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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 2014.gada 30.septembrim” (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 2014.gada 30.septembrim” (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 

 

Informācija par starpministriju (starpinstitūciju) sanāksmi vai elektronisko saskaņošanu 

 

Datums 04.11.2014 

  

Saskaņošanas dalībnieki Tieslietu ministrija, Valsts kanceleja, 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  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Izglītības un 

zinātnes ministrija, Satiksmes ministrija, Labklājības ministrija, 

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

atbildējušas uz uzaicinājumu piedalīties elektroniskajā saskaņošanā 

 

- 

   

 

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.  Jauns protokollēmuma 

punkts 

Labklājības ministrija 

Lūdzam papildināt protokollēmumu ar punktu, ar kuru atceļ Ministru 

kabineta 2014.gada 4.februāra Ministru kabineta sēdes protokollēmumā 

Nr.7 48§ 3.4. apakšpunktā Ekonomikas ministrijai, Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai (turpmāk – VARAM), Kultūras ministrijai, 

Zemkopības ministrijai, LM, Veselības ministrijai, Izglītības un zinātnes 

ministrijai un Satiksmes ministrijai uzdoto uzdevumu līdz 2014.gada 

31.decembrim veikt plānotās publiskās infrastruktūras attīstības projektu 

indikatīvo teritoriālo kartējumu pašvaldību sadalījumā tiem 

specifiskajiem atbalsta mērķiem (turpmāk – SAM), kuru ieviešana ir 

plānota, izmantojot projektu iesniegumu ierobežoto atlasi. 

Vienlaikus lūdzam attiecīgi papildināt ziņojuma sadaļu "Ziņojumā 

iekļautie protokollēmuma punkti paredz" kā arī ziņojuma 8.sadaļu 

“Jaunais ES fondu 2014.–2020.gada plānošanas periods” ar informāciju 

gan par nozaru ministrijām ar Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra 

sēdes protokollēmuma Nr.7, 48§ 3.4.apakšpunktu doto uzdevumu, gan par 

to, ka 2014.gada 23.septembrī Ministru kabinetā tika izskatīts VARAM 

virzītais informatīvais ziņojums “Par pilsētvides un policentriskās 

Panākta vienošanās ar 

Labklājības ministriju 

elektroniskās saskaņošanas 

laikā. Ņemot  vērā jautājuma 

aktualitāti un joprojām 

notiekošās diskusijas  ar 

sadarbības partneriem par 

uzdevumiem attiecībā uz 

specifisko atbalsta  mērķu  

teritoriālo kartējumu, tajā 

skaitā to termiņiem, attiecīgi šo  

jautājumu  plānots  risināt  

ārpus  informatīvā  ziņojuma  

par  Eiropas Savienības  

struktūrfondu  un   Kohēzijas  

fonda,  Eiropas Ekonomikas 

zonas finanšu  instrumenta, 

Norvēģijas finanšu instrumenta 
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attīstības investīciju ieviešanas principiem Eiropas Savienības fondos 

2014.-2020.gadam”, kura protokollēmuma Nr.50, 47§ 14.punkts paredz, 

ka VARAM un FM līdz 2014.gada 31.decembrim sagatavo priekšlikumus 

publisko ieguldījumu/ investīciju teritoriālās ietekmes uzraudzībai un 

koordinācijai, tai skaitā visu SAM ieviešanai pašvaldību teritorijās un visu 

SAM ieguldījumu kartējuma sagatavošanai. Šī uzdevuma ietvaros 

VARAM sadarbībā ar FM izstrādās metodoloģiju ieguldījumu kartējuma 

izstrādei, līdz ar to ir atceļams ar 2014.gada 4.februāra protokollēmumu 

nozaru ministrijām dotais uzdevums par indikatīvo teritoriālo kartējumu 

izstrādi. 

un Latvijas un Šveices 

sadarbības programmas apguvi 

līdz 2014.gada 30.septembrim.  

2.  Jauns protokollēmuma 

punkts 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

Ierosina papildināt ziņojuma protokollēmumu ar sekojošu punktu par 

Latvijas un Šveices sadarbības programmas projektu “Vēsturiski 

piesārņoto vietu sanācija – Sarkandaugavas teritorijā”: 

Lai turpinātu īstenot Latvijas un Šveices sadarbības programmas projekta 

“Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija – Sarkandaugavas teritorijā” 2.kārtu, 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Finanšu 

ministrijai pēc Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta 

Nr.3DP/3.4.1.4.0/12/IPIA/VARAM/001 „Olaines šķidro bīstamo 

atkritumu izgāztuves sanācijas projekts, 1.kārta” izbeigšanas, nodrošināt 

izbeigtā projekta nacionālā līdzfinansējuma daļas pārdali 673 154 EUR 

apmērā (t.sk. sadalījumā pa gadiem: 2014.gadā – 149 815 EUR, 2015.gadā 

– 367 511 EUR, 2016.gadā – 50 483 EUR, 2017.gadā – 105 345 EUR) 

Latvijas un Šveices sadarbības programmas projektam CH05 “Vēsturiski 

piesārņoto vietu sanācija – Sarkandaugavas teritorijā”. 

Gadījumā, ja Rīgas dome vai Rīgas Brīvosta pieņem lēmumu 

nodrošināt projekta nacionālo līdzfinansējumu, piešķirto budžeta 

finansējumu aizstāt ar Rīgas domes vai Rīgas Brīvostas 

nodrošināto nacionālo līdzfinansējumu. 

Ņemts vērā Protokollēmums papildināts 

ar 10.punktu šādā redakcijā: 

10. Lai turpinātu īstenot 

Latvijas un Šveices sadarbības 

programmas projekta 

“Vēsturiski piesārņoto vietu 

sanācija – Sarkandaugavas 

teritorijā” otro kārtu: 

10.1.Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības 

ministrijai un Finanšu 

ministrijai pēc vienošanās par 

Eiropas Reģionālās attīstības 

fonda projekta 

Nr.3DP/3.4.1.4.0/12/IPIA/VA

RAM/001 „Olaines šķidro 

bīstamo atkritumu izgāztuves 

sanācijas projekts, 1.kārta” 

īstenošanu laušanas, 

nodrošināt izbeigtā projekta 

nacionālā līdzfinansējuma 

daļas pārdali 673 154 EUR 

apmērā (t.sk. sadalījumā pa 
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gadiem: 2014.gadā – 149 815 

euro, 2015.gadā – 367 511 

euro, 2016.gadā – 50 483 

euro, 2017.gadā – 105 345 

euro) Latvijas un Šveices 

sadarbības programmas 

projektam CH05 “Vēsturiski 

piesārņoto vietu sanācija – 

Sarkandaugavas teritorijā”; 

10.2 Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības 

ministrijai turpināt sarunas ar 

Rīgas brīvostas pārvaldi un 

Rīgas domi par projekta 

„Vēsturiski piesārņoto vietu 

sanācija – Sarkandaugavas 

teritorijā” otrajai kārtai 

nepieciešamo līdzfinansējuma 

piešķiršanu un informēt 

Finanšu ministriju par sarunu 

rezultātiem pēc Rīgas 

brīvostas pārvaldes valdes un 

Rīgas domes pieņemtā 

lēmuma. Gadījumā, ja Rīgas 

Brīvostas pārvaldes valde vai 

Rīgas dome pieņem lēmumu 

nodrošināt projekta nacionālo 

līdzfinansējumu  otrajai kārtai, 

piešķirto valsts budžeta 

finansējumu aizstāt ar Rīgas 

Brīvostas pārvaldes vai Rīgas 
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domes nodrošināto nacionālo 

līdzfinansējumu; 

Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības 

ministrijai informatīvajā 

ziņojumā par Eiropas 

Savienības struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda, Eiropas 

Ekonomikas zonas finanšu 

instrumenta, Norvēģijas 

finanšu instrumenta un 

Latvijas un Šveices sadarbības 

programmas apguvi līdz 

2014.gada 31.decembrim 

sniegt informāciju par 

disciplinārlietu rezultātiem, 

kas ierosinātas pret Valsts 

vides dienesta projekta 

„Vēsturiski piesārņoto vietu 

sanācija – Sarkandaugavas 

teritorijā” vadībā iesaistītajām 

amatpersonām, un veikt 

pasākumus, lai Vides 

aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas 

pārraudzībā esošais Valsts 

vides dienests turpmāk 

novērstu pārkāpumus valsts 

budžeta līdzekļu efektīvā 

izlietošanā, un informēt 

Finanšu ministriju par 
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veiktajiem pasākumiem līdz 

2014.gada 10.decembrim.  

3.  Protokollēmuma 

2.punkts 

Satiksmes ministrija 

Informatīvā ziņojuma 2.nodaļā (10. - 11.lpp.) minēts, ka 2015.gada 

19.februārī plānotajā uzklausīšanas sanāksmē, uzklausot visus argumentus, 

Latvijas iestādes un Eiropas Komisija mēģinās panākt abpusēju vienošanos 

par konstatējumiem un secinājumiem atsevišķu 2004.-2006.gada 

plānošanas perioda projektu ieviešanā. Lai argumentētu Latvijas viedokli, 

ar mērķi atspēkot Eiropas Komisijas uzskatu un iespēju robežās maksimāli 

samazinātu piemērotās finanšu korekcijas apmēru, paredzēts, ka plānotajā 

uzklausīšanas sanāksmē piedalīsies pārstāvji no Finanšu ministrijas, Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Satiksmes ministrijas un 

valsts akciju sabiedrības „Latvijas dzelzceļš”, nepieciešamības gadījumā 

Latvijas pozīcijas pamatotības stiprināšanai atbildīgajām iestādes piesaistot 

atbilstošus ārējos ekspertus. Savukārt Ministru kabineta sēdes 

protokollēmuma 2.punkts uzdod Finanšu ministrijai, Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai un Satiksmes ministrijai piedalīties Eiropas 

Komisijas organizētajā uzklausīšanas sanāksmē par 2004.-2006.gada 

plānošanas perioda Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta 

konstatējumiem un ierosinātajām finanšu korekcijām, kur Finanšu 

ministrijai jānodrošina uzklausīšanas sanāksmes Latvijas delegācijas 

vadība, savukārt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un 

Satiksmes ministrijai atbilstoši kompetencei jānodrošina juridiski pamatota 

viedokļa sagatavošana, kompetentu pārstāvju dalība un Latvijas interešu 

aizstāvēšana uzklausīšanas sanāksmē ar Eiropas Komisijas dienestiem, ar 

mērķi atspēkot Eiropas Komisijas apsvērumus un iespējami samazināt 

ierosinātās finanšu korekcijas apmēru. 

