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Aktivitāte tiek organizēta projekta Nr. LV-LOCALDEV-0004 “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Kurzemes plānošanas reģionā” ietvaros.  
Projektu līdzfinansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija, izmantojot EEZ grantus programmā “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un 

kultūras sadarbība”. 

  

Kurzemes plānošanas reģiona 
aktivitāte 

“Dalība nacionāla un starptautiska līmeņa izstādēs” 
 

NOLIKUMS 

 
I Vispārīgie noteikumi 

 
1. Aktivitāte “Dalība nacionāla un starptautiska līmeņa izstādēs” (turpmāk – aktivitāte) 

tiek īstenota saskaņā ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-
2021.gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un 
kultūras sadarbība” apstiprinātā Kurzemes plānošanas reģiona projekta Nr. LV-
LOCALDEV-0004 “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Kurzemes plānošanas 
reģionā” izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem.  

2. Aktivitāti īsteno Kurzemes plānošanas reģions (turpmāk KPR).  
3. Aktivitātes nolikums (turpmāk – Nolikums), pieteikuma anketa un vērtēšanas kritēriji ir 

pieejami KPR tīmekļa vietnē www.kurzemesregions.lv.  
 

II Aktivitātes mērķis 
 

4. Aktivitātes mērķis ir attīstīt uzņēmējdarbību reģionā, veicinot eksporta tirgus 
apgūšanu, dodot iespēju uzņēmējiem nostiprināt jau esošos kontaktus un piesaistīt 
jaunus klientus, nodrošinot uzņēmēju, pašvaldību un uzņēmējus pārstāvošo 
nevalstisko organizāciju dalību tematiskajās izstādēs Latvijā un ārvalstīs, popularizēt 
uzņēmējus, kuri darbojas Kurzemes reģionā, kā arī veicināt viņu produktu realizāciju 
tirgū.  

 
III Aktivitātes dalībnieks 

 
5. Aktivitātē var piedalīties Kurzemes plānošanas reģionā reģistrēti uzņēmumi vai to 

struktūrvienības, par prioritārām jomām nosakot inovācijas un rūpniecību, kuri atbilst 
šādiem kritērijiem: 

5.1. uzņēmums atbilst MK noteikumu nr.700 22.punktā minētajām prasībām 
de minimis atbalsta saņemšanai; 

5.2. uzņēmuma piedāvātais produkts/pakalpojums atbilst attiecīgās izstādes 
tēmas specifikai; 

5.3. atbalsta saņēmēja pamatdarbība atbilst spēkā esošas Kurzemes 
plānošanas reģiona Attīstības programmas stratēģijas mērķiem; 

5.4. atbalsta saņēmējs vai tā struktūrvienība ir reģistrēta un darbojas 
Kurzemes plānošanas reģiona teritorijā; 

5.5. atbalsta saņēmēja darbība nav apturēta, nav uzsākts maksātnespējas 
process; 

http://www.kurzemesregions.lv/
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5.6. atbalsta saņēmējam Latvijas Republikā pieteikuma iesniegšanas dienā 
nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto 
iemaksu parādu, kas pārsniedz 150 euro. 

6. Aktivitātes vienā izsludināšanas kārtā viens pieteicējs var piedalīties vienu reizi. 
 

IV Iesniedzamie dokumenti 
 

7. Pretendents aizpilda pieteikuma anketu, kura pieejama www.kurzemesregions.lv, un 
iesniedz kādā no šādiem veidiem: 

7.1. klātienē Kurzemes plānošanas reģiona Saldus birojā, Striķu ielā 2, Saldū, 
darba dienās no plkst. 9:00 līdz plkst. 16:00; 

7.2. nosūtot uz elektroniskā pasta adresi viktorija.reine@kurzemesregions.lv 
(noformētu elektroniskā dokumenta veidā). 

