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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.jūnijam” (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.jūnijam” (turpmāk – informatīvais ziņojums) 

 

I Jautājumi, par kuriem saskaņošanā vienošanās nav panākta 

 

Nr. 

p.k. 

Saskaņošanai nosūtītā projekta 

redakcija (konkrēta punkta 

(panta) redakcija) 

Atzinumā norādītais ministrijas 

(citas institūcijas) iebildums, kā arī 

saskaņošanā papildus izteiktais 

iebildums par projekta konkrēto 

punktu (pantu) 

Atbildīgās ministrijas 

pamatojums iebilduma 

noraidījumam 

Atzinuma 

sniedzēja 

uzturētais 

iebildums, ja tas 

atšķiras no 

atzinumā norādītā 

iebilduma 

pamatojuma 

Projekta attiecīgā 

punkta (panta) 

galīgā redakcija 

1 2 3 4 5 6 

1. Protokollēmuma 6.punkts  

(atkārtoti iesūtīts iebildums) 

Finanšu ministrija MK var 

ierosināt virssaistību 

samazinājumu proporcionāli par 

tādu pašu apjomu, kāda ir šī 

protokollēmuma 5.punktā 

minēto nosacījumu neizpilde. 

Virssaistību apjoma 

samazinājumu var ierosināt tikai 

par to piešķirto virssaistību daļu, 

par kuru nav uzņemtas saistības 

(noslēgti līgumi un/vai 

apstiprināti projektu iesniegumi). 

Ja tiek konstatēta sistemātiska 

Izglītības un zinātnes ministrijas 

Lūdzam precizēt Ministru kabineta 

sēdes protokollēmuma punktu un 

paredzēt, ka virssaistību 

samazinājumu nevar ierosināt arī 

gadījumā, ja aktivitātē norit 

ierobežota projektu iesniegumu 

atlase. Informējam, ka 

3.1.1.1.aktivitātes “Mācību 

aprīkojuma modernizācija un 

infrastruktūras uzlabošana 

profesionālās izglītības programmu 

īstenošanai” otrajā kārtā projektus 

ir paredzēts atlasīt ierobežotā 

projektu iesniegumu atlasē, 

Nav ņemts vērā. 

Neredzam pamatojumu IZM 

ierosinājumam par to, ka 

virssaistību samazinājumu nevar 

ierosināt arī gadījumā, ja 

aktivitātē norit ierobežota 

projektu iesniegumu atlase. 

Taču vienlaikus informējam, ka 

virssaistību apjoms tiek 

samazināts tikai par to daļu, par 

kuru nav uzņemtas saistības 

(apstiprināti projekti un/vai 

noslēgti līgumi, ievērojot tiesiskās 

paļāvības principu, skat. 

protokollēmuma 7.punkta 

 Skatīt 

protokollēmuma 

projekta 7.punktu 

Finanšu ministrija 

MK var ierosināt 

virssaistību 

samazinājumu 

proporcionāli par 

tādu pašu apjomu, 

kāda ir šī 

protokollēmuma 

6.punktā minēto 

nosacījumu 

neizpilde. 

Virssaistību 
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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 

plāna neizpilde vairākos 

gadījumos, tad Finanšu 

ministrija var ierosināt samazināt 

virssaistību apjomu par lielāko 

konstatēto neizpildes apjomu. 

individuāli uzaicinot katru 

profesionālās izglītības iestādi, 

tiklīdz tā ir izpildījusi 

priekšnoteikumus projekta 

iesnieguma sagatavošanai augstā 

gatavības pakāpē, tāpēc nevaram 

atbalstīt virssaistību apjoma 

samazināšanu pirms ir noslēgusies 

ierobežota projektu iesniegumu 

atlase. 

redakciju. apjoma 

samazinājumu var 

ierosināt tikai par 

to piešķirto 

virssaistību daļu, 

par kuru nav 

uzņemtas saistības 

(noslēgti līgumi 

un/vai apstiprināti 

projektu 

iesniegumi). Ja tiek 

konstatēta 

sistemātiska plāna 

neizpilde vairākos 

gadījumos, tad 

Finanšu ministrija 

var ierosināt 

samazināt 

virssaistību apjomu 

par lielāko 

konstatēto 

neizpildes apjomu. 

2. Protokollēmuma projekts  

(atkārtoti iesūtīts iebildums) 

Kultūras ministrija: 

Ņemot vērā to, ka ir saņemta 
Nav ņemts vērā.  

Neatbalstām virssaistību 
 Skatīt 

protokollēmuma 
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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 

informācija no Latvijas Evaņģēliski 

luteriskās baznīcas par 

nepieciešamajiem Rīgas Doma 

torņa renovācijas darbiem, kur 

plānotais būvniecības finansējums 

ir LVL 3 986 096,74 apmērā ar 

projekta īstenošanas laiku līdz 

2015.gada 30.jūnijam, KM atkārtoti 

lūdz izskatīt iespēju piesaistīt 

3.4.3.2.aktivitātei virssaistības 12 

milj. latu apmērā, kā arī  papildus 

paredzot ne vairāk kā 4 milj. latu 

3.4.3.3.aktivitātes projektu ( Rīgas 

Doma torņa nostiprināšanai) 

īstenošanai, tādējādi tiktu 

nodrošināta kultūras infrastruktūras 

sakārtošana un tiktu veicināts to 

sociālekonomiskais potenciāls. 

