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Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem 

 

Protokollēmuma projektā „Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas 

Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas 

apguvi līdz 2013.gada 30.jūnijam” (turpmāk – protokollēmuma projekts) 

un 

Informatīvajā ziņojumā „Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas 

Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas 

apguvi līdz 2013.gada 30.jūnijam” (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.      

 

Informācija par starpministriju (starpinstitūciju) sanāksmi vai elektronisko saskaņošanu 

 

Datums 2013.gada 26.jūlijā 

  

Saskaņošanas dalībnieki Tieslietu ministrija, Valsts kanceleja, kā arī Ekonomikas ministrija, 

Izglītības un zinātnes ministrija, Kultūras ministrija, Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Satiksmes ministrija, 

Veselības ministrija un Labklājības ministrija 

 

   

 

Saskaņošanas dalībnieki izskatīja šādu ministriju (citu institūciju) iebildumus  Tieslietu ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Ekonomikas 

ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, 

Satiksmes ministrija 
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Ministrijas (citas institūcijas), kuras nav ieradušās uz sanāksmi vai kuras nav 

atbildējušas uz uzaicinājumu piedalīties elektroniskajā saskaņošanā 

 

Veselības ministrija, Valsts kanceleja 

   

 

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. 1. Protokollēmuma projekts Finanšu ministrija, ņemot vērā 

izmaiņas virssaistību dalījumā, saskaņā 

ar 2013.gada 27.maija MK sēdes 

protokollēmumu Nr.31 1.§ un 2013.gada 

30.jūlija MK sēdes protokollēmumu 

Nr.41 64.§, kas nosaka virssaistību 

pārdali starp aktivitātēm,  ir nepieciešami 

precizējumi virssaistību finansējuma 

izlietojuma plānos noslēgto līgumu un 

vienošanās par projektu īstenošanu 

apjomā. Attiecīgi FM uzdod ministrijām 

iesniegt precizētus virssaistību 

finansējuma izlietojuma plānus noslēgto 

līgumu un vienošanās par projektu 

īstenošanu apjomam. 

Iebildums ņemts vērā 2. Skatīt Protokollēmuma projekta 9. 

punktu: 

„9. Ekonomikas ministrijai, Izglītības 

un zinātnes ministrijai, Kultūras 

ministrijai, Labklājības ministrijai, 

Satiksmes ministrija, Veselības 

ministrija, Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai un 

Valsts kancelejai līdz 2013.gada 

30.septembrim iesniegt Finanšu 

ministrijā precizētus valsts budžeta 

virssaistību finansējuma izlietojuma 

plānus noslēgto līgumu un vienošanās 

par projektu īstenošanu apjomam.” 

2. 3. Protokollēmuma projekta 

2.1.apakšpunkts: 

4. „2.1. Eiropas Sociālā fonda 

aktivitātes „Atbalsts 

pašnodarbinātības un 

uzņēmējdarbības uzsākšanai” 

ietvaros izsniegt aizdevumus un 

grantus kopā 1 365 359 latu apmērā;” 

Ekonomikas ministrija lūdz izteikt 

protokollēmuma 2.1.punktu šādā 

redakcijā: 

„2.1.Eiropas Sociālā fonda aktivitātes 

„Atbalsts pašnodarbinātības un 

uzņēmējdarbības uzsākšanai” ietvaros 

izsniegt aizdevumus ar procentu likmes 

subsīdiju kopā 1 365 359 latu apmērā”. 

 

Iebildums ņemts vērā 5. Skatīt Protokollēmuma projekta 

2.1.apakšpunktu: 

6. „2.1.Eiropas Sociālā fonda aktivitātes 

„Atbalsts pašnodarbinātības un 

uzņēmējdarbības uzsākšanai” ietvaros 

izsniegt aizdevumus ar procentu 

likmes subsīdiju kopā 1 365 359 latu 

apmērā.” 
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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 

3. 7. Protokollēmuma projekta 4.punkta 

otrais teikums: „Ņemot vērā Ministru 

kabineta 2013.gada 5.marta sēdes 

protokollēmumu (prot. Nr.13 38.§) 

par Eiropas Komisijas audita 

ziņojumos noteiktajām finanšu 

korekcijām un to, ka projekta 

Nr.1DP/1.3.1.2.0/09/IPIA/LIAA/001 

„Atbalsts pašnodarbinātības un 

uzņēmējdarbības uzsākšanai” 

īstenotājas valsts akciju sabiedrības 

„Latvijas Hipotēku un zemes banka” 

darbībā nav konstatēti pārkāpumi, 

uzskatīt par atgūtiem projekta 

ietvaros konstatētos neatbilstošos 

izdevumus 3 717 326 latu (5 243 055 

eiro) apmērā. Ekonomikas ministrijai 

nodrošināt, ka valsts akciju 

sabiedrība „Latvijas Hipotēku un 

zemes banka” par šo apjomu sniedz 

atbalstu pašnodarbinātības un 

uzņēmējdarbības uzsākšanai tās 

pašas valsts atbalsta programmas 

ietvaros.” 

Ekonomikas ministrija lūdz izteikt 

protokollēmuma 4.punkta otro teikumu 

šādā redakcijā: 

„4. Ekonomikas ministrijai nodrošināt, 

ka valsts akciju sabiedrība „Latvijas 

Hipotēku un zemes banka” par 1 143 502 

latiem (1 612 838 eiro) sniedz atbalstu 

pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības 

uzsākšanai tās pašas valsts atbalsta 

programmas ietvaros”; 

 

Iebildums ņemts vērā Skatīt Protokollēmuma projekta 

4.punktu: 

„4. Ekonomikas ministrijai 

nodrošināt, ka valsts akciju sabiedrība 

„Latvijas Hipotēku un zemes banka” 

par 1 143 502 latiem (1 612 838 eiro) 

sniedz atbalstu pašnodarbinātības un 

uzņēmējdarbības uzsākšanai tās pašas 

valsts atbalsta programmas ietvaros.” 

4. Protokollēmuma projekta 8.punkts 

un 8.1.apakšpunkts: 

„8. Ekonomikas ministrijai, 

Satiksmes ministrijai un Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai pastiprināti uzraudzīt šo 

ministriju pārziņā esošo Eiropas 

Savienības Kohēzijas fonda projektu 

Finanšu ministrija, ņemot vērā, ka 

automātiskās saistību atcelšanas risks 

n+2/n+3 principa ievērošanā pastāv arī 

ERAF projektu ieviešanā, ierosina 

protokollēmuma punktu precizēts un 

papildināts ar ERAF projektu pastiprinātu 

uzraudzību un informācijas sniegšanu, ne 

tikai par KF projektu riskiem. 

Iebildums ņemts vērā Skatīt Protokollēmuma projekta 

8.punktu un 8.1.apakšpunktu: 

„Ministrijām, kuru pārziņā ir Eiropas 

reģionālā attīstības fonda un 

Kohēzijas fonda projektu ieviešana, 

pastiprināti uzraudzīt šo projektu 

ieviešanu un līdz 2013.gada 

30.septembrim informēt Finanšu 
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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 

ieviešanu un līdz 2013.gada 

30.septembrim informēt Finanšu 

ministriju: 

8.1. par projektiem, kuru sekmīga 

īstenošana ir ar augstu riska pakāpi 

un iespējamas finanšu plūsmas 

plānojuma izmaiņas, t.sk. radītu 

negatīvu ietekmi uz Ministru 

kabinetā apstiprināto maksājumu 

finansējuma saņēmējiem mērķu 

2013. – 2015.gadam izpildi Eiropas 

Savienības Kohēzijas fonda 

apgūšanai pilnā apmērā” 

ministriju: 

par projektiem, kuru sekmīga 

īstenošana ir ar augstu riska pakāpi un 

iespējamas finanšu plūsmas 

plānojuma izmaiņas, t.sk. radītu 

negatīvu ietekmi uz Ministru kabinetā 

apstiprināto maksājumu finansējuma 

saņēmējiem mērķu 2013. – 

2015.gadam izpildi Eiropas reģionālā 

attīstības fonda un Kohēzijas fonda 

apgūšanai pilnā apmērā;”  

5. Protokollēmuma projekta 

9.punkts: 