8. Pieteikuma anketa tiek aizpildīta formā, kas ir noteikta šī nolikuma 1. pielikumā,  
aizpildot visu nepieciešamo informāciju un pievienojot aizpildītu un parakstītu 
Apliecinājumu (2.pielikums). Pieteikumam ir jāatbilst prasībām, kas minētas 
Dokumentu juridiskā spēka likumā, kā arī Ministru kabineta 2010. gada 28. 
septembra noteikumos Nr. 916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas 
kārtība”.   

9. Jautājumus par pieteikuma iesniegšanu var sūtīt uz e-pastu 
viktorija.reine@kurzemesregions.lv ne vēlāk kā piecas darba dienas pirms 
sludinājumā minētā termiņa. Atbilde ir jāsniedz trīs darba dienu laikā no jautājuma 
iesniegšanas dienas. 

 
V Pieteikumu vērtēšanas kārtība 

 

10. Saņemtos pieteikumus vērtēs speciāli šai aktivitātei izveidota vērtēšanas komisija 
(turpmāk - komisija) 3 (trīs) cilvēku sastāvā, ko veido pārstāvji no KPR, kā arī citas 
pieaicinātas personas. 

11. Pieteikumus komisija vērtē divās kārtās: 
11.1. pirmā kārta – tiek vērtēta visu pretendentu atbilstība šī Nolikuma 

5.punktam. Neatbilstoši pretendenti tālāk netiek vērtēti; 
11.2. otrā kārta – Nolikuma 5. punktam atbilstošu pretendentu pieteikumu 

izvērtēšana un rezultātu apkopošana. 
12. Dalībai izstādēs konkrētajā laika periodā tiks apstiprināts noteikts uzņēmumu skaits 

(pieejamā finansējuma ietvaros), kuri iegūs augstāko punktu skaitu. Pieteikuma 
rezultātu nosaka, izvērtējot šo Noteikumu 3. pielikumā norādītos kritērijus un tos 
summējot. 

13. Aktivitātes pretendentu pieteikumu vērtēšana: 
13.1. vērtēšanas komisijas locekļi piešķir punktus katram šo Noteikumu 3.  

pielikumā noteiktajam kritērijam;  
13.2. rezultāti tiek secīgi sarindoti vērtēšanas komisijas protokolā kā pirmo 

norādot to projekta pieteikumu, kas saņēmis vislielāko punktu skaitu, 
bet kā pēdējo – to pieteikumu, kas saņēmis vismazāko punktu skaitu. 

14. Ja piešķirtais punktu skaits ir vienāds, priekšroka tiek dota pieteikuma iesniedzējam, 
kurš kritērijā "Atbalsta saņēmēja pamatdarbības atbilstība spēkā esošas Kurzemes 

http://www.kurzemesregions.lv/
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plānošanas reģiona Attīstības programmas stratēģijas mērķiem" ir ieguvis vairāk 
punktus.  

15. Vērtēšanas komisija izvērtē Pieteikumus 10 darba dienu laikā no iesniegšanas 
termiņa beigu datuma, vadoties pēc pieteikuma anketā sniegtās informācijas, un 
paziņo lēmumu nākamajā dienā pēc izvērtēšanas. 

16. Starp KPR un uzņēmumiem tiks noslēgts līgums. 
 

VI Finansēšanas apmērs un kārtība 

17. Finansējums tiek piešķirts vairākiem pretendentiem atkarībā no finansējuma 
pietiekamības, nosakot, ka priekšrocība ir tiem pretendentiem, kuri vērtēšanas 
kritērijos ir saņēmuši vairāk punktus un par prioritārām jomām nosakot inovācijas un 
rūpniecību.  

