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Nr.ORG-INA-IKN-2008/89

Grozījumi 2008.gada 27.jūnija kārtībā Nr.ORG-INA-IKN-2008/72 „Darbības programmas
,,Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.1.4.apakšaktivitātē ,,Atbalsts
nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts komersantu
individuāli organizētām apmācībām" iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanas un
pārbaudes lapas aizpildīšanas kārtība”

Izdota saskaĦā ar
Ministru kabineta 2007.gada 31.jūlija noteikumu
Nr.524 „Eiropas Savienības fondu vadības un
kontroles sistēmas izveidošanas prasības” 11.2.punktu
Izdarīt LIAA 2008.gada 27.jūnija kārtībā Nr.ORG-INA-IKN-2008/72 „Darbības
programmas ,,Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.1.4.apakšaktivitātē ,,Atbalsts
nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts komersantu individuāli
organizētām apmācībām" iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanas un pārbaudes lapas
aizpildīšanas kārtība” (versija 1.0) (turpmāk – kārtība) šādus grozījumus:
1. Izteikt 17.punktu šādā redakcijā:
„17.Ja projektu iesniegumi saĦēmuši vienādu punktu skaitu, tad tie tiek sarindoti saskaĦā ar
MK noteikumu Nr.203 51.3.punktu ,,Ja vairāki projektu iesniegumi saĦem vienādu punktu
skaitu, pieĦemot lēmumu par projektu iesniegumu apstiprināšanu, priekšroka tiek dota
projekta iesniegumam ar mazāku atbalsta intensitāti.”. Lai noteiktu, kurā projekta iesniegumā
ir pieprasīta mazāka atbalsta intensitāte, tiek aprēėināts vidējais svērtais atbalsta intensitātes
samazinājums, Ħemot vērā katrā apmācību veidā – vispārējās apmācībās, speciālās apmācībās
un valodu apmācībās, pieprasīto atbalsta intensitāti un maksimāli pieĜaujamo atbalsta
intensitāti atkarībā no uzĦēmuma kategorijas. Projekta iesniegumi, kuriem ir vienāds punktu
skaits, vērtēšanas sarakstā tiek sarindoti atbilstoši aprēėinātajam vidējam svērtajam atbalsta
intensitātes samazinājumam, sākot ar projekta iesniegumu, kuram ir vislielākais vidējais
svērtais atbalsta intensitātes samazinājums. Ja projektā pieprasītā atbalsta intensitāte ir
maksimāli pieĜaujamā, tad pieprasītās atbalsta intensitātes samazinājums ir 0.
Vidējo svērto intensitātes samazinājumu aprēėina pēc sekojošas formulas -
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kur:
V - vidējais svērtais intensitātes samazinājums;
A izm – Pieprasītās izmaksas apmācību veidā (t.sk. administrēšanas izmaksas);
K izm - Kopējās attiecināmās izmaksas;

I max – Maksimāli pieĜaujamā atbalsta intensitāte apmācību veidā atkarībā no uzĦēmuma
kategorijas;
I pie - Pieprasītā atbalsta intensitāte apmācību veidā.”
2. 1.pielikumā (Pārbaudes lapa Nr.l) mainīt parakstu sadaĜu zem pārbaudes lapas,
pievienojot atzīmi par vērtēšanas komisijas lēmumu (apstiprināja vai neapstiprināja), kā arī
paredzēt vietu vērtēšanas komisijas locekĜu parakstiem:
3. 4.pielikuma 2.punktā aiz vārdiem ,,Centrālās statistikas pārvaldes sniegtie dati"
iekĜaut vārdus ,,un Latvijas Bankas sniegtie dati".
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