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Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem 

 

Protokollēmuma projektā „Par informatīvo ziņojumu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas 

Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices 

sadarbības programmas apguvi līdz 2011.gada 31.decembrim” (turpmāk – protokollēmuma projekts) 

un 

Informatīvajā ziņojumā „Finanšu ministrijas informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta 

un Latvijas un Šveices sadarbības programmas apguvi līdz 2011.gada 31.decembrim” (turpmāk – informatīvais 

ziņojums) 

 

 

I. Jautājumi, par kuriem saskaņošanā vienošanās nav panākta 

 

Nr. 

p.k. 

Saskaņošanai nosūtītā 

projekta redakcija (konkrēta 

punkta (panta) redakcija) 

Atzinumā norādītais 

ministrijas (citas institūcijas) 

iebildums, kā arī saskaņošanā 

papildus izteiktais iebildums 

par projekta konkrēto punktu 

(pantu) 

Atbildīgās ministrijas 

pamatojums iebilduma 

noraidījumam 

Atzinuma sniedzēja 

uzturētais iebildums, ja 

tas atšķiras no 

atzinumā norādītā 

iebilduma pamatojuma 

Projekta 

attiecīgā punkta 

(panta) galīgā 

redakcija 

1 2 3 4 5 6 

1. Protokollēmuma projekta 

2.4.punkts: „Finanšu 

instrumentu ietvaros 

2012.gadā Ekonomikas 

ministrijai nodrošināt 

maksājumus/investīcijas 

86 205 251 latu apmērā no 

kopējā pieejamā finansējuma, 

Ekonomikas ministrija 

(turpmāk – EM) lūdz svītrot 

protokollēmuma projekta 

2.4.apakšpunktu, ņemot vērā 

2012.gada 8.februāra 

sanāksmēs EM pausto 

viedokli, ka EM nevar 

nodrošināt, ka Latvijas 

Nav ņemts vērā 

Vēršam uzmanību, ka arī 

finanšu instrumentos tāpat 

kā citās aktivitātēs ir 

nosakāmi finanšu apguves 

mērķi, par kuru noteikšanu 

un izpildi ir atbildīga 

Eiropas Savienības 

 1. Skatīt 

protokollēmum

a projekta 

3.punktu. 
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t.sk:” 

 

hipotēku un zemes banka 

(turpmāk – LHZB) un 

Latvijas garantiju aģentūra 

(turpmāk – LGA) īstenoto 

Eiropas Reģionālās attīstības 

fonda (turpmāk – ERAF) 

aktivitāšu/apakšaktivitāšu 

ietvaros tiek veikti maksājumi 

gala finansējuma saņēmējam 

protokollēmuma projekta 

2.4.apakšpunktā noteiktajā 

apjomā, jo maksājumu 

apjoms ir atkarīgs no 

kreditēšanas apjomiem un 

komersantu pieprasījuma pēc 

LHZB un LGA sniegtiem 

pakalpojumiem. 

(turpmāk – ES) 

struktūrfondu un Kohēzijas 

fonda (turpmāk – ES fondi) 

atbildīgā iestāde (turpmāk – 

AI). 

Saskaņā ar Eiropas 

Savienības struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda vadības 

likumu, kā arī  

2009.gada 31.marta MK 

noteikumiem Nr.293 

„Noteikumi par darbības 

programmas „Cilvēkresursi 

un nodarbinātība” 

papildinājuma 

1.3.1.2.aktivitāti "Atbalsts 

pašnodarbinātības un 

uzņēmējdarbības 

uzsākšanai””, 2011.gada 

19.oktobra MK 

noteikumiem Nr.818 

„Noteikumi par darbības 

programmas 

„Uzņēmējdarbība un 

inovācijas” papildinājuma 

2.2.1.1.aktivitāti 

„Ieguldījumu fonds 

investīcijām garantijās, 

paaugstināta riska 
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aizdevumos, riska kapitāla 

fondos un cita veida finanšu 

instrumentos””, 2009.gada 

10.marta MK noteikumiem 

Nr.237 „Noteikumi par 

darbības programmas 

„Uzņēmējdarbība un 

inovācijas” papildinājuma 

2.2.1.3.aktivitāti „Garantijas 

komersantu konkurētspējas 

uzlabošanai””, 2009.gada 

10.marta MK noteikumiem 

Nr.238 „Noteikumi par 

darbības programmas 

„Uzņēmējdarbība un 

inovācijas” papildinājuma 

2.2.1.4.1.apakšaktivitāti 

„Atbalsts aizdevumu veidā 

komersantu konkurētspējas 

uzlabošanai”” un 2011.gada 

2.augusta MK noteikumiem 

Nr.614 „Noteikumi par 

darbības programmas 

„Uzņēmējdarbība un 

inovācijas" papildinājuma 

2.2.1.4.2.apakšaktivitāti 

„Mezanīna aizdevumi 

investīcijām komersantu 

konkurētspējas 
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uzlabošanai””, par 

aktivitātes ieviešanu, 

uzraudzību un kontroli kā 

atbildīgā iestāde ir noteikta 

EM. Ņemot vērā, ka finanšu 

instrumentu apguve ir 

kritiska, jo šobrīd izsniegtais 

aizdevumu/investīciju/garan

tiju apjoms neatbilst 

iepriekš plānotajam, kā arī 

valsts ekonomikai un 

uzņēmējiem it īpaši šobrīd ir 

būtiski nodrošināt papildus 

finanšu resursu iespējas, ir 

nepieciešams veikt 

pastiprinātu kontroli finanšu 

instrumentu uzraudzībā, 

tādējādi apstiprinot finanšu 

apguves mērķus mērķus 

2012.gadam, kas atbilst 

finanšu instrumentu 

starpniekinstitūciju 

noteiktajiem plāniem. 

2012.gadā noteiktie finanšu 

instrumentu apguves plāni 

tika pārrunāti un saskaņoti 

2012.gada 8.februāra VI, 

EM un LHZB sanāksmē par 

LHZB pārziņā esošo finanšu 
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instrumentu uzraudzības 

jautājumiem (protokols 

Nr.FI-2012-1) un 2012.gada 

8.februāra VI, EM un LGA 

sanāksmē par LGA pārziņā 

esošo finanšu instrumentu 

uzraudzības jautājumiem 

(protokols Nr.FI-2012-2).  

Papildus EM ERAF 

ieguldījumu fonda 

ieviešanas koncepcijā
1
 kā 

vienu no pamatojumiem 

LGA izvēlei uzsver to, ka 

LGA ir valsts kapitāla 

sabiedrība, tādēļ valsts ar 

kapitāla daļu turētāja 

starpniecību var vairāk 

ietekmēt sabiedrību un 

veicināt ieguldījumu fonda 

ieviešanu, ja nepieciešams 

uzlabot ieviešanu. Vēršam 

uzmanību, ka finanšu 

apguves mērķi ir būtisks 

instruments, lai plānošanas 

perioda beigās tiktu apgūts 

viss paredzētais ES fondu 

                                                 
1
 Ministru kabineta 2011.gada 22. augusta rīkojums Nr. 399   
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finansējums. Turklāt, šos 

apguves mērķus nosaka pati 

AI, tie ir saskaņā ar reālajām 

prognozēm un saskaņā ar 

aktivitātēm pieejamo 

finansējumu. 

 

Informācija par starpministriju (starpinstitūciju) sanāksmi vai elektronisko saskaņošanu 

 

Datums 2012.gada 20.februāris 

  

Saskaņošanas dalībnieki Tieslietu ministrija, Valsts kanceleja, Ekonomikas ministrija, 

Izglītības un zinātnes ministrija, Kultūras ministrija, Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Satiksmes 

ministrija, Veselības ministrija, Zemkopības ministrija, 

Ārlietu ministrija, Iekšlietu ministrija, Aizsardzības ministrija, 

Labklājības ministrija un Valsts kase 

   

 

Saskaņošanas dalībnieki izskatīja šādu ministriju (citu 

institūciju) iebildumus 

  

  Tieslietu ministrija, Valsts kanceleja, Ekonomikas ministrija, 

Izglītības un zinātnes ministrija, Kultūras ministrija, 

Labklājības ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrija, Veselības ministrija un Valsts kase 

 

Ministrijas (citas institūcijas), kuras nav ieradušās uz sanāksmi 

vai kuras nav atbildējušas uz uzaicinājumu piedalīties 

elektroniskajā saskaņošanā 
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  Ārlietu ministrija 

 

II. Jautājumi, par kuriem saskaņošanā vienošanās ir panākta 

 

Nr. 

p.k. 

