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Programmas - aktīvās
ID

Kods

Nosaukums

Normatīvā
akta
datums

2195

ALUKS2012001

Alūksnes novada pašvaldības saistošie
noteikumi Nr.32/2012 Par Alūksnes novada
pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu
sabiedriski nozīmīgiem projektiem

2196

ALUKS2018002

Alūksnes novada jauniešu biznesa ideju
konkurss

2201

EM2009001

2202

EM2011001

Aizdevumu garantijas

2010-10-26

202312-31

2205

EM2015001

Atbalsts nodarbināto tehnoloģiskām
apmācībām (SAM 1.2.2.1.)

2015-11-07

202312-31

2206

EM2015002

Starptautiskās konkurētspējas veicināšana
(SAM 3.2.1.2.)

2015-12-05

202312-31

MVU izaugsmes aizdevumu programma

Statuss

Datu
pārvaldītājs

Normatīvais akts

2012-11-22

Aktīva

Alūksnes
novada
pašvaldība

Alūksnes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.32/2012 "Par Alūksnes novada
pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem"

2018-08-23

Aktīva

Alūksnes
novada
pašvaldība

Alūksnes novada domes lēmums "Par konkursa Alūksnes novada jauniešu biznesa
ideju konkurss nolikuma apstiprināšanu"

Aktīva

Ekonomikas
ministrija

2009. gada 15. septembra Ministru kabineta noteikumi Nr.1065 "Noteikumi par
aizdevumiem sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju un
lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstības
veicināšanai"

Aktīva

Ekonomikas
ministrija

2020.gada 16.jūnija Ministra kabineta noteikumi Nr. 383 "Noteikumi par garantijām
saimnieciskās darbības veicējiem konkurētspējas uzlabošanai" Iepriekšējie 2010.
gada 26. oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr.997 "Noteikumi par garantijām
komersantu un atbilstošu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību
konkurētspējas uzlabošanai" Zaudējuši spēku.

Aktīva

Ekonomikas
ministrija

2015. gada 27. oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr. 617 "Darbības programmas
Izaugsme un nodarbinātība 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa Veicināt inovāciju
ieviešanu komersantos 1.2.2.1. "pasākuma Atbalsts nodarbināto apmācībām" pirmās
un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"

Aktīva

Ekonomikas
ministrija

2015. gada 1. decembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 678 "Darbības programmas
Izaugsme un nodarbinātība 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa Palielināt augstas
pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju 3.2.1.2. pasākuma
Starptautiskās konkurētspējas veicināšana īstenošanas noteikumi"

2009-09-30

Beigu
datums

202312-31

1/21

ID

Kods

Nosaukums

2208

EM2016002

Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu
dzīvojamās ēkās (SAM 4.2.1.1.)

2210

EM2016004

Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un
infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai
(SAM 3.1.1.5.-1.kārta)

2211

EM2016005

Reģionālie biznesa inkubatori un radošo
industriju inkubators (SAM 3.1.1.6.)

2212

EM2016006

2213

Normatīvā
akta
datums

Beigu
datums

Datu
pārvaldītājs

Normatīvais akts

Aktīva

Ekonomikas
ministrija

2016. gada 15. marta Ministru kabineta noteikumi Nr. 160 "Darbības programmas
"Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt
energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1. specifiskā
atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās
ēkās" īstenošanas noteikumi"

Aktīva

Ekonomikas
ministrija

2016. gada 12. aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr. 227 "Darbības programmas
Izaugsme un nodarbinātība 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa Sekmēt MVK izveidi un
attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs 3.1.1.5. pasākuma
Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai
īstenošanas noteikumi"

Aktīva

Ekonomikas
ministrija

2016. gada 3. maija Ministru kabineta noteikumi Nr. 279 "Darbības programmas
Izaugsme un nodarbinātība 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa Sekmēt MVK izveidi un
attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs 3.1.1.6. pasākuma
Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators īstenošanas noteikumi"
2016. gada 10. maija Ministru kabineta noteikumi Nr. 287 "Darbības programmas
Izaugsme un nodarbinātība 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa Veicināt inovāciju
ieviešanu komersantos 1.2.2.2. pasākuma Inovāciju motivācijas programma
īstenošanas noteikumi"

Statuss

2016-04-06

202312-31

2016-04-20

202212-31

2016-05-12

202312-31

Inovāciju motivācijas programma (SAM
1.2.2.2.)

2016-05-13

202312-31

Aktīva

Ekonomikas
ministrija

EM2016007

Mikrokreditēšana un aizdevumi uzsācējiem
(SAM 3.1.1.4.)

2016-06-03

202312-31

Aktīva

Ekonomikas
ministrija

2016. gada 31. maija Ministru kabineta noteikumi Nr. 328 "Noteikumi par
mikroaizdevumiem un starta aizdevumiem"

2214

EM2016008

Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām,
kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru
piesaisti (SAM 1.2.2.3.)

2016-06-17

202312-31

Aktīva

Ekonomikas
ministrija

2016. gada 14. jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr. 365 "Darbības programmas
"Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju
ieviešanu komersantos" 1.2.2.3. pasākuma "Atbalsts IKT un netehnoloģiskām
apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti" īstenošanas
noteikumi"

2215

EM2016009

Atbalsts tehnoloģiju pārnese sistēmas
pilnveidošanai (jaunuzņēmumu izstādes) (SAM
1.2.1.2)

2016-11-09

202212-31

Aktīva

Ekonomikas
ministrija

2016. gada 25. oktobra Ministru kabineta noteikumi 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"

2/21

Normatīvā
akta
datums

Beigu
datums

2016-11-09

202212-31

2016-11-09

202212-31

2017-03-18

202312-31

2017-09-02

202312-31

2018-01-10

202312-31

ID

Kods

Nosaukums

2216

EM2016010

Atbalsts tehnoloģiju pārnese sistēmas
pilnveidošanai (vaučeri) (SAM 1.2.1.2)

2217

EM2016011

Atbalsts tehnoloģiju pārnese sistēmas
pilnveidošanai (jaunuzņēmumu atbalsta
programma) (SAM 1.2.1.2)

2220

EM2017003

Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER
izmantošanu centralizētajā siltumapgādē (SAM
4.3.1.-1.kārta)

2221

EM2017004

Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER
izmantošanu centralizētajā siltumapgādē (SAM
4.3.1.-2.kārta)

2222

EM2018001

Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu
valsts ēkās (SAM 4.2.1.2.-2.kārta)

2224

EM2018003

Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju
izstrādei kompetences centru ietvaros (SAM
1.2.1.1.-4.kārta)

2018-10-22

2225

FM2004001

Nekustamā īpašuma nodokļa atlaide

2004-01-01

202312-31

Statuss

Datu
pārvaldītājs

Normatīvais akts

Aktīva

Ekonomikas
ministrija

2016. gada 25. oktobra Ministru kabineta noteikumi 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"

Aktīva

Ekonomikas
ministrija

2016. gada 25. oktobra Ministru kabineta noteikumi 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"

Aktīva

Ekonomikas
ministrija

2017. gada 7. marta Ministru kabineta noteikumi Nr. 135 "Darbības programmas
Izaugsme un nodarbinātība 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa Veicināt energoefektivitāti
un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē pirmās projektu iesniegumu
atlases kārtas īstenošanas noteikumi"

Aktīva

Ekonomikas
ministrija

2017. gada 22. augusta Ministru kabineta noteikumi Nr. 495 "Darbības programmas
"Izaugsme un nodarbinātība" 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt
energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē" otrās
projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"

Aktīva

Ekonomikas
ministrija

2018. gada 4.janvāra Ministru kabineta noteikumi Nr. 13 "Darbības programmas
"Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt
energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2. pasākuma
"Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" otrās projektu iesniegumu
atlases kārtas īstenošanas noteikumi"

Aktīva

Ekonomikas
ministrija

2016. gada 5. janvāra Ministru kabineta noteikumi Nr. 2 ""Darbības programmas
""Izaugsme un nodarbinātība"" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa ""Palielināt privātā
sektora investīcijas P&A"" 1.2.1.1. pasākuma ""Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju
izstrādei kompetences centru ietvaros"" pirmās, otrās un ceturtās projektu
iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""

Aktīva

Finanšu
ministrija

Likums "Par nekustamā īpašuma nodokli"

3/21

Kods

Nosaukums

Normatīvā
akta
datums

2226

FM2008001

Publiskas personas mantas vai zemes
nodošana bezatlīdzības lietošanā (Publiskas
personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.pants par
bezatlīdzību līdz MK not.nr.350 par zemi vai MK
not.nr.97 par mantu spēkā stāšanās dienai)

2230

FM2015018

2231

Statuss

Datu
pārvaldītājs

Normatīvais akts

2008-04-09

Aktīva

Finanšu
ministrija

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums

Valsts budžetā ieskaitāmo nodokļu maksājumu
pamatparādu norakstīšana

2015-06-19

Aktīva

Finanšu
ministrija

likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24.panta pirmās daļas 10.punkts un 24.panta 1.6
daļa.