Lūdzam precizēt informatīvo 

ziņojumu „Par informatīvo 

ziņojumu par ārvalstu finanšu 

resursu (Eiropas Savienības 

struktūrfondu un Kohēzijas fonda, 

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu 

piešķiršanu 4 milj. apmērā 

papildus jau piešķirtajiem 12 milj. 

latu saskaņā ar saskaņā ar š.g. 

15.maija MK sēdes 

protokollēmuma (protokols 

Nr.27, 31.§) 5.punktu. 

projektu 
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Nr. 

p.k. 

Saskaņošanai nosūtītā projekta 

redakcija (konkrēta punkta 

(panta) redakcija) 

Atzinumā norādītais ministrijas 

(citas institūcijas) iebildums, kā arī 

saskaņošanā papildus izteiktais 

iebildums par projekta konkrēto 

punktu (pantu) 

Atbildīgās ministrijas 

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 

instrumenta, Norvēģijas valdības 

divpusējā finanšu instrumenta un 

Latvijas un Šveices sadarbības 

programmas) apguvi līdz 2012.gada 

30.jūnijam” un protokollēmumu 

projektu, paredzot: 

Vai nu: 

1. Finanšu ministrijai pēc 

Kultūras ministrijas papildus 

argumentācijas saņemšanas par 

projektu gatavības stadiju, attiecīgi 

izvērtēt Kultūras ministrijas 

papildus pieprasījumu virssaistībām 

4 milj. latu apmērā, paredzot 

novirzīt 3.4.3.2.aktivitātes 

„Sociālekonomiski nozīmīgu 

kultūras mantojuma objektu 

atjaunošana” projektu īstenošanai 

un paredzēt iespēju izskatīt 

Kultūras ministrijas priekšlikumu 

papildus noteikt virssaistību 

apjomu 4 milj. latu apmērā 

3.4.3.3.aktivitātes „Atbalsts 

kultūras pieminekļu 
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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 

privātīpašniekiem kultūras 

pieminekļu saglabāšanā un to 

sociālekonomiskā potenciāla 

efektīvā izmantošanā” projektu 

īstenošanai (t.sk. Rīgas Doma 

projektam). 

Vai: 

1. Finanšu ministrijai pēc 

Kultūras ministrijas papildus 

argumentācijas saņemšanas par 

projektu gatavības stadiju, attiecīgi 

izvērtēt Kultūras ministrijas 

papildus pieprasījumu virssaistībām 

4 milj. latu apmērā, paredzot 

novirzīt 3.4.3.2.aktivitātes 

„Sociālekonomiski nozīmīgu 

kultūras mantojuma objektu 

atjaunošana” projektu īstenošanai 

un paredzēt iespēju izskatīt 

Kultūras ministrijas priekšlikumu 

papildus noteikt virssaistību 

apjomu 2 milj. latu apmērā 

3.4.3.3.aktivitātes „Atbalsts 

kultūras pieminekļu 
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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 

privātīpašniekiem kultūras 

pieminekļu saglabāšanā un to 

sociālekonomiskā potenciāla 

efektīvā izmantošanā” projektu 

īstenošanai (t.sk. Rīgas Doma 

projektam). 

3. Informatīvā ziņojuma 

3.pielikums „Virssaistību 

iespējas 2007.-2013.gada 

plānošanas perioda ES fondu 

projektos dalījumā pa 

ceturkšņiem un gadiem” 

(atkārtoti iesūtīts iebildums) 

VARAM lūdz veikt izmaiņas 

Ministru kabineta informatīvā 

ziņojuma 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 2012.gada 

30.jūnijam 3.pielikumā, nosakot, ka 

darbības programmas 

"Infrastruktūra un pakalpojumi" 

papildinājuma 3.1.4.3.aktivitātei 

"Pirmsskolas izglītības iestāžu 

infrastruktūras attīstība nacionālas 

un reģionālas nozīmes attīstības 

centros"" (turpmāk – 

3.1.4.3.aktivitāte) virssaistību 

Nav ņemts vērā. 

Nevaram atbalstīt virssaistību 

pārdali 3 882 190 LVL no 

bērnudārzu aktivitātes uz 

policentrijas aktivitāti, jo: 

a. Virssaistību mērķis ir bijis 

atbalsts pirmsskolas izglītības 

iestādēm, par ko 08.05.2012. 

lēma MK, t.sk. īpaši atbalstīja 

Ministru prezidents iepriekš 

KDG. 

b. Ņemot vērā, ka šie līdzekļi nav 

nepieciešami sākotnējam mērķim, 

uzskatām, ka līdz ar to šos 

līdzekļus nevajag visus izlietot, jo 

uzņemtais virssaistību apjoms 

3.1.prioritātē „Infrastruktūra 

cilvēku kapitāla nostiprināšanai” 

 Skatīt informatīvā 

ziņojuma 

3.pielikumu 

„Virssaistību 

iespējas 2007.-

2013.gada 

plānošanas perioda 

ES fondu projektos 

dalījumā pa 

ceturkšņiem un 

gadiem” 
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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 

apjoms tiek samazināts par 3 

882 190 latiem, kopsummā sastādot 

7 414 152 latus. Vienlaikus lūdzam 

palielināt darbības programmas 

"Infrastruktūra un pakalpojumi" 

papildinājuma 3.6.1.1.aktivitātē 

"Nacionālas un reģionālas nozīmes 

attīstības centru izaugsmes 

veicināšana līdzsvarotai valsts 

attīstībai"" (turpmāk – 

3.6.1.1.aktivitāte) pieejamo 

virssaistību apjomu par 3 882 190 

latiem, nosakot kopsummu 30 

267 821 lata apmērā. 

