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Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem 

 

Protokollēmuma projektā  „Par informatīvo ziņojumu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas 

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

instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas apguvi līdz 2011.gada 30.septembrim” 

un 

Informatīvajā ziņojumā „Finanšu ministrijas informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu 

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

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

30.septembrim” 

  

I.  Jautājumi, par kuriem saskaņošanā vienošanās nav panākta 

  

Nr. 

 p.k. 

Saskaņošanai 

nosūtītā projekta 

redakcija 

(konkrēta punkta 

(panta) redakcija) 

Atzinumā norādītais ministrijas (citas 

institūcijas) iebildums, kā arī 

saskaņošanā papildus izteiktais 

iebildums par projekta konkrēto 

punktu (pantu) 

Atbildīgās ministrijas 

pamatojums iebilduma 

noraidījumam 

Atzinuma 

sniedzēja 

uzturētais 

iebildums, ja 

tas atšķiras 

no atzinumā 

norādītā 

iebilduma 

pamatojuma 

Projekta attiecīgā punkta (panta) 

galīgā redakcija 

1 2 3 4 5 6 

1. Protokollēmuma 

projekta 2.punkts 

Satiksmes ministrija lūdz izteikt 

protokollēmuma projekta „Par 

informatīvo ziņojumu par Eiropas 

Savienības struktūrfondu un Kohēzijas 

fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu 

instrumenta, Norvēģijas valdības 

divpusējā finanšu instrumenta un Latvijas 

un Šveices sadarbības programmas 

Ņemts vērā.  Skatīt protokollēmuma projektu 
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apguvi līdz 2011.gada 30.septembrim” 

2. punktu šādā redakcijā: 

„2. Lai nodrošinātu projektu 

pabeigšanu noteiktajos termiņos, 

izvērtējot iespējamos riskus, Satiksmes 

ministrijai ziņot Ministru kabinetā par 

projektu statusu un rīcību: 

2.1. Divu nedēļu laikā pēc Iepirkumu 

uzraudzības biroja lēmuma pieņemšanas 

par projektu „Infrastruktūras attīstība 

Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai 

no pilsētas centra”. 

2.2. Divu nedēļu laikā par projektu 

„Rīgas piepilsētas dzelzceļa pasažieru 

pārvadājumu sistēmas modernizācija un 

dīzeļvilcienu ritošā sastāva atjaunošana.”. 

Satiksmes ministrija skaidro, ka šāds 

precizējums protokollēmuma projektā ir 

nepieciešams, jo Iepirkuma uzraudzības 

birojs lēmumu par projekta 

„Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas 

aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra” 

būvdarbu iepirkuma ietvaros iesniegto 

sūdzību ir plānojis pieņemt līdz 

2011. gada 21. novembrim, kā arī pastāv 

iespēja, ka lēmums noteiktajā termiņā 

netiks pieņemts un sūdzības izskatīšanas 

termiņš tikts pagarināts. 

2. Protokollēmuma 

projekta 3.punkts 

Finanšu ministrija svītro 3. punktu par 

ziņošanu  

 Ministru kabinetam par projekta Nr. 

1DP/1.3.1.1.3/08/IPIA/NVA/001  

Ņemts vērā.  

Nodarbinātības valsts aģentūrai 

nepieciešams pieņemt jaunu 

lēmumu par konkrēto 

 Skatīt protokollēmuma projektu 
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„Bezdarbnieku un darba meklētāju 

apmācība Latvijā” neatbilstības Nr. 

NVA/2010/1DP/ESF/62 neatbilstošo 

izdevumu 42,50 latu apmērā atgūšanu, 

ņemot vērā, ka summa nepārsniedz 85 

latu un to ir iespējams norakstīt 

izdevumos, atbilstoši MK 10.08.2010 

noteikumu Nr. 740 19.2. punktam. 

Saistībā ar augstāk minēto Nodarbinātības 

valsts aģentūrai nepieciešams pieņemt 

jaunu lēmumu par konkrēto neatbilstību 

un neatbilstoši veikto līdzekļu atgūšanu, 

norakstot tos izdevumos, atbilstoši MK 

10.08.2010 noteikumu Nr. 740 19.2. 

punktam.  

neatbilstību un neatbilstoši 

veikto līdzekļu atgūšanu, 

norakstot tos izdevumos, 

atbilstoši MK 10.08.2010 

noteikumu Nr. 740 19.2. 

punktam. 

3. Protokollēmuma 

projekta 5.punkts 

Veselības ministrija lūdz svītrot 

protokollēmuma  projekta 6. punktā 

Veselības ministrijai uzdoto pienākumu, 

tā kā Veselības ministrija nav veikusi 

pētījumus no tehniskās palīdzības finanšu 

līdzekļiem, kā arī nav veikusi iepirkumus, 

kuru ietvaros plānots veikt pētījumus. 

Ņemts vērā.   Skatīt protokollēmuma projektu 

4. Protokollēmuma 

projekta 5. punkts 

Izglītības un zinātnes ministrija lūdz 

skaidrot Ministru kabineta 

protokollēmuma projekta 7.1.punktu, 

precizējot, par kādiem institūcijas pārziņā 

esošiem Eiropas Savienības fondu 

līdzfinansētiem pētījumiem paredzēts 

ministrijām uzdot sagatavot ziņojumu. No 

pašreizējās redakcijas secināms, ka 

informācija attiecas tikai uz tādiem 

Ņemts vērā. 