Vēršam uzmanību, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

un Satiksmes ministrija ir informējusi Finanšu ministriju par tās 

pārstāvjiem, kas piedalīsies pirms uzklausīšanas sanāksmē 2014.gada 

8.decembrī un uzklausīšanas sanāksmē 2015.gada 19.februārī, un Finanšu 

ministrija nav izteikusi iebildumus par izvirzītajiem pārstāvjiem un to 

Daļēji ņemts vērā 

Ar Satiksmes ministriju 

panākta vienošanās par 

precizētu punkta redakciju 

Protokollēmuma 2.punkts 

 

2. Finanšu ministrijai, Vides 

aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijai, 

Satiksmes ministrijai 

piedalīties Eiropas Komisijas 

organizētajā uzklausīšanas 

sanāksmē par 2004.-

2006.gada plānošanas perioda 

Eiropas Savienības Kohēzijas 

fonda projekta 

konstatējumiem un 

ierosinātajām finanšu 

korekcijām, kur: 

2.1. Finanšu ministrijai 

nodrošināt uzklausīšanas 

sanāksmes Latvijas 

delegācijas vadību; 

2.2. Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības 

ministrijai, Satiksmes 

ministrijai atbilstoši 

kompetencei nodrošināt 

juridiski pamatota viedokļa 

sagatavošanu, pārstāvniecību 

un Latvijas interešu 

aizstāvēšanu uzklausīšanas 

sanāksmē ar Eiropas 

Komisijas dienestiem ar mērķi 

atspēkot Eiropas Komisijas 

apsvērumus un iespējami 

samazināt ierosinātās finanšu 

korekcijas apmēru. 
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kompetenci. Līdz ar to lūdzam Ministru kabineta sēdes protokollēmuma 

2.punktu izteikt šādā redakcijā: 

„2. Finanšu ministrijai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai un Satiksmes ministrijai piedalīties Eiropas Komisijas 

organizētajā uzklausīšanas sanāksmē par 2004.-2006.gada plānošanas 

perioda Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta konstatējumiem un 

ierosinātajām finanšu korekcijām, ar mērķi atspēkot Eiropas Komisijas 

apsvērumus un iespējami samazināt ierosinātās finanšu korekcijas 

apmēru.” 

10.3  

4.  Protokollēmuma 

3.2.7.apakšpunkts 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

Lūdzam veikt labojumus protokollēmuma „Par informatīvo ziņojumu par 

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas 

Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta 

un Latvijas un Šveices sadarbības programmas apguvi līdz 2014.gada 

30.septembrim” projekta 3.2.7. apakšpunktā.  

Pamatojoties uz aktualizēto informāciju 3.2.2.1.1. apakšaktivitātē 

„Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” 2015.gadam 

mērķis maksājumiem finansējuma saņēmējiem tiek palielināts par 1 270 

789 . Tādējādi VARAM jānodrošina maksājumi finansējuma saņēmējiem 

vismaz 108 729 904 euro apmērā. 

Ņemts vērā Protokollēmuma 

3.2.7.apakšpunkts precizēts  

5.  Protokollēmuma 

6.punkts 

Izglītības un zinātnes ministrija 

Lūdzam svītrot vai precizēt MK protokollēmuma projekta 6.punktu, jo 

nav saprotams, pret kuru plānu – sākotnējo (noteikts ar MK 19.11.2013. 

sēdes protokola Nr. 61 66.§ 4.1. un 4.2.apakšpunktu) vai aktualizēto 

(iesniegts Finanšu ministrijai elektroniski š.g. 20.oktobrī), tiks vērtēta 

maksājumu finansējuma saņēmējiem mērķu izpilde 2014.gadam. Jau 

šobrīd ir zināms, ka sākotnējais plāns, piemēram, darbības programmas 

„Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma IZM aktivitāšu ietvaros 

kopumā netiks izpildīts, kas attiecīgi tika norādīts aktualizētajā 

maksājumu finansējuma saņēmējiem plānā 2014.gadam. Vēršam 

uzmanību, ka  maksājumu finansējuma saņēmējiem finanšu mērķis 

2015.gadam tika sastādīts ņemot vērā aktualizēto plānu 2014.gadam. Ja 

Sniegts skaidrojums un daļēji 

ņemts vērā. 

Informējam, ka ar šo 

protokollēmuma punktu netiek 

mērīta izpilde pret 

iepriekšējiem plāniem, bet pret 

faktisko izpildi, tādejādi, tieši 

otrādi, faktiskā izpilde vai nu 

samazinās 2015.gada mērķi 

(gadījumā, ja faktiskie 

maksājumi būs lielāki par MK 

apstiprināto plānu (noteikts ar 

6. Šā protokollēmuma 

3.punktā minētos maksājumus 

Finanšu ministrija, saskaņojot 

ar atbildīgajām iestādēm,  

koriģēs proporcionāli noteikto 

maksājumu mērķu izpildei 

2014.gadā, attiecīgi palielinot 

vai samazinot 2015.gada 

janvāra maksājumu apjomu, 

ņemot vērā 2014.gada mērķu 

izpildes rezultātu. 
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2014.gada sākotnējā plāna neizpilde tiks koriģēta uz 2015.gada janvāri, 

tad šī plāna neizpilde būs ņemta vērā divas reizes. Papildus tam, IZM 

ierosina nobīdi no 2014.gada aktualizētā plāna koriģēt uz 2015.gada 

decembri. 

MK 19.11.2013. sēdes 

protokola Nr. 61 66.§) vai to 

palielinās – gadījumā, ja 

faktiskā izpilde būs mazāka 

nekā apstiprinātais plāns). 

6.  Protokollēmuma 

7.punkts 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

Iebilst pret piedāvāto protokollēmuma 7.punkta redakciju un lūdz to 

precizēt, nosakot šādus izņēmuma gadījumus: 

- „priekšlikumi budžeta virssaistību izmantošanai netiek atbalstīti, 

izņemot attiecībā uz konkrētām aktivitātēm un projektiem ar augstu 

gatavības stadiju, tostarp, nosakot izņēmuma gadījumus Kohēzijas fonda 

3.5.1.1 aktivitātei “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība 

aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000”, ņemot vērā 

3.5.1.1. aktivitātes papildu projektu iesniegumu atlases kārtas augsto 

gatavības stadiju, lai nezaudētu 2007.-2013.gada plānošanas periodā 

Latvijai pieejamo Kohēzijas fonda finansējuma ūdenssaimniecības 

attīstībai.” 

Atkārtoti vēršam uzmanību, ka VARAM ir izstrādājusi normatīvo aktu 

grozījumu projektus, kas paredz pārdalīt Kohēzijas fonda finansējumu 

darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 

3.5.1.pasākuma „Vides aizsardzības infrastruktūra” ietvaros, kā rezultātā 

tiktu būtiski veicināta Kohēzijas fonda finansējuma apguve. VARAM ir 

ierosinājusi rīkot sesto projektu iesniegumu atlases kārtu 3.5.1.1.aktivitātē 

„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku 

ekvivalentu lielāku par 2000”. Ņemot vērā informatīvajā ziņojumā par ES 

struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu 

instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas–Šveices 

sadarbības programmas apguvi līdz 2014.gada 30.jūnijam norādīto, ka 

lielākie riski vērojami Kohēzijas fonda ietvaros Satiksmes ministrijas un 

VARAM pārraudzībā esošajās aktivitātēs, kurās 2014. gada 2.ceturksnī ir 

bijis samērā zems maksājumu plāna izpildes progress, VARAM, lai 

novērstu riskus sekmīgai Kohēzijas fonda finansējuma apguvei un 

n+2/n+3 principa neizpildei 2014. un 2015.gadā, kā arī augsto risku zaudēt 

Ņemts vērā  

 

7. Ņemot vērā 

prognozēto negatīvo ietekmi 

uz vispārējās valdības budžeta 

deficītu un fiskālo telpu, īpaši 

2015.gadā, turpmāk 

neatbalstīt priekšlikumus 

budžeta virssaistību 

izmantošanai (pārdales, 

papildus pieprasījumi, 

ietaupījumu, atbrīvotā 

finansējuma atkārtota 

izmantošana, pagarinājumi 

u.c.) ES fondu projektos, kuru 

finansējuma saņēmējs nav 

valsts budžeta iestāde, 

izņemot darbības 

programmā 

“Uzņēmējdarbība un 

inovācijas” un Kohēzijas 

fondā, t.sk., sedzot jau 

uzņemtās papildu saistības 

virs ES fondu finansējuma 

piešķīruma, ievērojot 

virssaistību izmantošanas 

disciplīnas nosacījumus, par 

kuriem jau ir lēmis Ministru 

kabinets. 
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Kohēzijas fonda finansējumu darbības programmas „Infrastruktūra un 

pakalpojumi” papildinājuma 3.5.1.pasākuma „Vides aizsardzības 

infrastruktūra” ietvaros, kā efektīvāko un fiskālās disciplīnas principiem 

atbilstošāko risinājumu konstatēto Kohēzijas fonda finansējuma apguves 

risku mazināšanai ir sagatavojusi iepriekš minētos normatīvo aktu 

grozījumu projektus. Atlases kārta tiktu rīkota, novirzot tai 

3.5.1.1.aktivitātes iepriekšējās atlases kārtās neizlietoto Kohēzijas fonda 

līdzfinansējumu un virssaistību finansējumu, kā arī vairāku citu VARAM 

pārziņā esošo Kohēzijas fonda aktivitāšu ietvaros izveidojušos Kohēzijas 

fonda finansējuma atlikumu (bez virssaistību finansējuma), ko nav 

iespējams izlietot attiecīgo aktivitāšu ietvaros. Sestā projektu iesniegumu 

atlases kārta sekmētu 3.5.1.1.aktivitātes mērķa - ūdensapgādes un 

notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas kvalitātes uzlabošana un 

ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamības paplašināšana, nodrošinot 

kvalitatīvu dzīves vidi, samazinot vides piesārņojumu un ūdenstilpju 

eitrofikāciju un sekmējot ūdens resursu un energoresursu racionālu 

izmantošanu - sasniegšanu, lai veicinātu direktīvas 91/271/EEK par 

komunālo notekūdeņu attīrīšanu un direktīvas 98/83/EK par dzeramā 

ūdens kvalitāti prasību ieviešanu Latvijā. Noteikumu grozījumi paredz 

uzaicinājumus iesniegt projektu iesniegumus nosūtīt līdz 2014.gada 

15.decembrim, tādējādi VARAM lūdz noteikt turpmākos priekšlikumus 

budžeta virssaistību izmantošanai, sākot ar 2015.gada 1.janvāri. VARAM 

norāda, ka jau iepriekš Finanšu ministrijā ir iesniegti materiāli, kuros 

norādīts, ka VARAM, plānojot 2015.gada maksājuma mērķus 

finansējuma saņēmējiem, prognozēs ņem vērā indikatīvo finansējumu, kas 

tiks novirzīts sestās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanai 

(VARAM nosūtītais dokuments 17.10.2014, Nr.9.1-15/15890/9397). 