VARAM ir izvērtējusi 

pašvaldību piedāvātās projektu 

idejas 3.1.4.3.aktivitātē un secināja, 

ka projektu ar augstu gatavības 

pakāpi, kas paredz jaunu bērnu 

vietu izveidi pirmsskolas izglītības 

iestādēs, finansēšana no ES fondu 

līdzekļiem var būt veikta par 7 

414 152 latiem. 

Savukārt, veicot projektu ideju 

55,5 milj. latu apmērā, neņemot 

vērā 3.1.4.3.aktivitātes 

virssaistību apjomu, ir 

pietiekams, lai nodrošinātu ES 

fondu apguvi šajā prioritātē par 

100%.  

c. Līdzekļi policentrijas aktivitātē 

tika piešķirti tika piešķirti, lai 

sniegtu atbalstu Latgales reģiona 

rīcības plāna pasākumiem, nevis 

kopumā dažādu reģionu 

projektiem. Turklāt uzskatām, ka 

piešķirtais virssaitību apjoms 3 

3.6.prioritātei „Policentriska 

attīstība” 44,5 milj. latu ir jau 

pietiekams, lai apgūtu ES fondu 

līdzekļus pilnā apmērā. 
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Nr. 

p.k. 

Saskaņošanai nosūtītā projekta 

redakcija (konkrēta punkta 

(panta) redakcija) 

Atzinumā norādītais ministrijas 

(citas institūcijas) iebildums, kā arī 

saskaņošanā papildus izteiktais 

iebildums par projekta konkrēto 

punktu (pantu) 

Atbildīgās ministrijas 

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 

izvērtēšanu 3.6.1.1.aktivitātē, 

VARAM konstatēja finanšu 

līdzekļu nepietiekamību vairākiem 

projektiem, kas sekmē saimniecisko 

darbību attiecīgajā administratīvajā 

teritorijā vai nodrošina pašvaldību 

ēku energoefektivitātes uzlabošanu 

un kuriem ir augsta tehniskās 

gatavības pakāpe, t.i., izstrādāts 

būvprojekts tehniskā projekta 

stadijā. 

 

Informācija par starpministriju (starpinstitūciju) sanāksmi vai elektronisko saskaņošanu 

 

Datums  

  

Saskaņošanas dalībnieki  

   

 

Saskaņošanas dalībnieki izskatīja šādu ministriju (citu 

institūciju) iebildumus 
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Ministrijas (citas institūcijas), kuras nav ieradušās uz sanāksmi 

vai kuras nav atbildējušas uz uzaicinājumu piedalīties 

elektroniskajā saskaņošanā 

 

   

 

II Jautājumi, par kuriem saskaņošanā vienošanās ir panākta 

 

Nr. 

p.k. 

Saskaņošanai nosūtītā 

projekta redakcija (konkrēta 

punkta (panta) redakcija) 

Atzinumā norādītais ministrijas (citas 

institūcijas) iebildums, kā arī saskaņošanā 

papildus izteiktais iebildums par projekta 

konkrēto punktu (pantu) 

Atbildīgās ministrijas 

norāde par to, ka 

iebildums ir ņemts vērā, 

vai informācija par 

saskaņošanā panākto 

alternatīvo risinājumu 

Projekta attiecīgā punkta (panta) 

galīgā redakcija 

1 2 3 4 5 

4. Protokollēmuma projekta 

2.punkts: 

Izdarīt Ministru kabineta 

(turpmāk – MK) 2012.gada 

8.maija sēdes 

protokollēmuma (prot.Nr.25, 

26.§) „Informatīvais 

ziņojums „Valsts budžeta 

virssaistību iespējas Eiropas 

Savienības struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda 2007.-

2013.gada plānošanas perioda 

aktivitātēs” 7.punktā 

grozījumu un izteikt šādā 

redakcijā: „Ja darbības 

programmas prioritātes 

Labklājības ministrija: 

Izdarīt Ministru kabineta (turpmāk – MK) 

2012.gada 8.maija sēdes protokollēmuma 

(prot. Nr.25, 26.§) „Informatīvais ziņojums 

„Valsts budžeta virssaistību iespējas Eiropas 

Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 

2007.-2013.gada plānošanas perioda 

aktivitātēs” 7.punktā grozījumu un izteikt šādā 

redakcijā: „Ja atbildīgajai iestādei darbības 

programmas prioritātes ietvaros kādā no 

aktivitātēm ar MK lēmumu ir piešķirtas 

tiesības uzņemties virssaistības un tās pārziņā 

esošā prioritātes projektā ir konstatēta 

neatbilstība vai lauzts līgums, kas rada 

neatbilstību, atbrīvotais finansējums, sākot ar 

2012.gada 9.maiju, nevar tikt novirzīts 

Iebildums nav uzturēts. 

Vēršam uzmanību, ka 

MK 2012.gada 8.maija 

sēdes protokollēmuma 

(protokols Nr. 25, 26.§) 

7.punkts pēc būtības 

netiek mainīts ar šo MK 

protokollēmuma 

projektu. Ierosinātās 

izmaiņas paredz noteikt 

datumu, ar kuru 

neatbilstības nedrīkst tikt 

novirzītas citu projektu 

īstenošanai. 