FM2018001

Publiskas personas kustamās mantas
nodošana sociālajiem uzņēmumiem (MK
not.Nr.109)

2018-04-13

Aktīva

Finanšu
ministrija

2011. gada 1. februāra Ministru kabineta noteikumi Nr.109 "Kārtība, kādā atsavināma
publiskas personas manta"

2232

FM2018002

Publiskas personas mantas iznomāšanas
noteikumi (MK not.nr.97: 87-89.punkts par
nomu un 90. punkts par bezatlīdzību)

2018-06-01

Aktīva

Finanšu
ministrija

2018. gada 20. februāra Ministru kabineta noteikumi Nr. 97 "Publiskas personas
mantas iznomāšanas noteikumi"

2233

FM2018003

Publiskas personas zemes nomas un apbūves
tiesības noteikumi (MK not.nr.350 7.nodaļa par
nomu un bezatlīdzību)

2018-07-01

Aktīva

Finanšu
ministrija

2018. gada 19. jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr. 350 "Publiskas personas zemes
nomas un apbūves tiesības noteikumi"

2236

KULDI2017001

Kultūras pieminekļu sarakstā ietverto būvju
restaurācija un konservācija/konkursa
nolikums

2017-01-01

Aktīva

Kuldīgas
novada
pašvaldība

2017. gada 28. septembra Kuldīgas novada pašvaldības Konkura nolikums “Valsts
nozīmes kultūras pieminekļa “Kuldīgas pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā esošu
būvju, kā arī Kuldīgas novadā esošu Latvijas valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu
sarakstā ietverto būvju restaurācija un konservācija”

2238

LAD2015001

Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas

2015-10-13

Aktīva

Lauku atbalsta
dienests

2015. gada 13. oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr. 590 "Valsts un Eiropas
Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju"

2239

LAD2015002

Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas

2015-10-13

Aktīva

Lauku atbalsta
dienests

2015. gada 13. oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr. 590 "Valsts un Eiropas
Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju"

2240

LAD2015003

Sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

2015-10-20

Aktīva

Lauku atbalsta
dienests

2015. gada 13. oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr. 590 "Valsts un Eiropas
Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju"

ID

Beigu
datums

4/21

ID

Kods

Nosaukums

Normatīvā
akta
datums

2241

LAD2015004

Profesionālās izglītības un prasmju apguves
pasākumi

2242

LAD2015005

2243

Beigu
datums

Statuss

Datu
pārvaldītājs

Normatīvais akts

2015-05-18

Aktīva

Lauku atbalsta
dienests

2015. gada 8. decembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 705 "Valsts un Eiropas
Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Zināšanu pārneses un
informācijas pasākumi""

Ražotāju grupu un organizāciju izveide
lauksaimniecības un mežsaimniecības sektorā

2015-02-03

Aktīva

Lauku atbalsta
dienests

2015.gada 3.februāra Ministru kabineta noteikumi Nr.60 "Kārtība, kādā piešķir valsts
un Eiropas Savienības atbalstu pasākumam "Ražotāju grupu un organizāciju izveide""

LAD2017001

Atbalsts atbilstīgajām lauksaimniecības un
mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām
sabiedrībām

2017-01-01

Aktīva

Lauku atbalsta
dienests

2015.gada 3.februāra Ministru kabineta noteikumi Nr.60 "Kārtība, kādā piešķir valsts
un Eiropas Savienības atbalstu pasākumam Ražotāju grupu un organizāciju izveide"

2244

LAD2017002

Atbalsts kredītprocentu daļējai dzēšanai
primāro lauksaimniecības produktu ražotājiem

2017-01-01

Aktīva

Lauku atbalsta
dienests

2015.gada 3.februāra Ministru kabineta noteikumi Nr.59 "Valsts un Eiropas
Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība investīciju veicināšanai lauksaimniecībā"

2245

LAD2017003

Atbalsts kredītprocentu daļējai dzēšanai
atzītām lauksaimniecības pakalpojumu
kooperatīvajām sabiedrībām

2017-01-01

Aktīva

Lauku atbalsta
dienests

2015.gada 3.februāra Ministru kabineta noteikumi Nr.59 "Valsts un Eiropas
Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība investīciju veicināšanai lauksaimniecībā"

2246

LAD2017004

Atbalsts kredītprocentu daļējai dzēšanai
atzītām lauksaimniecības un mežsaimniecības
pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām

2017-01-01

Aktīva

Lauku atbalsta
dienests

2015.gada 3.februāra Ministru kabineta noteikumi Nr.59 "Valsts un Eiropas
Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība investīciju veicināšanai lauksaimniecībā"

2247

LAD2017005

Atbalsts lauksaimniecības pakalpojumu
kooperatīvajām sabiedrībām

2017-01-01

Aktīva

Lauku atbalsta
dienests

2015.gada 3.februāra Ministru kabineta noteikumi Nr.60 "Kārtība, kādā piešķir valsts
un Eiropas Savienības atbalstu pasākumam Ražotāju grupu un organizāciju izveide"

2248

LAD2017006

Biškopības nozares attīstībai

2017-01-01

Aktīva

Lauku atbalsta
dienests

2013.gada 17.decembra Ministru kabineta noteikumi Nr.1524 "Noteikumi par valsts
atbalstu lauksaimniecībai"

2249

LAD2017007

Dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu
savākšanai, transportēšanai, pārstrādei un
likvidēšanai

2017-01-01

Aktīva

Lauku atbalsta
dienests

2013.gada 17.decembra Ministru kabineta noteikumi Nr.1524 "Noteikumi par valsts
atbalstu lauksaimniecībai"

5/21

ID

Kods

Nosaukums

Normatīvā
akta
datums

2251

LAD2017009

Atbalsts dalībai bioloģiskās lauksaimniecības
shēmā

2252

LAD2017010

2253

Beigu
datums

Statuss

Datu
pārvaldītājs

Normatīvais akts

2017-01-01

Aktīva

Lauku atbalsta
dienests

2013.gada 17.decembra Ministru kabineta noteikumi Nr.1524 "Noteikumi par valsts
atbalstu lauksaimniecībai"

Atbalsts lauku tūrisma attīstības veicināšanai

2017-11-28

Aktīva

Lauku atbalsta
dienests

2017. gada 28. novembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 703 "Valsts un Eiropas
Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma Sadarbība 16.3. apakšpasākumā
Atbalsts lauku tūrisma attīstības veicināšanai atklātu projektu iesniegumu konkursu
veidā"

LAD2017011

Atbalsts dalībai nacionālajā pārtikas kvalitātes
shēmā

2017-01-01

Aktīva

Lauku atbalsta
dienests

2013.gada 17.decembra Ministru kabineta noteikumi Nr.1524 "Noteikumi par valsts
atbalstu lauksaimniecībai"

2254

LAD2017012

Atbalsts dalībai aizsargātu ģeogrāfiskās
izcelsmes norāžu, cilmes vietas nosaukumu vai
garantētu tradicionālo īpatnību shēmā

2017-01-01

Aktīva

Lauku atbalsta
dienests

2013.gada 17.decembra Ministru kabineta noteikumi Nr.1524 "Noteikumi par valsts
atbalstu lauksaimniecībai"

2255

LAD2017013

Atbalsts dalībai bioloģiskās lauksaimniecības
un nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā

2017-01-01

Aktīva

Lauku atbalsta
dienests

2013.gada 17.decembra Ministru kabineta noteikumi Nr.1524 "Noteikumi par valsts
atbalstu lauksaimniecībai"

