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LĒMUMS
Valmierā
2020.gada 6.jūlijā

Nr.230
(ārkārtas sēdes protokols Nr.14, 4.§)

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības
domes 28.05.2020. lēmumā Nr.199 (protokols Nr.10,
34.§) “Par atbalsta programmas MVU stiprināšanai
konkursa nolikuma apstiprināšanu”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu, kas nosaka, ka
viena no pašvaldības autonomām funkcijām ir sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā
administratīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarba samazināšanu, 21.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka
dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgas pašvaldības pārziņā, Valmieras pilsētas
pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) 30.01.2020. saistošajiem noteikumiem Nr.344 (protokols Nr.2,
60.§) “Par Valmieras pilsētas pašvaldības 2020.gada budžetu”, Valmieras pilsētas attīstības
programmas 2015.–2020.gadam, kas apstiprināta ar Pašvaldības domes 29.12.2014. lēmumu Nr.435
(protokols Nr.21, 6.§), stratēģisko mērķi – Uzņēmējdarbības attīstība, ņemot vērā nepieciešamību
mazināt ārkārtējās situācijas radītās negatīvās sekas, Pašvaldības domes 28.05.2020. lēmumu
Nr.199 (protokols Nr.10, 34.§) “Par atbalsta programmas MVU stiprināšanai konkursa nolikuma
apstiprināšanu” (turpmāk – Lēmums), ņemot vērā Finanšu ministrijas 30.06.2020. vēstuli Nr.74/18/3540 (saņemta Pašvaldībā 30.06.2020. un reģistrēta ar Nr.2.2.1.5/20/1762)
Pašvaldības dome, balsojot: PAR – 11 (J.Baiks, R.Gailums, A.Kupriša, A.O.Brutāns, A.Gluhovs,
A.Skrastiņš, A.Klepers, E.Ašeradena, T.Upners, U.Jansons, I.Lakučs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. veikt Lēmuma pielikumā esošā Konkursa nolikumā (turpmāk – Nolikums) šādus grozījumus:
1.1. papildināt Nolikuma 11.punktu pēc vārda “tirgus” ar sekojošu tekstu “(ievērojot Komisijas
2013.gada 18.decembra regulas (ES) Nr.1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības
darbību 107. un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam nosacījumus un EK lēmuma
Nr.698/2007 99.apsvērumā minēto);
1.2. papildināt Nolikumu ar jaunu 12. un 13.punktu šādā redakcijā, secīgi mainot Nolikuma
nākamo punktu numerāciju:
“12. Konkursa ietveros netiek atbalstītas darbības jomas, kas noteiktas Eiropas Komisijas
2013.gada 18.decembra regulas (ES) Nr.1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības
darbību 107. un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk – Komisijas
regula Nr.1407/2013) 1.panta 1 d) apakšpunktā.
13. Atbalsts mārketinga aktivitātēm tiek sniegts saskaņā ar Eiropas Komisijas lēmuma
Nr.698/2007 99.apsvērumā noteikto, ja vienlaikus tiek ievēroti šādi kritēriji:
13.1. reklāmas kampaņai jābūt vispārējai pēc savas būtības un tai ir jāsniedz labums
visiem attiecīgā veida produktu ražotājiem;
13.2. reklāmas ietvaros netiek minēta produktu izcelsmes valsts;
13.3. reklāmu var īstenot ražotāju grupas vai citas organizācijas neatkarīgi no to
lieluma.”;
1.3. izslēgt Nolikuma 20.punktu, secīgi mainot Nolikuma nākamo punktu numerāciju;
1.4. papildināt Nolikumu ar 23.5. un 23.6.punktu šādā redakcijā, secīgi mainot Nolikuma nākamo
punktu numerāciju:
“23.5. Ja Pretendents darbojas arī nozarēs, un veic darbības, kuras norādītas Nolikuma

1.5.
1.6.

1.7.
1.8.

23.4.apakšpunktā, tas nodrošina šo nozaru darbību vai izmaksu nošķiršanu no tām
darbībām, kurām piešķirts de minimis atbalsts, nodrošinot, ka darbības minētajās
nozarēs vai attiecīgās darbības negūst labumu no piešķirtā atbalsta.
23.6. Pretendents neveic darbības, kuras minētas Komisijas regulas Nr.1407/2013 1.panta
1.punkta d) un e) apakšpunktos.
papildināt Nolikuma 35.2.punktu ar vārdiem “,norādot arī sistēmā izveidotās un apstiprinātās
pretendenta veidlapas identifikācijas numuru.”;
izteikt Nolikuma 47.punktu šādā redakcijā:
“48. Pamatojoties uz Komisijas lēmumu par finansējuma piešķiršanu, un ievērojot Komisijas
regulas Nr.1407/2013 8.pantrā noteikto, Pašvaldība līdz 31.07.2020. noslēdz ar
atbalstītajiem Pretendentiem finansēšanas līgumus, kas apliecina de minimis atbalsta
piešķiršanu un kur ir uzskaitītas prasības, kas jāievēro finansējuma saņēmējam līguma
izpildes laikā.”;
Nolikuma 51.punktā vārdus “grantu konkursa” aizstāt ar vārdiem “šī nolikuma”;
papildināt Nolikumu ar X sadaļu un 53.punktu šādā redakcijā:

“X Citi nosacījumi
53. Ja tiek konstatēti Komisijas regulas Nr. 1407/2013 prasību pārkāpumi, atbalsta
saņēmējam ir pienākums atmaksāt 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 (turpmāk – Komisijas regula Nr. 794/2004), 10. pantu,
tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad valsts atbalsts tika izmaksāts
finansējuma saņēmējam līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas regulas Nr.
794/2004 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi.”;
2. veikt Lēmuma pielikumā esošā Līgumā par finansējuma piešķiršanu Atbalsta programmā
Valmieras MVU stiprināšanai (turpmāk – Līgums) šādus grozījumus:
2.1. papildināt ar 4.2.11.punktu šādā redakcijā:
“4.2.11. nodrošināt dokumentu uzglabāšanu par piešķirto finansējumu un datus par saņemto
de minimis atbalstu 10 (desmit) gadus no atbalsta piešķiršanas dienas.”;
2.2. papildināt Līguma 7.sadaļu ar 7.1.punktu šādā redakcijā, secīgi mainot Līguma nākamo
punktu numerāciju:
“7.1. Ja tiek konstatēti Komisijas regulas Nr.1407/2013 prasību pārkāpumi, 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 (turpmāk – Komisijas regula
Nr.794/2004), 10.pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad valsts
atbalsts tika izmaksāts finansējuma saņēmējam līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot
Komisijas regulas Nr.794/2004 11.pantā noteikto procentu likmes piemērošanas
metodi.”’;
3. papildināt Lēmuma pielikumā esošo Pieteikuma veidlapas sadaļu “Pieteikuma iesniedzēja
apliecinājumi” ar 10.punktu šādā redakcijā “De minimis atbalsta uzskaites sistēmā izveidotās un
apstiprinātās pretendenta veidlapas identifikācijas numurs”;
4. papildināt Lēmumu ar 2.1punktu šādā redakcijā:
“2.1 noteikt, ka Programmas konkursa komisijā Pašvaldību pārstāv:
2.11. Pašvaldības domes priekšsēdētājs;
2.12. Pašvaldības domes Attīstības un uzņēmējdarbības lietu komitejas priekšsēdētājs;
2.13. Pašvaldības iestādes “Attīstības pārvalde” vadītājs.”
Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

Jānis Baiks

