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Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem 

Par informatīvo ziņojumu „Par Eiropas Savienības finanšu resursu (struktūrfondu un Kohēzijas fonda) apguvi” un par protokollēmumu „Par 

informatīvo ziņojumu „Par Eiropas Savienības finanšu resursu (struktūrfondu un Kohēzijas fonda) apguvi” 

 

(dokumenta veids un projekta nosaukums) 

 

Nr.p.k

. 

Saskaņošanai 

nosūtītā projekta 

redakcija 

(konkrēta punkta 

(panta) redakcija) 

Atzinumā norādītais 

ministrijas (citas 

institūcijas) iebildums 

par projekta konkrēto 

punktu (pantu) 

Ministrijas (citas 

institūcijas) viedoklis 

par izteikto 

iebildumu (attiecīgi 

norādot, vai 

iebildums ir ņemts 

vērā, noraidīts vai 

panākta vienošanās 

starpministriju 

sanāksmē) 

Projekta attiecīgā punkta (panta) galīgā redakcija vai atsauce uz 

starpinstitūciju sanāksmes protokola punktu, kurā ir formulēta 

attiecīgā punkta (panta) redakcija vai  atšķirīgie viedokļi par 

konkrēto punktu (pantu) 

1. Skatīt 

protokollēmuma 

projekta datni; 

Tieslietu ministrija 

Lūdz precizēt 

protokollēmuma 

projekta datni atbilstoši 

Ministru kabineta 

2002. gada 28. maija 

instrukcijas Nr. 3 

„Ministru kabineta 

kārtības rullī noteikto 

dokumentu 

elektroniskās aprites 

kārtība” 16. punkta 

noteikumiem, 

noformējot to atbilstoši 

16. punktā sniegtajam 

piemēram. Norādām, ka 

atbilstoši Valsts 

sekretāru sanāksmes 

2009. gada 15. janvāra 

Ņemts vērā. Skatīt protokolllēmuma projekta datni; 
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protokola Nr. 2 55. § 

2. punktam, ja 

dokumenti nebūs 

noformēti atbilstoši 

Ministru kabineta 

2002. gada 28. maija 

instrukcijas Nr. 3 

„Ministru kabineta 

kārtības rullī noteikto 

dokumentu 

elektroniskās aprites 

kārtība” prasībām, 

Valsts kanceleja tos 

nereģistrējot sūtīs 

atpakaļ iesniedzējam. 

 

2. Skatīt 

protokollēmuma 

projektu; 

Izglītības un zinātnes 

ministrija 

Lūdz precizēt 

protokollēmuma 

projektu, papildinot ar 

pārejas noteikumiem to 

Ministru kabineta 

projektu virzībai, kuri 

tiek virzīti atbilstoši 

Ministru kabineta 

2008.gada 9.septembra 

protokola Nr.64 5.§ 

„Par aktuālajiem 

jautājumiem Eiropas 

Savienības 

struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda 

Nav ņemts vērā. 

Līdz ar jauna 

protokollēmuma 

pieņemšanu 

iepriekšējie 

protokollēmumi nav 

spēkā un jāievēro 

jaunajā 

protokollēmumā 

minētais. 

Skatīt protokollēmuma projektu; 
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apguvē” un pašlaik 

projektu iesniegumu 

vērtēšanas kritēriji tiek 

saskaņoti ar Finanšu 

ministriju un Tieslietu 

ministriju. 

 

3. Skatīt 

protokollēmuma 

projektu; 

Izglītības un zinātnes 

ministrija 

Ņemot vērā, ka 

protokollēmuma 

projekts pēc būtības 

atceļ projektu 

iesniegumu vērtēšanas 

kritēriju saskaņošanas 

kārtību, kas noteikta 

Ministru kabineta 

2008.gada 9.septembra 

protokola Nr.64 5.§, 

lūdz skaidrot, vai 

turpmāk Ministru 

kabineta noteikumu par 

Eiropas Savienības 

struktūrfondu aktivitāšu 

iesniegšanas, virzības 

un izskatīšanas Ministru 

kabinetā ietvaros būs 

jāievēro 2008.gada 

11.septembra Valsts 

sekretāru sanāksmes 

protokola Nr.36 33.§ 

„Eiropas Savienības 

struktūrfondu un 

Ņemts vērā. 

Saskaņā ar Tieslietu 

ministrijas iebildumu 

protokollēmums 

papildināts. 

 

Skatīt protokollēmuma projektu; 
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Kohēzijas fonda 

aktivitāšu īstenošanas 

noteikumu un projektu 

iesniegumu vērtēšanas 

kritēriju virzība” un 

2008.gada 9.oktobra 

Valsts sekretāru 

sanāksmes protokola 

Nr.40 54.§ „Par Eiropas 

Savienības 

struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda tiesību 

aktu projektu juridisko 

noformējumu 

izskatīšanai Ministru 

kabinetā” noteiktais. 

 

4. Skatīt 

protokollēmuma 

projektu; 

Tieslietu ministrija 

Lūdz papildināt 

protokollēmuma 

projektu ar 

3.3. apakšpunktu, 

paredzot, ka Ministru 

kabineta 2008. gada 9. 

septembra sēdes 

protokollēmuma Nr. 64 

5. § 2. punkts, Valsts 

sekretāru sanāksmes 

2008. gada 

11. septembra protokola 

Nr. 36 33. § 2. punkts 

un Valsts sekretāru 

sanāksmes 2008. gada 

9. oktobra protokola 

Ņemts vērā. 

 

Protokollēmuma projekta 3.3.apakšpunkts 

pieņemt zināšanai, ka Ministru kabineta 2008. gada 9. septembra 

sēdes protokollēmuma Nr. 64 5. § 2. punkts, Valsts sekretāru 

sanāksmes 2008. gada 11. septembra protokola Nr. 36 33. § 

2. punkts un Valsts sekretāru sanāksmes 2008. gada 9. oktobra 

protokola Nr. 40 54. § 1. punkts tiek atzīti par aktualitāti 

zaudējušiem un tos svītrot. 
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Nr. 40 54. § 1. punkts 

tiek atzīts par aktualitāti 

zaudējušu. 

 

5. 3.1.apakšpunkts:  

„3.1.atbildīgās 

ministrijas 

projektu 

iesniegumu 

vērtēšanas 

kritērijus 

saskaņošanai 

Tieslietu 

ministrijai nosūta 

uz tās oficiālo e-

pasta adresi 

vismaz divas 

nedēļas pirms 

projektu 

iesniegumu 

vērtēšanas 

kritēriju 

iesniegšanas 

apstiprināšanai 

Eiropas 

Savienības fondu 

uzraudzības 

komitejas sēdē”; 

 

Izglītības un zinātnes 

ministrija 

Lūdz vārdus "vismaz 

divas nedēļas pirms" 

aizstāt ar vārdiem 

"vismaz nedēļu pirms". 

 

Nav ņemts vērā. 

Tiek ņemts vērā 

Tieslietu ministrijas 

noteiktais termiņš 

dokumentu projektu 

iesniegšanai. 

Jebkuras atkāpes no 

termiņa individuāli 

saskaņojamas ar 

Tieslietu ministriju. 

 

3.1.apakšpunkts:  

„3.1.atbildīgās ministrijas projektu iesniegumu vērtēšanas 

kritērijus saskaņošanai Tieslietu ministrijai nosūta uz tās oficiālo 

e-pasta adresi vismaz divas nedēļas pirms projektu iesniegumu 

vērtēšanas kritēriju iesniegšanas apstiprināšanai Eiropas 

Savienības fondu uzraudzības komitejas sēdē”; 

 

6. 3.2.apakšpunkts:  

„3.2.projektu 

iesniegumu 

vērtēšanas 

Tieslietu ministrija 

Iesaka protokollēmuma 

projekta 

3.2. apakšpunkta 

Daļēji ņemts vērā. 

 

Netiek iekļauts 

teikums ‘viena 

3.2.apakšpunkts:  

„3.2.projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus pēc to 

apstiprināšanas Eiropas Savienības fondu uzraudzības komitejā, 

atbildīgā ministrija iestrādā Ministru kabineta noteikumu 
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kritērijus pēc to 

saskaņošanas 

Eiropas 

Savienības fondu 

uzraudzības 

komitejā, 

atbildīgā 

ministrija iestrādā 

Ministru kabineta 

noteikumu 

projekta par 

Eiropas 

Savienības fondu 

aktivitātes 

īstenošanu 

pielikumā 

(projektu 

iesniegumu 

vērtēšanas 

kritērijus iekļaujot 

tikai projekta 

pielikumā), šo 

normatīvā akta 

projektu 

saskaņojot ar 

Finanšu ministriju 

un Tieslietu 

ministriju. 

Sagatavotais 

normatīvā akta 

projekts tiek 

iesniegts 

izskatīšanai 

Ministru kabinetā 

pirmajā teikumā vārdu 

„saskaņošanas” aizstāt 

ar vārdu 

„apstiprināšanas”, jo 

projektu iesniegumu 

vērtēšanas kritērijus 

Eiropas Savienības 

fonda Uzraudzības 

komitejā apstiprina 

nevis saskaņo, un šī 

apakšpunkta otro 

teikumu aiz vārdiem 

„Sagatavotais normatīvā 

akta projekts” 

papildināt ar vārdiem 

„viena mēneša laikā pēc 

kritēriju apstiprināšanas 

Eiropas Savienības 

fonda Uzraudzības 

komitejā” 

mēneša laikā pēc 

kritēriju 

apstiprināšanas 

Eiropas Savienības 

fonda Uzraudzības 

komitejā”, jo nozaru 

ministrijām MK 

noteikumi par 

aktivitāšu īstenošanu 

jāizstrādā un 

jāiesniedz MK 

saskaņā ar 

plānošanas 

dokumentos 

noteiktajiem 

aktivitāšu īstenošanas 

termiņiem.  

projekta par Eiropas Savienības fondu aktivitātes īstenošanu 

pielikumā (projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus iekļaujot 

tikai projekta pielikumā), šo normatīvā akta projektu saskaņojot 

ar Finanšu ministriju un Tieslietu ministriju. Sagatavotais 

normatīvā akta projekts tiek iesniegts izskatīšanai Ministru 

kabinetā kā Ministru kabineta lieta”. 
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kā Ministru 

kabineta lieta”. 

