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Pieteikuma forma aizpildāma un iesniedzama tikai caur business.gov.lv, pieteicēja pārstāvim 
reģistrējoties.  

Apraksts par atbalsta programmu ŠEIT.  

e-pakalpojums būs ŠEIT: Atbalsts procesu digitalizācijai 

 

 

Ja 1.1. jautājumā izvēlas 2.atbildi, tad nepieciešams atbildēt uz 1.2. jautājumu: 

 

Reģionālā atbalsta regula Nr. 651/2014 
de minimis – vispārīgā regula Nr.1407/2013 
de minimis – zvejniecības un akvakultūras nozarē regula Nr. 717/2014 
de minimis – lauksaimniecības nozarē regula Nr. 1408/2013 
 

 

Ja atzīmē “Cita”, tad: 

 

http://www.business.gov.lv/
https://business.gov.lv/atbalsta-programmas/atbalsts-digitalizacijai
https://business.gov.lv/pakalpojumi/atbalsts-procesu-digitalizacijai?tips=atbalsts
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0651-20210801
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:02013R1407-20200727
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0717-20201210
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A02013R1408-20221114
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 NUTS 3 reģioni ir 6 statistiskie reģioni Latvijā, kuros novadi un valstpilsētas ir iedalītas atbilstoši 2021. 

gada 7. decembra Ministru kabineta rīkojumam Nr. 911 Par Latvijas Republikas statistiskajiem reģioniem 

un tajos ietilpstošajām administratīvajām vienībām 

  

 

 

 RIS3 5 noteiktās jomas noteiktas Viedās specializācijas stratēģijā. Šis kritērijs neietekmē vērtējumu. 

 
  

https://likumi.lv/ta/id/328252-par-latvijas-republikas-statistiskajiem-regioniem-un-tajos-ietilpstosajam-administrativajam-vienibam
https://likumi.lv/ta/id/328252-par-latvijas-republikas-statistiskajiem-regioniem-un-tajos-ietilpstosajam-administrativajam-vienibam
https://likumi.lv/ta/id/328252-par-latvijas-republikas-statistiskajiem-regioniem-un-tajos-ietilpstosajam-administrativajam-vienibam
https://www.izm.gov.lv/sites/izm/files/ekosist_kopsavilkums_ris31.pdf
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1.17.jautājumu aizpilda, ja 1.16. atzīmēts “pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācija” vai 

“biedrība vai nodibinājums”, lai noteiktu sev pieejamā atbalsta apmēru: 

 

 Informācija sīkā, mazā, vidējā komersanta statusa noteikšanai LIAA mājas lapā ŠEIT. 

 

 

1.18. jautājumu aizpilda biedrība vai nodibinājums: 

 

 

 

1.19. jautājumu aizpilda, ja 1.17. jautājumā atzīmēta atbilde “lielais komersants” 

 

  

https://www.liaa.gov.lv/lv/programmas/noderigi/maza-videja-komersanta-statuss
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 2.2. Atbalstāmajās darbībās norādāmi pieteikuma iesniedzēja ieguldījumi komercdarbības procesos 

atbilstoši MK noteikumu Nr.10 16.punkta nosacījumiem. Jānorāda atbilstoši digitālās attīstības ceļa kartē 

norādītajam.  

MK noteikumos Nr.10 16.punktā minētie procesi: 

 

 Aptaujātie pakalpojuma sniedzēji: 

Norādīt vismaz trīs aptaujātos pakalpojumu sniedzējus (nosaukums, reģ.nr.) un to piedāvātās līgumcenas 

t.sk. digitālās attīstības ceļa kartē norādīto pakalpojuma sniedzēju, ja tāds ir. Norādīt, ja ir atteikums vai nav 

iesniegts piedāvājums. Tirgus izpētes rezultāti (dokumentēti) būs jāiesniedz  pie maksājuma pieprasījuma. 

https://likumi.lv/ta/id/338779-latvijas-atveselosanas-un-noturibas-mehanisma-plana-2-komponentes-digitala-transformacija-2-2-reformu-un-investiciju-virziena
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 2.3.1. Gatavo risinājumu izmaksas: Attiecināmās gatavo risinājumu, aparatūras, sensoru, iekārtu, 

programmatūras un informācijas tehnoloģiju infrastruktūras iegādes, uzstādīšanas un pielāgošanas 

izmaksas izmaksas atbilstoši MK noteikumu Nr.10 18.2.1 apakšpunktam. 

