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Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem 

 

Protokollēmuma projektā  „„Par informatīvo ziņojumu par ārvalstu finanšu resursu (Eiropas Savienības 

struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas valdības 

divpusējā finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas) apguvi līdz 2011.gada 

30.jūnijam un neatbilstoši veikto izdevumu risku novēršanu Eiropas Savienības struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda projektos” 

un 

Informatīvajā ziņojumā „Finanšu ministrijas informatīvais ziņojums par ārvalstu finanšu resursu (Eiropas 

Savienības struktūrfondu un  Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, 

Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas) 

apguvi līdz 2011.gada 30.jūnijam” 

  

I.  Jautājumi, par kuriem saskaņošanā vienošanās nav panākta 

  

Nr. 

 p.k. 

Saskaņošanai 

nosūtītā projekta 

redakcija 

(konkrēta punkta 

(panta) redakcija) 

Atzinumā norādītais ministrijas (citas 

institūcijas) iebildums, kā arī 

saskaņošanā papildus izteiktais 

iebildums par projekta konkrēto punktu 

(pantu) 

Atbildīgās ministrijas pamatojums 

iebilduma noraidījumam 

Atzinuma 

sniedzēja 

uzturētais 

iebildums, ja tas 

atšķiras no 

atzinumā norādītā 

iebilduma 

pamatojuma 

Projekta attiecīgā 

punkta (panta) 

galīgā redakcija 

1 2 3 4 5 6 

1. Protokollēmuma 

projekts 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrija: Lai nodrošinātu efektīvāku 

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu 

instrumenta un Norvēģijas valdības 

divpusējā finanšu instrumenta 2009.-

2014.gada plānošanas perioda finanšu 

līdzekļu plānošanu un apguvi, nepieciešams 

Nav ņemts vērā 

Lielākā daļa programmu  pārklās vairāku  

nozaru interešu jautājumus, līdz ar to ir 

nepieciešams visu ieinteresēto nozaru 

saskaņots viedoklis pirms programmu  

iesniegumu iesniegšanas donoriem 

apstiprināšanai. Jo kvalitatīvākas programmas 
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paātrināt iepriekšminēto finanšu 

instrumentu plānošanas normatīvo aktu 

virzību. Patlaban jaunā perioda plānošana ir 

uzsākta ar divu gadu novēlošanos, kā arī 

donorvalsts un Latvijas noteiktās 

finansējuma plānošanas procedūras ir 

noteiktas darbietilpīgākas un kvantitatīvi 

aptver vairāk nepieciešamo dokumentu 

skaitu nekā iepriekšējā plānošanas periodā. 

Esošajā ekonomiskajā situācijā ir svarīgi no 

Latvijas puses atbalstīt un paātrināt 

 programmu iesniegumu virzību, kas 

veicinātu pēc iespējas ātrākā laika posmā 

finansējuma apguves uzsākšanu. Lūdzam 

protokollēmuma projektu papildināt ar 

punktu, kurā būtu noteikta paātrināta 

kārtība programmu iesniegumu projektu 

par Saprašanās memoranda B pielikumā 

noteiktajām prioritātēm virzībai, saskaņojot 

tos ar Finanšu ministriju un Tieslietu 

ministriju un iesniedzot izskatīšanai 

Ministru kabinetā kā Ministru kabineta 

lietu. 

tiks iesniegtas donoriem,  jo ātrāk un ar 

mazāku skaitu papildjautājumu  no donoru 

puses programmas būs iespējams apstiprināt 

no donorvalstu puses. 

Iepriekšējā finanšu instrumentu ieviešanas 

periodā (2004.-2009.gada) projekti tika 

skaņoti Vadības un uzraudzības komitejā, 

ņemot vērā citu nozaru  pārstāvju ieteikumus, 

savukārt jaunajā (2009.-2014.gada) periodā 

programmas nav jāskaņo Uzraudzības 

komitejā, līdz ar to vienīgā reize, kad par 

programmām var saņemt citu nozaru ekspertu 

viedokļus ir programmas virzība 

apstiprināšanai Ministru kabinetā. 

2. Protokollēmuma 

projekta 2.punkts 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrija lūdz precizēt protokollēmuma 

projekta 2.punktu, jo mērķi – novērst 

iespējamo interešu konfliktu, aizliedzot 

Eiropas Savienības fondu, Eiropas 

Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un 

Norvēģijas valdības divpusējā finanšu 

instrumenta, Latvijas un Šveices sadarbības 

programmas līdzfinansētajos projektos, 

Nav ņemts vērā 

Ņemot vērā to, ka situācijā, kad ES fondu 

finansējuma saņēmējs slēdz uzņēmuma 

līgumu ar esošo vai bijušo darbinieku  pastāv 

būtisks risks pārkāpt tādus Padomes 

2002.gada 25.jūnija Regulā Nr.1605/2002 par 

Finanšu regulas, ko piemēro Eiropas Kopienu 

vispārējam budžetam, noteiktos principus kā 

vienlīdzīgas attieksmes princips un drošas 
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kuros finansējuma saņēmēji ir valsts 

budžeta iestādes, slēgt uzņēmuma līgumus 

ar esošajiem finansējuma saņēmēja 

darbiniekiem vai bijušajiem darbiniekiem, 

ar kuriem darba tiesiskās attiecības 

izbeigtas laika posmā, kas ir īsāks kā seši 

mēneši pirms uzņēmuma līguma 

noslēgšanas, nevar sasniegt ar iekšēju 

tiesību aktu – Ministru kabineta 

protokollēmumu, jo tas ir saistošs tikai 

tiešās valsts pārvaldes iestādēm. 

Skaidrojam, ka šāda veida ierobežojumus, 

lai tas būtu saistošs projektu finansējuma 

saņēmējiem, tas būtu jāietver arējā tiesību 

aktā.  

Vienlaikus lūdzam precizēt uz kādām 

finansējuma saņēmēju grupām (iestādēm) 

paredzēts attiecināt protokollēmuma 

projekta 2.punktā minētos nosacījumus, jo 

saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 

4.panta pirmo un otro daļu valsts pārvaldes 

jomā darbojas tiešās un pastarpinātās 

pārvaldes iestādes. Aicinām neattiecināt 

ierobežojumus - slēgt uzņēmuma līgumu ar 

esošo vai bijušo iestādē nodarbināto ierēdni 

vai darbinieku uz projektiem, kuros 

finansējuma saņēmējs ir atvasinātā publiskā 

persona — pašvaldībā un kuru ietvaros 

projekta administratīvās izmaksas, saskaņā 

ar Ministru kabineta noteikumiem par 

aktivitātes īstenošanu, ir iekļaujamas 

attiecināmajās vai neattiecināmajās 

finanšu pārvaldības princips un attiecīgi var 

radīt neatbilstoši veiktus izdevumus ES fondu 

projektos, saskatām nepieciešamību definēt 

zināmus ierobežojumus. Jautājums identificēts 

kā problēma no izdevumu attiecināmības 

viedokļa, veicot pārbaudes ES fondu projektu 

īstenošanās vietās un izskatot pieejamo 

informāciju par projektu īstenošanu. Arī 

Valsts kontrole ir pievērsusi pastiprinātu 

uzmanību šim jautājumam.  

 

Šobrīd ne Eiropas Savienības, ne Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos ES fondu 

administrēšanas jomā un publiskā iepirkuma 

jomā nav skaidri noteikts aizliegums un 

ierobežojošs termiņš finansējuma saņēmēja 

esošo un bijušo darbinieku iepirkšanai uz 

uzņēmumu līguma pamata, ja iepirkums tiek 

veikts atbilstoši tiesību aktiem iepirkuma 

jomā, lai arī likuma „Par interešu konflikta 

novēršanu valsts amatpersonu darbībā” II 

nodaļā „Ierobežojumi un aizliegumi valsts 

amatpersonām” tiek noteikti ierobežojumi 

valsts amatpersonai savienot tās amatu ar citu 

amatu, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma 

izpildi un Publisko iepirkumu likuma 23.pantā 

noteikti iepirkumu komisijas darbības 

pamatprincipi. Tomēr neatbilstoši veikto 

izdevumu gadījumā tiek radīts arī slogs uz 

valsts budžetu.  

Papildus tam vēršam uzmanību, ka Eiropas 

Savienībā interešu konflikta definīcija tiek 
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izmaksās.  

Vienlaicīgi aicinām Finanšu ministriju 

izvērtēt aizlieguma slēgt uzņēmuma 

līgumus ar esošajiem finansējuma saņēmēja 

darbiniekiem vai bijušajiem darbiniekiem 

nepieciešamību, jo atbilstoši Publisko 

iepirkumu likuma 23.panta trešajai daļai 

iepirkuma komisijas locekļiem un 

ekspertiem iepirkuma procedūras veikšanas 

laikā ir nepieciešams sekot tam, lai viņi 

nebūtu ieinteresēti konkrēta pretendenta 

izvēlē, kā arī  Publisko iepirkumu likuma 

11.pantā ir regulēti gadījumi, kad var 

uzskatīt, ka pretendentam ir nepamatotas 

priekšrocības. Uzskatām, ka 

protokollēmuma 2.punktā paredzēto mērķi 

- novērst potenciālo interešu konfliktu – var 

sasniegt esošo tiesību aktu regulējuma 

ietvaros, kā arī nav pamatoti pieņemt, ka 

esošas  vai pārtrauktas darba tiesiskās 

attiecības vienmēr un visos gadījumos rada 

interešu konfliktu, bet pārtraukums, kas ir 

ilgāks par sešiem mēnešiem, piemēram, 

seši mēneši un viena nedēļa automātiski 

izslēdz jebkādas šaubas par esošu vai 

iespējamu interešu konfliktu. 

interpretēta plašāk, kā tā ir definēta Latvijas 

tiesību aktos. Šādi secinājumi radušies vērtējot 

Eiropas Komisijas auditu ziņojumus un 

Latvijai noteiktās finanšu korekcijas, 

gadījumos, kad Eiropas Komisijas auditori 

saskatījuši iespējamo interešu konfliktu un šo 

jēdzienu piemērojuši plašāk, kā tas atrunāts 

nacionālajos tiesību aktos.  

Uzskatām, ka šis jautājums ir jāregulē, lai 

novērstu neatbilstoši veikto izdevumu rašanās 

risku, interešu konflikta risku, kā arī 

nodrošinātu labas finanšu pārvaldības 

principus ES fondu projektu administrēšanā, 

ņemot vērā arī likumā “Par valsts un 

pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanu” noteikto. 

 

3. Protokollēmuma 

projekta 2.punkts 

Izglītības un zinātnes ministrija lūdz svītrot 

protokollēmuma projekta otrajā punktā 

noteikto, ka projektos no 2011.gada 

1.novembra nevarēs tikt slēgti uzņēmuma 

līgumi ar esošajiem finansējuma saņēmēja 

darbiniekiem vai bijušajiem darbiniekiem, 

Nav ņemts vērā. 