7.  Protokollēmuma 

7.punkts 

Finanšu ministrija 

Ņemot vērā to, ka darbības programmā “Uzņēmējdarbība un inovācijas” 

un Kohēzijas fondā pastāv risks , ka 2014.gadā plānotie deklarējamie 

maksājumi netiks veikti nepieciešamajā apjomā  un savlaicīgi, lai tos 

paspētu iekļaut izdevumu deklarācijā Eiropas Komisijai līdz š.g. 

novembra beigām, kas savukārt rada fiskāli negatīvu efektu uz valsts 

Ņemts vērā 7. Ņemot vērā 

prognozēto negatīvo ietekmi 

uz vispārējās valdības budžeta 

deficītu un fiskālo telpu, īpaši 

2015.gadā un ievērojot 

budžeta virssaistību 
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budžetu, protokollēmumā konkretizēts, ka ierobežojumu izņēmums 

attiecas uz darbības programmu “Uzņēmējdarbība un inovācijas” un 

Kohēzijas fondu. 

Vienlaikus ņemot vērā to, ka projektos, kuru finansējuma saņēmējs ir 

valsts iestāde, projektu termiņu pagarinājumi tāpat nestu fiskāli negatīvu 

efektu uz valsts budžetu, precizēts, ka netiek atļauti projektu īstenošanas 

termiņa pagarinājumi ES fondu projektos, izņemot gadījumus, kad  

finansējuma saņēmējs ir valsts budžeta iestāde un ir saņemts Finanšu 

ministrijas saskaņojums 

 

izmantošanas disciplīnas 

nosacījumus, par kuriem jau ir 

lēmis Ministru kabinets, ES 

fondu atbildīgajām iestādēm 

nodrošināt, ka turpmāk netiek 

atbalstīti priekšlikumi ES 

fondu un nacionālā publiskā 

finansējuma, t.sk. budžeta 

virssaistību izmantošanai 

finansējuma pārdaļu, 

ietaupījumu, atbrīvotā 

finansējuma atkārtotas 

izmantošanas un citu projekta 

finansējuma izmaiņu veidā, kā 

arī netiek atļauti projektu 

īstenošanas termiņa 

pagarinājumi ES fondu 

projektos, izņemot gadījumus, 

kad  finansējuma saņēmējs ir 

valsts budžeta iestāde un ir 

saņemts Finanšu ministrijas 

saskaņojums. Noteikt, ka 

ierobežojumu izņēmums 

attiecas uz darbības 

programmu “Uzņēmējdarbība 

un inovācijas” un Kohēzijas 

fondu. 

8.  Protokollēmuma 

7.punkts 

Izglītības un zinātnes ministrija 

Lūdzam precizēt MK protokollēmuma projekta 7.punktu, nepiemērojot 

punktā minēto ierobežojumu attiecībā uz darbības programmas 

„Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma (turpmāk – 2DPP) 

2.1.1.3.3.apakšaktivitāti „Zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes 

attīstība” (turpmāk – 2.1.1.3.3.apakšaktivitāte) saistībā ar IZM 

Ņemts vērā daļēji 

Protokollēmuma punkts 

precizēts, paredzot izņēmumu 

darbības programmā 

“Uzņēmējdarbība un 

inovācijas”  

7. Ņemot vērā 

prognozēto negatīvo ietekmi 

uz vispārējās valdības budžeta 

deficītu un fiskālo telpu, īpaši 

2015.gadā un ievērojot 

budžeta virssaistību 
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ierosinātajiem grozījumiem 2 DPP (nosūtīti starpinstitūciju saskaņošanai 

ar IZM 29.10.2014. vēstuli Nr.01-06/5121 „Par Ministru kabineta 

rīkojuma projektu "Grozījumi darbības programmas „Uzņēmējdarbība un 

inovācijas” papildinājumā”). Vēršam uzmanību, ka zinātnisko institūciju 

(turpmāk – ZI) konsolidācijas īstenošana un konkurētspējīgo ZI 

rīcībspējas uzlabošana (kas vērsta uz ES Padomes 2014.gada 

rekomendāciju izpildi attiecībā uz pētniecības un inovāciju politiku un 

nodrošina zinātnes ārējā novērtējuma rekomendāciju ieviešanu atbilstoši 

informatīvā ziņojumā par Latvijas zinātnes strukturālo reformu īstenošanu 

noteiktajam) ir priekšnoteikums ES struktūrfondu un Kohēzijas fondu 

2014.-2020.gada plānošanas perioda investīcijām pētniecībā un attīstībā. 

To ievērojot, IZM laika periodā no 2015.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 

30.novembrim 2.1.1.3.3.apakšaktivitātes ietvaros plāno sniegt atbalstu ZI 

attīstības stratēģiju izstrādei strukturālo reformu īstenošanai zinātnēs ārējā 

izvērtējuma rekomendāciju un Viedās specializācijas stratēģijas 

ieviešanai, institūciju apvienošanās juridiskās bāzes un plānu izstrādei, 

apvienošanās un reorganizācijas pasākumu ieviešanai, kā arī ZI resursu 

vadības sistēmas pilnveidei. 2.1.1.3.3.apakšaktivitātes projektu 

iesniegumu vērtēšanas kritēriju un MK noteikumu izstrādes procesā 

saskaņā ar ZI sniegtajiem priekšlikumiem un indikatīvi plānotajām 

izmaksām IZM secinājusi, ka nepieciešams palielināt 

2.1.1.3.3.apakšaktivitātes ietvaros projektu īstenošanai pieejamo ERAF 

finansējumu. Saskaņā ar MK 2014.gada 17.jūnija sēdes protokollēmuma 

(protokols Nr.33 60.§) 5.punktu noteikts, ka MK 2012.gada 8.maija sēdes 

protokollēmuma (prot. Nr.25 26.§) „Informatīvais ziņojums „Valsts 

budžeta virssaistību iespējas Eiropas Savienības struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda 2007.-2013.gada plānošanas perioda aktivitātēs”” 

7.punktā noteiktais ierobežojums attiecībā uz neatbilstību un lauzto 

līgumu ietvaros atbrīvoto finansējumu nav attiecināms uz IZM ieviestajām 

aktivitātēm 2 DPP 2.1.1.pasākuma “Zinātne, pētniecība un attīstība” 

ietvaros. Neatbilstību un lauzto līgumu atbrīvoto finansējumu, kas nav 

izmaksāts vai ir atgūts no finansējuma saņēmēja, var izmantot 2 DPP 

2.1.1.pasākuma “Zinātne, pētniecība un attīstība” aktivitāšu ieviešanai. 

izmantošanas disciplīnas 

nosacījumus, par kuriem jau ir 

lēmis Ministru kabinets, ES 

fondu atbildīgajām iestādēm 

nodrošināt, ka turpmāk netiek 

atbalstīti priekšlikumi ES 

fondu un nacionālā publiskā 

finansējuma, t.sk. budžeta 

virssaistību izmantošanai 

finansējuma pārdaļu, 

ietaupījumu, atbrīvotā 

finansējuma atkārtotas 

izmantošanas un citu projekta 

finansējuma izmaiņu veidā, kā 

arī netiek atļauti projektu 

īstenošanas termiņa 

pagarinājumi ES fondu 

projektos, izņemot gadījumus, 

kad  finansējuma saņēmējs ir 

valsts budžeta iestāde un ir 

saņemts Finanšu ministrijas 

saskaņojums. Noteikt, ka 

ierobežojumu izņēmums 

attiecas uz darbības 

programmu “Uzņēmējdarbība 

un inovācijas” un Kohēzijas 

fondu. 
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Ievērojot iepriekš minēto, IZM ir ierosinājusi līdz 2014.gada 27.oktobrim 

2.1.1.1.aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” pirmās projektu 

iesniegumu atlases kārtas ietvaros pieejamo ERAF finansējuma atlikumu 

809 642 euro un 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras 

attīstība" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros pieejamo 

ERAF finansējuma atlikumu 31 967 euro novirzīt 

2.1.1.3.3.apakšaktivitātes projektu īstenošanai, tādējādi palielinot 

2.1.1.3.3.apakšaktivitātei pieejamo ERAF finansējumu par 841 609 euro 

– t.i., no 9 070 036 euro līdz 9 911 645 euro. 

