PARAUGS

Pieteikums aktīvā nodarbinātības pasākuma
„Pasākumi noteiktām personu grupām” īstenošanai1
Cēsis

2020.gada 3.jūlijā

__________________________________
(pieteikuma sagatavošanas vieta)

SIA “Citas krāsas”
(pretendenta nosaukums/fiziskas personas vārds, uzvārds)2

valdes locekles Zanes Kalniņas
(amats, vārds, uzvārds)3

personā, kurš (-a) rīkojas saskaņā ar

statūtiem

(turpmāk – Pretendents), iesniedz pieteikumu aktīvā nodarbinātības pasākuma „Pasākumi noteiktām
personu grupām” (turpmāk – Pasākums) īstenošanai.

1. Informācija par Pretendentu:
Reģistrācijas Nr.
Juridiskā
adrese:
Kontaktpersona:
Tālrunis:
E-pasts:

40000000004
Birzes iela 20, Cēsis, LV-4101
Matīss Zariņš
29876543
info@citaskrasas.lv

2. Pretendents, parakstot šo pieteikumu, apliecina, ka4:
2.1. pieteikumā sniegtā informācija ir patiesa;
2.2. saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumu Nr.75 “Noteikumi par
aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu
organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem”
(turpmāk – MK noteikumi Nr.75) 15.punktu:
2.2.1 ir reģistrēts saskaņā ar attiecīgo saimniecisko darbību regulējošo normatīvo aktu prasībām;
2.2.2 tam ir licence, akreditācijas lapa vai sertifikāts attiecīgo pakalpojumu sniegšanai, ja tā
nepieciešamību nosaka normatīvie akti;

Informācija par Pasākumu un Pieteikuma aizpildīšanas paraugu atrodama Nodarbinātības valsts aģentūras (turpmāk NVA) mājaslapas sadaļas “Pakalpojumi” apakšsadaļā “Piedāvā darbu”.
2
Pasākumu var organizēt komersanti (izņemot ārstniecības iestādes, kurās valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā
atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50%, kā arī izglītības iestādes, kuru pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana),
pašnodarbinātas personas, biedrības (izņemot politiskās partijas) vai nodibinājumi, lauksaimniecības pakalpojumu
kooperatīvās sabiedrības.
3
Norāda, ja Pretendents ir juridiska persona.
4 Pretendenta apliecinājums atbilstībai kritērijiem, kuri noteikti saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra
noteikumu Nr.75 “Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba mazināšanas pasākumu
organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem ”, Ministru kabineta 2014.gada
23.decembra noteikumu 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”.
1
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2.2.3 Pasākuma īstenošanas vietā ir atbilstoša materiāli tehniskā bāze, kas nepieciešama amata
aprakstā noteikto darba pienākumu veikšanai un tā izveidota jau pirms Pasākuma
īstenošanas uzsākšanas;
2.2.4 pēdējā gada laikā nav būtiski pārkāpis līgumu par NVA organizēto pasākumu īstenošanu
noteikumus (ja šāds līgums ar NVA ir bijis noslēgts). Par būtisku pasākumu īstenošanas
pārkāpumu ir uzskatāms:
2.2.4.1. pasākumu īstenošanas nosacījumos noteiktās norēķinu kārtības neievērošana;
2.2.4.2. NVA apzināti sniegta nepatiesa informācija vai sadarbība noslēgta uz nepatiesas
informācijas pamata.
2.2.5. uz Pretendentu neattiecas neviens no Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmās daļas 3.,
7. un 8.punktā minētajiem izslēgšanas noteikumiem;
2.3. nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, ar tiesas spriedumu netiek īstenots tiesiskās
aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu netiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības
process, tam nav uzsākta bankrota procedūra, nav apturēta vai izbeigta Pretendenta saimnieciskā
darbība, nav piemērota sanācija vai mierizlīgums, vai Pretendents netiek likvidēts;
2.4. Pretendents neatbilst nevienai no šādām maksātnespējas pazīmēm:
2.4.1. piemērojot piespiedu izpildes līdzekļus, nav bijis iespējams izpildīt tiesas nolēmumu par
parāda piedziņu no parādnieka (Pretendenta);
2.4.2. parādnieks (Pretendents) – sabiedrība ar ierobežotu atbildību vai akciju sabiedrība – nav
nokārtojis vienu vai vairākas parādsaistības, no kurām pamatparāda summa atsevišķi vai
kopā pārsniedz 4268 euro un kurām ir iestājies izpildes termiņš, un kreditors vai kreditori ir
izsnieguši vai nosūtījuši uz parādnieka juridisko adresi sūtītāja apmaksātu brīdinājumu par
savu nodomu iesniegt juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu, un
parādnieks triju nedēļu laikā pēc brīdinājuma nodošanas pasta komersantam nav samaksājis
parādu vai nav cēlis pamatotus iebildumus pret prasījumu;
2.4.3. parādnieks (Pretendents) – cits Maksātnespējas likuma 56.pantā minētais subjekts – nav
nokārtojis vienu vai vairākas parādsaistības, no kurām pamatparāda summa atsevišķi vai
kopā pārsniedz 2134 euro un kurām ir iestājies izpildes termiņš, un kreditors vai kreditori ir
izsnieguši vai nosūtījuši uz parādnieka juridisko adresi sūtītāja apmaksātu brīdinājumu par
savu nodomu iesniegt juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu, un
parādnieks triju nedēļu laikā pēc brīdinājuma nodošanas pasta komersantam nav samaksājis
parādu vai nav cēlis pamatotus iebildumus pret prasījumu;
2.4.4. Pretendents nav pilnībā izmaksājis darbiniekam darba samaksu, kaitējuma atlīdzību sakarā
ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību vai nav veicis sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas divu mēnešu laikā no izmaksai noteiktās dienas. Ja darba līgumā nav
noteikta darba samaksas izmaksas diena, uzskatāms, ka šī diena ir nākamā mēneša pirmā
darbdiena.
2.5. Pretendents neveic eksportu uz trešajām valstīm vai Eiropas Savienības dalībvalstīm, t.i., neveic
darbības, kas tieši saistītas ar eksportētajiem daudzumiem, ar izplatīšanas tīkla izveidošanu un
darbību vai ar citiem kārtējiem izdevumiem, kas saistīti ar eksporta darbībām5;
2.6. Pretendents neveic darbības, kas nodrošina, ka importētu preču vietā tiktu izmantotas vietējās
preces5;
2.7. var nodrošināt darba vadītāju kurš ir ieguvis izglītību vai ne mazāk kā divus gadus ilgu darba
pieredzi profesijā, kurā nodarbinās bezdarbnieku. Viens darba vadītājs NVA organizēto
pasākumu ietvaros darbu vienlaikus vada ne vairāk kā diviem bezdarbniekiem. Darba vadītājam
nav nepieciešama izglītība vai darba pieredze profesijā, kurā nodarbina bezdarbnieku, ja
bezdarbnieku plānots nodarbināt mazkvalificētos darbos (vienkāršo profesiju darbi atbilstoši
Profesiju klasifikatora devītajai pamatgrupai);