Saskaņošanai nosūtītā 

projekta redakcija (konkrēta 

punkta (panta) redakcija) 

Atzinumā norādītais ministrijas (citas 

institūcijas) iebildums, kā arī saskaņošanā 

papildus izteiktais iebildums par projekta 

konkrēto punktu (pantu) 

Atbildīgās ministrijas norāde par to, 

ka iebildums ir ņemts vērā, vai 

informācija par saskaņošanā panākto 

alternatīvo risinājumu 

Projekta attiecīgā 

punkta (panta) galīgā 

redakcija 

1 2 3 4 5 

1. Protokollēmuma projekta 

2.punkta ievaddaļa: „Lai 

nodrošinātu 1.mērķa 2007.-

2013.gada plānošanas 

perioda Eiropas Savienības 

struktūrfondu un Kohēzijas 

fonda (turpmāk – ES fondi) 

finansējuma apguves mērķu 

izpildi, noteikt, ka 

2012.gada ietvaros 

atbildīgās iestādes 

nodrošina maksājumus 

finansējuma saņēmējiem 

par ES fondu 

līdzfinansējuma daļu kopā 

vismaz 550 062 522 latu 

apmērā, t.sk.:” 

Labklājības ministrija lūdz papildināt 

2.punkta ievaddaļu aiz vārdiem 

„nodrošina finansējuma saņēmējiem” ar 

vārdiem „ieskaitot avansa maksājumus,” 

Ņemts vērā 

Skaidrojam, ka protokollēmuma 

projekta esošā redakcija paredz 

avansa, starpposma un gala 

maksājumus finansējuma 

saņēmējiem.  

Skatīt protokollēmuma 

projekta 2.punktu. 

2. Protokollēmuma projekta 

2.2.8.apakšpunkts: 

„Labklājības ministrija 

Labklājības ministrija lūdz 

2.2.8.apakšpunktā summu „1 430 657” 

aizstāt ar summu „1 430 652”, kas atbilst 

Ņemts vērā Skatīt protokollēmuma 

projekta 
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nodrošina maksājumus 

finansējuma saņēmējiem 

1 430 657 latu apmērā;” 

LM 2012.gada 26.janvārī elektroniski 

sniegtajai informācijai par ERAF 

finansējuma apguves prognozi 

2.2.8.apakšpunktu 

informatīvā ziņojuma 

1.3.3. sadaļu 

„Prognozes un mērķi 

2012.gadam” un 

pielikumu Nr.4 

3. Protokollēmuma projekta 

7.punkts „Izvērtējot 

3.1.4.3.aktivititātes 

„Pirmsskolas izglītības 

iestāžu infrastruktūras 

attīstība nacionālas un 

reģionālas nozīmes 

attīstības centros” un 

3.1.4.4. „Atbalsts 

alternatīvās aprūpes 

pakalpojumu pieejamības 

attīstībai” ES fondu 

finansējuma apguvi, Vides 

aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijai līdz 

2012.gada 31.maijam ziņot 

Ministru kabinetam par ES 

fondu finansējuma atlikumu 

aktivitāšu ietvaros un 

turpmāko rīcību, lai 

nodrošinātu atlikuma 

pilnīgu apguvi.” 

Vides aizsardzības un reģionālas attīstības 

ministrija lūdz precizēt protokollēmuma 

7.punktu „Izvērtējot 3.1.4.3.aktivititātes 

„Pirmsskolas izglītības iestāžu 

infrastruktūras attīstība nacionālas un 

reģionālas nozīmes attīstības centros” un 

3.1.4.4. „Atbalsts alternatīvās aprūpes 

pakalpojumu pieejamības attīstībai” ES 

fondu finansējuma apguvi, Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai līdz 2012.gada 31.maijam 

ziņot MK par ES fondu finansējuma 

atlikumu aktivitāšu ietvaros un turpmāko 

rīcību, lai nodrošinātu atlikuma pilnīgu 

apguvi”, nosakot, ka VARAM par 

3.1.4.3.aktivititātes un 

3.1.4.4.aktivititātes finansējuma apguvi 

un atlikumu izmantošanu ziņo FM. 

Vienlaikus aicinām izvērtēt šī 

protokollēmuma punkta lietderību, ņemot 

vērā, ka finansējumu atlikumi šajās 

aktivitātēs ir nelieli un finansējuma 

apguve un atlikumu izmantošana būtu 

Ņemts vērā 

Protokollēmuma projekta 7. un 

8.punkts precizēts - par 

protokollēmuma projektā minēto 

aktivitāšu apguvi un atlikumu 

VARAM un EM ziņo FM nevis 

MK.  

Izvērtējot protokollēmuma projekta 

7.punkta lietderību vēršam 

uzmanību, ka aktivitātēs, kas vērstas 

uz pirmsskolas izglītības iestāžu 

infrastruktūras attīstību un atbalstu 

alternatīvās aprūpes pakalpojumu 

pieejamību, plānošanas dokumentos 

noteiktie rādītāji ir pārsniegti un 

konstatēti salīdzinoši daudz 

neatbilstoši veikto izdevumu, ņemot 

vērā 2007.gada 26.jūnija MK 

noteikumu Nr.419 „Kārtība, kādā 

Eiropas Savienības struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās 

institūcijas nodrošina plānošanas 

dokumentu sagatavošanu un šo 

Skatīt protokollēmuma 

projekta 7. un 8.punktu, 

informatīvā ziņojuma 

kopsavilkumu un 

ziņojuma 1.3.sadaļu 

„ES struktūrfondu un 

KF finanšu apguve”. 

1.  
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jāskatās visas 3.1.prioritātes 

„Infrastruktūra cilvēku kapitāla 

nostiprināšanai” kontekstā, neizdalot 

atsevišķas aktivitātes. 

fondu ieviešanu” 10. punktu, Ja 

vadošā iestāde konstatē, ka kāda 

atbildīgā iestāde pieejamo Eiropas 

Savienības fonda finansējumu nav 

apguvusi plānotajā apjomā, vadošā 

iestāde, ja nepieciešams, sagatavo 

un iesniedz Ministru kabinetā 

tiesību akta projektu par darbības 

programmas grozījumiem vai 

ierosina Ministru kabinetam lemt 

par neizmantotā finansējuma pārdali 

citu aktivitāšu īstenošanai. Līdz ar 

to, lai vadošā iestāde lemtu par 

šādas rīcības nepieciešamību, 

VARAM un EM būs jāiesniedz 

argumentēta informācija. 

4. Protokollēmuma projekts Valsts kase lūdz papildināt 

protokollēmuma projektu ar šādu punktu: 

„Līdz stājas spēkā MK noteikumi, kas 

nosaka kārtību, kādā valsts budžetā plāno 

līdzekļus EEZ / Norvēģijas finanšu 

instrumenta 2009.-2014.gada periodā 

līdzfinansēto programmu un projektu 

īstenošanai un veic maksājumus, Valsts 

kasei no Finanšu instrumenta biroja 

projekta Nr.LV01 „Tehniskās palīdzības 

fonds 2011.-2017.gadam” ietvaros 

saņemtos līdzekļus ieskaitīt valsts budžeta 

ieņēmumos.” 

Ņemts vērā Skatīt protokollēmuma 

projekta 9.punktu, 

informatīvā ziņojuma 

kopsavilkumu un 

3.sadaļu „Eiropas 

Ekonomikas zonas un 

Norvēģijas finanšu 

instrumentu apguve” 

1.  
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5. Protokollēmuma projekta 

2.punkta ievaddaļa: „Lai 

nodrošinātu 1.mērķa 2007.-

2013.gada plānošanas 

perioda Eiropas Savienības 

struktūrfondu un Kohēzijas 

fonda (turpmāk – ES fondi) 

finansējuma apguves mērķu 

izpildi, noteikt, ka 

2012.gada ietvaros 

atbildīgās iestādes 

nodrošina maksājumus 

finansējuma saņēmējiem 

par ES fondu 

līdzfinansējuma daļu kopā 

vismaz 550 062 522 latu 

apmērā, t.sk.:” 

Tieslietu ministrija norāda, ka no 

protokollēmuma projekta 2.punkta 

redakcijas nav viennozīmīgi skaidrs, kāda 

mērķa vai mērķu izpilde tajā ir paredzēta, 

jo īpaši nav skaidrs, kas ir tajā minētais 

„1.mērķis”. Ievērojot minēto, lūdz 

precizēt protokollēmuma projekta 

2.punktu, nodrošinot tā skaidru un 

nepārprotamu uztveri, un veidojot loģisku 

un saprotamu teikuma konstrukciju. 

Attiecīgi lūdz arī precizēt arī informatīvā 

ziņojuma sadaļā „Kopsavilkums” ietverto 

1.punktu (9.lpp.) 