 

7. Skatīt informatīvo 

ziņojumu; 
Vides ministrija 

Lūdz izskatīt iespēju 

iekļaut ziņojumā 

informāciju par ietekmi, 

kādu atstās pievienotās 

vērtības nodokļa likmes 

palielinājums uz 

iepriekš 

apstiprinātajiem 

projektiem. 

Nav ņemts vērā. 

pievienotās vērtības 

nodokļa likmes 

palielinājums tiks 

piemērots tikai 

2009.gada sākumā 

Skatīt informatīvo ziņojumu; 

8. Skatīt informatīvo 

ziņojumu; 
Vides ministrija 

Lūdz ziņojumā iekļaut 

informāciju par 

pašvaldību un to 

kapitālsabiedrību 

iespējām īstenot 

projektus situācijā, kad 

pašvaldības 2009.gadā 

nevar ņemt aizņēmumus 

to kapitālsabiedrību 

īstenotājiem projektiem 

(kapitālsabiedrību 

pamatkapitāla 

palielināšanai), kas 

nebija zināms iepriekš 

un attiecīga finanšu 

shēma tika paredzēta 

vairākos apstiprinātajos 

projektos 

Nav ņemts vērā. 

Attiecīgie grozījumi 

stāsies spēkā 

2009.gada sākumā. 

Skatīt informatīvo ziņojumu; 

9. Skatīt informatīvā Tieslietu ministrija Ņemts vērā. Skatīt informatīvā ziņojuma datni; 



8 

 

FMizz_MKprot_120209_ES_fondi; Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem par informatīvo ziņojumu „Par Eiropas Savienības finanšu resursu (struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda) apguvi” un par protokollēmumu „Par informatīvo ziņojumu „Par Eiropas Savienības finanšu resursu (struktūrfondu un Kohēzijas fonda) apguvi” 

ziņojuma datni; Lūdz precizēt 

informatīvā ziņojuma 

datni atbilstoši Ministru 

kabineta 2002. gada 

28. maija instrukcijas 

Nr. 3 „Ministru 

kabineta kārtības rullī 

noteikto dokumentu 

elektroniskās aprites 

kārtība” 16. punkta 

noteikumiem, 

noformējot to atbilstoši 

16. punktā sniegtajam 

piemēram. Norādām, ka 

atbilstoši Valsts 

sekretāru sanāksmes 

2009. gada 15. janvāra 

protokola Nr. 2 55. § 

2. punktam, ja 

dokumenti nebūs 

noformēti atbilstoši 

Ministru kabineta 

2002. gada 28. maija 

instrukcijas Nr. 3 

„Ministru kabineta 

kārtības rullī noteikto 

dokumentu 

elektroniskās aprites 

kārtība” prasībām, 

Valsts kanceleja tos 

nereģistrējot sūtīs 

atpakaļ iesniedzējam. 

 

10. Ziņojuma 6.lpp. Vides ministrija Ņemts vērā.  Ziņojuma 1.2.1.apakšsadaļa 
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Vides ministrijas 
pārziņā esošo 

1.prioritātes 

Ilgtspējīgas 

attīstības 

veicināšana 

aktivitāšu ietvaros 

līdz 2008.gada 

31.decembrim 

iesniegti SF 

pieprasījumi par 

25,2 milj. latu, t.i. 

107,7% no SF 

finansējuma. 

Finansējuma 

saņēmējiem 

atmaksāti 22,3 

milj. latu jeb 

95,4% no kopējā 

pieejamā SF 

finansējuma. 

1. Lūdz papildināt 

informatīvā ziņojuma 

1.2. sadaļas „SF 

apguves finanšu 

progress līdz 

2008.gada 

31.decembrim” 
1.2.1.apakšsadaļas 

„Eiropas Reģionālās 

attīstības fonds 

(ERAF)” rindkopu par 

Vides ministrijas 

pārziņā esošo 

1.prioritātes Ilgtspējīgas 

attīstības veicināšana 

aktivitāšu ieviešanu ar 

šādu teikumu: 

„Daļa SF pieprasījumu 

atrodas izskatīšanas 

procesā, līdz ar to 

maksājumi tiks veikti 

2009.gada sākumā, kas 

pēc prognozēm 

nodrošinās finansējuma 

apguvi pilnā apmērā.” 

 

Vides ministrijas pārziņā esošo 1.prioritātes Ilgtspējīgas 

attīstības veicināšana aktivitāšu ietvaros līdz 2008.gada 

31.decembrim iesniegti SF pieprasījumi par 25,2 milj. latu, t.i. 

107,7% no SF finansējuma. Finansējuma saņēmējiem atmaksāti 

22,3 milj. latu jeb 95,4% no kopējā pieejamā SF finansējuma. 

Daļa SF pieprasījumu atrodas izskatīšanas procesā, līdz ar to 

maksājumi tiks veikti 2009.gada sākumā, kas pēc prognozēm 

nodrošinās finansējuma apguvi pilnā apmērā.  

 

11. Ziņojuma 8.lpp. 

Līdz 2008.gada 

31.decembrim  

ministriju 

kopējais ESF 

ietvaros iesniegto 

SF pieprasījumu 

Izglītības un zinātnes 

ministrija 

Lūdz aizstāt ziņojuma 

1.2.2.daļas „Eiropas 

Sociālais fonds (ESF)” 

9.rindkopas vārdus 

„Šāds augsts SF 

Ņemts vērā. Ziņojuma 1.2.2.sadaļa 

Šāds augsts SF pieprasījumu rādītājs ir skaidrojams gan ar 

uzņemtajām virssaistībām, gan ar to, ka vairākās aktivitātēs 

pēdējos SF pieprasījumos iekļauti precizēti atliktie maksājumi.   
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apjoms ir 92 451 

233 lati, kas ir 

103,3% no kopējā 

aktivitātēm 

piešķirtā ESF 

finansējuma. 

Savukārt 

atmaksāti 

finansējuma 

saņēmējiem ir 

91,1 milj.  latu, 

kas veido 101,9% 

no kopējā ESF 

piešķīruma (skatīt 

3.pielikumu). 

 

pieprasījumu rādītājs ir 

skaidrojams gan ar 

aktivitātēm piešķirtā 

finansējuma koriģēšanu, 

gan ar to, ka vairākās 

aktivitātēs precizēti 

līdzšinējie atliktie 

maksājumi, kas 

attiecināmi un iekļauti 

pēdējos SF 

pieprasījumos” ar 

vārdiem „Šāds augsts 

SF pieprasījumu rādītājs 

ir skaidrojams gan ar 

uzņemtajām 

virssaistībām, gan ar to, 

ka vairākās aktivitātēs 

pēdējos SF 

pieprasījumos iekļauti 

precizēti atliktie 

maksājumi”. 

 

12. Ziņojuma 9.lpp. 

Izglītības un 

zinātnes 

ministrijas 
pārziņā ir 3.2 

pasākuma 

Izglītības un 

tālākizglītības 

attīstība 

trīspadsmit 

aktivitātes un 

3.3.pasākuma 

Izglītības un zinātnes 

ministrija 

Lūdz izteikt ziņojuma 

1.2.2.daļas „Eiropas 

Sociālais fonds (ESF)” 

11.rindkopu šādā 

redakcijā „Izglītības un 

zinātnes ministrijas 

pārziņā esošajās 

aktivitātēs pārskata 

periodā vērojams 

Ņemts vērā. Ziņojuma 1.2.2.sadaļas 11.rindkopa 

Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošajās aktivitātēs 

pārskata periodā vērojams samērīgs SF atmaksu progress. 