Finanšu atbalsts un finanšu atbalsta apmērs, ko Pretendents saņems bezdarbnieku nodarbināšanai, nav atkarīgs no
bezdarbnieka saražoto preču daudzuma, tāpēc Pretendents var apliecināt atbilstību prasībām.
5
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2.8. saskaņā ar pieteikumam Pasākuma īstenošanai pievienoto (-iem) bezdarbnieku amata aprakstu (iem) (bezdarbnieka darba pienākumiem jāatbilst Profesiju klasifikatorā norādītajai profesijai) 6,
Pretendents spēj nodrošināt bezdarbnieku nepārtrauktu nodarbināšanu visu līguma ar NVA par
Pasākuma īstenošanu darbības laiku (t.i., profesiju ar sezonālu raksturu darba pienākumu
aprakstam jāietver darba pienākumi visās sezonās: pavasarī, vasarā, rudenī un ziemā);
2.9. iepazinās ar nosacījumu, ka:
2.9.1. nepieciešamo informāciju Pretendentu atlasei NVA iegūst un Pretendentu sniegto ziņu
patiesumu pārbauda, izmantojot publiski pieejamās datubāzes, citu institūciju datubāzes, kā
arī pieprasot informāciju no kompetentajām valsts institūcijām. Ja NVA rīcībā esošā
informācija neatbilst faktiskajai situācijai, attiecīgais Pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu
vai citu dokumentu, precizējot informāciju;
2.9.2. valsts atbalstu subsidēto darba vietu izveidei var saņemt Komisijas 2013. gada
18. decembra Regulas (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības
darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības
Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352/1) (turpmāk – Komisijas regula
Nr. 1407/2013) un Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko
noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107.
un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 26. jūnijs, Nr. L 187/1)
(turpmāk – Komisijas regula Nr. 651/2014) ietvaros;
2.9.3. Pretendentam, kas noslēdzis līgumu par Pasākuma īstenošanu, jāpiedalās Pasākuma
līdzfinansēšanā (arī veicot valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par Pasākumā
iesaistītajiem bezdarbniekiem). Darba devēja līdzfinansēto daļu jāsedz no līdzekļiem, kas
nav komercdarbības atbalsts;
2.9.4. finanšu atbalstu nedrīkst kumulēt ar citu de minimis atbalstu un citu valsts atbalstu attiecībā
uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām vai citu valsts atbalstu tam pašam riska
finansējuma pasākumam;
2.9.5. līgumā būs jāietver kontaktpersona, kurai jābūt sasniedzamai zvanot uz līgumā norādīto
kontaktpersonas tālruņa numuru un bezdarbnieka darba laikā ir jābūt informētai par
bezdarbnieka nodarbināšanas adresi, veicamajiem un paveiktajiem darbiem atbilstoši
bezdarbnieka amata aprakstā norādītajiem pienākumiem, jānodrošina pieeja ar Pasākuma
īstenošanu saistītajai dokumentācijai.
2.10. Pretendents informēts, ka līgumu par Pasākuma īstenošanu jāslēdz viena mēneša laikā no
lēmuma par līgumslēgšanas tiesību piešķiršanu spēkā stāšanās dienas tikai par to darba vietu
izveidi, kurās Pretendents un bezdarbnieks, kurš atbilst mērķa grupas prasībām, ir vienojušies
par darba tiesisko attiecību nodibināšanu Pasākuma ietvaros un informējuši NVA tās noteiktajā
kārtībā. Ja bezdarbniekam, ar kuru Pretendents ir vienojies par darba tiesisko attiecību
nodibināšanu Pasākuma ietvaros, ir iestājies kāds no apstākļiem, kuru rezultātā bezdarbnieks
nepiedalīsies Pasākumā, tiek organizēta cita atbilstoša mērķa grupas bezdarbnieka iesaiste
Pasākumā.
Pievieno tikai minētos pielikumus, norāda katra
pielikuma lapu skaitu. Pielikumos, kurus
nepievieno, lapu skaita vietā norāda “-“.

