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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 finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības 

programmas apguvi līdz 2012.gada 30.septembrim” (turpmāk – protokollēmuma projekts) 

un 

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

Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un 

Šveices sadarbības programmas apguvi līdz 2012.gada 30.septembrim” (turpmāk – informatīvais ziņojums) 

 

I Jautājumi, par kuriem saskaņošanā vienošanās nav panākta 

 

Nr. 

p.k. 

Saskaņošanai 

nosūtītā projekta 

redakcija (konkrēta 

punkta (panta) 

redakcija) 

Atzinumā norādītais ministrijas (citas 

institūcijas) iebildums, kā arī 

saskaņošanā papildus izteiktais 

iebildums par projekta konkrēto punktu 

(pantu) 

Atbildīgās ministrijas 

pamatojums iebilduma 

noraidījumam 

Atzinuma sniedzēja 

uzturētais iebildums, 

ja tas atšķiras no 

atzinumā norādītā 

iebilduma 

pamatojuma 

Projekta attiecīgā punkta 

(panta) galīgā redakcija 

1 2 3 4 5 6 

1. Protokollēmuma 

projekta 5.punkts 
Izglītības un zinātnes ministrija: 

Lūdz precizēt protokollēmuma projekta 

5.punktā noteikto virssaistību apjomu, 

par kuru Finanšu ministrs var ierosināt 

piešķirto virssaistību samazinājumu 

ministrijai, nosakot, ka virssaistību 

apmērs nevar tikt samazināts arī 

izsludinātas ierobežotas projektu atlases 

laikā. Šāds lūgums pamatojams ar 

3.1.1.1.aktivitātes „Mācību aprīkojuma 

modernizācija un infrastruktūras 

uzlabošana profesionālās izglītības 

programmu īstenošanai” projektu 

atlases otrās kārtas specifiku. Skaidro, 

ka projektu iesniegumu iesniegšana 

plānota ierobežotas atlases veidā un tā 

plānota laikā līdz 2013.gada 

Nav ņemts vērā. 

Norādām, ka izskatot jautājumu 

par virssaistību finansējuma 

disciplīnas mehānismu 

Koalīcijas partneru darba grupā 

par Eiropas Savienības 

struktūrfondu un Kohēzijas 

fonda jautājumiem (turpmāk – 

KDG), tika konceptuāli atbalstīts 

risinājums, kas paredz samazināt 

virssaistību finansējuma apmēru 

arī tajos gadījumos, kad 

ierobežota projektu iesniegumu 

atlase jau ir izsludināta. Attiecīgi 

neredzam pamatojumu IZM 

ierosinājumam, ka virssaistību 

finansējuma samazinājumu 

 5. Pieņemt zināšanai, ka 

Ministru kabinets 

(turpmāk – MK), 

pamatojoties uz Finanšu 

ministra ierosinājumu, var 

lemt par virssaistību 

apjoma samazinājumu 

proporcionāli šī 

protokollēmuma 4.punktā 

minēto nosacījumu 

neizpildei. Finanšu 

ministrs virssaistību 

apjoma samazinājumu var 

ierosināt tikai par to 

piešķirto virssaistību daļu, 

par kuru nav uzņemtas 

saistības (noslēgti līgumi 
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Nr. 

p.k. 

Saskaņošanai 

nosūtītā projekta 

redakcija (konkrēta 

punkta (panta) 

redakcija) 

Atzinumā norādītais ministrijas (citas 

institūcijas) iebildums, kā arī 

saskaņošanā papildus izteiktais 

iebildums par projekta konkrēto punktu 

(pantu) 

Atbildīgās ministrijas 

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.novembrim. Projektu vērtēšana tiks 

veikta, vienošanās tiks slēgtas un 

projektu īstenošana uzsākta pēc „slīdošā 

grafika” – atkarībā no tā, kad iesniegts 

katrs projekts. Tādejādi, ja kādā no 

agrāk iesniegtiem un uzsāktiem 

projektiem rodas kavēšanās, kā rezultātā 

rodas protokollēmuma projekta 

4.1.punktā minētā novirze finanšu 

apguvē vai arī šāda novirze rodas 

īstenošanā esošos pirmās kārtas 

projektos, saskaņā ar protokollēmuma 

5.punktu var tikt samazināts aktivitātes 

virssaistību finansējums, kas paredzēts 

otrās kārtas projektiem, tajā skaitā tiem, 

kuru iesniegšana paredzēta vēlāk. 

nevar ierosināt arī gadījumā, ja 

aktivitātē norit ierobežota 

projektu iesniegumu atlase. Taču 

vienlaikus informējam, ka 

virssaistību finansējuma apjoms 

tiek samazināts tikai par to daļu, 

par kuru nav uzņemtas saistības 

(apstiprināti projekti un/vai 

noslēgti līgumi), ievērojot 

tiesiskās paļāvības principu. 

Papildus norādām, ka saskaņā ar 

IZM izstrādāto MK noteikumu 

projektu par darbības 

programmas „Infrastruktūra un 

pakalpojumi” papildinājuma 

3.1.1.1.aktivitātes „Mācību 

aprīkojuma modernizācija un 

infrastruktūras uzlabošana 

profesionālās izglītības 

programmu īstenošanā” otrās 

projektu iesniegumu atlases 

kārtas īstenošanu (turpmāk – 

noteikumu projekts) un tam 

pievienoto MK protokollēmuma 

projektu Izglītības un zinātnes 

ministrija ir apņēmusies 

un/vai apstiprināti projektu 

iesniegumi). 
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Nr. 

p.k. 

