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60 .§ 

Par Ministru kabineta 2008.gada 2.septembra sēdes protokollēmuma (prot. 

Nr.61 51.§) "Par administratīvo izmaksu attiecināmību Eiropas Savienības 

struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektos" izpildi 

  TA-3711  

______________________________________________________ 

(N.Broks, E.Zalāns, A.Antonovs, M.Riekstiņš, I.Gailīte, I.Godmanis) 

Ņemot vērā īpašu uzdevumu ministra Eiropas Savienības finanšu pārvaldes lietās 

iesniegto informāciju par Ministru kabineta 2008.gada 2.septembra sēdes 

protokollēmumu (prot. Nr.61 51.§) „Par administratīvo izmaksu attiecināmību 

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektos”, noteikt, ka:  

  1. Eiropas Sociālajam fondam: 

  1.1. lai noteiktu administratīvo izmaksu attiecināmību un apmēru, Ministru kabinets 

lemj par netiešo izmaksu nemainīgās likmes apmēru; 

  1.2. līdz netiešo izmaksu nemainīgās likmes apmēra noteikšanai administratīvās 

izmaksas netiek plānotas; 

  1.3. pēc netiešo izmaksu nemainīgās likmes apmēra noteikšanas administratīvās 

izmaksas plāno saskaņā ar netiešo izmaksu nemainīgās likmes apmēru; 

  1.4. ja projekta īstenošana ir uzsākta, pirms noteikts netiešo izmaksu nemainīgās 

likmes apmērs, netiešo izmaksu nemainīgo likmi piemēro no vienošanās vai līguma 

par projekta īstenošanu noslēgšanas vai Ministru kabineta noteikumu par aktivitātes 

vai apakšaktivitātes īstenošanu spēkā stāšanās brīža, ja to nosaka Ministru kabineta 

noteikumi par aktivitātes vai apakšaktivitātes īstenošanu. 

  2. Ekonomikas ministram, izglītības un zinātnes ministrei, labklājības ministrei, 

reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministram, veselības ministram, Valsts 

kancelejas direktorei sagatavot un līdz 2009.gada 15.februārim iesniegt noteiktā 

kārtībā Ministru kabinetā grozījumus noteikumos par darbības programmu 

papildinājumu Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēto aktivitāšu vai apakšaktivitāšu 

īstenošanu, kuros projektu iesniegumu iesniegšana vēl nav uzsākta vai kuros plānota 

projektu iesniegumu iesniegšana vairākās kārtās, līdz nākamajai projektu iesniegumu 

iesniegšanas kārtai, plānojot netiešo izmaksu nemainīgās likmes noteikšanu. 

 