Skaidrojam, ka informācija 

jāsniedz par institūcijas pārziņā 

esošiem ES fondu 

līdzfinansētiem pētījumiem, kas 

ietver arī informāciju par 

pētījumiem vai izvērtējumiem, 

kas tiek veikti attiecīgās 

ministrijas pārziņā esošas 

 Skatīt protokollēmuma projektu 
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pētījumiem un izvērtējumiem, kurus veic 

ministrija vai kuri tiek veikti pēc 

ministrijas pasūtījuma. Lūdzam skaidrot, 

vai uzdevums attiecināms arī uz tādiem 

pētījumiem vai izvērtējumiem, kas tiek 

veikti attiecīgās ministrijas pārziņā esošas 

aktivitātes/ apakšaktivitātes ietvaros un 

kuru autors vai pasūtītājs ir cita 

institūcija, tajā skaitā ministrijas 

pārraudzībā esoša iestāde. 

aktivitātes/ apakšaktivitātes 

ietvaros, neatkarīgi no tā, vai 

pētījuma autors vai pasūtītājs ir 

ministrija vai cita 

institūcija/uzņēmums.  

5. Protokollēmuma 

projekta 7.punkts  

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrija lūdz precizēt protokollēmuma 

projekta 5.punktu, nodrošinot, ka 

viedoklis par ES Kohēzijas politiku pēc 

2013.gada tiek saskaņots abpusēji ar 

konkrētajām nozares ministrijām, par 

kuru nozares politikas intervenci ir 

paredzēta saruna ES līmeņa apspriedēs un 

sarunās ar EK nozaru ģenerāldirektorātu 

pārstāvjiem 

Nav ņemts vērā. 

Finanšu ministrija ir atbildīgā 

iestāde par Kohēzijas politikas 

nākotnes jautājumu pozīcijas 

izstrādi un viedokļa paušanu. 

Citu institūciju viedoklis tiek 

ņemts vērā saskaņojot pozīciju, 

kā arī darba grupas par Eiropas 

Savienības Kohēzijas politikas 

nākotnes ietvaros. 

  

6. Protokollēmuma 

projekta 7.punkts,  

un informatīvā 

ziņojuma 6.sadaļa 

„Jaunais ES fondu 

2014.-2020.gada 

plānošanas periods” 

Labklājības ministrija ierosina svītrot 

protokollēmuma 5. punktu, jo lēmumi 

attiecībā uz vienotas nostājas paušanu 

jautājumos, kas skar Kohēzijas politiku 

pēc 2013.gada, ir skatīti un arī turpmāk 

jāskata vienlaikus ar nacionālajām 

pozīcijām šajos jautājumos. Bez tam šāds 

lēmums jau vismaz vienreiz Ministru 

kabinetā (turpmāk – MK) ir pieņemts 

(piemēram, 18.01.2011. MK protokola 

Nr.5 40.§ 4.punkts, kā arī 28.06.2010. 

Nav ņemts vērā. 

Finanšu ministrija ir atbildīgā 

iestāde par Kohēzijas politikas 

nākotnes jautājumu pozīcijas 

izstrādi un viedokļa paušanu. 

Citu institūciju viedoklis tiek 

ņemts vērā saskaņojot pozīciju, 

kā arī darba grupas par Eiropas 

Savienības Kohēzijas politikas 

nākotnes ietvaros. 
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vecāko amatpersonu sanāksmes sēdes 

protokola Nr.11 7.punkts) un, iespējams, 

tiks atkārtoti skatīts arī tad, kad š.g. 

novembra otrajā pusē tiks izskatītas  

sākotnējās nacionālās pozīcijas par 

attiecīgajām regulām. Uzskata arī, ka 

jānodrošina zināma elastība, proti, 

rakstiska saskaņošana ar FM tikai 

gadījumā, ja diskusijas ir par nacionālajās 

pozīcijās neatrunātiem jautājumiem, bet 

citādi nostāja paužama saskaņā ar 

nacionālo pozīciju. Vienlaikus jādomā arī 

par risinājumu saskaņotas nostājas 

paušanai gadījumā, ja FM pārstāvji 

piedalās diskusijā par nozaru jautājumiem 

kohēzijas politikas kontekstā. 

Attiecīgi svītrojama saistītā informācija 

ziņojuma 6.nodaļas „Jaunais ES fondu 

2014.-2020.gada plānošanas periods” 

71.lpp. (pēdējā rindkopa) un 7.nodaļas 

„Secinājumi un turpmākā rīcība” 73.lpp. 

(pēdējā rindkopa). 

7. Protokollēmuma 

projekta 7.punkts,  

un informatīvā 

ziņojuma 6.sadaļa 

„Jaunais ES fondu 

2014.-2020.gada 

plānošanas periods” 

Tieslietu ministrija izsaka iebildumu, ka 

protokollēmuma projekta 7.punktā 

noteikts „ministrijām ES līmeņa 

apspriedēs un sarunās ar EK nozaru 

ģenerāldirektorātu pārstāvjiem paust 

viedokli par ES Kohēzijas politikas 

jautājumiem pēc 2013.gada tikai pēc tā 

iepriekšējas rakstiskas saskaņošanas ar 

Finanšu ministriju”. Vēršam uzmanību, 

ka saskaņā ar Ministru kabineta 

Nav ņemts vērā. 