2256

LAD2017014

Atbalsts kredītprocentu daļējai dzēšanai
lauksaimniecības produktu pārstrādes
komersantiem

2017-01-01

Aktīva

Lauku atbalsta
dienests

2015.gada 3.februāra Ministru kabineta noteikumi Nr.59 "Valsts un Eiropas
Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība investīciju veicināšanai lauksaimniecībā"

2257

LAD2017015

Atbalsts kvalitatīvas sēklas sagatavošanai un
izmantošanai

2017-01-01

Aktīva

VAAD

2013.gada 17.decembra Ministru kabineta noteikumi Nr.1524 "Noteikumi par valsts
atbalstu lauksaimniecībai"

2258

LM2011001

Pasākumi komercdarbības vai
pašnodarbinātības uzsākšanai (VB)

2011-02-09

Aktīva

Labklājības
ministrija

2011.gada 25.janvāra Ministru kabineta noteikumi Nr.75 "Noteikumi par aktīvo
nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu
organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem"

2259

LM2011002

Pasākums noteiktām personu grupām (VB)

2011-02-09

Aktīva

Labklājības
ministrija

2011.gada 25.janvāra Ministru kabineta noteikumi Nr.75 "Noteikumi par aktīvo
nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu
organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem"

6/21

Normatīvā
akta
datums

Beigu
datums

Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem (SAM
9.1.1.1)

LM2015003

2264

Statuss

Datu
pārvaldītājs

Normatīvais akts

2015-01-09

202212-31

Aktīva

Labklājības
ministrija

2014.gada 23.decembra Ministru kabineta noteikumi Nr.835 "Darbības programmas
Izaugsme un nodarbinātība 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa Palielināt nelabvēlīgākā
situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū 9.1.1.1. pasākuma Subsidētās
darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem īstenošanas noteikumi"

Atbalsts sociālajai uzņējdarbībai (dotācijas un
konsultācijas) (SAM 9.1.1.3.)

2015-08-21

202212-31

Aktīva

Labklājības
ministrija

2015.gada 11.augusta Ministru kabineta noteikumi Nr.467 "Darbības programmas
Izaugsme un nodarbinātība 9.1.1.3.pasākuma Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai
īstenošanas noteikumi

LM2016001

Atbalsts bīstamo nozaru uzņēmumiem (SAM
7.3.1.0)

2016-03-04

202312-31

Aktīva

Labklājības
ministrija

2016.gada 1.marta Ministru kabineta noteikumi Nr.127 "Darbības programmas
Izaugsme un nodarbinātība7.3.1. specifiskā atbalsta mērķa Uzlabot darba drošību, it
īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos īstenošanas noteikumi"

2265

LM2016002

Atbalsts sadarbības partneriem (LBAS, LDDK)
(SAM 7.3.1.0)

2016-03-04

202212-31

Aktīva

Labklājības
ministrija

2016.gada 1.marta Ministru kabineta noteikumi Nr.127 "Darbības programmas
Izaugsme un nodarbinātība7.3.1. specifiskā atbalsta mērķa Uzlabot darba drošību, it
īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos īstenošanas noteikumi"

2266

LM2016003

Atbalsts ilgākam darba mūžam (SAM 7.3.2.0)

2016-08-05

202212-31

Aktīva

Labklājības
ministrija

2016. gada 2. augusta Ministru kabineta noteikumi Nr. 504 "Darbības programmas
Izaugsme un nodarbinātība 7.3.2. specifiskā atbalsta mērķa Paildzināt gados vecāku
nodarbināto darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību īstenošanas noteikumi"

2267

LM2018001

Sociālā uzņēmuma likuma sniegtais atbalsts
(VB) - Ar uzņēmumu ienākuma nodokli
apliekamās bāzes samazinājums

2018-04-06

Aktīva

Labklājības
ministrija

2018.gada 3.aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr.197 "Noteikumi par
komercdarbības atbalsta piešķiršanas nosacījumiem sociālajiem uzņēmumiem un
atbalsta piešķiršanas kārtību"

2268

MADON2019001

Biznesa ideju konkurss Madona var labāk!

2019-02-01

Aktīva

Madonas
novada
pašvaldība

2019. gada 22.janvāra Madonas novada pašvaldības Biznesa ideju konkursa "Madona
var labāk!" nolikums

2271

RIGAP2009001

Grantu programma Atspēriens

2009-01-29

Aktīva

Rīgas pilsētas
dome

Rīgas pilsētas pašvaldības un finanšu attīstības institūcijas “ALTUM” grantu
programmas „Atspēriens” konkursa nolikums Identifikācijas numurs GPA183

2273

RIGAP2018001

Grantu programma Rīgas drosmes grants

2018-08-14

Aktīva

Rīgas pilsētas
dome

Rīgas pilsētas pašvaldības grantu programmas “Rīgas drosmes grants” konkursa
nolikums

ID

Kods

Nosaukums

2262

LM2015002

2263

202306-30
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ID

Kods

Nosaukums

Normatīvā
akta
datums

2274

RUNDA2017001

Rundāles novada pašvaldības nolikums
“Līdzfinansējuma piešķiršanai
uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai
“Īsteno savu ideju Rundālē””

2276

SEBBA2018001

2277

Statuss

Datu
pārvaldītājs

Normatīvais akts

2017-04-27

Aktīva

Rundāles
novada
pašvaldība

Ar Rundāles novada domes 2017.gada 27.aprīļa konkursa nolikums “Īsteno savu ideju
Rundālē!”

Grantu programmas (ie)dvesma biznesa ideju
konkurss

2018-03-28

Aktīva

SEB

Grantu programma (ie)dvesma biznesa ideju konkursa nolikums 2018./2019. gada
sezonai

SMILT2014001

Atlaide nodevai par reklāmas izvietošanu
publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret
publisku vietu Smiltenes novadā

2014-12-30

Aktīva

Smiltenes
novada
pašvaldība

2013. gada 28. decembra Smiltenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 33/13
"Nodeva par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret
publisku vietu Smiltenes novadā"

2278

SMILT2017001

Atbalsts dzīvojamo māju energoefektivitātes
pasākumu veikšanai

2017-01-25

Aktīva

Smiltenes
novada
pašvaldība

2017. gada 25. janvāra Smiltenes novada domes saistošie noteikumi Nr.1/17 “Par
Smiltenes novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību
dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai"

2279

SMILT2017002

Konkurss Esi uzņēmējs Smiltenes novadā

2017-01-25

Aktīva

Smiltenes
novada
pašvaldība

Smiltenes novada pašvaldības Uzņēmējdarbības ideju konkursa “Esi uzņēmējs
Smiltenes novadā!” nolikums

2280

TALSI2017001

Konkurss Dari Talsu novadam

2017-09-14

Aktīva

Talsu novada
pašvaldība

Talsu novada pašvaldības konkursa "Dari Talsu novadam" nolikums

2281

TALSI2017002

Līdzfinansējums valsts nozīmes
pilsētbūvniecības peiminekļu teritorijās esošo
vēsturisko ēku restaurācijai un konservācijai
Talsu novadā

2017-10-21

Aktīva

Talsu novada
pašvaldība

2017. gada 31. augusta Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 22 "Par Talsu
novada pašvaldības līdzfinansējumu valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu
teritorijās esošo vēsturisko ēku restaurācijai un konservācijai"

2282

TALSI2018001

Līdzfinansējums daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
energoefektivitātes pasākumu veikšanai

2018-01-24

Aktīva

Talsu novada
pašvaldība

2017. gada 30. novembra Talsu novada domes lēmums Nr. 552 "Par Talsu novada
pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes
pasākumu veikšanai"

2285

VARAM2014001

Interreg V-A Somijas-Igaunijas-LatvijasZviedrijas (Central Baltic) pārrobežu
sadarbības programma 2014.-2020.gadam

Aktīva

Vides
aizsardzības
un reģionālās
attīstības
ministrija

Interreg V-A Somijas-Igaunijas-Latvijas-Zviedrijas (Central Baltic) pārrobežu
sadarbības programma 2014.-2020.gadam

