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Konkursa mērķis

➢Motivēt māmiņas saskatīt sevī uzņēmējas potenciālu un 

uzsākt komercdarbību

➢Sekmēt jaunu produktu un pakalpojumu veidošanu

➢Sekmēt jauno māmiņu sociālo iekļaušanos, sevis 

pilnveidošanos, atvieglojot un veicinot veiksmīgāku 

atgriešanos darba tirgū



Konkursa dalībniece

➢Sieviete, kura audzina bērnu kopīgā dzīvesvietā vecumā līdz 8 

gadiem (ieskaitot) 

➢Fiziska persona, kuras deklarētā dzīvesvieta ir kādā no 

Eiropas Savienības valstīm un plāno veikt saimniecisko 

darbību Mārupes novadā

➢Juridiska persona – sieviete, kas ir dibinātāja LR Uzņēmuma 

reģistra komercreģistrā reģistrētam uzņēmumam, kas atbilst 

mazo un vidējo komersantu kategorijai, kura veic 

saimniecisko darbību Mārupes novadā



Finansējums

➢Konkursa kopējais līdzfinansējums: 12 000 euro

➢Maksimālais viena projekta realizācijai pieejamais 

līdzfinansējums: 3 000 euro

➢Konkursa dalībniecei jāparedz pašfinansējums 20% apmērā 

no tāmes kopsummas



Līdzfinansējuma pretendente

➢Līgums tiek slēgts ar saimnieciskās darbības veicēju vai 

juridisku personu, kas savu biznesu veic vai apņemas veikt 

Mārupes novada teritorijā

➢Uzņēmums reģistrēts ne ilgāk par 2 gadiem

➢Nav nodokļu parādu

➢Viena Konkursa dalībniece = viens projekta pieteikums 

➢Līdzfinansējumu var saņemt ne vairāk  kā vienu reizi 

Konkursa ietvaros



Līdzfinansējuma izmaksa

➢Pirmā daļa - avansā tiek izmaksāti 60% no kopējās atbalstītās 

līdzfinansējuma summas

➢Otrā daļa - tiek izmaksāti 40% no kopējās līdzfinansējuma 

summas pēc tam, kad iesniedz atskaites par avansā 

izmaksāto līdzekļu izlietojumu

➢Jābūt pašfinansējumam 20% apmērā no tāmes kopsummas



Vērtēšana

➢ I kārta: vērtē pēc satura un kvalitatīvajiem rādītājiem

➢ II kārta: vērtē prezentācijas un atbildes uz jautājumiem 

klātienē

➢Pieteikumus un abas kārtas vērtē žūrijas komisija, izmantojot 

punktu metodi

➢Par Konkursa rezultātiem tiek paziņots elektroniski, nosūtot 

Konkursa dalībniecei informāciju uz Konkursa pieteikumā 

norādīto e-pasta adresi



Projekta realizācija un uzraudzība

➢Līdzfinansējuma apguves maksimālais termiņš - 12 mēneši no 

līguma noslēgšanas brīža

➢Projekta realizācijas laikā jāiesniedz atskaite par 

pašfinansējumu 20% apmērā un piešķirto 60% un 40% 

līdzfinansējumu izlietojumu

➢Projekta uzraudzība - 2 gadi pēc projekta īstenošanas perioda

➢Jāiesniedz saimnieciskās darbības informatīvais pārskats - 2 

gadus



De minimis

➢Regulē Eiropas Komisijas 2013.gada 18.decembra Regula (ES) 

Nr.1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. 

un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam 

➢Atbalstu nevar apvienot ar citu de minimis atbalstu vai citu 

atbalstu par tām pašām attiecināmajām izmaksām

➢ Iesniedz de minimis atbalsta uzskaites sistēmas veidlapas 

izdruku vai pieteikumā norāda identifikācijas numuru

➢Tiek veikta de minimis atbalsta uzskaite un reģistrācija de

minimis atbalsta uzskaites sistēmā

➢Elektroniskā deklarēšanas sistēma (VID EDS) -

https://eds.vid.gov.lv/login/

https://eds.vid.gov.lv/login/


Pieteikumu iesniegšana

➢Trīs veidos – drukātā formātā, nosūtot pa pastu, elektroniski

➢Termiņš - 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas

➢Pieteikuma veidlapas – konkursa nolikuma 1. un 2.pielikums

➢Pieteikumam papildus drīkst iesniegt citus pielikumus



Laika plāns

➢ 19.03. – 19.04.2021. - pieteikumu iesniegšana

➢ No 20.04.2021. – konkursa I un II kārtas izvērtēšana

➢ Maija pēdējā nedēļa – pasludina Konkursa uzvarētāju – 5 dienu laikā 

pēc II kārtas prezentāciju noklausīšanas

➢ Jūnijs – Konkursa uzvarētāja 30 dienu laikā reģistrē komercdarbību vai 

saimniecisko darbību 

➢ Jūnijs / Jūlijs – pašvaldība ar uzvarētāju slēdz līgumu

➢ Jūlijs / Augusts – izmaksā līdzfinansējuma I daļu 



marupe.lv/mammubizness

Kontaktpersona:
Uzņēmējdarbības attīstības konsultante

Jolanta Kursiša

Tālr.: 67 149 856; 29 330 721

e-pasts: jolanta.kursisa@marupe.lv