9.  Informatīvā ziņojuma 

17.lpp 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

Lūdzam papildināt informāciju ziņojuma projekta 17.lpp par Olaines 

šķidro bīstamo atkritumu izgāztuves projektu, izsakot to sekojošā 

redakcijā: 

 „Projekta “Olaines šķidro bīstamo atkritumu izgāztuves projekts, 1.kārta” 

ietvaros organizētā iepirkuma „Olaines bīstamo atkritumu izgāztuves 

sanācijas darbu projekta izstrāde un sanācija” (id.Nr.VVD 

2014/03/CS/ERAF) norises laikā Iepirkumu uzraudzības birojā tika 

iesniegti divi iesniegumi par iepirkuma procedūras rezultātu apstrīdēšanu, 

kuras Iepirkumu uzraudzības birojs 25.07.2014. un 19.09.2014. atzina par 

pamatotām un pieņēma lēmumu aizliegt finansējuma saņēmējam VVD 

slēgt iepirkuma līgumu. Ņemot vērā projekta īstenošanai nepieciešamo 

laiku un ar projekta īstenošanu saistītos riskus, JASPERS rekomendēja 

neturpināt projekta īstenošanu 2007.-2013. ES plānošanas perioda 

ietvaros. VVD iepirkuma komisija 09.10.2014. sēdē, pamatojoties uz 

Publisko iepirkumu likuma 38.panta otro daļu, pieņēma lēmumu pārtraukt 

03.03.2014. uzsākto iepirkuma procedūru „Olaines bīstamo atkritumu 

izgāztuve” sanācijas darbu projekta izstrāde un sanācija” (id. Nr. 

VVD/2014/03/CS/ERAF), un 17.03.2014. uzsākto iepirkuma procedūru 

„Vēsturiski piesārņotās vietas „Olaines bīstamo atkritumu izgāztuve” 

sanācijas darbu inženiertehniskā uzraudzība” (id.Nr. 

VVD/2014/06/CS/ERAF). Ņemot vērā iepriekš minēto, 2014.gada 

15.oktobrī VVD informēja VARAM par vienošanās par projekta 

īstenošanu izbeigšanu.” 

Ņemts vērā 

 

Informatīvā ziņojuma 3.2.1. 

sadaļa precizēta 
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„Olaines šķidro bīstamo atkritumu izgāztuves sanācijas projekts, 1.kārta” 

projektam plānotās kopējās izmaksas ir 8 380 426,29 EUR, no tām: 

ERAF finansējums 70%: 5 866 298,20 EUR, valsts budžeta finansējums 

30%: 2 514 127,80 EUR. 

10.  Informatīvā ziņojuma 

34.lpp 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

Lūdzam informāciju ziņojuma projekta 34.lpp par Inčukalna gudrona dīķu 

sanācijas projektu izteikt sekojošā redakcijā: 

„Projektā “Vēsturiski piesārņoto vietu „Inčukalna sērskābā gudrona dīķi” 

sanācijas darbi” turpinās projekta grozījumu priekšlikuma saskaņošanas 

process sadarbībā ar JASPERS ekspertiem. Galīgais termiņš grozījumu 

priekšlikuma iesniegšanai EK ir 2015.gada septembris.  

Jautājums par šī projekta īstenošanas gaitu un iespējamiem riskiem tika 

skatīts Uzraudzības komitejas sēdē 2014.gada 2.jūlijā, kā arī darba 

sanāksmēs ar JASPERS, VI, VARAM, VVD un SIA “Geo Consultants” 

pārstāvjiem 2014.gada 7.augustā, 2014.gada 21.oktobrī.  

JASPERS pozitīvi vērtē projekta īstenošanas progresu. Darbi objektā 

noris 2 maiņās un vienā dienā vidēji tiek eskavēts 129 t sērskābā gudrona. 

Uz 2014.gada 30.oktobri eskavētas un pārstrādātas 15 064,039 t sērskābā 

gudrona (no projektā plānotajām 30 224 t ), nodrošinot arī sekundārā 

kurināmā (sērskābā gudrona un RDF materiāla sajaukums) utilizāciju 

CEMEX, Latvijā, un Schwarze Pumpe, Vācijā. 

Papildus, ņemot vērā JASPERS izteikto aicinājumu projekta īstenošanā 

piesaistīt papildu ekspertus dokumentācijas vadības pakalpojumiem 

atkritumu pārrobežu sūtījumiem, sanācijas darbu pētniecisko darbu 

veikšanai un sanācijas darbu tehniski – metodiskai vadībai, lai izvairītos 

no iespējamiem riskiem turpmākā projekta īstenošanas gaitā, tiek strādāts 

pie attiecīgās iepirkumu dokumentācijas izstrādes un minētie iepirkumi 

tiks izsludināti 2014.gada novembrī, lai attiecīgie pakalpojumi būtu 

pieejami 2015.gada būvdarbu sezonā. 

Tiek veikta pastiprināta projekta uzraudzība, lai veiktie izdevumi būtu 

attiecināmi ES līdzfinansējumam.” 

Ņemts vērā Informatīvā ziņojuma 3.3. 

sadaļa precizēta 
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11.  Informatīvā ziņojuma 

39.lpp 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

Lūdzam ziņojuma projekta 39.lpp pēdējo rindkopu par VARAM 

programmas “Nacionālā klimata politika” konkursu “Kapacitātes 

celšana pētījumiem un pasākumiem sabiedrības zināšanu uzlabošanai 

par klimata pārmaiņām un to radītajām sekām” izteikt sekojošā 

redakcijā:  

„Kopā tika saņemti 63 projektu iesniegumi (32 jeb 51% ir piesaistīts 

partneris no Norvēģijas), kas 4 reizes pārsniedz konkursā pieejamo 

finansējumu, no tiem: 

1. 28 iesniegumus iesniegušas biedrības vai nodibinājumi; 

2. 19 iesniedzēji ir tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestādes, 

atvasinātas publiskas personas; 

3. 16 iesniegumus iesnieguši komersanti.” 

Ņemts vērā Ziņojuma 4.nodaļā 

informācija precizēta 

12.  Informatīvā ziņojuma 

42.lpp 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

Lūdzam papildināt ziņojuma projekta 42.lpp sadaļu „Konstatētie riski 

projekta „Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija –Sarkandaugavas 

teritorijā” ietvaros:”, izsakot to sekojošā redakcijā: 

„Projekta „Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija – Sarkandaugavas 

teritorijā” īstenotājs ir VVD, projekta partneris – Rīgas dome. Projekta 

mērķis ir atjaunot un uzlabot piesārņoto vietu vides kvalitāti un novērst 

draudus cilvēku veselībai Sarkandaugavā. Projekts paredz sanācijas darbu 

veikšanu 5 objektos Rīgas Brīvostas teritorijā kopumā aptuveni 8 ha lielā 

platībā. Sanācijas darbus, kas ir galvenais projektā sasniedzamais 

rezultāts, pirmajā teritorijā (5,5 ha) VVD uzsāka 2013.gada martā. 

Uzstādītās tehnoloģijas darbojas un darbi norit sekmīgi. Par attīrīšanas 

darbiem otrajā teritorijā (2,5 ha lielā platībā) iepirkuma līgumi tika 

noslēgti 2014.gada maijā, kas nodrošina darbu uzsākšanu saskaņā ar 

projekta līgumu un saskaņoto laika grafiku. Projekts uzskatāms ar augstu 

ieviešanas risku, ievērojot tā sarežģītību un iepirkuma procedūras 

kavējumus, kā arī konstatētās problēmas līdzīgos ES fondu līdzfinansētos 

VVD īstenotos projektos. Projekta ieviešanas gaita tiek īpaši rūpīgi 

uzraudzīta arī no Šveices puses.  

Ņemts vērā Ziņojuma 5.nodaļā 

informācija papildināta 
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VVD 2014.gada 28.maijā noslēdza līgumus par sanācijas darbu veikšanu 

otrajā kārtā, lai gan projekta partneris Rīgas dome līgumslēgšanas brīdī 

nebija apstiprinājusi nacionālo līdzfinansējumu 0,7 milj. euro apmērā 

projekta otrās kārtas aktivitāšu īstenošanai, tādējādi VVD pārkāpjot 

Likumu par budžetu un finanšu vadību. VARAM ir pabeigta dienesta 

pārbaude, kuras rezultātā ir ierosinātas disciplinārlietas pret projekta 

vadībā iesaistītajām amatpersonām. Šveices kompetentās iestādes ir 

sniegušas informāciju, ka neveiks atmaksu Latvijai par 2014.gada 

28.jūnijā iesniegto avansa maksājuma pieprasījumu 0,3 milj. euro apmērā 

līdz apliecinājuma saņemšanai par nacionālā līdzfinansējuma 

nodrošināšanu projekta otrai kārtai. 

Pēc vairākkārtīgiem VVD un VARAM pieprasījumiem uz informatīvā 

ziņojuma sagatavošanas brīdi Rīgas dome kā projekta „Vēsturiski 

piesārņoto vietu sanāciju – Sarkandaugavas teritorijā” partneris nav 

sniedzis apliecinājumu par nacionālā līdzfinansējuma nodrošināšanu. 

Ņemot vērā projekta pirmās kārtas nacionālā līdzfinansējuma 

nodrošināšanas shēmu, kad to nodrošināja Rīgas brīvostas pārvalde kā 

Rīgas brīvostas teritorijas apsaimniekotājs, VVD 2014.gada 17.oktobrī  

nosūtīja Rīgas brīvostas valdei vēstuli ar lūgumu rast nepieciešamo 

līdzfinansējumu no Rīgas brīvostas pārvaldes līdzekļiem, virzot 

finansējumu caur Rīgas domi. Rīgas brīvostas valdes sēdē šis jautājums 

tika izskatīts 2014.gada 30.oktobrī, tomēr lēmums par nacionālā 

līdzfinansējuma nodrošināšanu netika pieņemts. Attiecīgi turpmākās 

rīcības alternatīvie risinājumi ir noslēgto līgumu par sanācijas darbu 

veikšanu otrajā kārtā laušana vai nacionālā līdzfinansējuma nodrošināšana 

projektam no valsts budžeta līdzekļiem. 