Finanšu ministrija ir Kohēzijas 

politikas nākotnes politikas 

veidošanas atbildīgā iestāde un 

sakarā ar to, ka Eiropas Komisija 

tikai 6.oktobrī dalībvalstīm ir 

publicējusi ES fondu regulu 

priekšlikumus 2014.-2020.gada 

plānošanas periodam un šobrīd 

notiek aktīva regulu 
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2009.gada 3.februāra noteikumiem Nr.96 

„Kārtība, kādā izstrādā, saskaņo, 

apstiprina un aktualizē Latvijas 

Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas 

Savienības jautājumos”, kā arī Ministru 

kabineta 2009.gada 3.februāra instrukciju 

Nr.4 „Latvijas Republikas nacionālo 

pozīciju Eiropas Savienības jautājumos 

un ar tām saistīto instrukciju izstrādes un 

informācijas aprites kārtība”, ministriju 

pārstāvji Latvijas viedokli Eiropas 

Savienības institūcijās pauž atbilstoši 

Ministru kabinetā apstiprinātai Latvijas 

Republikas nacionālajai pozīcijai un 

atbilstoši instrukcijai, kas tiek saskaņota 

ar ieinteresētajām ministrijām, piemēram, 

ar Finanšu ministriju. Ievērojot minēto, 

lūdz izvērtēt protokollēmuma projekta 

7.punkta lietderību un nepieciešamības 

gadījumā to svītrot, vai arī papildināt 

ziņojuma projekta 7.nodaļas pēdējo 

rindkopu ar papildu pamatojumu šādas 

normas iekļaušanai protokollēmuma 

projektā, skaidrojot, kāpēc pašreiz tiesību 

aktos noteiktā nacionālo pozīciju un 

instrukciju saskaņošanas kārtība 

nenodrošina vienotas Latvijas pozīcijas 

paušanu Eiropas Savienības institūcijās 

Kohēzijas politikas jomā. 

komentēšana, Latvijas kopējā 

nostāja vēl tiek gatavota. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto 

ir nepieciešams protokollēmumā 

noteikt, ka ministrijas ES līmeņa 

apspriedēs un sarunās ar EK 

nozaru ģenerāldirektorātu 

pārstāvjiem viedokli par ES 

Kohēzijas politikas jautājumiem 

pēc 2013.gada drīkst paust tikai 

pēc tā iepriekšējas saskaņošanas 

ar FM. Papildus atzīmējam, ka 

citu institūciju viedoklis tiek 

ņemts vērā saskaņojot pozīciju, 

kā arī darba grupas par Eiropas 

Savienības Kohēzijas politikas 

nākotnes ietvaros. 

8. Informatīvais 

ziņojums 

Izglītības un zinātnes ministrija visā 

ziņojuma projektā lūdz precizēt 

2.1.1.2.aktivitātes nosaukumu, norādot 

Ņemts vērā. 

 

 Skatīt informatīvo ziņojumu. 
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pilnu tās nosaukumu: „Atbalsts 

starptautiskās sadarbības projektiem 

zinātnē un tehnoloģijās (EUREKA, 

7.Ietvara programma un citi)”. 

9. Informatīvais 

ziņojums 

Veselības ministrija izsaka iebildumu, ka 

ir nepieciešams papildināt ziņojuma 

projektu ar skaidrojumu, ka 1,7 milj. lati 

tika pārdalīti no Neatliekamās 

medicīniskās palīdzības dienesta 

īstenojamā projekta „Vienotas 

neatliekamās medicīniskās palīdzības un 

katastrofu medicīnas vadības informācijas 

sistēmas un dispečeru centru izveide” 

saistībā ar Ministru kabineta 2011.gada 

23.augusta sēdes protokola Nr.49 25.§ 

4.punkta nosacījumu izpildi, t.i., saistībā 

ar līgumu par darījumu konta 

izmantošanu laušanu un jaunu līgumu 

noslēgšanas aizliegumu. Vienlaikus 

vēršam uzmanību uz to, ka saistībā ar 

Veselības ekonomikas centra 

reorganizāciju un funkciju nodošanu 

Centrālai finanšu un līgumu aģentūrai, 

Veselības ministrija pārdalīja uz FM 

budžeta 80.00.00 programmu 7 320 222 

latus, savukārt Centrālai finanšu un 

līgumu aģentūrai ir pieprasījusi no 

budžeta 80.00.00 programmas 7 468 947 

latu, t.i., par 148 725 latiem vairāk, kas 

nozīmē, ka Veselības ministrijas apguves 

rādītāji ir labāki, nekā bija plānots. 

Nav ņemts vērā. 

