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Īsumā par atbalsta programmu

• Konkursu organizē, finansē un uzrauga Valmieras novada pašvaldība.
• Konkursu administrē un uzrauga Valmieras Attīstības aģentūra.

• Kopumā pieejams finansējums 80 000 eiro apmērā:
• 50 000 eiro apakšprogrammai ZĪLE INOVĀCIJĀM;
• 30 000 eiro apakšprogrammai ZĪLE STARTAM.

• Finansējums tiek piešķirts granta veidā kā de minimis atbalsts.



ZĪLE INOVĀCIJĀM: mērķis

• Konkursa mērķis ir veicināt:

• jaunu produktu un inovāciju realizēšanu, stiprinot esošos, īpaši uz 
izgudrojuma bāzētus un tehnoloģiski orientētus uzņēmumus; 

• privātā un publiskā sektora sadarbību, veidojot Valmieras novadu par 
inovāciju un jaunu produktu testgultni jeb testēšanas vidi (angliski –
test-bed).



ZĪLE INOVĀCIJĀM: aktivitātes

• Konkursa ietvaros tiek atbalstīta inovāciju jeb jaunu vai būtiski uzlabotu 
produktu (preču vai pakalpojumu), procesu, jaunu mārketinga metožu un/vai 
jaunu organizācijas metožu izstrāde, testēšana un/vai ieviešana 
uzņēmējdarbībā, uzņēmuma iekšējās vides organizācijā un/vai uzņēmuma 
ārējās attiecībās.

• Aktivitātēm jāatbilst kādam no 10 inovāciju tipiem (nolikuma 25.8. punkts).

• Aktivitātes jāīsteno no līguma noslēgšanas brīža līdz 2022. gada 30. novembrim 
(pēdējie maksājumi).



10 inovāciju tipi



ZĪLE INOVĀCIJĀM: atbalsts

• Vienam projektam no 2000 eiro līdz 10 000 eiro;
• Atbalsta intensitāte no 60% līdz 80%;
• Finansējumu izmaksā:

• 20% avanss;
• Atlikusī daļa atbilstoši faktiski iztērētajam pēc veiksmīgi realizēta projekta.

• Finansējums tiek piešķirts granta veidā kā de minimis atbalsts.
• Kopā pieejami 50 000 eiro (plānots atbalstīt 7 līdz 10 inovāciju projektus);
• Diviem projektiem saņemot vienādu punktu skaitu, priekšroka tiek dota 

projektam, kam nepieciešama mazāka atbalsta summa;
• Viens pieteicējs atbalstu var saņemt trīs dažādiem, nesaistītiem projektiem.



ZĪLE INOVĀCIJĀM: atbalsta intensitāte

• 60% ja nodarbina vismaz 1 līdz 3 Valmieras novadā deklarētus darbiniekus;

• + 10%: ja nodarbina 4 un vairāk Valmieras novadā deklarētus darbiniekus;

• + 10%: ja izpildās vismaz viens no šiem nosacījumiem:
• ja projekts paredz sadarbību ar vismaz vienu no pašvaldībām vai vismaz viena no 

pašvaldībām gūs kādu ieguvumu, noderīgu pienesumu;

• ja projekts paredz sadarbību ar Vidzemes Augtskolu un/vai Valmieras tehnikumu un vai 
Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolu;

• ja pretendentam uz pieteikuma iesniegšanas brīdi ir piešķirts sociālā uzņēmuma statuss.



