
Grozījumi Nr.1 2015.gada 16.novembra
Deleģēšanas līgumā par integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu

atlases nodrošināšanu

Rīgā /i..1 /J~ ~~lr2017 .gada _f/._~--L...-__

Latvijas Republikas Finanšu ministrija kā vadošā iestāde (turpmāk - Vadošā iestāde),
reģistrācijas Nr.90000014724, juridiskā adrese: Smilšu ielā 1, Rīga, LV - 1919, tās valsts sekretāra
vietnieka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda jautājumos-vadošās iestādes
vadītāja A.Eberharda personā, kurš darbojas saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda 20l4.-2020.gada plānošanas perioda vadības likuma (turpmāk - Vadības likums)
10.panta otrās dalas 17.punktu no vienas puses

un Rēzeknes pilsētas pašvaldība (turpmāk - Pašvaldība), reģistrācijas Nr.90000025465, juridiskā
adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzeknē, LV- 4601, kuru pārstāv Rēzeknes pilsētas dome, tās
priekšsēdētāja vietnieks attīstības un investīciju jautājumos Alekseja Steca vārdā, no otras puses,
kopā sauktas - Puses,
pamatojoties uz 2015.gada 16.novembrī noslēgto Deleģēšanas līgumu par integrētu teritoriālo
investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanu (turpmāk - deleģēšanas līgums), vienojas:

1. izdarīt šādus grozījumus deleģēšanas līgumā:

1.1. izteikt 1.1.apakšpunktu šādā redakcijā:"1.1.veikt projektu iesniegumu atlasi Ministru
kabineta (turpmāk - MK) noteikumos par attiecīgā specifiskā atbalsta mērķa (turpmāk-
SAM) vai tā pasākuma īstenošanu, kuru ietvaros paredzēts atbalsts integrētu teritoriālo
investīciju īstenošanai nacionālas nozīmes attīstības centros, šādiem SAM un pasākumam:
1.1.1. 3.3.1.SAM "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus
uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai
teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām";
1.1.2. 4.2.2.SAM "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt
energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu
pašvaldību ēkās"";
1.1.3. 5.6.2.SAM "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši
pašvaldību integrētajām attīstības programmām";
1.1.4.8.1.2. SAM "Uzlabot vispārējās izglītības iestāŽu mācību vidi";
1.1.5. 9.3.1.1. pasākums "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas
plānu īstenošanai"";

1.2. svītrot 1.2. apakšpunktā vārdus "viena mēneša laikā no MK noteikumu par attiecīgā
SAM īstenošanu spēkā stāšanās brīža";

1.3. izteikt 4.punktu šādā redakcijā:
,,4. Pašvaldība pirms lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanas,
apstiprināšanas ar nosacījumu vai noraidīšanu pieņemšanas vai pirms atzinuma par
nosacījumu izpildi izdošanas iesniedz Vadošajai iestādei (vai attiecīgi sadarbības
iestādei, ja galīgās pārbaudes veikšana ir deleģēta sadarbības iestādei) šādu
Pašvaldībai pieejamu vai tās sagatavotu dokumentāciju (kopijas), lai Vadošā
iestāde (vai sadarbības iestāde, ja galīgās pārbaudes veikšana ir deleģēta sadarbības



..-----------------------------

iestādei) varētu veikt galīgo pārba di par projekta iesnieguma atbilstību MK
noteikumiem par SAM īstenošanu un rojekta iesnieguma vērtēšanas kritērijiem:
4.1. rīkojumu vai lēmumu par rojektu iesniegumu vērtēšanas komisijas
izveidošanu;
4.2 balsstiesīgo komisijas locekj profesionālās pieredzes aprakstus (nav
attiecināms uz komisijas locekļiem, kuri pārstāv atbildīgi iestādi un attiecīgās
jomas ministriju)";
4.3. projektu iesniegumus;
4.4. lēmumu pieņemšanas pamat 'ošo dokumentāciju (projektu iesniegumu
vērtēšanas komisijas locekju aizpildl as un parakstītas pārbaudes lapas, sarakstes
dokumenti, kas attiecināmi uz projek iesniegumu izvērtēšanas procesu, parakstīti
projektu iesniegumu vērtēšanas sēV protokoli, projektu iesniegumu vērtēšanas
komisijas piesaistīto ekspertu vērtēju u Ga attiecināms));
4.5. projektu iesniegumu vērtēšanas omisijas apstiprinātu atzinumu par projektu
iesniegumu vērtēšanas rezultātiem un sagatavoto lēmumu un atzinumu par
lēmumos ietverto nosacījumu izpildi rojektus.";

1.4. aizstāt 6.punktā skaitli" 10" ar skaitli "20";
1.5. izteikt 14.punktu šādā redakcijā:

"14. Pašvaldība ne vēlāk kā līdz proj ktu iesniegumu atlases nolikumā noteiktajam
projektu iesniegumu iesniegšanas bei datumam vai ne vēlāk kā piecu darbadienu
laikā pēc projekta iesnieguma ie niegšanas dienas, ja projekta iesniegumu
paredzēts sākt vērtēt, negaidot note kto projektu iesniegumu iesniegšanas beigu
datumu, izveido kompetentu proje iesniegumu vērtēšanas komisiju, kuras
sastāvā ir Pašvaldības pārstāvji (ar balsstiesībām), vismaz viens pārstāvis (ar
balsstiesībām) no atbildīgās iestāde , kuras pārziņā ir Līguma 1.1.apakšpunktā
noteiktais SAM, kā arī uzaicina attiecīgās jomas ministrijas pārstāvi (ar
balsstiesībām), un pārstāvjus no Vadošās iestādes novērotāju statusā bez
balsstiesTbām. Ja nepieciešams, Paš aldībai ir tiesības komisijas darbā pieaicināt
Pašvaldību iestāžu pārstāvjus (ar balsstiesībām) un citas personas (bez
balsstiesībām)" .

2. Visi pārējie deleģēšanas līguma noteikumi palie spēkā.
3. Vienošanās grozījumi stājas spēkā dienā, kad to parakstījušas Puses, un ir spēkā līdz pilnīgai

Pušu saistību izpildei.
4. Vienošanās grozījumi ir sastādīti 2 (divos) idenfskos eksemplāros katrs uz 1 (vienas) lapas ar

vienādu juridisko spēku, no kuriem vienu ekse plāru glabā Finanšu ministrija, un vienu -
Pašvaldība.

Pušu juridiskās a reses un rekvizīti

Latvijas Republikas Finanšu ministrija
Smilšu ielā 1, Rīgā, LV-1919

Rēz knes pilsētas dome
At?r vošanasaleja 93, Rē knē, LV- 4601
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