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Pēc pievienotā saraksta 

 

Par 2008.gada 19.februāra Ministru kabineta sēdes  

protokollēmuma Nr.11 9.§ iekļauto uzdevumu izpildi 

 

2008.gada 19.februāra Ministru kabineta sēdes protokollēmumā Nr.11 9.§ (turpmāk 

– protokollēmums) ir uzdevumi, kas saistīti ar sadārdzinājuma risku mazināšanu 2007.-

2013.gada plānošanas perioda projektos. Vēlos sniegt priekšlikumus attiecībā uz sadarbību 

šī protokollēmuma izpildē. 

Lai izpildītu protokollēmuma 6.2.p., lūdzu atbildīgās iestādes līdz 2008.gada 

1.maijam iesniegt Finanšu ministrijā plānu ar aktivitātes ietvaros pieejamā ES 

struktūrfondu un Kohēzija fonda (turpmāk – ES fondu) finansējuma apjoma sadalījumu 

periodā no 2008. līdz 2015.gadam tām 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu 

aktivitātēm, kuru ietvaros paredzēta būvniecība vai rekonstrukcija. Šo plānu izstrādē jāņem 

vērā protokollēmuma 6.1.p. Lai varētu tikt izpildīts protokollēmuma 6.3.p., Finanšu 

ministrija līdz 2008.gada 1.jūnijam iesniegs Ekonomikas ministrijai iepriekš minēto plānu 

apkopojumu. Aicinu Ekonomikas ministriju to izvērtēt atbilstoši savai kompetencei un 

iesniegt Finanšu ministrijā atzinumu par būvniecības nozares kapacitāti absorbēt piešķirto 

ES fondu finansējumu sadalījumā pa būvniecības sektoriem, kā arī norādīt riskus, sniegt 

priekšlikumus par optimālo ES fondu investīciju apguvi un rīcību, piemēram, 

nepieciešamajām izmaiņām plānošanas dokumentos. 

Protokollēmuma 7.1. un 7.2.p. nosacījumi neattiecas uz lielajiem projektiem, kurus 

nav iespējams efektīvi īstenot īsākā laika periodā, mākslīgi nesadalot to atsevišķās daļās.  

Protokollēmuma 7.3.p. izpildē lūdzu ņemt vērā, ka ar terminu „pirmais iepirkuma 

konkurss” jāsaprot pirmais infrastruktūras būvniecības vai rekonstrukcijas darbu iepirkums. 

Tāpat lūdzu ņemt vērā, ka, ja lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ir ietverti 

nosacījumi, tad atskaites punkts 7.3.apakšpunktā minētajam termiņam  ir nosacījumu 

izpildes  brīdis. 

Lai varētu izpildīt protokollēmuma 8.1. un 8.2.p., lūdzu Ekonomikas ministriju līdz 

2008.gada 1.aprīlim iesniegt Finanšu ministrijā rīcības plānu, kurā norādīts analītiskā 

izmaksu kataloga izstrādes laika grafiks un nepieciešamais finansējums, kā arī kataloga 

tehniskās specifikācijas apraksts.  

Lai izpildītu protokollēmuma 8.2.p., Finanšu ministrija izvērtēs iepriekš minēto 

informāciju un līdz 2008.gada 1.maijam informēs Ekonomikas ministriju par iespējām 

 

 
 

LATVIJAS REPUBLIKAS FINANŠU MINISTRIJA  

ĪPAŠU UZDEVUMU MINISTRS 

EIROPAS SAVIENĪBAS FINANŠU PĀRVALDES LIETĀS 
 

SMILŠU IELĀ 1, RĪGĀ, LV-1919, TĀLRUNIS (371) 67095565, 67095585,  FAKSS (371) 67095697 

E-pasts: pasts@fm.gov.lv 

 

RĪGĀ 

 

20.03.2008 Nr. 16-04/193 

   

Uz  Nr.  

 



2 

 

līdzfinansēt analītiskā izmaksu kataloga izstrādi no ES fondu tehniskās palīdzības 

līdzekļiem un turpmāko rīcību šajā sakarā. 

 

Attiecībā uz protokollēmuma 8.3.p. doto uzdevumu aicinu atbildīgās iestādes 

nodrošināt to, ka izstrādājamie iekšējie normatīvie akti (8.3.p.apakšpunktos noteiktās 

kārtības), ir saistoši ES fondu finansējuma saņēmējiem. Ierosinu iekļaut šīs kārtības 

2007.gada 26.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.419 „Kārtība, kādā Eiropas 

Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina 

plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu” 12.punktā minētajā līgumā vai 

vienošanās starp atbildīgo iestādi vai sadarbības iestādi un finansējuma saņēmēju. Tāpat 

aicinu protokollēmuma 8.3.p. apakšpunktos noteiktās kārtības pēc iespējas attiecināt uz 

visiem ES fondu projektu iepirkumiem, ne tikai būvdarbu konkursiem. 

 

Uzskatu, ka, veiksmīgi izpildot šajā protokollēmuma minētos uzdevumus, pēc 

būtības tiktu nodrošināta arī 2007.gada 14.augusta Ministru kabineta sēdes protokollēmumā 

Nr.45 21.§ 2.4.3., 2.4.4., 2.4.5., un 2.4.6. apakšpunktos minēto  uzdevumu izpilde. Līdz ar 

to šajos apakšpunktos minētos nosacījumu turpmāk nebūtu nepieciešams skaidrot vai 

noteikt aktivitāšu īstenošanas kārtībās.  

  

Papildus vēlos atgādināt, ka saskaņā ar 2007.gada 18.decembra Ministru kabineta 

sēdes protokollēmuma Nr.70 47.§ 6.apakšpunktu līdz 2008.gada 1.aprīlim plānoju iesniegt 

Eiropas Komisijā priekšlikumus pārrunām saistībā ar izmaksu sadārdzinājumu 2004.-

2006.gada plānošanas perioda ES fondu līdzfinansētajos projektos, īpaši attiecībā uz 

nepieciešamajiem grozījumiem Kohēzijas fonda projektos. Vēršu uzmanību, ka attiecībā uz 

šo jautājumu joprojām gaidu Jūsu priekšlikumus. 
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