

1. kritērijā „Produkts/Pakalpojums” piešķirtais galīgais vērtējums ir 22 punkti vai mazāks; 

2.  kritērijā „Finanšu stāvoklis” piešķirtais galīgais vērtējums ir 7 punkti vai mazāks; 

3. kritērijā „Esošā/plānotā komersanta darbinieku CV (kompetences un darba apraksts)” 

piešķirtais galīgais vērtējums ir 4 punkti vai mazāks; 

4. kritērijā „Radītās darba vietas” piešķirtais vērtējums ir 0 punkti; 



Var tikt piešķirti papildus punkti par 

+

veiksmīgu dalību reģionālajos,

nacionālajos konkursos; 

ES struktūrfondu projektos; 

sadarbību ar biznesa inkubatoru u.c. 
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Konkursa pretendenti, ar lielāko iegūto punktu skaitu, slēdz līgumu ar 

pašvaldību par finansējuma saņemšanu 

Biznesa plāns jāīsteno 12 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža 

Finansējums tiek saņemts 2 daļās: 

50% iesniedzot avansa rēķinu & 

50% iesniedzot izmaksas apliecinošus dokumentus 

ĪSTENOŠANA
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Granta saņēmējam 2 mēnešu laikā pēc projekta realizācijas Pašvaldības 

komisijai jāprezentē projekts 

Trīs gadus pēc līguma noslēgšanas ar Pašvaldību pretendentiem ir pienākums 

līdz  1.februārim iesniegt gada atskaiti, kurā   iekļaujama šāda informācija: 

ATSKAITES

aprakstošajā daļā - informācija par projekta realizācijas gaitu

finanšu pārskats (bilance, peļņas un zaudējuma aprēķins) atbilstoši projekta izmaksu 

tāmei. 

informācija par no jauna izveidotajām darba vietām Gulbenes novadā;

granta saņēmēja turpmāk plānotajām darbībām komercdarbības attīstībai



Neformāla meet up tikšanās 

 "Biznesa domnīca"  

 17.jūlijā plkst. 15.00 

 JC "Bāze", 4.stāvā

!



Lifts uz panākumiem nestrādā, 

tev būs jākāpj pa kāpnēm. 

/H.Džeksons Brauns/

!



Liena  Kazāka  

Projektu  vadītā ja  

Gulbenes  novada  dome  

Att īst ības  un  projektu  nodaļa  

 +371  28609883  

 l iena.kazaka@gulbene. lv  

 www.biznessgulbene. lv  

 Ābeļu  ie la2,  Gulbene,  LV -4401

Enerģisku biznesa ideju  īstenošanas procesu! 

Laiks diskusijai