Līdz ar to, nav 

pieļaujamas piedāvātās 

Skatīt protokollēmuma projekta 2. un 

3.punktu 

2.punkts: Atzīt par aktualitāti 

zaudējušu Ministru kabineta 

2012.gada 8.maija sēdes 

protokollēmuma (prot. Nr.25,26.§) 

7.punktu.; 

3.punkts: Ja darbības programmas 

prioritātes ietvaros kādā no aktivitātēm 

ar MK lēmumu ir piešķirtas tiesības 

uzņemties virssaistības un kādā šīs 

prioritātes projektā ir konstatēta 

neatbilstība vai tiek lauzts līgums, 

atbrīvotais finansējums, sākot ar 

2012.gada 9.maiju, lauzto līgumu un 

neatbilstību apmērā nevar tikt 
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Nr. 

p.k. 

Saskaņošanai nosūtītā 

projekta redakcija (konkrēta 

punkta (panta) redakcija) 

Atzinumā norādītais ministrijas (citas 

institūcijas) iebildums, kā arī saskaņošanā 

papildus izteiktais iebildums par projekta 

konkrēto punktu (pantu) 

Atbildīgās ministrijas 

norāde par to, ka 

iebildums ir ņemts vērā, 

vai informācija par 

saskaņošanā panākto 

alternatīvo risinājumu 

Projekta attiecīgā punkta (panta) 

galīgā redakcija 

1 2 3 4 5 

ietvaros kādā no aktivitātēm 

ar MK lēmumu ir piešķirtas 

tiesības uzņemties 

virssaistības un kādā šīs 

prioritātes projektā ir 

konstatēta neatbilstība vai 

tiek lauzts līgums, atbrīvotais 

finansējums, sākot ar 

2012.gada 9.maiju, lauzto 

līgumu un neatbilstību 

apmērā nevar tikt novirzīts 

citu ES fonda projektu 

īstenošanai, kamēr netiek 

nosegts prioritātes 

virssaistību apjoms”. 

atbildīgās iestādes pārziņā esošo citu ES 

fonda projektu īstenošanai, kamēr netiek 

nosegts piešķirtais prioritātes virssaistību 

apjoms” 

Uzskatām, ka neatbilstību vai lauzto līgumu 

rezultātā atbrīvotā finansējuma pārdales 

ierobežojumi ir jānosaka atbildīgās iestādes, 

nevis Eiropas Savienības fonda prioritātes 

līmenī, jo šāda pieeja ir taisnīgāka pret 

nozarēm, kurām attiecīgajā prioritātē nav 

piešķirts virssaistību finansējums. Papildus 

vēršam uzmanību, ka lauztie līgumi ne 

vienmēr rada neatbilstību - ES fonda 

attiecīgajā prioritātē finansējums var nebūt 

izmantots projekta aktivitātes īstenošanai un 

tādā gadījumā tas klasificējas kā brīvais 

finansējums. 

izmaiņas, kas būtiski 

mainītu lēmumu par 

virssaistību piešķiršanu, 

apjomiem. Atgādinām, 

ka virssaistību 

uzņemšanās mērķis ir 

nodrošināt ES 

finansējuma apgūšanu 

visās programmas kopā 

maksimāli tuvu 100%, 

vienlaikus nepieļaujot 

negatīvu ietekmi uz 

valsts budžeta deficītu. 

Attiecīgi MK, balstoties 

uz šiem 

pamatprincipiem, ir 

konceptuāli apstiprinājis 

zināmu virssaistību 

apjomu, pieņemot, ka 

ietekme uz valsts 

budžeta deficītu neitrāla 

visā periodā (2012.-

2015. gadā), un noteicis 

praktiskos soļus šī mērķa 

nodrošināšanai, īpaši ka 

novirzīts citu ES fonda projektu 

īstenošanai, kamēr netiek nosegts 

prioritātes virssaistību apjoms. 
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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 

lauztie līgumi un 

neatbilstību apjoms 

nosedz uzņemtās 

virssaistības. Lai šādu 

pieeju nodrošinātu, 

neatbilstību vai lauzto 

līgumu rezultātā 

atbrīvotā finansējuma 

pārdales ierobežojumi ir 

noteikti prioritātes 

līmenī. 

5. Protokollēmums projekta 

2.punkts 

Izdarīt Ministru kabineta 

(turpmāk – MK) 2012.gada 

8.maija sēdes 

protokollēmuma (prot.Nr.25, 

26.§) „Informatīvais 

ziņojums „Valsts budžeta 

virssaistību iespējas Eiropas 

Savienības struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda 2007.-

2013.gada plānošanas perioda 

aktivitātēs” 7.punktā 

grozījumu un izteikt šādā 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrija (turpmāk- VARAM) lūdz precizēt 

Protokollēmuma 2.punktā minēto datumu, ka 

nosacījums par atbrīvoto finansējumu stājas 

spēkā dienā, kad tiks apstiprināts 

Protokollēmums; 

Iebildums nav uzturēts. 

Informējam, ka MK 

2012.gada 8.maija sēdes 

protokollēmuma (prot. 

Nr. 25, 26.§) 7.punktā 

jau ir noteikts datums ar 

kuru stājas spēkā 

noteiktie ierobežojumi 

neatbilstību un lauzto 

līgumu pārdalei. 