Ņemts vērā 

Ir precizēta protokollēmuma 

projekta redakcija, kā arī papildus 

skaidrojam, ka saskaņā ar EK regulu 

(EK) Nr. 1080/2006, kas stājās 

spēkā 2006.gada 1.augustā, tiek 

noteikti trīs mērķi fondu pasākumu 

īstenošanai, no kuriem 1.mērķis ir 

konverģence, kas paredzēts 

vismazāk attīstīto dalībvalstu un 

reģionu konverģences paātrināšanai, 

uzlabojot pieauguma un 

nodarbinātības nosacījumus. Tas 

tiek finansēs no ERAF, ESF un KF 

līdzekļiem. Latvija ir tiesīga saņemt 

finansējumu šī mērķa ietvaros.  

2. Skatīt protokollēmuma 

projekta 2.punktu. 

 

6. Informatīvais ziņojums un 

protokollēmuma projekts 

Tieslietu ministrija norāda, ka FM 

2012.gada 20.februāra pavadvēstulē 

Nr.16-01/1047 „Par informatīvā ziņojuma 

projektu „Informatīvais ziņojums par 

Eiropas Savienības struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas 

zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas 

vadības divpusējā finanšu instrumenta un 

Latvijas un Šveices sadarbības 

programmas apguvi līdz 2011.gada 

31.decembrim” (turpmāk – pavadvēstule) 

norādīts, ka izrietoši no informatīvā 

Ņemts vērā Skatīt Informatīvā 

ziņojuma kopsavilkumu 

un protokollēmuma 

projektu. 
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ziņojuma ar protokollēmuma projektu 

atbildīgajām institūcijām tiek noteikti 

veicamie uzdevumi. Tiek vērsta 

uzmanība, ka informatīvā ziņojuma sadaļā 

„Kopsavilkums” un protokollēmuma 

projektā iekļautie atbildīgo institūciju 

uzdevumi pilnībā neatbilst. Ņemot vērā 

minēto, Tieslietu ministrija lūdz precizēt 

protokollēmuma projektu vai informatīvo 

ziņojumu tā, lai starp abiem dokumentiem 

veidotos loģiskā likumsakarība attiecībā 

uz atbildīgo institūciju veicamajiem 

uzdevumiem. 

7. Informatīvais ziņojums un 

pielikumi 

Valsts kanceleja lūdz visās informatīvā 

ziņojuma tabulās precizēt 1.5.2.2.3. 

apakšaktivitātes nosaukumu atbilstoši 

DPP noteiktajam. 

Ņemts vērā Skatīt pielikumus.  

8. Informatīvais ziņojums Kultūras ministrija ir konstatējusi, ka 

3.4.3.3.aktivitātei nav ņemta vērā pēdējā 

nosūtītā informācija par nepieciešamo 

finansējumu 2012.gadā. Vērš uzmanību, 

ka 2012.gada 9.februāra e-pastā tika 

nosūtīta precizēta informācija, kur 

3.4.3.3.aktivitātei paredzētais finansējums 

2012.gada tika plānots 1 220 584 LVL 

apmērā. 

Ņemts vērā Skatīt 4.pielikumu un 

protokollēmuma 

projekta 

2.2.7.apakšpunktu. 

9. Informatīvā ziņojuma 

sadaļa 1.3.2. „ES fondu 

valsts budžeta apguve”, 

Valsts kanceleja lūdz samazināt AI 

noteikto mērķa profilu tabulā Nr.4 

„Atbildīgo iestāžu noteiktais apguves 

Ņemts vērā 

 

Skatīt informatīvā 

ziņojuma 4.pielikumu 

un protokollēmuma 
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sadaļa 1.3.3. „Prognozes un 

mērķi 2012.gadam” un 

pielikumā Nr.4. „Atbildīgo 

iestāžu noteiktais apguves 

mērķis 2012.gadā (LVL)” 

mērķis 2012.gadā (LVL)” 1.5.1.3.1. un 

1.5.1.3.2. apakšaktivitātēs atbilstoši AI 

2012.gada 19.janvārī elektroniski 

sniegtajai informācijai: 

 1.5.1.3.2. apakšaktivitātē uz 34 000 

LVL, izveidojušos starpību 33 790 

LVL apmērā lūdzam pārvirzīt uz 

2013.gadu; 

 1.5.1.3.1. apakšaktivitātē uz 728 LVL, 

izveidojušos starpību 3 913 LVL 

apmērā lūdzam pārvirzīt uz 

2013.gadu. 

Atbilstoši veiktajiem grozījumiem mērķa 

profilā lūdz samazināt Vkanc noteikto 

maksājuma apjomu finansējuma 

saņēmējiem 2012.gadā, kas noteikts MK 

sēdes protokollēmuma projekta 2.1.4. 

apakšpunktā, uz 2 630 694 LVL 

projekta 

2.1.4.apakšpunktu. 

10. Informatīvā ziņojuma 

sadaļa 1.3.2. „ES fondu 

valsts budžeta apguve”, 

sadaļa 1.3.3. „Prognozes un 

mērķi 2012.gadam”, 

pielikums Nr.3 „Finanšu 

apguves mērķa un 

prognožu izpilde līdz 

2011.gada 31.decembrim 

(pārskati veidoti 

09.01.2012.)” 

Valsts kanceleja lūdz precizēt informāciju 

tabulā „Finanšu apguves mērķa un 

prognožu izpilde līdz 2011.gada 

31.decembrim (pārskati veidoti 

09.01.2012.)”, norādot korektu apgūtā 

finansējuma ESF daļu, papildus lūdz 

precizēt izrietošo informāciju grafikā 

Nr.3, Nr.5 u.c. 

Ņemts vērā  

Ziņojuma 3.pielikumā zem tabulas ir 

iekļauta piezīme par precizētajiem 

datiem. 3.pielikumā esošajā tabulā 

dati netiks precizēti, jo tabulas 

kolonnā „Kopējie maksājumi FS 

līdz 31.12.2010” norādītie dati 2011. 

gada sākumā tika precizēti, lūdzot 

Valsts kanceleju tos saskaņot un 

vienoties par gala summām, kuras 
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tiek fiksētas statusā uz 31.12.2010. 

Valsts kanceleja šādus datus 

saskaņoja 2011. gada sākumā. 

Šie dati arī tika skaņoti bez 

iebildumiem iepriekšējos 2011.gada 

informatīvajos ziņojumos, kā arī 

norādītie dati ir bijuši izmantoti visu 

2011. gadu. Šādi dati arī tiks 

izmantoti turpmāk. 

Papildus informējam, ka informācija 

sagatavota, pamatojoties uz ES 

struktūrfondu un Kohēzijas fonda 

vadības informācijas datiem uz 

09.01.2012., ņemot vērā, ka AI/SI 

saskaņā ar starpresoru vienošanos 

dati jāievada 5 darba dienu laikā.  

11. Informatīvā ziņojuma 

1.4.1.sadaļas „Darbības 

programma „Cilvēkresursi 

un nodarbinātība” 

Valsts kanceleja lūdz informatīvā 

ziņojuma projekta 1.4.1.sadaļas „Darbības 

programma „Cilvēkresursi un 

nodarbinātība” apakšsadaļā 

„Administratīvās kapacitātes 

stiprināšana” precizēt informāciju par 

administrējamo projektu skaitu, iekļaujot 

informāciju ne vien par Vkanc., bet arī 

par FM un VARAM administrētajiem 

projektiem 5.prioritātē. 

Ņemts vērā Ziņojuma teksts 

papildināts 28. un 29. 

lpp.  

12. Informatīvā ziņojuma 

1.4.1.sadaļas „Darbības 

Valsts kanceleja lūdz precizēt informatīvā 

ziņojuma projekta 27.lpp. pēdējo 

Ņemts vērā Veikts redakcionāls 

labojums ziņojuma 
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programma „Cilvēkresursi 

un nodarbinātība” 

rindkopu un 28.lpp. pirmo rindkopu, 

izslēdzot šādu teksta daļu „…aktīvi 

turpinājies darbs pie publiskās pārvaldes 

cilvēkresursu plānošanas un vadības 

sistēmas attīstības”. Tā kā pārskata 

periodā atkārtoti tika uzsāktas politiskas 

diskusijas par 1.5.2.1.aktivitātes 

īstenošanu un pieņemts lēmums par tās 

pārtraukšanu un finansējuma pārdali LM 

administrētām aktivitātēm, uzskatām, ka 

esošā ziņojuma redakcija neadekvāti 

atspoguļo faktisko situāciju. 

tekstā 28.lpp. 