Vienlaikus, atsevišķās aktivitātēs salīdzinājumā ar iepriekšējo 

ceturksni vērojams straujš SF atmaksu pieaugums – vairāk kā 

30% no aktivitātes sākotnēji pieejamā finansējuma 

(3.3.7. aktivitātē Jauniešu ar speciālām vajadzībām integrēšana 

izglītības sistēmā, 3.3.6.1. aktivitātē Pedagoģiskās korekcijas 

programmu attīstība un ieviešana, 3.2.5.1. aktivitātē Pedagogu 

tālākizglītības tīkla izveide, 3.2.2. aktivitātē Mācību kvalitātes 

uzlabošana dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju 
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Sociālās 

atstumtības 

mazināšana trīs 

aktivitātes 

samērīgs SF atmaksu 

progress. Vienlaikus, 

atsevišķās aktivitātēs 

salīdzinājumā ar 

iepriekšējo ceturksni 

vērojams straujš SF 

atmaksu pieaugums – 

vairāk kā 30% no 

aktivitātes sākotnēji 

pieejamā finansējuma 

(3.3.7. aktivitātē 

Jauniešu ar speciālām 

vajadzībām integrēšana 

izglītības sistēmā, 

3.3.6.1. aktivitātē 

Pedagoģiskās 

korekcijas programmu 

attīstība un ieviešana, 

3.2.5.1. aktivitātē 

Pedagogu 

tālākizglītības tīkla 

izveide, 3.2.2. aktivitātē 

Mācību kvalitātes 

uzlabošana 

dabaszinātņu, 

matemātikas un 

tehnoloģiju priekšmetos 

vidējā izglītībā, 

3.2.5.3. aktivitātē 

Latviešu valodas 

apguve, 

3.2.7.1. aktivitātē 

Atbalsts profesionālās 

orientācijas un karjeras 

priekšmetos vidējā izglītībā, 3.2.5.3. aktivitātē Latviešu valodas 

apguve, 3.2.7.1. aktivitātē Atbalsts profesionālās orientācijas un 

karjeras izglītības ieviešanai izglītības sistēmā un 

3.2.4.1. aktivitātē Mūžizglītības stratēģisko pamatnostādņu 

izstrāde, profesionālās tālākizglītības sadarbības tīklu veidošana 

un kapacitātes stiprināšana reģionos). Tas skaidrojams ar 

2008.gada pavasarī uzņemtajām virssaistībām, ar jau minēto 

precizētu atlikto maksājumu iekļaušanu pēdējos SF 

pieprasījumos, kā arī ar to, ka finansējuma saņēmēji pēdējos SF 

pieprasījumos iekļāvuši visus maksājumus, kurus dažādu 

iemeslu dēļ nebija iekļāvuši iepriekš.  
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izglītības ieviešanai 

izglītības sistēmā un 

3.2.4.1. aktivitātē 

Mūžizglītības 

stratēģisko 

pamatnostādņu 

izstrāde, profesionālās 

tālākizglītības 

sadarbības tīklu 

veidošana un 

kapacitātes stiprināšana 

reģionos). Tas 

skaidrojams ar 

2008.gada pavasarī 

uzņemtajām 

virssaistībām, ar jau 

minēto precizētu atlikto 

maksājumu iekļaušanu 

pēdējos SF 

pieprasījumos, kā arī ar 

to, ka finansējuma 

saņēmēji pēdējos SF 

pieprasījumos iekļāvuši 

visus maksājumus, 

kurus dažādu iemeslu 

dēļ nebija iekļāvuši 

iepriekš”. 

 

13. Ziņojuma 10.lpp. 

Savukārt, līdz 

2008.gada 

31.decembrim 

veiktas atmaksas 

Izglītības un zinātnes 

ministrija 

Informē, ka ziņojuma 

11.rindkopas pašreizējā 

redakcija neatbilst 

Ņemts vērā. Ziņojuma 10.lpp. 

Savukārt, līdz 2008.gada 31.decembrim veiktas atmaksas 

finansējuma saņēmējiem par 38,5 milj. latu  jeb 106,1%, kas 

aktivitāšu līmenī ir robežās no 86,3% (3.2.6.3. aktivitātē Atbalsts 

mācību prakses īstenošanai profesionālās izglītības un 
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finansējuma 

saņēmējiem par 

38,5 milj. latu  jeb 

106,1%, kas 

aktivitāšu līmenī 

ir robežās no 

86,3% (3.2.6.3. 

aktivitātē Atbalsts 

mācību prakses 

īstenošanai 

profesionālās 

izglītības un 

augstākās 

izglītības 

studentiem) līdz 

224,4%  (3.2.4.1. 

aktivitātē 

Mūžizglītības 

stratēģisko 

pamatnostādņu 

izstrāde, 

profesionālās 

tālākizglītības 

sadarbības tīklu 

veidošana un 

kapacitātes 

stiprināšana 

reģionos).  

 

faktiskajai situācijai. 

Finanšu sadalījums 

starp IZM pārziņā 

esošajām 3.2. pasākuma 

aktivitātēm pēdējo reizi 

tika koriģēts Eiropas 

Sociālā fonda 

(turpmāk – ESF) 

vadības komitejā 

2008.gada 17.martā 

(ESF VK 17.03.2008. 

lēmums Nr. L_ESF-

2008/16) un tas 

neietekmē finanšu 

rādītāju dinamiku 

2008.gada 4.ceturksnī. 

 

augstākās izglītības studentiem) līdz 224,4%  (3.2.4.1. aktivitātē 

Mūžizglītības stratēģisko pamatnostādņu izstrāde, profesionālās 

tālākizglītības sadarbības tīklu veidošana un kapacitātes 

stiprināšana reģionos).  

 

14. Ziņojuma 11.lpp. Zemkopības ministrija 

Norāda, ka apakšsadaļas 

1.2.3.virsrakstā 

„virzības” rakstīt ar 

Ņemts vērā.  Ziņojuma 1.2.3.sadaļas virsraksts  

1.2.3. Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda 

(ELVGF) Virzības daļa  
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lielo sākuma burtu un 

pirmajā rindkopā 

„virzību” vietā rakstīt 

„Virzības”. 

 

15. Skatīt informatīvā 

ziņojuma 11. lpp. 
Zemkopības ministrija 

Ierosina, ka 

apakšsadaļas 1.2.4. 

virsrakstā 

„finansēšanas” vietā 

rakstīt „finanšu”.  

Nav ņemts vērā, jo 

Padomes 1999. gada 

21. jūnija regulā 

(EK) Nr. 1263/1999 

par Zivsaimniecības 

vadības finansēšanas 

instrumentu ir lietots 

ziņojumā minētais 

termins.  

Skatīt informatīvā ziņojuma 11.pp. 

16. Ziņojuma 11.lpp. 

Līdz 2008.gada 

31.decembrim  no 

EK saņemti 495,4 

miljoni eiro jeb 

69,7% no Latvijai 

apstiprinātā KF 

finansējuma 

2004.-2006.gada 

plānošanas 

periodā, kas ir par 

14,9 milj. eiro jeb 

2,1% vairāk nekā 

līdz iepriekšējā 

ceturkšņa beigām. 

Vides ministrija 

Lūdzam precizēt 

informatīvā ziņojuma 

1.3. sadaļā „2004.-

2006.gada plānošanas 

perioda KF apguve 

līdz 2008.gada 

31.decembrim” 
1.3.2.apakšsadaļā „KF 

projektu īstenošana” 

rindkopā par projekta  

„Ūdenssaimniecības 

attīstība Ventspilī, II 

kārta” īstenošanu 

norādīto 2009.gada 

20.novembra Ministru 

kabineta sēdi uz 

2008.gada 20.novembra 

Ministru kabineta sēdi. 

 

Ņemts vērā. Ziņojuma 1.3.sadaļa 

2008.gada 20.novembrī Ministru kabineta sēdē tika skatīts Vides 

ministrijas priekšlikums grozīt Ministru kabineta 2008.gada 

19.februāra sēdes protokollēmuma 9.§ 4.punktu, paredzot 

papildus valsts budžeta finansējumu sadārdzinājuma segšanai. 

Sēdes laikā valdība noraidīja Vides ministrijas priekšlikumu par 

papildu finansējuma piešķiršanu un pieņēma lēmumu Finanšu 

ministrijai kopīgi ar Ventspils pilsētas domi vērsties EK ar 

grozījumu priekšlikumiem par projekta  apjomu samazināšanu.  

 

17. Ziņojuma 13 lpp.  Zemkopības ministrija  Ņemts vērā. Ziņojuma 1.4.sadaļa 
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Ierosina sadaļas 1.4. 

pirmajā rindkopā „1,8” 

vietā rakstīt „1,9” un 

pēc ELVGF rakstīt 

„Virzības daļas”. 

 
Izskatot valsts budžetā plānoto un izlietoto struktūrfondu 

finansējumu 2008.gada 12 mēnešos, secināms, ka kopējais plāns 

ir izpildīts par 93,4%, t.i. izlietoti 

237,7 milj. latu. ESF ietvaros valsts budžeta izpilde ir 93,9% 

(24,3 milj. latu), savukārt nav izlietoti 1,6 milj. latu. ZVFI 

ietvaros plāns ir izpildīts par tikai 58,2% (neizpilde 1,9 

milj.latu), ERAF ietvaros plāna izpilde ir 94% (nav izlietoti 12 

milj.latu). Savukārt ELVGF Virzības daļas ietvaros 2008.gada 

12 mēnešu plāna izpilde ir 96,6% jeb 11,8 milj.latu (neizpilde 

0,4 milj.latu) (skatīt 1.pielikumu). 

 

18. Ziņojuma 14.lpp. 

Kopējais 

neatbilstoši veikto 

izdevumu apjoms 

2008.gada 

4.ceturksnī ir bijis 

188 575 latu 

apmērā jeb 0,07% 

no kopējā ERAF 

aktivitāšu 

finansējuma, 

savukārt 

atsevišķos 

projektos tas ir 

bijis 9,7% no 

projekta kopējā 

attiecināmā 

finansējuma. 

 

Valsts kanceleja 

Lūdz papildināt 

informatīvā ziņojuma 

1.5. sadaļu „Neatbilstoši 

veiktie izdevumi no 

valsts budžeta” ar 

informāciju, ka Valsts 

kanceleja kā Eiropas 

Savienības 

struktūrfondu tehniskās 

palīdzības „Apmācību” 

sadaļas īstenotāja, 

apzinot Eiropas 

Savienības 

struktūrfondu 

īstenošanā iesaistīto 

institūciju mācību 

vajadzības, ir 

konstatējusi 

nepieciešamību 

organizēt apmācības 

saistībā ar publiskā 

Nav ņemts vērā. 

Ziņojuma 1.5.sadaļā 

„Neatbilstoši veiktie 

izdevumi no valsts 

budžeta” jau ir 

ietverta informācija 

par organizētām 

apmācībām par 

publiskā iepirkuma 

piemērošanas 

jautājumiem. 