Informējam, ka 

papildinājumi šajā 

protokollēmumā ir 

papildinoši, jo paredz 

Skatīt protokollēmuma projekta 

3.punktu 

Ja darbības programmas prioritātes 

ietvaros kādā no aktivitātēm ar MK 

lēmumu ir piešķirtas tiesības 

uzņemties virssaistības un kādā šīs 

prioritātes projektā ir konstatēta 

neatbilstība vai tiek lauzts līgums, 

atbrīvotais finansējums, sākot ar 

2012.gada 9.maiju, lauzto līgumu un 

neatbilstību apmērā nevar tikt 

novirzīts citu ES fonda projektu 
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FMizz_150812_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 

redakcijā: „Ja darbības 

programmas prioritātes 

ietvaros kādā no aktivitātēm 

ar MK lēmumu ir piešķirtas 

tiesības uzņemties 

virssaistības un kādā šīs 

prioritātes projektā ir 

konstatēta neatbilstība vai 

tiek lauzts līgums, atbrīvotais 

finansējums, sākot ar 

2012.gada 9.maiju, lauzto 

līgumu un neatbilstību 

apmērā nevar tikt novirzīts 

citu ES fonda projektu 

īstenošanai, kamēr netiek 

nosegts prioritātes 

virssaistību apjoms”. 

tikai precīzākus 

nosacījumus, nevis 

konceptuālas izmaiņas.  

īstenošanai, kamēr netiek nosegts 

prioritātes virssaistību apjoms. 

6. Protokollēmuma projekta 

2.punkts: 

Izdarīt Ministru kabineta 

(turpmāk – MK) 2012.gada 

8.maija sēdes 

protokollēmuma (prot.Nr.25, 

26.§) „Informatīvais 

ziņojums „Valsts budžeta 

Satiksmes ministrija piedāvā šādu 

protokollēmuma projekta 2. punkta redakciju: 

„Izdarīt Ministru kabineta (turpmāk – MK) 

2012.gada 8.maija sēdes protokollēmuma 

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

„Valsts budžeta virssaistību iespējas Eiropas 

Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 

2007. – 2013.gada plānošanas perioda 

Iebildums nav uzturēts. 

Skat. komentāru 

4.punktā.  

Vēršam uzmanību, ka 

Finanšu ministrija ir 

izstrādājusi virssaistību 

uzraudzības kārtības 

projektu, kurā sniegti 

Skatīt protokollēmuma projekta 3. un 

7.punktu 

3.punkts: Ja darbības programmas 

prioritātes ietvaros kādā no aktivitātēm 

ar MK lēmumu ir piešķirtas tiesības 

uzņemties virssaistības un kādā šīs 

prioritātes projektā ir konstatēta 

neatbilstība vai tiek lauzts līgums, 
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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 

virssaistību iespējas Eiropas 

Savienības struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda 2007.-

2013.gada plānošanas perioda 

aktivitātēs” 7.punktā 

grozījumu un izteikt šādā 

redakcijā: „Ja darbības 

programmas prioritātes 

ietvaros kādā no aktivitātēm 

ar MK lēmumu ir piešķirtas 

tiesības uzņemties 

virssaistības un kādā šīs 

prioritātes projektā ir 

konstatēta neatbilstība vai 

tiek lauzts līgums, atbrīvotais 

finansējums, sākot ar 

2012.gada 9.maiju, lauzto 

līgumu un neatbilstību 

apmērā nevar tikt novirzīts 

citu ES fonda projektu 

īstenošanai, kamēr netiek 

nosegts prioritātes 

virssaistību apjoms”. 

aktivitātēs” 7.punktā grozījumu un izteikt to 

šādā redakcijā: „Ja darbības programmas 

prioritātes ietvaros atbildīgajai iestādei MK 

lēmumu ir piešķirtas tiesības uzņemties 

virssaistības kādā no tās pārziņā esošajām 

aktivitātēm un kādā no šīs aktivitātes 

projektiem ir konstatēta neatbilstība vai tiek 

lauzts līgums, atbrīvotais finansējums, sākot ar 

2012.gada 9.maiju, konstatētās neatbilstības 

vai lauztā līguma rezultātā atbrīvotā 

finansējuma apmērā nevar tikt novirzīts citu 

attiecīgās iestādes pārziņā esošo ES fondu 

projektu īstenošanai un par šādu finansējuma 

apmēru tiek samazināts atbildīgajai iestādei 

attiecīgās aktivitātes ietvaros pieejamais 

virssaistību apjoms, par kuru atbildīgā iestāde 

uz neatbilstības konstatēšanas vai līguma 

laušanas brīdi nav noslēgusi līgumu vai 

vienošanos ar ES fondu finansējuma saņēmēju 

par projekta īstenošanu.” 

Norādām, ka atbilstoši MK 2012.gada 

8.maija protokollēmumam tiesības uzņemties 

virssaistības ir piešķirtas konkrētām 

atbildīgajām iestādēm konkrētās ES fondu 

aktivitātēs. Uzņemoties virssaistības, t.i., 

skaidrojumi par piešķirtā 

valsts budžeta 

virssaistību apjoma 

izmantošanas 

nosacījumiem un 

uzraudzību. Par kārtības 

projektu ir saņemti ES 

fondus administrējošo 

iestāžu atzinumi un 

turpinās kārtības 

projekta saskaņošana. 