Gadījumā, ja tiek apturēta sanācijas darbu līgumu izpilde, netiek sasniegti 

projekta otrās kārtas mērķi un no valsts budžeta jāsedz neattiecināmās 

izmaksas 1 014 317 EUR apmērā par otrās kārtas realizēšanai jau 

apgūtajiem un tuvākajā laikā apmaksājamiem līdzekļiem, tai skaitā 

862 169 EUR Šveices puses līdzfinansējuma. Jāņem vērā, ka projekta 

otrās kārtas darbu apturēšana izraisa īstenošanas līguma un projekta 

līguma grozījumu par Šveices puses līdzfinansējuma 4 842 091 CHF 
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(aptuveni 4 018 936 EUR) apjoma pilnīgu zaudēšanu. Projekta otrās kārtas 

inženiertehniskās uzraudzības pakalpojumi un būvuzrauga pienākumi tiek 

veikti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, bet 

inženiera pienākumi - saskaņā ar Starptautiskās Inženieru – Konsultantu 

federācijas (FIDIC) iekārtu piegādes un projektēšanas – būvniecības darbu 

līguma noteikumiem (FIDIC Dzeltenā grāmata). Sanācijas darbu 

pātraukšanas gadījumā sanācijas darbu līgums tieši nereglamentē darbu 

izpildītājam izmaksājamo kompensāciju, kuras apjoms tiek noteikts 

atbilstoši FIDIC noteikumos paredzētajai kārtībai tiesvedības ceļā, bet 

līguma C1 pielikumā ir atsauce uz FIDIC noteikumu 14.8.apakšpunktu, 

kas paredz, ka līgumsods par samaksas kavēšanu var sasniegt līdz 15% no 

līguma summas, t.i., līdz 595 266 EUR. 

Izvērtējot iespējamos finansiālos zaudējumus sanācijas darbu līgumu 

laušanas gadījumā, ir secināms, ka finansiālie zaudējumi, ieskaitot Šveices 

puses finansējumu, ievērojami pārsniedz nepieciešamo nacionālā 

līdzfinansējuma apmēru. Turklāt jāņem vērā arī fakts, ka projekta otrās 

kārtas īstenošanas apturēšana radīs kaitējumu Latvijas tēlam, it īpaši 

apstākļos, kad drīzumā tiks uzsāktas Latvijas un Šveices sarunas par 

nākamā perioda iespējamām atbalsta jomām. 

Projektam „Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija – Sarkandaugavas 

teritorijā” otrās kārtas īstenošanai nepieciešamais nacionālā 

līdzfinansējuma kopējais apmērs ir 673 154 EUR, t.sk. sadalījumā pa 

gadiem: 2014.gadā – 149 815 EUR, 2015.gadā – 367 511 EUR, 2016.gadā 

– 50 483 EUR, 2017.gadā – 105 345 EUR.  

VARAM ierosina nepieciešamo nacionālā līdzfinansējuma apmēru 

projekta „Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija – Sarkandaugavas 

teritorijā” otrajai kārtai nodrošināt no ERAF „Olaines šķidro bīstamo 

atkritumu izgāztuves sanācijas projekts, 1.kārta” projektam ieplānotā 

valsts budžeta finansējuma daļas. „Olaines šķidro bīstamo atkritumu 

izgāztuves sanācijas projekts, 1.kārta” projekta mērķis ir veikt vēsturiski 

piesārņotās vietas „Olaines šķidro bīstamo atkritumu izgāztuve” sanācijas 

darbus, kuru rezultātā tiktu likvidēts piesārņojuma avots un novērsts 

turpmākais piesārņojums gruntsūdeņos un iespējamā pazemes ūdeņu 
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piesārņošana. Minētais projekta „Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija – 

Sarkandaugavas teritorijā” otrās kārtas nacionālā līdzfinansējuma 

nodrošināšanas priekšlikums tiek izvirzīts, ņemot vērā, ka VVD ir 

ierosinājis izbeigt projektu Nr.3DP/3.4.1.4.0/12/IPIA/VARAM/001 

„Olaines šķidro bīstamo atkritumu izgāztuves sanācijas projekts, 1.kārta”, 

par ko informācija sniegta ziņojuma 17.lpp.” 

13.  Informatīvā ziņojuma 

16.lpp 

Izglītības un zinātnes ministrija 

Lūdzam precizēt ziņojuma projekta 3.2.1.apakšnodaļā „Kopējais ES 

fondu investīciju progress un mērķu sasniegšana” (16.lpp.) norādīto 

informāciju par zinātnes jomā noslēgto līgumu apjomu attiecīgo rindkopu 

papildinot: 

„Zinātnes jomā 3.ceturksnī pielielinājies noslēgto līgumu kopējais 

apjoms, kas skaidrojams ar to, ka aktivitātes “Atbalsts zinātnei un 

pētniecībai” trešās atlases kārtas ietvaros tika pabeigta iesniegto projektu 

iesniegumu vērtēšana un tika parakstītas vienošanās ar projektu 

iesniedzējiem par 41 projekta īstenošanu. Pārskata periodā trešās atlases 

kārtas ietvaros tika noslēgti līgumi par kopējo summu 11,8 milj. euro.”. 

Ņemts vērā Ziņojuma 3.nodaļā 

informācija precizēta 

14.  Informatīvā ziņojuma 

22.lpp 

Izglītības un zinātnes ministrija 

Lūdzam precizēt ziņojuma projekta grafikā Nr.9 „Informācija par AI 

mērķiem, maksājumiem finansējuma saņēmējiem un to izpildi līdz 

2014.gada 30.septembrim; ES fondu finansējums, milj. euro (mērķa 

izpilde %)” (22.lpp.) sniegto informāciju attiecībā uz IZM, jo saskaņā ar 

Valsts izglītības attīstības aģentūras sniegtajiem datiem par finanšu mērķa 

2014.gadam izpildi līdz 2014.gada 30.septembrim IZM aktivitātēs ir 

izmaksāts finansējums 54.2 milj. euro apmērā. Tātad, vēl jāizmaksā 54.7 

milj. euro. 

Ņemts vērā Ziņojuma 3.nodaļā 

informācija precizēta 

15.  Informatīvā ziņojuma 

30.lpp 

Izglītības un zinātnes ministrija 

Lūdzam precizēt ziņojuma projekta tabulā Nr.2 „Risks DP 

„Uzņēmējdarbība un inovācijas” – iespējamie maksājumu pieprasījumi 

EK, ERAF – 2014.gadā, ministriju 5.09.2014.g.prognoze, faktiskā izpilde 

uz 22.10.2014.” (30.lpp.) sniegto informāciju attiecībā uz IZM atbilstoši 

IZM 30.09.2014. vēstulē Nr.01.07.2/4633 „Par aktualizētu deklarējamo 

Ņemts vērā Ziņojuma 3.nodaļā 

informācija precizēta 
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izdevumu naudas plūsmu darbības programmas „Uzņēmējdarbība un 

inovācijas” ietvaros”, kas nosūtīta Finanšu ministrijai, sniegtajai 

informācijai. Vēršam uzmanību, ka Koalīcijas Sadarbības padomes 

22.09.2014. sēdē netika atbalstīta papildu naudas 9,99 milj. euro apmērā 

piešķiršana 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” 

1.kārtas projektiem, kā rezultātā plānoto deklarējamo izdevumu naudas 

plūsma 2014.gadam attiecīgi samazināta par 1,3 milj. euro. 

16.  Informatīvā ziņojuma 

32.lpp 

Izglītības un zinātnes ministrija 

Lūdzam precizēt  ziņojuma projekta 3.2.3.apakšnodaļā „Konstatētie riski 

ES fondu ieviešanas uzraudzības procesā un rīcības plāns” (32.lpp.) 

norādīto informāciju par dubultā finansējuma risku saistībā ar zinātnisko 

pētījumu veikšanu attiecīgo rindkopu papildinot: 

„Pēc IZM sniegtās informācijas lai nodrošinātu informācijas un pārskatu 

iesniegšanu maksimāli automatizētā, elektroniskā veidā, t.sk. novērstu 

informācijas dublēšanos un mazinātu dubultā finansējuma risku saistībā 

ar zinātnisko pētījumu veikšanu, izmantojamiem līdzfinansējuma 

avotiem, summām, pētījumā iesaistītajām personām un pētījuma periodu, 

IZM nepieciešams veidot centralizētu zinātnisko pētījumu datubāzi, kurā 

būtu jānorāda informācija par pasūtītājiem, pētījumu līdzfinansējuma 

avotiem, summām, pētījumā iesaistītajām personām un pētījuma periodu. 

Šāda datu bāze, t.i. Nacionālās zinātniskās darbības portāls, tiek veidots 

projekta „Vienotā nacionālas nozīmes Latvijas akadēmiskā pamattīkla 

zinātniskās darbības nodrošināšanai” ietvaros. Nacionālās zinātniskās 

darbības portāla izveides ietvaros tiks veikta papildus nepieciešamo 

informācijas reģistru izveide, lai papildinot jau esošajos reģistros 

pieejamo informāciju, portālā iegūtu pilnīgu informāciju par akadēmisko 

un zinātnisko personālu, akadēmiskajām un zinātniskajām institūcijām, 

zinātniskajiem projektiem, finansējumu un tā izlietojumu. Tā ietvaros tiks 

nodrošināta maksimāli iespējama integrācija ar projekta partneru 

institūciju reģistriem un datu bāzēm, lai nodrošinātu informācijas un 

pārskatu iesniegšanu maksimāli automatizētā, elektroniskā veidā. 

Projektu plānots pabeigt līdz 2015.gada 30.jūnijam, līdz ar to arī 

Nacionālās zinātniskās darbības portālu plānots izveidot līdz šim 

Ņemts vērā Ziņojuma 3.nodaļā 

informācija precizēta 
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datumam. Šī gada 13.oktobrī ir izsludināta konkrētā iepirkuma procedūra. 

IZM šobrīd gatavo MK noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 

2013.gada 12.novembra noteikumos Nr.1316 „Kārtība, kādā aprēķina un 

piešķir bāzes finansējumu zinātniskajām institūcijām””, paredzot valsts 

budžeta finansējumu projekta "Vienotā nacionālas nozīmes Latvijas 

akadēmiskā pamattīkla zinātniskās darbības nodrošināšanai" rezultātu 

uzturēšanai pēc projekta noslēguma.”. 

17.  Informatīvā ziņojuma 

39.lpp 

Izglītības un zinātnes ministrija 

Lūdzam precizēt  ziņojuma projekta 4.nodaļā „EEZ/Norvēģijas finanšu 

instrumentu ieviešana” (39.lpp.) norādīto informāciju par laiku, kurā MK 

noteikumu projekts par aktivitātes „Stipendijas” īstenošanu tika iesniegts 

saskaņošanai Finanšu ministrijā un Tieslietu ministrijā, t.i., vārdus 

„2014.gada 1.oktobrī” aizstāt ar vārdiem „2014.gada 28.augustā”. Kā arī 

lūdzam norādīt, līdzvērtīgi kā informācijā par Ekonomikas ministrijas 

aktivitāšu ieviešanas gaitu, ka MK noteikumu projekts par aktivitātes 

„Stipendijas” īstenošanu izskatīts MK 2014.gada 21.oktobrī (nevis tiks 

izskatīts kā norādīts šobrīd). 