13. Informatīvā ziņojuma 1.5.1. 

sadaļa „Darbības 

programma „Cilvēkresursi 

un nodarbinātība” 

Izglītības un zinātnes ministrija lūdz 

ziņojuma projekta 1.5.1. punkta 

„Darbības programma „Cilvēkresursi un 

nodarbinātība”” sadaļas „Augstākā 

izglītība un zinātne” pirmās rindkopas 

pēdējo teikumu izteikt šādā redakcijā: 

„Cilvēkresursu piesaistes zinātnei atbalsta 

aktivitātē līdz 2011.gada 31.decembrim 

zinātniski pētnieciskajos projektos 

iesaistīti 553 pilna darba laika ekvivalentu 

strādājošie zinātniskie darbinieki, un 

drīzumā plānots uzsākt otrās kārtas 

īstenošanu, projektu īstenošanas 

nosacījumus plānojot tā, lai maksimāli 

pietuvinātos DPP plānotajai iznākuma 

rādītāja vērtībai.” Precizējums 

pamatojams ar informāciju, kas sniegta 

Ņemts vērā Cilvēkresursu piesaistes 

zinātnei atbalsta 

aktivitātē līdz 

2011.gada 

31.decembrim 

zinātniski 

pētnieciskajos projektos 

iesaistīti 553 pilna 

darba laika ekvivalentu 

strādājošie zinātniskie 

darbinieki, un drīzumā 

plānots uzsākt otrās 

kārtas īstenošanu, 

projektu īstenošanas 

nosacījumu plānojot tā, 

lai maksimāli 

pietuvinātos DPP 
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IZM par ESF līdzfinansēto pasākumu un 

aktivitāšu ieviešanu par pārskata periodu 

no 01.07.2011. līdz 31.12.2011. 

plānotajai iznākuma 

rādītāja vērtībai. 

14. Informatīvā ziņojuma 1.5.1. 

sadaļa „Darbības 

programma „Cilvēkresursi 

un nodarbinātība” 

Izglītības un zinātnes ministrija lūdz 

precizēt ziņojuma projekta 1.5.1. punkta 

„Darbības programma „Cilvēkresursi un 

nodarbinātība”” sadaļas „ Izglītība un 

prasmes” otrās rindkopas pirmo teikumu 

izteikt šādā redakcijā: „Piemēram, 

prioritātē „Izglītība un prasmes” līdz 

2011.gada 31.decembrim nav vērojams 

reāls rādītāju izpildes progress attiecībā 

uz uzlaboto profesionālās izglītības 

programmu skaitu (0), jo 

1.2.1.1.1. apakšaktivitātes „Nozaru 

kvalifikāciju sistēmas izveide un 

profesionālās izglītības pārstrukturizācija” 

projekta īstenošana tika uzsākta 

2010.gada nogalē, un tā ietvaros šobrīd 

notiek tautsaimniecības nozaru izpēte. 

Balstoties uz izpētes rezultātiem tiks 

izstrādāti vai aktualizēti profesiju 

standarti, izstrādātas profesionālās 

izglītības programmas, izmantojot 

moduļu pieeju, un izstrādātas 

profesionālās kvalifikācijas eksāmenu 

satura bāzes, kā arī uzsākta ārpus 

formālās izglītības iegūto zināšanu, 

prasmju un kompetenču novērtēšana. 

Ņemts vērā Piemēram, prioritātē 

„Izglītība un prasmes” 

līdz 2011.gada 

31.decembrim nav 

vērojams reāls rādītāju 

izpildes progress 

attiecībā uz uzlaboto 

profesionālās izglītības 

programmu skaitu (0), 

jo 

1.2.1.1.1. apakšaktivitāt

es „Nozaru 

kvalifikāciju sistēmas 

izveide un profesionālās 

izglītības 

pārstrukturizācija” 

projekta īstenošana tika 

uzsākta 2010.gada 

nogalē, un tā ietvaros 

šobrīd notiek 

tautsaimniecības nozaru 

izpēte. Balstoties uz 

izpētes rezultātiem tiks 

izstrādāti vai aktualizēti 

profesiju standarti, 

izstrādātas 
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2011.gadā ir izvērtētas piecas (ķīmiskā 

rūpniecība, enerģētika, 

tekstilizstrādājumi, tūrisms un 

skaistumkopšana) no 12 definētajām 

tautsaimniecības nozarēm.” Precizējums 

pamatojams ar nepieciešamību skaidrot 

uzraudzības rādītāju izpildi pēc būtības, 

ņemot vērā aktivitātes specifiku un 

faktiski veiktās darbības. 

profesionālās izglītības 

programmas, 

izmantojot moduļu 

pieeju, un izstrādātas 

profesionālās 

kvalifikācijas eksāmenu 

satura bāzes, kā arī 

uzsākta ārpus formālās 

izglītības iegūto 

zināšanu, prasmju un 

kompetenču 

novērtēšana. 2011.gadā 

ir izvērtētas piecas 

(ķīmiskā rūpniecība, 

enerģētika, 

tekstilizstrādājumi, 

tūrisms un 

skaistumkopšana) no 12 

definētajām 

tautsaimniecības 

nozarēm. Savukārt 

aktivitātē, kuras 

ietvaros vispārējās 

izglītības pedagogiem 

tiek nodrošināts atbalsts 

kompetences un 

kvalifikācijas 

pilnveidošanai, līdz 

2011.gada beigām ESF 
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atbalstu ir saņēmuši 

tikai 2437 pedagogi jeb 

12,2% no DPP noteiktā 

mērķa uz 2013.gada 

31.decembri. 

15. Informatīvā ziņojuma 1.5.1. 

sadaļa „Darbības 

programma „Cilvēkresursi 

un nodarbinātība” 

Izglītības un zinātnes ministrija lūdz 

precizēt ziņojuma projekta 1.5.1. punkta 

„Darbības programma „Cilvēkresursi un 

nodarbinātība”” sadaļas „Izglītība un 

prasmes” otrajā rindkopā minēto ESF 

mērķstipendiju studijām profesionālās 

izglītības programmās saņēmušo jauniešu 

skaitu procentos pret darbības 

programmas papildinājumā noteikto 

mērķi no 85,2% uz 122%. Vēršam 

uzmanību uz to, ka saskaņā ar spēkā 

esošo darbības programmas 

papildinājuma redakciju mērķis 

2013.gadam šajā aktivitātē ir 40 000 

stipendiāti. 

Ņemts vērā Vērtējot 2011.gada 

griezumā sasniegto 

progresu, īpaši jāuzsver 

ievērojamais ESF 

mērķstipendiju studijām 

profesionālās izglītības 

programmās saņēmušo 

jauniešu skaita 

pieaugums – līdz 

2011.gada 

31.decembrim ESF 

mērķstipendijas ir 

saņēmuši 48 960 

profesionālo skolu 

studenti jeb 122% no 

DPP noteiktā mērķa uz 

2013.gada 31.decembri 

(pieaugums kopš 

2010.gada 31.decembra 

– 9 258). 

16. Informatīvā ziņojuma 1.4.2. 

sadaļa „Darbības 

programma 

„Uzņēmējdarbība un 

Izglītības un zinātnes ministrija lūdz 

svītrot ziņojuma projekta 1.4.2.punkta 

Darbības programma „Uzņēmējdarbība 

un inovācijas”” sadaļas „Zinātne un 

Ņemts vērā 

 

Aizstāt ziņojuma teksta 

daļu „Taču kopumā 

zinātnes un pētniecības 

aktivitāšu ieviešana 
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inovācijas”” apakšsadaļa 

„Zinātne un inovācijas” 

inovācijas” otrās rindkopas trešo teikumu 

„Aktivitātes „Zinātnes infrastruktūras 

attīstība” MK noteikumu izstrāde un 

saskaņošana ilga vairākus gadus, jo VI 

sastopoties ar IZM pretestību uzstāja 

izstrādāt tādus aktivitātes īstenošanas 

noteikumus, kas motivētu zinātniekus un 

komersantus sadarboties un izstrādāt 

komercializējamus projektus.”, jo tas 

nesniedz faktiskajai situācijai atbilstošu 

informāciju par 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes 

MK noteikumu izstrādi un saskaņošanu. 

Ierosināt papildināt rindkopu ar šādiem 

vārdiem: „Pamatojoties uz valsts 

zinātnisko institūciju iepriekšējos gados 

uzrādīto rezultātu izvērtējumu, institūciju 

zinātniskās darbības stratēģiju 

izvērtējumu 2009.gada noslēgumā, IZM 

2010.gadā turpināja darbu pie efektīvākas 

zinātnes pārvaldības sistēmas attīstības, 

veidojot triju līmeņu zinātnisko institūciju 

hierarhiju: (1) reģionāla līmeņa 

zinātniskās institūcijas, (2) valsts nozīmes 

zinātniskās institūcijas, (3) Eiropas 

Savienības līmeņa zinātniskās institūcijas. 

Attiecīgi 2010.gada sākumā sadarbībā ar 

zinātnisko institūciju pārstāvjiem noritēja 

intensīvs darbs pie atbalsta 

pārstrukturizācijas 2.1.1.3.1. 