„9.Atbilstoši Koalīcijas partneru 

darba grupas par Eiropas Savienības 

struktūrfondu un Kohēzijas fonda 

jautājumiem 2013.gada 7.jūnija sēdē 

lemtajam: 

9.1.samazināt virssaistību apjomu 

par 2 450 456 latiem darbības 

programmas „Cilvēkresursi un 

nodarbinātība” 

1.3.1.1.6.apakšaktivitātei „Atbalsts 

darba vietu radīšanai”. Ekonomikas 

ministrijai līdz 2013.gada 

3.septembrim iesniegt attiecīgus 

grozījumus Ministru kabineta 

2012.gada 13.marta noteikumos 

Nr.179 „Noteikumi par darbības 

programmas „Cilvēkresursi un 

Tieslietu ministrija lūdz precizēt 

protokollēmuma 9.punktu, svītrojot tā 

ievaddaļu, bet protokollēmuma projekta 

9.1. un 9.2.apakšpunktu izsakot kā 

atsevišķas protokollēmuma projekta 

vienības (punktus). Norāda, ka 

protokollēmuma projekta 9.punta 

ievaddaļā minētais pamatojums – 

Koalīcijas darba grupas par Eiropas 

Savienības struktūrfondu un Kohēzijas 

fonda jautājumiem (turpmāk – darba 

grupa) lēmums – virssaistību apjoma 

samazināšanai protokollēmuma projekta 

9.1. un 9.2.apakšpunktā minētajām 

aktivitātēm nav korekts, jo darba grupa 

nav valsts pārvaldes institūcija ar ārējos 

normatīvajos aktos noteiktu kompetenci 

pieņemt Ministru kabinetam saistošus 

lēmumus. 

Iebildums zaudējis aktualitāti  Protokollēmuma projekta 9.punkts un 

9.1. un 9.2. apakšpunkti ir dzēsti, līdz 

ar to iebildums ir zaudējis aktualitāti. 



5 

 

 

FMizz_070813_ES_fondi.doc; Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem par protokollēmuma projektu un informatīvo ziņojumu 

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 

nodarbinātība” papildinājuma 

1.3.1.1.6.apakšaktivitāti „Atbalsts 

darba vietu radīšanai””; 

9.2.samazināt virssaistību apjomu 

par 8 000 000 latu darbības 

programmas „Uzņēmējdarbība un 

inovācijas” papildinājuma 

2.1.1.1.aktivitātei „Atbalsts zinātnei 

un pētniecībai”. Izglītības un 

zinātnes ministrijai līdz 2013.gada 

3.septembrim iesniegt attiecīgus 

grozījumus Ministru kabineta 

2013.gada 3.janvāra noteikumos 

Nr.14 „Noteikumi par darbības 

programmas „Uzņēmējdarbība un 

inovācijas” papildinājuma 

2.1.1.1.aktivitātes „Atbalsts zinātnei 

un pētniecībai” otro projektu 

iesniegumu atlases kārtu”.” 

Atbilstoši minētajam lūdz 

nepieciešamības gadījumā precizēt arī 

ziņojuma projektu, kā arī papildināt 

ziņojuma projektu ar protokollēmuma 

9.1. un 9.2.apakšpunktā minētās 

virssaistību apjoma samazināšanas 

pamatojumu. 

6. Protokollēmuma projekta 

9.1.apakšpunkts: 

„9.1. samazināt virssaistību apjomu 

par 2 450 456 latiem darbības 

programmas „Cilvēkresursi un 

nodarbinātība” 

1.3.1.1.6.apakšaktivitātei „Atbalsts 

darba vietu radīšanai”. Ekonomikas 

ministrijai līdz 2013.gada 

3.septembrim iesniegt attiecīgus 

grozījumus Ministru kabineta 

2012.gada 13.marta noteikumos 

Nr.179 „Noteikumi par darbības 

Ekonomikas ministrija aicina izvērtēt 

protokollēmuma 9.1.punktā minēto 

termiņu. 

Iebildums zaudējis aktualitāti  Protokollēmuma projekta 9.1. 

apakšpunkts ir dzēsts, līdz ar to 

iebildums ir zaudējis aktualitāti. 
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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 

programmas „Cilvēkresursi un 

nodarbinātība” papildinājuma 

1.3.1.1.6.apakšaktivitāti „Atbalsts 

darba vietu radīšanai””” 

7. Protokollēmuma projekta 

9.2.apakšpunkts: 

„samazināt virssaistību apjomu par 8 

000 000 latu darbības programmas 

„Uzņēmējdarbība un inovācijas” 

papildinājuma 2.1.1.1.aktivitātei 

„Atbalsts zinātnei un pētniecībai”. 

Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 

2013.gada 3.septembrim iesniegt 

attiecīgus grozījumus Ministru 

kabineta 2013.gada 3.janvāra 

noteikumos Nr.14 „Noteikumi par 

darbības programmas 

„Uzņēmējdarbība un inovācijas” 

papildinājuma 2.1.1.1.aktivitātes 

„Atbalsts zinātnei un pētniecībai” 

otro projektu iesniegumu atlases 

kārtu”.” 

Izglītības un zinātnes ministrija iebilst 

pret 9.2.punktā paredzēto virssaistību 

apjoma samazinājumu Izglītības un 

zinātnes ministrijas administrētajai 

2.1.1.1.aktivitātei „Atbalsts zinātnei un 

pētniecībai”. Informējam, ka Izglītības un 

zinātnes ministrija ir identificējusi 

papildu finansējuma nepieciešamību 

kopumā 17,1 milj. latu (publiskais 

finansējums) apmērā: 

1.1. 1.2.1.1.4.apakšaktivitātē „Sākotnējās 

profesionālās izglītības pievilcības 

veicināšana” stipendiju izmaksas 

turpināšanai līdz 2015.gadam – 

10 143 153 lati. Šobrīd apakšaktivitātes 

projekta ietvaros stipendiju izmaksa 

paredzēta līdz 2013.gadam. Priekšlikums 

atbilst 2013.gada 5.jūlija sarunā starp 

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku 

arodbiedrību un Ministru prezidentu 

panāktajam konceptuālajam atbalstam 

mērķstipendiju izmaksas turpināšanai 

profesionālās izglītības iestāžu 

audzēkņiem. Par minēto jautājumu 

Izglītības un zinātnes ministrija ir 

informējusi struktūrfondu vadošo iestādi 

2013.gada 12.jūlijā. 

1.2. 1.1.1.2.aktivitātē „Cilvēkresursu 

Iebildums zaudējis aktualitāti 

Jautājums par papildu finansējuma 

nepieciešamību tiek izskatīts 2013.gada 

Koalīcijas partneru darba grupas par 

Eiropas Savienības struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda jautājumiem sanāksmē. 

Protokollēmuma projekta 9.2. 

apakšpunkts ir dzēsts, līdz ar to 

iebildums ir zaudējis aktualitāti. 
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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 

piesaiste zinātnei” – 6 957 678 lati 20 

otrās kārtas projektu finansēšanai, kuri 

šobrīd noraidīti nepietiekama 

finansējuma dēļ. Informējam, ka ir 

būtiski rast papildu finansējumu 

kvalitatīvu projektu finansēšanai, jo 

aktivitātes īstenošana sniedz nozīmīgu 

atbalstu jauno speciālistu piesaistē 

darbam zinātniskajās institūcijās. 

Projektu noraidīšanas gadījumā pastāv 

augsts risks zaudēt augstas pievienotās 

vērtības produktus radīt spējīgu 

darbaspēku valstī. 

Ņemot vērā minēto, lūdz jautājumu par 

Izglītības un zinātnes ministrijai piešķirto 

virssaistību pārdali iekļaut Koalīcijas 

partneru darba grupas par Eiropas 

Savienības struktūrfondu un Kohēzijas 

fonda jautājumiem 2013.gada 14.augusta 

sanāksmes darba kārtībā. Vienlaikus lūdz 

precizēt protokollēmuma projekta 

9.2.punkta redakciju atbilstoši šajā 

atzinuma punktā minētajam. 

