LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS
Rīgā 2011.gada 13.septembrī

Noteikumi №705
(prot. №52, 24.§)

GROZĪJUMI MINISTRU KABINETA
2008.GADA 25.NOVEMBRA NOTEIKUMOS №962
«NOTEIKUMI PAR DARBĪBAS PROGRAMMAS
«CILVĒKRESURSI UN NODARBINĀTĪBA» PAPILDINĀJUMA
1.5.2.2.3.APAKŠAKTIVITĀTI «ATBALSTS PAŠVALDĪBĀM
KAPACITĀTES STIPRINĀŠANĀ EIROPAS SAVIENĪBAS
POLITIKU INSTRUMENTU UN PĀRĒJĀS ĀRVALSTU
FINANŠU PALĪDZĪBAS LĪDZFINANSĒTO PROJEKTU
UN PASĀKUMU ĪSTENOŠANAI»»
Izdoti saskaņā ar
Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda vadības likuma
18.panta 10.punktu
Izdarīt Ministru kabineta 2008.gada 25.novembra noteikumos №962 «Noteikumi par
darbības programmas «Cilvēkresursi un nodarbinātība» papildinājuma 1.5.2.2.3.apakšaktivitāti
«Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un
pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai»» (Latvijas
Vēstnesis, 2008, 192; 2009, 191; 2010, 59, 206; 2011, 105) šādus grozījumus:
1. Izteikt 23.1.apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā:
«23.1. projekta netiešās izmaksas, piemērojot normatīvajos aktos noteikto nemainīgo
likmi vai faktiski attiecināmo izmaksu principu:».
2. Izteikt 23.3.5.apakšpunktu šādā redakcijā:
«23.3.5. ar semināru, konferenču un mācību organizēšanu un īstenošanu saistītās
izmaksas:
23.3.5.1. telpu un biroja tehnikas noma;
23.3.5.2. ēdināšanas izdevumi (kafijas pauzes izmaksas vienai personai nepārsniedz
2,50 latu un pusdienu izmaksas vienai personai - 4 latus);
23.3.5.3. kancelejas preces;
23.3.5.4. kopēšanas un izdrukas izmaksas;
23.3.5.5. lektoru izmaksas;
23.3.5.6. dalības maksa;
23.3.5.7. pasta sakaru pakalpojumu izmaksas;
23.3.5.8. citas pasākuma organizēšanai nepieciešamas izmaksas;».
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3. Papildināt noteikumus ar 23.1punktu šādā redakcijā:
«23.1 Ja projekta administrēšanā tiek ievērots faktiski attiecināmo izmaksu princips,
projekta netiešās izmaksas nedrīkst pārsniegt 5% no šo noteikumu 23.2. un 23.3.apakšpunktā
minēto izmaksu kopsummas un projektu administrē uz uzņēmuma vai pakalpojuma līguma
pamata.»
4. Papildināt noteikumus ar 24.1punktu šādā redakcijā:
«24.1 Ja projekta īstenošana uzsākta, piemērojot vienu no šo noteikumu
23.1.apakšpunktā minētajām projekta netiešo izmaksu aprēķināšanas metodēm, projekta
īstenošanas laikā to nevar aizstāt ar citu šo noteikumu 23.1.apakšpunktā minēto metodi.»
5. Aizstāt 34.2.apakšpunktā vārdus «(izmanto XML datņu formātu)» ar vārdiem
«(izmanto Office Open XML, ODF vai PDF datņu formātu)».
6. Aizstāt 38.punktā vārdus «pa pastu» ar vārdu «elektroniski».
7. Izteikt 45.12.apakšpunktu šādā redakcijā:
«45.12. projektā plānotās attiecināmās izmaksas atbilst šo noteikumu 22.1 3., 23.1.,
23.3.5., 23.4.apakšpunktā un 23.1punktā noteiktajiem izmaksu ierobežojumiem;».
8. Papildināt noteikumus ar 46.5.apakšpunktu šādā redakcijā:
«46.5. projekta iesniedzējs nav sodīts par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa
