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Ekonomikas ministrijai 

 
 

Par Ministru kabineta noteikumu projektu 
"Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 
1.decembra noteikumos Nr.678 "Darbības 
programmas "Izaugsme un 
nodarbinātība" 3.2.1.specifiskā atbalsta 
mērķa "Palielināt augstas pievienotās 
vērtības produktu un pakalpojumu 
eksporta proporciju" 3.2.1.2.pasākuma 
"Starptautiskās konkurētspējas 
veicināšana" īstenošanas noteikumi"" 
(VSS-63) 

 
Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un nesaskaņo 

Ekonomikas ministrijas izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu 
"Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 1.decembra noteikumos Nr.678 
"Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1.specifiskā atbalsta 
mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu 
eksporta proporciju" 3.2.1.2.pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas 
veicināšana" īstenošanas noteikumi"". 

LPS iebildums tiek pamatots ar to, ka Noteikumu projektā dalībnieku 
skaits starptautiska mēroga sporta pasākumos ir noteikts nesamērojami augsts, 
kuru Latvijas mērogā praktiski spētu nodrošināt tikai atsevišķi pasākumi, 
tādējādi ierobežojot atbalsta pretendentu loku. Lai nodrošinātu mērķtiecīgāku 
atbalsta ieguldījumu un pilnvērtīgu atbalstu arī reģionos organizētiem 
starptautiskiem sporta pasākumiem, rosinām ārvalstu dalībnieku skaitu 
diferencēt, sākot ar 300 dalībnieki, 500 dalībnieki u.t.t., attiecīgi diferencējot 
arī pasākumiem pieejamo atbalsta apmēru. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzam Noteikumu projekta 19.5 un 42.24 
apakšpunktus precizēt šādā redakcijā:  
“19.5 Šo noteikumu 18.13. apakšpunktā minēto starptautisko kultūras un sporta 
pasākumu organizēšana Latvijā ir atbalstāma, ja ārvalstu apmeklētāju un/vai 
ārvalstu dalībnieku skaits starptautiskajā kultūras un sporta pasākumā ir ne 
mazāk kā 1000 300 un pasākuma ilgums ir vismaz divas dienas.” 
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(..) 
42.24 Maksimāli pieļaujamā atbalsta kopsumma šo noteikumu 18.13. 
apakšpunktā minētajām atbalstāmajām darbībām ir: 
42.24 1. ne vairāk kā 10 000 euro, ja ārvalstu apmeklētāju un/vai ārvalstu 
dalībnieku skaits starptautiskajā kultūras un sporta pasākumā ir ne mazāk 
kā 300; 
42.24 2. ne vairāk kā 15 000 euro, ja ārvalstu apmeklētāju un/vai ārvalstu 
dalībnieku skaits starptautiskajā kultūras un sporta pasākumā ir ne mazāk 
kā 500; 
42.24 3. ne vairāk kā 30 000 euro, ja ārvalstu apmeklētāju un/vai ārvalstu 
dalībnieku skaits starptautiskajā kultūras un sporta pasākumā ir ne mazāk kā 
1000; 
 42.24 4. ne vairāk kā 105 000 euro, ja ārvalstu apmeklētāju un/vai ārvalstu 
dalībnieku skaits starptautiskajā kultūras un sporta pasākumā ir ne mazāk kā 
3 500;. 
42.24 5. ne vairāk kā 195 000 euro, ja ārvalstu apmeklētāju un/vai ārvalstu 
dalībnieku skaits starptautiskajā kultūras un sporta pasākumā ir ne mazāk kā 
6 500.” 
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*Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 
 
 


