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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

Rīgā

2019.gada .decembrī Nr. ORG - INA - IKN- 2019/ m -

Grozījumi Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras 
2018.gada 31.maija iekšējos noteikumos Nr.ORG-INA-IKN-2018/524 “Kārtība, kādā 
veic atbalsta saņēmēju atlasi, piešķir atbalstu darbības programmas „Izaugsme un 

nodarbinātība” 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privātā sektora investīcijas 
P&A” 1.2.1.2.pasākuma „Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” 

jaunuzņēmumu dalībai izstādēs un konferencēs, kā arī tiešajām vizītēm pie potenciālā 
investora vai sadarbības partnera ārvalstīs atbalsta nodrošināšanas darbības ietvaros

un veic piešķirtā atbalsta uzskaiti”

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 
25.oktobra noteikumu Nr.692 „Darbības programmas 

„Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa 
„Palielināt privātā sektora investīcijas P&A”

1.2.1.2.pasākuma „Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas 
pilnveidošanai” īstenošanas noteikumi” 

17.1.12. apakšpunktu, 
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 

72. panta pirmās daļas 2. punktu,

Izdarīt Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras 2018.gada 31.maija iekšējos 
noteikumos Nr.ORG-INA-IKN-2018/524 “Kārtība, kādā veic atbalsta saņēmēju atlasi, 
piešķir atbalstu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1.specifiskā atbalsta 
mērķa „Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2.pasākuma „Atbalsts tehnoloģiju 
pārneses sistēmas pilnveidošanai” jaunuzņēmumu dalībai izstādēs un konferencēs, kā arī 
tiešajām vizītēm pie potenciālā investora vai sadarbības partnera ārvalstīs atbalsta 
nodrošināšanas darbības ietvaros un veic piešķirtā atbalsta uzskaiti” (turpmāk -  Kārtība) 
šādus grozījumus:

1. papildināt Kārtības 22.punktu ar 22.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
“22.3.kuru pārstāvji nav ieradušies uz Prezentāciju klātienē.” .

2. izteikt Kārtības 64.punktu šādā redakcijā:
“64. IUAN atbildīgais darbinieks ne vēlāk kā vienas darba dienas laikā no atbalsta līguma 
noslēgšanas ievada datus de minimis atbalsta uzskaites sistēmā atbilstoši Ministru
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kabineta 2018.gada 21.novembra noteikumiem Nr.715 “Noteikumi par de minimis 
atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu 
paraugiem”.” .

3. svītrot Kārtības 65., 66., 67.punktu.

4. mainīt Kārtības 68.punktam numerāciju uz 65.

5. izteikt Kārtības 1.pielikuma “Pieteikums atbalstam dalībai starptautiskās izstādēs 
ārvalstīs, dalībai ar uzņēmējdarbību saistītās konferencēs un tiešajām vizītēm pie 
potenciālā investora vai sadarbības partnera ārvalstīs.” (turpmāk -  Kārtības 
1 .pielikums) 1.1 .sadaļu šādā redakcijā:

1.1. Atbalsta pieteikuma iesniedzējs:
1.1.1. Nosaukums:

1.1.2. Reģistrācijas numurs:
1.1.3. Adrese (lūdzam ar “X” atzīmēt vienu adresi, kuru vēlaties izmantot korespondences 
saņemšanai. Uz atzīmēto e-pasta vai korespondences adresi pretendents piekrīt saņemt 
dokumentus un oficiālo saziņu saistībā ar pieteikumu. Izvēloties saziņu pa e-pastu, 
dokumentiem jābūt elektroniski parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu):
faktiskā adrese (adrese un pasta 
indekss)

□

deklarētā / juridiskā adrese (adrese 
un pasta indekss)

□

e-pasts saziņai □

1.1.4. Kontaktpersona:
vārds, uzvārds
amats
tālrunis
1.1.5. Tīmekļa vietne:
1.1.6. Pamatdarbības un atbalsta saņemšanas nozare:
1.1.6.2. Pamatdarbības nozare 
(NACE 2.red.)