Saskaņošanai 

nosūtītā projekta 

redakcija (konkrēta 

punkta (panta) 

redakcija) 

Atzinumā norādītais ministrijas (citas 

institūcijas) iebildums, kā arī 

saskaņošanā papildus izteiktais 

iebildums par projekta konkrēto punktu 

(pantu) 

Atbildīgās ministrijas 

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 

nodrošināt, ka līgumi un 

vienošanās par otrās projektu 

iesniegumu atlases kārtas 

projektu īstenošanu tiks noslēgti 

līdz 2013.gada beigām.  

2. Informatīvā 

ziņojuma 

2.pielikums 

„Virssaistību 

iespējas 2007.-

2013.gada 

plānošanas perioda 

ES fondu projektos 

dalījumā pa 

ceturkšņiem un 

gadiem (LVL), 

kumulatīvi gada 

ietvaros” 

Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrija (turpmāk – 

VARAM): 

Atbilstoši MK 2012.gada 15.maija 

protokollēmumam Nr.27 31.§ „Par 

Ministru kabineta 2012.gada 8.maija 

sēdes protokollēmuma (prot. Nr.25 

26.§) „Informatīvais ziņojums „Valsts 

budžeta virssaistību iespējas Eiropas 

Savienības struktūrfondu un Kohēzijas 

fonda 2007.-2013.gada plānošanas 

perioda aktivitātēs”” 9.punktā dotā 

uzdevuma izpildi” 4.punktā dotajam 

uzdevumam „Ņemot vērā paredzēto 

līgumsaistību uzņemšanos 2013.gada 

laikā, Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijai iesniegt Finanšu 

ministrijai izvērtēšanai priekšlikumu par 

papildu pieprasījumu virssaistībām līdz 

10 000 000 latu apmērā 

3.6.1.1.aktivitātes ietvaros, kad 

Nav ņemts vērā 

Ņemot vērā līdzšinējo praksi, ka 

jautājumi par papildu 

virssaistību finansējuma 

piešķiršanu tiek izskatīti KDG, 

aicinām VARAM jautājumu par 

papildu virssaistību finansējuma 

piešķiršanu 23 337 869 latu 

apmērā darbības programmas 

„Infrastruktūra un pakalpojumi” 

papildinājuma 3.6.1.1.aktivitātes 

„Nacionālas un reģionālas 

nozīmes attīstības centru 

izaugsmes veicināšana 

līdzsvarotai valsts attīstībai” 

īstenošanai pieteikt izskatīšanai 

KDG. 

Ņemot vērā to, ka VARAM 

uztur pozīciju arī pēc otrreizējās 

saskaņošanas, VI iebilst pret 

virssaistību palielinājumu, jo 

Otrreizējā 

saskaņošanā 

vienošanās nav 

panākta. 
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Nr. 

p.k. 

Saskaņošanai 

nosūtītā projekta 

redakcija (konkrēta 

punkta (panta) 

redakcija) 

Atzinumā norādītais ministrijas (citas 

institūcijas) iebildums, kā arī 

saskaņošanā papildus izteiktais 

iebildums par projekta konkrēto punktu 

(pantu) 

Atbildīgās ministrijas 

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 

projektiem, kam plānots papildu 

virssaistības, nodrošināta augsta 

gatavības pakāpe un kad riski, kas 

saistīti ar potenciālo projektu 

īstenošanu, novērsti līdz saistību 

uzņemšanai.”, ir sagatavojusi 

informatīvo ziņojumu „Par papildus 

virssaistību finansējuma piešķiršanu 

3.6.1.1.aktivitātē „Nacionālas un 

reģionālas nozīmes attīstības centru 

izaugsmes veicināšana līdzsvarotai 

valsts attīstībai”” (turpmāk – VARAM 

Ziņojums). 

Kopējais papildus nepieciešamais 

virssaistību apjoms sastāda 23 

337 869 latus un ir paredzēts Ventspils 

pilsētas, Jēkabpils pilsētas, Valmieras 

pilsētas, Cēsu novada, Kuldīgas novada, 

Talsu novada, Madonas novada un 

Smiltenes novada pašvaldību 

uzņēmējdarbības atbalsta un publisko 

ēku energoefektivitātes paaugstināšanas 

projektiem. 

3.6.prioritātē virssaistības jau 

šobrīd pārsniedz pieļaujamo 

līmeni. Turklāt papildus slogu 

budžetam rada par virssaistību 

finansējumu finansēti pašvaldību 

projekti. 
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Informācija par starpministriju (starpinstitūciju) sanāksmi vai elektronisko saskaņošanu 

 

Datums 2012.gada 2.novembris 

  

Saskaņošanas dalībnieki Tieslietu ministrija, Valsts kanceleja, Ekonomikas ministrija, 

Izglītības un zinātnes ministrija, Kultūras ministrija, Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Satiksmes 

ministrija, Veselības ministrija, Zemkopības ministrija, 

Ārlietu ministrija, Iekšlietu ministrija, Aizsardzības ministrija, 

Labklājības ministrija un Valsts kase 

 

   

 

Saskaņošanas dalībnieki izskatīja šādu ministriju (citu institūciju) 

iebildumus 

 Valsts kanceleja, Izglītības un zinātnes ministrija, 

Labklājības ministrija, Kultūras ministrija un Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

   

 

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

nav atbildējušas uz uzaicinājumu piedalīties elektroniskajā saskaņošanā 

 

Ekonomikas ministrija un Satiksmes ministrija  

   

 

II Jautājumi, par kuriem saskaņošanā vienošanās ir panākta 

 

Nr. 

p.k. 

