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2. Par Rundāles novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu uzņēmējdarbības attīstībai
SIA “Rundāles Dzirnavas” projekta pieteikuma realizācijai..
Rundāles novada domē 2019. gada 1. aprīlī saņemts projekta iesniegums no SIA
“Rundāles Dzirnavas”, reģ.Nr. 43603079273, juridiskā adrese: ''Rundāles ūdensdzirnavas'',
Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Rundāles novads, LV-3921, XX, ''Rundāles ūdensdzirnavas'',
Pilsrundāle, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, LV-3921, par līdzfinansējuma saņemšanu
SIA “Rundāles Dzirnavas” attīstībai.
Projekta mērķis ir izveidot jaunu pakalpojumu Rundāles novadā un jaunu darba vietu
radīšana. Projekta realizācijas rezultātā tiks iegādāts ūdens inventārs (katamarāni, laivas un
SUP dēļi ar inventāru) projekta mērķa īstenošanai. Pie Ūdensdzirnavu ezera tiks izveidota
atpūtas vieta. Par uzņēmēja naudu tiks izbūvēts ūdens pontons - piestātne laivām un ūdens
velosipēdiem. Ar novada līdzfinansējuma palīdzību tiek plānots iegādāties 3 laivas, 3 ūdens
velosipēdus (katamarāni) un 4 S.U.P. dēļus, kas ļaus cilvēkiem karstajās vasaras dienās jautri
pavadīt laiku tepat novadā. Šis projekts ļaus papildināt SIA "Rundāles Dzirnavas" piedāvāto
pakalpojumu klāstu. Dotajā brīdī notiek Rundāles ūdensdzirnavu pārbūve par muzeju, kas
tiks pabeigts jūlijā. Pēc šī projekta realizācijas, augustā cilvēkiem būs pieejami abi divi
pakalpojumi. Vispirms tiks izbūvēts ūdens pontons pie dzirnavām, kas kalpos, kā piestātne
laivām un ūdens velosipēdiem. Pontons tiks izbūvēts par uzņēmēja finansēm. Šim nolūkam tiks
ieguldīti 5000,00 (pieci tūkstoši) eiro. Dotajā brīdī uzņēmumā ir nodarbināts viens cilvēks.
Pēc muzeja atvēršanas papildus tiks nodarbināti vēl 2 cilvēki. Lai realizētu šo projektu
realizētu, būs nodarbināts vēl papildus viens cilvēks.
Ar Rundāles novada domes 2019. gada 25.aprīļa lēmumu Nr.4 (Prot.Nr.X) ir
apstiprināts nolikums “Līdzfinansējuma piešķiršanai uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai
“Īsteno savu ideju Rundālē”” (turpmāk – Nolikums) apspirināšanu. Saskaņā ar Nolikuma
2.punktu ir noteikts, ka līdzfinansējuma piešķiršanas mērķis ir veicināt aktīvas ekonomiskās
vides veidošanu Rundāles novadā, atbalstot gan jaunos uzņēmējus, gan esošos.
Iesniegtā projekta kopējā summa ir 6524.20 EUR, kas sastāv no pašvaldības
finansējuma daļas – 5871.78 EUR, un uzņēmuma finansējuma daļas – 652.42 EUR. Saskaņā
ar nolikuma 12.3.punktu projekts atbilst trīs gadu projektam - saņemot finansējumu līdz 3000
eiro pirmajā gadā, līdz 2000 eiro otrajā gadā un līdz 1000 eiro trešajā gadā. Pēc iesniegtā
projekta izmaksājamais līdzfinansējums sadalās 2019. gadā 2872.98 EUR, 2020. gadā
1998.90 EUR un 2021. gadā 999.90 EUR.
Komisijai projekta pieteikums, pēc tā saņemšanas, tika nosūtīts izskatīšanai un
izvērtēšanai. 2019. gada 24. aprīlī notika Uzņēmējdarbības projektu vērtēšanas komisijas
sēde. Bija nepieciešami labojumi, kuri no pieteicējas puses tika iesniegti. Komisija lēma

atbalstīt projekta pieteikumu un uzdot Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centra
vadītājai sagatavot lēmumprojektu izskatīšanai finanšu komitejā.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas
27.punktu, Rundāles novada domes nolikuma „Līdzfinansējuma piešķiršanai
uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai “Īsteno savu ideju Rundālē”” 28.punktu, Rundāles
novada, Rundāles pagasta uzņēmuma SIA Rundāles Dzirnavas, Reģ. Nr. 43603079273,
juridiskā adrese: Rundāles ūdensdzirnavas, Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Rundāles
novads, LV3921, 2019. gada 1. aprīļa projekta pieteikumu līdzfinansējuma piešķiršanai
projekta pasākumu realizācijai, Rundāles novada dome nolemj:
1. piešķirt SIA “Rundāles Dzirnavas”, reģ. Nr. 43603079273, līdzfinansējumu EUR
5871.78 apmērā (pieci tūkstoši astoņi simti septiņdesmit viens eiro un 78 centi)
projekta pieteikuma realizācijai šādā apmērā un termiņos:
1.1. līdzfinansējuma daļu EUR 2872.98 5 darba dienu laikā pēc līguma
abpusējas parakstīšanas;
1.2. līdzfinansējuma daļu EUR 1998.90 pēc pirmā projekta gada atskaites
apstiprināšanas, bet ne ātrāk kā noslēdzoties pirmajam projekta
gadam;
1.3. līdzfinansējuma daļu EUR 999.90 pēc otrā projekta gada atskaites
apstiprināšanas, bet ne ātrāk kā noslēdzoties otrajam projekta gadam.
2. uzdot Juridiskajai nodaļai sagatavot līdzfinansējuma līgumu 10 darba dienu laikā
pēc lēmuma pieņemšanas.
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