
Atbildes uz 29.06.2022. Informatīvajā seminārā  «Grantu programma 

2022» uzdotajiem jautājumiem 

Vai pētniecības iestādēm kvalificējas sertifikācijas laboratorijas? 

Pētniecības iestāžu definīciju ir definēta atbilstoši 2021.gada 17.augusta MK noteikumu 

Nr.548 “Kārtība, kādā Aizsardzības ministrija īsteno projektu konkursus militāru vai divējāda 

lietojuma produktu attīstības atbalstam” 2.6.punktam -  pētniecības organizācija – ir subjekts, 

kas atbilst Komisijas regulas Nr.651/2014 2.panta 83.punktā lietotai terminoloģijai. 

Kas ir "specializēti inženiertehniski risinājumi"?  

"Specializētu inženiertehnisko risinājumu" vispārēji piemēri varētu būt pretmobilitātes šķēršļi 

(piem., barjeras, žogi, prettanku mīnas utml.), mobilitāti veicinoši risinājumi (piem., tilti, 

pontoni utml.), materiāltehnisko līdzekļu uzglabāšanas risinājumi (piem., modulāras 

noliktavas), dažāda veida patvertnes personālam u.c. 

Vai ir prasības attiecībā uz uzņēmuma vecumu? Piemēram, reģistrēts 1 gadu pirms 

projekta piedāvājuma iesniegšanas! 

Nav noteiktas prasības attiecībā uz uzņēmuma vecumu. 

Kādas varbūt ir galvenās lietas, kam pievērst uzmanību budžeta sagatavošanā? Kādas 

galvenās kļūdas 

Plānojot budžetu, aicinām rēķināties ar inflāciju, kā rezultātā plānoto pamatlīdzekļu vai 

materiālu iegāde var izrādīties dārgāka kā plānots. Nav vēlama arī pārāk liela administratīvo 

resursu pozīcija attiecībā pret paša projekta izdevumiem. 

Cik ir šogad grantu kopējais budžets? 

2022.gadā Aizsardzības ministrija grantu projektiem ir paredzējusi 400 tūkst. EUR. 

Kāds ir maksimālais finansējums vienam pretendentam? 

Vienam pretendentam maksimālais finansējums ir ievērojot de minimis atbalsta sliekšņus. 

 

Citi jautājumi 

Kā apliecināt pētniecības iestāžu vai to pētnieciskā darba rezultātu izmantošanu? 

Projekta iesniegumā vēlams skaidri norādīt, kuras no projektā paredzētajām aktivitātēm ir 

jāveic pētniecības organizācijām. Vēlams iesniegumam pievienot jau konkrētu iesaistīto 

zinātnieku CV. Gadījumā, ja projektu īstenojot pētnieku iesaiste nebūs notikusi, tad AM ir 

tiesīga samazināt uzņēmumam piešķirto finansējumu atbilstoši noteiktai līdzfinansējuma 

likmei. 

Kas ir de minimis? 

de minimis jēdziena saturiskā jēga nozīmē, ka atbalsts, kas nepārsniedz EUR 200 000, augšējo 

robežu trīs gadu laika posmā (atsevišķām nozarēm atbalsta slieksnis ir zemāks), neietekmē 

tirdzniecību starp dalībvalstīm un/vai neizkropļo konkurenci, vai nedraud izkropļot to. 



Kā/cik bieži notiek atbalsta izmaksa? 

Atbalsta izmaksa notiek 2x projekta īstenošanas laikā – 50 % avansa maksājums, slēdzot 

līgumu un otra daļa pēc tam, kad tiek apgūti 85% no izsniegtā avansa. 

Cik bieži  jāiesniedz projekta atskaites? 

Atskaites tiek iesniegtas atbilstoši noslēgtajam līgumam un parasti tas ir 2x-3x gadā. 

Vai no piešķirtā granta iespējams segt izmaksas, kas ir veiktas jau pirms plānotā projekta 

īstenošanas, bet ir saistītas ar projektu? 

Izmaksas ir attiecināmas tikai no brīža, kad tiek noslēgts granta līgums par projekta 

īstenošanu. Izmaksas, kas bijušas pirms granta līguma noslēgšanas, nav uzskatāmas par 

attiecināmām izmaksām. 

 


