LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS
Rīgā 2012.gada 24.jūlijā

Noteikumi №512
(prot. №41, 30.§)

GROZĪJUMI MINISTRU KABINETA
2011.GADA 1.MARTA NOTEIKUMOS №170
«NOTEIKUMI PAR DARBĪBAS PROGRAMMAS
«CILVĒKRESURSI UN NODARBINĀTĪBA» PAPILDINĀJUMA
1.4.1.1.1.APAKŠAKTIVITĀTI «KOMPLEKSI ATBALSTA PASĀKUMI
IEDZĪVOTĀJU INTEGRĒŠANAI SABIEDRĪBĀ UN DARBA TIRGŪ»»
Izdoti saskaņā ar
Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda vadības likuma
18.panta 10.punktu
1. Izdarīt Ministru kabineta 2011.gada 1.marta noteikumos №170 «Noteikumi par
darbības
programmas
«Cilvēkresursi
un
nodarbinātība»
papildinājuma
1.4.1.1.1.apakšaktivitāti «Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai sabiedrībā
un darba tirgū»» (Latvijas Vēstnesis, 2011, 44, 99, 193; 2012, 55) šādus grozījumus:
1.1. izteikt 3.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
«3.1. iznākuma rādītāju - kompleksos atbalsta pasākumos iesaistītas 30 433 personas, tai
skaitā 800 personas, izmantojot šo noteikumu 12.punktā norādīto virssaistību finansējumu;»;
1.2. papildināt noteikumus ar 4.6. un 4.7.apakšpunktu šādā redakcijā:
«4.6. bezdarbnieki no 18 gadu vecuma, kuri Nodarbinātības valsts aģentūras uzskaitē ir
ilgāk par vienu gadu un kuriem atbilstoši narkologa atzinumam ir alkohola, narkotisko vai
psihotropo vielu atkarība;
4.7. bezdarbnieki vecumā no 15 līdz 24 gadiem, kuri nav ieguvuši profesionālo izglītību
vai nav bijuši iepriekš nodarbināti.»;
1.3. papildināt noteikumus ar 5.9. un 5.10.apakšpunktu šādā redakcijā:
«5.9. atbalsta pasākums šo noteikumu 4.6.apakšpunktā minētās mērķa grupas
bezdarbniekiem ar atkarības problēmām (ilgst 28 dienas), kas dod iespēju ārstēt alkohola,
narkotisko un psihotropo vielu atkarību;
5.10. pasākums «Darbnīcas jauniešiem» šo noteikumu 4.7.apakšpunktā minētās mērķa
grupas bezdarbniekiem, kas dod iespēju jauniešiem bezdarbniekiem izglītības iestādē iepazīt
trīs profesionālās jomas. Katrā jomā jaunieši bezdarbnieki darbojas trīs nedēļas, lai iepazītos
ar to specifiku un gūtu pirmo pieredzi, kas ļautu izvēlēties izglītības un profesionālās
darbības jomu.»;
1.4. aizstāt 10.punktā vārdus un skaitli «un 5.5.apakšpunktā» ar vārdiem un skaitļiem
«5.5., 5.9. un 5.10.apakšpunktā»;
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1.5. izteikt 12.punktu šādā redakcijā:
«12. Aktivitātei pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 11 944 613 latu, tai
skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums - 10 940 071 lats un valsts budžeta finansējums 1 004 542 lati. Apakšaktivitātei pieejamais attiecināmais saistību apjoms, kas pārsniedz šajā
punktā norādīto kopējo attiecināmo finansējumu, ir 1 194 461 lats, tai skaitā Eiropas Sociālā
fonda finansējums - 1 094 006 lati un valsts budžeta finansējums - 100 455 lati. Papildus
aktivitātei pieejamam finansējumam (ieskaitot šajā punktā norādīto virssaistību finansējumu)
šo noteikumu 5.8.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai pieejams
starptautiskas institūcijas līdzfinansējums ne vairāk kā 30 000 ASV dolāru apmērā, ko
projektā paredz kā neattiecināmās izmaksas.»;
1.6. aizstāt 14.punktā skaitli un vārdu «11 944 613 latu» ar skaitli un vārdiem
«13 139 074 lati (ieskaitot šo noteikumu 12.punktā norādīto virssaistību finansējumu)»;
1.7. izteikt 28.1.17.apakšpunktu šādā redakcijā:
«28.1.17. projekta iesniegumā plānotās izmaksas nepārsniedz šo noteikumu 52., 54., 56.,
89. un 90.punktā un 51.1.1., 51.2.1., 51.2.2., 51.3., 51.4., 51.5., 53.2.2., 53.2.3., 53.2.4.,
