


Mērķis

Jaunu biznesa ideju īstenošana un
uzņēmējdarbības attīstības 
veicināšana programmas darbības 
teritorijā



Organizatori un darbības 
teritorija 

Jūrmalas pilsēta

Ķekavas novads

Mārupes novads

Olaines novads

Siguldas novads

Ogres novads

Ropažu novads



Finansējums

80 000 €
kopējā finansiālā atbalsta 
summa 2021. gadā

10 000 €
maksimālā summa 
vienam grantam



Granta pretendents

Jebkura fiziska persona no 
18 gadu vecuma, kas plāno veikt 
saimniecisko darbību konkursa 
darbības teritorijā
(līgumu slēdz ar 
juridisku personu)

LR Uzņēmumu reģistrā 
reģistrēta juridiska 
persona, 
kas veic saimniecisko darbību
konkursa darbības teritorijā vai 
plāno to darīt



Nosacījumi granta
pretendentam

Uzņēmuma vecums 

< 3 gadi

Darbinieku skaits 

< 10 

2020. gada apgrozījums 

< 2 M EUR

Nav nodokļu parādu 

(> 150 EUR)

1 pretendents = 1 pieteikums

Pretendents nedrīkst būt 
darba attiecībās ar kādu no 
organizatoriem

Programmas (ie)dvesma 
grantu var saņemt tikai vienu 
reizi



Atbalstāmās izmaksas 

specifiskas tehnikas 
un/vai iekārtas 
iegāde 

preču zīmes 
reģistrācija

mārketinga 
materiālu 
izveide

datorprogrammas 
iegāde vai izstrāde

patentu reģistrācija
LR Patentu valdē

izejvielu 
iegāde

licenču 
iegāde

prototipu 
izveidošana

citas pamatotas 
vajadzības



Neattiecināmās 
izmaksas

– darba alga, prēmijas

– pieteikuma izstrādes, 
noformēšanas un iesniegšanas 
izmaksas

– dāvinājumi

– luksus preču un paaugstināta 
servisa pakalpojumu iegāde

– naudas sodu, līgumsodu, 
kavējuma procentu apmaksa

– izmaksas, kas tiek 
vai tiks finansētas no 
citiem finanšu avotiem

– pieslēgumu (ceļa, elektrības, 
kanalizācijas, komunikāciju 
u.c.) būvniecība

– ēku būvniecība

– dokumentācijas 
izstrādes izmaksas Eiropas 
Savienības struktūrfondu 
apguvei

– apgrozāmie līdzekļi, 
kas pārsniedz 30% 
no projekta kopējām 
izmaksām



Neattiecināmās 
nozares

– tabakas izstrādājumu ražošana 
(NACE kods: A01.15)

– alkohola ražošana 
(NACE kods: C11)

– vairumtirdzniecība un 
mazumtirdzniecība 
(NACE kods: G)

– finanšu un apdrošināšanas 
darbības (NACE kods: K)

– operācijas ar nekustamo 
īpašumu (NACE kods: L)

– valsts pārvalde un 
aizsardzība, obligātā 
sociālā apdrošināšana 
(NACE kods: O)

– azartspēles un derības 
(NACE kods: R92)

– nozares, uz kurām 
attiecināms Eiropas 
Komisijas Regulas 
Nr.1407/2013 1. panta 1. 
punkts



Pieteikums grantam

Projekta pieteikums un naudas plūsmas veidlapa:

Par 1 gadu – ja pretendē uz grantu < 2 000 EUR

Par 3 gadiem – ja pretendē uz grantu > 2 000 EUR

De minimis atbalsta uzskaites sistēmā sagatavota veidlapa

Granta pretendenta CV

Citi pielikumi, kas raksturo projekta ideju –
fotogrāfijas, shēmas, rasējumi u.c.



Pieteikumu iesniegšana

klātienē pašvaldībā, kurā plāno veikt saimniecisko darbību, 
un PDF formātā uz e-pasta adresi iedvesma@seb.lv

pa pastu uz pašvaldību, kurā plāno veikt saimniecisko darbību,
un PDF formātā uz e-pasta adresi iedvesma@seb.lv 

ar elektronisko parakstu parakstīts 
uz e-pasta adresi iedvesma@seb.lv 



Vērtēšana

I kārta
Pašvaldību pārstāvji:

administratīvā projektu 
vērtēšana

II kārta
Žūrijas komisija:

projektu satura 
vērtēšana

III kārta
Žūrijas komisija:

projektu 
prezentācijas



Žūrijas komisija

– SEB banka

– Altum

– LTRK 

– Jūrmalas Biznesa inkubators

– Ogres biznesa inkubators

– Ķekavas novada Uzņēmēju 
padome

– Stopiņu novada Uzņēmēju 
biedrība

– Mārupes novada 
Uzņēmējdarbības 
atbalsta konsultatīvā 
padome

– Olaines novada 
Uzņēmējdarbības 
atbalsta centrs

– Siguldas novada 
Uzņēmēju konsultatīvā 
padome

– pa vienam pārstāvim no 
katras pašvaldības



Papildus
informācija

Grantu ieguvēji
www.seb.lv/iedvesma#grantu-ieguveji

Konkursa mājas lapa
www.seb.lv/iedvesma

https://www.seb.lv/iedvesma#grantu-ieguveji
https://www.seb.lv/iedvesma#programmas-nolikums


Kontaktu sadaļa
www.iedvesma.lv

Jūrmalas pilsēta

Katrīne Luīze Štolca

25676411

Ķekavas novads

Kristīne Danovska

29374340

Mārupes novads

Jolanta Kursiša

29330721

Olaines novads

Edīte Alksne

29417886

Siguldas novads

Kristīne Kazaka

26267006

Ogres novads

Ritvars Ozols

26170479

Ropažu novads

Guntars Kniksts

29255606

Kontakti 

http://www.iedvesma.lv/