Ziņojuma 14.lpp. 

Kopējais neatbilstoši veikto izdevumu apjoms 2008.gada 

4.ceturksnī ir bijis 188 575 latu apmērā jeb 0,07% no kopējā 

ERAF aktivitāšu finansējuma, savukārt atsevišķos projektos tas 

ir bijis 9,7% no projekta kopējā attiecināmā finansējuma. 
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iepirkuma procedūru 

ievērošanu. Valsts 

kanceleja ir noslēgusi 

starpresoru vienošanos 

ar Iepirkumu 

uzraudzības biroju par 

sadarbību apmācību 

kursu organizēšanā 

Eiropas Savienības 

struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda vadībā 

iesaistīto institūciju 

nodarbinātajiem par 

publiskā iepirkuma 

piemērošanas 

jautājumiem. Tuvākie 

apmācību kursi notiks 

13.februārī, 5.martā un 

30.aprīlī. 

 

19. Ziņojuma 15 lpp.  Zemkopības ministrija  

Sadaļas 1.7. pirmajā 

rindkopā „Latvijai – 

10,5%” vietā rakstīt 

„Latvijai – 105,5%”.  

Ņemts vērā. Ziņojuma 1.7.sadaļa 

Ja salīdzina Latvijas sasniegto progresu 2004.-2006.gada 

plānošanas perioda ES SF apguvē starptautiskā līmenī, proti, ar 

Latvijas kaimiņvalstīm Lietuvu un Igauniju, tad secināms, ka 

visas trīs Baltijas valstis ir sasniegušas līdzīgus rezultātus, taču 

kā līdere ir jāatzīmē Lietuva. Gan iesniegtie SF pieprasījumi, 

gan veiktās atmaksas finansējuma saņēmējiem, gan saņemtie 

maksājumi no EK Lietuvai ir lielākā apmērā kā Latvijai un 

Igaunijai. Attiecīgi SF pieprasījumi Lietuvai ir iesniegti 106,8% 

no pieejamā SF finansējuma, Latvijai – 105,5%, bet Igaunijai – 

99,8%, atmaksas finansējuma saņēmējiem Lietuvai ir veiktas 

101,1% apmērā no pieejamā SF finansējuma, Latvijai – 99,5%, 

bet Igaunijai – 96,3%. Saņemto maksājumu no EK ziņā Lietuva 
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un Igaunija ir uzrādījušas vienādus rezultātus – 95% no pieejamā 

SF finansējuma, bet Latvijas sasniegtais rezultāts ir zemāks – 

91,7%.(skatīt 6.grafiku). 

 

20. Ziņojuma 15.lpp. 

Ja salīdzina 

Latvijas sasniegto 

progresu 2004.-

2006.gada 

plānošanas 

perioda ES SF un 

KF apguvē 

starptautiskā 

līmenī, proti, ar 

Latvijas 

kaimiņvalstīm 

Lietuvu un 

Igauniju, tad 

secināms, ka visas 

trīs Baltijas valstis 

ir sasniegušas 

līdzīgus 

rezultātus, taču kā 

līdere ir jāatzīmē 

Lietuva 

Vides ministrija 

Lūdz precizēt 

informatīvā ziņojuma 

1.7. sadaļā „2004.-

2006.gada plānošanas 

perioda ES 

struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda 

apguves salīdzinājums 

starp Baltijas valstīm” 

teikumā par 

iesniegtajiem SF 

pieprasījumiem Latvijā 

– 10,5%, kas saskaņā ar 

4.grafikā „Kopējā ES 

SF līdzekļu apguves 

progress 2004.-

2006.gada plānošanas 

periodā” norādīto 

informāciju ir 105,5%. 

 

Ņemts vērā. Ziņojuma 1.7.sadaļa 

Ja salīdzina Latvijas sasniegto progresu 2004.-2006.gada 

plānošanas perioda ES SF apguvē starptautiskā līmenī, proti, ar 

Latvijas kaimiņvalstīm Lietuvu un Igauniju, tad secināms, ka 

visas trīs Baltijas valstis ir sasniegušas līdzīgus rezultātus, taču 

kā līdere ir jāatzīmē Lietuva. Gan iesniegtie SF pieprasījumi, 

gan veiktās atmaksas finansējuma saņēmējiem, gan saņemtie 

maksājumi no EK Lietuvai ir lielākā apmērā kā Latvijai un 

Igaunijai. Attiecīgi SF pieprasījumi Lietuvai ir iesniegti 106,8% 

no pieejamā SF finansējuma, Latvijai – 105,5%, bet Igaunijai – 

99,8%, atmaksas finansējuma saņēmējiem Lietuvai ir veiktas 

101,1% apmērā no pieejamā SF finansējuma, Latvijai – 99,5%, 

bet Igaunijai – 96,3%. Saņemto maksājumu no EK ziņā Lietuva 

un Igaunija ir uzrādījušas vienādus rezultātus – 95% no pieejamā 

SF finansējuma, bet Latvijas sasniegtais rezultāts ir zemāks – 

91,7%.(skatīt 6.grafiku). 

 

21. Ziņojuma 16 lpp. Zemkopības ministrija  

Sadaļas 1.7. otrajā 

rindkopā pēc ELVGF 

rakstīt „Virzības daļas” 

un turpmāko teikuma 

daļu līdz vārdiem „ir 

lielāks” izteikt šādā 

Ņemts vērā. Ziņojuma 1.7.sadaļa 

ELVGF Virzības daļas un ZVFI ietvaros vislabāko apguves 

progresu ir uzrādījusi Latvija, proti, iesniegto SF pieprasījumu 

un veikto atmaksu finansējuma saņēmējiem procentuālais 

apjoms no pieejamā ES finansējuma ir lielāks kā Lietuvai un 

Igaunijai, savukārt saņemtie maksājumi no EK abu 

struktūrfondu ietvaros visām Baltijas valstīm ir vienādā līmenī 
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redakcijā: „..un ZVFI 

ietvaros vislabāko 

apguves progresu ir 

uzrādījusi Latvija, proti, 

iesniegto SF 

pieprasījumu un veikto 

atmaksu finansējuma 

saņēmējiem 

procentuālais apjoms no 

pieejamā ES 

finansējuma”; 

95% no valstīm pieejamā SF finansējuma (skatīt 9. un 

10.grafiku).  

 

22. Ziņojuma 17.lpp. Zemkopības ministrija 

7.grafika nosaukumā 

pēc ELVGF rakstīt 

„Virzības daļas”. 

Nav ņemts vērā 

No grafika tika 

izslēgtas kolonnas 

„Kopā, ELVGF” 

Ziņojuma 17.lpp. 

23. Ziņojuma 19.lpp. 

Darbības 

programmas 

Cilvēkresursi un 

nodarbinātība 

ietvaros līdz 

2008.gada 

31.decembrim  ir 

apstiprināti visi 

57 kritēriju 

komplekti, t.i., 

kritēriji 

apstiprināti par 

kopējo publisko 

finansējumu 431 

555 585 latu 

apmērā (skatīt 11. 

Valsts kanceleja 

Lūdz 3.1. sadaļā 

„Apstiprinātie kritēriji 

un Ministru kabineta 

noteikumi (n+2/+3 

izpilde)” līdztekus 

sniegtajai informācijai 

norādīt informāciju par 

atliktajām aktivitātēm, 

norādot informāciju ar 

konkrētiem skaitļiem un 

ietekmi uz finansējuma 

apjomu. 

 

 

 

Nav ņemts vērā. 

Informācija par 

atliktajām 

aktivitātēm ir 

norādīta ziņojuma 

2.7.sadaļā. 

Ziņojuma 19.lpp. 

Darbības programmas Cilvēkresursi un nodarbinātība ietvaros 

līdz 2008.gada 31.decembrim  ir apstiprināti visi 57 kritēriju 

komplekti, t.i., kritēriji apstiprināti par kopējo publisko 

finansējumu 431 555 585 latu apmērā (skatīt 11. un 12.grafiku). 
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un 12.grafiku). 

 

24. Ziņojuma 22.lpp. 

Informācija par 

apstiprinātajiem 

projektiem un 

noslēgtajiem 

līgumiem tiek 

sagatavota, 

balstoties uz no 

Eiropas 

Savienības 

struktūrfondu 

un Kohēzijas 

fonda vadības 

informācijas 

sistēmas (VIS) 

iegūtajiem 

datiem. 

Izglītības un zinātnes 

ministrija 

Lūdz izteikt ziņojuma 

3.2. daļas „Apstiprinātie 

projekti un noslēgti 

līgumi” 1.rindkopu šādā 

redakcijā „Informācija 

par apstiprinātajiem 

projektiem un 

noslēgtajiem līgumiem 

tiek sagatavota, 

balstoties uz no Eiropas 

Savienības 

struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda 

vadības informācijas 

sistēmas (VIS) 

iegūtajiem datiem un no 

atbildīgo iestāžu 

ziņojumos par Eiropas 

Savienības fondu 

līdzfinansēto pasākumu 

un aktivitāšu ieviešanu 

sniegtās informācijas”. 

Vērš uzmanību uz to, ka 

saskaņā ar Ministru 

kabineta 2007. gada 

10. jūlija noteikumu 

Nr. 483 „Eiropas 

Savienības fondu 

Ņemts vērā. Ziņojuma 2.2.sadaļa 

Informācija par apstiprinātajiem projektiem un noslēgtajiem 

līgumiem tiek sagatavota, balstoties uz no Eiropas Savienības 

struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas 

(VIS) iegūtajiem datiem un no atbildīgo iestāžu ziņojumos par 

Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu 

ieviešanu sniegtās informācijas. 