3. Pieteikuma pielikumi:
3.1. Dokumenta, kurš apliecina pieteikuma iesniedzēja paraksta tiesības, apliecināta kopija
(informācija par paraksttiesīgajām personām, kura pieejama komercreģistrā, nav jāiesniedz) uz
__1_ lp.;
3.2. Dokumenta, kurš apliecina Pretendenta dalībnieku sastāvu, apliecināta kopija, ja Pretendents ir
ārstniecības iestāde uz _-_ lp.;

Pretendents norāda prasības bezdarbniekam, saskaņā ar 2017.gada 23.maija Ministru kabineta noteikumiem Nr.264
“Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām”.
6
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3.3. Darba vietu pieteikums valsts atbalsta saņemšanai Komisijas regulas Nr. 1407/2013 ietvaros
uz_5__ lp.;
3.4. Darba vietu pieteikums valsts atbalsta saņemšanai Komisijas regulas Nr. 651/2014 ietvaros uz
_7__ lp.
Pieteikums kopā ar pielikumiem uz _17_ lp.
Norāda
pieteikuma
+visu pielikumu
kopējo lapu
skaitu

Z.Kalniņa
(Pretendenta paraksts, paraksta
atšifrējums)

KRG_4.2.21_12.pielikums_7.versija___.__.2020.
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1.1.

Pieteikuma pielikums

Darba vietu pieteikums valsts atbalsta saņemšanai
Komisijas regulas Nr.1407/2013 ietvaros

Aizpilda un pievieno
pielikumu, ja darba
vietu
piesaka
de
minimis
atbalsta
saņemšanai

1.Pretendenta piedāvātās darba vietas bezdarbniekiem7
Ievēro atsaucē noteikto – pieteikumu iesniedz tikai par
tām darba vietām, par kurām ir reģistrēta vakance NVA
un Pretendents ar bezdarbnieku, kurš atbilst Pasākuma
mērķa grupas prasībām un, uz kuru attiecīgā darba vieta
pieteikta, ir vienojušies par darba tiesisko attiecību
nodibināšanu konkrētajā profesijā Pasākuma ietvaros.

(par katru darba vietu aizpilda atsevišķu tabulu):
1.1.
NVA reģistrētās vakances Nr.