18. Finansējums tiek piešķirts tikai izstādes dalības maksas segšanai. 
19. KPR aktivitātes ietvaros līdzfinansē dalību izstādēs šādā apmērā: 

19.1. Izstādēm Latvijā, Lietuvā, Igaunijā – 90% no izstādes dalības maksas, 
bet ne vairāk kā 2000 EUR (t.sk. PVN); 

19.2. Izstādēm citās valstīs – 90% no izstādes dalības maksas, bet ne vairāk 
kā 4000 EUR (t.sk. PVN). 

20. Ja 15 darba dienu laikā pēc vērtēšanas komisijas lēmuma netiek noslēgts līgums 
starp KPR un pretendentu, pretendentam paredzētais finansējums ar Vērtēšanas 
komisijas lēmumu var tikt piešķirts pēc punktu skaita nākamajam pretendentam vai 
novirzīts nākamajai aktivitātes kārtai, vai pieņemts lēmums par finansējuma pārdali 
starp citām projekta aktivitātēm.  

21. Aktivitātes dalībniekam piešķirto finansējumu KPR pārskaita uz dalībnieka norādīto 
bankas kontu ne vēlāk kā 15 dienas pēc dalības izstādē un visu līgumā norādīto 
dokumentu saņemšanas. 

22. Aktivitātes dalībnieku pieteikuma anketā norādītie dati tiek apstrādāti tikai konkursa 
ietvaros un aktivitātes rezultāti tiek publicēti Kurzemes plānošanas reģiona tīmekļa 
vietnē www.kurzemesregions.lv un KPR sociālo tīklu Facebook un Twitter kontos. 

  

http://www.kurzemesregions.lv/
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1. pielikums 

Pieteikšanās dalībai izstādē  
 
Informācija par izstādi 

Izstādes nosaukums un norises vieta 

 
 

Nepieciešamā līdzfinansējuma apmērs un kopējā izstādes dalības maksa (EUR) 

 
 

Pamatinformācija par uzņēmumu 

Nosaukums 

 
 

Reģistrācijas numurs 

 
 

Juridiskā adrese (pēc VID datiem) 

 
 

VID elektroniskajā datu bāzē EDS aktuālās de minimis uzskaites veidlapas identifikācijas 
numurs 

 
 

Uzņēmuma tīmekļvietne (ja ir) 

 
 

Izmantoto sociālo tīklu konti (ja ir) 

 
 

Īss uzņēmuma un tā darbības apraksts  

 
 

Pamatdarbības nozare (-s) atbilstoši NACE 2 klasifikatoram 

 
 

Apakšnozare (uzrādīt, ja nepieciešams) 

 
 

Eksporta potenciāla apraksts 

 
 

Ieguldījumu uzņēmuma pētniecībā un attīstībā apraksts 

 
 

Ieguldījumu uzņēmuma inovāciju procesos, kas saistīti ar produkta/pakalpojuma izstrādi 
vai pārdošanu, apraksts 
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Produkta/pakalpojuma (kas tiks prezentēts izstādē) apraksts 

 
 

Uzņēmuma produkta/pakalpojuma priekšrocību mērķa tirgū īss apraksts 

 
 

Potenciālo sadarbības partneru apraksts 

 
 

Uzņēmuma rīcībā ir individuāls stends dalībai izstādēs 

Jā Nē 

  

Nepieciešamības gadījumā uzņēmumam ir iespēja nodrošināt kopstendu pārstāvētās 
nozares Kurzemes reģiona uzņēmumu popularizēšanai 

Jā Nē 

  

Kontaktinformācija  
Norādītā kontaktinformācija tiks izmantota, lai paziņotu stenda dalībnieku atlases rezultātus vai 
sazinātos ar uzņēmuma pārstāvjiem potenciālo dalībnieku izvērtēšanas procesā. 

