
Latgales plānošanas reģiona 
Pašvaldību atbalsts uzņēmējdarbībai 

- 2020.gadā 18 no 21 Latgales pašvaldībām 
plāno organizēt vai rīkot grantu konkursu 
uzņēmējdarbības atbalstam



Granta konkursu apmērs

• Kopējais konkursu budžets atkarīgs no 
pašvaldības lieluma. Tas variējas no 2000 eiro 
mazajās pašvaldībās līdz 60 000 eiro lielajās.

• Maksimālais finansējuma apmērs vienai biznesa 
idejai plānojas no 500 eiro līdz 10 000 eiro

• Pieteicēja nepieciešamais paša līdzfinansējums 
var sasniegt līdz 50% no biznesa idejas kopējā 
nepieciešama finansējuma





Kas var pieteikties konkursos?

Dažām pašvaldībām ir specifiski nosacījumi, bet kopumā 
ir šādas prasības: 

• Var pieteikties uzsācējs vai esošs uzņēmējs
• Esošiem uzņēmējiem var būt darbības ilguma ierobežojums no 

2 līdz 5 gadiem, kā arī apgrozījuma ierobežojums 
• Pašvaldības definējušas neatbalstāmas nozares, kas pārsvarā ir 

minētas Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1.panta 1.punktā.
• Pieteicējam jābūt deklarētam vai reģistrētam pašvaldībā
• Tikai vienai pašvaldībai ir vecuma ierobežojums idejas 

pieteicējam, kas ir līdz 30 gadiem (Ieskaitot)



Tendences

• Aizvien vairāk pašvaldību sāk rīkot grantu 
konkursus biznesa uzsākšanai, jo pašvaldības 
apzinās ka tas dod nozīmīgu atbalstu 
uzņēmējiem, kas sajūtami ietekmē arī 
pašvaldības attīstību

• Daudzas pašvaldības arī palielina granta 
konkursa kopējo budžetu, un pielāgo granta 
saņemšanas nosacījumus savas pašvaldības 
prioritātēm un esošajai situācijai



Daugavpils  pilsētas domes  
grantu programma „Impulss”

Programmas mērķis – stimulēt jaunu uzņēmumu 
veidošanos un veicināt esošo uzņēmumu attīstību 
Daugavpils pilsētas teritorijā, sekmēt saimniecisko 
darbību Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvajā 
teritorijā, veicināt bezdarba samazināšanu.

*Konkursa pieteikumus varēs iesniegt no 6.maija 
līdz 28.augustām



Finansējums

• Kopējais budžets sastāda 60 000 eiro, viens 
pretendents var iegūt līdz 7 000 eiro savas 
idejas attīstībai. 

• Atbalsta intensitāte ir līdz 75% no 
atbalstāmajām izmaksām, projekta realizācija 
12 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža

• Finansējums tiek piešķirts pamatlīdzekļu  un 
citu  aktīvu iegādei savas biznesa idejas 
 realizācijai.



Granta pretendentam noteiktās prasības

• Var pieteikties uzsācējs vai esošs uzņēmējs, kas ir 
reģistrēts, deklarēts Daugavpils pilsētas teritorijā, nav 
nodokļu parādu, nav maksātnespējas procesā, 
reģistrēts ne ilgāk ka 2 gadi un nav saņēmis “Impulss” 
granta finansējumu iepriekš

• Netiek atbalstītas idejas kas saistītas ar alkoholu, 
tabaku, azartspēlēm, finansēm un apdrošināšanu, 
zvejniecību, lauksaimniecību, mežsaimniecību, 
šaujamieročiem, radioaktīvām un ķīmiskām vielām, 
un citām tamlīdzīgām nozarēm.
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