Lūdzu, skatīt skaidrojumu pie izziņas 

2.punkta.  
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ar kuriem darba tiesiskās attiecības 

izbeigtas laika posmā, kas ir īsāks kā seši 

mēneši pirms uzņēmuma līguma 

noslēgšanas. Skaidrojam, ka šāda norma 

nav piemērojama virknē Izglītības un 

zinātnes ministrijas pārziņā esošo 

aktivitāšu, jo, piemēram, zinātnieki vai 

doktora darba vadītāji pārstāv šauru 

zinātnes jomu un, visticamāk, būs 

finansējuma saņēmēja esošie darbinieki. 

Vienlaikus skaidrojam, ka, veicot 

iepirkumu par pakalpojuma saņemšanu, 

saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā 

esošajiem publisko iepirkumu regulējošiem 

tiesību aktiem, no pretendentu loka nav 

tiesiska pamata izslēgt konkrētu personu 

loku, šajā gadījumā – finansējuma 

saņēmēja esošos vai bijušos darbiniekus. 

4. Protokollēmuma 

projekta 2.punkts 

Valsts kanceleja lūdz saskaņot ziņojuma 

projektā un protokollēmuma projektā 

sniegto informāciju, novēršot neprecīzas 

interpretācijas iespēju, uz kādām 

finansējuma saņēmēju grupām paredzēts 

attiecināt protokollēmuma projekta 

2.punktā minētos nosacījumus. 

Protokollēmuma projektā ir minētas 

iestādes, informatīvā ziņojuma 

kopsavilkuma 5.lpp. ir minētas valsts 

budžeta iestādes, bet informatīvā ziņojuma 

72.lpp. ir minētas ES fondu vadībā 

iesaistītās institūcijas. Ja nepamatotu 

priekšrocību piešķiršanas risks tiek skatīts 

Nav ņemts vērā. 

Lūdzu, skatīt skaidrojumu pie izziņas 

2.punkta. 
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no publiskā iepirkuma viedokļa, tad 

protokollēmuma projekta 2.punktā minētos 

ierobežojumus būtu nepieciešams attiecināt 

ne tikai uz vienu institūciju grupu, bet uz 

visiem tiesību subjektiem, uz kuriem 

attiecas Publiskā iepirkuma likuma normas. 

Pretējā gadījumā Finanšu ministrijas 

piedāvātais ierobežojums neatrisina 

ziņojuma projektā norādītās problēmas. 

5. Protokollēmuma 

projekta 2.punkts 

Valsts kanceleja uzskata, ka, izvirzot 

ierobežojumus slēgt uzņēmuma līgumu ar 

esošo vai bijušo iestādē nodarbināto 

civildienesta ierēdni vai darbinieku 

(turpmāk - nodarbinātais), katrs gadījums 

vērtējams atsevišķi atbilstoši kritērijam, vai 

attiecīgās personas rīcībā ir informācija par 

konkrēto iepirkumu, kas to izvirza 

priviliģētākā situācijā salīdzinājumā ar 

citiem pretendentiem. Vēlamies atzīmēt, ka 

vadošās iestādes piedāvātais problēmas 

risinājums noteikt sešu mēnešu pārejas 

periodu, lai bijušais nodarbinātais varētu 

pretendēt uz tiesībām slēgt uzņēmuma 

līgumu ar iestādi, nesniedz problēmas 

risinājumu. Minētais ierobežojums 

nenovērš negodīgas konkurences risku, kas 

saistīts ar pretendenta informētības 

priekšrocībām, salīdzinot ar citiem 

pretendentiem, ja savas darbības laikā 

iestādē attiecīgajai personai bijusi pieejama 

informācija, kas saistīta ar attiecīgo 

pakalpojumu tā plānošanas procesā. 

Nav ņemts vērā. 

Lūdzu, skatīt skaidrojumu pie izziņas 

2.punkta. 
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Ievērojot minēto, uzskatām, ka nav 

nosakāms pārejas periods uzņēmuma 

līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai, bet 

gan visos gadījumos piemērojams iepriekš 

minētais kritērijs. Vienlaikus Valsts 

kanceleja norāda, ka noteikt uzņēmuma 

līguma slēgšanas iespējamību ar bijušajiem 

darbiniekiem tikai pēc sešu mēnešu pārejas 

perioda un izslēgt iespēju slēgt uzņēmuma 

līgumus ar esošajiem darbiniekiem ir 

Administratīvā procesa likuma 4.pantā 

definēto principu pārkāpums. Ja iestādes 

darbinieks vai bijušais darbinieks iesniedz 

pieteikumu iestādes izsludinātajā 

iepirkumā, ko nosaka Publiskā iepirkuma 

likuma 1.panta 11.punkts, tad publiskā 

iepirkuma pieteicēji tiek vērtēti vienlīdzīgi 

kā privātpersonas civiltiesiska darījuma 

ietvaros. Uzskatām, ka vienīgais 

ierobežojošai faktors ir interešu konflikts 

likuma „Par interešu konflikta novēršanu 

valsts amatpersonu darbībā” izpratnē. 

6. Protokollēmuma 

projekta 2.punkts 

Vienlaikus Valsts kanceleja norāda, ka 

uzņēmuma līguma slēgšanas ierobežojumi 

ar esošajiem vai bijušajiem 

nodarbinātajiem ir nosakāmi ārējos 

normatīvos aktos, jo ierobežojumus 

privātpersonu rīcībai var noteikt tikai 

likumdevējs. 

Nav ņemts vērā. 

Lūdzu, skatīt skaidrojumu pie izziņas 

2.punkta. 

  

7. Protokollēmuma 

projekta 2.punkts 

Papildus minētajam Valsts kanceleja vēlas 

uzsvērt, ka uzņēmuma līgumu slēgšanu ar 

Nav ņemts vērā. 

Lūdzu, skatīt skaidrojumu pie izziņas 
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finansējuma saņēmēja esošajiem vai 

bijušajiem nodarbinātajiem atbildīgās un 

sadarbības iestādes var noteikt kā riska 

faktoru, kas būtu papildus vērtējams 

pārbaudē projekta īstenošanas vietā. 

2.punkta. 

8. Protokollēmuma 

projekta 2.punkts 

Valsts kanceleja lūdz papildināt 

informatīvā ziņojuma projektu ar 

galvenajiem konstatējumiem un 

secinājumiem no atbildīgo iestāžu 

apkopotās informācijas, kas tika sniegta, 

atbildot uz Finanšu ministrijas 15.02.2011 

vēstuli Nr.16-5-05/992. Papildus būtu 

jāņem vērā, ka publiskā iepirkuma 

izsludināšana uz projekta īstenošanā 

nepieciešamā personāla piesaisti negarantē 

to, ka piedāvājumus iesniedz ārpus 

institūcijas esoši cilvēki. Piemēram, Valsts 

kancelejas apkopotā informācija liecina, ka 

gan valsts budžeta iestāžu, gan plānošanas 

reģionu, gan nevalstisko organizāciju 

izsludinātajos publiskajos iepirkumos tiek 

saņemts tikai viena pretendenta 

piedāvājums, kas ir attiecīgās institūcijas 

darbinieks. Pastāvot Finanšu ministrijas 

piedāvātajam ierobežojumam rodas risks, 

ka publiskie iepirkumi būs jāpārtrauc bez 

rezultātiem un arī atkārtotās iepirkuma 

kārtās netiek garantēta piedāvājumu 

iesniegšana. Līdz ar to būtu jāparedz arī 

šādu situāciju risinājuma varianti, lai 

nodrošinātu projektu īstenošanu. 

Nav ņemts vērā. 

Lūdzu, skatīt skaidrojumu pie izziņas 

2.punkta. 
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9. Protokollēmuma 

projekta 2.punkts 

Valsts kanceleja papildus norāda, ka, lai 

gan projekta administratīvo izmaksu 

pamatojošie dokumenti netiek pārbaudīti, ja 

šajā projektā ir paredzēta netiešo izmaksu 

nemainīgās likmes piemērošana un 

protokollēmuma projektā 2.punktā minēto 

izmaksu attiecināšanu var saprast kontekstā 

ar projekta tiešajām attiecināmajām 

izmaksām, tomēr nav viennozīmīgi skaidra 

pieeja un ierobežojuma piemērošanas 

apjoms. 

Nav ņemts vērā. 

Lūdzu, skatīt skaidrojumu pie izziņas 

2.punkta. 

  

10. Protokollēmuma 

projekta 2.punkts 

Tieslietu ministrija vērš uzmanību, ka 

Likuma II nodaļa vai citi normatīvie akti 

tieši neparedz tādus uzņēmuma līguma 

slēgšanas ierobežojumus, kas minēti 

protokollēmuma projekta 2.punktā. Turklāt 

norādām, ka Likums attiecas uz valsts 

amatpersonām, kas minētas Likuma 

4.pantā, līdz ar to tā nosacījumi ne vienmēr 

attieksies uz visiem iestādes darbiniekiem, 

īpaši personām, kas pārtraukušas darba 

tiesiskās attiecības ar attiecīgo iestādi. Līdz 

ar to protokollēmuma projekta 2.punktā 

noteiktais šobrīd neatbilst Likumam. 

Ievērojot minēto, lūdzam precizēt 

protokollēmuma projekta 2.punktu: 

1) Uzdodot iestādēm, kas ir finansējuma 

saņēmējas, nodrošināt uzņēmumu līgumu 

slēgšanu atbilstoši Likumā paredzētajiem 

ierobežojumiem; 

2) Skaidri nosakot, ka protokollēmuma 

projekta 2.punktā noteiktais attiecas tikai 

Daļēji ņemts vērā 

Precizēts, dodot uzdevumu tikai valsts 

pārvaldes iestādēm. 

Lūdzu, skatīt skaidrojumu pie izziņas 

2.punkta. 
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uz tiešās pārvaldes iestādēm, jo ar Ministru 

kabineta sēdes protokollēmumu nevar 

noteikt saistošus ierobežojumus 

privātpersonām vai tādām valsts 

institūcijām, kas nav Ministru kabineta vai 

tā locekļu padotībā, kā arī atvasinātām 

publiskām personām; 

3) Nepieciešamības gadījumā papildināt 

protokollēmuma projektu ar uzdevumu 

Finanšu ministrijai izstrādāt un finanšu 

ministram noteiktajā kartībā iesniegt 

Ministru kabinetā grozījumus ES fondu un 

citu finanšu instrumentu vadības likumos 

vai citos normatīvajos aktos, kas paredzētu 

attiecīgus uzņēmumu līgumu slēgšanas 

ierobežojumus. 

11. Protokollēmuma 

projekta 2.punkts 

Labklājības ministrija lūdz svītrot 2.punktu 

un attiecīgi precizēt saistīto informāciju 

ziņojumā (sadaļā "Kopsavilkums" un 

6.sadaļā "ES fondu ieviešanas un 

uzraudzības sistēmas pilnveidošana". 

Labklājības ministrija sniedz šādu 

iebilduma pamatojumu (viedoklis ir izteikts 

arī Labklājības ministrijas 28.02.2011. 

vēstulē Nr.11.3-0102/463 Par esošo un 

bijušo darbinieku piesaisti uz uzņēmuma 

līguma pamata ES fondu līdzfinansēto 

projektu īstenošanā”): 

1) Uzņēmuma līgums – atļauts tiesisks 

darījums. 

Pirmkārt, Eiropas Savienības fondu vadību 

reglamentējošie normatīvie akti (ne 

Nav ņemts vērā. 