8. Protokollēmuma projekta 10.punkts: 

8. „10.Ņemot vērā ziņojumā sniegto 

informāciju, saskaņā ar Ministru 

kabineta 2010.gada 10.augusta 

noteikumu Nr.740 „Kārtība, kādā 

ziņo par Eiropas Savienības 

struktūrfondu un Kohēzijas fonda 

ieviešanā konstatētajām 

neatbilstībām, pieņem lēmumu par 

Izglītības un zinātnes ministrija lūdz 

precizēt protokollēmuma projekta 

10.punktā norādīto par atgūtu uzskatāmo 

summu, aizstājot skaitli 3 076,71 ar 

skaitli 3 437,70. Skaidrojam, ka 

protokollēmuma projektā ir norādīta no 

finansējuma saņēmēja faktiski atgūstamā, 

summa, ko veido Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda un valsts budžeta 

Iebildums zaudējis aktualitāti  

Minētais protokollēmuma projekta 

punkts tiek dzēsts, lai neradītu 

precedentu sistēmiskai problēmai, kad 

pašvaldībai bez pamatota argumenta tiek 

norakstīti neatbilstoši veiktie izdevumi 

uz valsts budžeta izdevumiem. Finanšu 

ministrija vērtē situāciju un, iesaistot 

citas institūcijas, meklē iespējamos 

Protokollēmuma projekta 10.punkts ir 

dzēsts, līdz ar to iebildums ir zaudējis 

aktualitāti. 
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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 

piešķirtā finansējuma izlietojumu un 

atgūst neatbilstošos izdevumus” 

24.punktu uzskatīt par atgūtiem 

Naukšēnu novada pašvaldības 

īstenotā Eiropas Savienības fonda 

projekta 

Nr.3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/081 

„Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei 

atbilstošas materiālās bāzes 

nodrošināšana Naukšēnu vidusskolā” 

ietvaros neatbilstoši veiktos 

izdevumus 3 076,71 latu apmērā.” 

dotācijas finansējums 3 076,71 latu 

apmērā, taču neatbilstība ietver arī 

pašvaldības budžeta finansējumu 360,99 

latu apmērā, kas faktiski nav jāatmaksā. 

Tādējādi kopējie atgūstamie neatbilstoši 

veiktie izdevumi veido 3 437,70 latus. 

 

problēmas risinājumus. 

9. Protokollēmuma projekta 10. un 

11.punkts: 

9. „10.Ņemot vērā ziņojumā sniegto 

informāciju, saskaņā ar Ministru 

kabineta 2010.gada 10.augusta 

noteikumu Nr.740 „Kārtība, kādā 

ziņo par Eiropas Savienības 

struktūrfondu un Kohēzijas fonda 

ieviešanā konstatētajām 

neatbilstībām, pieņem lēmumu par 

piešķirtā finansējuma izlietojumu un 

atgūst neatbilstošos izdevumus” 

24.punktu uzskatīt par atgūtiem 

Naukšēnu novada pašvaldības 

īstenotā Eiropas Savienības fonda 

projekta 

Nr.3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/081 

„Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei 

atbilstošas materiālās bāzes 

nodrošināšana Naukšēnu vidusskolā” 

Finanšu ministrija lūdz dzēst 

protokollēmuma 10. un 11. punktu, jo 

trūkst pamatojuma, lai Naukšēnu 

pašvaldības neatbilstoši veiktos 

izdevumus norakstītu budžeta 

zaudējumos. 

Iebildums ņemts vērā Skatīt precizēto Ministru kabineta 

protokollēmuma projektu. 
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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 

ietvaros neatbilstoši veiktos 

izdevumus 3 076,71 latu apmērā. 

11.Valsts kancelejai nosūtīt šo 

protokollēmumu Naukšēnu novada 

pašvaldībai.” 

10. Informatīvā ziņojuma 1.sadaļa 

„Kopsavilkums” un 2.sadaļa „ES 

fondu finansējuma ietekme uz 

Latvijas tautsaimniecības attīstību”. 

Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrija lūdz precizēt 

informatīvā ziņojuma 2. un 3.zemsvītras 

atsauci, svītrojot vārdus „INTERREG, 

Eiropas Savienības Kohēzijas politikas 

3.mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 

programmas (ERAF)”, jo informatīvais 

ziņojums neietver informāciju ne par 

INTERREG, ne Eiropas Savienības 

3.mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 

programmām; 

Iebildums ņemts vērā 

Veicot fondu ietekmes novērtējumu, tajā 

tiek iekļauts arī INTERREG un Eiropas 

Savienības 3.mērķa „Eiropas teritoriālā 

sadarbība” programma, līdz ar ko šie 

finanšu avoti tiek norādīti zemsvītras 

atsaucē. Taču tajā pašā laikā, šo abu 

avotu kopējais ietekmes īpatsvars 

2013.gadā ir niecīgs, līdz ar ko tos var 

svītrot no zemsvītras atsaucēm. 

10. Skatīt informatīvā ziņojuma 2. un 

3.zemsvītras atsauces: 

11. „Eiropas Sociālais fonds, Eiropas 

Reģionālās attīstības fonds, Kohēzijas 

fonds/ISPA, Eiropas 

Lauksaimniecības Fonds lauku 

attīstībai, Eiropas Zivsaimniecības 

fonds, Eiropas Savienības 

pirmsiestāšanās finanšu instrumenti 

Phare un SAPARD, Eiropas 

ekonomiskās zonas finanšu 

instruments un Norvēģijas finanšu 

instruments, Latvijas un Šveices 

sadarbības programma.” 

11. Informatīvā ziņojuma 3.2.2.sadaļa 

„Informācija par valsts budžeta 

virssaistībām” 

Izglītības un zinātnes ministrija aicina 

papildināt ziņojuma projektu ar analīzi 

par 9.grafikā norādīto informāciju 

Ministru kabineta 2013.gada 4.decembra 

protokollēmuma (protokols Nr.68, 34.§) 

4.punkta un 5.punkta kontekstā. Aicina 

identificēt aktivitātes, kurās vērojamas 

2013.gada 4.decembra protokollēmumā 

minētās novirzes no plānotā, kā arī minēt 

noviržu iemeslus, tādējādi pamatojot 

tālākas darbības un lēmumus attiecībā uz 

virssaistību finansējuma izmaiņām. 

Iebildums ņemts vērā  Skatīt informatīvā ziņojuma 

3.2.2.sadaļu „Informācija par valsts 

budžeta virssaistībām” 
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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 

12. Informatīvā ziņojuma 3.2.2.sadaļa 

„Informācija par valsts budžeta 

virssaistībām” 

Izglītības un zinātnes ministrija lūdz 

precizēt ziņojuma projekta 9.grafikā 

norādīto Izglītības un zinātnes ministrijai 

pieejamo virssaistību kopējo apmēru, kas 

saskaņā ar Ministru kabineta 

pieņemtajiem lēmumiem ir 68,9 milj. 

latu. 

Iebildums ņemts vērā  Skatīt informatīvā ziņojuma 

3.2.2.sadaļu „Informācija par valsts 

budžeta virssaistībām” 

13. Informatīvā ziņojuma 3.2.3.sadaļa 

„Darbības programmas 

„Cilvēkresursi un nodarbinātība” 

mērķu un rezultātu sasniegšana” 

Izglītības un zinātnes ministrija lūdz 

papildināt ziņojuma projekta 3.2.3.nodaļu 

„Darbības programmas „Cilvēkresursi un 

nodarbinātība” mērķu un rezultātu 

sasniegšana” (21.lpp. aiz 10.grafika) ar 

informāciju par pozitīvo uzraudzības 

rādītāja progresu Izglītības un zinātnes 

ministrijas administrētajā 

1.1.2.1.2.apakšaktivitātē „Atbalsts 

doktora studiju programmu īstenošanai” 

šādā redakcijā: 

„Pozitīvi vērtējams uzraudzības rādītāja 

progress Izglītības un zinātnes ministrijas 

administrētajā augstākās izglītības 

apakšaktivitātē, kas paredz Eiropas 

Sociālā fonda atbalstu doktorantūras 

studentiem – 2013.gada pirmajā pusgadā 

Eiropas Sociālā fonda stipendijas 

saņēmuši 168 jauni, iepriekš šajos 

projektos neiesaistīti doktorantūras 

studenti. Tādējādi darbības programmas 

papildinājumā plānoto 1600 Eiropas 

Sociālā fonda atbalstu saņēmušo 

doktorantūras studentu vietā līdz 

2013.gada jūlijam atbalstu saņēmuši 1941 

Iebildums ņemts vērā Skatīt informatīvā ziņojuma 

3.2.3.sadaļu „Darbības programmas 

„Cilvēkresursi un nodarbinātība” 

mērķu un rezultātu sasniegšana”: 

„Pozitīvi vērtējams uzraudzības 

rādītāja progress Izglītības un 

zinātnes ministrijas administrētajā 

augstākās izglītības apakšaktivitātē, 

kas paredz Eiropas Sociālā fonda 

atbalstu doktorantūras studentiem – 

2013.gada pirmajā pusgadā Eiropas 

Sociālā fonda stipendijas saņēmuši 

168 jauni, iepriekš šajos projektos 

neiesaistīti doktorantūras studenti. 