Saskaņošanai nosūtītā 

projekta redakcija 

(konkrēta punkta 

(panta) redakcija) 

Atzinumā norādītais ministrijas (citas 

institūcijas) iebildums, kā arī saskaņošanā 

papildus izteiktais iebildums par projekta 

konkrēto punktu (pantu) 

Atbildīgās ministrijas norāde par to, ka 

iebildums ir ņemts vērā, vai informācija 

par saskaņošanā panākto alternatīvo 

risinājumu 

Projekta attiecīgā punkta 

(panta) galīgā redakcija 

1 2 3 4 5 

1. Protokollēmuma Izglītības un zinātnes ministrija: Iebildums nav uzturēts. Protokollēmuma projekta 
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Nr. 

p.k. 

Saskaņošanai nosūtītā 

projekta redakcija 

(konkrēta punkta 

(panta) redakcija) 

Atzinumā norādītais ministrijas (citas 

institūcijas) iebildums, kā arī saskaņošanā 

papildus izteiktais iebildums par projekta 

konkrēto punktu (pantu) 

Atbildīgās ministrijas norāde par to, ka 

iebildums ir ņemts vērā, vai informācija 

par saskaņošanā panākto alternatīvo 

risinājumu 

Projekta attiecīgā punkta 

(panta) galīgā redakcija 

1 2 3 4 5 

projekta 2.punkts Lūdz ņemt vērā, ka protokollēmuma projekta 

2.punktā minētais noslēgto līgumu apjoms 

virssaistību finansējumam var tikt mainīts, jo 

saskaņā ar MK 2012.gada 16.oktobra 

protokollēmuma (prot. 58 29.§) „Par Ministru 

kabineta 2012.gada 2.oktobra sēdes 

protokollēmuma (prot. 54 37.§) „Noteikumu 

projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 

26.janvāra noteikumos Nr.91 „Noteikumi par 

darbības programmas „Infrastruktūra un 

pakalpojumi” papildinājuma 3.6.1.1. aktivitāti 

„Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības 

centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts 

attīstībai””” 5.punktā dotā uzdevuma izpildi” 

15.punktā noteikto Izglītības un zinātnes 

ministrijai ir uzdots līdz 2012.gada 

11.decembrim iesniegt Finanšu ministrijā 

precizētus virssaistību finansējuma izlietojuma 

plānus noslēgto līgumu un vienošanos par 

projektu īstenošanu apjomam. 

Izglītības un zinātnes ministrija precizējusi 

informatīvā ziņojuma 2.pielikumu. 

 

2.punktu un informatīvā 

ziņojuma 2.pielikumu 

2. Protokollēmuma 

projekta 4.1.punkts 
Finanšu ministrija 

Precizē protokollēmuma 4.1.punktu , papildinot 

to, šādā redakcijā: 

aktivitātei 2013.-2015.gada ietvaros ceturksnī 

paredzēto noslēgto līgumu par plānoto 

virssaistību finansējuma apjomu neizpilde ir 

lielāka par 10% un vienlaikus pārsniedz 250 000 

latus. 

Ņemts vērā. 

Papildinātā redakcija skaidrāk nosaka to, 

ka tiek uzraudzīti tieši to līgumu plāni, kas 

tiek īstenoti par virssaistību finansējumu. 

4.2. aktivitātei 2013.-

2015.gada ietvaros ceturksnī 

paredzēto noslēgto līgumu 

par plānoto virssaistību 

finansējuma apjomu neizpilde 

ir lielāka par 10% un 

vienlaikus pārsniedz 250 000 

latus. 
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Nr. 

p.k. 

Saskaņošanai nosūtītā 

projekta redakcija 

(konkrēta punkta 

(panta) redakcija) 

Atzinumā norādītais ministrijas (citas 

institūcijas) iebildums, kā arī saskaņošanā 

papildus izteiktais iebildums par projekta 

konkrēto punktu (pantu) 

Atbildīgās ministrijas norāde par to, ka 

iebildums ir ņemts vērā, vai informācija 

par saskaņošanā panākto alternatīvo 

risinājumu 

Projekta attiecīgā punkta 

(panta) galīgā redakcija 

1 2 3 4 5 

 

3. Protokollēmuma 

projekta 6. un 

12.punkts 

 

Valsts kanceleja: 

Lūdz izvērtēt iespēju informāciju par atalgojuma 

daļas attiecināšanu un elektroniskās darba laika 

uzskaites sistēmas projekta  rezultātiem un 

pieejamo Tehniskās palīdzības finansējumu 

iesniegt MK vienlaikus ar informatīvo ziņojumu 

par ES fondu apguvi 2013.gada pirmajā 

ceturksnī, ņemot vērā, ka, atliekot iepriekš 

minētā ziņojuma iesniegšanu uz 2013.gada 

ceturto ceturksni, institūcijām, kas administrē ES 

fondus un citus finanšu instrumentus un kurās 

plānots ieviest elektronisko darba laika uzskaites 

sistēmu, paliek maz laika sistēmas praktiskai 

ieviešanai, testēšanai, pielāgošanai un 

funkcionalitātes nodrošināšanai, ievērojot MK 

2012.gada 28.februāra sēdes protokollēmuma 

(prot. Nr.11 27.§) „Informatīvais ziņojums „Par 

atalgojuma daļveida attiecināšanu un 

elektroniskas darba laika uzskaites sistēmas 

piemērošanu ES struktūrfondu un Kohēzijas 

fonda, Norvēģijas finanšu instrumenta un 

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 

vadības nodrošināšanai”” 4.punktā noteikto 

elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas 

ieviešanas gala termiņu.  