200615-104

(norāda par profesiju, kādā tiek pieteikta darba vieta)

Profesija

projekta vadītājs

Profesijas kods Profesiju klasifikatorā

2422 01

Ja noteiktas
vairākās
darba vietas
adreses –
norāda visas

Birzes iela 20, Cēsis,
Darba vietas adrese8
(norāda pilsētu vai novadu un tā teritoriālā izbraukumi pie klientiem LR teritorijā
iedalījuma vienību, ielas nosaukumu, mājas Nr. vai
mājas nosaukumu. Ja darba pienākumu veikšana
paredz, ka darbinieku var nodarbināt dažādās vietās,
Jānorāda tikai bruto darba algu,
to norāda veicot piezīmi)
neskaitot piemaksas, prēmijas, samaksu
Ikmēneša finansējums bezdarbnieka darba algai9 700
par virsstundām u.c., ja paredzēts

Darba režīms
(normāls, nepilns (nepilna darba laika gadījumā
norāda plānoto stundu skaitu dienā vai nedēļā))

Normāls

Prasības bezdarbnieka darba pieredzei, izglītībai, citas specifiskas prasības10
Augstākā izglītība projektu vadībā
Darba vietas nodrošinājuma ar telpu un materiāli tehnisko bāzi, kuru Pretendents nodrošinās
bezdarbniekam visu Pasākuma īstenošanas laiku, uzskaitījums (darba vietas nodrošinājumam
jābūt atbilstošam veicamajiem darba pienākumiem)
Biroja telpa ar darba galdu, biroja krēslu un biroja tehniku (dators, printeris, tālrunis)
Pieteikumu iesniedz tikai par darba vietām, kuru vakance reģistrēta NVA un Pretendents ar bezdarbnieku, kurš atbilst
Pasākuma mērķa grupas prasībām un, uz kuru attiecīgā darba vieta pieteikta, ir vienojušies par darba tiesisko attiecību
nodibināšanu konkrētajā profesijā Pasākuma ietvaros.
8
Pasākuma īstenošanas vietai jābūt Latvijas Republikas teritorijā.
9
Norāda finansējumu bezdarbnieka darba algai pirms nodokļu atskaitīšanas. Finansējumu darba algai veido Pretendenta
līdzfinansējums (ja attiecināms) un NVA dotācija bezdarbnieka darba algai, neskaitot, piemēram, piemaksas, samaksu
par virsstundām, atvaļinājuma nauda u.c. finansējumu, ko paredz Darba likums.
10
Pretendents norāda prasības bezdarbniekam, saskaņā ar 2017.gada 23.maija Ministru kabineta noteikumiem Nr.264
“Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām”.
7
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Darba vadītāja vārds, uzvārds, personas kods
Zane Kalniņa, 190991-19991
Darba vadītāja iegūtā izglītība vai darba pieredze profesijā, kurā plānots nodarbināt
bezdarbnieku (atbilstoši pieteikuma 2.7.apakšpunktam norāda darba vadītāja profesiju kādā
iegūta izglītība (pievienojot 4.3.apakšpunktā minēto dokumenta kopiju) vai, darba vadītāja darba
pieredzi (dd.mm.gggg. – dd.mm.gggg.) profesijā, kurā plānots nodarbināt bezdarbnieku un darba
devēja (-ju) nosaukumu (-us) pie kura (-iem) iegūta darba pieredze)
Darba pieredze:
1) 24.05.2014.-14.07.2016., projekta vadītāja, SIA “Art”;
2) 06.02.2017.-13.05.2019., projekta vadītāja, SIA “Riets”.
Bezdarbnieka nodarbināšanas ilgums subsidētajā darba vietā:

Atzīmē ar “X” vienu
atbilstošo lauku

12 mēneši,
nodarbinot subsidētā darba vietā nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku:
1. personu, kura bijusi bez darba vismaz 12 mēnešus un šajā periodā nav
bijusi uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto atbilstoši likumam
“Par valsts sociālo apdrošināšanu” ilgāk par diviem mēnešiem bez
pārtraukuma;
2. personu, kura ir vecāka par 55 gadiem, bet līdz tāda vecuma sasniegšanai,
kas dod tiesības saņemt vecuma pensiju, tai ir atlikuši vairāk nekā divi
gadi;
3. personu, kura ieguvusi bēgļa vai alternatīvās personas statusu.
12 mēneši,
nodarbinot subsidētā darba vietā nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku:
1. personu, kurai līdz tāda vecuma sasniegšanai, kas dod tiesības saņemt
vecuma pensiju, atlikuši ne vairāk kā divi gadi.