Veselības ministrijai / Veselības 

ekonomikas centram kopumā ir 

budžeta neapguve, ņemot vērā, 

ka Veselības ministrija pārdalīja 

no 3.1.5.2.aktivitātes 

„Neatliekamās medicīniskās 

palīdzības attīstība” 1,7 milj. latu 

un no tehniskās palīdzības 

projekta 0,4 milj. latu uz  

80.00.00 programmu, taču 

Centrālai finanšu un līgumu 

aģentūra papildus pieprasīja  

tikai 148 725 latus, kas nesedz 

iepriekš pārdalīto finansējumu no 

Veselības ministrijas budžeta, 

līdz ar to nekādā gadījumā nevar 

teikt, ka Veselības ministrijas 

apguves rādītāji ir labāki, nekā 

bija plānots. Turklāt saskaņā ar 

Ministru kabineta 2011.gada 

23.augusta sēdes protokola Nr.49 

25.§ 4.punktu darījuma kontus 

varēja izmantot līdz 2011.gada 

30.decembrim, līdz ar to 

2011.gadā apgūstamo 

finansējumu tam nevajadzēja 

ietekmēt. Līdz ar to jāsecina, ka 
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Veselības ministrija ir mākslīgi 

uzlabojusi savus apguves 

rādītājus līdz šim,  veicot naudas 

ieskaitījumu darījumu kontā, bet 

nevis veicot pārskaitījumu par 

reāli veiktiem darbiem, 

pakalpojumiem uz preču vai 

pakalpojumu sniedzēja norēķinu 

kontu 

10. Informatīvā 

ziņojuma 

kopsavilkums 

Veselības ministrija atzīmē, ka ziņojuma 

projekta kopsavilkumā (4.lpp.) ir 

norādīts, ka apmēram 2,1 milj. latu no ES 

fondu atmaksām paredzētā budžeta 

finansējuma var netikt izlietots veselības 

nozarē. Nepieciešams pamatojums 

informācijai par 2,1 milj. latu neapguvi 

veselības nozarē, jo ziņojumā ir ietverta 

informācija tikai par 1,7 milj. latu 

atgriešanu Finanšu ministrijas budžeta 

80.00.00 programmu (17.lpp.). 

Ņemts vērā. 

 
 Skaidrojam, ka 17. lpp. ir informācija 

par 80.00.00 programmas kopējo 

atlikumu uz 06.10.2011., kas ietver jau 

pārdalītos VM tehniskās palīdzības 

projekta līdzekļus  05.10.2011., un 

pārdalāmo finansējumu pēc 

06.10.2011. Savukārt ziņojuma 

projekta kopsavilkumā 4 lpp. ir 

informācija par  kopējo neapgūto 

finansējumu. Kopsavilkums 

papildināts: „veselības nozarē (2,1 

milj. latu, t.sk. tehniskās palīdzības 

projektam 0,4 milj. latu)” .  

11. Informatīvā 

ziņojuma 

1.2.2.sadaļa 

„Projektu 

iesniegumu atlases 

darbības 

programmā 

„Uzņēmējdarbība 

un inovācijas”” 

Izglītības un zinātnes ministrija lūdz 

ziņojuma projekta 1.2.2.punkta „Projektu 

iesniegumu atlases darbības programmā 

„Uzņēmējdarbība un inovācijas”” 2) 

apakšpunkta 1. un 2.teikumu    izteikt 

šādā redakcijā: „2011.gada 19.septembrī 

noslēdzās projektu iesniegumu 

iesniegšana 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes 

„Zinātnes infrastruktūras attīstība” otrās 

Ņemts vērā. 

 

 „2011.gada 19.septembrī noslēdzās 

projektu iesniegumu iesniegšana 

2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes 

infrastruktūras attīstība” otrās projektu 

iesniegumu atlases kārtas ietvaros, 

kuras mērķis ir attīstīt pētniecības 

infrastruktūru, lai veicinātu 

komercdarbību pētniecības 

pakalpojumu sektorā un sekmētu 
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projektu iesniegumu atlases kārtas 

ietvaros, kuras mērķis ir attīstīt 

pētniecības infrastruktūru, lai veicinātu 

komercdarbību pētniecības pakalpojumu 

sektorā un sekmētu zināšanu pārnesi 

tautsaimniecībā un augstākas 

eksportspējas produktu ražošanu. Atlases 

ietvaros iesniegti 29 projektu iesniegumi 

par ERAF finansējumu 103,09 milj. lati.” 

zināšanu pārnesi tautsaimniecībā un 

augstākas eksportspējas produktu 

ražošanu. Atlases ietvaros iesniegti 29 

projektu iesniegumi par ERAF 

finansējumu 103,09 milj. lati.” 

12. Informatīvā 

ziņojuma 

1.2.3.sadaļa 

„Projektu 

iesniegumu atlases 

darbības 

programmā 

„Infrastruktūra un 

pakalpojumi”” 

Izglītības un zinātnes ministrija  lūdz 

ziņojuma projekta 1.2.3.punkta „Projektu 

iesniegumu atlases darbības programmā 

„Infrastruktūra un pakalpojumi”” 1) 

apakšpunktu lūdzam papildināt ar jaunu 

a) apakšpunktu šādā redakcijā: 

„3.1.1.1.aktivitātes „Mācību aprīkojuma 

modernizācija un infrastruktūras 

uzlabošana profesionālās izglītības 

programmu īstenošanai” ietvaros trīs 

finansējuma saņēmēji tika aicināti 

iesniegt papildu projektu iesniegumus 

(pieejamais ERAF finansējums ir 4,3 

milj. latu) ar mērķi veikt dienesta 

viesnīcu infrastruktūras uzlabošanu, 

mācību aprīkojuma modernizāciju, ēku 

rekonstrukciju vai ēku renovāciju”. 