53.2.5., 53.4., 55.6. un 87.5.apakšpunktā minēto izmaksu apmēra ierobežojumu;»;
1.8. izteikt 38.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
«38.3. izmaksu precizēšanu (samazināšanu vai izslēgšanu), ciktāl tas neietekmē šo
noteikumu 52., 54., 56., 89. un 90.punktā, kā arī 51.1.1., 51.2.1., 51.2.2., 51.3., 51.4., 51.5.,
53.2.2., 53.2.3., 53.2.4., 53.2.5., 53.4., 55.6. un 87.5.apakšpunktā minētos izmaksu apmēra
ierobežojumus;»;
1.9. papildināt noteikumus ar 51.4. un 51.5.apakšpunktu šādā redakcijā:
«51.4. izmaksas šo noteikumu 5.9.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai:
51.4.1. pacienta iemaksa piecu latu apmērā par vienu ārstēšanās dienu, saņemot
ārstniecības pakalpojumus ambulatori vai stacionāri par pacientiem, kuri nav atbrīvoti no
pacientu iemaksas saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē veselības aprūpes
organizēšanu un finansēšanu;
51.4.2. izmitināšanas un ēdināšanas izdevumi 9,40 latu apmērā dienā proporcionāli
faktiskajam bezdarbnieka izmitināšanas un ēdināšanas dienu skaitam (kopā nepārsniedzot
28 dienas), saņemot ārstniecības pakalpojumus ambulatori (dienas stacionārā);
51.5. ikmēneša stipendija 40 latu apmērā (jaunietim bezdarbniekam ar invaliditāti 60 latu apmērā) proporcionāli dienu skaitam, kad jaunietis bezdarbnieks iesaistījies
pasākumā, šo noteikumu 5.10.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros.»;
1.10. izteikt 53.2.apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā:
«53.2. atlīdzības izmaksas (izņemot pabalstu un kompensāciju, no kurām neaprēķina
ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kā arī izņemot
prēmijas, materiālo stimulēšanu un naudas balvas) un uzņēmuma līguma izmaksas šo
noteikumu 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6., 5.8., 5.9. un 5.10.apakšpunktā minēto atbalstāmo
darbību īstenošanai, ievērojot šādus nosacījumus:»;
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1.11. papildināt noteikumus ar 53.2.5.apakšpunktu šādā redakcijā:
«53.2.5. uzņēmuma līguma izmaksas šo noteikumu 5.10.apakšpunktā minētās
atbalstāmās darbības īstenošanai (iepazīstināšana ar bezdarbnieka izvēlētajai profesionālajai
jomai nepieciešamajām teorētiskajām un praktiskajām pamatzināšanām, praktiska ievirze
bezdarbnieka izvēlētajā profesionālajā jomā un bezdarbnieka izmitināšana dienesta viesnīcā)
nepārsniedz 400 latus proporcionāli mēnesī nodrošinātām viena bezdarbnieka iesaistes
dienām pasākumā.»;
1.12. izteikt 53.5.apakšpunktu šādā redakcijā:
«53.5. uzņēmuma līguma izmaksas šo noteikumu 5.8.apakšpunktā minētā zinātniskā
pētījuma un pamatojošās dokumentācijas tulkošanai.»;
1.13. papildināt noteikumus ar 57.1punktu šādā redakcijā:
«57.1 Eiropas Savienības struktūrfondu projekta īstenošanai nepieciešamos finanšu
līdzekļus (tai skaitā virssaistību finansējumu) plāno, projekta īstenošanu finansē un
maksājumus valsts budžeta iestādei veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka
kārtību, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un
izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtību.»;
1.14. izteikt 58.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
«58.1. kas nav norādītas šo noteikumu 51., 52., 53., 54., 55., 57., 87. un 90.punktā, 50.3.
un 50.1.4.apakšpunktā vai neatbilst šo noteikumu 52., 54., 56., 89. un 90.punktā un 51.1.1.,
51.2.1., 51.2.2., 51.3., 51.4, 51.5., 53.2.2., 53.2.3., 53.2.4., 53.2.5., 53.4., 55.6. un
87.5.apakšpunktā minēto izmaksu apmēra ierobežojumiem;»;