Ja Finanšu ministrija iepriekš minētajam 

iebildumam nepiekrīt, lūdz skaidrot iemeslus, 

Iebildums nav uzturēts. 

Minētās informācijas par atalgojuma daļas 

attiecināšanu un elektroniskās darba laika 

uzskaites sistēmas projekta  rezultātiem un 

pieejamo Tehniskās palīdzības 

finansējumu iesniegšana MK iespējama 

tikai vienlaikus ar informatīvo ziņojumu 

par ES fondu apguvi 2013.gada trešajā 

ceturksnī, ņemot vērā, ka jaunais koncepts 

ir jāsaskaņo ar Eiropas Komisiju (turpmāk 

– EK) un šobrīd tiek turpinātas pārrunas ar 

EK, lai vienotos par vienkāršotākas 

sistēmas izveidi un ieviešanas iespējām. 

Tikai pēc saskaņošanas ar EK varēs lemt 

par izvēlētā sistēmas modeļa ieviešanu un 

precīziem termiņiem. Papildus tam, 

nepieciešams izstrādāt detalizētu sistēmas 

aprakstu, metodiku un atrisināt dažādus 

tehniska rakstura jautājumus, jautājumus, 

kas skar normatīvos regulējumus, 

likumdošanas u.c. jomas, kā arī jāizstrādā 

skaidrs koncepts, kritēriji un termiņi, ko 

piedāvāt  iestādēm, uz kurām daļveida 

attiecināšanas ieviešana varētu tikt 

attiecināta. 
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Nr. 

p.k. 

Saskaņošanai nosūtītā 

projekta redakcija 

(konkrēta punkta 

(panta) redakcija) 

Atzinumā norādītais ministrijas (citas 

institūcijas) iebildums, kā arī saskaņošanā 

papildus izteiktais iebildums par projekta 

konkrēto punktu (pantu) 

Atbildīgās ministrijas norāde par to, ka 

iebildums ir ņemts vērā, vai informācija 

par saskaņošanā panākto alternatīvo 

risinājumu 

Projekta attiecīgā punkta 

(panta) galīgā redakcija 

1 2 3 4 5 

kas kavē iesniegt MK informāciju par 

atalgojuma daļas attiecināšanu un elektroniskās 

darba laika uzskaites sistēmas projekta  

rezultātiem un pieejamo Tehniskās palīdzības 

finansējumu 2013.gada pirmajā pusē. 

4. Protokollēmuma 

projekta 7.punkts 
Kultūras ministrija: 

Lūdz aizstāt informatīvā ziņojuma 

protokollēmuma projekta 7.punktā vārdus un 

skaitļus „līdz 2012.gada 18.decembrim” ar 

vārdiem un skaitļiem „līdz 2013.gada 

18.janvārim”. 

Ņemts vērā. 7. Kultūras ministrijai 

izstrādāt un līdz 2012.gada 

18.janvārim noteiktā kārtībā 

Ministru kabinetā iesniegt 

grozījumus Ministru kabineta 

noteikumos par 

3.4.3.3.aktivitātes „Atbalsts 

kultūras pieminekļu 

privātīpašniekiem kultūras 

pieminekļu saglabāšanā un to 

sociālekonomiskā potenciāla 

efektīvā izmantošanā” 

īstenošanu, paredzot 

virssaistību finansējuma 

apjomu ne vairāk kā 4 000 

000 latu apmērā. 

5. Protokollēmuma 

projekta 10.punkts 
Izglītības un zinātnes ministrija: 

Lūdz precizēt protokollēmuma projekta 

10.punktā norādīto Naukšēnu novada pašvaldībai 

atmaksāt uzdoto summas apmēru. Aizstāt vārdus 

un skaitli „2 847,46 latu apmērā” ar vārdiem un 

skaitli „3 076,71 latu apmērā”. 

Ņemts vērā. Skaitlis „2 847,46 latu 

apmērā” ir aizstāts ar skaitli 

„3 076,71 latu apmērā”. 

6. Informatīvā ziņojuma Izglītības un zinātnes ministrija: Ņemts vērā. Tāpat ir aizkavējusies 2.1.1.1. 
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(konkrēta punkta 

(panta) redakcija) 

Atzinumā norādītais ministrijas (citas 

institūcijas) iebildums, kā arī saskaņošanā 
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risinājumu 

Projekta attiecīgā punkta 

(panta) galīgā redakcija 

1 2 3 4 5 

2.sadaļas „2007. -

2013.gada plānošanas 

perioda ES fondu 

apguve” 2.2. 

apakšsadaļas „Projektu 

iesniegumu atlases 

darbības programmās” 

2.2.2. nodaļā „Projektu 

iesniegumu atlases 

darbības programmā 

„Uzņēmējdarbība un 

inovācijas”” 

Lūdz svītrot ziņojuma projekta 2.2.2. nodaļas 

„Projektu iesniegumu atlases darbības 

programmā „Uzņēmējdarbība un inovācijas”” 

10.rindkopā (16.1pp) vārdus „kā arī 

2.1.1.3.1.apakšaktivitātes „Zinātnes 

infrastruktūras attīstība” īstenošanas uzsākšana 

(sākotnēji bija plānotas š.g. 3.ceturksnī)”, jo 

2.1.1.3.1 .apakšaktivitātes otrās kārtas projektu 

īstenošana tika uzsākta jau 2012.gada 1.pusgadā. 

 aktivitātes „Atbalsts zinātnei 

un pētniecībai” otrās projektu 

iesniegumu atlases kārtas, kā 

arī 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes 

„Zinātnes infrastruktūras 

attīstība” trešās kārtas 

īstenošanas uzsākšana 

(sākotnēji bija plānotas š.g. 

trešajā ceturksnī), kas ir 

saistīts ar 

aktivitātes/apakšaktivitātes 

projektu iesniegumu atlases 

kritēriju un 

aktivitātes/apakšaktivitātes 

īstenošanas MK noteikumu 

ieilgušo saskaņošanas 

procesu. 