Attiecīgi arī lūdzam precizēt 1.2.3.punkta 

1) apakšpunktā norādīto kopējo ERAF 

finansējumu, aizstājot skaitli „123,6” ar 

skaitli „127,9” 

Nav ņemts vērā. 

Vēršam uzmanību, ka IZM 

sniegtā informācija attiecas uz 

nākamo pārskata periodu – IV 

ceturksni. Papildus norādām, ka  

saskaņā ar IZM sniegto 

informāciju aktivitāšu kalendārā  

1.kārtas projektu īstenotāji 

iesniegt papildu projektu 

iesniegumus ir aicināti 

27.10.2011”. 

 

 Skatīt Informatīvā ziņojuma 

1.2.3.sadaļu „Projektu iesniegumu 

atlases darbības programmā 

„Infrastruktūra un pakalpojumi””. 

13. Informatīvā Izglītības un zinātnes ministrija ziņojuma Ņemts vērā.  Papildus iestādes plāno atdot 18.7 milj. 
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ziņojuma 

1.3.2.sadaļa „ES 

fondu valsts 

budžeta apguve” 

projekta 1.3.2.punkta „ES fondu valsts 

budžeta apguve” 3)apakšpunktu lūdzam 

papildināt ar datiem par Izglītības un 

zinātnes ministriju, izsakot apakšpunktu 

šādā redakcijā: „Papildus iestādes plāno 

atdot 18,2 milj. latu, t.sk. Satiksmes 

ministrija – 11,4 milj. latu, Izglītības un 

zinātnes ministrija – 4,9 milj. latu, 

Veselības ministrija – 1,7 milj. latu, 

Kultūras ministrija un Tieslietu ministrija 

kopā 0,2 milj. latu”. 

 latu, t.sk. Satiksmes ministrija – 11,4 

milj. latu, Izglītības un zinātnes 

ministrija – 4.9 milj. latu, Veselības 

ministrija – 1,7 milj. latu, Labklājības 

ministrija – 0.5 milj. latu, Kultūras 

ministrija un Tieslietu ministrija kopā 

0,2 milj. latu; 

14. Informatīvā 

ziņojuma 

1.3.2.sadaļa „ES 

fondu valsts 

budžeta apguve” 

Satiksmes ministrija lūdz aizstāt 

informatīvā ziņojuma projekta 

1.3.2. apakšpunktā tekstu „SM – 28.5 

milj. latu” ar tekstu „SM – 29,5 milj. 

latu” un papildināt informatīvā ziņojuma 

projekta 1.3.2. apakšpunktu ar tekstu šādā 

redakcijā: „Satiksmes ministrija plāno 

atgriezt 3.3.1.1.aktivitātei „TEN-T 

autoceļu tīkla uzlabojumi” plānotos 

līdzekļus 29,5 milj. latu apmērā Finanšu 

ministrijas pārziņā esošajā 80.00.00 

programmā „Nesadalītais finansējums 

Eiropas Savienības politiku instrumentu 

un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības 

līdzfinansēto projektu un pasākumu 

īstenošanai”, jo sakarā ar strauju un 

būtisku būvniecības izmaksu pieaugumu 

izsludinātas iepirkumu procedūras bija 

jāpārtrauc, jo iesniegtie piedāvājumi 

pārsniedza budžetā plānotos līdzekļus. 

Projekta īstenošanai paredzēto līdzekļu 

Daļēji ņemts vērā. 

Ņemot vērā ziņojuma specifiku 

papildus sniegtā informācija par 

iemesliem, kādēļ nepieciešams 

atgriezt finansējumu, netiks 

iekļauta. 

 
Papildus iestādes plāno atdot 36.8 milj. 

latu, t.sk. SM – 29,5 milj. latu, IZM – 

4,9 milj. latu,  VM – 1,7 milj. latu, LM 

– 0,5 milj. latu, KM un TM kopā 0,2 

milj. latu;  
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samazināšanas rezultātā atmaksas valsts 

pamatbudžetā par Kohēzijas fonda 

finansējumu tiks veiktas mazākā apmērā 

(par 19,0 milj. latu).”. 

 

14. Informatīvā 

ziņojuma 1.3.3. 

sadaļa "Prognozes 

2012.gadam, mērķi 

un finanšu 

disciplīnas 

pasākumi" 

Labklājības ministrija lūdz papildināt 

ziņojuma 1.3.3. sadaļu "Prognozes 

2012.gadam, mērķi un finanšu disciplīnas 

pasākumi" ar  Labklājības ministrijas 

30.09.2011. sniegto informāciju par 

Labklājības ministrijas aktivitātēm 

2012.gadā indikatīvi nepieciešamo  

finansējumu   26,7 milj. latu. apmērā no 

80.00.00.programmas. 

Nemts vērā. 

1.3.3. sadaļā ielikta atsauce, ka 

papildus LM indikatīvi 

nepieciešams finansējums 26,7 

milj. LVL apmērā pēc ierosināto 

DP grozījumu apstiprināšanas. 

 Skatīt 1.3.3. sadaļu. 

15. Informatīvā 

ziņojuma 

1.4.1.sadaļa 

„Darbības 

programma 

„Cilvēkresursi un 

nodarbinātība”” 

apakšpunkts 

„Augstākā izglītība 

un zinātne”  

Izglītības un zinātnes ministrija  lūdz 

ziņojuma projekta 1.4.1.punkta „Darbības 

programma „Cilvēkresursi un 

nodarbinātība”” sadaļas „Augstākā 

izglītība un zinātne” 3.rindkopu izteikt 

šādā redakcijā: „Arī rādītāju izpildē 

sasniegtais progress kopumā ir vērtējams 

pozitīvi, un tas ir proporcionāls 

sasniegtajam finanšu progresam. 