Tādējādi darbības programmas 

papildinājumā plānoto 1600 Eiropas 

Sociālā fonda atbalstu saņēmušo 

doktorantūras studentu vietā līdz 

2013.gada jūlijam atbalstu saņēmuši 

1942 doktorantūras studenti.” 

http://sf.viaa.gov.lv/lat/augstaka_izglitiba/augst_izgl_apakshsad/?tl_id=13939&tlsec=1688&tls_id=11459
http://sf.viaa.gov.lv/lat/augstaka_izglitiba/augst_izgl_apakshsad/?tl_id=13939&tlsec=1688&tls_id=11459
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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 

doktorantūras studenti.” 

14. Informatīvā ziņojuma 3.2.3.sadaļa 

„Darbības programmas 

„Cilvēkresursi un nodarbinātība” 

mērķu un rezultātu sasniegšana” 

Izglītības un zinātnes ministrija lūdz 

precizēt ziņojuma projekta 3.2.3.nodaļā 

„Darbības programmas „Cilvēkresursi un 

nodarbinātība” mērķu un rezultātu 

sasniegšana” (23.lpp.) norādīto sociālās 

atstumtības riskam pakļauto jauniešu 

skaitu, kas saņēmuši Eiropas Sociālā 

fonda atbalstu mācībām, aizstājot skaitli 

3 332 ar skaitli 3 318. Precizējums 

pamatojams ar Eiropas Savienības 

struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības 

informācijas sistēmā esošo informāciju 

8.jūlijā, kas ir atskaites mēnesim sekojošā 

mēneša sestā darba diena, kurā veicama 

ziņojumā iekļaujamo datu fiksēšana. 

 

Iebildums ņemts vērā Skatīt informatīvā ziņojuma 

3.2.3.sadaļu „Darbības programmas 

„Cilvēkresursi un nodarbinātība” 

mērķu un rezultātu sasniegšana”: 

„Pārskata periodā 3 318 sociālās 

atstumtības riskam pakļauto jauniešu 

saņēmuši Eiropas Sociālā fonda 

atbalstu mācībām un būtiski 

palielinājusies izglītības pieejamība 

bērniem ar īpašām vajadzībām, t.sk. 

kustību traucējumiem.” 

 

15. Informatīvā ziņojuma 3.2.3.sadaļa 

„Darbības programmas 

„Cilvēkresursi un nodarbinātība” 

mērķu un rezultātu sasniegšana” 

Ekonomikas ministrija lūdz svītrot 

ziņojuma 22.lapas 4.rindkopā vārdus „un 

turpināt grantu izsniegšanu”.  

Iebildums ņemts vērā Skatīt informatīvā ziņojuma 

3.2.3.sadaļu „Darbības programmas 

„Cilvēkresursi un nodarbinātība” 

mērķu un rezultātu sasniegšana”: 

„Ekonomikas ministrija ir 

sagatavojusi priekšlikumu aktivitātes 

ieviešanas modeļa pārveidei, lai VAS 

„Latvijas Hipotēku un zemes banka” 

varētu atsākt aktivitātes īstenošanu. 

16. Informatīvā ziņojuma 3.2.3.sadaļa 

„Darbības programmas 

„Cilvēkresursi un nodarbinātība” 

mērķu un rezultātu sasniegšana” 

Ekonomikas ministrija lūdz aizstāt 

ziņojuma 22.lapas 4.rindkopā vārdus „No 

aktivitātes atbalstāmajām darbībām ir 

izslēgtas apmācību izmaksas” ar vārdiem 

„No aktivitātes atbalstāmajām darbībām 

Iebildums ņemts vērā Skatīt informatīvā ziņojuma 

3.2.3.sadaļu „Darbības programmas 

„Cilvēkresursi un nodarbinātība” 

mērķu un rezultātu sasniegšana”: 

„No aktivitātes atbalstāmajām 



12 

 

 

FMizz_070813_ES_fondi.doc; Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem par protokollēmuma projektu un informatīvo ziņojumu 
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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 

ir izslēgtas granta saimnieciskās darbības 

nodrošināšanai un apmācību izmaksas, kā 

arī grants aizdevumu dzēšanai ir pārvērsts 

par procentu likmes subsīdiju”. 

darbībām ir izslēgtas granta 

saimnieciskās darbības 

nodrošināšanai un apmācību 

izmaksas, kā arī grants aizdevumu 

dzēšanai ir pārvērsts par procentu 

likmes subsīdiju.” 

17. Informatīvā ziņojuma 3.2.4.sadaļa 

„Darbības programmas 

„Uzņēmējdarbība un inovācijas” 

mērķu un rezultātu sasniegšana” 

Izglītības un zinātnes ministrija lūdz 

precizēt ziņojuma projekta 3.2.4.nodaļā 

„Darbības programmas „Uzņēmējdarbība 

un inovācijas” mērķu un rezultātu 

sasniegšana” iekļauto informāciju par 

aktivitāti „Informācijas tehnoloģiju 

infrastruktūras un informācijas sistēmu 

uzlabošana zinātniskajai darbībai” 

(24.lpp. aiz 11.grafika), aizstājot vārdus 

„tika mainīts” ar vārdiem „plānots 

mainīt”. Precizējums pamatojams ar to, 

ka projekta grozījumu pieprasījums 

pārskata periodā nav apstiprināts. 

Iebildums ņemts vērā Skatīt informatīvā ziņojuma 

3.2.4.sadaļu „Darbības programmas 

„Uzņēmējdarbība un inovācijas” 

mērķu un rezultātu sasniegšana”: 

„Prioritātes „Zinātne un inovācijas” 

pasākuma „Zinātne, pētniecība un 

attīstība” ietvaros, lai nodrošinātu 

aktivitātes „Informācijas tehnoloģiju 

infrastruktūras un informācijas 

sistēmu uzlabošana zinātniskajai 

darbībai” rezultātu uzturēšanas 

izmaksu un pārvaldības efektivitāti, 

plānots mainīts aktivitātes ieviešanas 

modeli, veidojot vienotu datu centru, 

kura turpmāko uzturēšanu un 

atjaunošanu finansēs centralizēti.” 

18. Informatīvā ziņojuma 3.2.5.sadaļa 

„Darbības programmas 

„Infrastruktūra un pakalpojumi” 

mērķu un rezultātu sasniegšana” 

Izglītības un zinātnes ministrija lūdz 

svītrot no ziņojuma projekta 

3.2.5.nodaļas „Darbības programmas 

„Infrastruktūra un pakalpojumi” mērķu 

un rezultātu sasniegšana” (28.lpp.) vārdus 

„Kopumā pārskata periodā darbības 

programmas ietvaros progress par 

apstiprinātajiem projektiem nav 

vērojams, tāpat progress nav vērojams arī 

attiecībā uz noslēgtajiem līgumiem”, jo 

Iebildums ņemts vērā pēc būtības 

Šajā sadaļā apguves progresa informācija 

tiek vērtēta un sniegta par trešo darbības 

programmu kopumā par visām jomām, 

līdz ar to tiek likts vidējais rādītājs. 

Sadaļas informācija ir precizēta, 

atsevišķi uzskaitot jomas, kurās 

ceturkšņa ietvaros ir bijis ieviešanas 

progress.  