7. 
Informatīvā ziņojuma 

2.sadaļas „2007. -

2013.gada plānošanas 

perioda ES fondu 

apguve” 2.6. 

apakšsadaļas „Publisko 

resursu ieguldījums” 

2.6.2. nodaļas 

„Publisko resursu 

Izglītības un zinātnes ministrija: 

Lūdz papildināt ziņojuma projekta 2.6.2. nodaļas 

„Publisko resursu ieguldījums darbības 

programmā „Uzņēmējdarbība un inovācijas”” 

apakšnodaļas „Zinātne un inovācijas” (37.1pp) 

ceturtajā rindkopā norādītos finanšu apguves 

kavēšanās iemeslus 2.1.1.3.1.apakšaktivitātē 

„Zinātnes infrastruktūras attīstība”, pieminot, ka 

kavēšanos radīja arī Finanšu ministrijas veiktās 

Iebildums nav uzturēts. 

Vadošā iestāde 2012.gada 29.maijā ir 

precizējusi Metodiku par ieguldījumiem 

natūrā projektu līdzfinansēšanai. 

Metodikas par ieguldījumiem natūrā 2.3. 

punkts  precizēts, skaidrāk nosakot 

normatīvajos aktos definēto vadošās 

iestādes nostāju, ka maksājumā 

pieprasījumā ieguldījumi natūrā ir 
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ieguldījums darbības 

programmā 

„Uzņēmējdarbība un 

inovācijas”” 

apakšnodaļa „Zinātne 

un inovācijas” 

izmaiņas kārtībā, kādā deklarē ieguldījumus 

natūrā. Tā rezultātā finansējuma saņēmējiem 

nācās precizēt iesniegtos maksājumu 

pieprasījumus, kam bija nepieciešami papildu 

laika resursi. 

atspoguļojami kā līdzfinansējums saskaņā 

ar MK noteikumu Nr.1041[1] 3.pielikumā 

noteikto formu. MK noteikumos noteiktā 

forma paredz proporcionālu finansējuma 

sadalījuma, tai skaitā ieguldījumu natūrā 

atspoguļošanu maksājuma pieprasījumā. 

Līdz ar to vadošās iestādes norādījums 

vadlīnijās, ka Eiropas Savienības ( turpmāk 

– ES) fondu līdzfinansējums projektā 

kopumā un attiecīgi katrā maksājuma 

pieprasījumā nepārsniedz attiecināmo 

izmaksu apjomu, atskaitot ieguldījumu 

natūrā vērtību, ir papildinājums, lai 

nepārprotami būtu skaidrs kā noformējami 

maksājuma pieprasījumi un ieguldījumu 

natūrā proporcija dažādos maksājuma 

pieprasījumos nevar atšķirties.  Šis 

jautājums par turpmāko praksi tika 

pārrunāts š.g. 2.ceturksnī arī ar Valsts 

Izglītības un attīstības aģentūras kolēģiem. 

Līdz ar to neuzskatām, ka ir bijis pamats 

maksājuma pieprasījuma aizkavējuma šī 

iemesla dēļ š.g. 3.ceturksnī.  

8. 
Informatīvā ziņojuma 

5.sadaļa „Šveices 

Izglītības un zinātnes ministrija: 

Lūdzam precizēt ziņojuma projekta 5. nodaļas 

Ņemts vērā. 
Otrais konkurss izsludināts 

2012.gada 3.septembrī. 

                                                 
[1]

 Ministru kabineta 2010.gada 9.novembra noteikumi Nr.1041 „Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 

līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība” 
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programmas apguve” „Šveices programmas apguve” septītajā rindkopā 

(66.1pp) minēto otrā konkursa izsludināšanas 

datumu, nosakot, ka otrais konkurss izsludināts 

2012.gada 3.septembrī. 

9. 
Informatīvā ziņojuma 

5.sadaļa „Šveices 

programmas apguve” 

Izglītības un zinātnes ministrija: 

Lūdzam precizēt ziņojuma projekta 5. nodaļas 

„Šveices programmas apguve” devītajā rindkopā 

(67.1pp) norādīto notikušo semināru jauniešiem 

un personām, kas iesaistītas darbā ar jauniešiem, 

skaitu, nosakot, ka līdz pārskata perioda beigām 

ir notikuši 27 no 160 plānotajiem semināriem. 

Ņemts vērā. 
Tā pat līdz pārskata perioda 

beigām ir notikuši 27 no 160 

plānotajiem semināriem 

jauniešiem un personām, kas 

iesaistītas darbā ar 

jauniešiem. 

10. 
Informatīvā ziņojuma 

6.sadaļas „Neatbilstības 

un neatbilstoši veikti 

izdevumi ES fondu un 

citu ārvalstu finanšu 

palīdzības līdzfinansētu 

projektu ietvaros” 

apakšsadaļa 6.2. 