 2.3.2. Konsultāciju izmaksas par konkrēto iekārtu, programmatūru, risinājumu, komercdarbības 

stratēģisko vadību digitalizācijas jomā atbilstoši MK noteikumu Nr.10 18.2.2. apakšpunktam, nav pieejams 

lielajam komersantam. Ja projektā nav paredzētas, laukos norāda “0” (nulles). 

(2) – Kopējās izmaksas bez PVN jeb attiecināmās izmaksas. 

(4) – aprēķina Kopējās izmaksas (2) reizinot ar Pieprasīto atbalsta intensitāti (3) 

(5) – aprēķina no Kopējām izmaksām bez PVN (2) atņemot Pieprasīto atbalstu (4) 

Informācijai: 

 

https://likumi.lv/ta/id/338779-latvijas-atveselosanas-un-noturibas-mehanisma-plana-2-komponentes-digitala-transformacija-2-2-reformu-un-investiciju-virziena
https://likumi.lv/ta/id/338779-latvijas-atveselosanas-un-noturibas-mehanisma-plana-2-komponentes-digitala-transformacija-2-2-reformu-un-investiciju-virziena


Informatīvs materiāls. Pieteikuma formas aizpildāmie lauki 

 

6 
 

 

Ja atbild “Jā”, tad aizpilda: 
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Pilnvaras paraugs šīs pieteikuma formas parauga pielikumā (beigās). 
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4.1. Atbalsta pieteikuma iesniedzēja atbilstība: 

4.1.1. uz pieteikuma iesniedzēju nav attiecināmi Komisijas regulas Nr. 2018/1046  136. pantā noteiktie 
izslēgšanas kritēriji; 

4.1.2. pieteikuma iesniedzējs nav saņēmis vai neparedz saņemt dubultfinansējumu par tām pašām 
attiecināmajam izmaksām citu pasākumu ietvaros no vietējiem, reģionālajiem, valsts vai Eiropas 
Savienības līdzekļiem;  

4.1.3. Ja atbalsts tiek sniegts saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 651/2014: 
4.1.3.1. nav uzskatāms par grūtībās nonākušu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 

18. punkta “c” nosacījumiem; 
4.1.3.2. uz pieteikuma iesniedzēju neattiecas neizpildīts līdzekļu atgūšanas rīkojums saskaņā ar 

iepriekšēju Komisijas lēmumu atbilstoši Komisijas Regulas Nr.651/2014 1.panta 4.punkta 
“a” apakšpunktam; 

4.1.3.3. nav veicis un neveiks Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 16. punktā norādītās 
darbības, kuras definētas Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 61.a apakšpunktā; 

4.1.3.4. ja atbalsts tiek sniegts saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. un 18. panta 
nosacījumiem, tad tiek ievērots stimulējošās ietekmes nosacījums atbilstoši Komisijas 
regulas Nr. 651/2014 6. pantam; 

4.1.3.5. pieteikuma iesniedzējam attiecināmas ir izmaksas par ieguldījumiem materiālajos aktīvos 
saskaņā ar Komisijas regulas Nr.  2. panta 29. punktu un nemateriālajos aktīvos saskaņā 
ar Komisijas regulas Nr.  2. panta 30. punktu, ja atbalsts tiek sniegts saskaņā ar Komisijas 
regulas Nr.   14. pantu, ievērojot MK noteikumu Nr.10 58.1. - 58.6. apakšpunktos minētos 
nosacījumus; 

4.1.3.6. neveic neatbalstāmās darbības un nedarbojas neatbalstāmajās nozarēs, kas minētas MK 
noteikumu Nr.10 60. punktā, vai, ja komersants darbojas gan neatbalstāmajās, gan 
atbalstāmajās nozarēs, tad tas ir apliecinājis, ka tiks skaidri nodalītas atbalstāmās 
darbības un finanšu plūsmas, nodrošinot, ka darbības neatbalstāmajās nozarēs 
un neatbalstāmās darbības negūs labumu no piešķirtā atbalsta. 