1.15. papildināt noteikumus ar 60.1punktu šādā redakcijā:
«60.1 Šo noteikumu 5.punktā minētās atbalstāmās darbības, ko plānots finansēt no
virssaistību finansējuma, finansējuma saņēmējs uzsāk vai turpina īstenot ne vēlāk kā pirmajā
ceturksnī pēc šo noteikumu 12.punktā minētā virssaistību finansējuma iekļaušanas
vienošanās nosacījumos, bet izdevumus par minēto atbalstāmo darbību īstenošanu vai
maksājumus valsts budžeta ieņēmumos attiecīgi finansējuma saņēmējs vai sadarbības iestāde
uzsāk veikt pirmajā pusgadā pēc šo noteikumu 12.punktā minētā virssaistību finansējuma
iekļaušanas vienošanās nosacījumos.»;
1.16. svītrot 62.2.apakšpunktu;
1.17. izteikt 62.4.1. un 62.4.2.apakšpunktu šādā redakcijā:
«62.4.1. darba devējs nav iesniedzis uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu
saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību
un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem;
62.4.2. plānotā atbalsta piešķiršanas rezultātā darba devējam piešķirtais atbalsts
pārsniegs šo noteikumu 62.1.apakšpunktā noteikto maksimālo atbalsta apmēru;»;
1.18. papildināt noteikumus ar 62.4.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
«62.4.3. atbalsta saņēmējs ir grūtībās nonācis saimnieciskās darbības veicējs, kuram:
62.4.3.1. ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process vai tiek īstenots
tiesiskās aizsardzības process, ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās
aizsardzības process, tas atrodas sanācijas procesā vai tā saimnieciskā darbība ir izbeigta;
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62.4.3.2. zaudējumi pārsniedz pusi no pamatkapitāla un pēdējo 12 mēnešu laikā ceturtdaļu no pamatkapitāla;
62.4.3.3. saskaņā ar pēdējo divu noslēgto finanšu gadu finanšu pārskatiem ir
novērojamas grūtībās nonākuša saimnieciskās darbības veicēja pazīmes - zaudējumu
pieaugums, apgrozījuma samazināšanās, naudas plūsmas samazināšanās, parādu pieaugums,
procentu likmju celšanās, gatavās produkcijas krājumu pieaugums, zems likviditātes
koeficients, krītoša vai nulles aktīvu vērtība;
62.4.3.4. nav iespēju nosegt zaudējumus no saviem līdzekļiem vai ar līdzekļiem, ko tas
spēj iegūt no sava īpašnieka vai kreditoriem, un tas nespēj apturēt zaudējumus, kuri bez
valsts iestāžu ārējās iejaukšanās īstermiņā vai vidējā termiņā izraisīs komercsabiedrības
nespēju turpināt darbību.»;
1.19. izteikt 62.6.apakšpunktu šādā redakcijā:
«62.6. finanšu atbalsta uzskaiti veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis
atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu
paraugiem.»;
1.20. aizstāt 63.punktā skaitli «2013.» ar skaitli «2015.»;
1.21. izteikt 71.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:
«71. Nepārsniedzot šo noteikumu 52., 54., 56., 89. un 90.punktā, 51.1.1., 51.2.1., 51.2.2.,
51.3., 51.4., 51.5., 53.2.2., 53.2.3., 53.2.4., 53.2.5., 53.4., 55.6. un 87.5.apakšpunktā minētos
izmaksu apmēra ierobežojumus un iepriekš paziņojot sadarbības iestādei, finansējuma
saņēmējs projekta ietvaros var veikt:»;
1.22. izteikt pielikuma 2.10.apakšsadaļu šādā redakcijā:
«2.10. Projektā sasniedzamie uzraudzības rādītāji (atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada
1.marta noteikumiem Nr.170 «Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un
nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.1.1.apakšaktivitāti "Kompleksi atbalsta pasākumi
iedzīvotāju integrēšanai sabiedrībā un darba tirgū""):
2.10.1. Iznākuma rādītāji:
Nr.
1.