Lūdzu, skatīt skaidrojumu pie izziņas 

2.punkta. 
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Latvijas Republikas nacionālajā līmenī, 

Eiropas Savienības līmenī) Eiropas 

Savienības fondu projektu ietvaros 

neaizliedz noslēgt uzņēmuma līgumus, kas 

nepieciešami attiecīgā projekta īstenošanai, 

ja šādu līgumu noslēgšana ir paredzēta pašā 

projektā. 

Otrkārt, uzņēmuma līgumus Eiropas 

Savienības fonda projektos finansējuma 

saņēmēji ir tiesīgi slēgt tikai tad, ja veikta 

atbilstoša iepirkuma procedūra. Atbilstoši 

normatīvajiem aktiem iepirkumu jomā 

veiktas iepirkuma procedūras rezultātā 

finansējuma saņēmējs (atkarībā no izvēles 

kritērija) noslēdz saimnieciski izdevīgāko 

līgumu vai arī līgumu par vislētāko cenu.  

Ziņojumā Finanšu ministrija izteikusi 

viedokli, ka uzņēmuma līguma 

izmantošana Eiropas Savienības fondu 

projektu īstenošanā var radīt Padomes 

2002.gada 25.jūnija Regulā Nr.1605/2002 

noteikto vienlīdzīgas attieksmes principa 

un drošas finanšu pārvaldības principa 

pārkāpumus. 

Regulas 1605/2002 27.pantā ietvertais 

drošas finanšu pārvaldības princips paredz, 

ka visi budžeta piešķīrumi ir jāizmanto 

atbilstoši ekonomiskuma un efektivitātes 

principiem. Ņemot vērā, ka iepirkuma 

procedūras rezultātā šie principi tiek 

ievēroti, nav objektīva pamata apgalvot, ka 

uzņēmuma līgums Eiropas Savienības 
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fonda projekta īstenošanā varētu radīt 

drošas finanšu pārvaldības principa 

pārkāpumu. 

Līdz ar to uzņēmuma līgums tiesiski 

veiktas iepirkuma procedūras rezultātā ir 

efektīvs instruments Eiropas Savienības 

fonda projekta ieviešanā. Bez tam, 

situācijā, kad darba līguma izmaksas 

projekta administratīvajam personālam nav 

attiecināmas, tiek praktiski izslēgta 

profesionālās kapacitātes pēctecība. 

Rezultātā minētais var radīt gluži pretēju 

efektu attiecībā uz drošas finanšu vadības 

principa realizāciju. 

2) Finanšu ministrijas piedāvātais 

risinājums neatbilst samērīguma principam 

Atbilstoši ziņojumā izteiktajam 

pamatojumam, iespējamais mērķis aizliegt 

slēgt uzņēmuma līgumus ar esošajiem 

darbiniekiem un bijušajiem darbiniekiem 

sešu mēnešu laikā pēc darba tiesisko vai 

civildienesta attiecību izbeigšanas varētu 

būt interešu konflikta novēršana, kā arī tas, 

lai darbinieks darba laikā nepildītu 

uzņēmuma līguma pienākumus. 

Latvijas Republikas Satversmes tiesa ir 

izveidojusi stabilu judikatūru par to, vai 

konkrēts tiesiskais regulējums atbilst 

samērīguma principam. Satversmes tiesa 

atzinusi, ka, lai konstatētu, vai samērīguma 

princips ir ievērots, jānoskaidro, vai 

likumdevēja izraudzītie līdzekļi ir 
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piemēroti leģitīmā mērķa sasniegšanai, vai 

nav saudzējošāku līdzekļu šā mērķa 

sasniegšanai un vai likumdevēja rīcība ir 

atbilstoša jeb proporcionāla
1
. Ja, izvērtējot 

tiesību normu, tiek atzīts, ka tā neatbilst 

kaut vienam no šiem kritērijiem, tā 

neatbilst arī samērīguma principam un ir 

prettiesiska
2
. 

Finanšu ministrijas plānotais risinājums, ka 

Eiropas Savienības fondu līdzfinansētu 

projektu īstenošanā ar esošajiem 

darbiniekiem slēgt uzņēmuma līgumus 

nedrīkstēs, savukārt ar bijušajiem 

darbiniekiem varēs slēgt uzņēmuma 

līgumus tikai pēc sešu mēnešu pārejas 

perioda, ir nesamērīgs.  

Piedāvātais risinājums liedz izmantot citus, 

jau eksistējošus līdzekļus, mērķa 

sasniegšanai.  

Pirmkārt, ja uzņēmuma līgums ar esošu 

darbinieku var radīt interešu konfliktu, tad 

šos jautājumus reglamentē likums „Par 

interešu konflikta novēršanu valsts 

amatpersonu darbībā”, kura II nodaļā nav 

paredzēts, ka valsts amatpersona vispār 

nevarētu savienot tās amatu ar uzņēmuma 

līgumu vai pilnvarojuma līgumu. Katrs 

gadījums ir vērtējams atsevišķi un ne visi 

gadījumi rada interešu konfliktu. Ja darba 

                                                 
1
 Sk. Satversmes tiesas 2002.gada 19.marta sprieduma lietā Nr.2001-12-01 secinājumu daļas 3.1.punktu. 

2
 Sk. Satversmes tiesas 2006.gada 14.marta sprieduma lietā Nr.2005-18-01 secinājumu daļas 14.punktu. 
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devējs dod rakstisku piekrišanu un 

uzņēmuma līgums nerada šķēršļus 

pamatdarba veikšanai, tad amatpersona var 

savienot amatus. Tādēļ no šā aspekta 

raugoties jauns regulējums nav 

nepieciešams un radušās problēmas 

risināmas tiesību piemērošanas ceļā. 

Bez tam, pastāv iespēja, ka projekta 

īstenošanā piesaistītam finansējuma 

saņēmēja esošajam vai bijušajam 

darbiniekam nav uzņēmuma līguma ar 

finansējuma saņēmēju, taču tas tiek 

piesaistīts projekta īstenošanā caur 

neatkarīgu juridisku personu, kas iepirkuma 

procedūras rezultātā ieguvis tiesības sniegt 

pakalpojumu vai veikt piegādi finansējuma 

saņēmēja projekta ietvaros. 

Otrkārt, lai novērstu to, ka darbinieks darba 

laikā veic uzņēmuma līguma pienākumus, 

nepieciešams nodrošināt precīzu darba 

laika vai attiecīgi darba izpildes laika 

uzskaiti. Uzņēmuma līguma pienākumus 

darbinieks var veikt ārpus darba laika un 

brīvdienās, kas pierāda, ka uzņēmuma 

līguma izmaksas ir attiecināmas.  

Attiecībā uz bijušajiem darbiniekiem, bez 

papildu argumentiem nav iespējams 

objektīvi izvērtēt plānotā sešu mēnešu 

pārejas perioda pamatotību. Tāpat nav 

iespējams izvērtēt vienlīdzīgas attieksmes 

principa pārkāpuma iespējamību, jo no 

ziņojuma nav saprotams, kuras situācijas 
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Finanšu ministrija vēlas savstarpēji 

salīdzināt šī tiesību principa piemērošanai. 

Pamatojoties uz iepriekš izklāstīto, 

uzskatām, ka Eiropas Savienības 

līdzfinansēto projektu īstenošanā šobrīd 

nav nepieciešams noteikt ierobežojumus 

uzņēmuma līgumu slēgšanai ar finansējuma 

saņēmēja esošajiem un bijušajiem 

darbiniekiem. 

12. Protokollēmuma 

projekta 3. un 

4.punkts: 

„3. Valsts budžeta 

iestādēm nodrošināt 

ar piegādātājiem 

noslēgto līgumu par 

darījuma kontu 

izmantošanu 

laušanu (tai skaitā 

gadījumos, kad 

darījuma kontu ir 

atvērusi nevis valsts 

budžeta iestāde, bet 

izpildītājs, ar kuru 

valsts budžeta 

iestāde ir noslēgusi 

iepirkuma līgumu 

ES fondu projekta 

īstenošanas 

ietvaros) līdz 

2011.gada 

11.septembrim, ja 

Labklājības ministrija lūdz precizēt 

protokollēmuma projekta 3.punktu, 

nosakot, ka valsts budžeta iestādēm ir 

jālauž tikai tie darījumu kontu līgumi, kas 

turpinās 2012.gadā (t.i., pabeidzot 

uzņemtās saistības līdz 2011.gada 

31.decembrim). Skaidrojam, ka šobrīd 

noslēgtie darījumu konti garantē naudas 

plūsmas nepārtrauktību š.g. septembra, 

oktobra un novembra mēnešos. Izpildot 

iepriekš minētajā protokollēmumā ietverto 

nosacījumu par darījumu kontu laušanu š.g. 

septembrī un sekojoši – atgriezt darījumu 

kontos esošo finansējumu valsts budžetā 

(2010.gada apropriācija), nav iespējams 

nodrošināt ES fondu projektu ietvaros 

uzņemto līgumsaistību (pakalpojumu, 

būvdarbu apmaksa) izpildi. Papildus tiks 

negatīvi ietekmēta ES fondu apguve (nebūs 

veikti faktiskie izdevumi, ko iekļaut 

maksājumu pieprasījumos), kā arī tiks 

radīts papildu administratīvais slogs valsts 

budžeta pārdales pieprasījumu virzībā (t.i., 

Nav ņemts vērā. 

Pirmkārt, ņemot vērā Valsts pārvaldes iekārtas 

likuma 10.panta pirmo daļu, valsts budžeta 

iestādes var darboties tikai normatīvajos aktos 

noteiktās kompetences ietvaros. Saskaņā ar 

Likuma par budžetu un finanšu vadību  

(turpmāk – likums) 27.panta pirmo daļu valsts 

budžeta iestādes asignējumu saņemšanai un 

izdevumu veikšanai no valsts budžeta 

līdzekļiem kontus var atvērt tikai Valsts kasē. 

Kā arī likuma 33.pantā noteikts, ka Valsts 

kase rīko visus valsts budžeta līdzekļu kontus 

bankās un finanšu ministrs var pilnvarot 

Valsts kasi vai citu juridisko personu atvērt un 

izmantot kontus bankās. Līdz ar to valsts 

budžeta iestādei nav tiesību atvērt kontus, t.sk. 

darījuma kontus, komercbankās bez finanšu 

ministra pilnvarojuma. 

Otrkārt, gadījumos, kad darījuma kontu 

formāli atver nevis valsts budžeta iestāde (tai 

skaitā tā, kura īsteno projektu), bet izpildītājs, 

ar kuru valsts budžeta iestāde ir noslēgusi 

iepirkuma līgumu, valsts budžeta iestāde 
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līgumos par 

darījuma konta 

izmantošanu nav 

paredzētas 

sankcijas, kā arī 

turpmāk nepieļaut 

iepriekš minēto 

līgumu slēgšanu. 

4. Valsts budžeta 

iestādēm informēt 

vadošo iestādi līdz 

2011.gada 

11.septembrim par 

noslēgtajiem 

līgumiem par 

darījuma kontiem, 

ja tajos ir 

paredzētas sankcijas 

līguma laušanas 

gadījumā, norādot 

to apmērus un citus 

būtiskus 

nosacījumus.” 

valsts budžeta līdzekļu atgriešana 80.00.00 

programmā „Nesadalītais finansējums 

Eiropas Savienības politiku instrumentu un 

pārējās ārvalstu finanšu palīdzības 

līdzfinansēto projektu un pasākumu 

īstenošanai” un atkārtota tās pieprasīšana 

pārdalei no minētās programmas). 