Doktorantu atbalsta aktivitātē līdz 

2011.gada 30.septembrim ESF atbalstu 

saņēmušo doktorantūras studentu skaits ir 

pieaudzis par 24 doktorantiem, t.i., ja uz 

š.g. 1.jūliju atbalstu bija saņēmuši 1346, 

tad šobrīd tās ir1370 personas, kas ir 

39,0% no doktorantu skaita laikā no 

2009.gada, kad tika uzsākts ESF atbalsts 

Ņemts vērā. 

 

 Precizēta ziņojuma projekta 

1.4.1.punkta redakcija: 

„Arī rādītāju izpildē sasniegtais 

progress kopumā ir vērtējams pozitīvi, 

un tas ir proporcionāls sasniegtajam 

finanšu progresam. Doktorantu atbalsta 

aktivitātē līdz 2011.gada 

30.septembrim ESF atbalstu saņēmušo 

doktorantūras studentu skaits ir 

pieaudzis par 24 doktorantiem, t.i., ja 

uz š.g. 1.jūliju atbalstu bija saņēmuši 

1346, tad šobrīd tās ir1370 personas, 

kas ir 39,0% no doktorantu skaita laikā 

no 2009.gada, kad tika uzsākts ESF 

atbalsts doktorantiem šajā plānošanas 

periodā, līdz 2011.gadam (3 509). 

Savukārt ESF atbalstu saņēmušo 
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doktorantiem šajā plānošanas periodā, 

līdz 2011.gadam (3 509). Savukārt ESF 

atbalstu saņēmušo maģistrantu skaits ir 

saglabājies līdzšinējā līmenī – līdz 

2011.gada 30.septembrim ESF atbalstu ir 

saņēmuši 1024 maģistranti jeb 8,06% no 

kopējā (12 703) valstī 

2010./2011.akadēmiskajā gadā studējošo 

maģistrantu skaita.” 

maģistrantu skaits ir saglabājies 

līdzšinējā līmenī – līdz 2011.gada 

30.septembrim ESF atbalstu ir 

saņēmuši 1024 maģistranti jeb 8,06% 

no kopējā (12 703) valstī 

2010./2011.akadēmiskajā gadā 

studējošo maģistrantu skaita.” 
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16. Informatīvā 

ziņojuma 

1.4.2.sadaļas 

„Darbības 

programma 

„Uzņēmējdarbība 

un inovācijas”” 

apakšpinkts 

„Zinātne un 

inovācijas” 

Izglītības un zinātnes ministrija lūdz 

ziņojuma projekta 1.4.2.punkta „Darbības 

programma „Uzņēmējdarbība un 

inovācijas”” sadaļas „Zinātne un 

inovācijas” 3.rindkopas 4.teikumu izteikt 

šādā redakcijā: „Visvairāk noslēgto 

līgumu par projektu īstenošanu ir 

farmācijas, rūpniecības (tai skaitā, 

iekārtas, aparāti un instrumenti), 

lauksaimniecības un mežsaimniecības 

nozarēs, kur projektu ietvaros paredzēts 

veikt rūpnieciskos pētījumus, lai iegūtu 

zināšanas jaunu produktu vai tehnoloģiju 

izstrādei, kā arī veikt eksperimentālās 

izstrādes, lai izstrādātu jaunu produktu 

(preces vai pakalpojumi) vai jaunu 

tehnoloģiju prototipus, un nostiprināt 

tiesības uz rūpnieciskā īpašuma tiesību 

objektiem (patentu pieteikumi, augu 

šķirņu reģistrēšana).” 

Ņemts vērā. 

 

 „Visvairāk noslēgto līgumu par 

projektu īstenošanu ir farmācijas, 

rūpniecības (tai skaitā, iekārtas, aparāti 

un instrumenti), lauksaimniecības un 

mežsaimniecības nozarēs, kur projektu 

ietvaros paredzēts veikt rūpnieciskos 

pētījumus, lai iegūtu zināšanas jaunu 

produktu vai tehnoloģiju izstrādei, kā 

arī veikt eksperimentālās izstrādes, lai 

izstrādātu jaunu produktu (preces vai 

pakalpojumi) vai jaunu tehnoloģiju 

prototipus, un nostiprināt tiesības uz 

rūpnieciskā īpašuma tiesību objektiem 

(patentu pieteikumi, augu šķirņu 

reģistrēšana).” 
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17. Informatīvā 

ziņojuma 3.sadaļa 

„Latvijas un 

Šveices sadarbības 

programmas 

apguve” 

Izglītības un zinātnes ministrija Ziņojuma 

projekta 3.punkta „Latvijas un Šveices 

sadarbības programmas apguve” 

12.rindkopas (ziņojuma projekta 53.lpp.- 

Grantu shēma „Šveices pētnieku 

aktivitātes Latvijā”) 1.teikumā lūdzam 

aizstāt vārdu „tiks” ar vārdu „tika” un 

3.teikumā aizstāt vārdus „2001.gada 

4.ceturksnī” ar vārdiem „2012.gada 

1.ceturksnī” saskaņā ar aktuālo 

informāciju. 