Skatīt informatīvā ziņojuma 

3.2.5.sadaļa „Darbības programmas 

„Infrastruktūra un pakalpojumi” 

mērķu un rezultātu sasniegšana”: 

„Kopumā pārskata periodā darbības 

programmas „Infrastruktūra un 

pakalpojumi” ietvaros progress par 

apstiprinātajiem projektiem nav 

vērojams, tāpat būtisks progress nav 

vērojams arī attiecībā uz noslēgtajiem 
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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 

minētais ir pretrunā ar ziņojuma projekta 

iepriekšējā teikumā minēto, kā arī ar 

13.grafikā sniegto informāciju. Tā, 

piemēram, attiecībā uz noslēgtajiem 

līgumiem pārskata periodā ir vērojams 

progress Izglītības un zinātnes ministrijas 

administrētajā 3.1.1.1.aktivitātē „Mācību 

aprīkojuma modernizācija un 

infrastruktūras uzlabošana profesionālās 

izglītības programmu īstenošanai”. 

līgumiem, izņemot izglītības un 

policentriskās attīstības jomās.” 

19. Informatīvā ziņojuma 3.2.5.sadaļa 

„Darbības programmas 

„Infrastruktūra un pakalpojumi” 

mērķu un rezultātu sasniegšana” 

Izglītības un zinātnes ministrija lūdz 

precizēt ziņojuma projekta 3.2.5.nodaļā 

„Darbības programmas „Infrastruktūra un 

pakalpojumi” mērķu un rezultātu 

sasniegšana” (30.lpp.) sniegto 

informāciju par noslēgto vienošanos ar 

Ventspils Profesionālo vidusskolu 

3.1.1.1.aktivitātes „Mācību aprīkojuma 

modernizācija un infrastruktūras 

uzlabošana profesionālās izglītības 

programmu īstenošanai” ietvaros. Vērš 

uzmanību, ka nav saprotams pamatojums 

atsaucei uz ziņojuma projektā norādīto 

datumu „līdz 2013.gada 5.jūnijam”. 

Informējam, ka minētā vienošanās 

noslēgta 2013.gada 12.aprīlī. 

 

Iebildums ņemts vērā Skatīt informatīvā ziņojuma 

3.2.5.sadaļu „Darbības programmas 

„Infrastruktūra un pakalpojumi” 

mērķu un rezultātu sasniegšana”: 

„2013.gada 12.aprīlī ir noslēgta 

vienošanās ar Ventspils Profesionālo 

vidusskolu un ir uzsākta šī projekta 

īstenošana.” 

20. Informatīvā ziņojuma 3.2.5.sadaļa 

„Darbības programmas 

„Infrastruktūra un pakalpojumi” 

mērķu un rezultātu sasniegšana” 

Izglītības un zinātnes ministrija lūdz 

precizēt ziņojuma projekta 3.2.5.nodaļā 

„Darbības programmas „Infrastruktūra un 

pakalpojumi” mērķu un rezultātu 

sasniegšana” (30.lpp.) sniegto 

Iebildums ņemts vērā Skatīt informatīvā ziņojuma 

3.2.5.sadaļu „Darbības programmas 

„Infrastruktūra un pakalpojumi” 

mērķu un rezultātu sasniegšana”: 

„Visām skolām, kurām ir 

http://sf.viaa.gov.lv/lat/profesionala_izglitiba/profesionalas_izglitibas_aktiv/?tl_id=13927&tlsec=1811&tls_id=256
http://sf.viaa.gov.lv/lat/profesionala_izglitiba/profesionalas_izglitibas_aktiv/?tl_id=13927&tlsec=1811&tls_id=256
http://sf.viaa.gov.lv/lat/profesionala_izglitiba/profesionalas_izglitibas_aktiv/?tl_id=13927&tlsec=1811&tls_id=256
http://sf.viaa.gov.lv/lat/profesionala_izglitiba/profesionalas_izglitibas_aktiv/?tl_id=13927&tlsec=1811&tls_id=256
http://sf.viaa.gov.lv/lat/profesionala_izglitiba/profesionalas_izglitibas_aktiv/?tl_id=13927&tlsec=1811&tls_id=256
http://sf.viaa.gov.lv/lat/profesionala_izglitiba/profesionalas_izglitibas_aktiv/?tl_id=13927&tlsec=1811&tls_id=256
http://sf.viaa.gov.lv/lat/profesionala_izglitiba/profesionalas_izglitibas_aktiv/?tl_id=13927&tlsec=1811&tls_id=256
http://sf.viaa.gov.lv/lat/profesionala_izglitiba/profesionalas_izglitibas_aktiv/?tl_id=13927&tlsec=1811&tls_id=256
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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 

informāciju par 3.1.1.1.aktivitātes 

„Mācību aprīkojuma modernizācija un 

infrastruktūras uzlabošana profesionālās 

izglītības programmu īstenošanai” 

ieviešanas progresu. Izteikt rindkopu 

(sākot ar 4.teikumu) šādā redakcijā: 

„Visām skolām, kurām ir nepieciešams, ir 

pieejams finansējums tehnisko projektu 

izstrādei. Cēsu Profesionālā vidusskola 

un Daugavpils Valsts tehnikums ir 

izsludinājuši būvdarbu iepirkumu, 

savukārt, pārējās skolas, kuras 

kvalificējušās 3.1.1.1.aktivitātes „Mācību 

aprīkojuma modernizācija un 

infrastruktūras uzlabošana profesionālās 

izglītības programmu īstenošanai” otrajai 

projektu iesniegumu atlases kārtai, 

izsludinās būvdarbu iepirkumus līdz šī 

gada jūlija beigām. Ievērojot būvdarbu 

iepirkumu izsludināšanas laiku un 

būvdarbu iepirkuma procedūras norisei 

noteiktos termiņus, šā gada oktobra vidū 

būs iespējams identificēt skolas, kuras 

būs veiksmīgi realizējušas būvdarbu 

iepirkumus un iekļausies 2013.gada 

22.janvāra Ministru kabineta noteikumos 

Nr.51. „Noteikumi par darbības 

programmas „Infrastruktūra un 

pakalpojumi” papildinājuma 

3.1.1.1.aktivitātes „Mācību aprīkojuma 

modernizācija un infrastruktūras 

uzlabošana profesionālās izglītības 

nepieciešams, ir pieejams finansējums 

tehnisko projektu izstrādei. Cēsu 

Profesionālā vidusskola un 

Daugavpils Valsts tehnikums ir 

izsludinājuši būvdarbu iepirkumu, 

savukārt, pārējās skolas, kuras 

kvalificējušās 3.1.1.1.aktivitātes 

„Mācību aprīkojuma modernizācija 

un infrastruktūras uzlabošana 

profesionālās izglītības programmu 

īstenošanai” otrajai projektu 

iesniegumu atlases kārtai, izsludinās 

būvdarbu iepirkumus līdz šī gada 

jūlija beigām. Ievērojot būvdarbu 

iepirkumu izsludināšanas laiku un 

būvdarbu iepirkuma procedūras 

norisei noteiktos termiņus, šā gada 

oktobra vidū būs iespējams identificēt 

skolas, kuras būs veiksmīgi 

realizējušas būvdarbu iepirkumus un 

iekļausies 2013.gada 22.janvāra 

Ministru kabineta noteikumos Nr.51. 