 



20 

 

FMizz_MKprot_120209_ES_fondi; Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem par informatīvo ziņojumu „Par Eiropas Savienības finanšu resursu (struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda) apguvi” un par protokollēmumu „Par informatīvo ziņojumu „Par Eiropas Savienības finanšu resursu (struktūrfondu un Kohēzijas fonda) apguvi” 

ieviešanas uzraudzības 

un izvērtēšanas kārtība” 

2. punktu, atbildīgo 

iestāžu ziņojumi kalpo, 

lai „nodrošinātu vadošo 

iestādi ar Eiropas 

Savienības fondu 

ieviešanas uzraudzībai 

un izvērtēšanai 

nepieciešamo 

informāciju”, sekojoši 

Finanšu ministrijai kā 

struktūrfondu vadošajai 

iestādei, gatavojot 

informāciju par 

struktūrfondu apguves 

progresu, ir jāņem vērā 

atbildīgo iestāžu 

ziņojumos sniegtā 

informācija. 

 

25. Ziņojuma 22.lpp. 

Informācija par 

apstiprinātajiem 

projektiem un 

noslēgtajiem 

līgumiem tiek 

sagatavota, 

balstoties uz no 

Eiropas 

Savienības 

struktūrfondu 

un Kohēzijas 

Izglītības un zinātnes 

ministrija 

Lūdz papildināt 

ziņojuma 3.2. daļu 

„Apstiprinātie projekti 

un noslēgti līgumi” ar 

informāciju par IZM 

pārziņā esošajām 

aktivitātēm atbilstoši 

IZM sniegtajai 

informācijai ziņojumos 

par Eiropas Savienības 

Ņemts vērā. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziņojuma 2.2.sadaļa 

Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošā pasākuma 1.2.1. 

Profesionālās izglītības un vispārējo prasmju attīstība ietvaros 

ir noslēgti 3 līgumi papr kopējo attiecināmo izmaksu summu 

16,3 milj.lati jeb 7,8% no Izglītības un zinātnes ministrijas 

aktivitātēm pieejamā publiskā finansējuma apjoma. 1.2.1. 

pasākuma Profesionālās izglītības un vispārējo prasmju attīstība 

ietvaros aktivitātē ir apstiprināts 1 projekts par kopējo 

attiecināmo summu 10,5 milj.lati, par kuru līgums līdz 

2008.gada 31.decembrim netika noslēgts 
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fonda vadības 

informācijas 

sistēmas (VIS) 

iegūtajiem 

datiem. 

Darbības 

programmā 

Cilvēkresursi un 

nodarbinātība 

līdz 2008.gada 

31.decembrim ir 

noslēgts 131 

līgums par kopējo 

summu 46 297 

799 lati jeb 10,7% 

no kopējā 

darbības 

programmai 

pieejamā 

finansējuma. 

Kopumā 

apstiprināti ir 140 

projekti par 

kopējo summu 

64 688 571 lati 

jeb 15% no 

kopējā darbības 

programmai 

pieejamā 

finansējuma 

(skatīt 

7.pielikumu). 

fondu līdzfinansēto 

pasākumu un aktivitāšu 

ieviešanu. 

Atkārtoti informē, ka 

līdz 2008. gada 

31. decembrim darbības 

programmas 

„Cilvēkresursi un 

nodarbinātība” ietvaros 

IZM pārziņā esošajās 

1.2.1. pasākuma 

„Profesionālās izglītības 

un vispārējo prasmju 

attīstība” 

apakšaktivitātēs ir 

noslēgti trīs līgumi par 

kopējo attiecināmo 

izmaksu summu 

16 258 884 LVL un ir 

apstiprināts viens 

projekts par kopējo 

attiecināmo izmaksu 

summu 10 500 718 

LVL. Savukārt darbības 

programmas 

„Infrastruktūra un 

pakalpojumi” ietvaros 

IZM pārziņā esošajā 

3.1.3. pasākuma 

„Izglītības 

infrastruktūra vispārējo 

prasmju 

nodrošināšanai” 
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 aktivitātē ir apstiprināti 

45 projekti par kopējo 

attiecināmo izmaksu 

summu 5 534 965 LVL. 

 

26. Ziņojuma 25.lpp. 

Darbības 

programmas 

Infrastruktūra un 

pakalpojumi 

ietvaros līdz 

2008.gada 

31.decembrim ir 

apstiprināti 79 

projekti par 

kopējo 

attiecināmo 

izmaksu summu 

296 389 214 lati, 

bet noslēgti 8 

līgumi par kopējo 

attiecināmo 

izmaksu summu 

194 727 713 lati. 

Salīdzinot ar 

iepriekšējo 

ceturksni, 

noslēgto līgumu 

skaits ir pieaudzis 

par 1 līgumu jeb 

par 0,3% no 

darbības 

programmas 

Vides ministrija 

Lūdz precizēt 

informatīvā ziņojuma 

3.2. sadaļā 

„Apstiprinātie 

projekti un noslēgtie 

līgumi” rindkopā par 

darbības programmu 

Infrastruktūra un 

pakalpojumi sadaļu par 

Vides ministriju izteikt 

šādā redakcijā: 

„2008.gada 4.ceturksnī 

Vides ministrijas 

pasākuma Vides 

aizsardzības 

infrastruktūra un Vide 

ietvaros ir apstiprināti 

pirmie 54 projekti (48 – 

3.5.1.1.aktivitātes 

ietvaros – un 6 – 

3.4.1.6.aktvitātes 

ietvaros) par kopējo 

attiecināmo izmaksu 

summu 176 037 440 lati 

(170 711 683 lati – 

3.5.1.1.akvtivitātes 

ietvaros – un 5 325 757 

lati – 3.4.1.6.aktvitātes 

Ņemts vērā Ziņojuma 2.2.sadaļa 

2008.gada 4.ceturksnī Vides ministrijas pasākuma Vides 

aizsardzības infrastruktūra un Vide ietvaros ir apstiprināti pirmie 

54 projekti (48 – Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība 

aglomerācijas ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000 aktivitātes 

ietvaros un 6 – Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība 

aktvitātes ietvaros) par kopējo attiecināmo izmaksu summu 

176,0 milj.latu (170,7 milj.latu – Ūdenssaimniecības 

infrastruktūras attīstība aglomerācijas ar cilvēku ekvivalentu 

lielāku par 2000 aktivitātes ietvaros  un 5,3 milj.latu – Vides 

monitoringa un kontroles sistēmas attīstība aktvitātes ietvaros) 

jeb 27% no ministrijas aktivitātēm piešķirtā finansējuma apjoma, 

bet noslēgti 48 līgumi Ūdenssaimniecības infrastruktūras 

attīstība aglomerācijas ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000 

aktivitātes ietvaros par kopējo attiecināmo izmaksu summu 

170,7 milj.latu 
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kopējā 

attiecināmā 

finansējuma 

(skatīt 

7.pielikumu). 

 

ietvaros) jeb 25% no 

ministrijas aktivitātēm 

piešķirtā finansējuma 

apjoma, bet noslēgti 48 

līgumi 

(3.5.1.1.aktivitātes 

ietvaros) par kopējo 

attiecināmo izmaksu 

summu 170 711 683 

lati;” 

27. Ziņojuma 27.lpp. Veselības ministrija 

Sadaļā „3.2. 

Apstiprinātie projekti 

un noslēgtie līgumi” 

lūdz precizēt 21. un/vai 

22.grafikā esošo 

informāciju par 

Satiksmes ministrijas 

pārziņā esošajiem 

projektiem un 

noslēgtajiem līgumiem, 

lai informācija 

skaitliskā izteiksmē 

atbilstu informācijai 

procentuālā izteiksmē. 

 

Ņemts vērā. Ziņojuma 2.2.sadaļa 

Satiksmes ministrijas pārziņā esošā pasākuma Pieejamības un 

transporta sisitēmas attīstība ietvaros ir apstiprināti 35 projekti 

par kopējo attiecināmo izmaksu summu 173,4 milj.latu jeb 

17,4% no ministrijas aktivitātēm pieejamā publiskā finansējuma 

apjoma, par kuru īstenošanu noslēgts viens līgums. 

Salīdzinājumā ar 2008.gada 3.ceturksni progress attiecībā uz 

noslēgto līgumu un apstiprināto projektu skaitu nav bijis. 

28. Ziņojuma 28.lpp. Veselības ministrija 

Sadaļā „3.4. Veiktās 

atmaksas ES fondu 

finansējuma 

saņēmējiem” lūdzam 

precizēt veikto atmaksu 

summu darbības 

programmai 

Daļēji ņemts vērā. Ziņojuma 2.4.sadaļa  

2007.-2013.gada plānošanas periodā līdz 2008.gada 

31.decembrim jau ir veiktas pirmās atmaksas ES fondu 

finansējuma saņēmējiem. Darbības programmas Cilvēkresursi 

un nodarbinātība ietvaros ir veiktas atmaksas 0,2 milj.latu 

apmērā no pieejamā ES fondu finansējuma. Darbības 

programmas Uzņēmējdarbība un inovācijas ietvaros ir veiktas 

atmaksas 58,7 milj.latu apmērā no pieejamā ES fondu 
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„Infrastruktūra un 

pakalpojumi”, ņemot 

vērā, ka 

3.1.5.3.2.apakšaktivitāte

s ietvaros ir veikta 

atmaksa 254 999,99 

LVL apmērā. 

 

finansējuma. Savukārt darbības programmas Infrastruktūra un 

pakaplojumi ietvaros ir veiktas atmaksas 0,3 milj.latu apmērā no 

pieejamā ES fondu finansējuma. 