Ņemts vērā  Ziņojuma 4.nodaļā 

informācija precizēta 

18.  Informatīvā ziņojuma 

39.lpp 

Izglītības un zinātnes ministrija 

Lūdzam precizēt  ziņojuma projekta 4.nodaļā „EEZ/Norvēģijas finanšu 

instrumentu ieviešana” (39.lpp.) norādīto teikumu: „Līdz ar to IZM un EM 

projektu konkursi tiks izsludināti novembrī”, skaidri norādot, ka novembrī 

tiks izsludināts konkurss aktivitātē „Stipendijas”, ievērojot, ka 

programmas LV „Pētniecība un stipendijas” konkurss aktivitātē 

„Pētniecība” ir izsludināts jau 2014.gada 8.jūlijā. Ņemot vērā minēto 

lūdzam teikumu izteikt šādā redakcijā: 

„Līdz ar to EM projektu konkursi un IZM konkurss aktivitātē 

„Stipendijas” tiks izsludināts novembrī.”. 

Ņemts vērā  Ziņojuma 4.nodaļā 

informācija precizēta 

19.  Informatīvā ziņojuma 

40.lpp 

Izglītības un zinātnes ministrija 

Lūdzam precizēt  ziņojuma projekta 4.nodaļā „EEZ/Norvēģijas finanšu 

instrumentu ieviešana” (40.lpp.) norādīto informāciju par IZM 

programmu „Pētniecība un stipendijas” attiecīgo rindkopu papildinot:  

Ņemts vērā  Ziņojuma 4.nodaļā 

informācija precizēta 
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„IZM programmā “Pētniecība un stipendijas” ir paredzēti divi atklātie 

konkursi. Konkurss aktivitātē “Pētniecība” noslēdzās 2014.gada 

30.septembrī, kas ir gadu vēlāk kā sākotnēji plānots programmas līgumā. 

Kopā tika saņemti 73 projektu iesniegumi par kopējo programmas 

līdzfinansējumu 37,74 milj. EUR apmērā, kas gandrīz 10 reizes pārsniedz 

aktivitātei „Pētniecība” pieejamo programmas līdzfinansējumu. Šī 

aktivitāte vērsta uz divpusējās sadarbības stiprināšanu starp Latvijas un 

Norvēģijas pētniecības iestādēm, tādējādi projektu iesniegumus varēja 

iesniegt Latvijas Zinātnisko institūtu reģistrā reģistrētas zinātniskās 

institūcijas sadarbībā ar pētniecības organizācijām no Norvēģijas.” 

20.  Informatīvā ziņojuma 

41.lpp 

Izglītības un zinātnes ministrija 

Lūdzam papildināt ziņojuma projekta 4.nodaļā „EEZ/Norvēģijas finanšu 

instrumentu ieviešana” (41.lpp.) norādīto informāciju par aktivitāti 

„Stipendijas”, norādot, ka konkurss aktivitātē „Stipendijas” tiks 

izsludināts uzreiz pēc MK noteikumu, kas izskatīti MK 2014.gada 

21.oktobra sēdē, stāšanās spēkā. 

Ņemts vērā  Ziņojuma 4.nodaļā 

informācija papildināta 

21.  Informatīvā ziņojuma 

51.lpp 

Izglītības un zinātnes ministrija 

Lūdzam precizēt ziņojuma projekta 8.nodaļā „Jaunais ES fondu 2014.-

2020.gada plānošanas periods” (51.lpp.) norādīto informāciju par 

veicamajiem darbiem attiecīgo rindkopu papildinot: 

„Vienlaikus notiek darbs arī pie vairāku citu SAM un SAM pasākumu 

nosacījumu, kā arī sākotnējā ietekmes izvērtējuma ziņojumu izstrādes, un 

saskaņošanas apakškomitejās, lai nodrošinātu laicīgu ES fondu 2014.-

2020.gada plānošanas perioda investīciju uzsākšanu.”. 

Ņemts vērā  Ziņojuma 8.nodaļā minētā 

rindkopa precizēta 

22.  Informatīvā ziņojuma 

55.lpp 

Izglītības un zinātnes ministrija 

Lūdzam precizēt ziņojuma projekta 9.nodaļā „Nākamajā pārskata periodā 

plānotie būtiskākie pasākumi” (55.lpp.) norādīto informāciju 12.punktā 

par nosacījumu izstrādi ātrāk uzsākamajiem specifiskajiem atbalsta 

mērķiem attiecīgo rindkopu papildinot: 

„Vienlaikus turpināsies nosacījumu ātrāk uzsākamajiem SAM izstrāde, 

kurus plānots uzsākt īstenot 2014. un 2015.gadā. Ir uzsākta 7.2.1.SAM 

“Palielināt nodarbinātība, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu 

Ņemts vērā  Minētā informācija iekļauta 

ziņojuma 8.nodaļā. 
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nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” 

īstenošana, kas paredz jauniešu nodarbinātības veicināšanu un iesaisti 

izglītības sistēmā. 2014.gada 4.septembrī VSS ir izsludināts informatīvā 

ziņojuma "Par paveikto un turpmāko rīcību darbības programmas 

"Izaugsme un nodarbinātība" specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. "Palielināt 

modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" īstenošanas 

nodrošināšanai" projekts un notiek tā saskaņošana ar nozaru ministrijām 

un sociālajiem partneriem (04.09.2014. protokols nr.34 12§   VSS-826). 

Izsludināti iepirkumi un tiek vērtēti piedāvājumi, SAM ietvaros, kas 

paredz ceļa infrastruktūras sakārtošanu. Detalizētāku informāciju skatīt 

2.pielikumā.”. 

23.  Informatīvā ziņojuma 

56.lpp 
Izglītības un zinātnes ministrija 

Lūdzam papildināt ziņojuma projekta 9.nodaļu „Nākamajā pārskata 

periodā plānotie būtiskākie pasākumi” (56.lpp.) ar informāciju par 

Konsultatīvās izvērtēšanas darba grupas darbu attiecīgo rindkopu 

papildinot: 

„Turpinās darbs Konsultatīvās izvērtēšanas darba grupā pie ES fondu  

2014. – 2020.gada plānošanas perioda DP “Izaugsme un nodarbinātība” 

SAM sākotnējo novērtējumu sagatavošanas nosacījumu izstrādes un 

saskaņošanas.”. 

Ņemts vērā  Ziņojuma 9.nodaļa 

papildināta 

24.  Informatīvā ziņojuma 

9.nodaļa 

Izglītības un zinātnes ministrija 

Lūdzam papildināt ziņojuma projekta 9.nodaļu "Nākamajā pārskata 

periodā plānotie būtiskākie pasākumi" ar Darbības programmas 

papildinājuma izstrādi, t.sk. ņemot vērā, ka informatīvā ziņojuma 15.lpp. 

ir atsauce uz Darbības programmas papildinājuma izstrādi 2014.gada 

beigās. 

Ņemts vērā Ziņojuma 9.nodaļa 

papildināta 

25.  Informatīvā ziņojuma 

50.lpp 

Labklājības ministrija  

Lūdzam precizēt ziņojuma 8.sadaļas "Jaunais ES fondu 2014.-2020.gada 

plānošanas periods" 4) punktu "Turpinās darbs pie informatīvā ziņojuma 

sagatavošanas par nepieciešamajiem cilvēkresursiem ES fondu 2014.-

2020.gada plānošanas periodā noteikto funkciju nodrošināšanai un 

atbildīgo iestāžu specifisko atbalsta mērķu uzraudzības mehānismiem, 

Sniegts skaidrojums Attiecībā uz 4) punktu vēršam 

uzmanību, ka informatīvā 

ziņojuma mērķis ir informēt 

par ES fondu apguvi. Līdz ar 

to izteiktais komentārs tiek 

pieņemts informācijai šī 
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kurš saskaņā ar Ministru kabineta pieņemto lēmumu ir jāsniedz Ministru 

kabinetā trīs mēnešu laikā pēc darbības programmas „Izaugsme un 

nodarbinātība” apstiprināšanas Eiropas Komisijā”. 

Lūdzam papildināt, ka minētais informatīvais ziņojums vai tā daļa, kas 

attiecas uz vienotu pamatprincipu noteikšanu cilvēkresursu politikai, 

vadošajai iestādei jāizstrādā un jānosūta atbildīgajām iestādēm ne vēlāk 

kā līdz 2014.gada 30.novembrim, jo saskaņā ar panākto vienošanos, kas 

norādīta izziņas par sniegtajiem iebildumiem noteikumu projektam 

"Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada 

plānošanas perioda vadības un kontroles sistēmas izveidošanas prasības" 

un tā sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumam 53.punktā, uz minētā 

informatīvā ziņojuma pamata atbildīgajām iestādēm saskaņā ar 2014.gada 

7.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.611 "Prasības Eiropas 

Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas 

perioda vadības un kontroles sistēmas izveidošanai." 9.8. apakšpunktu, ir 

jāizstrādā kārtība, kādā atbildīgā iestāde īsteno ar Eiropas Savienības 

fondu jautājumiem saistīto cilvēkresursu politiku" līdz 2014.gada 

25.decembrim. 

Papildus skaidrojam, ka, lai arī informatīvais ziņojums nav izvirzāms kā 

atskaites punkts procedūru izstrādes uzsākšanai, tomēr konkrētajā 

gadījumā tas ir priekšnosacījums atbildīgās iestādes uzdevumu izpildei 

atbilstoši tai izvirzītajām prasībām. 

ziņojuma ietvaros un 

turpmākās darbības plānotas 

pēc iespējas ņemot to vērā, kā 

arī atbilstoši uzdevuma 

izpildei noteiktajiem 

termiņiem.  