2014-12-16

Beigu
datums

202212-31

8/21

Normatīvā
akta
datums

Statuss

Datu
pārvaldītājs

Normatīvais akts

Aktīva

Vides
aizsardzības
un reģionālās
attīstības
ministrija

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam

Aktīva

Vides
aizsardzības
un reģionālās
attīstības
ministrija

Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam

Aktīva

Vides
aizsardzības
un reģionālās
attīstības
ministrija

Interreg V-A Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam

2016-10-25

Aktīva

Ventspils
pilsētas dome

Ventspils pilsētas pašvaldības IKT pilotprojektu finansēšanas konkursa nolikums

Ventspils pilsētas pašvaldības Tūrisma un ar to
saistīto pakalpojumu jomas komersantu
projektu līdzfinansēšanas konkurss

2017-05-17

Aktīva

Ventspils
pilsētas dome

Tūrisma un ar to saistīto pakalpojumu jomas komersantu projektu līdzfinansēšanas
konkursa nolikums

ZM2010001

Apgrozāmo līdzekļu aizdevumi
lauksaimniekiem

2010-04-27

Aktīva

Zemkopības
ministrija

2010.gada 27.aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr.403 "Kārtība, kādā piešķir valsts
atbalstu apgrozāmo līdzekļu iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai"

2298

ZM2015001

Lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu
garantēšana

2015-05-01

Aktīva

Zemkopības
ministrija

2015.gada 14.aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr.192 ""Lauksaimniecības un lauku
attīstības kredītu garantēšanas programmas noteikumi"" 2019. gada 8. janvāra
Ministru kabineta noteikumi Nr. 9 ""Lauksaimniecības, zivsaimniecības un lauku
attīstības garantiju programmas noteikumi""

2299

ZM2018001

Mazie aizdevumi lauku teritorijās

2018-07-31

Aktīva

Zemkopības
ministrija

2018. gada 24. jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr. 446 "Noteikumi par
lauksaimniecības, lauku un zivsaimniecības saimnieciskās darbības veicēju
aizdevumu programmu"

ID

Kods

Nosaukums

2288

VARAM2015003

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības
programma 2014.-2020.gadam

2289

VARAM2015004

Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu
sadarbības programma 2014.-2020.gadam

2290

VARAM2015005

Interreg V-A Igaunijas-Latvijas pārrobežu
sadarbības programma 2014.-2020.gadam

2015-12-04

2293

VENTP2016001

Ventspils pilsētas pašvaldības IKT pilotprojektu
finansēšanas konkurss

2294

VENTP2017001

2297

Beigu
datums

2015-12-18

202212-31

2015-11-30

202212-31

202212-31
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ID

Kods

Nosaukums

Normatīvā
akta
datums

2300

ZM2018002

Lauksaimniecības zemes iegādes aizdevums

2018-08-25

2302

EM2019001

Portfeļgarantijas

2017-09-12

2307

VM2018001

Darbības programmas "Izaugsme un
nodarbinātība" 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķis
"Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes
pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās,
teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam
pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības
aprūpes infrastruktūru"

2308

VM2017001

Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu
pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas

2017-03-24

2311

SMILT2019001

Konkurss Esi uzņēmējs Smiltenes novadā 2019

2313

EM2019002

2317

AUEI2013001

Statuss

Datu
pārvaldītājs

Normatīvais akts

Aktīva

Zemkopības
ministrija

2018. gada 22. maija Ministru kabineta noteikumi Nr. 295 "Valsts atbalsta
piešķiršanas kārtība lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības
produkcijas ražošanai"

Aktīva

Ekonomikas
ministrija

2017. gada 5. septembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 537 "Noteikumi par
portfeļgarantijām sīko (mikro), mazo un vidējo komersantu kreditēšanas veicināšanai"

Veselības
ministrija

2018.gada 11.septembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 585 "Noteikumi par
darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa
"Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās,
teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot
veselības aprūpes infrastruktūru" projektu iesniegumu atlases ceturto kārtu"

Aktīva

Veselības
ministrija

2017. gada 21. marta Ministru kabineta noteikumi Nr.158 „Darbības programmas
“Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.5.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību
ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz pakalpojumus
prioritārajās veselības jomās iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Rīgas” īstenošanas
noteikumi”

2019-03-27

Aktīva

Smiltenes
novada
pašvaldība

Smiltenes novada pašvaldības Uzņēmējdarbības ideju konkursa “Esi uzņēmējs
Smiltenes novadā!” nolikums

Komercdarbības atbalsts energoefektivitātes
nodevas atvieglojuma, atbrīvojuma vai
atmaksas veidā lielajiem elektroenerģijas
patērētājiem, kas Energoefektivitātes likuma
prasības izpildījuši līdz 2019. gada 15. maijam

2019-05-01

Aktīva

Ekonomikas
ministrija

Energoefektivitātes likums

Atbalsts tirgus veicināšanai

2013-12-17

Aktīva

AUEI

Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumi Nr.1524 "Noteikumi par valsts
atbalstu lauksaimniecībai", 5.sadaļa

2018-09-11

Beigu
datums

202312-31

202312-31

202309-30

Aktīva

10/21

ID

Kods

Nosaukums

Normatīvā
akta
datums

2318

DAUGN2018001

Daugavpils novada pašvaldības konkurss
"Valsts aizsargājamo arhitektūras pieminekļu
un Daugavpils novada aizsargājamo kultūras
mantojuma objektu saglabāšana Daugavpils
novadā"

2018-06-28

2320

IZM2018002

8.3.1.2. pasākums "Digitālo mācību un
metodisko līdzekļu izstrāde"

2322

JURMA2013001

2323

Beigu
datums

Statuss

Datu
pārvaldītājs

Normatīvais akts

Aktīva

Daugavpils
novada
pašvaldība

2018. gada 28. jūnija Saistošie noteikumi Nr. 23 "Par Daugavpils novada pašvaldības
līdzfinansējumu Valsts aizsargājamo arhitektūras pieminekļu un Daugavpils novada
aizsargājamo kultūras mantojuma objektu saglabāšanai"

2018-11-09

Aktīva

Izglītības un
zinātnes
ministrija

2018. gada 5. novembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 677 "Darbības programmas
"Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt kompetenču
pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu" 8.3.1.2. pasākuma "Digitālo mācību un
metodisko līdzekļu izstrāde" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas
noteikumi"

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums

2013-01-01

Aktīva

Jūrmalas
pilsētas dome

Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošie noteikumi Nr.37 "Par
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību"

JURMA2013002

Nekustamā īpašuma nodokļa atbrīvojums

2013-01-01

Aktīva

Jūrmalas
pilsētas dome

Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 1.panta otrās daļas 6.punkts

2324

JURMA2013003

Nekustamā īpašuma nodokļa atbrīvojums

2013-01-01

Aktīva

Jūrmalas
pilsētas dome

Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 1.panta otrās daļas 16.punkts

2327

LTRK2017001

Interreg Estonia-Latvia programme

2017-01-01

Aktīva

Latvijas
Tirdzniecības
un rūpniecības
kamera
(40003081501)

Est-Lat12

2328

KM2018003

De minimis atbalsts elektroniskajiem
plašsaziņas līdzekļiem (09.01.2018. MK not.
Nr.24)

2018-01-09

Aktīva

Kultūras
ministrija

Ministru kabineta noteikumi Nr. 24 “Noteikumi par valsts nodevu apraides atļaujas
izsniegšanai un pamatnosacījumu pārskatīšanai, retranslācijas atļaujas izsniegšanai
un pārreģistrācijai, kā arī apraides tiesību īstenošanas uzraudzībai”

2330

LEARN2019001

Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai
Rēzeknes novadā

2019-04-26

Aktīva

LEARN

2019. gada 26 aprīlī apstiprināts Nodibinājuma „Lauku ekonomikas attīstībai Rēzeknes
novadā” nolikums

202406-30
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ID

Kods

Nosaukums

Normatīvā
akta
datums

2332

DAUGP2008001

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
piešķiršana

2334

SIGUL2018001

2335

Beigu
datums

Statuss

Datu
pārvaldītājs

Normatīvais akts

2008-05-15

Aktīva

Daugavpils
pilsētas dome

Daugavpils pilsētas domes 15.05.2008. saistošie noteikumi Nr.25 "Par nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Daugavpilī"

De minimis atbalsts komercdarbībai
samazinātas nomas maksas veidā.