Ņemts vērā. 

 
 Grantu shēmas „Šveices pētnieku 

aktivitātes Latvijā” īstenošana tika 

uzsākta ar 2011.gada 1.jūliju. Projekts 

paredz vismaz 45 stipendiju 

piešķiršanu Šveices pētniekiem lekciju 

lasīšanai un pieredzes apmaiņai 

Latvijas augstskolās un zinātniskajās 

institūcijās. Pirmo konkursu grantu 

shēmas ietvaros plānots izsludināt pēc 

apakšprojektu iesniegumu atklāta 

konkursa nolikuma apstiprināšanas 

MK 2012.gada 1.ceturksnī. 

18. Informatīvā 

ziņojuma 4.4. 

sadaļa „Eiropas 

Ekonomikas zonas 

un Norvēģijas 

finanšu 

instrumentu, 

Latvijas un Šveices 

sadarbības 

programma”  

Tieslietu ministrija lūdz precizēt 

ziņojuma projekta 4.4.apakšnodaļas trešās 

rindkopas (64.lpp.) teikumu „Atbildīgo 

ministriju griezumā pārskata perioda 

beigām lielākās neattiecināmās izmaksas 

398,6 tūkst. latu apmērā, kas ir vairāk kā 

puse no visām neattiecināmajām 

izmaksām kopā, ir konstatētas TM 

pārraudzībā esošajos projektos.” 

Informējam, ka minētos projektus īsteno 

Ņemts vērā  Atbildīgo ministriju griezumā uz 

pārskata perioda beigām lielākās 

neattiecināmās izmaksas 398,6 tūkst. 

latu apmērā, kas ir vairāk kā puse no 

visām neattiecināmajām izmaksām 

kopā, ir konstatētas tieslietu prioritātē 

ieviestajos projektos. 
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Tieslietu ministrijas padotības iestādes, 

savukārt projektu finanšu pārraudzību 

veica Centrālā finanšu un līgumu 

aģentūra. 

 

19. Informatīvā 

ziņojuma 5.6. 

sadaļa „Plānotie 

(rosinātie) 

pasākumi sistēmas 

pilnveidošanai” 

Valsts kanceleja lūdz izslēgt no 

informatīvā ziņojuma 5.6. sadaļas 

„Plānotie (rosinātie) pasākumi sistēmas 

pilnveidošanai” apakšsadaļā „Daļveida 

tehniskās palīdzības attiecināšana” 

informāciju, ka netiks izpildīta 2011.gada 

3.maija rezolūcija Nr.111-1/30 un 

2011.gada 20.jūnija Ministru kabineta 

Koalīcijas darba grupā par Eiropas 

Savienības fondu jautājumiem skatītais 

jautājums par iespējamo atalgojuma 

daļveida attiecināšanu no Eiropas 

Savienības fondu tehniskās palīdzības. 

Uzskatām, ka Finanšu ministrijas 

sniegtais skaidrojums par plānošanas 

perioda noslēgšanos un gaidāmajām 

izmaiņām nākamajā Eiropas Savienības 

fondu plānošanas periodā nav pietiekams 

pamats uzdevuma neizpildei, jo šādas 

sistēmas ieviešanas mērķis bija atvieglot 

valsts budžetu konsolidācijas apstākļos. 

Šis uzstādījums nav zaudējis savu 

aktualitāti un tuvākajos gados arī to 

saglabās. 

Nav ņemts vērā. 

Informatīvā ziņojuma 5.6. sadaļā 

nav teikts, ka netiks izpildīta 

2011.gada 3.maija rezolūcija 

Nr.111-1/30 un 2011.gada 

20.jūnija Ministru kabineta 

Koalīcijas darba grupā nolemtais 

„Finanšu ministrijai sadarbībā ar 

Valsts kanceleju 2011.gada 

novembra laikā iesniegt Ministru 

kabinetā ziņojumu par ES fondu 

tehniskās palīdzības finansējuma 

izmantošanas paplašināšanu, 

piedāvājot risinājumu, kas 

ietaupītu valsts budžeta 

līdzekļus, bet vienlaikus 

minimizētu finansējuma 

neattiecināmības riskus”. Tieši 

otrādi ir noteikts, ka jau pašlaik 

FM ir izvērtējusi riskus un 

secinājusi, ka šādu daļveida 

atalgojuma attiecināšanas 

sistēmu ir iespējams ieviest tikai 

ar nākamo 2014.-2020.gada 

plānošanas periodu. Izvērtējums 

un secinājumi tiks iekļauti arī 

informatīvajā ziņojumā.  
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20. Informatīvā 

ziņojuma 

2.pielikums 

Valsts kanceleja lūdz 2.pielikuma tabulā 

Nr.1 „Finanšu apguves mērķa un 

prognožu izpilde līdz 2011.gada 

30.septembrim” precizēt kolonnu „ES 

fonda finansējums atbilstoši konceptuāli 

apstiprinātajiem Ministru kabineta 

protokollēmumiem”, samazinot 1.5.1.3.1. 

apakšaktivitātes finansējumu par 21 047 

latiem, 1.5.1.3.2. apakšaktivitātes 

finansējumu par 31 973 latiem, 

1.5.2.2.1.apakšaktivitātes finansējumu par 

12 847 latiem, kā arī 1.5.2.1.aktivitātes 

finansējumu par 2 349 011 latiem 

atbilstoši Finanšu ministrijas 

pieņemtajiem lēmumiem un darbības 

programmas „Cilvēkresursi un 

nodarbinātība” grozījumiem (MK 

28.09.2011. rīkojums Nr.486). 