„Konstatētie 

neatbilstoši veiktie 

izdevumi pārskata 

periodā (2012.gada 

otrajā ceturksnī) ES 

VARAM: 

Lūdz Ziņojuma 74., 76. un 94.lpp. svītrot 

norādes par to, ka VARAM kā par pašvaldību 

darbību atbildīgā ministrija nav sniegusi 

sistemātiskus ieteikumus turpmāku neatbildību 

risku mazināšanai pašvaldību īstenotajos 

projektos. Skaidro, ka pašvaldību pārraudzības 

instrumentu izmantošana nav piemērojama, lai 

atgūtu pašvaldību vai to iestāžu neatbilstoši 

veiktos izdevumus vai veiktu preventīvas 

darbības, īstenojot ES vai citu ārvalstu finanšu 

instrumentu projektus.  Atvasināto publisko 

tiesību juridisko personu padotības sistēma 

Ņemts vērā, sniegts skaidrojums.  

Jautājums par pašvaldību radītajām 

neatbilstībām to īstenotajos ES fondu 

projektos, tādējādi radot zaudējumus valsts 

budžetam un pietiekami efektīvi 

neizmantojot ES fondu līdzekļus, pārrunāts 

Eiropas Savienības finanšu interešu 

aizsardzības koordinācijas padomes 

(turpmāk – AFCOS) šī gada 17.aprīļa sēdē. 

AFCOS ir konsultatīva koleģiāla 

institūcija[1], kuras mērķis ir veicināt 

vienotas Eiropas Savienības (turpmāk – 

ES) finanšu interešu aizsardzības valsts 

politikas ieviešanu un attīstību un viens no 

 

                                                 
[1]

 Izveidota ar Ministru kabineta 2012.gada 17.janvāra rīkojumu Nr.29 „Par Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzības koordinācijas padomes sastāvu” un darbojas saskaņā ar tās nolikumu. Ministru kabineta 2010.gada 23.marta 

noteikumi Nr.269 „Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzības koordinācijas padomes nolikums” 
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fondos”, 6.3.sadaļas 

„Neatbilstoši veikti 

izdevumi un zaudējumi 

valsts budžetam 2007. – 

2013. gada plānošanas 

periodā ES fondos”  

6.3.1. nodaļa 

„Neatbilstoši veikti 

izdevumi un zaudējumi 

valsts budžetam līdz 

2012.gada 

30.septembrim” un 

10.sadaļa „Secinājumi 

un turpmākā rīcība” 

noteikta Valsts pārvaldes iekārtas likuma 

8.pantā, kura ceturtajā daļā noteikts, ka 

pašvaldība, pildot valsts pārvaldes funkcijas, 

kas saskaņā ar likumu nodotas tās autonomā 

kompetencē, atrodas MK pārraudzībā likumā 

„Par pašvaldībām” noteiktajā kārtībā un 

apjomā. Līdz ar to VARAM  pārrauga 

pašvaldības, kad tās pilda deleģētās valsts 

pārvaldes funkcijas un nav „par pašvaldībām 

atbildīgā ministrija”.  

VARAM kā ES fondu atbildīgā iestāde 

sadarbībā ar Valsts Reģionālās attīstības 

aģentūru kā ES fondu sadarbības  iestādi, 

atbilstoši tai deleģētai kompetencei ES 

struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības 

likuma izpratnē, veica un turpina veikt virkni 

izglītojošus pasākumus, kas ir vērsti uz 

neatbilstību risku mazināšanu projektos, kur 

finansējuma saņēmējs ir pašvaldība vai tās 

izveidotā iestāde. Vērš uzmanību, ka VARAM 

kā ES fondu atbildīgā iestāde var veikt 

preventīvas darbības, tikai tām juridiskajā 

personām, kas ir noteiktas kā finansējuma 

saņēmēji tās pārziņā esošu ES fondu aktivitāšu 

ietvaros. 

uzdevumiem ir sniegt ieteikumus par ES 

finanšu interešu aizsardzības uzlabošanu. 

Piemēram, uz 2012.gada 30.septembri 

pašvaldību īstenotajos projektos konstatēto 

neatbilstību apjoms ir 7,7 miljonu latu, t.i., 

30,3% no kopējā konstatēto neatbilstību 

apjoma. Izvērtējot pašvaldību īstenotajos 

projektos konstatētās neatbilstības, var 

secināt, ka ir pašvaldības, kurās gandrīz 

katrā no to īstenotajiem projektiem ir 

konstatēta neatbilstība, kuras kopsummā 

veido ievērojamu summu. Ir arī tādas 

pašvaldības, kuru īstenotajos atsevišķos 

projektos ir konstatētas neatbilstības, bet 

tās ir finansiāli ļoti apjomīgas. Uzskatam, 

ka papildus līdz šim jau veiktajiem 

pasākumiem, t.sk., metodoloģisko 

materiālu izstrāde, apmācības, ir 

nepieciešams veikt darbības pašvaldību 

rīcības ar ES fondu līdzekļiem 

izvērtēšanai, risku mazināšanai un 

situācijas uzlabošanai.  