2011.gadā ir ievērojami 

kavējusies. Aktivitātes 

„Zinātnes 

infrastruktūras attīstība” 

MK noteikumu izstrāde 

un saskaņošana ilga 

vairākus gadus, jo VI 

sastopoties ar IZM 

pretestību uzstāja 

izstrādāt tādus 

aktivitātes īstenošanas 

noteikumus, kas 

motivētu zinātniekus un 

komersantus 

sadarboties un izstrādāt 

komercializējamus 

projektus.” ar 

„Pamatojoties uz valsts 

zinātnisko institūciju 

iepriekšējos gados 

uzrādīto rezultātu 

izvērtējumu, institūciju 

zinātniskās darbības 

stratēģiju izvērtējumu 

2009.gada noslēgumā, 

IZM 2010.gadā 

turpināja darbu pie 

efektīvākas zinātnes 

pārvaldības sistēmas 
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apakšaktivitātes ietvaros, lai nodrošinātu 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda 

finansējuma koncentrēšanu aptuveni 10 

starptautiski konkurētspējīgos un uz 

tautsaimniecības nozaru attīstību vērstos 

valsts nozīmes pētniecības centros, 

tādējādi nodrošinot mērķtiecīgāku 

atbalstu nozares stratēģisko mērķu 

sasniegšanai, kas tai skaitā veicinās 

Baltijas jūras reģiona starptautisko 

konkurētspēju un sinerģiju ar Eiropas 

pētniecības telpu. Nodrošinot 

2.1.1.3.1.apakšaktivitātes atbalsta 

pielāgošanu nozares strukturālajiem un 

stratēģiskajiem mērķiem, kā arī lai 

sekmētu zinātnes komercializācijas un 

jaunu eksportspējīgu produktu radīšanai 

nepieciešamās bāzes izveidi, kā 

problēmjautājums dienas kārtībā atkārtoti 

izvirzījās apakšaktivitātes ietvaros plānoto 

investīciju atbilstība valsts atbalsta 

regulējumam, tādējādi aizkavējot 

2.1.1.3.1.apakšaktivitātes Ministru 

kabineta noteikumu apstiprināšanu 

Ministru kabinetā.” 

attīstības, veidojot triju 

līmeņu zinātnisko 

institūciju hierarhiju: 

(1) reģionāla līmeņa 

zinātniskās institūcijas, 

(2) valsts nozīmes 

zinātniskās institūcijas, 

(3) Eiropas Savienības 

līmeņa zinātniskās 

institūcijas. Attiecīgi 

2010.gada sākumā 

sadarbībā ar zinātnisko 

institūciju pārstāvjiem 

noritēja intensīvs darbs 

pie atbalsta 

pārstrukturizācijas 

apakšaktivitātes 

„Zinātnes 

infrastruktūras attīstība” 

ietvaros, lai nodrošinātu 

ERAF finansējuma 

koncentrēšanu aptuveni 

10 starptautiski 

konkurētspējīgos un uz 

tautsaimniecības nozaru 

attīstību vērstos valsts 

nozīmes pētniecības 

centros, tādējādi 

nodrošinot 
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mērķtiecīgāku atbalstu 

nozares stratēģisko 

mērķu sasniegšanai, kas 

tai skaitā veicinās 

Baltijas jūras reģiona 

starptautisko 

konkurētspēju un 

sinerģiju ar Eiropas 

pētniecības telpu. 

Nodrošinot 

apakšaktivitātes 

„Zinātnes 

infrastruktūras attīstība” 

atbalsta pielāgošanu 

nozares strukturālajiem 

un stratēģiskajiem 

mērķiem, kā arī lai 

sekmētu zinātnes 

komercializācijas un 

jaunu eksportspējīgu 

produktu radīšanai 

nepieciešamās bāzes 

izveidi, kā 

problēmjautājums 

atkārtoti izvirzījās 

apakšaktivitātes 

ietvaros plānoto 

investīciju atbilstība 

valsts atbalsta 
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regulējumam, tādējādi 

aizkavējot 

apakšaktivitātes 

„Zinātnes 

infrastruktūras attīstība” 

MK noteikumu 

apstiprināšanu MK.” 

17. Informatīvā ziņojuma 1.4.2. 

sadaļa „Darbības 

programma 

„Uzņēmējdarbība un 

inovācijas”” apakšsadaļa 

„Zinātne un inovācijas” 

Izglītības un zinātnes ministrija lūdz 

izteikt projekta 1.4.2. punkta „Darbības 

programma „Uzņēmējdarbība un 

inovācijas”” sadaļas „Zinātne un 

inovācijas” ceturtās rindkopas pirmo 

teikumu šādā redakcijā: „2012.gada 

pirmajā pusgadā paredzēts izstrādāt un 

apstiprināt projektu iesniegumu 

vērtēšanas kritērijus, kā arī MK 

noteikumus aktivitātes „Atbalsts zinātnei 

un pētniecībai” otrajai kārtai, lai 

2012.gada otrā pusgadā varētu izsludināt 

otrās kārtas projektu iesniegumu atlasi.” 

Precizējums pamatojams ar informāciju, 

kas sniegta IZM ziņojumā par ES fondu 

līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu 

ieviešanu par pārskata periodu no 

01.07.2011. līdz 31.12.2011. 

Ņemts vērā Aizstāt ziņojuma teksta 

daļu 

„2012.gada pirmajā 

pusgadā paredzēts 

izstrādāt un apstiprināt 

projektu iesniegumu 

vērtēšanas kritērijus, kā 

arī MK noteikumus 

aktivitātes „Atbalsts 

zinātnei un pētniecībai” 

otrajai kārtai, lai 

2012.gada otrā pusgadā 

varētu izsludināt otrās 

kārtas projektu 

iesniegumu atlasi.” 

18. Informatīvā ziņojuma 1.4.3. 

sadaļa „Darbības 

programma „Infrastruktūra 

un pakalpojumi”” 

Veselības ministrija norāda, ka 

informatīvā ziņojuma sadaļā 1.4.3. 

„Darbības programma „Infrastruktūra un 

pakalpojumi”” nepieciešams precizēt 

Ņemts vērā.  Aizstāt ziņojuma teksta 

daļas: 

1)Uz 2011.gada beigām 

apstiprināti projekti par 
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pasākuma „Veselības aprūpes 

infrastruktūra” progresa datus un norādīt, 

ka:  

 uz 2011.gada beigām apstiprināti 

projekti par 98,7% nevis par 99,1% no 

aktivitātēm piešķirtā publiskā 

finansējuma; 

 veselības aprūpes centru aktivitātē 

2011.gadā izmaksāti 35,6%, nevis 

65,2% no aktivitātei piešķirtā 

finansējuma; 

 stacionārās veselības aprūpes 

aktivitātē 2011.gadā izmaksāti 20,3% 

nevis 18,5% no aktivitātes kopējā 

finansējuma; 

 līdz 2011.gada beigām ir uzlabota 

infrastruktūra 4 ģimenes ārstu praksēs 

un uzlabota infrastruktūra 20 

ārstniecības iestādēs. 

98,7% no aktivitātēm 

piešķirtā publiskā 

finansējuma un noslēgti 

līgumi par 98,7% no 

pieejamā publiskā 

finansējuma.  

2) Progress 

salīdzinājumā ar 2010. 

gadu ir 18,2% un to 

galvenokārt 

nodrošinājušas divas 

aktivitātes: veselības 

aprūpes centru 

aktivitāte (2011.gadā 

izmaksāti 35,6% no 

aktivitātei piešķirtā 

finansējuma) un 

stacionārās veselības 

aprūpes aktivitāte 

(2011.gadā izmaksāti 

20,3% no aktivitātes 

kopējā finansējuma). 

3) Līdz 2011.gada 

beigām ir uzlabota 

infrastruktūra četrām 

ģimenes ārsta praksēm, 

uzlabota infrastruktūra 

20 ārstniecības iestādēs, 
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kā arī 4 slimnīcām 

iegādāta radioterapijas 

aparatūra. 

19. Informatīvā ziņojuma 

1.5.1.sadaļa Darbības 

programma 

„Uzņēmējdarbība un 

inovācijas” apakšsadaļa 

„Zinātne un inovācijas” 

Izglītības un zinātnes ministrija lūdz 

precizēt ziņojuma projekta 1.5.1.punkta 

„Darbības programma „Uzņēmējdarbība 

un inovācijas” sadaļas „Zinātne un 

inovācijas”” trešo rindkopu, izsakot šādā 

redakcijā: „Ņemot vērā, ka lielākā daļa 

aktivitātes „Zinātnes un pētniecības 

infrastruktūras attīstība” projektu tika 

uzsākti 2011.gada nogalē (tika slēgtas 

vienošanās), rādītāju „Modernizētu 

zinātnisko institūciju skaits” un „Latvijas 

akadēmiskais pamattīkls zinātniskās 

darbības un pētniecības nodrošināšanai” 

progress būs vērojams nākamajos 

pārskata periodos.” 

