
 

 

1.PIELIKUMS 

 Biznesa ideju konkursa “Radies Varakļānos 2022” nolikumam 

 

BIZNESA IDEJAS KONKURSA 

“Radies Varakļānos 2022” 

PIETEIKUMS 

  

Datums: ___.___.2022.  

  

1. Projekta iesniedzējs  

Uzņēmums (ja ir) un 

reģistrācijas numurs  

  

Vārds, uzvārds 

(kontaktpersona)  

  

Adrese  (deklarētā 

dzīvesvieta/juridiskā 

adrese) 

 

Novads, pilsēta, pagasts    

Pasta adrese    

Tālrunis    

E-pasts    

    

Iesnieguma projekta aprakstam nevajadzētu pārsniegt 3-4 lapas.  

  

2. Projekta idejas nosaukums vai īss formulējums  

  

  

  

  

  

3. Idejas apraksts  

Kopsavilkums radīs pirmo priekšstatu par ideju. Tam jābūt īsam un skaidram.  

  

  

  

  

  

4. Produkta vai pakalpojuma apraksts 

Aprakstiet plānoto produktu vai pakalpojumu.   

  

  

  

  

  

  



 

5. Tirgus analīze  

Sniedziet aprakstu kādi līdzīgi pakalpojumi vai produkti šobrīd ir pieejami tirgū. Kas ir galvenie 

konkurenti? Kāpēc Jūsu produkts būs labāks? Kas būs Jūsu klienti?  

  

  

  

  

6. Uzņēmums (idejas realizācijas plāns) 

Raksturojiet uzņēmuma pamatmodeli, idejas autora lomu tajā. Jaunizveidojamā uzņēmuma vai 

saimnieciskās darbības biznesa modeļa izvēles pamatojums  

  

  

  

  

7. Pārdošanas plāns  

 Plānotā produkta/pakalpojuma virzība tirgū – kur un kā plānojat pārdot  savus    

produktus/pakalpojumus, kā plānojat to reklamēt. Īss ieskats mārketinga plānā.  

  

  

  

  

  

8. Piegādātāju apraksts  

Aprakstīt nepieciešamo preču/pakalpojumu piegādātājus – vai tiks pirktas kādas izejvielas, 

materiāli, kādas ir paredzamās cenas.  

  

  

  

  

  

9. Risku analīze   

  

  

  

  

  

10. Biznesa idejas finansiālās daļas apraksts  

Cik daudz finansiālo līdzekļu nepieciešams, tiek plānots ieguldīt? Ieņēmumu/izdevumu plāns/ vismaz 

divu gadu termiņā  

  

  

  

  

  

11. Projekta ietekme uz uzņēmējdarbības vides attīstību Varakļānu novadā 



 

 

  

  

  

 

12.  Projektam nepieciešamais finansējums.  

  

 
 

Pieteikumam varat pievienot arī citu informāciju, ko uzskatāt par svarīgu. Sagatavojot aprakstu lūdzam ņemt 

vērā vērtēšanas kritērijus. Pārliecinieties, ka aprakstā ir ietvertas atbildes uz visiem kritērijos vērtējamiem 

jautājumiem!  
 

                       13. Atbalsta pretendenta deklarācija  

 

Ar parakstu apliecinu, ka: 

1. Esmu iepazinies ar konkursa nolikumu un apliecinu, ka finansējuma saņemšanas gadījumā 

atbilstoši tā nosacījumiem īstenošu biznesa projektu; 

2. pieteikuma veidlapā un citos dokumentos iesniegtā informācija ir patiesa;  

3. projekts tiks īstenots projekta iesniegumā paredzētajā termiņā;  

4. neesmu pasludināts par maksātnespējīgu un neesmu iesniedzis pieteikumu par tiesiskās 

aizsardzības procesa ierosināšanu, neatrodos likvidācijas procesā, saimnieciskā darbība nav 

apturēta vai pārtraukta (ja atbalsta pretendents ir Maksātnespējas likuma subjekts);  

5. nepastāv spēkā stājies tiesas spriedums vai prokurora priekšraksts par sodu, ar ko es būtu 

atzīts par vainīgu smagā vai sevišķi smagā noziedzīgā nodarījumā vai noziedzīgā nodarījumā 

tautsaimniecībā vai pret īpašumu, krāpšanā, kukuļošanā, komerciālā uzpirkšanā vai noziedzīgas 

organizācijas dalībā vai līdzdalībā, kā arī neesmu atzīts par vainīgu krāpšanā, kuras dēļ skartas 

Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības finanšu intereses;  

6. manā darbībā nav konstatēti profesionālās darbības pārkāpumi un nepastāv spēkā esošs 

spriedums, ar kuru esmu atzīts par vainīgu nodarījumā saistībā ar savu profesionālo darbību;  

7. esmu izpildījis visus pienākumus saistībā ar nodokļu maksājumiem un valsts sociālās 

apdrošināšanas iemaksām. Man nav nodokļu un valsts sociālo iemaksu apdrošināšanas iemaksu 

parādu vai ar Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu nodokļu maksājumu termiņš ir pagarināts vai 

atlikts uz laiku līdz vienam gadam;  

8. manā rīcībā būs pietiekami finanšu resursi konkursa pieteikumā paredzēto pasākumu pilnīgai 

izpildei plānotajos termiņos.  

9. pašvaldības finansējuma virs EUR 2000,00 (divi tūkstoši euro, 00 centi) gadījumā, 

nodrošināšu vismaz vienu pilnu darba slodzi. 

  

Atbalsta pretendents           __________________             ___________________      

            (vārds, uzvārds)                    (paraksts)          

Izdevumu pozīcija   Aprēķini   Kopējā summa, EUR   
1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

KOPĀ:       

    100 %   


