LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS
Rīgā 2011.gada 19.oktobrī

Noteikumi №809
(prot. №60, 25.§)

GROZĪJUMI MINISTRU KABINETA
2008.GADA 1.APRĪĻA NOTEIKUMOS №240
«KĀRTĪBA, KĀDĀ PIEŠĶIR VALSTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS
ATBALSTU ZIVSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBAI ATKLĀTU
PROJEKTU IESNIEGUMU KONKURSU VEIDĀ PASĀKUMAM
«INVESTĪCIJAS AKVAKULTŪRAS UZŅĒMUMOS»»
Izdoti saskaņā ar
Lauksaimniecības un lauku attīstības
likuma 5.panta ceturto daļu
Izdarīt Ministru kabineta 2008.gada 1.aprīļa noteikumos №240 «Kārtība, kādā piešķir
valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu
konkursu veidā pasākumam «Investīcijas akvakultūras uzņēmumos»» (Latvijas Vēstnesis,
2008, 54; 2009, 17, 177, 203; 2010, 97, 128; 2011, 59) šādus grozījumus:
1. Izteikt 12.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
«12.3. kopā ar projekta iesniegumu vai triju mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā
Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, - kredītiestādes,
līzinga sabiedrības vai krājaizdevumu sabiedrības lēmumu par kredīta piešķiršanu, ja
projekta īstenošanai tiks ņemts kredīts, vai dokumentus, kas pierāda naudas līdzekļu
pieejamību, ja projekta īstenošanā atbalsta pretendents plāno ieguldīt privātos (izņemot
kredītu) naudas līdzekļus. Šajā apakšpunktā norādītos dokumentus neiesniedz par šo
noteikumu 7.1punktā minēto kredītu fonda aizdevumu;».
2. Izteikt 12.13.apakšpunktu šādā redakcijā:
«12.13. iepirkuma procedūru apliecinošus dokumentus - iepirkuma priekšmeta tehnisko
specifikāciju un visus iespējamo piegādātāju iesniegtos piedāvājumus - saskaņā ar
normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu. Ja paredzēta jauna būvniecība
vai rekonstrukcija, būvniecības un ar to saistītos iepirkuma dokumentus - iepirkuma
priekšmeta tehnisko specifikāciju un visus iespējamo piegādātāju iesniegtos piedāvājumus iesniedz kopā ar projekta iesniegumu vai sešu mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā Lauku
atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu.»
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3. Izteikt 12.3punktu šādā redakcijā:
«12.3 Ja šo noteikumu 12.3.apakšpunktā minētie dokumenti nav iesniegti kopā ar
projekta iesniegumu, Lauku atbalsta dienests, pieņemot lēmumu par projekta iesnieguma
apstiprināšanu, tajā iekļauj nosacījumu triju mēnešu laikā pēc lēmuma spēkā stāšanās
iesniegt apliecinājumu par projekta īstenošanai pieejamiem finanšu resursiem. Ja minētie
dokumenti netiek iesniegti noteiktajā termiņā, lēmums par projekta iesnieguma
apstiprināšanu zaudē spēku.»
4. Izteikt 2.pielikuma sadaļas «D.1. Iesniedzamie dokumenti» 3.punktu šādā redakcijā:
«3. Lēmums par kredīta piešķiršanu no
kredītiestādes, līzinga sabiedrības vai
krājaizdevumu sabiedrības, ja projekta
īstenošanai tiks ņemts kredīts, vai
dokumenti, kas pierāda naudas līdzekļu
pieejamību, ja projekta īstenošanā atbalsta
pretendents plāno ieguldīt privātos
(izņemot kredītu) naudas līdzekļus
(iesniedz kopā ar projekta iesniegumu vai
triju mēnešu laikā pēc tam, kad stājies
spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par
projekta iesnieguma apstiprināšanu)

oriģināls

»

5. Izteikt 2.pielikuma sadaļas «D.1. Iesniedzamie dokumenti» 18.punktu šādā redakcijā:
«18. Atbalsta pretendenta apraksts par
piedāvājumu salīdzinājumu konkrētajai
iegādei, informācija par aptaujātajiem
komersantiem, kas apliecina noteiktās
cenas objektivitāti****

oriģināls

»

6. Svītrot 2.pielikuma sadaļas «D.1. Iesniedzamie dokumenti» 19.punktu.
7. Papildināt 2.pielikuma sadaļu «D.1. Iesniedzamie dokumenti» ar ceturto piezīmi šādā
redakcijā:
«**** Saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības
atbalstam.»

Ministru prezidents
Zemkopības ministrs
Publikācija: «Latvijas Vēstnesis», 2011, №168.
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