Kontaktpersonas tālruņa numurs 

 
 

Kontaktpersonas e-pasta adrese  

 
 

Jūsu personas datu apstrāde notiek balstoties uz tiesiskā pamata atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. daļas 
e) apakšpunktam: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi 
piešķirtās oficiālās pilnvaras. 
Pārzinis:  Kurzemes plānošanas reģions 
Kontaktinformācija: Valguma iela 4a, Rīga, LV 1048, tālrunis: +371 67331492, e-pasts: pasts@kurzemesregions.lv 
Personas datu saņēmēji: pieteikumu vērtēšanas komisijas locekļi, Kurzemes plānošanas reģiona darbinieki, kuru darba 
pienākumos ietilpst projekta vadība, lietvedības organizēšana, juridiskā atbalsta un grāmatvedības nodrošināšana. 
Datu aizsardzības speciālista kontakti: e-pasts: das@kurzemesregions.lv 

Datu nodošana uz trešajām valstīm: Kurzemes plānošanas reģions nenodod personas datus valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas 

Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas. 

Papildu informācija par personas datu apstrādi: https://www.kurzemesregions.lv/privatuma-politika/ 

 
Vārds, Uzvārds 

 
 

 
Datums un vieta 

 
 

 
Paraksts* 

 
 

 
* Ja pieteikuma iesniedzējs ir juridiska persona, pieteikumu paraksta persona, kurai, atbilstoši 
Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra informācijai, ir paraksta tiesības. 

 

 

  

https://www.kurzemesregions.lv/privatuma-politika/
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2. pielikums 

__________________________  

/Pretendenta nosaukums, reģ.nr./  

__________________________  

/Pretendenta kontaktinformācija/  

 

  

Apliecinājums  

finansējuma saņemšanai izstādes dalības maksas segšanai 

 izstādē___________________________________________________________ 

/Izstādes nosaukums, norises vieta un laiks/  

 

 Ar šo, sniedzot patiesu informāciju, Pretendents apliecina, ka:  

1. Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam;  

2. Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, 

izsmeļošu un patiesu informāciju; 

3. Pretendenta uzņēmums vai tā struktūrvienība reģistrēta un darbojas Kurzemes 

plānošanas reģionā; 

4. Pretendenta uzņēmuma piedāvātais produkts/pakalpojums atbilst attiecīgās 

izstādes tēmas specifikai; 

5. Pretendenta pamatdarbība atbilst spēkā esošas Kurzemes plānošanas reģiona 

Attīstības programmas stratēģijas mērķiem; 

6. Pretendenta darbība nav apturēta, nav uzsākts maksātnespējas process; 

7. Pretendents atbilst MK noteikumu nr.700 22.punktā minētajām prasībām de 

minimis atbalsta saņemšanai; 

8. Pretendentam pieteikuma iesniegšanas brīdī Latvijas Republikā nav nodokļu 

parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas 

kopsummā pārsniedz 150 euro. 

 

 

Datums________________    Paraksts_______________________                        

 

  

https://likumi.lv/ta/id/319160-eiropas-ekonomikas-zonas-finansu-instrumenta-2014-2021-gada-perioda-programmas-vieteja-attistiba-nabadzibas-mazinasana
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3. pielikums 

Vērtēšanas kritēriji dalībai izstādē 

 

Uzņēmumi dalībai izstādē tiks atlasīti, vadoties pēc pieteikuma anketā sniegtās 

informācijas. Dalībai tiks apstiprināts noteikts uzņēmumu skaits – kuri iegūs augstāko 

punktu skaitu atbilstoši kritērijiem. 

Ja piešķirtais punktu skaits ir vienāds, priekšroka tiek dota pieteikuma iesniedzējam, 

kurš kritērijā "Atbalsta saņēmēja pamatdarbības atbilstība spēkā esošas Kurzemes 

plānošanas reģiona Attīstības programmas stratēģijas mērķiem" ir ieguvis vairāk 

punktus.  