Atbilstoši šim kārtības 

projektam, ES fondu 

vadības informācijas 

sistēmā (turpmāk – VIS) 

ievadītie lauztie līgumi 

vai neatbilstības  pēc 

datu saskaņošanas ar 

atbildīgajām iestādēm 

netiks iekļautas fiksētajā 

brīvā finansējuma 

apjomā un attiecīgi 

nevarēs tikt izmantotas 

jaunu projektu 

finansēšanai. 

atbrīvotais finansējums, sākot ar 

2012.gada 9.maiju, lauzto līgumu un 

neatbilstību apmērā nevar tikt 

novirzīts citu ES fonda projektu 

īstenošanai, kamēr netiek nosegts 

prioritātes virssaistību apjoms; 

7.punkts: Finanšu ministrija MK var 

ierosināt virssaistību samazinājumu 

proporcionāli par tādu pašu apjomu, 

kāda ir šī protokollēmuma 6.punktā 

minēto nosacījumu neizpilde. 

Virssaistību apjoma samazinājumu var 

ierosināt tikai par to piešķirto 

virssaistību daļu, par kuru nav 

uzņemtas saistības (noslēgti līgumi 

un/vai apstiprināti projektu 

iesniegumi). Ja tiek konstatēta 

sistemātiska plāna neizpilde vairākos 

gadījumos, tad Finanšu ministrija var 

ierosināt samazināt virssaistību 

apjomu par lielāko konstatēto 

neizpildes apjomu. 
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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 

slēdzot līgumus par ES fondu projektu 

īstenošanu no virssaistību ietvaros pieejamā 

finansējuma, atbildīgā iestāde rēķinās ar tai 

piešķirto virssaistību apjomu un tai ir 

operatīva informācija tikai par attiecīgās 

atbildīgās iestādes pārziņā esošo aktivitāšu 

ietvaros konstatētajām neatbilstībām vai 

lauztajiem līgumiem. Līdz ar to, iekļaujot 

protokollēmumā nosacījumu, ka virssaistību 

apjoms samazinās par prioritātes ietvaros 

konstatēto neatbilstību vai lauzto līgumu 

rezultātā atbrīvotā finansējuma apjomu, rodas 

situācija, kad atbildīgajai iestādei pieejamo 

virssaistību apjoms var nemitīgi mainīties, 

turklāt, ja prioritātes ietvaros tiek īstenotas 

dažādu ministriju pārziņā esošas aktivitātes, 

atbildīgajai iestādei līguma slēgšanas brīdī ar 

ES fondu finansējuma saņēmēju var nebūt 

pieejama aktuālākā informācija par tai 

pieejamo virssaistību apjomu.  

Līdztekus norādām, ka ar līguma noslēgšanu 

atbildīgā iestāde uzņemas pienākumu 

nodrošināt finansējumu attiecīgajam 

projektam. Tādējādi par konstatētās 

neatbilstības vai lauztā līguma rezultātā 

Papildus informējam, ka 

virssaistību apjoms tiek 

samazināts tikai par to 

daļu, par kuru nav 

uzņemtas saistības, 

ievērojot tiesiskās 

paļāvības principu, skat. 

protokollēmuma 

7.punkta redakciju.  
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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 

atbrīvotā finansējuma apjomu var samazināt 

tikai to attiecīgajai atbildīgajai iestādei 

pieejamo virssaistību apjomu, kas vēl nav 

piesaistīts konkrētiem projektiem (proti, par 

kuru nav noslēgts līgums ar ES fondu 

finansējuma saņēmēju). 

7. Protokollēmuma projekta 

2.punkts 

Izdarīt Ministru kabineta 

(turpmāk – MK) 2012.gada 

8.maija sēdes 

protokollēmuma (prot.Nr.25, 

26.§) „Informatīvais 

ziņojums „Valsts budžeta 

virssaistību iespējas Eiropas 

Savienības struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda 2007.-

2013.gada plānošanas perioda 

aktivitātēs” 7.punktā 

grozījumu un izteikt šādā 

redakcijā: „Ja darbības 

programmas prioritātes 

ietvaros kādā no aktivitātēm 

ar MK lēmumu ir piešķirtas 

tiesības uzņemties 

Kultūras ministrija lūdz precizēt MK 

protokollēmuma projekta 2.punktu aizstājot 

vārdu „prioritāte” ar vārdu „pasākums” vai 

vārdu „aktivitāte”, pārskatot iespēju 

virssaistību uzņemšanu noteikt ES fondu 

aktivitātes vai pasākuma līmenī, nevis 

prioritātes līmenī, lai novērstu situācija, kad 

vairākas institūcijas ir atbildīgas par citu 

institūciju uzņemtajām virssaistībām. 

Uzskatām, ka šāda pieeja nesekmēs Darbības 

programmas papildinājumos noteikto 

uzraudzības radītāju sasniegšanu un radīs 

jautājumu par nozarē ieguldīto ESF 

finansējuma izlietojuma pamatotību. 

Iebildums nav uzturēts. 

Skat. komentāru 

4.punktā.  

 

Skatīt protokollēmuma projekta 

3.punktu  

Ja darbības programmas prioritātes 

ietvaros kādā no aktivitātēm ar MK 

lēmumu ir piešķirtas tiesības 

uzņemties virssaistības un kādā šīs 

prioritātes projektā ir konstatēta 

neatbilstība vai tiek lauzts līgums, 

atbrīvotais finansējums, sākot ar 

2012.gada 9.maiju, lauzto līgumu un 

neatbilstību apmērā nevar tikt 

novirzīts citu ES fonda projektu 

īstenošanai, kamēr netiek nosegts 

prioritātes virssaistību apjoms 
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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 

virssaistības un kādā šīs 

prioritātes projektā ir 

konstatēta neatbilstība vai 

tiek lauzts līgums, atbrīvotais 

finansējums, sākot ar 

2012.gada 9.maiju, lauzto 

līgumu un neatbilstību 

apmērā nevar tikt novirzīts 

citu ES fonda projektu 

īstenošanai, kamēr netiek 

nosegts prioritātes 

virssaistību apjoms”. 

