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1. pielikums 

Ministru kabineta  

2021. gada 17. augusta 

noteikumiem Nr. 548 

Projekta iesnieguma veidlapa Aizsardzības ministrijas grantu 

konkursam militāra vai divējāda lietojuma produktu attīstības 

atbalsta saņemšanai 
 
 

1. Informācija par projekta iesniegumu (aizpilda projekta iesnieguma saņēmējs) 

Projekta iesnieguma saņemšanas datums 

(dd.mm.gggg.) 

 

Projekta iesnieguma Nr.  

Projekta nosaukums  

Projekta Nr.  

 

2. Informācija par projekta iesnieguma iesniedzēju 

2.1. Juridiskas personas nosaukums  

2.2. Reģistrācijas numurs  

2.3. Juridiskā adrese  

2.4. Projekta īstenošanas adrese   

2.5. Tālrunis, e-pasta adrese, tīmekļvietne  

2.6. Atbildīgā persona/kontaktpersona  

vārds, uzvārds  

amats  

tālrunis, e-pasta adrese  

2.7. Pamatdarbības nozare (NACE 2. red.) Kods: 

Nosaukums: 

2.8. Pieteiktās biznesa idejas īstenošanas nozare 

(NACE 2. red.) 
 

2.9. Informācija de minimis atbalsta uzskaitei 

un piešķiršanai 

Atzīmēt vajadzīgo: 

☐ de minimis atbalsta uzskaites veidlapa  

☐ de minimis atbalsta uzskaites sistēmā 

sagatavotās un apstiprinātās veidlapas 

numurs 

 

3. Pieteiktās projekta/biznesa idejas īss apraksts 
(Īss apraksts par projekta/biznesa idejas mērķi, ieguvumiem un rezultātiem, īstenojamām 

aktivitātēm darbības plānā (līdz 800 vārdiem)) 
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4. Projekta iesnieguma iesniedzēja apliecinājums 

 

uzņēmums: 

4.1. atbilst mazā vai vidējā komersanta statusam saskaņā ar 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, 1. pielikumā noteikto uzņēmuma 

definīciju; 

4.2. atbilst normatīvajos aktos, kas nosaka kārtību, kādā Aizsardzības ministrija īsteno 

projektu konkursus militāru vai divējāda lietojuma produktu attīstības atbalstam, projekta 

iesniedzējam noteiktajām prasībām, nav sniedzis nepatiesu informāciju vai tīši maldinājis 

Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju vai citu Eiropas Savienības fondus administrējošu 

iestādi saistībā ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu īstenošanu. 

Apliecinu, ka tad, ja projekts tiks apstiprināts, tiks nodrošināta atsevišķa ar projekta 

īstenošanu saistīto saimniecisko darījumu ieņēmumu un izdevumu grāmatvedības uzskaite 

atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā finanšu pārskatos atspoguļojams 

valsts, pašvaldību, ārvalstu, Eiropas Kopienas, citu starptautisko organizāciju un institūciju 

finansiālais atbalsts (finanšu palīdzība), ziedojumi un dāvinājumi naudā vai natūrā. 

 

Paraksts*   

Datums   

dd./mm./gggg. 

Piezīme. * Dokumenta rekvizītu "Paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir 

sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. 
 

 

 

Ministru prezidenta biedrs, 

aizsardzības ministrs A. Pabriks 
 

Es, projekta iesnieguma iesniedzēja _____________________________________ 

 (projekta iesnieguma iesniedzēja nosaukums) 

atbildīgā amatpersona ___________________________________________________, 

 (amats, vārds, uzvārds) 

ar parakstu apliecinu, ka projekta iesnieguma iesniegšanas dienā ______________________

______________________ 

 (dd./mm./gggg.) 