Augstāk minētajā AFCOS sēdē tika 

nolemts virzīt izskatīšanai Ministru 

kabinetā informatīvo ziņojumu[2] ar 

ieteikumu uzdot VARAM kā atbildīgajai 

                                                 
[2]

 Informatīvo ziņojumu par konstatētajiem neatbilstoši veiktajiem izdevumiem Eiropas Savienības politikas instrumentu, Eiropas Savienības iniciatīvu, Pirmsiestāšanās fondu un Pārejas perioda palīdzības ietvaros līdz 2011.gada 

31.decembrim 
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Vērš uzmanību, ka MK 2012.gada 21.augusta 

sēdes protokolēmumu Nr.48 28§ 5.punkts 

uzdeva VARAM veikt preventīvas darbības tikai 

tajās pašvaldībās, kas ir minētas šajā punktā, t.i., 

Aglonas novada, Tukuma novada, Talsu novada 

un Rīgas pilsētas pašvaldībās. 

VARAM norāda, ka Finanšu ministrijas kā ES 

fondu vadošās iestādes vēlme saņemt no 

VARAM sistēmiskus risinājumus par risku 

mazināšanas pasākumiem visos pašvaldību 

īstenotajos projektos faktiski ir uzskatāma par 

ES fondu vadošās iestādes funkcijas deleģēšanu 

ar visām no tā izrietošām sekām. VARAM 

uzskata, ka visas preventīvās darbības, kas būtu 

vērstas uz neatbilstību risku mazināšanu 

pašvaldību projektos, ir jākoordinē Finanšu 

ministrijai kā ES fondu vadošajai iestādei. 

VARAM, atbilstoši Ziņojumā un 

Protokollēmumā norādītajai informācijai par 

neatbilstoši veiktajiem izdevumiem pašvaldībās, 

veiks tās kompetencē esošo pasākumu kopumu, 

lai nodrošinātu normatīvajos aktos noteikto 

funkciju izpildi. 

ministrijai par pašvaldību darbību izvērtēt 

pašvaldības vadības rīcību konkrētos 

gadījumos ar valsts budžeta un ārvalstu 

finanšu instrumentu līdzekļiem un 

atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam 

attiecīgi rīkoties. Līdz šim FM gatavotajos 

ceturkšņa ziņojumos[3] ir iekļauta 

informācija par pašvaldību īstenotajos 

projektos konstatētajām neatbilstībām, kā 

arī informācija par veiktajiem pasākumiem 

situācijas uzlabošanai. Tomēr līdz šim 

būtiski uzlabojumi nav sasniegti. Norādām 

arī uz to, ka turpmāk, ja nepieciešams, MK 

ceturkšņa ziņojumos, atbilstoši Ministru 

kabineta 25.09.2012. sēdes protokola 

Nr.53. 21.§ 3 un 4. punktam iekļauta 

informācija par pašvaldību projektos 

konstatētajiem būtiskākajiem neatbilstību 

gadījumiem. 

Līdz ar to skaidrojam, ka Ministru kabineta 

2012.gada 21.augusta sēdes 

protokolēmumu Nr.48 28§ 5.punkts 

uzdeva VARAM veikt preventīvas 

darbības ne tikai tajās pašvaldībās, kas ir 

minētas konkrētajā punktā, bet kopumā 

attiecībā uz visiem pašvaldību īstenotajiem 

                                                 
[3]

 „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 ….” 
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(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 

projektiem tādējādi aicinot īstenot 

normatīvajos aktos noteiktos uzraudzības 

un metodoloģiskos pasākumus, lai turpmāk 

samazinātu zaudējumus valsts budžetam 

un uzlabotu pašvaldību darbu ES fondu 

finansējuma efektīvam izlietojumam. 

Skaidrojam, ka minētais punkts VARAM 

jāskata ne tikai, kā ES fondu atbildīgajai 

iestādei, bet arī, kā ministrijai, kura 

atbilstoši  likumam „Par pašvaldībām” 

pārrauga pašvaldību darbību. Skaidrojam, 

ka minētajā punkta noteikts, ka VARAM 

jāinformē FM par veiktajām un plānotajām 

darbībām neatbilstību risku mazināšanā 

pašvaldību projektos kopumā. Vēršam 

uzmanību, ka minētais protokollēmuma 

punkts ir vērst uz pašvaldību darbības 

uzlabošanu nodrošinot kopēju ieguvumu 

no ES fondu ieguldījuma. Tāpat norādām 

uz to, ka ES fondu sistēmu  nevar skatīt 

atrauti no citām sistēmas valstī, t.sk., arī 

kontekstā ar pašvaldībām. Papildus vēršam 

uzmanību, ka  viena no atbildīgās iestādes 

funkcijām ES fondu kontekstā ir atbildība 

par sistēmiskiem risinājumiem, kas attiecas 

uz iestādes pārraudzībā esošajām 

aktivitātēm. Tāpat norādām, ka atbilstoši 

Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1041, 

gadījumos, kad atbildīgās iestādes sistēmā 
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Nr. 

p.k. 

Saskaņošanai nosūtītā 

projekta redakcija 

(konkrēta punkta 

(panta) redakcija) 

Atzinumā norādītais ministrijas (citas 

institūcijas) iebildums, kā arī saskaņošanā 

papildus izteiktais iebildums par projekta 

konkrēto punktu (pantu) 

Atbildīgās ministrijas norāde par to, ka 

iebildums ir ņemts vērā, vai informācija 

par saskaņošanā panākto alternatīvo 

risinājumu 

Projekta attiecīgā punkta 

(panta) galīgā redakcija 

1 2 3 4 5 

ir konstatētas būtiskas problēmas, līdz 

trūkumu novēršanai var tikt apturēti 

maksājumi.  