Ņemts vērā 

 

Ņemot vērā, ka lielākā 

daļa aktivitātes 

„Zinātnes un 

pētniecības 

infrastruktūras attīstība” 

projektu tika uzsākti 

2011.gada nogalē (tika 

slēgtas vienošanās), 

rādītāju „Modernizētu 

zinātnisko institūciju 

skaits” un „Latvijas 

akadēmiskais 

pamattīkls zinātniskās 

darbības un pētniecības 

nodrošināšanai” 

progress būs vērojams 

nākamajos pārskata 

periodos. Ņemot vērā 

apstiprinātos projektus 

aktivitātēs „Zinātniskās 

infrastruktūras attīstība” 

un „Informācijas 

tehnoloģiju 

infrastruktūras un 

informācijas sistēmu 
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uzlabošana zinātniskajai 

darbībai” rādītāji uz 

31.12.2011 sasniegti 

par 22% un 100% 

attiecīgi. 

20. Informatīvā ziņojuma 

1.5.3.apakšpunkts 

„Darbības programma 

„Infrastruktūra un 

pakalpojumi”” 

Labklājības ministrija lūdz 

1.5.3.apakšpunkta 54. lappuses otrās 

rindkopas pēdējo teikumu izteikt šādā 

redakcijā: 

„Līdz 2011.gada beigām bija plānots 

izveidot 6 tādas informācijas pieejas 

vietas, izpilde ir 16.7 % no plānotā, un 

DPP plānotais rādītājs netiks sasniegts, ja 

netiks veikti grozījumi DPP.” 

Atbilstoši Finanšu ministrijas 26.01.2012. 

uzraudzības sanāksmē saņemtajam 

vadošās iestādes skaidrojumam, darbības 

programmas „Infrastruktūra un 

pakalpojumi” (DDP) papildinājumā nav 

plānots veikt grozījumus rādītāju 

aktualizēšanai, līdz ar to lūdzam 

papildināt ziņojuma tekstu, ka grozījumi 

DPP netiek plānoti. 

Ņemts vērā Līdz 2011.gada beigām 

bija plānots izveidot 6 

tādas informācijas 

pieejas vietas, izpilde ir 

16,7% no plānotā, 

rādītājs netiks sasniegts. 

Grozījumi DPP netiek 

plānoti, bet līdzīgi kā 

citiem rādītājiem 

izpilde turpmākajos 

gados būs vērtējama arī 

pret AI prognozēto 

rādītāja vērtību. 

21. Informatīvā ziņojuma 

5.4.3.apakšpunktā 

„Informācija par 

neatbilstībām un 

neatbilstoši veiktajiem 

izdevumiem periodā no 

Tieslietu ministrija lūdz informatīvā 

ziņojuma sadaļā „5.4.3.Informācija par 

neatbilstībām un neatbilstoši veiktajiem 

izdevumiem periodā no 01.01.2011. līdz 

31.12.2011. (2011.gads)” ietvertajā 

Tabulā Nr. 4 korekti norādīt informāciju 

Ņemts vērā Precizējumi veikti 

atbilstoši Tieslietu 

ministrijas 

komentāriem. Skat 

informatīvā ziņojuma 

sadaļu 
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01.01.2011. līdz 

31.12.2011. (2011.gads)” 

par Tieslietu ministrijā ierosināto 

disciplinārlietu skaitu saistībā ar 

konstatētajām neatbilstībām valsts 

budžeta īstenotajos projektos, kas 

līdzfinansēti no Eiropas Savienības fondu 

2007. – 2013.gada plānošanas perioda, 

Eiropas Ekonomikas zonas/Norvēģijas 

finanšu instrumentu un Latvijas Šveices 

sadarbības programmām, skaitli „7” 

aizstājot ar skaitli „6”.  

Tāpat lūdzam precizēt šajā tabulā norādīto 

neatbilstību summu, „LVL 378 065,30” 

aizstājot ar „LVL 378 095,27”. 

„5.4.3.Informācija par 

neatbilstībām un 

neatbilstoši veiktajiem 

izdevumiem periodā no 

01.01.2011. līdz 

31.12.2011. 

(2011.gads)”. 

22. Informatīvā ziņojuma 

sadaļa 6.1. „Veiktie 

pasākumi ES fondu vadības 

un kontroles sistēmas 

pilnveidošanai” 

Labklājības ministrija lūdz 

6.1.apakšpunkta otrās rindkopas pēdējā 

teikumā vārdus „ko šobrīd AI un SI 

nosaka publicēt” aizstāt ar vārdiem „ko 

agrāk AI un SI noteica publicēt”. 

Skaidrojam, ka 10.07.2007. Ministru 

kabineta noteikumi Nr.484 „Kārtība, kādā 

publisko informāciju par Eiropas 

Savienības struktūrfondu un Kohēzijas 

fonda projektiem” zaudējuši spēku no 

07.10.2011. 

Ņemts vērā VI ir izveidojusi VIS un 

interneta mājas lapā 

www.esfondi.lv 

pieejamā ES fondu 

aktivitāšu meklētāja 

sasaisti, kā rezultātā 

īstenota projektu 

informācijas 

automātiska 

publicēšana no VIS ES 

fondu aktivitāšu 

meklētājā. Tāpēc 

pašlaik vispārpieejamo 

informāciju par 

projektiem interneta 

mājas lapā 
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www.esfondi.lv 

nodrošina VI. Tādējādi 

vienkopus nodrošināta 

ērta pieeja tai 

informācijai, ko 

iepriekš AI un SI 

noteica publicēt MK 

noteikumi Nr.484. 

Projektu informācija 

meklētājā apskatāma 

vairākos veidos, kā arī 

meklējot pēc dažādiem 

parametriem. 

23. Informatīvā ziņojuma 

sadaļa 6.1. „Veiktie 

pasākumi ES fondu vadības 

un kontroles sistēmas 

pilnveidošanai” 

 

Valsts kanceleja lūdz precizēt informatīvā 

ziņojuma projekta 84.lpp. sadaļā 

„Daļveida atalgojumu attiecināšana no TP 

līdzekļiem” pēdējo teikumu, jo atbilstoši 

protokollēmumam, kas pievienots 

Finanšu ministrijas informatīvā ziņojuma 

projektam „Par atalgojuma daļveida 

attiecināšanu un elektroniskas darba laika 

uzskaites sistēmas piemērošanu Eiropas 

Savienības struktūrfondu un Kohēzijas 

fonda, Norvēģijas finanšu instrumenta un 

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu 

instrumenta vadības nodrošināšanai” ir 

paredzēts konceptuāli atbalstīt atalgojuma 

daļveida attiecināšanu un elektroniskas 

darba laika uzskaites sistēmas ieviešanu 

Ņemts vērā Risinājumu visās ES 

fondus administrējošās 

iestādēs plānots ieviest 

ne vēlāk kā ar 

2014.gadu. 
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Eiropas Savienības fondus un citus 

finanšu instrumentus administrējošajās 

institūcijās ne vēlāk kā ar 2014.gadu; 

24. Informatīvā ziņojuma 

sadaļa 6.1. „Veiktie 

pasākumi ES fondu vadības 

un kontroles sistēmas 

pilnveidošanai” 

 

Valsts kanceleja ierosina svītrot 

informatīva ziņojuma projekta 84.lpp. 

sadaļā „Stiprināta VI uzraudzība pār 

pārbaudēm projektu īstenošanas vietās” 

otrās rindkopas pēdējā teikumā izdarītos 

secinājumus par iestāžu darba kvalitāti un 

kapacitāti un vērtēt to tikai pēc tam, kad 

Finanšu ministrija saņems institūciju 

atzinumus par SIA „Ernst & Young” 

sagatavotajiem audita ziņojumiem. Valsts 

kancelejas un Sabiedrības integrācijas 

fonda pieredze liecina, ka iepriekšminētie 

ziņojumi ir izstrādāti ļoti īsos laika 

termiņos (konkrētajā gadījumā – 3 

dienas), kā rezultātā nav tikuši izvērtēti 

visi projektā pieejamie dokumenti, 

ziņojumā ir daudzas faktoloģiskas kļūdas 

un dažviet arī atspoguļojas neizpratne par 

fondu specifiskajiem nosacījumiem un 

Latvijas normatīvajiem aktiem un 

metodiskajiem materiāliem. 

Ņemts vērā  Ziņojums precizēts 

atbilstoši Valsts 

kancelejas  

SIA 

Ernst&Young 

pārbaudes, sistēmas 

uzlabojumi, 

virsuzraudzība no 

vadošās iestādes puses 

tiek veikt ar mērķi 

sistemas uzlabojumi, 

virsuzraudziba ar mērķi 

gūt pārliecību par 

atbilstošu deleģēto 

funkciju izpildi, lai EK 

nerastos šaubas par 

izdevumu 

attiecināmību.  