ZĪLE INOVĀCIJAS: atbalsta saņēmējs

• Komersants, kas uz Pieteikuma iesniegšanas brīdi reģistrēts Latvijas Republikas 
Uzņēmumu reģistrā – Valmieras novadā, vai saimnieciskās darbības veicējs (vai 
atbalsta gadījumā reģistrēs uzņēmumu Valmieras novadā);

• Nodarbina vismaz vienu Valmieras novadā deklarētu darbinieku;
• Nav maksātnespējas procesa, tiesiskās aizsardzības procesa, uzsāktas 

bankrota procedūras, nav sanācijas vai mierizlīguma, nav izbeigtas 
saimnieciskās darbības un tml.;

• Nav nodokļu parādu virs 150 eiro;
• Darbojas atļautajās nozarēs;
• Atbilst nolikuma prasībām un iegūst attiecīgi augstākus punktus kvalitatīvajos 

vērtēšanas kritērijos;
• Nav saņēmis atbalstu pagājušajā gadā.



ZĪLE STARTAM: mērķis

• Konkursa mērķis ir veicināt:

• jaunu uzņēmumu veidošanos, kas realizē jaunus produktus un/vai 
pakalpojumus un kas Valmieras novadā potenciāli rada jaunas darba vietas;

• jaunuzņēmumu straujāku izaugsmi, virzot tirgū produktu un/vai 
pakalpojumu, radot Valmieras novadā jaunas darba vietas, ceļot 
komercdarbības pievienoto vērtību un/vai ceļot eksportspēju. 



ZĪLE STARTAM: aktivitātes

• Attiecināmās aktivitātes ir jebkādas aktivitātes un pasākumi, kas nepieciešami 
Pretendenta komercdarbības uzsākšanai vai izaugsmei Valmieras novadā.

• Aktivitātes jāīsteno no līguma noslēgšanas brīža līdz 2022. gada 30. novembrim 
(pēdējie maksājumi).



ZĪLE STARTAM: atbalsts

• Vienam projektam līdz 2000 eiro. 
• Atbalsta intensitāte ir 80%.
• Finansējumu izmaksā:

• 50% avanss;
• Atlikusī daļa atbilstoši faktiski iztērētajam pēc veiksmīgi realizēta projekta.

• Finansējums tiek piešķirts granta veidā kā de minimis atbalsts.
• Kopā pieejami 30 000 eiro (plānots atbalstīt vismaz 15 starta projektus).
• Diviem projektiem saņemot vienādu punktu skaitu, priekšroka tiek dota 

projektam, kam nepieciešama mazāka atbalsta summa.
• Viens pieteicējs atbalstu var saņemt trīs dažādiem, nesaistītiem projektiem.



ZĪLE STARTAM: atbalsta saņēmējs

• komersants – jaunuzņēmums, kas uz Pieteikuma iesniegšanas brīdi reģistrēts 
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ne ilgāk par 2 (diviem) gadiem, vai ir 
fiziska persona, kas ir gatava uzsākt komercdarbību, Projekta gaitā reģistrējot 
saimniecisko darbību Valmieras novadā.

• Nav maksātnespējas procesa, tiesiskās aizsardzības procesa, uzsāktas 
bankrota procedūras, nav sanācijas vai mierizlīguma, nav izbeigtas 
saimnieciskās darbības un tml.

• Nav nodokļu parādu virs 150 eiro.
• Darbojas atļautajās nozarēs.
• Atbilst nolikuma prasībām un iegūst attiecīgi augstākus punktus kvalitatīvajos 

vērtēšanas kritērijos.
• Nav saņēmis atbalstu pagājušajā gadā.



Attiecināmās izmaksas

• Atlīdzība par darba veikšanu – projektā nodarbinātā personāla darba alga un 
darba devēja veiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kā arī 
citi normatīvajos aktos noteiktie darba ņēmēja labā obligāti veicamie 
maksājumi.
• Projekta vadības darba samaksa un citas administratīvās izmaksas (ar projekta īstenošanu 

saistīti izdevumi – telpu noma, grāmatvedība, biroja, sakaru un pasta izdevumi, komunālie 
maksājumi utml.) nevar pārsniegt 10% (desmit procenti) no projekta kopējā budžeta.

• Instrumentu, iekārtu, aprīkojuma, materiālu iegādes izmaksas.