Informatīvais ziņojums par 

nepieciešamajiem 

cilvēkresursiem ES fondu 

2014.-2020.gada plānošanas 

periodā noteikto funkciju 

nodrošināšanai un atbildīgo 

iestāžu specifisko atbalsta 

mērķu uzraudzības 

mehānismiem vai tā daļu, kas 

attiecas uz vienotu 

pamatprincipu noteikšanu 

cilvēkresursu politikai, vadošā 

iestāde nosūtīs atbildīgajām 

iestādēm pēc iespējas ātrāk 

atbilstoši tā izstrādes gaitai. 

Tomēr norādām, ka 

informatīvais ziņojums nebūtu 

izvirzāms kā atskaites punkts 

iestāžu procedūru izstrādes 

uzsākšanai. 

Papildus informējam, ka 

tuvākajā laikā, bet  ne vēlāk kā 

līdz š.g. 30.novembrim 

vadošā iestāde izsūtīs 

iestādēm vēstuli ar 

skaidrojumiem par 

nepieciešamajām darbībām  
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akreditācijas procesa 

nodrošināšanai, t.sk. par 

iekļaujamo informāciju 

Iekšējās iestāžu procedūrās 

attiecībā uz kārtību, kādā tiek 

īstenota ar Eiropas Savienības 

fondu jautājumiem saistītā 

cilvēkresursu politika.  

 

26.  Informatīvā ziņojuma 

33.lpp 
Satiksmes ministrija 

Informatīvā ziņojuma 3.3.nodaļā (33.lpp.) minēts, ka pēc vadošās iestādes 

lūguma Satiksmes ministrija, piesaistot ārējos ekspertus, 2014.gada 

oktobrī gatavojas veikt pārbaudi projekta „Infrastruktūras attīstība Krievu 

salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra” īstenošanas vietā. 

Vēršam uzmanību, ka pārbaude minētā projekta īstenošanas vietā tiek 

veikta atbildīgajai iestādei īstenojot tai normatīvajos aktos noteiktos 

pienākumus, kas noteic, ka augsta riska projektiem pārbaudi projekta 

īstenošana vietā veic vismaz reizi projekta īstenošanas gadā, un lai gūtu 

pārliecību, ka projekts tiek īstenots saskaņā ar līguma par projekta 

īstenošanu nosacījumiem un izdevumi, kas pretendē uz atmaksu no 

Kohēzijas fonda līdzekļiem, ir veikti faktiski un ir attiecināmi finansēšanai 

no Kohēzijas fonda, nevis tādēļ, ka to lūdz vadošā iestāde. Vienlaikus 

informējam, ka pārbaude projekta īstenošanas vietā tiks veikta 2014.gada 

novembrī nevis oktobrī kā sākotnēji plānots, jo tika pārtraukta sākotnējā 

iepirkuma procedūra un veikta jauna iepirkuma procedūra. Ņemot vērā 

minēto, lūdzam informatīvā ziņojuma 3.3.nodaļas trešās rindkopas pirmo 

teikumu izteikt šādā redakcijā: „Satiksmes ministrija, piesaistot ārējos 

ekspertus, 2014.gada novembrī veiks pārbaudi projekta „Infrastruktūras 

attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra” 

īstenošanas vietā.” 

Ņemts vērā Informatīvā ziņojuma 3.3. 

sadaļa precizēta 

27.  Informatīvā ziņojuma 

34.lpp 
Satiksmes ministrija Ņemts vērā  Informatīvā ziņojuma 3.3. 

sadaļa precizēta 
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Informatīvā ziņojuma 3.3.nodaļā (34.lpp.) minēts, ka projektā „Otrā sliežu 

ceļa būvniecība Skrīveri – Krustpils (Rīga – Krustpils iecirknis)” 

Satiksmes ministrija ir pagarinājusi īstenošanas termiņu līdz 2014.gada 

31.maijam. Vēršam uzmanību, ka minētā projekta īstenošanas termiņš ir 

pagarināts līdz 2015.gada 30.jūnijam. Līdz ar to lūdzam attiecīgi precizēt 

informatīva ziņojuma 3.3.nodaļas sesto rindkopu, aizstājot skaitļus un 

vārdus „2014.gada 31.maijam” ar skaitļiem un vārdiem „2015.gada 

30.jūnijam”. 

28.  Informatīvā ziņojuma 

52.lpp 

Satiksmes ministrija 

Informatīvā ziņojuma 8.nodaļā (52.lpp.) minēts, ka 19.augustā tika noslēgts 

līgums ar SIA “KPMG Baltics SIA”, kas pakalpojuma ietvaros jau 

septembra mēnesī Eiropas Savienības fondu vadošās iestādes darbiniekiem 

nodrošināja teorijas apmācību kursu par risku vadību. Tāpat informatīvā 

ziņojuma 8.nodaļā (53.lpp.) minēts, ka nākamajā pārskata periodā plānots 

turpināt Eiropas Savienības fondu vadošās iestādes darbinieku apmācības 

par risku vadību, nodrošinot stratēģisko semināru augstākā līmeņa 

vadītājiem un praktiskās nodarbības visiem Eiropas Savienības fondu 

vadošās iestādes darbiniekiem, lai stiprinātu darbinieku kapacitāti efektīva 

risku vadības procesa nodrošināšanai un sniegtu ieguldījumu Eiropas 

Savienības fondu 2014.–2020.gada plānošanas perioda vadošās iestādes 

risku pārvaldības stratēģijas izstrādē. 

Atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 7.oktobra noteikumiem Nr.611 

„Prasības Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-

2020.gada plānošanas perioda vadības un kontroles sistēmas izveidošanai” 

ne tikai vadošajai iestādei, bet arī atbildīgajām iestādēm, kā arī sadarbības 

iestādei ir jāizstrādā kārtība, kādā iestāde nodrošina ar Eiropas Savienības 

fondu jautājumiem saistīto risku pārvaldību. Ņemot vērā minēto un 

ievērojot Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-

2020.gada plānošanas perioda vadības likuma 10.panta otrās daļas 8.punktā 

Ņemts vērā Informatīvā ziņojuma 

8.nodaļa papildināta ar 

rindkopu: 

“Pēc apmācību noslēgšanās 

un citu formalitāšu 

nokārtošanas ar pakalpojuma 

sniedzēju pieejamie materiāli 

par risku vadību, kā arī 

stratēģiskā semināra un 

praktisko nodarbību materiāli 

tiks ievietoti interneta vietnē 

http://www.esfondi.lv.” 
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vadošajai iestādei noteikto pienākumu -  saskaņā ar regulas1 Nr.1303/2013 

125.panta 2.punkta „c” apakšpunktu sniegt atbildīgajām iestādēm un 

sadarbības iestādei informāciju atbilstoši kompetencei, lūdzam nodrošināt 

teorijas apmācību kursa par risku vadību, kā arī stratēģiskā semināra un 

praktisko nodarbību materiālu pieejamību atbildīgajām iestādēm un 

sadarbības iestādei, piemēram, ievietojot tos interneta 

vietnē:www.esfondi.lv.  

29.  Informatīvā ziņojuma 

57.lpp 

Satiksmes ministrija 

Informatīvā ziņojuma nodaļā „Secinājumi un turpmākā rīcība”  (57.lpp.) 

minēts, ka, lai nodrošinātu pēc iespējas pilnīgāku un kvalitatīvāku 

finansējuma apguvi, vadošā iestāde turpina aktīvi uzraudzīt aktivitātes un 

projektus, īpaši lielos projektus, piemēram, projekta “Infrastruktūras 

attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra” un 

“Vēsturiski piesārņoto vietu „Inčukalna sērskābā gudronu dīķi” sanācijas 

darbi” ieviešanas gaitu, kam ir visbūtiskākā finansiālā ietekme uz mērķu 

izpildi. Lūdzam precizēt informatīvā ziņojuma minētās nodaļas septītās 

rindkopas otrā teikuma redakciju, papildinot to ar atbildīgajām iestādēm, 

ņemot vērā, ka Eiropas Savienības fondu aktivitāšu un Eiropas Savienības 

fondu projektu īstenošanu, uzraudzību un kontroli atbilstoši Eiropas 

Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likumam veic 

atbildīgās iestādes. 

Ņemts vērā  Informatīvā ziņojuma sadaļa 

"Secinājumi un turpmākā 

rīcība” precizēta 

30.  Informatīvā ziņojuma 

6.sadaļa 

Tieslietu ministrija 

Vienlaikus iesakām precizēt informatīvā ziņojuma 6.sadaļas pirmo 

teikumu, aizstājot vārdu „kopienas” ar vārdiem „Eiropas Savienības”. 

Vēršam uzmanību, ka atbilstoši Līguma par Eiropas Savienību 1.pantam 

„Savienība aizstāj Eiropas Kopienu un ir tās pēctece”.  

Ņemts vērā Informatīvā ziņojuma 6. 

sadaļa precizēta 

                                                 

1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 17.decembra Regula (ES) Nr.1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas 

fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, 

Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr.1083/2006 
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31.  Informatīvā ziņojuma 9. 

sadaļa 

Tieslietu ministrija 

Lūdzam aktualizēt informatīvajā ziņojumā (piemēram, 9.sadaļā) iekļauto 

informāciju par plānotajiem pasākumiem un to ieviešanas termiņiem, 

ņemot vērā, ka uz informatīvā ziņojuma izskatīšanas Ministru kabinetā 

brīdi daži no informatīvajā ziņojumā minētajiem termiņiem vairs nebūs 

aktuāli. 

Ņemts vērā Informatīvā ziņojuma 8. un 9. 

sadaļa precizēta 

32.  Informatīvā ziņojuma 

2.pielikums 

Satiksmes ministrija 

Ņemot vērā papildu prasības, kas izvirzītas specifisko atbalsta mērķu 

sākotnējai novērtēšanai, par kurām atbildīgās iestādes tika informētas ar 

Finanšu ministrijas 2014.gada 27.oktobra vēstuli Nr.21-04-01/6036, 

lūdzam informatīvā ziņojuma 2.pielikumā „Specifisko atbalsta mērķu, 

kurus plānots uzsākt 2014. un 2015.gadā, laika grafiks”  precizēt 

informāciju par 4.4.1.specifisko atbalsta mērķi „Attīstīt ETL uzlādes 

infrastruktūru Latvijā”, jo specifiskais atbalsta mērķis, ņemot vērā jaunās 

prasības tiks uzsākts ne ātrāk kā 2016.gadā, kā arī lūdzam precizēt 

6.1.2.specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt drošību un vides prasību 

ievērošanu starptautiskajā lidostā „Rīga”” kritēriju apstiprināšanas 

PUK/UK un MKN vai informatīvā ziņojuma apstiprināšanas MK termiņus 

no 2015.gada 3.ceturkšņa (augusta) uz 2015.gada 4.ceturksni (decembri). 