Pašlaik nosūtītie 

ziņojumi ļauj secināt 

par projekta uzraudzību. 

Ziņojumi iestādēm tika 

nosūtīti ar mērķi 

precizēt secinājumus un 

izvērtēt, kuri no 

ieteikumiem ir/ nav 
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ieviešami. E&Y veiktās 

pārbaudes nav vienīgais 

kritērijs, pēc kā Vadošā 

iestāde plāno novērtēt 

iestāžu darbu. 

25. Informatīvā ziņojuma 

sadaļa 8.2. „Plānotie 

pasākumi/aktivitātes, laika 

grafiks” 

Labklājības ministrija lūdz 

8.2.apakšpunkta pirmajā rindkopā vārdu 

„aktualizēs” aizstāt ar vārdu „aktualizēja”. 

Redakcionāls precizējums, ņemot vērā 

ziņojuma sagatavošanas laiku. 

Ņemts vērā 2012.gada janvārī VI 

sadarbībā ar nozaru 

ministrijām aktualizēja 

LR Pozīciju Nr.1 „Par 

ES Kohēzijas politikas 

regulu priekšlikumiem 

2014. – 2020.gada 

plānošanas periodam, 

uz kā pamata tiks 

turpināts aizstāvēt 

Latvijas intereses 

turpmākajos ES līmeņa 

pasākumos, divpusējās 

tikšanās. 

26. Informatīvā ziņojuma 

3.pielikums „Finanšu 

apguves mērķa un 

prognožu izpilde līdz 

2011.gada 31.decembrim 

(pārskati veidoti 

09.01.2012.)” 

Veselības ministrija norāda, ka 

informatīvā ziņojuma 3.pielikumā 

„Finanšu apguves mērķa un prognožu 

izpilde līdz 2011.gada 31.decembrim 

(pārskati veidoti 09.01.2012.)” norādītie 

Veselības ministrijas ERAF veiktie 

maksājumi 2011.gadā (01.01.2011-

31.12.2011) neatbilst faktiski veiktajiem 

maksājumiem, līdz ar to arī aprēķinātie 

procenti nav korekti: 

Ņemts vērā daļēji 

Ziņojuma 3.pielikumā zem tabulas ir 

iekļauta piezīme par precizētajiem 

datiem. 3.pielikumā esošajā tabulā 

dati netiks precizēti, jo informācija 

sagatavota, pamatojoties uz ES 

struktūrfondu un Kohēzijas fonda 

vadības informācijas datiem uz 

09.01.2012., ņemot vērā, ka AI/SI 

saskaņā ar starpresoru vienošanos 
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 3.1.5.1.1.apakšaktivitāte "Ģimenes 

ārstu tīkla attīstība" – FM norādītais ir 

55 676 LVL, savukārt reāli veiktais 

maksājums ir 57 078 LVL (starpība – 

1 402 LVL), līdz ar to AI mērķa 

izpilde ir 100%; 

 3.1.5.2.aktivitāte "Neatliekamās 

medicīniskās palīdzības attīstība" – 

FM norādītais ir 1 113 965 LVL, 

savukārt reāli veiktais maksājums ir 2 

075 965 LVL (starpība – 962 000 

LVL,) līdz ar to AI mērķa izpilde ir 

65%; 

 3.1.5.3.1.apakšaktivitāte "Stacionārās 

veselības aprūpes attīstība" – FM 

norādītais ir 23 535 239 LVL, 

savukārt reāli veiktais maksājums ir 

23 865 492 LVL (starpība – 330 253 

LVL), līdz ar to AI mērķa izpilde ir 

109%. 

dati jāievada 5 darba dienu laikā. 

Papildus vēršam uzmanību, ka 

prezentācijā, ko plānots demonstrēt 

MK sēdes laikā, tiks iekļauti 

apguves dati uz 29.02.2012. 

27. Informatīvā ziņojuma 

3.pielikums „Finanšu 

apguves mērķa un 

prognožu izpilde līdz 

2011.gada 31.decembrim 

(pārskati veidoti 

09.01.2012.)” 

Labklājības ministrija lūdz ziņojuma 

3.pielikumā 5.ailē „Fakts - Maksājumi FS 

01.01.2011. - 31.12.2011.” 179.rindā 

(3.1.4.1.5.apakšakivitāte) skaitli „1 992 

325” aizstāt ar skaitli „2 004 498”, kas ir 

aktivitāte finansējuma saņēmējiem 

2011.gadā pareizā faktiski veikto 

maksājumu summa. Skaidrojam, ka datu 

Ņemts vērā daļēji 

Ziņojuma projekta 4.pielikumā 

dzēsta kolonna „Izmaksāts 

finansējuma saņēmējam līdz 

31.12.2011. (ES fondu fin.), LVL”. 

Savukārt ziņojuma 3.pielikumā zem 

tabulas ir iekļauta piezīme par 

precizētajiem datiem. 3.pielikumā 

Skatīt informatīvā 

ziņojuma 3. un 

4.pielikumu. 
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novirze ir izveidojusies par VSAC „Rīga” 

2011.gadā veiktu maksājumu 14320,80 

LVL, t.sk. 12 172,68 Ls ERAF daļa, 

(informācija par maksājuma pieprasījumu 

ES SF un KF VIS ievadīta 23.12.2011., 

apstiprināta 09.01.2012.). Vēršam 

uzmanību, ka minētais maksājums ir 

ņemts vērā un iekļauts ziņojuma 

4.pielikuma tabulas Nr.1 „Atbildīgo 

iestāžu noteiktais apguves mērķis 

2012.gadā (LVL)” 5.ailes „Izmaksāts 

finansējuma saņēmējam līdz 31.12.2011. 

(ES fondu fin.), LVL” 178.rindā 

(3.1.4.1.5.apakšakivitāte), tādējādi 

ziņojuma 3. un 4.pielikuma sagatavošanā 

nav lietota vienāda pieeja un precizējums 

veicams, lai vienādotu informāciju abos 

pielikumos. 

esošajā tabulā dati netiks precizēti, 

jo informācija sagatavota, 

pamatojoties uz ES struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda vadības 

informācijas datiem uz 09.01.2012., 

ņemot vērā, ka AI/SI saskaņā ar 

starpresoru vienošanos dati jāievada 

5 darba dienu laikā. Papildus vēršam 

uzmanību, ka prezentācijā, ko 

plānots demonstrēt MK sēdes laikā, 

tiks iekļauti apguves dati uz 

29.02.2012., līdz ar to tajā tiks ņemti 

vērā arī visi 

3.1.4.1.5.apaksāktivitātes ietvaros 

veiktie maksājumi. 

28. Informatīvā ziņojuma 

pielikums Nr.5 

„Informācija par darbības 

programmās noteikto 

rādītāju izpildi 2011.gadā” 

Veselības ministrija lūdz precizēt 

informatīvā ziņojuma 5.pielikumā 

„Informācija par darbības programmās 

noteikto rādītāju izpildi 2011.gadā” nav 

korekti un pilnīgi dati tabulas: 

 3.1.Nr.1. ailē „Sasniegtā vērtība līdz 

31.12.2010.” rādītāja „Atbalstīto 

veselības aprūpes centru skaits” 

vērtībai jābūt ir „1”, nevis „11”,  

 3.2.Nr.1. datus 3.1.prioritātē 

"Infrastruktūra cilvēku kapitāla 

Ņemts vērā.  

Pielikumā ir sniegti dati par 

progresu uz 31.12.2011. 

Papildināts ar 

3.1.5.1.1.apakšaktivitates iznākuma 

un rezultāta rādītāju 

Skatīt informatīvā 

ziņojuma pielikums 

Nr.5 „Informācija par 

darbības programmās 

noteikto rādītāju izpildi 

2011.gadā” 
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nostiprināšanai" nepieciešams 

papildināt ar 3.1.5.1.1.apakšaktivitātes 

"Ģimenes ārstu tīkla attīstība" 

uzraudzības rādītājiem, jo uz 

2011.gada 31.decembri ir jau 

atbalstītas 4 ģimenes ārstu prakses; 

 3.3.Nr.2. ailē „Izpilde pret AI plānoto 

vērtību līdz 31.12.2011.”, ņemot vērā, 

ka rādītāja „Vidējais gultu 

noslogojums slimnīcās” vērtība ir –30, 

bet ailē „Izpilde uz 31.12.2011. pret 

plānošanas periodā sasniedzamo 

vērtību” vērtība ir „-11”. 

  

III. Priekšlikumi 

  

Nr. 

 p.k. 