„Noteikumi par darbības programmas 

„Infrastruktūra un pakalpojumi” 

papildinājuma 3.1.1.1.aktivitātes 

„Mācību aprīkojuma modernizācija 

un infrastruktūras uzlabošana 

profesionālās izglītības programmu 

īstenošanai” otrās projektu 

iesniegumu atlases kārtas īstenošanu” 

noteiktajā projektu iesniegumu 

iesniegšanas termiņā. Lai nodrošinātu, 

http://sf.viaa.gov.lv/lat/profesionala_izglitiba/profesionalas_izglitibas_aktiv/?tl_id=13927&tlsec=1811&tls_id=256
http://sf.viaa.gov.lv/lat/profesionala_izglitiba/profesionalas_izglitibas_aktiv/?tl_id=13927&tlsec=1811&tls_id=256
http://sf.viaa.gov.lv/lat/profesionala_izglitiba/profesionalas_izglitibas_aktiv/?tl_id=13927&tlsec=1811&tls_id=256
http://sf.viaa.gov.lv/lat/profesionala_izglitiba/profesionalas_izglitibas_aktiv/?tl_id=13927&tlsec=1811&tls_id=256
http://sf.viaa.gov.lv/lat/profesionala_izglitiba/profesionalas_izglitibas_aktiv/?tl_id=13927&tlsec=1811&tls_id=256
http://sf.viaa.gov.lv/lat/profesionala_izglitiba/profesionalas_izglitibas_aktiv/?tl_id=13927&tlsec=1811&tls_id=256
http://sf.viaa.gov.lv/lat/profesionala_izglitiba/profesionalas_izglitibas_aktiv/?tl_id=13927&tlsec=1811&tls_id=256
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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 

programmu īstenošanai” otrās projektu 

iesniegumu atlases kārtas īstenošanu” 

noteiktajā projektu iesniegumu 

iesniegšanas termiņā. Lai nodrošinātu, ka 

3.1.1.1.aktivitātes otrās kārtas īstenošanai 

paredzētais finansējums tiek izmantots 

atbilstoši aktivitātes īstenošanas 

nosacījumiem, Izglītības un zinātnes 

ministrija sadarbībā ar Valsts Izglītības 

attīstības aģentūru veic virkni atbalsta un 

uzraudzības pasākumu, tajā skaitā veic 

izglītības iestāžu tehniskās 

dokumentācijas izstrādes un iepirkumu 

procedūru virzības monitoringu, regulāri 

uzrauga un sniedz atbalstu izglītības 

iestādēm.” 

ka 3.1.1.1.aktivitātes otrās kārtas 

īstenošanai paredzētais finansējums 

tiek izmantots atbilstoši aktivitātes 

īstenošanas nosacījumiem, Izglītības 

un zinātnes ministrija sadarbībā ar 

Valsts Izglītības attīstības aģentūru 

veic virkni atbalsta un uzraudzības 

pasākumu, tajā skaitā veic izglītības 

iestāžu tehniskās dokumentācijas 

izstrādes un iepirkumu procedūru 

virzības monitoringu, regulāri 

uzrauga un sniedz atbalstu izglītības 

iestādēm.” 

21. Informatīvā ziņojuma 3.3.sadaļa 

„Informācija par lielo projektu 

īstenošanu” 

Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrija lūdz izteikt 

ziņojuma projekta 33.lpp 1.rindkopu 

sekojošā redakcijā : 

„Projekta „Vēsturiski piesārņoto vietu 

„Inčukalna sērskābie gudrona dīķi” 

sanācijas darbi” ieviešanas gaitā ir būtiski 

palielinājies īstenošanas risks, jo ir 

konstatēts, ka darbu izpilde būtiski 

atpaliek no plānotā laika grafika. Galvenā 

problēma darbu kavējumam izriet no 

konstatētajām atšķirībām piesārņojumu 

raksturojošo komponentu koncentrācijās 

Dienvidu dīķa gudrona sastāvā, kā 

rezultātā darbu izpildītājam ir nācies 

mainīt un adaptēt esošās tehnoloģijas 

Iebildums ņemts vērā pēc būtības 

Ņemot vērā, ka joprojām tiek veikti 

preventīvie pasākumi problēmsituācijas 

risināšanai līdz gala lēmumu 

pieņemšanai, šobrīd nav nepieciešams 

minēt darbības programmas grozījumus 

līdz skaidrai situācijas izvērtēšanai. 

Skatīt informatīvā ziņojuma 

3.3.sadaļa „Informācija par lielo 

projektu īstenošanu”: 

„Projekta „Vēsturiski piesārņoto vietu 

„Inčukalna sērskābie gudrona dīķi” 

sanācijas darbi” ieviešanas gaitā ir 

būtiski palielinājies īstenošanas risks, 

jo ir konstatēts, ka darbu izpilde 

būtiski atpaliek no plānotā laika 

grafika. Galvenā problēma darbu 

kavējumam izriet no konstatētajām 

atšķirībām piesārņojumu raksturojošo 

komponentu koncentrācijās Dienvidu 

dīķa gudrona sastāvā, kā rezultātā 

darbu izpildītājam ir nācies mainīt un 

adaptēt esošās tehnoloģijas gudrona 
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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 

gudrona utilizācijai, savukārt izmaiņas 

tehnoloģiskajā risinājumā ir radījušas 

projektā izmaksu pieaugumu. Finanšu 

ministrija ir iesaistījusies situācijas tiešā 

uzraudzībā. Tiek veiktas konsultācijas ar 

JASPERS ekspertiem, iesaistoties visām 

iesaistītajām pusēm. Vides aizsardzības 

un reģionālās attīstības ministrijā ir 

izveidota arī darba grupa pastiprinātas 

projekta uzraudzības nodrošināšanai. 

Plānots izstrādāt jau pirmos iespējamos 

projekta problēmu risinājuma variantus 

š.g. jūlijā, lai rastu risinājumus projekta 

pabeigšanai līdz 2015.gada beigām. 

Plānots, ka līdz š.g. augusta beigām tiks 

pieņemts savstarpēji saskaņots galējais 

rīcības plāns. Tālākā rīcība būs 

risinājuma saskaņošana ar Iepirkumu 

uzraudzības biroju, kā arī būs jāveic 

grozījumi darbības programmas 

„Infrastruktūra un pakalpojumi”, kā arī 

grozījumi Eiropas Komisijas lēmumā. Lai 

pabeigtu projektu būs nepieciešams 

papildus finansējums no Eiropas 

Reģionālā attīstības fonda. Tiks meklēti 

risinājumi un tiks pārskatīts iespēja 

pārdalīt finansējumu projekta 

īstenošanai.” – minētie papildinājumi 

nepieciešami, lai apraksts atbilstu 

faktiskajai situācijai projektā. 

utilizācijai, savukārt izmaiņas 

tehnoloģiskajā risinājumā ir radījušas 

projektā izmaksu pieaugumu. Finanšu 

ministrija ir iesaistījusies situācijas 

tiešā uzraudzībā. Tiek veiktas 

konsultācijas ar JASPERS 

ekspertiem, iesaistoties visām 

iesaistītajām pusēm. Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijā ir izveidota arī darba grupa 

pastiprinātas projekta uzraudzības 

nodrošināšanai. Plānots izstrādāt jau 

pirmos iespējamos projekta problēmu 

risinājuma variantus š.g. jūlijā, lai 

rastu risinājumus projekta pabeigšanai 

līdz 2015.gada beigām. Plānots, ka 

līdz š.g. augusta beigām tiks pieņemts 

savstarpēji saskaņots galējais rīcības 

plāns, tai skaitā risinājuma 

saskaņošana ar Iepirkumu 

uzraudzības biroju un grozījumu 

Eiropas Komisijas lēmumā virzīšana. 

Uz doto brīdi ir zināms, ka projekta 

sekmīgai pabeigšanai būs 

nepieciešams papildus finansējums. 

FM ir aicinājusi Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministriju meklēt 

Eiropas Reģionālā attīstības fonda 

finansējumu prioritāri savā pārziņā 

esošo aktivitāšu finansējuma ietvaros, 

rosinot nepieciešamās pārdales.  

Vienlaikus, lai projekta 
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p.k. 

Saskaņošanai nosūtītā projekta 

redakcija (konkrēta punkta (panta) 

redakcija) 

Atzinumā norādītais ministrijas (citas 

institūcijas) iebildums, kā arī saskaņošanā 
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konkrēto punktu (pantu) 

Atbildīgās ministrijas norāde par to, ka 
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par saskaņošanā panākto alternatīvo 
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Projekta attiecīgā punkta (panta) 

galīgā redakcija 

1 2 3 4 5 

problēmsituācija tiktu maksimāli 

efektīvi risināta saspringtajos 

termiņos, Finanšu ministrija ir 

aicinājusi Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministriju sekmēt 

finansējuma saņēmēja un atbildīgās 

iestādes kapacitātes stiprināšanu.” 

22. Informatīvā ziņojuma 4.sadaļa 

„EEZ/Norvēģijas finansu 

instrumentu ieviešana” 

Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrija lūdz informatīvā 

ziņojuma 4.sadaļā „EEZ/Norvēģijas 

finanšu instrumentu ieviešana” 35.lpp. 

precizēt Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas atbildībā esošās 

Norvēģijas finanšu instrumenta 

programmas „Kapacitātes stiprināšana un 

institucionālā sadarbība starp Latvijas un 

Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām 

un reģionālām iestādēm” nosaukumu. 

