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LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS 

 
 
2009.gada 7.jūlijā 
Rīgā 

Noteikumi Nr. 741 
(prot. Nr.47  13.§) 

 

Kārtība, kādā nacionālā atbildīgā iestāde publisko informāciju par Eiropas 
Savienības struktūrfondu 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmās 

2007.–2013.gadam apstiprinātajiem projektiem 
  

Izdoti saskaņā ar 
Eiropas Savienības struktūrfondu  

3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" 
programmu vadības likuma 

24.panta otrās daļas 2.punktu 
  

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā nacionālā atbildīgā iestāde publisko informāciju par 
Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmās 
2007.–2013.gadam (turpmāk – programma)  apstiprinātajiem projektiem (turpmāk – 
projekts). 

  
2. Nacionālā atbildīgā iestāde 10 darbdienu laikā pēc Eiropas Savienības struktūrfondu 
3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu vadības likuma 3.panta pirmajā daļā 
minētās programmas uzraudzības komitejas lēmuma pieņemšanas par programmas 
finansējuma piešķiršanu projektiem publisko iestādes tīmekļa vietnē informāciju latviešu 
valodā par apstiprinātajiem projektiem.  

  
3. Nacionālā atbildīgā iestāde 10 darbdienu laikā pēc līguma spēkā stāšanās par Eiropas 
Savienības struktūrfondu 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu vadības 
likuma 3.panta otrajā daļā minētās programmas līdzfinansējuma piešķiršanu projektam 
publisko iestādes tīmekļa vietnē informāciju latviešu valodā par apstiprinātajiem 
projektiem.  

  
4. Nacionālā atbildīgā iestāde tās tīmekļa vietnē publisko šādu informāciju par programmā 
apstiprinātājiem projektiem: 
 
4.1. programmas nosaukums; 
4.2. programmas prioritāte, kuras ietvaros piešķirts Eiropas Reģionālās attīstības fonda vai 
Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta finansējums; 
4.3. projekta numurs; 
4.4. projekta nosaukums un nosaukuma saīsinājums;  
4.5. kopsavilkums par projekta mērķi un sasniedzamajiem rezultātiem;  
4.6. projekta vadošais partneris (juridiskās personas nosaukums un juridiskā adrese); 
4.7. projekta partneris no Latvijas (juridiskās personas nosaukums un juridiskā adrese); 
4.8. projekta kopējais partneru skaits; 
4.9. projekta īstenošanas ilgums mēnešos; 



4.10. projekta kopējās attiecināmās izmaksas (norāda Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
vai Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta finansējumu un nacionālo 
finansējumu, tajā skaitā Latvijas partneru finansējuma daļu projektā). 

  
5. Nacionālā atbildīgā iestāde tās tīmekļa vietnē ievieto saiti uz attiecīgās programmas 
tīmekļa vietni, kur ievietota informācija par programmas projektu konkursu un programmā 
apstiprinātajiem projektiem angļu valodā. 
  
6. Nacionālā atbildīgā iestāde informāciju par apstiprināto projektu papildus var publiskot 
citos plašsaziņas līdzekļos. 

  
  
Ministru prezidents                                                     V.Dombrovskis 
  
Reģionālās attīstības un  
pašvaldību lietu ministrs                                               E.Zalāns 

 