8. Protokollēmuma projekta 

4.punkts 

MK pēc Finanšu ministrijas 

ierosinājuma lemj par 

noteikto virssaistību apjoma 

samazināšanu ministrijai kā 

atbildīgajai iestādei, ja 

iestājas vismaz viens no 

šādiem apstākļiem: 

4.1. virssaistību 

izlietojuma plānā aktivitātei 

2012.-2015.gadam ceturksnī 

paredzēto noslēgto līgumu 

VARAM lūdz dzēst Protokollēmuma 4.punkta 

4.2. apakšpunktu, ņemot vērā, ka piedāvātais 

punkts ir saistīts ar ES fondu kopējo valsts 

budžeta plāna neizpildi, kas tiešā veidā nav 

saistīts ar virssaistību piešķirto naudu un tā 

neizpilde nav pielīdzināma virssaistību 

plānam. Saglabājot punktu esošajā redakcijā, 

var veidoties situācija, kad valsts budžeta 

izlietojuma plāns aktivitātē, kurā nav 

piešķirtas virssaistības, var ietekmēt 

aktivitātes, kurai ir piešķirtas virssaistības, 

ieviešanu. VARAM uzskata, ka 

Protokollēmuma 4.1. un 4.3.apakšpunkts ir 

Iebildums nav uzturēts. 

Finanšu apguves mērķu 

izpildes kontrole ir viens 

no finanšu disciplīnas 

instrumentiem, kam ir 

tieša ietekme gan uz 

valsts budžeta 

izlietojuma plānu 

aktivitātē, gan kopējo 

finansējuma apguvi. 

Finanšu apguves mērķa 

izpilde demonstrē AI 

spēju pildīt MK 

Skatīt protokollēmuma projekta  

6.punktu 

6.punkts: MK pēc Finanšu ministrijas 

ierosinājuma lemj par noteikto 

virssaistību apjoma samazināšanu 

ministrijai kā atbildīgajai iestādei, ja 

iestājas vismaz viens no šādiem 

apstākļiem: 

6.1.atbildīgās iestādes noteiktā 

kumulatīvā ikmēneša maksājumu ES 

fondu finansējuma saņēmējiem plāna 

neizpilde divus mēnešus pēc kārtas ir 

vismaz 10% un vienlaikus pārsniedz 
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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 

apjoma neizpilde ir lielāka 

par 10% un vienlaikus 

pārsniedz 250 000 latus; 

4.2. atbildīgās iestādes 

noteiktā kumulatīvā ikmēneša 

maksājumu ES fondu 

finansējuma saņēmējiem 

plāna neizpilde divus 

mēnešus pēc kārtas ir vismaz 

10% un vienlaikus pārsniedz 

250 000 latus; 

4.3. virssaistību 

izlietojuma plānā aktivitātei 

2012.-2015.gadam ceturksnī 

paredzēto veikto maksājumu 

ES fondu finansējuma 

saņēmējiem neizpilde ir 

lielāka par 10% un vienlaikus 

pārsniedz 250 000 latus. 

pietiekami, lai nodrošinātu kvalitatīvu 

virssaistību plāna kontroli. 

noteiktos lēmumus un 

ļauj laikus novērst 

uzņemto virssaistību 

plānu neizpildi, kas 

savukārt var sekmēt 

valsts budžeta deficīta 

pieaugumu. 

Par tiesiskās paļāvības 

principa ievērošanu 

lūdzu skat. komentāru 

6.punktā. 

250 000 latus;  

6.2.virssaistību izlietojuma plānā 

aktivitātei 2012.-2015.gadam 

ceturksnī paredzēto veikto maksājumu 

ES fondu finansējuma saņēmējiem 

neizpilde ir lielāka par 10% un 

vienlaikus pārsniedz 250 000 latus. 

9. Protokollēmuma projekts Veselības ministrija: 

Attiecībā uz protokollēmuma projekta 4., 5. un 

6.punktu, kas nosaka virssaistību neizpildes 

procedūru, norādām, ka nokontraktēto 

finansējumu nevar samazināt, jo Eiropas 

Savienības atbildīgajām un sadarbības 

Iebildums nav uzturēts. 

Par tiesiskās paļāvības 

principa ievērošanu 

lūdzu skat. komentāru 

6.punktā. 

 

Skatīt protokollēmuma projektu 
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Nr. 

p.k. 

Saskaņošanai nosūtītā 

projekta redakcija (konkrēta 

punkta (panta) redakcija) 

Atzinumā norādītais ministrijas (citas 

institūcijas) iebildums, kā arī saskaņošanā 

papildus izteiktais iebildums par projekta 

konkrēto punktu (pantu) 

Atbildīgās ministrijas 

norāde par to, ka 

iebildums ir ņemts vērā, 

vai informācija par 

saskaņošanā panākto 

alternatīvo risinājumu 

Projekta attiecīgā punkta (panta) 

galīgā redakcija 

1 2 3 4 5 

iestādēm būs konkrētas saistības pret 

finansējuma saņēmējiem. Vēršam uzmanību, 

ka finansējuma, par kuru noslēgti līgumi ar 

finansējuma saņēmējiem, savlaicīga apguve 

tiks kontrolēta ar Ministru kabineta 2012.gada 

8.maija sēdes protokola Nr.25 26.§ 

„Informatīvais ziņojums „Valsts budžeta 

virssaistību iespējas Eiropas Savienības 

struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2007.-

2013.gada plānošanas perioda aktivitātēs”” 

6.punktā noteikto. 