Iebildums ņemts vērā Informatīvā ziņojuma 4.sadaļā 

„EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu 

ieviešana” 35.lpp. precizēts Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas atbildībā esošās 

Norvēģijas finanšu instrumenta 

programmas „Kapacitātes 

stiprināšana un institucionālā 

sadarbība starp Latvijas un 

Norvēģijas valsts institūcijām, 

vietējām un reģionālām iestādēm” 

nosaukums. 

23. Informatīvā ziņojuma 5.sadaļa 

„Šveices programmas ieviešana” 
Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrija informatīvā 

ziņojuma 5.sadaļā „Šveices programmas 

ieviešana” minēto informāciju par 

projektu „Atbalsts ugunsdrošības 

pasākumiem pašvaldību vispārējās 

izglītības iestādēs” lūdz izteikt šādā 

redakcijā: „Projekta „Atbalsts 

ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību 

vispārējās izglītības iestādēs” mērķis ir 

uzlabot ugunsdrošību novadu pašvaldību 

vispārējās izglītības iestādēs attālos un 

mazattīstītos reģionos. Galvenā aktivitāte 

Iebildums ņemts vērā Skatīt informatīvā ziņojuma 5.sadaļu 

„Šveices programmas ieviešana” 

minētā informācija par projektu 

„Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem 

pašvaldību vispārējās izglītības 

iestādēs”:  

„Projekta „Atbalsts ugunsdrošības 

pasākumiem pašvaldību vispārējās 

izglītības iestādēs” mērķis ir uzlabot 

ugunsdrošību novadu pašvaldību 

vispārējās izglītības iestādēs attālos 

un mazattīstītos reģionos. Galvenā 

aktivitāte ir automātisko 
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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 

ir automātisko ugunsaizsardzības sistēmu 

iegāde un uzstādīšana vispārējās 

izglītības iestāžu telpās, kuras tiek 

izmantotas nakšņošanai. Iepirkums par 

ugunsdrošības sistēmu iegādi un 

uzstādīšanu noslēdzās 2013.gada maijā, 

kura rezultātā 2013.gada maijā tika 

noslēgti 5 līgumi. Ugunsdrošības sistēmu 

uzstādīšanas darbi uzsākti 2013.gada 

jūlijā un tiks pabeigti 2014.gada martā.”. 

ugunsaizsardzības sistēmu iegāde un 

uzstādīšana vispārējās izglītības 

iestāžu telpās, kuras tiek izmantotas 

nakšņošanai. Iepirkums par 

ugunsdrošības sistēmu iegādi un 

uzstādīšanu noslēdzās 2013.gada 

maijā, kura rezultātā 2013.gada maijā 

tika noslēgti 5 līgumi. Ugunsdrošības 

sistēmu uzstādīšanas darbi uzsākti 

2013.gada jūlijā un tiks pabeigti 

2014.gada martā.”. 

24. Informatīvā ziņojuma 6.1.sadaļa 

„Neatbilstības ar finansiālu ietekmi 

Eiropas Savienības fondu 2007.-

2013.gada plānošanas periodā 

Eiropas Savienības fondos līdz 

2013.gada 30.jūnijam” 

Izglītības un zinātnes ministrija lūdz 

precizēt ziņojuma projekta 6.1.nodaļā 

„Neatbilstības ar finansiālu ietekmi 

Eiropas Savienības fondu 2007.-

2013.gada plānošanas periodā Eiropas 

Savienības fondos līdz 2013.gada 

30.jūnijam” (42.lpp.) iekļauto informāciju 

par neatbilstoši veiktajiem izdevumiem 

darbības programmā „Uzņēmējdarbība un 

inovācijas” 2013.gada 2.ceturksnī 

attiecībā uz 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes 

„Zinātnes infrastruktūras attīstība” 

projektu – 

lūdz svītrot vārdus „Ņemot vērā 

pastāvošo dubultā līdzfinansējuma risku, 

jau 2012.gadā vadošā iestāde sazinājās ar 

Valsts izglītības attīstības aģentūru, 

lūdzot sniegt informāciju par projekta 

ieviešanas statusu”. 

Informē, ka saskaņā ar Valsts izglītības 

attīstības aģentūras sniegto informāciju, 

Iebildums netiek uzturēts 

Vadošā iestāde sazinājās ar Valsts 

izglītības attīstības aģentūru 2012.gada 

jūnijā par šo projektu caur e-pastu. 

Lietuvas pārstāvji neapstiprināja Eiropas 

Savienības fondu projektu Lietuvā, 

ņemot vērā Latvijas iesūtīto informāciju 

un situācijas aprakstu par Latvijā 

īstenoto Eiropas Savienības fondu 

projektu. Līdz ar to var uzskatīt, ka 

Latvijas projektam dubultā 

līdzfinansējuma risks tika novērsts. 
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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 

aģentūrā nav saņemts oficiāls vadošās 

iestādes informācijas pieprasījums par 

minēto projektu. 

25. Informatīvā ziņojuma 6.1.sadaļa 

„Neatbilstības ar finansiālu ietekmi 

Eiropas Savienības fondu 2007.-

2013.gada plānošanas periodā 

Eiropas Savienības fondos līdz 

2013.gada 30.jūnijam” 

Izglītības un zinātnes ministrija lūdz 

izteikt ziņojuma projekta 42.lpp. 

3.teikumu šādā redakcijā: 

„Veicot pārbaudi projekta īstenošanas 

vietā, nebija iespējams identificēt 

finansējuma saņēmēja uzstādīto iekārtu, 

tādēļ Valsts izglītības attīstības aģentūra 

sazinājās ar Valsts Ieņēmumu dienestu, 

kas savukārt konstatēja, ka iekārtas 

izcelsme nav identificējama un 

dokumenti par iekārtas piegādi sniedz 

pretrunīgu informāciju, kā rezultātā 

konstatētā neatbilstība klasificējama kā 

aizdomas par krāpšanu un līgums par 

projekta īstenošanu ir pārtraukts, un visa 

neatbilstoši veikto izdevumu summa 0,8 

milj. latu apmērā ir atgūta.” 

Iebildums ņemts vērā Skatīt informatīvā ziņojuma 

6.1.sadaļa „Neatbilstības ar finansiālu 

ietekmi Eiropas Savienības fondu 

2007.-2013.gada plānošanas periodā 

Eiropas Savienības fondos līdz 

2013.gada 30.jūnijam”: 

„Veicot pārbaudi projekta īstenošanas 

vietā, nebija iespējams identificēt 

finansējuma saņēmēja uzstādīto 

iekārtu, tādēļ Valsts izglītības 

attīstības aģentūra sazinājās ar Valsts 

Ieņēmumu dienestu, kas savukārt 

konstatēja, ka iekārtas izcelsme nav 

identificējama un dokumenti par 

iekārtas piegādi sniedz pretrunīgu 

informāciju, kā rezultātā konstatētā 

neatbilstība klasificējama kā 

aizdomas par krāpšanu un līgums par 

projekta īstenošanu ir pārtraukts, un 

visa neatbilstoši veikto izdevumu 

summa 0,8 milj. latu apmērā ir 

atgūta.” 

26. Informatīvā ziņojuma 8.sadaļa 

„Jaunais Eiropas Savienības fondu 

2014. – 2020.gada plānošanas 

periods” 

Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrija ierosina ziņojuma 

projekta 47.lpp. sadaļu „Nākamajā 

pārskata periodā plānotie pasākumi” 

papildināt ar informāciju par darbības 

programmas papildinājumu izstrādi. 

Iebildums ņemts vērā Informatīvā ziņojuma 8.sadaļas 

„Jaunais Eiropas Savienības fondu 

2014. – 2020.gada plānošanas 

periods” apakšpunkts „Nākamajā 

pārskata periodā plānotie pasākumi” 

papildināti ar papildus punktu šādā 

redakcijā: „Plānots turpināt aktīvu 
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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 

darbu pie darbības programmas 

papildinājuma izstrādes”. 

Papildinājumus attiecībā uz darbības 

programmas papildinājuma izstrādes 

procesu pārskata periodā skatīt 

informatīvā ziņojuma precizētajā 

8.sadaļā „Jaunais Eiropas Savienības 

fondu 2014. – 2020.gada plānošanas 

periods”.  