189.2panta trešajā daļā minētā administratīvā pārkāpuma izdarīšanu.»
9. Izteikt 53.punktu šādā redakcijā:
«53. Ja tiek konstatēta projekta iesnieguma neatbilstība kaut vienam no šo noteikumu
45.1., 45.2., 45.3., 45.5., 45.6., 45.7., 45.8., 45.9., 45.10., 45.11., 45.13., 46.1., 46.3., 46.4. un
46.5.apakšpunktā minētajiem kritērijiem vai šo noteikumu 52.1., 52.2. vai 52.3.apakšpunktā
minētajiem nosacījumiem, komisija pārtrauc projekta iesnieguma vērtēšanu un iesaka
projekta iesniegumu noraidīt.»
10. Izteikt 55.punkta otro teikumu šādā redakcijā:
«Ja vairāki projektu iesniegumi vērtējumā ir saņēmuši vienādu punktu skaitu, priekšroku
dod tiem projektu iesniegumiem, kas saņēmuši augstāku kopējo vērtējumu par atbilstību šo
noteikumu 47.1.1., 47.1.2. un 47.4.apakšpunktā minētajiem kritērijiem.»
11. Izteikt 62.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
«62.1. projektā plānoto attiecināmo izmaksu precizēšanu saskaņā ar šo noteikumu
22.1 3., 23.1., 23.3.5., 23.4.apakšpunktā un 23.1punktā noteiktajiem izmaksu ierobežojumiem
atbilstoši 45.12.apakšpunktā minētā kritērija vērtējumā izteiktajiem norādījumiem;».
12. Izteikt 62.4.apakšpunktu šādā redakcijā:
«62.4. projekta budžeta precizēšanu atbilstoši šo noteikumu 47.3.apakšpunktā minētā
kritērija vērtējumā izteiktajiem norādījumiem (izmaksu samazināšana vai izslēgšana,
aritmētiskas atbilstības nodrošināšana), ciktāl tas neietekmē maksimālo kopējo attiecināmo
izmaksu summu vienam projektam atbilstoši šo noteikumu 18.punktam, kā arī šo noteikumu
22.1 3., 23.1., 23.3.5., 23.4.apakšpunktā un 23.1punktā minētos ierobežojumus.»
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13. Aizstāt 1.pielikuma 7.sadaļā vārdus «Apliecinu, ka projekta iesniegumam
pievienotās kopijas atbilst manā rīcībā esošajiem dokumentu oriģināliem un projekta
iesnieguma kopijas un elektroniskā versija atbilst iesniegtā projekta iesnieguma oriģinālam»
ar vārdiem «Apliecinu, ka projekta iesniegumam pievienotās kopijas atbilst manā rīcībā
esošajiem dokumentu oriģināliem».
14. Papildināt 2.pielikuma 2.sadaļu «Atbilstības kritēriji» ar 26.1punktu šādā redakcijā:
«26.1

Projekta iesniedzējs nav sodīts par Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksa 189.2panta trešajā daļā minētā administratīvā
pārkāpuma izdarīšanu

Jā/Nē

N»

15. Aizstāt 2.pielikuma 2.sadaļā «Atbilstības kritēriji» vārdus un skaitļus «Ja vērtējums
par atbilstību kādam no šā pielikuma 23., 25. vai 26.punktā minētajiem kritērijiem ir
negatīvs, projekta iesniegumu noraida» ar vārdiem un skaitļiem «Ja vērtējums par atbilstību
kādam no šā pielikuma 23., 25., 26. vai 26.1punktā minētajiem kritērijiem ir negatīvs,
projekta iesniegumu noraida».
Ministru prezidents
Finanšu ministra vietā tieslietu ministrs,
iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs

V.Dombrovskis
A.Štokenbergs

Publikācija: «Latvijas Vēstnesis», 2011, №147.
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