Attiecīgi precizējams saistītais punkts 

protokollēmuma projektā (4.punkts) un 

saistītā informācija ziņojumā (Sadaļa 

"Kopsavilkums" un 10. sadaļa "Secinājumi 

un turpmākā rīcība".  

 

piedalās trīspusēja līguma slēgšanā, tādējādi 

pēc būtības piedaloties darījumu konta 

atvēršanā komercbankā. 

FM uzskata, ka pārskaitot valsts budžeta 

līdzekļus uz komercbankā atvērto darījumu 

kontu, valsts budžeta iestāde faktiski rada 

zaudējumus valsts budžetam, jo valsts budžeta 

iestādei piešķirtie līdzekļi līdz darījuma konta 

līguma nosacījumu izpildei tiek glabāti 

komercbankā, nevis Valsts kasē, un uz laiku 

brīvajiem resursiem peļņu ieņēmumu veidā 

negūst valsts budžets, bet komercbankas. 

Turklāt, paredzot iepirkuma nolikumā 

nepieciešamību atvērt darījuma kontu, pastāv 

liela varbūtība, ka izpildītājs ierēķina šīs 

papildu izmaksas sava piedāvājuma cenā (kaut 

arī neatšifrējot tās), kas faktiski palielina 

kopējās projekta izmaksas un samazina valsts 

budžeta līdzekļu izmantošanas efektivitāti. 

1. 13. Protokollēmuma 

projekta 3. un 

4.punkts 

 

Veselības ministrija: 

Finanšu ministrijas identificētie riski 

saistībā ar darījuma kontu izmantošanu ir 

pamatoti un iespējams, ka attiecīgā darbība 

nes zaudējumus valsts budžetam, tomēr  

Ministru kabinets pēc Finanšu ministrijas 

ierosinājuma noteicis stingru finanšu 

disciplīnu ES fondu ietvaros, papildus 

valsts budžeta iestādes ir saistītas ar 

Nav ņemts vērā. 

Lūdzu, skatīt skaidrojumu pie izziņas 

11.punkta.  
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attiecīgā gada valsts budžetu, kā rezultāta 

tekošā gada finansējumu nedrīkst izmantot 

nākamajā gadā. Ņemot vērā minēto, 

darījumu kontu izmantošana ir viens no 

drošiem instrumentiem finanšu disciplīnas 

ievērošanai, turklāt darījumu kontu 

paredzēšana publisko iepirkumu līgumos 

atbilst normatīviem aktiem, ja kontu atver 

pakalpojuma sniedzējs. Papildus vēršam 

uzmanību, ka darījumu kontu izmantošana 

ir pasaulē atzīsts samaksas veids par 

darījumu, kas garantē piegādātajam vai 

pakalpojumu sniedzējam samaksu par 

attiecīgo preci vai pakalpojumu. Samaksa 

caur darījuma kontu var samazināt 

pretendentu piedāvājuma cenu, jo samazina 

izpildītāja risku nesaņemt samaksu par 

piegādāto preci vai sniegto pakalpojumu. 

Ņemot vērā iepriekšminēto argumentāciju, 

Veselības ministrija uzskata, ka darījumu 

kontu izmantošanas aizliegšanas rezultātā 

netiks ievērota Ministru kabineta noteiktā 

finanšu disciplīna, un aicina izvērtēt iespēju 

darījumu kontu atvēršanu atļaut vismaz līdz  

2011.gada beigām, jo virkne valsts budžeta 

iestāžu finanšu disciplīnas ievērošanai 

ieplānojuši darījumu kontu izmantošanu. 

2. 14. Informatīvā 

ziņojuma 6.nodaļas 

5.punktu „Papildus 

rosinātie 

uzlabojumi” 

Tieslietu ministrija vienlaikus izsaka šādus 

priekšlikumus: 

1. Lūdzam precizēt ziņojuma projekta 

6.nodaļas 5.punkta „Papildus rosinātie 

uzlabojumi” pirmajā sadaļā „Uzņēmumu 

Nav ņemts vērā. 

Lūdzu, skatīt skaidrojumu pie izziņas 

1.punkta. 
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pirmajā sadaļā 

„Uzņēmumu 

līgumu 

ierobežojumi” 

līgumu ierobežojumi” (72.lpp.) minēto 

frāzi „darbinieku iepirkšana”, jo tā nav 

juridiski korekta. 

2. Ierosinām ziņojuma projekta 6.nodaļas 

5.punkta „Papildus rosinātie uzlabojumi” 

pirmās sadaļas „Uzņēmumu līgumu 

ierobežojumi” piektajā rindkopā (72.lpp.) 

norādi uz darba tiesiskajām attiecībām 

papildināt ar norādi arī uz civildienesta 

attiecībām. 

Ziņojuma projekta 6.nodaļas 5.punkta 

sadaļā „Darījumu kontu slēgšana” (72.lpp.) 

norādīts, ka „ņemot vērā normatīvos aktus, 

valsts budžeta iestāde nevar atvērt kontus, 

t.sk. darījuma kontus, komercbankās”. 

Tiesiskās skaidrības nolūkos lūdzam 

papildināt minēto ziņojuma projekta sadaļu, 

norādot minētā apgalvojuma tiesisko 

pamatojumu, t.i. norādot, tieši no kādiem 

normatīvajiem aktiem minētais aizliegums 

atvērt kontus izriet. 

3. 15. Informatīvā 

ziņojuma 

2.pielikums 

Labklājības ministrija lūdz precizēt 

ziņojuma 2. pielikuma tabulas Nr.1 

„Finanšu apguves mērķa un prognožu 

izpilde līdz 2011.gada 30.jūnijam” 

3.kolonnu  „ES fonda finansējums 

atbilstoši konceptuāli apst. MK p/l, LVL/”: 

7.8. 3.1.4.2. aktivitātei „Darba tirgus 

institūciju infrastruktūras pilnveidošana”, 

skaitli „2 097 551” aizstājot ar skaitli „2 

096 564”. 

Nav ņemts vērā. 

Norādām, ka darbības programmas 

„Infrastruktūra un pakalpojumi” 

papildinājuma 3.1.4.2.aktivitātes „Darba tirgus 

institūciju infrastruktūras pilnveidošana” 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda 

finansējums uz 30.06.2011. ir 2 097 551 lata 

apmērā. Papildus vēršam uzmanību, ka 

Labklājības ministrijas minētā summa attiecas 

uz nākamo pārskata periodu, saskaņā ar MK 

05.07.2011. rīkojumu Nr.295 „Par 
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grozījumiem darbības programmas 

„Infrastruktūra un pakalpojumi” 

papildinājumā”. 

16. Informatīvā 

ziņojuma 

3.pielikums 

Ārlietu ministrija lūdz svītrot projekta 

3.pielikumā iekļauto informāciju par 

projektu LV0039 – Latvijas Republikas 

diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību 

vīzu nodaļu informāciju tehnoloģiju 

stiprināšana, uzlabojot SIS II ieviešanu, 

ņemot vērā, ka projekta pielikumā minētie 

neatbilstošie izdevumi netika segti no 

piešķirtā finansējuma. Veikto izdevumu 

korekcija tika veikta jau 2010.gadā, 

nodrošinot iespējamo neatbilstību 

savlaicīgu novēršanu, kas tika arī norādīts 

iesniegtajā projekta pārskatā. 

 

Vienlaicīgi vēršam uzmanību, ka projekta 

faktiskās izmaksas sastāda 780 200.31 

LVL. 

Daļēji  ņemts vērā - 3.pielikumā pie 

neatbilstoši veiktajām izmaksām projekta 

LV0039 ietvaros tika pievienota sekojoša 

piezīme/komentārs - Neatbilstoši veiktie 

izdevumi tika segti no Ārlietu ministrijas 

pamatbudžeta. 

Informācija par individuālo projektu LV0039 

no 3.pielikuma netiek svītrota, jo: 

3.pileikumā iekļautā informācija par projekta 

LV0039 neatbilstoši veiktajiem izdevumiem 

paliek 2.ceturkšņa ziņojumā, jo, lai arī 

neatbilstošie izdevumi faktiski tika veikti 

2010.gadā, Centrālā finanšu un līgumu 

aģentūra (turpmāk – CFLA), kas ir atbildīgā 

iestāde par EEZ/Norvēģijas finanšu 

instrumentu projektu pamatojošo dokumentu 

pārbaudi un neattiecināmo izdevumu uzskaiti, 

projekta starpposma pārskatu,  kurā ir 

iekļautas 3.pielikumā norādītās LV0039 

neattiecināmās izmaksas, apstiprināja 

2011.gada 20.jūnijā, nosūtot to tālākai 

izskatīšanai Valsts kasei. 

Vadošā iestāde katru ceturksni 3.pielikumā 

iekļauj informāciju par neatbilstoši veiktajiem 

izdevumiem tajā ceturksnī, kad CFLA šos 

izdevumus ir apstiprinājusi attiecīgos projektu 

starpposma pārskatos, nosūtot tos Valsts kasei. 

Šāda pieeja ir attiecībā uz pilnīgi visiem 

EEZ/Norvēģijas finanšu  instrumentu 
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finansētiem projektiem. 

Turklāt norādām, ka saskaņā ar minēto 

starpposma pārskatu, kuru donorvalstis ir 

apstiprinājušas šī gada 28.jūnijā, neatbilstošie 

izdevumi veido projekta kopējo izmaksu daļu 

(Project Total Costs). 

Attiecībā par projekta kopējām izmaksām 

norādām, kā 3.pielikumā ir iekļauta 

informācija par donorvalsts apstiprinātajām 

projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, 

kas saskaņā ar apstiprināto projekta 

īstenošanas plānu ir LVL 909`112. 

  

Informācija par starpministriju (starpinstitūciju) sanāksmi vai elektronisko saskaņošanu 
 Datums   

    

Saskaņošanas dalībnieki   

     

      

Saskaņošanas dalībnieki izskatīja šādu ministriju (citu 

institūciju) iebildumus 

    

     

  

Ministrijas (citas institūcijas), kuras nav ieradušās uz sanāksmi 

vai kuras nav atbildējušas uz uzaicinājumu piedalīties 

elektroniskajā saskaņošanā 
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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. Informatīvā 

ziņojuma 

1.nodaļas "2007.-

2013.gada 

plānošana perioda 

ES struktūrfondu 

un Kohēzijas 

fonda apguves" 

1.1.1.apakšpunkts 

"1.1.1. Darbības 

programma 

„Cilvēkresursi un 

nodarbinātība” un 

tās 

papildinājums"  

Labklājības ministrija lūdz precizēt 1. 

nodaļas "2007.-2013.gada plānošana perioda 

ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 

apguves" 1.1.1.apakšpunktu "1.1.1. Darbības 

programma „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 

un tās papildinājums": 

1. 2. rindkopā aizstāt skaitli un vārdu "21,4 

tūkst. " ar skaitli un vārdu  "15,3 tūkst." 