Rādītāja nosaukums
Kompleksos atbalsta
pasākumos iesaistīto personu
skaits
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Skaits 2009.g. Skaits 2013.g.
KopāR3 V4K5Z6L7-

KopāRVKZL-

Skaits līdz projekta
Mērvienība
īstenošanas beigām
KopāRVKZL-

2.10.2. Rezultāta rādītāji:
Nr.
1.

Rādītāja nosaukums
Atbalstīto personu īpatsvars,
kuras kļūst ekonomiski aktīvas
sešu mēnešu laikā pēc atbalsta
saņemšanas

Skaits 2009.g. Skaits 2013.g.
KopāR3 V4K5Z6L7-

KopāRVKZL-

Skaits līdz projekta
Mērvienība
īstenošanas beigām
KopāRVKZL-

3

Rīgas plānošanas reģionā.
Vidzemes plānošanas reģionā.
5
Kurzemes plānošanas reģionā.
6
Zemgales plānošanas reģionā.
7
Latgales plānošanas reģionā.»;
4

1.23. izteikt pielikuma 6.1.apakšsadaļu šādā redakcijā:
«6.1. Projekta finansēšanas plāns, LVL:
2008
(2)

2009
(3)

2010
(4)

20..
(5)

20..
(6)

2014 Kopā
(7)
(8)12

Publiskais finansējums

Kopējās izmaksas
t.sk. virssaistību finansējums
Kopējās attiecināmās izmaksas
100 %
t.sk. virssaistību finansējums
Publiskais finansējums
Attiecināmais Eiropas Sociālā fonda
finansējums
t.sk. šķērsfinansējums
no tā virssaistību finansējums
t.sk. šķērsfinansējuma virssaistību
finansējums
Attiecināmais valsts budžeta finansējums
t.sk. virssaistību finansējums
Valsts budžeta dotācija pašvaldībām
Attiecināmais pašvaldības budžeta
finansējums
Attiecināmais cits publiskais finansējums13
Privātās attiecināmās izmaksas
Kopējās attiecināmās izmaksas

Kopējās izmaksas

%
(1)

Neattiecināmās izmaksas 13

1

12

Kopējās summas pa ailēm veidojas šādi: (8) = (2) + (3) + (..) + (7).
Piemēram, Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums.
Tai skaitā starptautiskas organizācijas līdzfinansējums Ministru kabineta 2011.gada 1.marta noteikumu Nr.170
"Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.1.1.apakšaktivitāti
"Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai sabiedrībā un darba tirgū"" 5.8.apakšpunktā minētās
atbalstāmās darbības īstenošanai, ko norāda gan latos (ekvivalenta summa ASV dolāram pēc Latvijas Bankas kursa),
gan ASV dolāros (iekavās).»
13

131
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2. Noteikumi stājas spēkā 2012.gada 1.augustā.
Ministru prezidenta vietā labklājības ministre
Finanšu ministrs
Publikācija: «Latvijas Vēstnesis», 2012, №117.
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I.Viņķele
A.Vilks