X

Pasākumā uz
12 mēnešiem
tiks iesaistīts
bezdarbnieks,
kurš atbilst
kādam no šajā
sadaļā
minētajiem
kritērijiem.

Šajā laukā veicot atzīmi “X”,
jāņem vērā, ja bezdarbnieka
nomaiņas gadījumā šai mērķa
grupai atbilstoša bezdarbnieka
nebūs NVA uzskaitē, Pasākumā
var iesaistīt arī augstāk norādītos
nelabvēlīgākā situācijā esošos
mērķa grupas bezdarbniekus,
darba devējam saņemot atbilstošu
finansiālu atbalstu no NVA
bezdarbnieka darba algai.

12 mēneši,

nodarbinot bezdarbnieku ar invaliditāti.
Informācija par bezdarbnieku, ar kuru Pretendents ir vienojies par plānotu darba tiesisko attiecību
nodibināšanu Pasākuma ietvaros:
1. vārds, uzvārds: Jānis Uksnis;
2. personas kods: 222222-11111;
3. kontakttālrunis: 28282828.
Par katru pieteikto darba vietu ir jābūt
informācijai par bezdarbnieku, ar kuru ir
vienošanās par plānoto darba tiesisko
attiecību nodibināšanu Pasākuma ietvaros.
Bezdarbnieks, kurš atbilst Pieteikumā
norādītajai mērķa grupai (Pretendents
ielicis atzīmi “X”)
KRG_4.2.21_12.pielikums_7.versija___.__.2020.
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Informācija par nozari, kurā Pretendents darbojas un vēlas saņemt atbalstu:
NACE kods
63.11 Datu apstrāde, uzturēšana un ar to
(atbilstoši NACE kodu klasifikatoram)
saistītās darbības
1.2.

Pārkopē 1.1.punkta tabulu un aizpilda to
tik reizes, cik darba vietas piedāvā

2. Pretendents apliecina, ka11:
2.1.
Pasākuma īstenošanai pieteiktas no jauna izveidotas darba vietas vai darba vietas, kas
ir vakantas sakarā ar darba tiesisko attiecību izbeigšanu uz darbinieka uzteikuma pamata,
uz Pretendenta un darbinieka vienošanās pamata vai uz Pretendenta uzteikuma pamata
Darba likuma 101.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 11.punktā noteiktajos gadījumos,
kā arī darba vietas ar nepilnu darba laiku, ja šāds darba laiks
noteikts, pamatojoties uz
Ieraksta
darbinieka lūgumu;
numuru, kuru
2.2.
pirms šī pieteikuma iesniegšanas NVA ir iepazinies arpiešķīrusi
normatīvajiem aktiem, kuri
VID
EDS
nosaka de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību12
un de minimis atbalsta
sistēma
uzskaites sistēmā ir sagatavojis un apstiprinājis de minimis atbalsta uzskaitei un
piešķiršanai nepieciešamo informāciju, ko apliecina šāds sistēmā izveidotās un
apstiprinātās Pretendenta veidlapas identifikācijas Nr. ____1450____ (ieraksta numuru);
2.3.
atbalstu vēlas saņemt, ievērojot Komisijas Regulas Nr. 1407/2013 par Līguma par
Eiropas Savienības darbību 107. un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam
nosacījumus;
2.4.
nedarbojas zvejniecības un akvakultūras nozarē, uz ko attiecas Padomes Regula (EK)
Nr.104/2000;
2.5.
nedarbojas lauksaimniecības produktu primārajā ražošanā (pieteikuma pielikums);
2.6.
nedarbojas lauksaimniecības produktu pārstrādē un tirdzniecībā, ja atbalsta summa
noteikta, pamatojoties uz šādu produktu, kurus attiecīgais uzņēmums iepircis no
primārajiem ražotājiem vai laidis tirgū, cenu vai daudzumu, vai ja atbalstu piešķir ar
nosacījumu, ka to daļēji vai pilnībā nodod primārajiem ražotājiem (informatīvs pieteikuma
pielikums);
2.7.
atbalstu nepieprasa kravas autotransporta līdzekļa iegādei;
2.8.
atbalsta apmērs, ko NVA piešķirs vienam vienotam uzņēmumam, jebkurā triju fiskālo
gadu periodā nepārsniedz 200 000 euro, ja uzņēmums darbojas kravu komercpārvadājumu
autotransporta nozarē 100 000 euro;
2.9.
ir iepazinies ar NVA izstrādāto NVA mājas lapā pieejamo Metodiku de minimis
atbalsta Pretendenta pārbaudei viena vienota uzņēmuma izpratnē.
3.Pretendents apņemas saņemot finanšu atbalstu un darbojoties nozarēs, kas minētas Komisijas
regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punkta "a", "b" vai "c" apakšpunktā, nodrošināt (ja attiecināms), šo
nozaru darbību vai izmaksu nodalīšanu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 2.
punktu, t.sk., nodrošināt izmaksu nošķiršanu tādējādi, ka darbības izslēgtajās nozarēs negūst labumu
no atbalsta, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013.