Saskaņošanai nosūtītā 

projekta redakcija 

(konkrēta punkta (panta) 

redakcija) 

Atzinumā norādītais ministrijas (citas 

institūcijas) priekšlikums 

Atbildīgās ministrijas 

pamatojums priekšlikuma 

noraidījumam 

Atzinuma 

sniedzēja 

uzturētais 

priekšlikums, 

ja tas atšķiras 

no atzinumā 

norādītā 

priekšlikuma 

pamatojuma 

Projekta 

attiecīgā punkta 

(panta) galīgā 

redakcija 

1 2 3 4 5 6 

1.  

 

Protokollēmuma projekts Tieslietu ministrija norāda, ka, ņemot 

vērā, ka protokollēmuma projekta 

Nav ņemts vērā 

Vēršam uzmanību, ka  MK 
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1.punkts paredz pieņemt zināšanai 

informatīvo ziņojumu, nav saprotama 

protokollēmuma projekta 4.punkta 

nozīme un lietderība, jo pēc būtības šāda 

informācija iekļaujama informatīvā 

ziņojuma saturā. Vērš uzmanību, ka 

atbilstoši Kārtības ruļļa 59.punktā 

noteiktajam informatīvajam ziņojumam 

pievienotajā MK protokollēmuma 

projektā paredz institūciju turpmāko 

rīcību. Ievērojot minēto, lūdz izvērtēt 

minētā punkta nepieciešamību 

protokollēmuma projekta tekstā. 

noteikumu Nr. 740 23. punktā 

noteikts, ka FM reizi ceturksnī 

informē MK par visiem šo 

noteikumu 19. un 19.1 punktā 

minētajiem gadījumiem. Par 

neatbilstoši veikto izdevumu 

atgūšanu tiek lemts, ja 

līgumslēdzējs nav piemērojis šo 

noteikumu 19.1. vai 

19.2.apakšpunktā noteikto 

kārtību vai arī šo noteikumu 

19.3.apakšpunktā minētajā 

termiņā nav labprātīgi 

atmaksāti neatbilstoši veiktie 

izdevumi vai saņemta 

finansējuma saņēmēja atbilde 

par iespēju tos labprātīgi 

atmaksāt. Attiecīgi atbildīgā vai 

sadarbības iestāde vienīgi 

pamatojoties uz MK ziņojuma 

izskatīšanas datumu un numuru 

var veikt konkrētā gadījuma 

pārgrāmatošanu, veicot 

attiecīgās darbības vadības 

informācijas sistēmā un uzskatīt 

līdzekļus par atgūtiem. 

2.  
2. Protokollēmuma projekta 

3.punkts: „Finanšu ministrijai 

Tieslietu ministrija lūdz atbilstoši 

juridiskās tehnikas prasībām 

Ņemts vērā 

Tiek precizēta protokollēmuma 

 3. Skatīt 

protokollēmuma 

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Key=0101032010081000740#IntPNpunkt19.
http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Key=0101032010081000740#IntPNpunkt19.1
http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Key=0101032010081000740#IntPNpunkt19.1.
http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Key=0101032010081000740#IntPNpunkt19.2.
http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Key=0101032010081000740#IntPNpunkt19.3.
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sagatavot informāciju par 

valsts budžeta virssaistību 

iespējām 2012.gadā un iekļaut 

to 2012.gada pirmā ceturkšņa 

informatīvajā ziņojumā par 

Eiropas Savienības 

struktūrfondu un Kohēzijas 

fonda, Eiropas Ekonomikas 

zonas finanšu instrumenta, 

Norvēģijas valdības divpusējā 

finanšu instrumenta un 

Latvijas un Šveices sadarbības 

programmas apguvi.” 

protokollēmuma projekta 3.punktā lietot 

skaidrus un nepārprotamus izteicienus un 

juridiski korektu valodu, attiecīgi svītrojot 

vārdu „uzdot”, kā arī norādot, par kādu 

„virssaistību” iespējām Finanšu ministrija 

informē Ministru kabinetu un kādā kārtībā 

atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 

7.aprīļa noteikumos Nr.300 „Ministru 

kabineta kārtības rullis” (turpmāk – 

Kārtības rullis) noteiktajam tā šo 

informāciju iesniedz. 

projekta 3.punkta (jaunajā 

redakcijā 4.punkts) redakcija. 

Papildus skaidrojam, ka 

informācija tiks iekļauta 

informatīvajā ziņojumā, kas 

tiek iesniegts MK saskaņā ar 

MK 2009.gada 7.aprīļa 

noteikumu Nr.300 „Ministru 

kabineta kārtības rullis” 

117.punktu un 

164.1.apakšpunktu un MK 

2011.gada 8.marta sēdes 

protokollēmuma (protokols 

Nr.14, 21.§) 9.punktā noteikto 

uzdevumu. 

projekta 4.punktu. 

 

3.  Protokollēmuma projekta 

5.punkts: „Lai novērstu 

papildu zaudējumus valsts 

budžetam, ņemot vērā 

2011.gada 19.februārī spēkā 

stājušos LR Augstākās tiesas 

Krimināllietu tiesu palātas 

spriedumu saistībā ar granta 

finansējuma daļas prettiesisku 

izšķērdēšanu PHARE 

programmas projekta 

Nr.2002/000-590-1-

02/Mic54/25 „Info centrs” 

Tieslietu ministrija lūdz papildināt 

protokollēmuma projekta 5.punktu, 

norādot, kura tiesa pieņēmusi tajā minēto 

spriedumu. Vienlaikus, ievērojot 

priekšlikumu 2.punktā minētos 

apsvērumus, ierosinām protokollēmuma 

projekta 5.punktā minēto paskaidrojošo 

informāciju ietvert informatīvā ziņojuma 

tekstā un tajā paredzēto uzdevumu 

formulēt, veidojot loģisku un saprotamu 

teikuma konstrukciju. 

Ņemts vērā  4. Skatīt 

protokollēmuma 

projekta 6.punktu. 
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ietvaros, norakstīt zaudējumos 

valsts budžeta līdzekļus, kas 

tika piešķirti projekta ietvaros 

neatbilstoši veikto izdevumu 

4743,38 latu apmērā atmaksai 

Eiropas Komisijai, 

pamatojoties uz neatbilstoši 

veikto izdevumu piedziņas 

turpināšanas nelietderības un 

izmaksu samērīguma 

apsvērumiem.” 

4.  
3. Protokollēmuma projekta 

6.punkts: „Izvērtējot 

2.3.2.2.aktivititātes „Atbalsts 

ieguldījumiem mikro, maziem 

un vidējiem komersantiem 

īpaši atbalstāmajās teritorijās 

(ĪAT)” ES fondu finansējuma 

apguvi, Ekonomikas 

ministrijai līdz 2012.gada 

31.maijam ziņot Finanšu 

ministrijai par ES fondu 

finansējuma atlikumu 

aktivitātes ietvaros un 

turpmāko rīcību, lai 

nodrošinātu atlikuma pilnīgu 

apguvi.” un 7.punkts: 

„Izvērtējot 3.1.4.3.aktivititātes 

Tieslietu ministrija lūdz precizēt 

protokollēmuma projekta 6. un 7.punktu 

norādot, kādā kārtībā atbilstošo Kārtības 

rullī noteiktajam Ekonomikas ministrija 

un Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrija „ziņo” Ministru 

kabinetam par Eiropas Savienības fondu 

finansējuma atlikumu aktivitāšu ietvaros 

un turpmāko rīcību minētā atlikuma 

pilnīgai apguvei. 

Zaudējis aktualitāti 

Protokollēmuma 6. un 7.punkts 

precizēts, paredzot, ka AI par 

finansējuma apguvi un 

atlikumu izmantošanu ziņo FM, 

nevis MK. 

 5. Skatīt 

protokollēmuma 

projekta 7. un 

8.punktu. 
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„Pirmsskolas izglītības iestāžu 

infrastruktūras attīstība 

nacionālas un reģionālas 

nozīmes attīstības centros” un 

3.1.4.4. „Atbalsts alternatīvās 

aprūpes pakalpojumu 

pieejamības attīstībai” ES 

fondu finansējuma apguvi, 

Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai 

līdz 2012.gada 31.maijam 

ziņot Finanšu ministrijai par 

ES fondu finansējuma 

atlikumu aktivitāšu ietvaros 

un turpmāko rīcību, lai 

nodrošinātu atlikuma pilnīgu 

apguvi.”  

 

 

Atbildīgā amatpersona _______________________________________________________ 

    (paraksts) 

01.03.2012. 11:00 

5 602 

Signe Albiņa 

Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu uzraudzības departamenta 

Uzņēmējdarbības un inovāciju uzraudzības nodaļas vadītāja vietniece 

Tālr. 670083808, fakss 67095697 

Signe.Albina@fm.gov.lv 
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