Ņemts vērā. 

 

 Skatīt precizēto informatīvā ziņojuma 

2.pielikumu.  

21. Informatīvā 

ziņojuma 

2.pielikums 

Labklājības ministrija lūdz ziņojuma 

2.pielikuma aili "2011.gada septembra AI 

mērķis" precizēt atbilstoši LM 

06.07.2011. iesniegtajai apguves 

prognozei 2011.gadā, kas tika sagatavota 

atbilstoši  FM lūgumam un izvirzītajiem 

nosacījumiem. 

Daļēji ņemts vērā. 

1.3.1. sadaļas „ ES struktūrfondu 

un KF finanšu apguves mērķu un 

prognožu sasniegšana” 3.garfikā 

ir iekļauta informācija par 

Labklājības ministrijas apguves 

prognozi 2011.gadā.  

  

22. Informatīvā 

ziņojuma 

2.pielikums 

Veselības ministrija norāda, ka ziņojuma 

projekta 2.pielikumā 

3.1.5.1.2.apakšaktivitātei "Veselības 

aprūpes centru attīstība"  kolonā "Fakts – 

Maksājumi FS 01.01.2011. - 30.09.2011." 

Nav ņemts vērā. 

Precizējumi 2.pielikumā netiks 

ņemti vērā, jo, saskaņā ar 

vadības informācijas sistēmā 

pieejamo informāciju,  dati par 
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ir norādīts finansējums 970 508 lati, bet 

jābūt ir 1 054 190 latiem. 

maksājumu 83 664 latu apmērā 

tika apstiprināti sistēmā 

14.oktobrī, savukārt 2.pielikumā 

tika iekļauti maksājumi, kas tika 

veikti un informācija apstiprināta 

līdz 10.oktobrim. 

 

 

II. Priekšlikumi 

  

Nr. 

 p.k. 

Saskaņošanai 

nosūtītā projekta 

redakcija 

(konkrēta punkta 

(panta) 

redakcija) 

Atzinumā norādītais ministrijas (citas 

institūcijas) priekšlikums 

Atbildīgās ministrijas 

pamatojums priekšlikuma 

noraidījumam 

Atzinuma 

sniedzēja 

uzturētais 

priekšlikums, ja tas 

atšķiras no 

atzinumā norādītā 

priekšlikuma 

pamatojuma 

Projekta attiecīgā 

punkta (panta) galīgā 

redakcija 

1 2 3 4 5 6 

1.  

Protokollēmuma 

1., 2. un 7.punks,  

6.3.apakšpunkts 

Tieslietu ministrija lūdz protokollēmuma 

projektu redakcionāli precizēt, nodrošinot tā 

normu viennozīmīgu un skaidru uztveri. 

Piemēram, protokollēmuma projekta 2.punktā 

nepieciešams precizēt vārdus „Satiksmes 

ministrijai ziņot Ministru kabinetā divu 

nedēļu laikā par (..)”, skaidri norādot termiņu 

un Satiksmes ministrijai doto uzdevumu. 

Līdzīgi nepieciešamības gadījumā 

precizējams protokollēmuma projekta 

6.3.apakšpunkts, norādot uzdevuma izpildes 

termiņu. Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar 

Ņemts vērā 

 
 

Skatīt protokollēmuma 

projektu 



18 

 

FMizz_111111_ES_fondi.doc; Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem par protokollēmuma projektu un informatīvo ziņojumu  

 

Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa 

noteikumu Nr.300 „Ministru kabineta 

kārtības rullis” 243.punktu Ministru kabineta 

sēdes protokollēmumā doto uzdevumu 

izpildes termiņš ir divi mēneši, ja nav 

noteikts cits termiņš. Tāpat ierosinām 

protokollēmuma projekta 1.punktā svītrot 

vārdus „Finanšu ministrijas”, jo tie ir lieki; 

redakcionāli precizēt protokollēmuma 

projekta 7.punktu, kas šobrīd sadalīts divos 

punktos, kā arī protokollēmuma projekta 

7.punktā atšifrēt iepriekš nepieteikto 

saīsinājumu „EK”. 

2.  

Informatīvā 

ziņojuma 

5.6.apakšnodaļa 

„Plānotie 

(rosinātie) 

pasākumi sistēmas 

pilnveidošanai” 

Tieslietu ministrija ierosina precizēt ziņojuma 

projekta 5.6.apakšpnodaļā ietverto atsauci uz 

Eiropas Savienības regulu, norādot arī šīs 

regulas pieņemšanas datumu. 

 

Ņemts vērā  
Skatīt informatīvo 

ziņojumu 

 

 

 Atbildīgā amatpersona _______________________________________________________ 

    (paraksts) 

 

11.11.2011. 11:00 

3 339 

Edmunds Pieķis 

Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu uzraudzības departamenta 

Uzņēmējdarbības un inovāciju uzraudzības nodaļas vadītājs 

Tālr. 670095694, fakss 67095697 
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Edmunds.Piekis@fm.gov.lv 