Kods:

Nosaukums:
1.1.6.2. Pieteiktās biznesa idejas 
īstenošanas nozare (NACE 
2.red.)

Kods:

Nosaukums:

6. aizstat Kartības 1 .pielikuma 2.2.sadaļa ciparu “200” ar “2000”.

7. izteikt Kārtības 1 .pielikuma 3.sadaļas 3.1 .apakšpunktu šādā redakcijā:
“3.1. Uzskaites veidlapa par de minimis atbalsta piešķiršanu

Atbalsta saņēmējs kopā ar šo iesniegumu iesniedz de minimis atbalsta uzskaites sistēmā (VID 
elektroniskajā datu bāzē EDS) sagatavotās veidlapas izdruku, atbilstoši Ministru kabineta 
2018.gada 21.novembra noteikumu Nr.715 „Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un 
piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem” 1 .pielikumam, vai
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norada de minimis atbalsta uzskaites sistēma izveidotas un apstiprinātas veidlapas 
identifikācijas numuru:

Elektroniski sagatavotas de minimis veidlapas 
numurs, ja  netiek iesniegta izdruka:

8. izteikt Kārtības 3.pielikuma “Pārbaudes lapā iekļauto kritēriju vērtēšanas procedūra” 
(turpmāk -  Kartības 3.pielikums) 1.4.kritērija procedūras apraksta 1.punktu šādā 
redakcijā:
“ 1.Pārbauda de minimis atbalsta uzskaites sistēmā Atbalsta pieteikuma iesniedzēja 
sagatavoto veidlapu par saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajos aktos 
par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību (Ministru kabineta 
2018.gada 21.novembra noteikumu Nr.715 „Noteikumi par de minimis atbalsta 
uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu 
paraugiem” (turpmāk -  MK Noteikumi Nr.715) norādīto informāciju, tai skaitā 
pārbauda, vai informācija ir sniegta par visiem pieteikuma iesniedzēja “viens vienots 
uzņēmums” uzņēmumiem.” .

9. aizstāt Kārtības 3.pielikuma 1.4.kritērija procedūras apraksta 2.punktā “Nr.740” ar 
“Nr.715”.

10. izteikt Kārtības 3.pielikuma 1.5.kritērija informācijas avota sadaļu šādā redakcijā:
“ 1. PIV un papildu iesniedzamie dokumenti;

2. Lursoft datu bāze vai tai pielīdzināma datu bāze”.

11. papildināt Kārtības 3.pielikuma 1.9.kritērija procedūras aprakstu ar 3.punktu šādā 
redakcijā:
“3) Par sniegto informāciju pārliecinās Sodu reģistrā.” .

12. papildināt Kārtības 3.pielikuma 1.9.kritērija informācijas avota sadaļu ar 4.punktu 
šādā redakcijā:
“4. Sodu reģistrs.” .

13. aizstāt Kārtības 7.pielikuma “MAKSĀJUMA PIEPRASĪJUMS” (turpmāk -  Kārtības
7.pielikums) 5.sadaļā “ATBALSTĀMO DARBĪBU APRAKSTS*” vārdu 
“Darbinieki” ar vārdu “Personas”.

14. aizstāt Kārtības 7.pielikuma 5.2.sadaļā vārdus “Darbinieku skaits” ar vārdu 
“Personas” .

15. dzēst Kārtības 7.pielikuma 6.sadaļas tabulā kolonu “Pieprasītais finansējums” .