Kritērijs Punkti 

Produkta/pakalpojuma atbilstība izstādes 
tēmas specifikai 

2 punkti – produkts/pakalpojums atbilst 
izstādes tēmas specifikai 

0 punkti – produkts/pakalpojums neatbilst 
izstādes tēmas specifikai 

* Ja vērtējums ir 0 punkti, pieteikums netiek 
tālāk izskatīts 

Atbalsta saņēmēja pamatdarbības 
atbilstība spēkā esošas Kurzemes 
plānošanas reģiona Attīstības programmas 
stratēģijas mērķiem 

2 punkti – atbilst vismaz 2 prioritātēm 

1 punkts – atbilst vismaz 1 prioritātei 

0 punkti – neatbilst nevienai prioritātei 

* Ja vērtējums ir 0 punkti, pieteikums netiek 
tālāk izskatīts 

Atbalsta saņēmējs vai tā struktūrvienība 
reģistrēta un darbojas Kurzemes 
plānošanas reģiona teritorijā 

1 punkts - jā 

0 punkti - nē 

* Ja vērtējums ir 0 punkti, pieteikums netiek 
tālāk izskatīts 

Atbalsta saņēmēja darbība nav apturēta, 
nav uzsākts maksātnespējas process 

1 punkts - nav 

0 punkti - ir 

* Ja vērtējums ir 0 punkti, pieteikums netiek 
tālāk izskatīts 

Atbalsta saņēmējam Latvijas Republikā 
pieteikuma iesniegšanas dienā nav 
nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās 
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, 
kas pārsniedz 150 euro 

1 punkts - nav 

0 punkti - ir 

* Ja vērtējums ir 0 punkti, pieteikums netiek 
tālāk izskatīts 

Eksporta tirgus potenciāls  

4 punkti – plāno eksportēt uz 4 un vairāk 
valstīm 

3 punkti – plāno eksportēt uz vismaz 3 
valstīm 

2 punkti – plāno eksportēt uz vismaz 2 
valstīm 

1 punkts – plāno eksportēt uz vismaz 1 
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valsti 

0 punkti – eksports nav plānots 

Atbalsta saņēmēja rīcībā ir individuāls 
stends dalībai izstādēs 

1 punkts – ir 

0 punkti – nav 

Nepieciešamības gadījumā atbalsta 
saņēmējam ir iespēja nodrošināt kopstendu 
pārstāvētās nozares Kurzemes reģiona 
uzņēmumu popularizēšanai 

2 punkti – ir 

0 punkti – nav 

Atbalsta saņēmēja potenciālo sadarbības 
partneru apraksts 

1 punkts – atbalsta saņēmējs ir norādījis 
detalizētu potenciālo sadarbības partneru 
aprakstu, norādot to nosaukumu, darbības 
jomas, kā arī pamatojumu to izvēlei 

0 punkti – apraksta nav 

Atbalsta saņēmēja produktu/pakalpojumu 
priekšrocību apraksts 

1 punkts – atbalsta saņēmējs ir sniedzis 
detalizētu informāciju par atbalsta 
saņēmēja produktu/pakalpojumu, norādījis 
tā izmantošanas mērķi kā arī salīdzinošās 
priekšrocības salīdzinājumā ar līdzīgiem 
produktiem/pakalpojumiem tirgū 

0 punkti – apraksta nav 

Atbalsta saņēmēja pārstāvība sociālajos 
tīklos 

1 punkts – ir pārstāvība 

0 punkti – nav pārstāvības 

Ieguldījumi uzņēmuma pētniecībā un 
attīstībā 

2 punkti – atbalsta saņēmējs ir veicis 
ieguldījumus pētniecības un attīstības 
procesa nodrošināšanai  

1 punkts – atbalsta saņēmējs ir veicis 
ieguldījumus pētniecības vai attīstības 
procesa nodrošināšanai 

0 punkti – nav apraksta 

Procesu un produktu inovācijas 

2 punkti – atbalsta saņēmējs ir ieviesis 2 
vai vairāk inovatīvus produktus vai 
procesus, kas saistīti ar 
produkta/pakalpojuma izstrādi vai 
pārdošanu 

1 punkts – atbalsta saņēmējs ir ieviesis 1 
inovatīvu produktu vai procesu uzņēmumā, 
kas saistīts ar produkta/pakalpojuma 
izstrādi vai pārdošanu 

0 punkti – inovāciju procesi nav ieviesti 

 

 

 