 

29. Ziņojuma 31.lpp. 

Atbildīgās 

iestādes līmeņa 

ES fondu finanšu 

apguves grafikā ir 

fiksēti mērķi 

aktivitāšu apguvei 

pa ceturkšņiem, 

nosakot 

minimālos 

mērķus ES fondu 

finansējumu 

uzņemtajām 

saistībām un to 

izpildei valsts 

budžetā 

nepieciešamo 

finansējuma 

apjomu, 

minimālos 

mērķus 

veiktajiem 

maksājumiem 

finansējuma 

saņēmējam (vai 

Valsts kanceleja 

Lūdz izvērtēt 

informatīvā ziņojuma 

3.6. sadaļā „Mērķa 

profilos noteikto 

plānoto uzņemto 

saistību izpilde līdz 

2008.gada 

31.decembrim” sniegto 

informāciju saistībā ar 

Valsts kanceleju, ņemot 

vērā, ka Valsts 

kanceleja līdz 

2008.gada 

31.decembrim ir 

noslēgusi divas 

vienošanās par projekta 

īstenošanu. 

Ņemts vērā. Ziņojuma 2.6.sadaļa 

Kopumā ministriju griezumā mērķa profilos plānoto uzņemto 

saistību izpildi līdz 2008.gada 31.decembrim ir nodrošinājušas 

Finanšu ministrija, Labklājības ministrija, Ekonomikas 

ministrija, Satiksmes ministrija, Valsts kanceleja, Vides 

ministrija un Veselības ministrija. Plānoto saistību izpilde līdz 

2008.gada 31.decembrim tika nodrošināta par 282,1% no 

iepriekš plānotā. 
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atmaksām valsts 

budžetā, ja 

finansējuma 

saņēmējs ir valsts 

budžeta iestāde), 

un EK 

deklarētajiem 

izdevumiem, 

kurus atmaksājot 

rodas ieņēmumi 

valsts budžetā. 

Šajā ziņojuma 

sadaļā tiek 

analīzēta 

informācija par 

atbildīgo iestāžu 

uzņemto saistību 

izpildi pret ES 

fondu finanšu 

apguves grafikā 

noteikto minimālo 

slieksni, lai ES 

fondu apguve 

būtu sekmīga. 

30. Ziņojuma 32.lpp. Veselības ministrija 

Sadaļā „3.6. Mērķa 

profilos noteikto 

plānoto uzņemto 

saistību izpilde līdz 

2008.gada 

31.decembrim (n+2/n+3 

izpilde)”  27.grafikā 

lūdzam precizēt 

Ņemts vērā. 

 

Ziņojuma 2.6.sadaļa 
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informāciju, ņemot 

vērā, ka 2008.gadā tika 

noslēgts līgums 

Veselības ministrijas 

pārziņā esošās 

1.3.2.3.apakšaktivitātes 

ietvaros. Lūdzam 

precizēt 31.grafiku, 

atbilstoši 27.un 

29.grafikā esošajai 

informācijai. 

 

 
 

30.grafiks Darbības programmas „Cilvēkresursi un 

nodarbinātība” ietvaros mērķa profilos noteikto plānoto uzņemto 

saistību izpilde līdz 2008.gada 31.decembrim 

 

31. Ziņojuma 35.lpp. 

Ņemot vērā 

ekonomisko 

situāciju valstī, 

2008. gada 22. 

decembra 

Ministru kabineta 

Valsts kanceleja 

Lūdz 3.7. sadaļai „Par 

2009.gadā aktivitātēm, 

kuru īstenošanas 

uzsākšana 2009.gada 

laikā būtu atsevišķi 

izvērtējama” pievienot 

pielikumu ar aktivitāšu 

Nav ņemts vērā. 

 

Informācija par 

atliktajām 

aktivitātēm ir 

pieejama ziņojuma 

2.7.sadaļā. 

Ziņojuma 35.lpp. 

Ņemot vērā ekonomisko situāciju valstī, 2008. gada 22. 

decembra Ministru kabineta sēdē tika pieņemts lēmums par 

aktivitātēm, kuru īstenošanas uzsākšana 2009. gada laikā būtu 

atsevišķi izvērtējama un pieļaujama tikai pēc Ministru kabineta 

konceptuāla lēmuma („Informācija par Eiropas Savienības fondu 

aktivitātēm, kuru īstenošana papildus izvērtējama saistībā ar 
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sēdē tika pieņemts 

lēmums par 

aktivitātēm, kuru 

īstenošanas 

uzsākšana 2009. 

gada laikā būtu 

atsevišķi 

izvērtējama un 

pieļaujama tikai 

pēc Ministru 

kabineta 

konceptuāla 

lēmuma 

(„Informācija par 

Eiropas 

Savienības fondu 

aktivitātēm, kuru 

īstenošana 

papildus 

izvērtējama 

saistībā ar 

ekonomisko 

situāciju valstī 

2009.gadā”, Nr. 

94 §65). 

 

uzskaitījumu. 

 

ekonomisko situāciju valstī 2009.gadā”, Nr. 94 §65). 

 

32. Ziņojuma 36.lpp. 

Lai veicinātu 

vienotu un 

skaidru pieeju, kā 

ES fondu vadībā 

iesaistītās 

Valsts kanceleja 

Lūdz precizēt 

informāciju 4.1. sadaļā 

„Uzraudzības un 

kontroles sistēmas 

vienkāršošana” par 

pārskatu iesniegšanas 

Nav ņemts vērā 

Norādām, ka sadaļā 

par naudas plūsmas 

vienkāršošanu un 

efektivizēšanu nav 

teikts, ka progresa 

pārskati iesniedzami 

Ziņojuma 36.lpp. 

Lai veicinātu vienotu un skaidru pieeju, kā ES fondu vadībā 

iesaistītās institūcijas veic pārbaudes projekta īstenošanas vietās, 

vadošā iestāde pārskata periodā ir izstrādājusi Ministru kabineta 

2007.gada 26.jūnija noteikumu Nr.440 "Kārtība, kādā vadošā 

iestāde, sertifikācijas iestāde, sadarbības iestāde vai atbildīgā 
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institūcijas veic 

pārbaudes 

projekta 

īstenošanas vietās, 

vadošā iestāde 

pārskata periodā 

ir izstrādājusi 

Ministru kabineta 

2007.gada 

26.jūnija 

noteikumu Nr.440 

"Kārtība, kādā 

vadošā iestāde, 

sertifikācijas 

iestāde, 

sadarbības 

iestāde vai 

atbildīgā iestāde 

veic pārbaudi 

Eiropas 

Savienības 

struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda 

finansētā projekta 

īstenošanas vietā" 

piemērošanas 

metodiku. 

biežumu visos 

atskaitīšanās līmeņos, 

izslēdzot vārdus 

„finansējuma saņēmēja 

iesniegtajām atskaitēm 

atbildīgajai un 

sadarbības iestādei”, jo 

tas ir pretrunā ar 4.2. 

sadaļā sniegto 

informāciju „Naudas 

plūsmas vienkāršošana 

un efektivizēšana”, kur 

norādīts, ka ziņojumus 

var iesniegt biežāk nekā 

reizi ceturksnī. 

Uzskatām, ka 

atskaitīšanās procesam 

ir jānotiek vismaz reizi 

ceturksnī, jo tas paātrina 

naudas apriti, 

deklarēšanas iespējas, 

kā arī naudas 

saņemšanu no Eiropas 

Komisijas. Kā arī 

vēršam Jūsu uzmanību, 

ka saīsinot maksājuma 

pieprasījuma pārbaudes 

un atmaksas termiņu, 

bet palielinot 

atskaitīšanās periodu 

pastāv draudi 

maksājuma 

pieprasījumu pārbaudīt 

neveikt noteikumos 

biežāk kā reizi 

ceturksnī.  

Vēršam uzmanību, 

ka saskaņā ar š.g. 

10.februārī MK 

apstiprinātajiem 

grozījumiem 

noteikumos nr.418 

iestādes turpmāk 

drīkst projekta 

progresa uzraudzību 

zināmā mērā nodalīt 

no maksājumu 

plūsmas  - 

finansējuma 

saņēmējam nav 

jāiesniedz pilna 

uzraudzības 

informācija kopā ar  

katru maksājuma 

pieprasījumu. Šādi 

grozījumi ļauj 

atbildīgajai/sadarbība

s iestādei veidot 

elastīgāku pieeju 

maksājumu 

nosacījumu izstrādē – 

pieprasīt tikai to 

informāciju, kas 

nepieciešama 

maksājuma 

pieprasījuma 

izvērtēšanai, tādējādi 

atvieglojot 

iestāde veic pārbaudi Eiropas Savienības struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda finansētā projekta īstenošanas vietā" 

piemērošanas metodiku. 
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paredzētajā laikā. 

 

administratīvo slogu 

un paātrinot 

maksājumus.  

  

33. Ziņojuma 37.lpp. 

21.oktobrī 

Ministru kabinetā 

apstiprināti 

grozījumi 

Ministru kabineta 

2007.gada 

26.jūnija 

noteikumos 

nr.418 „Kārtība, 

kādā paredzami 

valsts budžeta 

līdzekļi Eiropas 

Savienības fonda 

līdzfinansēto 

projektu 

īstenošanai, kā arī 

maksājumu 

veikšanas un 

izdevumu 

deklarācijas 

sagatavošanas 

kārtība” (turpmāk 

noteikumi 

Nr.418). 