(atbilstoši aktuālajai projekta versijai); 

2. 6.rindkopā aizstāt skaitli un vārdu "9,4 

tūkst." ar skaitli un vārdu "7,3 tūkst" 

(atbilstoši 18.07.2011. rakstiskajā procedūrā 

izsludinātajiem darbības programmas 

"Cilvēkresursi un nodarbinātība"); 

3. 9.rindkopā precizēt informāciju par 

1.4.1.2.4.apakšaktivitātes otrās kārtas otrās 

apakškārtas izsludināšanas termiņu, nosakot, 

ka tā ir izsludināta 2011.gada 2. ceturksnī 

(nevis 1.ceturksnī) 

 

 

 

 

 

 

 

Ņemts vērā 

 

 

 

Ņemts vērā 

 

 

 

 

 

Ņemts vērā 

 



22 

 

FMizz_110811_ES_fondi.doc; Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem par protokollēmuma projektu un informatīvo ziņojumu  

 

2. Informatīvā 

ziņojuma 

1.2.2.sadaļa „ES 

struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda 

valsts budžeta 

apguve” 

3.rindkopa 

Izglītības un zinātnes ministrija lūdz svītrot 

norādi uz konkrētiem projektiem, kuru 

budžetā trīs mēnešu laikā (aprīlis, maijs, 

jūnijs) bijusi novirze no plānotajiem 

maksājumiem 100% apmērā, tā vietā 

papildinot ziņojuma projektu ar šādu 

situāciju skaidrojošu tekstu: 

„Vienlaikus, ņemot vērā MK 

protokollēmumos noteikto rīcību neatbilstoši 

veiktu izdevumu gadījumos (ja konstatēti 

neatbilstoši veikti izdevumi virs 85 latiem – 

dienesta pārbaude un disciplinārlieta), 

turpmākā finansējuma apguve būs ļoti 

piesardzīga, kas turpmākajos pārskata 

periodos var radīt būtiski lielākus piešķirtā 

finansējuma atlikumus. 

Finansējuma apguves novirze no plānotā 

lielākoties rodas iepirkuma procedūru 

aizkavēšanās dēļ un tādēļ projektos veicamo 

grozījumu dēļ. Tāpat arī, lai mazinātu 

neattiecināmo izmaksu risku, tiek veikti 

Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā 

esošo profesionālās izglītības iestāžu 

pastiprinātas uzraudzības pasākumi, kas 

nedaudz palēnina finansējuma apguvi un 

rada novirzes finansēšanas plānos.” 

Ņemts vērā.  Vienlaikus, ņemot vērā MK protokollēmumos 

noteikto rīcību neatbilstoši veiktu izdevumu 

gadījumos (ja konstatēti neatbilstoši veikti 

izdevumi virs 85 latiem – dienesta pārbaude un 

disciplinārlieta, ja konstatēta tendence un 

likumsakarīgi, ka  turpmākā finansējuma apguve 

būs ļoti piesardzīga, kas turpmākajos pārskata 

periodos var radīt būtiski lielākus piešķirtā 

finansējuma atlikumus. Tomēr šie finanšu 

disciplīnas pasākumi liks plānot piesardzīgāk 

nākamo gadu budžetus.  

Finansējuma apguves novirze no plānotā 

lielākoties rodas iepirkuma procedūru 

aizkavēšanās dēļ un tādēļ projektos veicamo 

grozījumu dēļ. Tāpat arī, lai mazinātu 

neattiecināmo izmaksu risku, piemēram, 

sadarbības iestāde veic Izglītības un zinātnes 

ministrijas padotībā esošo profesionālās 

izglītības iestāžu pastiprinātas uzraudzības 

pasākumus, kas nedaudz palēnina finansējuma 

apguvi un rada novirzes finansēšanas plānos.  

3. Informatīvā 

ziņojuma 

1.2.2.sadaļa „ES 

struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda 

valsts budžeta 

Izglītības un zinātnes ministrija lūdz aizstāt 

1.tabulu „Valsts budžeta iestāžu īstenojamo 

projektu saraksts, kuros konstatētas 

ievērojamākās novirzes no budžeta plāna 

izpildes pēdējos trīs mēnešos” ar precizētu 

informāciju. 

Ņemts vērā. Skatīt ziņojuma projekta 1.2.2.sadaļa „ES 

struktūrfondu un Kohēzijas fonda valsts budžeta 

apguve” 1.tabulu. 
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apguve” 

4.  Informatīvā 

ziņojuma 1.3.1. 

punkta „ Darbības 

programma 

„Cilvēkresursi un 

nodarbinātība” 

sadaļa „Augstākā 

izglītība” teksta 

daļa „Piešķirtās 

stipendijas ļauj 

palielināt valsts 

budžeta 

apmaksāto vietu 

skaitu, un rādītāju 

ieviešanas 

progress pamatā 

atbilst pārskata 

periodā 

sasniegtajam 

finanšu 

progresam” 

Izglītības un zinātnes ministrija lūdz aizstāt 

1.3.1.punkta „Darbības programma 

„Cilvēkresursi un nodarbinātība”” sadaļā 

„Augstākā izglītība” tekstu: „Piešķirtās 

stipendijas ļauj palielināt valsts budžeta 

apmaksāto vietu skaitu, un” ar tekstu: 

„Mērķstipendiju piešķiršana ir veicinājusi 

studēt gribētāju skaita pieaugumu 

konkrētajās studiju programmās. Tā kā viens 

no valsts budžeta līdzekļu piešķiršanas 

kritērijiem augstākās izglītības iestādei ir 

studentu skaita izmaiņas, palielinoties 

studentu skaitam augstākās izglītības iestādei 

tiek piešķirts attiecīgi lielāks valsts budžeta 

finansējums, ko tā var novirzīt valsts 

finansētu budžeta vietu skaita 

palielināšanai.” 

 

Ņemts vērā „Mērķstipendiju piešķiršana ir veicinājusi studēt 

gribētāju skaita pieaugumu konkrētajās studiju 

programmās. Tā kā viens no valsts budžeta 

līdzekļu piešķiršanas kritērijiem augstākās 

izglītības iestādei ir studentu skaita izmaiņas, 

palielinoties studentu skaitam augstākās 

izglītības iestādei tiek piešķirts attiecīgi lielāks 

valsts budžeta finansējums, ko tā var novirzīt 

valsts finansētu budžeta vietu skaita 

palielināšanai. Rādītāju ieviešanas progress 

pamatā atbilst pārskata periodā sasniegtajam 

finanšu progresam” 

5. Informatīvā 

ziņojuma 1.3.1. 

apakšpunkta 

„Darbības 

programma 

„Cilvēkresursi un 

nodarbinātība”” 

apakšnodaļa 

„Izglītība un 

Labklājības ministrija lūdz precizēt ziņojuma 

1.3.1. apakšpunktu „Darbības programma 

„Cilvēkresursi un nodarbinātība”” 

apakšnodaļu „Izglītība un prasmes” 

4.rindkopu izteikt šādā redakcijā: „Atbalstot 

Mūžizglītības politikas pamatnostādņu 

īstenošanu nodarbinātām personām, 

apmācības profesionālās pilnveides 

programmās uzsākušas 9 863 personas, kas 

 Ņemts vērā  
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prasmes” ir 49% no DPP noteiktā apjoma uz 

31.12.2013. 2010.gadā pieprasījums pēc 

mūžizglītības pakalpojuma būtiski 

pārsniedza plānoto, tādēļ 2010.gada nogalē 

reģistrācija mūžizglītības pakalpojuma 

saņemšanai uz laiku tika pārtraukta. Lai 

nodrošinātu iespēju lielākam skaitam 

bezdarba riskam pakļauto personu iesaistīties 

mūžizglītības pasākumā un veicinātu 

mērķētāku, pārdomātāku apmācību 

programmu izvēli un lielāku motivāciju 

mācību norises laikā 21.06.2011. veikti 

grozījumi MK 20.10.2009. noteikumos 

Nr.1213 „Noteikumi par darbības 

programmas „Cilvēkresursi un 

nodarbinātība” papildinājuma 

1.2.2.1.2.apakšaktivitāti „Atbalsts 

mūžizglītības politikas pamatnostādņu 

īstenošanai””. Veiktās izmaiņas paredz no 

2011.gada 1.jūlija palielināt bezdarba riskam 

pakļauto personu (izņemot personas ar 

invaliditāti, pirmspensijas vecuma personas, 

personas ar diviem vai vairāk bērniem vai 

trūcīgas personas) mūžizglītības kupona 

līdzmaksājuma apmēru no 10%, 

nepārsniedzot 25 latus, uz 30%, 

nepārsniedzot 75 latus, no apmācību kupona 

vērtības - 250 latiem (atbilstoši grozījumiem 

MK noteikumos Nr.75)”. 

6. Informatīvā 

ziņojuma 1.3.1. 

apakšpunkta 

Labklājības ministrija lūdz  2.rindkopu 

izteikt šādā redakcijā: „Pārskata periodā 

būtiski pieaudzis vietējo nodarbinātības 

Ņemts vērā 
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„Darbības 

programma 

„Cilvēkresursi un 

nodarbinātība”” 

apakšnodaļa 

„Nodarbinatības 

veicināšana un 

veselība darbā” 

veicināšanas pasākumu plānu ieviešanā (100 

latu stipendiju programmā), iesaistīto 

personu skaits, sasniedzot 103 044 (117% no 

2013.gadam plānotās vērtības). Nozīmīgs 

rādītāju sasniegšanas progress jāatzīmē 

Labklājības ministrijas pārziņā esošajās 

nodarbinātības veicināšanas aktivitātēs, 

veicot bezdarbnieku un darba meklētāju 

apmācību, aptverto personu loks sasniedzis 

82 291 (93% no plānotā).” 

7. Informatīvā 

ziņojuma 

1.3.2.punkta 

„Darbības 

programma 

„Uzņēmējdarbība 

un inovācija”” 

sadaļas „Zinātne 

un inovācijas” 

4.rindkopā 

precizēt veikto 

maksājumu 

apmēru. 

Izglītības un zinātnes ministrija lūdz aizstāt 

1.3.2.punkta „Darbības programma 

„Uzņēmējdarbība un inovācija”” sadaļas 

„Zinātne un inovācijas” 4.rindkopā precizēt 

veikto maksājumu apmēru., aizstājot vārdus 

„Aktivitātē „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” 

veikti maksājumi 7.5 milj. latu apmērā jeb 

13.0% no plānotā” ar vārdiem „Aktivitātē 

„Atbalsts zinātnei un pētniecībai” veikti 

maksājumi 7.6 milj. latu apmērā jeb 21.1% 

no plānotā”. 