2018-02-20

Aktīva

Siguldas
novada
pašvaldība

Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumi Nr.97 “Publiskas personas
mantas iznomāšanas noteikumi”

SIGUL2019001

Grantu programmas (ie)dvesma - 2019

2019-05-16

Aktīva

Siguldas
novada
pašvaldība

2019.gada 16.maija Siguldas novada pašvaldības domes lēmums"Par dalību grantu
programmas „(ie)dvesma” biznesa ideju konkursā" (prot.Nr.8, 4.§)

2336

KOKNE2019001

Biznesa ideju konkurss "Esi uzņēmējs Kokneses
novadā!" 2019

2019-11-27

Aktīva

Kokneses
novada
pašvaldība

Konkursa nolikums apstiprināts ar Kokneses novada domes 2019.gada 27.novembra
sēdes lēmumu Nr.8.2 (protokols Nr.15)

2337

JURMA2019001

Projektu konkursa mērķprogrammas
„Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā”
līdzfinansēšana

2019-10-31

Aktīva

Jūrmalas
pilsētas dome

2019.gada 31.oktobra nolikums Nr.35 "Projektu konkursa mērķprogrammas
„Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā” līdzfinansēšanas nolikums" (Domes
sēdes lēmuma protokols Nr.14, 34. punkts)

2341

JURMA2016001

Projektu konkursa "Iedzīvotāju iniciatīvas
projekti" līdzfinansēšanai

2016-11-25

Aktīva

Jūrmalas
pilsētas dome

Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 25. novembra nolikums Nr. 54 "Jūrmalas pilsētas
domes līdzfinansēto iniciatīvas projektu konkursa nolikums"

2345

KRUST2020001

Konkurss saimnieciskās darbības uzsākšanai
un attīstībai "Lēciens biznesā"

2020-01-31

Aktīva

Krustpils
novada
pašvaldība

Krustpils novada pašvaldības domes 2019. gada 24. jūlija lēmumu (sēdes protokols
Nr. 9, 37. punkts) apstiprināts nolikums "Konkurss uzņēmējdarbības atbalstam
"Lēciens biznesā" nolikums" ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Krustpils novada
pašvaldības domes 2019. gada 18. decembra lēmumu (sēdes protokols Nr. 16, 7.
punkts)

2346

STOPI2019001

Granta programma (ie)dvesma

2019-01-30

Aktīva

Stopiņu
novada
pašvaldība

2018. gada 21. novembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 715 “Noteikumi par de
minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites
veidlapu paraugiem”

2349

LIEPA2020001

Konferenču, semināru un starpnozaru
pasākumu līdzfinansēšana

2020-02-20

Aktīva

Liepājas
pilsētas dome

Liepājas pilsētas domes 2020.gada 20.februāra lēmums nr.45/3 nolikums Nr.6 "Par
Konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu līdzfinansēšanu"

12/21

ID

Kods

Nosaukums

Normatīvā
akta
datums

2352

DAUGN2020001

Nomas maksas samazinājums Daugavpils
novada pašvaldības nekustamajiem īpašumiem

2354

LAD2015001

2355

Beigu
datums

Statuss

Datu
pārvaldītājs

Normatīvais akts

2020-02-27

Aktīva

Daugavpils
novada
pašvaldība

2020. gada 27. februāra Noteikumi Nr. 10 "Kārtība, kādā nosaka kritērijus nomas
maksas samazinājuma gradācijai un piemērošanai Daugavpils novada pašvaldības
mantai"

Alternatīvais atbalsts lopkopības saimniecībām

2015-08-25

Aktīva

Lauku atbalsta
dienests

2015.gada 25.augusta Ministru kabineta noteikumi Nr.492 ‘Noteikumi par valsts un
Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšanai
2014.-2020.gada plānošanas period”

JELGP2020001

Nekustamā īpašuma nodokļa termiņu
sadalīšana vai atlikšana

2020-03-20

Aktīva

Jelgavas
pilsētas dome

20.03.2020 likums “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas
pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību”

2364

KRASL2010001

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
piešķiršana

2010-01-28

Aktīva

Krāslavas
novada
pašvaldība

2010.gada 28.janvāra Krāslavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2010/4
"Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Krāslavas
novadā"

2365

SIGUL2020001

De minimis atbalsts nomas maksas
atbrīvojuma vai samazinājuma veidā sakarā ar
Covid-19 izplatību

2020-04-02

Aktīva

Siguldas
novada
pašvaldība

2020.gada 2.aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr. 180 "Noteikumi par publiskas
personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas
maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību"

2366

JURMA2019002

Līdzfinansējuma piešķiršana kultūras
pieminekļu saglabāšanai Jūrmalas pilsētā

2019-02-21

Aktīva

Jūrmalas
pilsētas dome

2019.gada 21.februāra saistošie noteikumi Nr.9 ,,Kārtība kādā piešķir Jūrmalas
pilsētas domes līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai,,

2367

ADAZI2019001

Konkurss "Ādažu novada jauno uzņēmēju
atbalsta konkurss 2019"

2019-03-26

Aktīva

Ādažu novada
pašvaldība

26.03.2019. Nolikums Nr.7 konkursa "Ādažu novada jauno uzņēmēju atbalsta
konkurss 2019" nolikums

2368

ADAZI2020001

Konkurss "Ādažu novada jauno uzņēmēju
atbalsta konkurss 2020"

2020-03-24

Aktīva

Ādažu novada
pašvaldība

24.03.2020. nolikums nr.6 konkursa "Ādažu novada jauno uzņēmēju atbalsta konkurss
2020" nolikums

2369

ADAZI2019002

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma
piemērošana

2019-12-17

Aktīva

Ādažu novada
pašvaldība

17.12.2019. saistošie noteikumi nr.41/2019 "Nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojuma piemērošanas kārtība"

13/21

ID

Kods

Nosaukums

Normatīvā
akta
datums

2372

TALSI2020001

Par publiskas personas un publiskas personas
kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas
maksas atbrīvojuma vai samazinājuma
piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību

2374

SIGUL2020002

2375

Beigu
datums

Statuss

Datu
pārvaldītājs

Normatīvais akts

2020-04-02

Aktīva

Talsu novada
pašvaldība

02.04.2020. Ministru kabineta noteikumi Nr. 180 "Noteikumi par publiskas personas
un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas
atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību"

Konkurss “Māmiņa. Siguldiete. Uzņēmēja.”

2020-02-20

Aktīva

Siguldas
novada
pašvaldība

2020.gada 20 februāra Siguldas novada pašvaldības domes lēmums (prot.Nr.3, 37.§)

KRUST2020002

De minimis atbalsts komercdarbībai
samazinātas nomas maksas veidā

2020-02-19

Aktīva

Krustpils
novada
pašvaldība

19.02.2020. domes sēdes lēmums "Par de minimis atbalsta piešķiršanu samazinātās
nomas maksas veidā" (prot.Nr.3, 13. punkts)

2376

KRUST2020003

Nomas maksas atbrīvojums vai samazinājums
sakarā ar COVID-19

2020-04-01

Aktīva

Krustpils
novada
pašvaldība

01.04.2020. domes sēdes lēmums "Par atbrīvošanu no nomas maksas un kavējuma
procentu nepiemērošanu" (prot.Nr.5, 2. punkts)

2378

JELGN2020001

Biznesa ideju konkurss „Esi uzņēmējs Jelgavas
novadā 2020”

2020-04-29

Aktīva

Jelgavas
novada
pašvaldība

Jelgavas novada domes 2020.gada 29.aprīļa lēmums (protokols Nr. 9, 43.§)

2379

JELGN2020002

De minimis atbalsts nomas maksas
atbrīvojuma vai samazinājuma veidā sakarā ar
Covid-19 izplatību

2020-04-02

Aktīva

Jelgavas
novada
pašvaldība

2020.gada 2.aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr. 180 "Noteikumi par publiskas
personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas
maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību"

2381

SIGUL2020003

Atbalsts energoefektivitātes pasākumu
veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās
Siguldas novada lauku un ciemu teritorijās.

2020-02-20

Aktīva

Siguldas
novada
pašvaldība

Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 20.februāra saistošie noteikumi Nr.34
“Par līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Siguldas novada lauku un ciemu teritorijās”
(prot.Nr.3, 18. §).