Valsts kanceleja 

Lūdz izvērtēt 4.2. sadaļā 

„Naudas plūsmas 

vienkāršošana un 

efektivizēšana” 

priekšlikumu par 

progresa pārskata 

iesniegšanas atcelšanu 

kopā ar maksājuma 

pieprasījumu, uzskatām, 

ka tas rada lielu risku 

iztērētā finansējuma 

attiecināšanai no 

struktūrfondiem, jo 

finansējums ir 

attiecināms 

proporcionāli 

sasniegtajiem 

rādītājiem, līdz ar to 

nebūs iespēja projektu 

atbilstoši pārbaudīt un 

noteikt attiecināmā 

finansējuma daļu. 

 

Nav ņemts vērā 

Vēršam uzmanību, 

ka saskaņā ar š.g. 

10.februārī MK 

apstiprinātajiem 

grozījumiem 

noteikumos nr.418 

iestādes turpmāk 

drīkst projekta 

progresa uzraudzību 

zināmā mērā nodalīt 

no maksājumu 

plūsmas  - 

finansējuma 

saņēmējam nav 

jāiesniedz pilna 

uzraudzības 

informācija kopā ar  

katru maksājuma 

pieprasījumu. Šādi 

grozījumi ļauj 

atbildīgajai/sadarbība

s iestādei veidot 

elastīgāku pieeju 

maksājumu 

nosacījumu izstrādē – 

pieprasīt tikai to 

informāciju, kas 

nepieciešama 

maksājuma 

Ziņojuma 37.lpp. 

21.oktobrī Ministru kabinetā apstiprināti grozījumi Ministru 

kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos nr.418 „Kārtība, kādā 

paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības fonda 

līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas 

un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība” (turpmāk 

noteikumi Nr.418). 
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pieprasījuma 

izvērtēšanai, tādējādi 

atvieglojot 

administratīvo slogu 

un paātrinot 

maksājumus.  

Tai pat laikā, 

noteikumu jaunā 

redakcija nekādā 

gadījumā neparedz 

pilnīgu maksājumu 

plūsmas un progresa 

uzraudzības 

nošķiršanu, uzsverot, 

ka šie procesi ir cieši 

saistīti.  

Vēršam uzmanību, 

ka 

atbildīgā/sadarbības 

iestāde, ņemot vērā 

aktivitātes vai 

finansējuma 

saņēmēju specifiku 

(riskus) līgumā par 

projekta īstenošanu 

var iestrādāt precīzas 

prasības maksājuma 

pieprasījuma 

sagatavošanai.  

34. Ziņojuma 37.lpp. 

21.oktobrī 

Ministru kabinetā 

apstiprināti 

Tieslietu ministrija 

Lūdz informatīvā 

ziņojuma 4.2. un 4.3. 

apakšpunkta pirmās 

rindkopas pirmo 

Ņemts vērā. 

 

Ziņojuma 3.3. un 3.4.sadaļa 

2008.gada 21.oktobrī Ministru kabinetā apstiprināti grozījumi 

Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.418 

Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas 
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grozījumi 

Ministru kabineta 

2007.gada 

26.jūnija 

noteikumos 

nr.418 „Kārtība, 

kādā paredzami 

valsts budžeta 

līdzekļi Eiropas 

Savienības fonda 

līdzfinansēto 

projektu 

īstenošanai, kā arī 

maksājumu 

veikšanas un 

izdevumu 

deklarācijas 

sagatavošanas 

kārtība” (turpmāk 

noteikumi 

Nr.418). 

 

teikumu pirms skaitļa 

un vārda „21. oktobrī” 

lūdzam papildināt ar 

konkrētu gada skaitli. 

 

Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī 

maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas 

kārtība (turpmāk - noteikumi Nr.418). Grozījumi precizē 

vadošās iestādes lomu ES fondu projektos veikto izdevumu 

deklarēšanā EK,  vienkāršojot izdevumu deklarācijas 

sagatavošanas un iesniegšanas procesu.  Paredzams, ka saskaņā 

ar jauno kārtību deklarācijas par ES fondu projektos veiktajiem 

izdevumiem turpmāk EK tiks iesniegtas par 10 līdz pat 20 darba 

dienām ātrāk nekā līdz šim, ievērojami veicinot projektos 

izmaksātā finansējuma (ES fondu līdzfinansējuma daļas) ātrāku 

nonākšanu atpakaļ valsts budžetā. 

2008.gada 21.oktobrī Ministru kabinetā izskatīja Finanšu 

ministrijas informatīvo ziņojumu "Par prasību Eiropas 

Savienības fondu līdzfinansēto projektu iepirkumu līgumos 

atvieglošanu", kurā Finanšu ministrija analizēja ES fondu 

projektu iepirkumu līgumos izpildītājiem izvirzītos nosacījumus 

par garantijām un sniedza priekšlikumus šo nosacījumu 

atvieglošanai. 

 

 

35. Ziņojuma 38.lpp. 

EK 2008.gada 

nogalē arī ir 

uzsākusi ES 

fondu ieviešanas 

vienkāršošanas 

iniciatīvu, kā 

viena no 

būtiskākajām ir 

piedāvājums 

Tieslietu ministrija 

Lūdz informatīvā 

ziņojuma 4.3. 

apakšpunkta otrajā 

rindkopā rakstīt pilnu 

Padomes 2006. gada 

11. jūlija Regulas (EK) 

Nr. 1083/2006, ar ko 

paredz vispārīgus 

noteikumus par Eiropas 

Reģionālās attīstības 

Ņemts vērā Ziņojuma 3.3.sadaļa 

EK 2008.gada nogalē arī ir uzsākusi ES fondu ieviešanas 

vienkāršošanas iniciatīvu, kā viena no būtiskākajām ir 

piedāvājums atvieglot Padomes 2006. gada 11. jūlija Regulas 

(EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par 

Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un 

Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999 (turpmāk 

– Regula) 78(2).panta nosacījumus attiecībā uz avansu, kas 

izmaksāti finansējuma saņēmējiem projektos ar komercdarbības 

atbalstu, deklarēšanu EK. 
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atvieglot Padomes 

Regulas 

Nr.1083/2006 

78(2).panta 

nosacījumus 

attiecībā uz 

avansu, kas 

izmaksāti 

finansējuma 

saņēmējiem 

projektos ar 

komercdarbības 

atbalstu, 

deklarēšanu EK. 

Priekšlikums 

paredz atteikties 

no jebkādiem 

apjoma 

ierobežojumiem 

attiecībā uz 

šādiem avansiem 

fondu, Eiropas Sociālo 

fondu un Kohēzijas 

fondu un atceļ Regulu 

(EK) Nr. 1260/1999, 

nosaukumu. 

 

36. Ziņojuma 38.lpp. 

Attiecībā uz 

avansu apjomu 

pastāv vispārējs 

ierobežojums – 

20% no projekta 

attiecināmajām 

izmaksām, taču 

vairāku aktivitāšu 

īstenošanas 

kārtībās tas nav 

ticis ievērots, 

Valsts kanceleja 

Lūdz precizēt 4.2. 

sadaļā „Naudas plūsmas 

vienkāršošana un 

efektivizēšana” sniegto 

informāciju par 20% 

ierobežojumu avansam, 

jo atbilstoši 2007.gada 

26.jūnija Ministru 

kabineta noteikumiem 

Nr. 418 „Kārtība, kādā 

paredzami valsts 

Ņemts vērā daļēji  

Informācija par 

avansiem 

redakcionāli 

precizēta atbilstoši  

noteikumiem.   

Vēršam uzmanību, 

ka vadošās iestādes 

piedāvājums nav 

ierobežot avansu 

apjomu  stingri  

pieturoties pie  

Ziņojuma 3.2.sadaļa 

Tai pat laikā, ņemot vērā, ka valsts budžetā pieejamais 

finansējums ES fondu projektu līdzfinansēšanai, 

priekšfinansēšanai un avansēšanai nav pietiekošs visu plānoto 

pasākumu īstenošanai, vadošā iestāde uzskata, ka nepieciešami 

stingri ierobežojumi finansējuma saņēmējiem piešķirtā 

priekšfinansējuma un avansa apjomam un izlietojumam. 

Attiecībā uz avansu apjomu pastāv vispārējs ierobežojums – 

20% no projekta attiecināmajām izmaksām (ja projekta 

īstenošana ilgāka par 1 gadu). 
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nosakot 

ievērojami lielāku 

maksimālo avansa 

apjomu. Savukārt 

valsts budžeta 

iestādes šobrīd 

var saņemt 100% 

budžeta 

priekšfinansējumu

. 

 

budžeta līdzekļi Eiropas 

Savienības fondu 

līdzfinansēto projektu 

īstenošanai, kā arī 

maksājumu veikšanas 

un izdevumu 

deklarācijas 

sagatavošanas kārtība” 

19.1. punktā noteikts: 

„avansa maksājums 

atbildīgās iestādes vai 

sadarbības iestādes 

noteiktajā apmērā, bet, 

ja projekts tiek īstenots 

ilgāk kā vienu gadu, ne 

vairāk kā 20% no 

kopējā Eiropas 

Savienības fonda 

projektam piešķirtā 

Eiropas Savienības 

finansējuma un – ja 

projektā paredzēts – 

valsts budžeta 

finansējuma apjoma, ja 

normatīvajos aktos par 

Eiropas Savienības 

fondu aktivitātes 

ieviešanu nav noteikts 

citādi”. 

418.noteikumos 

minētajiem 20%, bet 

gan noteikt  

principus, kas vērsti 

uz to lai izsniegtie 

avansi nekavējoties 

tiktu izmantoti 

projekta ieviešanā, 

radot izmaksas, ko 

iespējams deklarēt 

Eiropas Komisijai. 