Pretendenta apliecinājums atbilstībai kritērijiem, kuri noteikti saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra
noteikumu Nr.75 “Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba mazināšanas pasākumu
organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem ”, Ministru kabineta 2014.gada
23.decembra noteikumu 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”.
12
Ministru kabineta 2018.gada 21.novembra noteikumi Nr.715 “Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un
piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem”.
11
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4. Dokumentu saraksts, ko Pretendents pievieno, iesniedzot pieteikumu:
4.1. Katras pieteiktās darba vietas amata apraksts (-i) (datēts, apliecināts ar
Pretendenta parakstu) uz _1__ lp.;
4.2. Potenciālā darba vadītāja apliecināta iegūtās izglītības apliecinoša dokumenta
kopija (dokumentu pievieno gadījumā, ja darba vadītājam ir iegūta izglītība
profesijā, kurā plānots nodarbināt bezdarbnieku) uz _-_ lp.;
4.3. Izdrukas apliecināta kopija no Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās
deklarēšanas sistēmas par Pretendenta nozari, kurā tas darbojas un vēlas saņemt
atbalstu (izdruka pieteikumam nav jāpievieno gadījumā, ja pieteikumā norādītais
NACE kods ir Pretendenta pamatdarbības veids) uz _-_ lp.
Norādīto pielikuma lapu skaitu
pieskaita kopējam pieteikuma lapu
skaitam. Pielikumos, kurus nepievieno,
lapu skaita vietā norāda “-“.

Pieteikuma informatīvs pielikums “Nomenklatūras pozīciju un tām atbilstošo produktu saraksts”13 uz
2 lapām.
Informatīvs
pielikums, kurš
nav jāpievieno
iesniedzot
pieteikumu

Z.Kalniņa
(Pretendenta paraksts, paraksta atšifrējums)

Iesniedzot pieteikumu, tā pielikums “Nomenklatūras pozīciju un tām atbilstošo produktu saraksts” nav jāpievieno
pielikumā.
13
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1.2. Pieteikuma pielikums
Darba vietu pieteikums valsts atbalsta saņemšanai
Komisijas regulas Nr.651/2014 ietvaros

Aizpilda un pievieno
pielikumu, ja darba
vietu/ - tas piesaka
atbalsta
saņemšanai
Komisijas
regulas
Nr. 651/2014 ietvaros.

1.Pretendenta piedāvātās darba vietas bezdarbniekiem14
Ievēro atsaucē noteikto – pieteikumu iesniedz tikai
par tām darba vietām, par kurām ir reģistrēta
vakance NVA un Pretendents ar bezdarbnieku, kurš
atbilst Pasākuma mērķa grupas prasībām un, uz
kuru attiecīgā darba vieta pieteikta, ir vienojušies
par darba tiesisko attiecību nodibināšanu konkrētajā
profesijā Pasākuma ietvaros.

(par katru darba vietu aizpilda atsevišķu tabulu):
1.1.
NVA reģistrētās vakances Nr.

200611-58

(norāda par profesiju, kādā tiek pieteikta darba vieta)

Profesija

apkopējs

Profesijas kods Profesiju klasifikatorā

9112 01

Darba vietas adrese15
(norāda pilsētu vai novadu un tā teritoriālā Birzes iela 20, Cēsis
iedalījuma vienību, ielas nosaukumu, mājas Nr. vai
mājas nosaukumu. Ja darba pienākumu veikšana
paredz, ka darbinieku var nodarbināt dažādās vietās,
to norāda veicot piezīmi)
Ikmēneša finansējums bezdarbnieka darba algai16 250
nepilns, 20 stundas nedēļā
Darba režīms
(normāls, nepilns (nepilna darba laika gadījumā
norāda plānoto stundu skaitu dienā vai nedēļā))
Prasības bezdarbnieka darba pieredzei, izglītībai, citas specifiskas prasības17
--Darba vietas nodrošinājuma ar telpu un materiāli tehnisko bāzi, kuru Pretendents nodrošinās
bezdarbniekam visu Pasākuma īstenošanas laiku, uzskaitījums (darba vietas nodrošinājumam
jābūt atbilstošam veicamajiem darba pienākumiem)