Daļēji ņemts vērā Veikti precizējumi sekojošā redakcijā: „Atbalsts 

zinātnei un pētniecībai” veikti maksājumi 7.5 

milj. latu apmērā jeb 23.1% no plānotā”  

8. Informatīvā 

ziņojuma 

1.3.3.punkta 

„Darbības 

programma 

„Infrastruktūra un 

pakalpojumi”” 

sadaļas 

Izglītības un zinātnes ministrija lūdz 

1.3.3.punkta „Darbības programma 

„Infrastruktūra un pakalpojumi”” sadaļas 

„Infrastruktūra cilvēku kapitāla 

nostiprināšanai” 5.rindkopā aizstāt vārdus 

„pārskata periodā tika vēl 33 iestādēs 

pabeigta dabaszinātņu kabinetu 

modernizācija, 4 iestādēs telpas pielāgotas 

Ņemts vērā Veikti precizējumi sekojošā redakcijā: „līdz 

pārskata perioda beigām 71 vispārējās izglītības 

iestādē ir modernizēti dabas zinātņu kabineti, 19 

speciālās izglītības iestādēs uzlabota 

infrastruktūra un mācību vide un 25 vispārējās 

izglītības iestādēs telpas pielāgotas skolēniem ar 

funkcionāliem traucējumiem”. 
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„Infrastruktūra 

cilvēku kapitāla 

nostiprināšanai” 

5.rindkopā veikt 

precizējumus 

skolēniem ar funkcionāliem traucējumiem, 8 

speciālajās izglītības iestādēs uzlabota 

infrastruktūra un mācību vide” ar vārdiem 

„līdz pārskata perioda beigām 71 vispārējās 

izglītības iestādē ir modernizēti dabas 

zinātņu kabineti, 19 speciālās izglītības 

iestādēs uzlabota infrastruktūra un mācību 

vide un 25 vispārējās izglītības iestādēs 

telpas pielāgotas skolēniem ar funkcionāliem 

traucējumiem”. 

9. Informatīvā 

ziņojuma 

1.3.3.punkta 

„Darbības 

programma 

„Infrastruktūra un 

pakalpojumi”” 

sadaļas 

„Infrastruktūra 

cilvēku kapitāla 

nostiprināšanai” 

6.rindkopu 

papildināt ar 

tekstu 

Izglītības un zinātnes ministrija lūdz 

papildināt 1.3.3.punkta „Darbības 

programma „Infrastruktūra un pakalpojumi”” 

sadaļas „Infrastruktūra cilvēku kapitāla 

nostiprināšanai” 6.rindkopu ar tekstu šādā 

redakcijā: „3.1.1. pasākuma „Profesionālās 

izglītības infrastruktūra” īstenošanas lēnā 

gaita saistīta arī ar notiekošajām reformām 

profesionālajā izglītībā, t.sk. izglītības 

iestāžu reorganizāciju, kā rezultātā 

3.1.1.1.aktivitātes „Mācību aprīkojuma 

modernizācija un infrastruktūras uzlabošana 

profesionālās izglītības programmu 

īstenošanai” projektos iesaistītās 

profesionālās izglītības iestādes tiek 

apvienotas un attiecīgi projektos veicamās 

darbības precizētas, lai sekmētu ieguldījumu 

efektivitāti, atbilstību īstenotajām reformām 

un nodrošinātu ieguldījumu ilgtspēju, t.sk. 

ievērotu Padomes Regulas Nr. 1083/2006, ar 

ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas 

Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo 

Ņemts vērā Veikti precizējumi šādā redakcijā: 1.3.3.punkta 

„Darbības programma „Infrastruktūra un 

pakalpojumi”” sadaļas „Infrastruktūra cilvēku 

kapitāla nostiprināšanai” 6.rindkopa papildināta 

ar tekstu: „3.1.1. pasākuma „Profesionālās 

izglītības infrastruktūra” īstenošanas lēnā gaita 

saistīta arī ar notiekošajām reformām 

profesionālajā izglītībā, t.sk. izglītības iestāžu 

reorganizāciju, kā rezultātā 3.1.1.1.aktivitātes 

„Mācību aprīkojuma modernizācija un 

infrastruktūras uzlabošana profesionālās 

izglītības programmu īstenošanai” projektos 

iesaistītās profesionālās izglītības iestādes tiek 

apvienotas un attiecīgi projektos veicamās 

darbības precizētas, lai sekmētu ieguldījumu 

efektivitāti, atbilstību īstenotajām reformām un 

nodrošinātu ieguldījumu ilgtspēju, t.sk. ievērotu 

Padomes Regulas Nr. 1083/2006, ar ko paredz 

vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās 

attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un 

Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 

1260/1999, 57.pantā noteikto. Izglītības un 
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fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu 

(EK) Nr. 1260/1999, 57.pantā noteikto. 

Izglītības un zinātnes ministrija ir izvērtējusi 

notiekošās reformas izglītības iestāžu tīkla 

optimizācijā un tās iespējamo ietekmi uz ES 

fondu ieviešanu, un attiecīgi izdevusi iekšējo 

normatīvo aktu, kas nodrošina pastiprinātu 

uzraudzību ES fondu ieguldījumu ilgtspējas 

nodrošināšanai. 

Vienlaikus, ņemot vērā MK 

protokollēmumos noteikto rīcību neatbilstoši 

veiktu izdevumu gadījumos (ja konstatēti 

neatbilstoši veikti izdevumi virs 85 latiem – 

dienesta pārbaude un disciplinārlieta), 

turpmākā finansējuma apguve būs ļoti 

piesardzīga, kas turpmākajos pārskata 

periodos var radīt būtiski lielākus piešķirtā 

finansējuma atlikumus.” 

 

zinātnes ministrija ir izvērtējusi notiekošās 

reformas izglītības iestāžu tīkla optimizācijā un 

tās iespējamo ietekmi uz ES fondu ieviešanu, un 

attiecīgi izdevusi iekšējo normatīvo aktu, kas 

nodrošina pastiprinātu uzraudzību ES fondu 

ieguldījumu ilgtspējas nodrošināšanai. 

Vienlaikus, ņemot vērā MK 

protokollēmumos noteikto rīcību neatbilstoši 

veiktu izdevumu gadījumos (ja konstatēti 

neatbilstoši veikti izdevumi virs 85 latiem – 

dienesta pārbaude un disciplinārlieta), turpmākā 

finansējuma apguve būs ļoti piesardzīga, kas 

turpmākajos pārskata periodos var radīt būtiski 

lielākus piešķirtā finansējuma atlikumus.” 

 

10. Informatīvā 

ziņojuma 

1.3.3.punkta 

„Darbības 

programma 

„Infrastruktūra un 

pakalpojumi”” 

sadaļas 

„Infrastruktūra 

cilvēku kapitāla 

nostiprināšanai” 

7.rindkopu 

papildināt ar 

Izglītības un zinātnes ministrija lūdz 

papildināt 1.3.3.punkta „Darbības 

programma „Infrastruktūra un pakalpojumi”” 

sadaļas „Infrastruktūra cilvēku kapitāla 

nostiprināšanai” 7.rindkopu ar tekstu šādā 

redakcijā: „Izglītības un zinātnes ministrija ir 

izdevusi iekšējo normatīvo aktu, kas nosaka 

kārtību, kādā ministrijā tiek nodrošināta 

informācijas aprite un kārtība, kādā 

saskaņojami ministrijas sniegtie atzinumi par 

pašvaldības izglītības iestāžu reorganizāciju 

vai slēgšanu.” 

Ņemts vērā Veikti precizējumi šādā redakcijā: „Izglītības un 

zinātnes ministrija ir izdevusi iekšējo normatīvo 

aktu, kas nosaka kārtību, kādā ministrijā tiek 

nodrošināta informācijas aprite un kārtība, kādā 

saskaņojami ministrijas sniegtie atzinumi par 

pašvaldības izglītības iestāžu reorganizāciju vai 

slēgšanu.” 
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tekstu 

11. Informatīvā 

ziņojuma 1.3.3. 

sadaļā, 32.lpp. 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrija:  

Informatīvā ziņojuma 1.3.3. sadaļā (32.lpp. 

pēdējā rindkopa) atbilstoši faktiskajai 

situācijai labot atbalstīto alternatīvās aprūpes 

centru pakalpojumus izmantojošo personu 

skaitu no 4 582 uz 5 844. 

Ņemts vērā Atbalstīto alternatīvās aprūpes centru 

pakalpojumus var izmantot 5 844 personas. 

12. Informatīvā 

ziņojuma 1.3.3. 

sadaļā, 37.lpp. 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrija:  

Informatīvā ziņojuma 1.3.3. sadaļā 

(37.lpp.5.rindkopa) atbilstoši faktiskajai 

situācijai labot projektu skaitu, kuru 

īstenošana aktivitātes „Nacionālas un 

reģionālas nozīmes attīstības centru 

izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts 

attīstībai” ietvaros vēl tiek turpināta, no 43 

uz 41. 

Ņemts vērā Prioritātes ietvaros progress ir vērojams 

aktivitātē „Nacionālas un reģionālas nozīmes 

attīstības centru izaugsmes veicināšana 

līdzsvarotai valsts attīstībai”, kuras ietvaros 

pārskata periodā tika pabeigti četri projekti: 

„Atbrīvošanas alejas un satiksmes pārvadu 

rekonstrukcija, nodrošinot Rēzeknes kā 

Austrumlatvijas kultūras un izglītības centra 

pieejamību”, „Reģiona nozīmes tūrisma un 

kultūrizglītības centra izveide Jelgavā”, 

„Gulbenes kultūras centra renovācija” un „Rīgas 

ielas Valmierā rekonstrukcija”. Savukārt vēl tiek 

turpināta 41 projekta īstenošana. 

13. Informatīvā 

ziņojuma 

3.nodaļa „Eiropas 

Ekonomikas 

zonas un 

Norvēģijas 

finanšu 

instrumentu 

apguve” 

Veselības ministrija lūdz precizēt ziņojuma 

3.nodaļu „Eiropas Ekonomikas zonas un 

Norvēģijas finanšu instrumentu apguve” 

1. informatīvā ziņojuma par ārvalstu finanšu 

resursu (Eiropas Savienības struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomiskās 

zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas 

valdības divpusējā finanšu instrumenta un 

Latvijas un Šveices sadarbības programmas) 

apguvi līdz 2011.gada 30.jūnijam un 

Ņemts vērā 1. uzlabota 5 reģionālo slimnīcu, 3 klīnisko 

universitātes slimnīcu un 2 veselības centru 

materiāli-tehniskā bāze; 

pilnveidotas personāla prasmes 4 reģionālās un 2 

klīniskās universitātes slimnīcās; 

ieviesti moderni IT risinājumi 2 klīniskās 

universitātes slimnīcās un 2 veselības aprūpes 

iestādēs Latgales reģionā; 

2. uzlabota veselības aprūpes pakalpojumu 

pieejamība Latgales reģionā, renovējot vienu 
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neatbilstoši veikto izdevumu risku novēršanu 

Eiropas Savienības struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda projektos (turpmāk – 

informatīvais ziņojums) 48.lapā vārdus 

"nacionālā slimnīca" aizstāt ar vārdiem 

"klīniskā universitātes slimnīca" attiecīgā 

locījumā. 

2. Informatīvā ziņojuma 48.lapā vārdus 

"renovējot 2 veselības aprūpes iestāžu ēkas" 

aizstāt ar vārdiem "renovējot vienu veselības 

aprūpes iestādes ēku un vēl vienu veselības 

aprūpes iestādes ēku uzbūvējot no jauna". 