4.1.4. Ja atbalsts tiek sniegts saskaņā ar Komisijas regulu Nr.1407/2013 vai Regulu Nr. 717/2014, vai 
Regulu Nr. 1408/2013:  

 
4.1.4.1. atbilst Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punkta nosacījumam vai Komisijas 

regulas Nr. 717/2014 1. panta 1. punkta nosacījumam, vai Komisijas regulas Nr. 
1408/2013 1. panta 1. punkta nosacījumam; 

4.1.4.2. neveic neatbalstāmās darbības un nedarbojas neatbalstāmajās nozarēs, kas minētas MK 
noteikumu Nr.10 79.4. un 79.5. apakšpunktos, vai, ja komersants darbojas gan 

http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/1407?locale=LV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0717-20201210
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A02013R1408-20221114
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neatbalstāmajās, gan atbalstāmajās nozarēs, tad tas ir apliecinājis, ka tiks skaidri 
nodalītas atbalstāmās darbības un finanšu plūsmas, nodrošinot, ka 
darbības neatbalstāmajās nozarēs un neatbalstāmās darbības negūs labumu no piešķirtā 
atbalsta. 

 
4.2.Atbalsta saņemšanas nosacījumi “Atbalsts procesu digitalizācijai komercdarbībā” ietvaros: 

4.2.1. atbalsta pieteikuma iesniedzējs atbalstāmo darbību īstenošanas laikā un trīs gadus pēc 
projekta īstenošanas iesniegs pārskatus par inovāciju izmaksām Centrālajai statistikas 
pārvaldei tās noteiktajā formā un termiņā; 

4.2.2. iesniegs Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai ieguldījumu pamatojošo dokumentāciju 
kopā ar otrreizējo digitālā brieduma testu, kā arī EDIC atzinumu ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc 
projekta īstenošanas; 

4.2.3. nodrošinās labās prakses pārņemšanu un informācijas pieejamību par sasniegto risinājumu 
citiem sīkiem (mikro) un maziem komersantiem (attiecas uz sīkiem (mikro) un mazajiem 
komersantiem atbalstam līdz 5000 euro ar 100% atbalsta intensitāti); 

4.2.4. nodrošinās informācijas uzglabāšanu 10 gadus, skaitot no atbalsta piešķiršanas brīža saskaņā 
ar MK noteikumiem Nr. 10; 

4.2.5. pieteikuma iesniedzējs projekta īstenošanas saņemšanas laikā nodrošina principa “nenodarīt 
būtisku kaitējumu” piemērošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 12. 
februāra Regulas ES Nr. 2021/241, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu, 2. 
panta 6. punktu un 5. panta 2. punktu; 

4.2.6. Atbalsta pieteikuma iesniedzējs apliecina korupcijas, krāpšanas un interešu konflikta 
novēršanas principu ievērošanu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 2018/1046 61.pantu; 

4.2.7. ja tiek pārkāptas MK noteikumos Nr.10 noteiktās komercdarbības atbalsta kontroles normas, 
tostarp nosacījumi, kas izriet no Komisijas regulas Nr. 651/2014, atbalsta saņēmējam ir 
pienākums atmaksāt Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai investīciju projekta ietvaros 
saņemto nelikumīgo komercdarbības atbalstu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas ir brīvi no 
komercdarbības atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V 
nodaļas nosacījumiem (ja atbalsts tiek sniegts saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 651/2014); 

4.2.8. ja tiek pārkāptas MK noteikumos noteiktās komercdarbības atbalsta kontroles normas, tostarp 
nosacījumi, kas izriet no Komisijas regulas Nr. 1407/2013, vai Komisijas Regulas Nr. 717/2014, 
vai Komisijas regulas Nr. 1408/2013, atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt Latvijas 
Investīciju un attīstības aģentūrai visu investīciju projekta ietvaros saņemto de 
minimis atbalstu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas ir brīvi no komercdarbības atbalsta, 
atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem (ja atbalsts 
tiek sniegts saskaņā ar Komisijas regulu Nr.1407/2013 vai Regulu Nr. 717/2014, vai Regulu 
Nr. 1408/2013). 

 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A02018R1046-20221214
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PIELIKUMS 

PILNVARAS teksta paraugs 

 

Iestādes logo, rekvizīti 

 

Pilnvara 

Vieta 

 

2023.gada ___.________       Nr. ____ 

 

Iestādes nosaukums (kurš pilnvaro), amats, vārds uzvārds u.c. info, piemēram, uz statūtu 

pamata, pilnvaroju darbinieka vai pārstāvja vārds, uzvārds, amats iesniegt projekta pieteikumu 

programmā “Atbalsts procesu digitalizācijai” business.gov.lv sistēmā un apstiprinu, ka minētā 

persona piekrīt ar pieteikumu saistītās informācijas un dokumentu saņemšanai uz savu norādīto 

e-pasta adresi no Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras līdz lēmuma pieņemšanai. 

 

 

Amats         atšifrējums 

 

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU 

ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
 


