
Stājas spēkā jaunuzņēmumu atbalsta programmu 
pieteikšanas un administrēšanas kārt ība 
 
Avots: iBizness 

01.03.2017. stājās spēkā Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr.74 "Jaunuz ņēmumu atbalsta 

programmu pieteikšanas un administrēšanas kārt ība" (MK noteikumi Nr.74), kas izdoti 

saskaņā ar Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likumu (JU likums). 

MK noteikumos Nr.74 paredzēta prasība, ka jaunuzņēmums, kas vēlas izmantot JU likumā noteiktās atbalsta 

programmas, sagatavo un iesniedz Jaunuzņēmumu darbības vērtēšanas komisijai pieteikumu, kā arī ar to 

saistīto dokumentāciju. 

MK noteikumos Nr.74 noteikta: 

• jaunuzņēmuma pieteikuma un ar to saistīto dokumentu forma un saturs dalībai JU likumā noteiktajās 

atbalsta programmās; 

• pieteikuma un apliecinājuma forma riska kapitāla investora iekļaušanai kvalificēto riska kapitāla 

investoru sarakstā; 

• atbalsta programmu administrēšanas kārtību. 

Tāpat noteikumos uzskaitīti dokumenti, kas jaunuzņēmumam jāiesniedz, lai pieteiktu 

dalību likumā noteiktajās atbalsta programmās. 

MK noteikumos Nr.74 paredzēti arī administrējošās iestādes pienākumi un tiesības, tostarp nosakot, ka ir 

jāizstrādā kārtība, kādā administrējošā iestāde izskata jaunuzņēmuma iesniegto pieteikumu un ar to saistītās 

dokumentācijas atbilstību atbalsta programmu piešķiršanas kritērijiem, kā arī riska kapitāla investora 

iesniegto pieteikumu un ar to saistītās dokumentācijas atbilstību kvalifikācijas nosacījumiem. 

Kā zināms, 01.01.2017. stājās spēkā JU likums, ar mērķi veicināt jaunuzņēmumu veidošanos Latvijā, 

tādējādi sekmējot pētniecību, kā arī inovatīvu ideju, produktu vai procesu izmantošanu saimnieciskajā 

darbībā. Koncepcijā norādītais sasniedzamais mērķis paredz ik gadu reģistrēt 20 uzņēmumus un piesaistīt 

120 augsti kvalificētus darbiniekus. 

Likumā definēts, kas ir jaunuzņēmums, kādas ir tā pazīmes un kādas ir jaunuzņēmumu atbalsta programmas. 

Atbilstoši likumam jaunuzņēmums ir kapitālsabiedrība ar augstas izaugsmes potenciālu, kuras pamatdarbība 

ir saistīta ar mērogojamu biznesa modeļu un inovatīvu produktu izstrādi, ražošanu vai attīstību. 

JU likumā paredzētie atbalsta pasākumi ir fiksēts maksājums, kas ir valsts sociālās apdrošināšanas obligāto 

iemaksu (VSAOI) mēneša galīgs maksājums, ko darba devējs veic par darba ņēmēju valsts sociālās 

apdrošināšanas speciālajā budžetā. 2017.gadā tas ir 252,26 EUR, algas apmēram nepārsniedzot 4050 

EUR mēnesī. Ja nodarbinātā alga pārsniedz 4050 EUR mēnesī, papildus tiek maksāts solidaritātes nodoklis. 

Fiksētais maksājums aizstāj VSAOI un iedzīvotāju ienākuma nodokli par konkrēto darba ņēmēju. 