11. Informatīvā ziņojuma 

2.pielikums 

„Virssaistību iespējas 

2007.-2013.gada 

plānošanas perioda ES 

fondu projektos 

dalījumā pa 

ceturkšņiem un gadiem 

(LVL), kumulatīvi gada 

ietvaros” 

VARAM: 

Lūdz precizēt Ziņojuma 2.pielikumu atbilstoši 

VARAM sniegtajai informācijai, kas sagatavota 

ievērojot MK 2012.gada 16.oktobra 

protokollēmuma 29.§ Nr.58 4.punktā doto 

uzdevumu. Vērš uzmanību, ka Izglītības un 

zinātnes ministrija noteiktajā termiņā nav 

iesniegusi informācijas sistēmas darbības 

koncepcijas aprakstu, kas nepieciešams tās 

pārziņā esošā eiro ieviešanas pielāgošanas 

projekta sagatavošanai. 

Ņemts vērā. 

Ziņojuma 2.pielikums precizēts atbilstoši 

VARAM komentāriem par 3.2.2.1.1. 

apakšaktivitātei. 

 

 Informatīvā ziņojuma 

3.pielikums 

„Informācija par 

neatbilstībām un 

neatbilstoši veiktiem 

izdevumiem un 

atgūtiem neatbilstoši 

veiktiem izdevumiem 

uz 2012.gada 

30.septembri, latos 

(neieskaitot 

maksātnespējas 

gadījumus) (pārskati 

veidoti 08.10.2012.)” 

Labklājības ministrija: 

Lūdz ziņojuma 3.pielikumā „Informācija par 

neatbilstībām un neatbilstoši veiktiem 

izdevumiem uz 2012.gada 30.septembri, 

latos(…)”, sadaļā „Konstatētie neatbilstoši 

veiktie izdevumi pārskata periodā (ceturksnī), 

atbilstoši LM rindā 5. kolonnā  precizēt skaitli  

no „7 328”  uz „6 421” un sadaļā „Neatbilstoši 

veiktie izdevumi līdz 30.09.2012.” 12.kolonnā 

precizēt skaitli no „169 738” uz „168 835”. 

Attiecīgi mainīsies aprēķini 4.kolonnā no 

„7 363” uz „6 456”, 11.kolonnā no „193 522” uz  

„192 619”, 10.kolonnā no „78.28%” uz 

„89,28%”,  17.kolonnā no „99,17%” uz 

Ņemts vērā. Informatīvā ziņojuma 

3.pielikuma „Informācija par 

neatbilstībām un neatbilstoši 

veiktiem izdevumiem un 

atgūtiem neatbilstoši veiktiem 

izdevumiem uz 2012.gada 

30.septembri, latos 

(neieskaitot maksātnespējas 

gadījumus) (pārskati veidoti 

08.10.2012.)” 15. rindas 

(LM) 5. kolonnā ailes vērtība 

„6 421” un atbilstošās rindas 

12.kolonnas ailes vērtība 

„168 835”. 



16 

 

 

FMizz_131112_ES_fondi.doc; Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem par protokollēmuma projektu un informatīvo ziņojumu 

Nr. 

p.k. 

Saskaņošanai nosūtītā 

projekta redakcija 

(konkrēta punkta 

(panta) redakcija) 

Atzinumā norādītais ministrijas (citas 

institūcijas) iebildums, kā arī saskaņošanā 

papildus izteiktais iebildums par projekta 

konkrēto punktu (pantu) 

Atbildīgās ministrijas norāde par to, ka 

iebildums ir ņemts vērā, vai informācija 

par saskaņošanā panākto alternatīvo 

risinājumu 

Projekta attiecīgā punkta 

(panta) galīgā redakcija 

1 2 3 4 5 

„99,64%”. 

 

 

 

 

III Priekšlikumi 

 

Nr. 

 p.k. 

Saskaņošanai nosūtītā 

projekta redakcija 

(konkrēta punkta 

(panta) redakcija) 

Atzinumā norādītais ministrijas (citas 

institūcijas) priekšlikums 

Atbildīgās ministrijas pamatojums 

priekšlikuma noraidījumam 

Atzinuma sniedzēja 

uzturētais 

priekšlikums, ja tas 

atšķiras no 

atzinumā norādītā 

priekšlikuma 

pamatojuma 

Projekta 

attiecīgā punkta 

(panta) galīgā 

redakcija 

1 2 3 4 5 6 

1. Informatīvā ziņojuma 

2.sadaļa „2007. -

2013.gada plānošanas 

perioda ES fondu 

apguve” 

Tieslietu ministrija: 

Uzskata, ka, ņemot vērā jaunā Eiropas 

Savienības fondu plānošanas perioda 

tuvošanos, nolūkā noteikt Latvijai būtiskās 

un tiešām nepieciešamās prioritātes Eiropas 

Savienības fondu finansējuma piesaistē, 

būtu nepieciešams izvērtēt tekošajā 

plānošanas periodā apgūto Eiropas 

Savienības fondu finansējumu un īstenoto 

projektu rezultatīvos rādītājus, jo īpaši 

izvērtējot, kādu iespaidu tie atstājuši uz 

Latvijas ekonomiku un tautsaimniecību. 

Ņemts vērā. 

Analīze par darbības programmas 

ietvaros noteikto fizisko rādītāju 

izpildi tiek sniegta vienu reizi gadā 

informatīvā ziņojuma par ES 

struktūrfondu un Kohēzijas fonda, 

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu 

instrumenta, Norvēģijas valdības 

divpusējā finanšu instrumenta un 

Latvijas un Šveices sadarbības 

programmas apguvi par gada 

4.ceturksnī ietvaros. 
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