 

veselības aprūpes iestādes ēku un vēl vienu 

veselības aprūpes ēku uzbūvējot no jauna; 

 

 

14. Informatīvā 

ziņojuma 

3.nodaļa „Eiropas 

Ekonomikas 

zonas un 

Norvēģijas 

finanšu 

instrumentu 

apguve” 

Zemkopības ministrija lūdz papildināt 

3.1.nodaļas 6.punktu („Vides aizsardzība”, 

„Ilgtspējīga attīstība” un „Vides politikas 

integrācijas programma Latvijā”) ar 

sekojošo: 

izstrādāts Latvijas modelis nacionālajai 

integrēto vides un meža ekonomisko kontu 

sistēmai. 

Ņemts vērā  

15. Informatīvā 

ziņojuma 

5.nodaļa 

„Neatbilstības un 

neatbilstoši veikti 

izdevumi ES 

fondu projektu 

ietvaros” 

 

Labklājības ministrija lūdz precizēt ziņojuma 

5.nodaļu „Neatbilstības un neatbilstoši veikti 

izdevumi ES fondu projektu ietvaros”: 

1. 1.rindkopas 3.rindā, minēto termiņu 

„31.03.2011.” aizstāt ar „30.06.2011.” 

(saskaņā ar 4.pielikumā esošo informāciju un 

paša ziņojuma atskaites periodu). 

2. 5.1.apakšpunkta „2007.-2013.gada 

plānošanas perioda ES fondi” daļas 

 

 

 

1. Ņemts vērā 
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„Darbības programma „Cilvēkresursi un 

nodarbinātība””: 

2.1. otrās rindkopas pēdējā teikumā skaitli 

„11,9” aizstāt ar skaitli „13,07”, kas ir 

faktiskā 2011.gada 2.ceturksnī konstatētās 

neatbilstības kopsumma Nodarbinātības 

valsts aģentūras īstenotajā projektā Nr. 

1DP/1.3.1.1.3/09/IPIA/NVA/001 

„Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība 

Latvijā – 2”; 

2.2. trešās rindkopas 1.punktā skaitli „32,7” 

aizstāt ar skaitli „31,4”, kas ir faktiskā 

2011.gada 2.ceturksnī Labklājības 

ministrijas pārziņā esošo aktivitāšu ietvaros 

konstatēto neatbilstību kopsumma; 

2.3. tabulā Nr.6 „Projekti, kuros neatbilstību 

summas pret tajos veiktajiem maksājumiem 

pārsniedz 2% (EK noteikto) būtiskuma 

pakāpi” precizēt Veselības un darbspēju 

ekspertīzes ārstu valsts komisijas projektā 

konstatētās neatbilstības apjomu latos un 

procentos un aizstāt skaitli „22987,34” ar 

skaitli „ 17568,26”, un atbilstoši precizēt 

neatbilstoši veikto izdevumu procentu no 

projekta ietvaros veiktiem maksājumiem. 

 

 

2.1.  Ņemts vērā 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Ņemts vērā 

 

 

 

 

2.3. Ņemts vērā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Informatīvā 

ziņojuma 

5.nodaļa 

„Neatbilstības un 

neatbilstoši veikti 

izdevumi ES 

fondu projektu 

Veselības ministrija lūdz, lai informatīvajā 

ziņojumā atspoguļotie dati par konstatētajām 

neatbilstībām sniegtu pamatinformāciju arī 

par neatbilstību ietekmi uz valsts budžetu, 

lūdzam precizēt 55.lappusē 3.rindkopā 

3.teikumu, izsakot to šādā redakcijā: „Kā 

otrs lielākais neatbilstību apjoms pārskata 

Ņemts vērā Kā otrs lielākais neatbilstību apjoms pārskata 

periodā sastāda Veselības ministrijas pārziņā 

esošajā aktivitātē 3.1.5.3.1. “Stacionārās 

veselības aprūpes attīstība” konstatētā 

pašvaldībai piederošās kapitālsabiedrības 

neatbilstība par kopējo summu 0,2 milj. latu jeb 

23,54 % no pārskata periodā konstatēto 
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ietvaros” periodā sastāda Veselības ministrijas pārziņā 

esošajā aktivitātē 3.1.5.3.1. “Stacionārās 

veselības aprūpes attīstība” konstatētā 

pašvaldībai piederošās kapitālsabiedrības 

neatbilstība par kopējo summu 0,2 milj. latu 

jeb 23,54 % no pārskata periodā konstatēto 

neatbilstību apjoma”. 

neatbilstību apjoma 

17. Informatīvā 

ziņojuma 

5.nodaļu 

„Neatbilstības un 

neatbilstoši veikti 

izdevumi ES 

fondu projektu 

ietvaros” 

Izglītības un zinātnes ministrija lūdz  

ziņojuma projekta 5.1.punkta „2007.–

2013.gada plānošanas perioda ES fondi” 

sadaļas „Darbības programma 

„Uzņēmējdarbība un inovācijas”” trešajā 

rindkopā precizēt Izglītības un zinātnes 

ministrijas pārziņā esošajās aktivitātēs 

konstatēto neatbilstību apjomu pārskata 

periodā, aizstājot skaitļus un vārdus „0,2 

milj. latu jeb 0,23%” ar skaitļiem un vārdiem 

„0,02 milj. latu jeb 0,23%” atbilstoši 

ziņojuma projekta 4.pielikumā minētajam. 

Ņemts vērā 1. Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošajās 

aktivitātēs – 0.02 milj. latu jeb 0,23 % apmērā 

no kopējā pieprasītā finansējuma; 

 

18. Informatīvā 

ziņojuma 

5.1.sadaļas 2007.-

2013.gada 

plānošanas 

perioda ES fondi” 

sestās rindkopas 

pēdējo teikums 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrija lūdz izteikt šādā redakcijā: 

„Lai uzlabotu situāciju Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrija 2011.gada 

otrajā pusgadā plāno veikt apmācības 

Eiropas Savienības fondu finansējuma 

saņēmējiem (pašvaldībām un sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzējiem) iepirkuma 

dokumentācijas sagatavošanas un iepirkumu 

veikšanas, kā arī komercdarbības atbalsta 

kontroles jautājumos, bet Finanšu ministrija 

un Iepirkumu uzraudzības birojs ir 

Ņemts vērā Veikti precizējumi 5.1.sadaļas 2007.-2013.gada 

plānošanas perioda ES fondi” devītajā rindkopā  
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organizējis dažādus seminārus un apmācības, 

tomēr vēl joprojām pārkāpumi iepirkumu 

jomā rada lielāko daļu neatbilstības ES fondu 

projektos.” 

19. Informatīvā 

ziņojuma 

5.1.sadaļas 2007.-

2013.gada 

plānošanas 

perioda ES fondi” 

sestās rindkopas 

pēdējo teikums 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrija lūdz atbilstoši informatīvā 

ziņojuma 3.pielikumā „Tiešās vai 

pastarpinātās valsts pārvaldes iestādes, 

atvasinātas publiskas personas vai citas 

iestādes īstenotajos projektos konstatētie 

neatbilstoši veiktie izdevumi pārskata 

periodā (ceturksnī)” ietvertajai informācijai 

precizēt ziņojuma tabulā Nr.7 „Projekti, 

kuros neatbilstību summas pret tajos 

veiktajiem maksājumiem pārsniedz 2% (EK 

noteikto) būtiskuma pakāpi” noradīto 

informāciju par ceturksnī veiktajiem 

neatbilstošajiem izdevumiem (tabulā 

norādītas summas, kas divas reizes pārsniedz 

3.pielikumā norādīto informāciju) šādiem 

projektiem: 

1.1. Alūksnes novada pašvaldība 

3DP/3.1.4.3.0/08/IPIA/ VRAA/003 

Pirmsskolas izglītības iestāžu "Sprīdītis" un 

"Pienenīte" infrastruktūras attīstīšana 

vienlīdzīgas nodarbinātības iespēju 

veicināšanai Alūksnē;  

1.2. Jaunjelgavas novada dome 

3DP/3.1.4.4.0/09/APIA/VRAA/080 Sociālās 

aprūpes un krīzes centrs Jaunjelgavas novada 

Staburaga pagastā;  

1.3. Aglonas novada domes 3DP/ 

 Ņemts vērā 
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3.1.4.4.0/09/APIA/ VRAA/058  Bērnu brīvā 

laika pavadīšanas centra izveidošana Aglonā.   

20. Informatīvā 

ziņojuma 

5.1.sadaļas 2007.-

2013.gada 

plānošanas 

perioda ES fondi” 

sestās rindkopas 

pēdējo teikums 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrija lūdz nformatīvā ziņojuma tabulā 

Nr.7 „Projekti, kuros neatbilstību summas 

pret tajos veiktajiem maksājumiem pārsniedz 

2% (EK noteikto) būtiskuma pakāpi” 

precizēt kolonnas „Neatbilstoši veikti 

izdevumi 2011. gada 1.ceturksnī” 

nosaukumu, precizējot ceturksni, par kuru 

tabulā ietverta informācija – 2011.gada 

2.ceturksnis;  

Ņemts vērā  

21. Informatīvā 

ziņojuma 

5.1.sadaļas 2007.-

2013.gada 

plānošanas 

perioda ES fondi” 

sestās rindkopas 

pēdējo teikums 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrija lūdz atbilstoši VIS datiem, lūdzam 

papildināt ziņojuma 3.pielikumu ar 

informāciju par konstatēto neatbilstību Sējas 

novada pašvaldības īstenotajam projektam 

Nr.1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA /024 

„Sociālā darbinieka piesaiste autonomās 

funkcijas nodrošināšanai Sējas novada 

pašvaldībai”. 

Ņemts vērā  

22. Informatīvā 

ziņojuma 

6.nodaļas 

5.punkta sadaļa 

„Darījumu kontu 

slēgšana” 

Tieslietu ministrija tiesiskās skaidrības 

nolūkos lūdza papildināt minēto ziņojuma 

projekta sadaļu, norādot minētā apgalvojuma 

tiesisko pamatojumu, t.i. norādot, tieši no 

kādiem normatīvajiem aktiem minētais 

aizliegums atvērt kontus izriet. 