Ņemts vērā  Ziņojuma 2.pielikums ar 

2015.gadā uzsākamo SAM 

sarakstu tiks ievietots ES 

fondu mājas lapā. 

 

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. 1. Informatīvā 

ziņojuma 

9.nodaļa 

Labklājības ministrija 

Vienlaikus izsakām priekšlikumu ziņojuma 9. sadaļā “Nākamajā pārskata periodā 

plānotie būtiskākie pasākumi” iekļaut informāciju par grozījumu Ministru kabineta 

Ņemts vērā 
VI ir ierosinājusi grozījumus Ministru 

kabineta 2010.gada 18.maija 

noteikumos Nr.464 “Noteikumi par 
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2010.gada 18.maija noteikumu Nr.464 “Noteikumi par 74.resora "Gadskārtējā 

valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmā 

plānoto līdzekļu pārdales kārtību Eiropas Savienības politiku instrumentu un 

pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” 

virzību, lai saskaņā ar 2014.gada 9.oktobra sanāksmes par ES fondu un citu Ārvalstu 

finanšu instrumentu jautājumiem protokola 1.punktu, paredzētu iespēju budžeta 

līdzekļus  pārdalīt  uz  ministriju Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu un 

pasākumu īstenošanas budžeta programmām Eiropas Savienības struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas   periodā   ātrāk   uzsākamo   

specifisko  atbalsta  mērķu atbalstāmo darbību īstenošanai 2015.gadā.  

74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta 

izpildes procesā pārdalāmais 

finansējums" 80.00.00 programmā 

plānoto līdzekļu pārdales kārtību 

Eiropas Savienības politiku 

instrumentu un pārējās ārvalstu 

finanšu palīdzības līdzfinansēto 

projektu un pasākumu īstenošanai”, 

paredzot īpašo finansējuma 

saņemšanas kārtību turpināt attiecināt 

arī 2015.gadu, lai nodrošinātu 

finansējumu Eiropas Savienības 

struktūrfondu un Kohēzijas fonda 

2014.–2020. gada plānošanas perioda 

ātrāk uzsākamo specifisko atbalsta 

mērķu atbalstāmo darbību īstenošanai 

2015.gadā pirms vēl formāliem 

Ministru kabineta noteikumiem un 

projektu apstiprināšanas. 

2. 2. Jauns 

protokollēmuma 

punkts 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

Labklājības ministrija ir lūgusi VARAM rast iespēju pārcelt no 

3.2.2.1.1.apakšaktivitātes  „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu 

attīstība” projekta Nr.3DP/3.2.2.1.1/12/IPIA/CFLA/001/001 "Vienotās Labklājības 

informācijas sistēmas (LabIS), nozares centralizēto funkciju informācijas sistēmu 

un centralizētas IKT infrastruktūras attīstība" 2.2.2. aktivitātes „VSAA IS 

uzlabojumu un e-pakalpojumu izstrāde” finansējumu EUR 15 000,00 uz projektu 

Nr. 3DP/3.2.2.1.1./09/IPIA/IUMEPLS/023 „Sociālās politikas monitoringa 

sistēmas pilnveide – SPP vienotās informācijas sistēmas izstrāde, ieviešana un e-

pakalpojumu attīstīšana”, palielinot 10. aktivitātes „Asistenta pakalpojuma 

personām ar invaliditāti datu apmaiņas risinājuma izstrāde starp VDEĀVK 

Invaliditātes IS un sistēmu SPOLIS” finansējumu no EUR 10 330.05 uz EUR 

25 330.05; 

Ņemts vērā 

VARAM 

priekšlikums ņemts 

vērā, vienlaikus 

papildināts ar riska 

mazināšanu par 

negatīvo ietekmei uz 

valsts budžetu. 

Protokollēmums papildināts ar šādu 

punktu: 

11. Lai novērstu risku nesasniegt 

3.2.2.1.1.apakšaktivitātes 

„Informācijas sistēmu un 

elektronisko pakalpojumu attīstība” 

projekta Nr. 

3DP/3.2.2.1.1./09/IPIA/IUMEPLS/0

23 „Sociālās politikas monitoringa 

sistēmas pilnveide – SPP vienotās 

informācijas sistēmas izstrāde, 

ieviešana un e-pakalpojumu 

attīstīšana” mērķi un tādējādi 
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Pamatojums: projektā Nr. 3DP/3.2.2.1.1./09/IPIA/IUMEPLS/023 ir plānots 

iepirkums aktivitātes „Asistenta pakalpojuma personām ar invaliditāti datu 

apmaiņas risinājuma izstrāde starp VDEĀVK Invaliditātes IS un sistēmu SPOLIS” 

īstenošanai, kas tika izsludināts divas reizes un beidzās bez rezultāta, jo sākotnēji 

ieplānotais finansējums aktivitātes īstenošanai ir nepietiekošs. Savukārt projektā 

Nr.3DP/3.2.2.1.1/12/IPIA/CFLA/001/001 ir pieejams finanšu resursu ietaupījums, 

kas radies īstenoto iepirkumu rezultātā. Novirzot šī projekta ietaupītos EUR 15 000, 

00 uz projekta Nr. 3DP/3.2.2.1.1./09/ IPIA/IUMEPLS/023 10. aktivitāti „Asistenta 

pakalpojuma personām ar invaliditāti datu apmaiņas risinājuma izstrāde starp 

VDEĀVK Invaliditātes IS un sistēmu SPOLIS” tiks būtiski mazināts risks, ka 

netiek izstrādāts datu risinājums un pašvaldībām nebūs pieejams e-pakalpojums ar 

VDEĀVK atzinumu, ka personai ir tiesības saņemt asistenta pakalpojumu, tādējādi 

nesasniedzot projekta mērķi – „Izveidojot vienotu un integrētu IS LM funkciju un 

uzdevumu izpildi, sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu monitoringa sistēmas 

datu ieguve tiks veikta tiešsaistes režīmā no pašvaldību sociālo dienestu un citu 

sociālo pakalpojumu sniedzēju institūciju IS, nodrošinot LM izveidotos e-

pakalpojumus, tādā veidā uzlabojot informācijas apmaiņas efektivitāti, radot 

resursu ietaupījumu un samazinot administratīvo slogu Latvijas iedzīvotājiem.” 

Samazinot projekta Nr.3DP/3.2.2.1.1/12/IPIA/CFLA/001/001 "Vienotās 

Labklājības informācijas sistēmas (LabIS), nozares centralizēto funkciju 

informācijas sistēmu un centralizētas IKT infrastruktūras attīstība" finansējumu, 

projekta mērķis netiek ietekmēts. Savukārt optimizējot abu projektu finansējumu un 

papildinot asistenta pakalpojuma personām ar invaliditāti datu apmaiņas risinājuma 

izstrādei starp VDEĀVK Invaliditātes IS un sistēmu SPOLIS, tiek novērsts 

neīstenota iepirkuma iespējamības risks. 

Ņemot vērā radušos situāciju un to, ka pastāv augsts risks nesasniegt mērķi 

projektā Nr. 3DP/3.2.2.1.1./09/IPIA/IUMEPLS/023 „Sociālās politikas 

monitoringa sistēmas pilnveide – SPP vienotās informācijas sistēmas izstrāde, 

ieviešana un e-pakalpojumu attīstīšana”, lūdzam Finanšu ministriju papildināt 

informatīvā ziņojuma 3.2.3. sadaļu „Konstatētie riski ES fondu ieviešanas 

uzraudzības procesā un rīcības plāns” ar iepriekšminēto situācijas 

skaidrojumu, kā arī lūdzam papildināt protokollēmuma projektu, nosakot 

izņēmumu Ministru kabineta 2014.gada 11.marta sēdes protokolā Nr.16 38.§ 

negatīvu ietekmi uz valsts budžetu,  

atbalstīt finansējuma pārdali 15 000 

euro apmērā no 

3.2.2.1.1.apakšaktivitātes  

„Informācijas sistēmu un 

elektronisko pakalpojumu attīstība” 

projekta 

Nr.3DP/3.2.2.1.1/12/IPIA/CFLA/001

/001 "Vienotās Labklājības 

informācijas sistēmas (LabIS), 

nozares centralizēto funkciju 

informācijas sistēmu un centralizētas 

IKT infrastruktūras attīstība" uz 

projektu Nr. 

3DP/3.2.2.1.1./09/IPIA/IUMEPLS/0

23 „Sociālās politikas monitoringa 

sistēmas pilnveide – SPP vienotās 

informācijas sistēmas izstrāde, 

ieviešana un e-pakalpojumu 

attīstīšana”. 
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3.2.punktā dotajam uzdevumam un protokollēmuma projektu papildināt ar jaunu 

punktu šādā redakcijā: 

„Lai novērstu risku nesasniegt 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un 

elektronisko pakalpojumu attīstība” projekta Nr. 

3DP/3.2.2.1.1./09/IPIA/IUMEPLS/023 „Sociālās politikas monitoringa sistēmas 

pilnveide – SPP vienotās informācijas sistēmas izstrāde, ieviešana un e-

pakalpojumu attīstīšana” mērķi,  atbalstīt finansējuma pārdali 15 000 EUR apmērā 

no 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes  „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu 

attīstība” projekta Nr.3DP/3.2.2.1.1/12/IPIA/CFLA/001/001 "Vienotās Labklājības 

informācijas sistēmas (LabIS), nozares centralizēto funkciju informācijas sistēmu 

un centralizētas IKT infrastruktūras attīstība" uz projektu Nr. 

3DP/3.2.2.1.1./09/IPIA/IUMEPLS/023 „Sociālās politikas monitoringa sistēmas 

pilnveide – SPP vienotās informācijas sistēmas izstrāde, ieviešana un e-

pakalpojumu attīstīšana”. 
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