2382

MADON2020001

Biznesa ideju konkurss "Madona var labāk!"

2020-01-21

Aktīva

Madonas
novada
pašvaldība

2020.gada 21.janvāra Madonas novada pašvaldības domes lēmums Nr.20 (protokols
Nr.2, 19.p.) "Par biznesa ideju konkursa “Madona var labāk!’’ 2020.gada nolikumu"

2386

LAD2013001

S03TA - Tehniskais atbalsts lauksaimniecības
nozarē

2013-12-17

Aktīva

Lauku atbalsta
dienests

2013. gada 17. decembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 1524 “Noteikumi par valsts
atbalstu lauksaimniecībai

202406-30

14/21

Normatīvā
akta
datums

Statuss

Datu
pārvaldītājs

Normatīvais akts

2020-04-29

Aktīva

Jelgavas
novada
pašvaldība

2020.gada 29.aprīļa domes sēdes protokols Nr. 9; 34. § "Par Jelgavas novada
pašvaldības kritērijiem nomas maksas gradācijai un piemērošanai komercdarbības
(de minimis) atbalsta piešķiršanai samazinātas nomas maksas veidā nomas
objektiem, kuri tiek izmantoti veselības aprūpes funkciju nodrošināšanai Jelgavas
novadā"

Jauniešu biznesa ideju konkurss
komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai
Krāslavas novadā

2020-06-01

Aktīva

Krāslavas
novada
pašvaldība

2020. gada 28. maija nolikums projektu konkursam "Jauniešu biznesa ideju konkurss
komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai Krāslavas novadā"

JURMA2019003

Projektu konkurss „Jūrmala – Latvijas valsts
simtgadei”

2019-04-18

Aktīva

Jūrmalas
pilsētas dome

Projektu konkursa „Jūrmala – Latvijas valsts simtgadei” līdzfinansēšanas nolikums
Nr.13 no 18.04.2019.

2396

FM2020002

Publiskas personas un publiskas personas
kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas
maksas atbrīvojuma vai samazinājuma
piemērošana sakarā ar COVID-19 (MK not.
Nr.453)

2020-07-14

Aktīva

Finanšu
ministrija

Ministru kabineta 2020.gada 14.jūlija noteikumi Nr.453 "Noteikumi par publiskas
personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas
maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību"

2401

JURMA2019004

Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai Jūrmalas
pilsētā

2019-11-21

Aktīva

Jūrmalas
pilsētas dome

Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 21.novembra nolikums Nr. 38 „Atbalsts
uzņēmējdarbības attīstībai Jūrmalas pilsētā”

2402

JURMA2018001

Jauniešu nodarbinātības pasākumi jauniešiem
vecumā no 15 līdz 25 gadiem Jūrmalas pilsētas
administratīvajā teritorijā

2018-07-26

Aktīva

Jūrmalas
pilsētas dome

Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 26.jūlija noteikumiem Nr. 3 „Kārtība, kādā tiek
īstenoti jauniešu nodarbinātības pasākumi jauniešiem vecumā no 15 līdz 25 gadiem
Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”

2403

JELGN2020004

Jelgavas novada pašvaldības sociālās
uzņēmējdarbības ideju konkurss “Esi sociālais
uzņēmējs Jelgavas novadā”

2020-07-29

Aktīva

Jelgavas
novada
pašvaldība

2020.gada 29.jūlija domes sēdes protokols Nr.14; 16.§ "Par sociālās uzņēmējdarbības
ideju konkursa “Esi sociālais uzņēmējs Jelgavas novadā” nolikuma un vērtēšanas
komisijas apstiprināšanu

2404

SMILT2020002

Konkurss Esi uzņēmējs Smiltenes novadā 2020

2020-03-25

Aktīva

Smiltenes
novada
pašvaldība

Smiltenes novada pašvaldības Uzņēmējdarbības ideju konkursa “Esi uzņēmējs
Smiltenes novadā!” nolikums

ID

Kods

Nosaukums

2388

JELGN2020003

Atbalsta piešķiršanai samazinātas nomas
maksas veidā nomas objektiem, kuri tiek
izmantoti veselības aprūpes funkciju
nodrošināšanai Jelgavas novadā

2392

KRASL2020001

2394

Beigu
datums

15/21

ID

Kods

Nosaukums

Normatīvā
akta
datums

Beigu
datums

Datu
pārvaldītājs

Normatīvais akts

Aktīva

Kuldīgas
novada
pašvaldība

2019.gada 28.novembra Kuldīgas novada Domes sēdes lēmums (prot. Nr.14, p.72.)
par konkursa “Valsts nozīmes kultūras pieminekļa “Kuldīgas pilsētas vēsturiskais
centrs” teritorijā esošu būvju, kā arī Kuldīgas novadā esošu Latvijas valsts
aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā ietverto būvju restaurācija un
konservācija” nolikuma apstiprināšanu. 2020.gada 30.jūlija Kuldīgas novada Domes
sēdes lēmums (prot. Nr. 13, p.82.) par konkursa “Valsts nozīmes kultūras pieminekļa
“Kuldīgas pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā esošu būvju, kā arī Kuldīgas novadā
esošu Latvijas valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā ietverto būvju
restaurācija un konservācija” nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā.

Aktīva

Salacgrīvas
novada
pašvaldība

Salacgrīvas novada domes 2019. gada 18. septembra saistošie noteikumi Nr. 14 "Par
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Salacgrīvas novadā".

Aktīva

Vides
aizsardzības
un reģionālās
attīstības
ministrija

INTERREG EUROPE starpreģionu sadarbības programma 2014.-2020.gadam

Statuss

2408

KULDI2019001

Valsts nozīmes kultūras pieminekļa “Kuldīgas
pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā esošu
būvju, kā arī Kuldīgas novadā esošu Latvijas
valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu
sarakstā ietverto būvju restaurācija un
konservācija/konkursa nolikums

2409

SALAC2019001

Salacgrīvas novada domes 2019. gada 18.
septembra saistošie noteikumi Nr. 14 "Par
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
piešķiršanas kārtību Salacgrīvas novadā".

2410

VARAM2015006

INTERREG EUROPE programma 2014.2020.gadam

2015-06-11

2411

LIEPA2015001

Kultūras pieminekļu saglabāšanas
līdzfinansēšana

2015-05-14

Aktīva

Liepājas
pilsētas dome

Liepājas pilsētas domes 2015.gada 14.maija saistošie noteikumi Nr.13 "Par Liepājas
pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai"

2412

AIZM2018001

Grants militāra vai divējāda lietojuma produktu
attīstības atbalstam

2018-08-28

Aktīva

Aizsardzības
ministrija

2018. gada 28. augusta Ministru kabineta noteikumi Nr. 544 "Kārtība, kādā
Aizsardzības ministrija īsteno projektu konkursus militāru vai divējāda lietojuma
produktu attīstības atbalstam"

2415

SIGUL2020004

De minimis atbalsts nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojuma veidā.

2020-08-13

Aktīva

Siguldas
novada
pašvaldība

2020.gada 13.augusta Siguldas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 27
"Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2014. gada 17. decembra saistošajos
noteikumos Nr. 25 “Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa
maksātājiem Siguldas novadā”, Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5.panta
ceturtā daļa.

2417

SAMEC2020001

SIA "Saldus medicīnas centrs" nekustamā
īpašuma iznomāšana

2020-12-01

Aktīva

SAMEC

12.06.2020., protokols Nr.2020/2 Noteikumi SIA "Saldus medicīnas centrs" nekustamā
īpašuma iznomāšanas kārtība

2019-11-28

2019-09-18

202211-30

202212-31

202312-31

16/21

ID

Kods

Nosaukums

Normatīvā
akta
datums

2419

REZEP2011001

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
piešķiršana

2420

DAUGP2018002

2421

Beigu
datums

Statuss

Datu
pārvaldītājs

Normatīvais akts

2011-02-17

Aktīva

Rēzeknes
pilsētas dome

Rēzeknes pilsētas domes 28.01.2011. saistošie noteikumi Nr.1 "Nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rēzeknes pilsētā"

Daugavpils pilsētā esošo kultūras pieminekļu
saglabāšana

2018-10-30

Aktīva

Daugavpils
pilsētas dome

Daugavpils pilsētas domes 30.10.2018 saistošie noteikumi Nr.30 "Saistošie noteikumi
par pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai"

MARUP2020001

Konkurss "Mammu bizness Mārupē"

2020-08-04

Aktīva

Mārupes
novada
pašvaldība

2020.gada 4.augusta Mārupes novada Domes, Lēmums Nr.6 (sēdes protokols Nr.15),
"Par Mārupes novada domes konkursu "Mammu bizness Mārupē" nolikuma un
projekta pieteikumu vērtēšanas komisijas izveidošanu un apstiprināšanu"

2422

LM2021001

Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai (VSAOI
darba devēja daļas kompensācija) (SAM
9.1.1.3.)