Pieteikumu iesniedz tikai par darba vietām, kuru vakance ir reģistrēta NVA un Pretendents ar bezdarbnieku, kurš atbilst
Pasākuma mērķa grupas prasībām un, uz kuru attiecīgā darba vieta pieteikta, ir vienojušies par darba tiesisko attiecību
nodibināšanu konkrētajā profesijā Pasākuma ietvaros.
15
Pasākuma īstenošanas vietai jābūt Latvijas Republikas teritorijā.
16
Norāda finansējumu bezdarbnieka darba algai pirms nodokļu atskaitīšanas. Finansējumu darba algai veido Pretendenta
līdzfinansējums un NVA dotācija bezdarbnieka darba algai, neskaitot, piemēram, piemaksas, samaksu par virsstundām,
atvaļinājuma nauda u.c. finansējumu, ko paredz Darba likums.
17
Pretendents norāda prasības bezdarbniekam, saskaņā ar 2017.gada 23.maija Ministru kabineta noteikumiem Nr.264
“Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām”.
14
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Biroja telpas, telpu uzkopšanas inventārs
Darba vadītāja vārds, uzvārds, personas kods
Matīss Zariņš, 011195-11211
Darba vadītāja iegūtā izglītība vai darba pieredze profesijā, kurā plānots nodarbināt
bezdarbnieku (atbilstoši pieteikuma 2.7.apakšpunktam norāda darba vadītāja profesiju kādā
iegūta izglītība (pievienojot 4.3.apakšpunktā minēto dokumenta kopiju) vai, darba vadītāja darba
pieredzi (dd.mm.gggg. – dd.mm.gggg.) profesijā, kurā plānots nodarbināt bezdarbnieku un darba
devēja (-ju) nosaukumu (-us) pie kura (-iem) iegūta darba pieredze)
Profesiju klasifikatora 9.pamatgrupas profesijām nav nepieciešams
norādīt darba vadītāja iegūto izglītību vai darba pieredzi

---

Bezdarbnieka nodarbināšanas ilgums subsidētajā darba vietā:
12 mēneši,
nodarbinot subsidētā darba vietā nelabvēlīgākā situācijā esošu
bezdarbnieku:
1. personu, kura bijusi bez darba vismaz 12 mēnešus un šajā periodā
nav bijusi uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto atbilstoši
likumam “Par valsts sociālo apdrošināšanu” ilgāk par diviem
mēnešiem bez pārtraukuma;
2. personu, kura ir vecāka par 55 gadiem, bet līdz tāda vecuma
sasniegšanai, kas dod tiesības saņemt vecuma pensiju, tai ir atlikuši
vairāk nekā divi gadi;
3. personu, kura ieguvusi bēgļa vai alternatīvās personas statusu;
4. personu, kurai līdz tāda vecuma sasniegšanai, kas dod tiesības saņemt

Atzīmē ar “X” vienu
atbilstošo lauku

Pasākumā uz
12 mēnešiem
tiks iesaistīts
bezdarbnieks ar
invaliditāti

vecuma pensiju, atlikuši ne vairāk kā divi gadi.

12 mēneši,
nodarbinot bezdarbnieku ar invaliditāti.

X

Informācija par bezdarbnieku, ar kuru Pretendents ir vienojies par plānotu darba tiesisko attiecību
nodibināšanu Pasākuma ietvaros:
1. vārds, uzvārds: Jana Ābele;
2. personas kods: 121212-44444;
3. kontakttālrunis: 24242466.

Par katru pieteikto darba vietu ir jābūt informācijai par bezdarbnieku, ar
kuru ir vienošanās par plānotu darba tiesisko attiecību nodibināšanu
Pasākuma ietvaros.
Bezdarbnieks, kurš atbilst Pieteikumā norādītajai mērķa grupai
(Pretendents ielicis atzīmi “X”) – šajā parauga gadījumā, tas būs
bezdarbnieks ar invaliditāti.

Informācija par nozari, kurā Pretendents darbojas un vēlas saņemt atbalstu:
63.11 Datu apstrāde, uzturēšana un ar to
NACE kods
saistītās darbības
(atbilstoši NACE kodu klasifikatoram)
1.2.