27. Informatīvā ziņojuma 9.sadaļa 

„Secinājumi un turpmākā rīcība” 

Izglītības un zinātnes ministrija lūdz 

savstarpēji saskaņot ziņojuma projekta 

9.nodaļā „Secinājumi un turpmākā 

rīcība” norādīto summu, par ko atbilstoši 

Koalīcijas partneru darba grupas 

2013.gada 7.jūnija sēdē lemtajam, 

paredzēts samazināt pieejamo virssaistību 

apjomu ar protokollēmuma projekta 

9.punktā norādīto virssaistību kopsummu. 

Iebildums zaudējis aktualitāti  

Protokollēmuma projekta 9.punkts ir 

dzēsts, līdz ar to iebildums ir zaudējis 

aktualitāti. 

Skatīt informatīvā ziņojuma 9.sadaļu 

„Secinājumi un turpmākā rīcība” 

27. Informatīvā ziņojuma 9.sadaļa 

„Secinājumi un turpmākā rīcība” 

Satiksmes ministrija lūdz precizēt 

informatīvā ziņojuma 9.nodaļas otro 

rindkopu, jo iemesls projekta 

„Infrastruktūras attīstība Krievu salas 

ostas aktivitāšu pārcelšanai” īstenošanas 

problēmu novēršanai un risinājuma 

projektam „Rīgas piepilsētas dzelzceļa 

pasažieru pārvadājumu sistēmas 

modernizācija un dīzeļvilcienu ritošā 

sastāva atjaunošana” piešķirtā 

finansējuma alternatīvam izlietojumam 

rašanai ir ne tikai vadošās iestādes 

iesaiste projektu īstenošanas laikā 

konstatēto problēmu risināšanā. 

Iebildums ņemts vērā Skatīt informatīvā ziņojuma 9.sadaļu 

„Secinājumi un turpmākā rīcība” 
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III Priekšlikumi 

 

Nr. 

 p.k. 

Saskaņošanai nosūtītā 

projekta redakcija (konkrēta 

punkta (panta) redakcija) 

Atzinumā norādītais ministrijas (citas 

institūcijas) priekšlikums 

Atbildīgās ministrijas pamatojums 

priekšlikuma noraidījumam 

Projekta attiecīgā punkta (panta) galīgā 

redakcija 

1 2 3 4 6 

1. 12. Protokollēmuma projekta 

2.punkts: 

13. „Eiropas Savienības fondu 

finanšu instrumentu 

aktivitāšu (1.3.1.2. aktivitāte 

„Atbalsts pašnodarbinātības 

un uzņēmējdarbības 

uzsākšanai”; 

2.2.1.1.aktivitāte 

„Ieguldījumu fonds 

investīcijām garantijās, 

paaugstināta riska 

aizdevumos, riska kapitāla 

fondos un cita veida finanšu 

instrumentos”, 

2.2.1.3.aktivitāte „Garantijas 

komersantu konkurētspējas 

uzlabošanai”, 2.2.1.4. 

aktivitāte „Atbalsts 

aizdevumu veidā komersantu 

konkurētspējas uzlabošanai”) 

ietvaros 2013.gadā 

Ekonomikas ministrijai 

nodrošināt 

maksājumus/investīcijas 

riska kapitāla, aizdevumu un 

mezanīna veidā, kā arī sniegt 

garantijas par Eiropas 

Savienības fondu 

Tieslietu ministrija izsaka priekšlikumu 

atbilstoši juridiskās tehnikas prasībām 

precizēt protokollēmuma projekta 

2.punktu, zīmi „/” aizstājot ar vārdu „un”.  

Priekšlikums ņemts vērā 

 

14. „Eiropas Savienības fondu finanšu 

instrumentu aktivitāšu (1.3.1.2. aktivitāte 

„Atbalsts pašnodarbinātības un 

uzņēmējdarbības uzsākšanai”; 

2.2.1.1.aktivitāte „Ieguldījumu fonds 

investīcijām garantijās, paaugstināta riska 

aizdevumos, riska kapitāla fondos un cita 

veida finanšu instrumentos”, 

2.2.1.3.aktivitāte „Garantijas komersantu 

konkurētspējas uzlabošanai”, 2.2.1.4. 

aktivitāte „Atbalsts aizdevumu veidā 

komersantu konkurētspējas uzlabošanai”) 

ietvaros 2013.gadā Ekonomikas ministrijai 

nodrošināt maksājumus un investīcijas riska 

kapitāla, aizdevumu un mezanīna veidā, kā 

arī sniegt garantijas par Eiropas Savienības 

fondu līdzfinansējuma daļu kopā vismaz 

16 998 915 latu apmērā, t.sk.:” 
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līdzfinansējuma daļu kopā 

vismaz 16 998 915 latu 

apmērā, t.sk.:” 

2. 15. Informatīvais ziņojums 6.1. 

sadaļa „Neatbilstības ar 

finansiālu ietekmi Eiropas 

Savienības fondu 2007.-

2013.gada plānošanas 

periodā Eiropas Savienības 

fondos līdz 2013.gada 

30.jūnijam” (42.lpp.) 

 

Satiksmes ministrija kā atbildīgā iestāde 

ir saņēmusi un veic Liepājas pilsētas 

pašvaldības iesniegtās papildu 

informācijas par projekta „Zirņu - Ganību 

ielu rekonstrukcija un pieslēguma 

Zemnieku ielai izbūve (Dienvidu 

pieslēgums Liepājas ostai) ” ietvaros 

izbūvēto prettrokšņu žogu īpašumtiesībām 

izvērtējumu. Līdz ar to aicina Finanšu 

ministriju izvērtēt nepieciešamību 

papildināt ar minēto informāciju 

informatīvo ziņojumu jautājumā par 

Liepājas pilsētas pašvaldības īstenoto 

projektu „Zirņu - Ganību ielu 

rekonstrukcija un pieslēguma Zemnieku 

ielai izbūve (Dienvidu pieslēgums 

Liepājas ostai)”. 

Priekšlikums nav ņemts vērā 

Informatīvā ziņojuma 6.1. sadaļā 

„Neatbilstības ar finansiālu ietekmi 

Eiropas Savienības fondu 2007.-

2013.gada plānošanas periodā Eiropas 

Savienības fondos līdz 2013.gada 

30.jūnijam” netiek iekļauta tik detalizēta 

informācija par katras konstatētās 

neatbilstības izvērtēšanas procesu.  

16.  

3. Informatīvā ziņojuma 

8.sadaļa „Jaunais Eiropas 

Savienības fondu 2014. – 

2020.gada plānošanas 

periods” 

Finanšu ministrija, ņemot vērā, ka pēc 

šobrīd pieejamās informācijas plānots, ka 

2014.gada – 2020.gada ES fondu 

plānošanas periodā fondu ieviešanas cikls 

tiks uzsākts līdzīgi kā esošajā periodā, 

tomēr pastāv liela iespējamība, ka 

atsevišķām aktivitātēm apguves cikls tiks 

uzsākts straujāk. Izvērtējot nozaru 

ministriju sniegto informāciju par 

specifiskajiem atbalsta mērķiem, kuru 

ieviešanu plānots uzsākt 2014.gada 

1.pusgadā, ir izstrādājusi un ierosina 

informatīvajā ziņojumā (8.sadaļa) iekļaut 

priekšlikumu par šo specifisko atbalsta 

mērķu īstenošanas uzsākšanu 2014. – 

2020.gada plānošanas perioda pirmajā 

ceturksnī. Papildus vērš uzmanību, ka 

Priekšlikums ņemts vērā 

 

Skatīt informatīvā ziņojuma 8.sadaļu 

„Jaunais Eiropas Savienības fondu 2014. – 

2020.gada plānošanas periods” 
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šobrīd ir uzsākts saskaņošanas process ar 

Tieslietu ministriju par minētā risinājuma 

tiesiskajiem aspektiem, attiecīgi 

informatīvajā ziņojumā ietvertā 

informācija var mainīties, ņemot vērā 

Tieslietu ministrijas, kā arī citu nozaru 

ministriju papildus iesūtītos 

priekšlikumus. 
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