2021-01-14

202212-31

Aktīva

Labklājības
ministrija

2015. gada 11. Ministru kabineta noteikumi Nr.467 „Darbības programmas „Izaugsme
un nodarbinātība” 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt nelabvēlīgākā situācijā
esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū” 9.1.1.3. pasākuma „Atbalsts sociālajai
uzņēmējdarbībai” īstenošanas noteikumi”.

2423

EM2021001

Samazinātā akcīzes nodokļa likme dabasgāzei
izmantošanai par degvielu

2021-01-01

202512-31

Aktīva

Ekonomikas
ministrija

Likums “Par akcīzes nodokli”, stājās spēkā 01.01.2021.

2426

EM2020004

MVU finansējuma piesaiste kapitāla tirgos

2020-01-24

202306-30

Aktīva

Ekonomikas
ministrija

Ministru kabineta 2020. gada 21. janvārī noteikumi Nr.35 Darbības programmas
"Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt mazo, vidējo
komersantu izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās
nozarēs" 3.1.1.3. pasākuma "Atbalsts mazo, vidējo komersantu finansējuma piesaistei
kapitāla tirgos" īstenošanas noteikumi

2428

REZEP2021001

Rēzeknes pilsētas domes uzņēmējdarbības
projektu līdzfinansēšanas konkurss

2021-02-26

202202-25

Aktīva

Rēzeknes
pilsētas dome

2020.gada 23.jūlija Rēzeknes pilsētas domes lēmums Nr. 1264 (protokols Nr. 97,
4.punkts) Par Rēzeknes pilsētas domes uzņēmējdarbības projektu līdzfinansēšanas
konkursa nolikuma redakcijas izmainām.

2433

JURMA2018002

Par Jūrmalas pilsētai raksturīgu un nozīmīgu
sporta pasākumu, kas Jūrmalā norisinājušies
vismaz trīs gadus, līdzfinansēšanu.

2018-02-16

Aktīva

Jūrmalas
pilsētas dome

Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 16. februāra Nolikums Nr. 12.

2434

JURMA2018003

Par Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējuma
piešķiršanu sporta organizāciju,to pārstāvēto
komandu un individuālo sportistu atbalstam

2018-03-15

Aktīva

Jūrmalas
pilsētas dome

Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 15. marta Nolikums Nr.13.

17/21

ID

Kods

Nosaukums

Normatīvā
akta
datums

2435

JURMA2017001

Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto aktīvās
atpūtas un sporta pasākumu projektu konkursa
nolikums

2017-12-14

2437

PRIES2020001

Projektu konkursa uzņēmējdarbības
veicināšanai Priekules novadā

2020-09-24

2440

MADON2021001

Biznesa ideju konkurss "Madona var labāk!"
2021

2441

MADON2021002

2442

Beigu
datums

Statuss

Datu
pārvaldītājs

Normatīvais akts

Aktīva

Jūrmalas
pilsētas dome

Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 14. decembra Nolikums Nr. 32

202312-31

Aktīva

Priekules
novada
pašvaldība

2020. gada 24. septembra domes sēdes lēmums Nr.639, protokols Nr.12, 42.punkts,
Projektu konkursa uzņēmējdarbības veicināšanai Priekules novadā

2021-02-01

202506-30

Aktīva

Madonas
novada
pašvaldība

19.01.2021. Madonas novada pašvaldības domes lēmums Nr.8 (protokols Nr.2, 7.p.)
Par biznesa ideju konkursa “Madona var labāk!’’ 2021.gada nolikumu

Uzņēmēju sadarbības projektu konkurss 2021

2021-02-01

202206-30

Aktīva

Madonas
novada
pašvaldība

19.01.2021. Madonas novada pašvaldības domes lēmums Nr.10 (protokols Nr.2, 9.p.)
Par Uzņēmēju sadarbības projektu konkursa 2021.gada nolikumu

MADON2021003

Grantu konkurss “Sertifikācijas un standartu
ieviešana uzņēmumā” 2021

2021-02-01

202212-31

Aktīva

Madonas
novada
pašvaldība

19.01.2021. Madonas novada pašvaldības domes lēmums Nr.9 (protokols Nr.2, 8.p.)
Par grantu konkursa “Sertifikācijas un standartu ieviešana uzņēmumā” 2021.gada
nolikumu

2443

ALSUN2020001

Alsungas novada domes konkursa par
finansējuma piešķiršanu uzņēmēju projektiem

Aktīva

Alsungas
novada
pašvaldība

20.02.2020., Alsungas novada domes konkursa par finansējuma piešķiršanu
uzņēmēju projektiem nolikums (apstiprināts ar Alsungas novada domes 20.02.2020.
sēdes ptotokollēmumu Nr. 4#3 "Par Alsungas novada domes konkursa nolikuma
apstiprināšanu par finansējuma piešķiršanu uzņēmēju projektiem")

2446

VIAA2018001

Programmas Apvārsnis 2020 un Eiropas
Savienības 9. Ietvara programmas
apakšprogrammu konkursos iesniegta un virs
kvalitātes sliekšņa novērtēta projekta
sagatavošanas finansēšana (SAM 1.1.1.5
1.kārta)

2018-02-13

Aktīva

Valsts izglītības
attīstības
aģentūra

2017. gada 6. jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr. 315 Darbības programmas
"Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas
zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo
finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.5. pasākuma "Atbalsts
starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās" pirmās, otrās un
trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi

2447

ADAZI2021001

Konkursa „Ādažu novada jauno uzņēmēju
atbalsta konkurss 2021” nolikums

2021-03-23

Aktīva

Ādažu novada
pašvaldība

23.03.2021. Nolikums Nr.4 konkursa "Ādažu novada jauno uzņēmējuatbalsta konkurss
2021" nolikums

2448

LAD2020002

Īstermiņa aizdevums lauksaimniecībā Covid-19
izplatības negatīvās ietekmes mazināšanai
(2021)

2020-05-14

Aktīva

Lauku atbalsta
dienests

2020. gada 14. maija Ministru kabineta noteikumi Nr. 299 “Noteikumi par valsts
atbalstu īstermiņa aizdevumiem lauksaimniecībā Covid-19 izplatības negatīvās
ietekmes mazināšanai”.

2020-02-20

202312-31

18/21

ID

Kods

Nosaukums

Normatīvā
akta
datums

Beigu
datums

Statuss

Datu
pārvaldītājs

Normatīvais akts

2450

BALVI2021002

Konkurss " Esi uzņēmējs Balvu novadā 2021"

2021-04-20

202304-20

Aktīva

Balvu novada
pašvaldība

Vērtēšanas komisijas protokols Nr.2

2452

KRASL2021001

Jauniešu biznesa ideju konkurss
komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai
Krāslavas novadā

2021-03-01

Aktīva

Krāslavas
novada
pašvaldība

2021. gada 21.februāra nolikums projektu konkursam "Jauniešu biznesa ideju
konkurss komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai Krāslavas novadā"

2453

EM2021002

SAM 4.1.1. 3.kārta – darbības programmas
“Izaugsme un nodarbinātība” 4.1.1. specifiskā
atbalsta mērķa “Veicināt efektīvu
energoresursu izmantošanu, enerģijas
patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER
apstrādes rūpniecības nozarē” trešā projektu
iesniegumu atlases kārta.

2021-05-27

202312-31

Aktīva

Ekonomikas
ministrija

2021.gada 27.maija noteikumi Nr.320 "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada
5.novembra noteikumos Nr.506 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība"
4.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu,
enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē"
trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""

2454

SALAC2021001

Salacgrīvas novada domes 2021. gada 19.
maija lēmums "Par projekta konkursa "Radīts
piejūrā" nolikuma apstiprināšanu".