16. papildināt Kārtības 7.pielikumu ar 6 1.sadaļu šādā redakcijā:
6 '. AR ATBALSTĀMĀM DARBĪBĀM SAISTĪTĀS NEATTIECINĀMĀS IZMAKSAS

A r a tbals tām ām  d a rb īb ām  saistītās neattiecinām ās izm aksas (piemēram, viesnīcas papildpakalpojumu izmaksas, transporta 
bagāžas izmaksas, transporta izmaksas pilsētas ietvaros,starpnieku komisijas maksa, valūtas svārstības, stenda izgatavošanas 
izmaksas, PVN, ko nerar atgūt u.c.) EUR

Svarīgi!
Lauks ir OBLIGĀTI AIZPILDĀM S, bet tam ir informātīvs raksturs.
Par atbalstāmo darbību saistītajām neattiecināmajām izmaksām izmaksu apliecinošie darījumu un maksājumu dokumenti nav jāiesniedz LIAA.
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17. aizstāt Kārtības 7.pielikuma sadaļas “Papildus iesniedzamie attaisnojošie dokumenti 
(kopijas)” 4.punkta pirmā apakšpunkta vārdu “darbinieka(-u)” ar vārdu 
“personas(-u)” .

18. aizstāt Kārtības 8.pielikuma “Maksājuma pieprasījuma pārbaudes kritēriji” (turpmāk - 
Kārtības 8.pielikums) 2.2.kritērijā vārdus “ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc tam, 
kad ir notikusi atbilstošā darbība” ar vārdiem “atbalsta līgumā ar LIAA noteiktajā 
termiņā” .

19. aizstāt Kārtības 8.pielikuma 2.4.kritērijā vārdus “ 18.1.11.1. apakšpunktā” ar vārdiem 
“ 18.1.11. apakšpunktā” .

20. aizstāt Kārtības 9.pielikuma “Pārbaudes lapas “Maksājuma pieprasījuma pārbaudes 
kritēriji” pārbaudes nosacījumi.” (turpmāk -  Kārtības 9.pielikums) 2.1.kritērija 
procedūras aprakstā vārdus “Latvijas Vēstnesī” ar vārdiem “Aģentūras mājas lapā”.

21. aizstāt Kārtības 9.pielikuma 2.2.kritērijā vārdus “ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc 
tam, kad ir notikusi atbilstošā darbība” ar vārdiem “atbalsta līgumā ar LIAA 
noteiktajā termiņā”.

22. aizstāt Kārtības 9.pielikuma 2.2.kritērija procedūras aprakstā vārdus “ne vēlāk kā 10 
darba dienu laikā pēc tam, kad ir notikusi atbilstošā darbība” ar vārdiem “atbalsta 
līgumā ar LIAA noteiktajā termiņā”.

23. aizstāt Kārtības 9.pielikuma “2.4.kritērijā vārdus “ 18.1.11.1. apakšpunktā” ar vārdiem 
“ 18.1.11. apakšpunktā” .

24. aizstāt Kārtības 9.pielikuma 2.4.kritērija procedūras aprakstā vārdus “ 18.1.11.1. 
punktā” ar vārdiem “ 18.1.11. apakšpunktā”.

25. dzēst Kārtības 9.pielikuma 2.4.kritērija procedūras 1.punktā vārdus “(darbiniekam vai 
komersanta valdes locekļiem)”.

26. aizstāt Kārtības 9.pielikuma 10.kritērija procedūras aprakstā vārdu “VAP IS” ar 
vārdu “De minimis atbalsta uzskaites sistēma”.

27. aizstāt Kārtības 9.pielikuma 10.kritērija procedūras informācijas avotu sadaļā vārdu 
“VAP IS” ar vārdu “Z)e minimis atbalsta uzskaites sistēma”.

Šie grozījumi nav jāsaskaņo ar Ekonomikas ministriju, pamatojoties uz Ekonomikas 
ministrijas 2019.gada 26.novembra rīkojuma Nr. 1-6.1/2019/146 „Par padotības iestāžu 
iekšējo noteikumu saskaņošanu” 1.1.3.apakšpunktu.

Direktora p.i. A. Jaunzeme


