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Projekts 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS 

protokols 

 

200... gada ... ... 

Rīga 

 

 

 (prot. Nr.       . ) 

 

Par informatīvo ziņojumu „Par Eiropas Savienības finanšu resursu 

(struktūrfondu un Kohēzijas fonda) apguvi” un Eiropas Savienības 

struktūrfondu vai Kohēzijas fonda projektu iesniegumu vērtēšanas 

kritērijiem 

 

1. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas iesniegto informatīvo 

ziņojumu  „Par Eiropas Savienības finanšu resursu (struktūrfondu un Kohēzijas 

fonda) apguvi”. 

2. Noteikt, ka turpmāk Finanšu ministrija iesniedz Ministru kabinetā 

informatīvo ziņojumu par Eiropas Savienības finanšu resursu (struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda) apguvi reizi pusgadā, 30 darbdienu laikā no dienas, kad 

noslēdzies kārtējais pārskata periods. 

3. Lai optimizētu un paātrinātu Eiropas Savienības fondu ieviešanu 

reglamentējošo normatīvo aktu projektu virzību, turpmāk: 

3.1. atbildīgās ministrijas projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus 

saskaņošanai Tieslietu ministrijai nosūta uz tās oficiālo e-pasta adresi 

vismaz divas nedēļas pirms projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju 

iesniegšanas apstiprināšanai Eiropas Savienības fondu uzraudzības 

komitejas sēdē; 

3.2. projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus pēc to apstiprināšanas 

Eiropas Savienības fondu uzraudzības komitejā, atbildīgā ministrija 

iestrādā Ministru kabineta noteikumu projekta par Eiropas 

Savienības fondu aktivitātes īstenošanu pielikumā (projektu 

iesniegumu vērtēšanas kritērijus iekļaujot tikai projekta pielikumā), 

šo normatīvā akta projektu saskaņojot ar Finanšu ministriju un 

Tieslietu ministriju. Sagatavotais normatīvā akta projekts tiek 

iesniegts izskatīšanai Ministru kabinetā kā Ministru kabineta lieta. 

3.3. pieņemt zināšanai, ka Ministru kabineta 2008. gada 9. septembra 

sēdes protokollēmuma Nr. 64 5. § 2. punkts, Valsts sekretāru 
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sanāksmes 2008. gada 11. septembra protokola Nr. 36 33. § 

2. punkts un Valsts sekretāru sanāksmes 2008. gada 9. oktobra 

protokola Nr. 40 54. § 1. punkts tiek atzīti par aktualitāti 

zaudējušiem. 
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