2021-05-19

202406-30

Aktīva

Salacgrīvas
novada
pašvaldība

2021. gada 19. maija, Salacgrīvas novada domes lēmums Nr. 199 "Par projekta
konkursa "Radīts piejūrā" nolikuma apstiprināšanu".

2455

KM2021001

(PMIF) "Trešo valstu pilsoņu sociālo iekļaušanu
veicinoši pasākumi, iesaistot masu medijus
(3.posms)"

2021-05-06

Aktīva

Kultūras
ministrija

2021. gada 6. maijs, Nr. 4.3.3-14-1 "Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.
- 2020. gada plānošanas perioda atklātas projektu iesniegumu atlases "Trešo valstu
pilsoņu sociālo iekļaušanu veicinoši pasākumi, iesaistot masu medijus (3.posms)"
konkursa nolikums"

2458

KM2021002

Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu un
pasākumu īstenošana

2021-03-19

Aktīva

Kultūras
ministrija

2021. gada 19. marts, Nr. 2.5-4-6 "Valsts budžeta apakšprogrammā 67.06.00 „Eiropas
Kopienas iniciatīvas projektu un pasākumu īstenošana” Eiropas Komisijas programmu
„Radošā Eiropa” un „Eiropa pilsoņiem” ietvaros atbalstītajiem projektiem 2021.gadā
paredzētā līdzfinansējuma piešķiršanas konkursa nolikums"

2462

MARUP2021001

Konkurss "Mammu bizness Mārupē"

2021-02-24

Aktīva

Mārupes
novada
pašvaldība

2021.gada 24.februāra Mārupes novada Domes, Lēmums Nr.7 (sēdes protokols Nr.2)
"Par Mārupes novada domes konkursa “Mammu bizness Mārupē” nolikuma un
projektu pieteikumu vērtēšanas komisijas izveidošanu un apstiprināšanu"

2463

LPR2021001

Neliela apjoma grantu shēmas atklātais
projektu iesniegumu konkurss "Atbalsts
biznesa ideju īstenošanai Latgalē"

LPR

2021. gada 28. janvāra Ministru kabineta noteikumi Nr. 66 "Eiropas Ekonomikas zonas
finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Vietējā attīstība,
nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība" neliela apjoma grantu shēmas atklātā
projektu iesniegumu konkursa "Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē"
īstenošanas noteikumi"

2021-09-22

202404-30

Aktīva

19/21

ID

Kods

Nosaukums

Normatīvā
akta
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2464

SMILT2021001

Konkurss Esi uzņēmējs Smiltenes novadā 2021

2020-03-25

2466

KARSA2020001

Jauno uzņēmēju biznesa ideju konkurss "STEP
UP"

2020-07-23

2468

RITA2021001

Nozīmīgu kultūras, sporta un darījumu
pasākumu starptautiskā mārketinga
līdzfinansējums

2469

JELGN2021001

2470

Beigu
datums

Statuss

Datu
pārvaldītājs

Normatīvais akts

Aktīva

Smiltenes
novada
pašvaldība

Smiltenes novada pašvaldības Uzņēmējdarbības ideju konkursa “Esi uzņēmējs
Smiltenes novadā!” nolikums

Aktīva

Kārsavas
novada
pašvaldība

2020. gada 23. jūlija Kārsavas novada domes lēmums nr. 2 par "Jauno uzņēmēju
biznesa ideju konkursa "STEP UP!" projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikumu".

2021-10-01

Aktīva

RITA

2021. gada 21. jūlija Rīgas domes Saistošie noteikumi Nr. 77. Nozīmīgu kultūras,
sporta un darījumu pasākumu starptautiskā mārketinga līdzfinansēšanu

Biznesa ideju konkurss „Esi uzņēmējs Jelgavas
novadā 2021”

2021-08-24

Aktīva

Jelgavas
novada
pašvaldība

Biznesa ideju konkursa „Esi uzņēmējs Jelgavas novadā 2021” nolikums. Protokols Nr.7;
31.§ (28.04.2021)

EM2021003

Aizdevumi daudzdzīvokļu māju būvdarbiem un
to teritoriju labiekārtošanai

2021-07-06

202312-31

Aktīva

Ekonomikas
ministrija

2021.gada 6.jūlija noteikumiem Nr.481 “Atbalsta programmas nosacījumi būvdarbiem
daudzdzīvokļu mājās un to teritoriju labiekārtošanai”

2471

DAUGP2021002

Grantu programma "Impulss" 2021. gads.

2021-03-11

202212-31

Aktīva

Daugavpils
pilsētas dome

Daugavpils pilsētas domes lēmums Nr 137 no 2021.g. 11.marta “Par grantu
programmas “Impulss” realizāciju”

2472

LAD2015002

Atbalsts mazo un vidējo kooperatīvo sabiedrību
attīstībai

2015-02-13

Aktīva

Lauku atbalsta
dienests

2015.gada 3.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.60 “Kārtība, kādā piešķir
valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākumam "Ražotāju grupu un organizāciju
izveide"

2473

RITA2021002

Uzņēmējdarbības atbalsta programma
"Atspēriens"

2021-10-20

Aktīva

RITA

Rīgas domes 22.09.2021. saistošie noteikumi Nr. 92: "Rīgas pašvaldības aģentūras
"Rīgas investīciju un tūrisma aģentūra" uzņēmējdarbības atbalsta programmas
"Atspēriens" saistošie noteikumi"

2475

RIGAP2021001

Atbalsta programma „Atbalsts tehnoloģiju
uzstādīšanai Viedpilsētas tehnoloģiju
pilotteritorijās”

2021-10-25

Aktīva

Rīgas pilsētas
dome

Rīgas domes 22.09.2021. saistošie noteikumi Nr.91 "Par pašvaldības atbalstu
tehnoloģiju uzstādīšanai viedpilsētas tehnoloģiju pilotteritorijās", kā arī Rīgas pilsētas
pašvaldības atbalsta programmas „Atbalsts tehnoloģiju uzstādīšanai Viedpilsētas
tehnoloģiju pilotteritorijās” nolikums (Identifikācijas numurs VPT2021)

202306-30

20/21

Normatīvā
akta
datums

Beigu
datums

2021-01-07

202404-30

Statuss

Datu
pārvaldītājs

Normatīvais akts

Aktīva

Latvijas
Investīciju un
attīstības
aģentūra

07.01.2021. Nr.4 "Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda
programmas "Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi"
īstenošanas noteikumi"

Aktīva

Veselības
ministrija

2020.gada 17.decembra Ministru kabineta noteikumi Nr.802 "Darbības programmas
"Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.7. specifiskā atbalsta mērķa "Atbalsts ārstniecības
personām, kas nodrošina pacientu ārstēšanu sabiedrības veselības krīžu situāciju
novēršanai un 14.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi veselības
nozarē"" īstenošanas noteikumi"

Aktīva

Ogres novada
pašvaldība

11.05.2021 Grantu programma “(ie)dvesma”, 2021.gada konkursa nolikums

2015-03-26

Aktīva

Saldus novada
pašvaldība

Saldus novada domes ar 2015.gada 26.marta sēdes lēmumu (protokols Nr.6, 9.§)
apstiprinātie saistošie noteikumi Nr.9

2021-10-28

Aktīva

Saldus novada
pašvaldība

Saistošie noteikumi Nr.63, pieņemti ar Saldus novada domes 2021.gada 28.oktobra
sēdes lēmumu (protokols Nr.19, 103)

ID

Kods

Nosaukums

2476

LIAA2021001

Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021.
gada perioda programmas "Uzņēmējdarbības
attīstība, inovācijas un mazie un vidējie
uzņēmumi" īstenošanas noteikumi

2477

VM2020001

Ārstniecības personu piesaiste, darbam Rīgā

2020-12-17

202312-31

2480

OGRE2021001

Grantu programma “(ie)dvesma”, 2021.gada
konkurss

2021-05-11

202205-15

2481

SALDU2015001

Energoefektivitātes un labiekārtošanas
pasākumu veikšana daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājās

2483

SALDU2021001

NĪN atvieglojumi

21/21