• Ārējo pakalpojumu izmaksas.

• PVN maksājumi, ja tos nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem par PVN.



Projektu iesniegšana

• Līdz 2022. gada 31. marta plkst. 23.59 (vēlāk saņemtus pieteikumus neizskata).

• Pieteikums jāsūta uz elektroniski uz e-pasta adresi 
agentura@valmierasnovads.lv (elektroniski parakstīts vai ar roku parakstīts un 
skenēts (jānogādā arī oriģināls)) vai pa pastu, adresējot Valmieras Attīstības 
aģentūrai, Purva ielā 12A, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4201(oriģināls). 

• Var startēt katru otro gadu.

• Viens pretendents var iesniegt trīs dažādus, nesaistītus pieteikumus.

mailto:agentura@valmierasnovads.lv


Pieteikuma noformēšana

• Jāaizpilda visa veidlapa latviski.

• Pieteikumam jāsastāv no:
• aizpildīta un parakstīta pieteikuma veidlapa, kas sastāv no vispārējās informācijas, projekta 

apraksta un plānoto izmaksu tāmes; 

• izdruka no de minimis atbalsta uzskaites sistēmas ar informāciju par viena vienota 
uzņēmuma līmenī piešķirto de minimis atbalstu kārtējā un divu iepriekšējo fiskālo gadu laikā 
(EUR).

• Konkursa pieteikumu paraksta Pretendents vai Pretendenta paraksta tiesīgā/-ās
persona/-as.



Pieteikumu vērtēšana

• Pieteikumus vērtē vērtēšanas komisija.

• Vērtēšanas process:
• Izvērtē, vai atbilsto nolikuma prasībām;
• Vērtē pēc kvalitatīvajiem kritērijiem, aizpildot vērtēšanas tabulu;
• Komisija var pieprasīt papildu informāciju;
• Ja nepieciešams, pieaicina Pretendentu;
• Ja nepieciešams, pieaicina ekspertus.

• Komisija projektu var atbalstīt pilnībā, daļēji vai noraidīt. Var arī novirzīt 
detalizētākai izstrādei ar iespēju precizētu ideju atkārtoti iesniegt izskatīšanai 
citā Konkursa pieteikumu izskatīšanas reizē.



Laika grafiks

• Iesniegšana no 25.02. – 31.03. (pieejamas konsultācijas).

• Vērtēšanas un lēmuma pieņemšana  - līdz Lieldienām.

• Līgumu parakstīšana, projektu uzsākšana un avansa maksājumu piešķiršana –
pēc Lieldienām.

• Projektu ieviešana - līdz 30.11.

• Gala vērtēšana un gala maksājuma piešķiršana – līdz 31.12.



Pagājušā gada projekti (ZĪLE inovācijām)

• Olšūnu aspirācijas, apaugļošanas in vitro un embriju transferences pakalpojuma 
attīstīšana, ZS “Grasbergs veterinārija” (Kocēnu novads).

• Eksporta mēbeļu ražošanas procesa robotizācija, SIA “WoodHeart” (Kocēnu 
novads).

• Dabīgo sulu limonāde “Beverīnas limpo”, SIA “JK konsultācijas” (Beverīnas 
novads).

• Bestes tenisa kortu automatizācijas un apsaimniekošanas efektivitātes 
uzlabošanas sistēma, SIA “KOCĒNU KORTI” (Kocēnu novads).

• Runas atpazīšanas izmantošana medicīnas dokumentu sagatavošanā, SIA 
“ASSISTENTIS” (Valmiera).

• 3D drukas tehnoloģiju izmantošana arhitektūras projektu izstrādē, SIA “SCO 
CENTRS” (Burtnieku novads).



Konkursa dokumentācija, materiāli, video un 
cita informācija

https://developvalmiera.lv/zile/



Ilze Eglāja

ilze.eglaja@valmierasnovads.lv
+371 26180733