Pārkopē 1.1.punkta tabulu un aizpilda to
tik reizes, cik darba vietas piedāvā
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2.Pretendents apliecina, ka18:
2.1. ir iepazinies ar NVA izstrādāto Valsts atbalsta piešķiršanas kārtību saskaņā ar Komisijas
regulu Nr.651/2014;
2.2. Pasākuma īstenošanai pieteiktas no jauna izveidotas darba vietas vai pieņemšana darbā nerada
strādājošo skaita tīru pieaugumu salīdzinājumā ar attiecīgajā uzņēmumā strādājošo vidējo skaitu
iepriekšējā 12 mēnešu periodā, attiecīgās amata vietas ir tādas, kas atbrīvojušās sakarā ar aiziešanu no
darba pēc brīvas gribas, invaliditāti, pensionēšanos, iestājoties pensijas vecumam, darba laika
samazinājumu pēc brīvas gribas vai likumīgu atlaišanu no darba par amatpārkāpumu, nevis sakarā ar
darbinieku skaita samazināšanu (saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 32.panta 3.punktā
noteikto);
2.3. neīsteno Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 2. punktā noteiktos atbalsta pasākumus;
2.4. nedarbojas Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 3. punkta “c” un "d" apakšpunktā
noteiktajās saimniecības nozarēs;
2.5. finanšu atbalsts attiecīgajā fiskālajā gadā Pretendentam ar tā saistītiem uzņēmumiem nepārsniedz
Komisijas regulas Nr. 651/2014 4. panta 1. punkta "o", "p", "q" un "r" apakšpunktā noteiktos
paziņošanas robežlielumus dažādām izmaksu pozīcijām;
2.6. neatbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 4. punktā minētajiem nosacījumiem, t.sk., nav
saņēmis glābšanas atbalstu un vēl nav atmaksājis aizdevumu vai atsaucis garantiju vai ir saņēmis
pārstrukturēšanas atbalstu un uz to joprojām attiecas pārstrukturēšanas plāns.
3. Pretendents apņemas saņemot finanšu atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 651/2014 un
darbojoties nozarēs, kuras minētas Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 3. punkta "c"
apakšpunktā, nodrošināt šo nozaru darbību vai izmaksu nodalīšanu saskaņā ar Komisijas regulas Nr.
651/2014 1. panta 3. punkta otro daļu, t.sk., nodrošināt izmaksu nošķiršanu tādējādi, ka darbības
izslēgtajās nozarēs negūst labumu no atbalsta, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas regulu
Nr. 651/2014.
4. Dokumentu saraksts, ko Pretendents pievieno, iesniedzot pieteikumu:
4.1. Katras pieteiktās darba vietas amata apraksts (-i) (datēts, apliecināts ar Pretendenta
parakstu) uz __1_ lp.;
4.2. Potenciālā darba vadītāja apliecināta iegūtās izglītības apliecinoša dokumenta kopija
(dokumentu pievieno gadījumā, ja darba vadītājam ir iegūta izglītība profesijā, kurā
plānots nodarbināt bezdarbnieku) uz _-__ lp.;
4.3. Izdrukas apliecināta kopija no Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas
sistēmas par Pretendenta nozari, kurā tas darbojas un vēlas saņemt atbalstu (izdruka
pieteikumam nav jāpievieno gadījumā, ja pieteikumā norādītais NACE kods ir
Pretendenta pamatdarbības veids) uz _-_ lp.;
4.4. Aizpildīta deklarācija par autonomu komercsabiedrību vai partnerkomercsabiedrību
un saistīto komercsabiedrību19 uz _3__ lp.
Norādīto pielikuma lapu skaitu
pieskaita kopējam pieteikuma
lapu skaitam. Pielikumos, kurus
nepievieno, lapu skaita vietā
norāda “-“

Z.Kalniņa
(Pretendenta paraksts, paraksta atšifrējums)

Pretendenta apliecinājums atbilstībai kritērijiem, kuri noteikti saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra
noteikumu Nr.75 “Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba mazināšanas pasākumu
organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem ”, Ministru kabineta 2014.gada
23.decembra noteikumu 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”.
19
Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumu Nr.776 „Kārtība, kādā komercsabiedrības deklarē savu atbilstību
mazās (sīkās) un vidējās komercsabiedrības statusam” pielikumi. Deklarāciju neaizpilda lielie uzņēmumi.
18
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