Ņemts vērā.  „ņemot vērā Valsts pārvaldes iekārtas likuma 

10.panta pirmo daļu, valsts budžeta iestādes var 

darboties tikai normatīvajos aktos noteiktās 

kompetences ietvaros. Saskaņā ar Likuma par 

budžetu un finanšu vadību  (turpmāk – likums) 

27.panta pirmo daļu valsts budžeta iestādes 

asignējumu saņemšanai un izdevumu veikšanai 

no valsts budžeta līdzekļiem kontus var atvērt 

tikai Valsts kasē. Kā arī likuma 33.pantā 

noteikts, ka Valsts kase rīko visus valsts budžeta 
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līdzekļu kontus bankās un finanšu ministrs var 

pilnvarot Valsts kasi vai citu juridisko personu 

atvērt un izmantot kontus bankās., Līdz ar to 

valsts budžeta iestāde nevar atvērt kontus, t.sk. 

darījuma kontus, komercbankās. Arī gadījumos, 

kad darījuma kontu formāli atver nevis valsts 

budžeta iestāde (tai skaitā tā, kura īsteno 

projektu), bet izpildītājs, ar kuru valsts budžeta 

iestāde ir noslēgusi iepirkuma līgumu, valsts 

budžeta iestāde piedalās trīspusēja līguma 

slēgšanā, tādējādi pēc būtības piedaloties 

darījumu konta atvēršanā komercbankā” 

23. Informatīvā 

ziņojuma 

2.pielikuma 

„Finanšu apguves 

mērķa un 

prognožu izpilde 

līdz 2011.gada 

30.jūnijam” 

3.kolonna 

Izglītības un zinātnes ministrija lūdz precizēt 

ziņojuma projekta 2.pielikuma „Finanšu 

apguves mērķa un prognožu izpilde līdz 

2011.gada 30.jūnijam” 3.kolonnā „ES fonda 

finansējums atbilstoši konceptuāli apst. MK 

p/l, LVL”, atbilstoši darbības programmu 

papildinājumos apstiprinātajām aktuālajām 

summām 

Ņemts vērā  Veikti precizējumi ziņojuma projekta 

2.pielikuma „Finanšu apguves mērķa un 

prognožu izpilde līdz 2011.gada 30.jūnijam” 

3.kolonnā 

24. Informatīvā 

ziņojuma 

2.pielikuma 

tabulas Nr.1 

„Finanšu apguves 

mērķa un 

prognožu izpilde 

līdz 2011.gada 

30.jūnijam” 3. 

kolonnu „ES 

Labklājības ministrija lūdz precizēt 2. 

pielikuma tabulas Nr.1 „Finanšu apguves 

mērķa un prognožu izpilde līdz 2011.gada 

30.jūnijam” 3. kolonnu „ES fonda 

finansējums atbilstoši konceptuāli apst. MK 

p/l, LVL/”: 

1. 1.3.1.1.3. apakšaktivitātei „Bezdarbnieku un 

darba meklētāju apmācība”, skaitli „47 038 

900” aizstājot ar skaitli „54 251 488”; 

2. 1.3.1.1.5. apakšaktivitātei „Atbalsts 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ņemts vērā 

 

2. Ņemts vērā 
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fonda 

finansējums 

atbilstoši 

konceptuāli apst. 

MK p/l, LVL/” 

potenciālo bezdarbnieku apmācībai”, skaitli  

„3 127 407” aizstājot ar skaitli „3 072 399”; 

3. 1.3.1.3.2. apakšaktivitātei „Darba attiecību 

un darba drošības normatīvo aktu praktiska 

piemērošana nozarēs un uzņēmumos”, skaitli 

„5 899 052” aizstājot ar skaitli „5 770 350”; 

4. 1.3.1.4. aktivitātei „Kapacitātes stiprināšana 

darba tirgus institūcijām”, skaitli  

„2 019 797” aizstājot ar skaitli „2 148 498”; 

5. 1.3.1.5. aktivitātei „Vietējo nodarbinātības 

veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas 

atbalsts”, skaitli „29 715 789” aizstājot ar 

skaitli „34 605 995”; 

6. 1.4.1.2.1. apakšaktivitātei „Darbspēju 

vērtēšanas sistēmas pilnveidošana”, skaitli 

„1 359 262” aizstājot ar skaitli „1 277 018”; 

7. 1.4.1.2.4. apakšaktivitātei „Sociālās 

rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu 

sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība 

reģionos”, skaitli „14 368 241” aizstājot ar 

skaitli „9 622 697”. 

 

 

3. Ņemts vērā 

 

4. Ņemts vērā 

 

5. Ņemts vērā 

 

 

6. Ņemts vērā 

 

 

 

7. Ņemts vērā 

 

 

8. Ņemts vērā 

25. Informatīvā 

ziņojuma 2. 

pielikuma tabulas 

Nr.1 „Finanšu 

apguves mērķa un 

prognožu izpilde 

līdz 2011.gada 

30.jūnijam” 

5.kolonnu  „Fakts 

– Maksājumi FS 

01.01.2011.-

Labklājības ministrija lūdz precizēt 2. 

pielikuma tabulas Nr.1 „Finanšu apguves 

mērķa un prognožu izpilde līdz 2011.gada 

30.jūnijam” 5.kolonnu  „Fakts – Maksājumi 

FS 01.01.2011.-30.06.2011”: 

1.4.1.2.2. apakšaktivitātei „Sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumu attīstība 

personām ar redzes un dzirdes 

traucējumiem”, skaitli „518 046”, aizstājot ar 

skaitli „545 415”. 

Ņemts vērā  
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30.06.2011” 

26. Informatīvā 

ziņojuma 

3.pielikums 

„Tiešās vai 

pastarpinātās 

valsts pārvaldes 

iestādes, 

atvasinātas 

publiskas 

personas vai citas 

valsts iestādes 

īstenotajos 

projektos 

konstatētie 

neatbilstoši 

veiktie izdevumi 

pārskata periodā 

(ceturksnī)” 

Labklājības ministrija lūdz:  

1. svītrot 23., 49., 50., 51. un 57.rindas, jo 

tajās norādīta informācija par neatbilstībām, 

kas konstatētas 2010.gadā nevis ziņojuma 

pārskata periodā. Skaidrojam , ka ES 

struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības 

informācijas sistēmā (VIS) attiecīgo 

neatbilstību ierakstos ir veikti papildinājumi 

saskaņā ar vadošās iestādes norādēm, kas 

apstiprināti 2011.gada 2.ceturksnī, līdz ar to 

attiecīgās neatbilstības VIS uzrādās kā 

konstatētas pārskata periodā; 

2. 21.rindas 12.ailē norādīt faktiski atgūto 

izdevumu summu „1 076,93”; 

3. 22.rindas 6.ailē skaitli „11 911,26” aizstāt 

ar skaitli „10 906,44” un skaitli, 1 085,73” 

aizstāt ar skaitli „1 090,55” (tabulā norādītais 

sadalījums ir saskaņā ar VIS automātisko 

sadalījumu, kas manuāli tika mainīts un 

norādīto summu); 

4. 25.rindas 12.ailē norādīt faktiski atgūto 

izdevumu summu „0,00”; 

5. 26.rindas 12.ailē norādīt faktiski atgūto 

izdevumu summu „11 611,96”. 

Lūdzam atbilstoši izmaiņām ziņojuma 

3.pielikumā precizēt attiecīgo aiļu 

kopsummas. 

 

Ņemts vērā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ņemts vērā 

 

Ņemts vērā 

 

 

 

 

 

Ņemts vērā 

 

Ņemts vērā 

 

 

27. Informatīvā 

ziņojuma 

4.pielikums 

Labklājības ministrija lūdz precizēt ziņojuma 

4.pielikumu „Informācija par neatbilstībām 

un neatbilstoši veiktiem izdevumiem un 
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„Informācija par 

neatbilstībām un 

neatbilstoši 

veiktiem 

izdevumiem un 

atgūtiem 

neatbilstoši 

veiktiem 

izdevumiem uz 

30.06.2011, latos 

(neieskaitot 

maksātnespējas 

gadījumus)” 

 

atgūtiem neatbilstoši veiktiem izdevumiem 

uz 30.06.2011, latos (neieskaitot 

maksātnespējas gadījumus)”: 

1. rindas „LM” (ESF): 

1.1.  4.ailē „KOPĀ” skaitli „32 780,91” 

aizstāt ar skaitli „31 419,00”; 

1.2. 5.ailē „ES fondu/EEZ/Norvēģijas FI 

daļa, lati” skaitli „28 758,19” aizstāt ar 

skaitli „27 595,75”; 

1.3. 6.ailē „LV valsts budžeta daļa, lati” 

skaitli „4 022,72” aizstāt ar skaitli 

„3 823,25”; 

1.4. 9.ailē „Atgūtie neatbilstoši veiktie 

izdevumi pārskata periodā, lati” skaitli  

„11 771,40” aizstāt ar skaitli „11 611,67”; 

1.5. 12.ailē „ES fondu/EEZ/Norvēģijas FI 

daļa, lati” skaitli „104 175,14” aizstāt ar 

skaitli „104 170,32”; 

1.6. 13.ailē „LV valsts budžeta daļa, lati” 

skaitli „17 960,74” aizstāt ar skaitli 

„17 965,56”; 

1.7. 16.ailē „Atgūtie neatbilstoši veiktie, lati” 

skaitli „83 810,95” aizstāt ar skaitli  

„83 409,68”. 

Skaidrojam, ka rindā „LM” (ESF) 

precizējumi nepieciešami, jo tajā kļūdaini 

iekļauta informācija par 2010.gadā 

konstatētajām neatbilstībām.  

2. rindas „LM” (ERAF (3 DP)): 

4.ailē „KOPĀ” skaitli „9 975,49” aizstāt ar 

skaitli „9 929,85”; 

5.ailē „ES fondu/EEZ/Norvēģijas FI daļa, 

 Ņemts vērā 

 

Ņemts vērā 

 

 

Ņemts vērā 

 

 

Ņemts vērā 

 

 

Ņemts vērā 

 

 

Ņemts vērā 

 

 

Ņemts vērā 

 

 

 

 

 

 

 

Ņemts vērā 

 

Ņemts vērā 

 

 

 

2.3. Ņemts vērā 
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lati” skaitli „8 479,17” aizstāt ar skaitli „8 

440,37”; 

6.ailē „LV valsts budžeta daļa, lati” skaitli „1 

496,32” aizstāt ar skaitli  

„1 489,48”; 

9.ailē „Atgūtie neatbilstoši veiktie izdevumi 

pārskata periodā, lati” skaitli  

„42 181,39” aizstāt ar skaitli „9 929,85”; 

11.ailē „KOPĀ” skaitli „51 296,50” aizstāt 

ar skaitli „27 054,85”; 

12.ailē „ES fondu/EEZ/Norvēģijas FI daļa, 

lati” skaitli „43 602,02” aizstāt ar skaitli „22 

996,62”; 

13.ailē „LV valsts budžeta daļa, lati” skaitli 

„7 694,48” aizstāt ar skaitli  

„4 058,23”; 

16.ailē „Atgūtie neatbilstoši veiktie, lati” 

skaitli „51 296,50” aizstāt ar skaitli  

„27 054,85”. 

3. Lūdzam atbilstoši izmaiņām ziņojuma 

4.pielikumā precizēt attiecīgo rindu un aiļu 

kopsummas. 

Skaidrojam, ka rindā „LM” (ESF) un „LM” 

(ERAF (3DP)) precizējumi nepieciešami, jo 

tajās kļūdaini iekļauta informācija arī par 

2009. un 2010.gadā konstatētajām 

neatbilstībām, kā arī neatbilstoši veikto 

izdevumu summā uz 30.06.2011. iekļautas 

anulēto neatbilstību summas. 

 

 

Ņemts vērā 

 

 

Ņemts vērā 

 

 

Ņemts vērā 

 

Ņemts vērā 

 

 

Ņemts vērā 

 

 

Ņemts vērā 

 

 

Ņemts vērā 

 

 

 

  

 

 

 Atbildīgā amatpersona _______________________________________________________ 



39 

 

FMizz_110811_ES_fondi.doc; Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem par protokollēmuma projektu un informatīvo ziņojumu  

 

   (paraksts) 
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S.Albiņa 

Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu uzraudzības departamenta 

Uzņēmējdarbības un inovāciju uzraudzības nodaļas vadītāja vietniece 

Tālr. 67083808, fakss 67095697 
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