37. Ziņojuma 

1.pielikums 
Veselības ministrija 

1.pielikumā tabulās 

Nr.4 un Nr.5 lūdz 

precizēt kolonnas 

„izpilde (Ls)” 

Ņemts vērā. Ziņojuma 1.pielikums 
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nosaukumu, ņemot 

vērā, ka kolonnā 

norādīta budžeta 

neizpilde. 

 

38. Ziņojuma 

1.pielikums 
Veselības ministrija 

1.pielikumā tabulā Nr.4 

kolonnas „Plānotais 

2008.gada 12 mēnešos” 

ailē „VeM” lūdz 

precizēt finansējumu uz 

3 064 398 LVL un 

kolonnas „Izmaksāts 

budžeta gadā līdz 

31.12.2008” ailē 

„VeM” finansējumu uz 

3 062 999 LVL  un 

attiecīgi precizēt 

kolonnas „Izpilde (Ls)” 

un „Izpilde (%) 

Ņemts vērā. Ziņojuma 1.pielikums 

39. Ziņojuma 

1.pielikums 
Veselības ministrija 

1.pielikumā tabulā Nr.6 

lūdz precizēt kolonnas 

„Izmaksāts budžeta 

gadā līdz 30.09.2008 

ieskaitot kā % no 

plānotā” ailē „VeM” 

finansējumu uz 

1 816 000 LVL 

Ņemts vērā. Ziņojuma 1.pielikums 

40. Ziņojuma 

7.pielikums 
Izglītības un zinātnes 

ministrija 

Lūdz precizēt ziņojuma 

7.pielikumā 

Ņemts vērā 
 

 

 

 

Ziņojuma 1.pielikums 
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„Apkopojums par 

2007.-2013.gada 

plānošanas perioda 

apguvi līdz 

31.12.2008.” esošo 

informāciju par šādām 

IZM pārziņā esošām 

aktivitātēm un 

apakšaktivitātēm 

atbilstoši IZM sniegtajai 

informācijai ziņojumos 

par Eiropas Savienības 

fondu līdzfinansēto 

pasākumu un aktivitāšu 

ieviešanu: 

1.2.1.1.4.apakšaktivitātē 

„Sākotnējās 

profesionālās izglītības 

pievilcības veicināšana” 

apstiprināto projektu 

kopējās attiecināmās 

izmaksas sastāda 

10 500 718 LVL. 

1.2.1.2.1.apakšaktivitātē 

„Vispārējās vidējās 

izglītības satura 

reforma, mācību 

priekšmetu, metodikas 

un mācību sasniegumu 

vērtēšanas sistēmas 

uzlabošana” 

apstiprināto projektu 

kopējās attiecināmās 
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izmaksas sastāda 

5 014 020 LVL; 

2008.gada 4.ceturksnī 

(un kopā) noslēgto 

līgumu summa sastāda 

5 014 020 LVL, kas 

veido 68% no aktivitātei 

kopējā pieejamā 

finansējuma. 

1.2.1.2.2.apakšaktivitātē 

„Atbalsts vispārējās 

izglītības pedagogu 

nodrošināšanai 

prioritārajos mācību 

priekšmetos” 

apstiprināto projektu 

kopējās attiecināmās 

izmaksas sastāda 

11 244 864 LVL; līdz 

2008.gada 

30.septembrim (un 

kopā) noslēgto līgumu 

summa sastāda 

11 244 864 LVL, kas 

veido 100% no 

aktivitātei kopējā 

pieejamā finansējuma. 

3.1.3.1.aktivitātē 

„Kvalitatīvai 

dabaszinātņu apguvei 

atbilstošas materiālās 

bāzes nodrošināšana” 

apstiprināto projektu 
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kopējās attiecināmās 

izmaksas sastāda 

5 534 965 LVL. 

 

41. Ziņojuma 

7.pielikums 
Veselības ministrija 

7.pielikumā tabulā Nr.1 

lūdza norādīt summu 

par kādu apstiprināti 

projekti 

1.3.2.3.aktivitātes un 

kopā 1.3.2.pasākuma 

ietvaros; 

 

Ņemts vērā Ziņojuma 7.pielikums 

42. Ziņojuma 

7.pielikums 
Veselības ministrija 

7.pielikumā tabulā Nr.1 

lūdzam precizēt 

kolonnu „2008.gada 

4.ceturksnī noslēgtie 

līgumi”, norādot visā 

kolonnā kopējās 

izmaksas vai arī tikai 

attiecināmās izmaksas 

Ņemts vērā. Ziņojuma 7.pielikums 

43. Ziņojuma 

7.pielikums 
Labklājības ministrija 

1.tabulas Nr.1 „ES 

fondu apguve darbības 

programmas 

„Cilvēkresursi un 

nodarbinātība” 

ietvaros” datus  par  

1.3.1.1.3. 

apakšaktivitāti 

"Bezdarbnieku un 

darba meklētāju 

apmācība" ailē 

Ņemts vērā. Ziņojuma 7.pielikums 
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„Apstiprinātie projekti, 

Ls” un „Noslēgtie 

līgumi līdz 30.09., Ls” 

papildināt ar summu 

11 596 266 un attiecīgi 

svītrot ierakstus no 

ailēm „2008.gada 

4.ceturksnī noslēgtie 

līgumi” un „2008.gada 

4.ceturksnī noslēgtie 

līgumi % no kopējā 

piešķīruma”; 

2.tabulas Nr.1 „ES 

fondu apguve darbības 

programmas 

„Cilvēkresursi un 

nodarbinātība” 

ietvaros” datus  par  

apakšaktivitātēm 

1.3.1.3.1., 1.3.1.3.2., 

1.3.1.4., 1.4.1.1.2. ailē 

„Apstiprinātie projekti, 

Ls” papildināt ar 

attiecīgām summām no 

ailes „Noslēgtie līgumi 

līdz 30.09., Ls” 

 

44. Ziņojuma 

8.pielikums 
Veselības ministrija 

8.pielikumā tabulā Nr.1 

lūdz precizēt kolonnas 

„Izpilde no plānotā līdz 

31.12.2008” aili „VM”, 

norādot uzņemtās 

saistības 7 808 155,25 

Ņemts vērā Ziņojuma 8.pielikums 
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LVL apmērā un 

attiecīgi precizēt 

kolonnas „% (Izpilde no 

plānotā līdz 

31.12.2008)” aili „VM”. 

 

45. Ziņojuma 

8.pielikums 
Veselības ministrija 

8.pielikumā tabulā Nr.5 

lūdz precizēt kolonnas 

„Izpilde no plānotā līdz 

31.12.2008” aili 

„VeM”, norādot 

uzņemtās saistības 

22 664 800,25 LVL 

apmērā un attiecīgi 

precizēt kolonnas „% 

(Izpilde no plānotā līdz 

31.12.2008.)” aili 

„VeM”. 

 

Ņemts vērā Ziņojuma 8.pielikums 

46. Ziņojuma 

8.pielikums 
Izglītības un zinātnes 

ministrija 

Lūdz precizēt ziņojuma 

8.pielikuma „Mērķa 

profilos noteikto 

plānoto uzņemto 

saistību izpilde līdz 

2008.gada 

31.decembrim” 1.tabulā 

un 5.tabulā esošo 

informāciju par IZM. 

Informējam, ka līdz 

2008.gada 

31.decembrim darbības 

Ņemts vērā Ziņojuma 8.pielikums 
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programmas 

„Cilvēkresursi un 

nodarbinātība” ietvaros 

ir uzņemtas saistības par 

ESF daļu 13 820 051 

LVL. 

47. Ziņojuma 

8.pielikums 
Labklājības ministrija 

1.tabulas Nr.1 „Mērķa 

profilos noteikto 

plānoto uzņemto 

saistību izpilde līdz 

2008.gada 31. 

decembrim darbības 

programmas 

Cilvēkresursi un 

nodarbinātība ietvaros” 

datus ailē „Izpilde no 

plānotā līdz 

31.12.2008.” par 

Labklājības ministrijas 

uzņemtajām 

līgumsaistībām 

precizēt, norādot 

skaitļus „26 790 432” 

un ailē  „% (Izpilde no 

plānotā līdz 

31.12.2008.)” attiecīgi  

- „484,8%”; 

2.tabulas Nr.3 „Mērķa 

profilos noteikto 

plānoto uzņemto 

saistību izpilde līdz 

2008.gada 31. 

decembrim darbības 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ņemts vērā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziņojuma 8.pielikums 
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programmas 

Infrastruktūra un 

pakalpojumi (ERAF) 

ietvaros” datus ailē 

„Izpilde no plānotā 

līdz 31.12.2008.” par 

Labklājības ministrijas 

uzņemtajām 

līgumsaistībām 

precizēt, norādot 

skaitļus „3 873 578” 

un ailē  „% (Izpilde no 

plānotā līdz 

31.12.2008.)” attiecīgi 

- „561,32 %”; 

3.tabulas Nr.5 „Mērķa 

profilos noteikto 

kopējo plānoto 

uzņemto saistību 

izpilde līdz 2008.gada 

31. decembrim 

ministriju griezumā” 

datus ailē „Izpilde no 

plānotā līdz 

31.12.2008.” par 

Labklājības ministrijas 

uzņemtajām 

līgumsaistībām 

precizēt, norādot 

skaitļus „30 664 010” 

un ailē  „% (Izpilde no 

plānotā līdz 

31.12.2008.)” attiecīgi 

- „493,3 %”. 
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 Atbildīgā amatpersona    

                              (paraksts un tā atšifrējums) 