 

10. Protokollēmuma projekts Satiksmes ministrija lūdz papildināt 

protokollēmumu ar šādu punktu: 

„Izdarīt Ministru kabineta (turpmāk – MK) 

2012.gada 8.maija sēdes protokollēmuma 

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

„Valsts budžeta virssaistību iespējas Eiropas 

Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 

2007. – 2013.gada plānošanas perioda 

aktivitātēs” 3.4.apakšpunktā grozījumu un 

izteikt to šādā redakcijā: „3.4. Satiksmes 

ministrijas pārziņā esošajās aktivitātēs ne 

vairāk kā 58 929 573 latu apmērā, tai skaitā: 

3.4.1. virssaistības 3.2.1.2.aktivitātei 

„Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās” 

Iebildums nav uzturēts. 

Attiecībā uz 

3.3.1.1.aktivitātes 

ietvaros virssaistību 

novirzīšanu (878 238 

latu apmērā) 

neparedzētajiem 

izdevumiem, norādām, 

ka virssaistības ir 

paredzētas tikai 

attiecināmiem 

izdevumiem. Vadošā 

iestāde nevar lemt par 

projekta attiecināmo 

Skatīt protokollēmuma projektu 
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Nr. 

p.k. 

Saskaņošanai nosūtītā 

projekta redakcija (konkrēta 

punkta (panta) redakcija) 

Atzinumā norādītais ministrijas (citas 

institūcijas) iebildums, kā arī saskaņošanā 

papildus izteiktais iebildums par projekta 

konkrēto punktu (pantu) 

Atbildīgās ministrijas 

norāde par to, ka 

iebildums ir ņemts vērā, 

vai informācija par 

saskaņošanā panākto 

alternatīvo risinājumu 

Projekta attiecīgā punkta (panta) 

galīgā redakcija 

1 2 3 4 5 

23 007 217 latu apmērā; 3.4.2. virssaistības 

3.3.1.1.aktivitātei „TEN-T autoceļu tīkla 

uzlabojumi” 35 044 118 latu apmērā; 3.4.3. 

virssaistības 3.3.1.3. aktivitātei „Lielo ostu 

infrastruktūras attīstība „Jūras maģistrāļu” 

ietvaros” 878 238 latu apmērā;” 

Skaidrojam, ka Kohēzijas fonda projekta 

3.3.1.1.aktivitātes ietvaros virssaistības 

plānots novirzīt neparedzētajiem izdevumiem 

projekta „Liepājas ostas padziļināšana” 

ietvaros, kuru pieļaujamais apmērs atbilstoši 

Ministru kabineta 2008.gada 14.oktobra 

noteikumu Nr.857 „Noteikumi par darbības 

programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 

papildinājuma 3.3.1.3.aktivitātes „Lielo ostu 

infrastruktūras attīstība „Jūras maģistrāļu 

ietvaros”” 11.13.apakšpunktu ir 5% no 

projekta attiecināmajām izmaksām. Kopējais 

Satiksmes ministrijai piešķirtais virssaistību 

apjoms netiek mainīts, 3.3.1.1.aktivitātei 

nepieciešamais virssaistību apjoms tiek 

novirzīts no 3.2.1.2.aktivitātes, kurā projektu 

iesniegumu budžetu precizēšanas rezultātā ir 

radies atlikums. 

izmaksu palielinājumu, 

ņemot vērā to, ka nav 

saņemta papildu 

informācija no SM par  

pamatojumu projekta 

„Liepājas ostas 

padziļināšana” 

īstenošanas laikā atklāto 

apstākļu neparedzamību. 

(20.07.2012. FM vēstule 

Nr.16-3-02-1/4749).  

Vēršam uzmanību, ka 

pēc situācijas 

noskaidrošanas attiecībā 

uz izmaksu 

attiecināmību attiecīgi 

pozitīva iznākuma 

gadījumā, varam atbalstīt 

priekšlikumu par 

virssaistību pārdali 

3.3.1.3.aktivitātei.  

11. Informatīvā ziņojuma Satiksmes ministrija lūdz precizēt informatīvā Iebildums nav uzturēts. Skatīt informatīvā ziņojuma 
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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.pielikums „Virssaistību 

iespējas 2007.-2013.gada 

plānošanas perioda ES fondu 

projektos dalījumā pa 

ceturkšņiem un gadiem” 

ziņojuma 3.pielikumā noteikto virssaistību 

dalījumu aktivitāšu griezumā, ņemot vērā 

pielikumā esošo informāciju. 

Skaidrojam, ja Satiksmes ministrijai vairāku 

projektu ietvaros iepirkumi ir tikai uzsākti, 

turklāt, ņemot vērā būvniecības sezonu, 

darbus varēs uzsākt tikai 2012.gada 

2.ceturksnī, līdz ar to virssaistību izlietojums 

2012.gadā un 2013.gada pirmajā pusē ir 

plānojams piesardzīgi. Līdztekus 3.pielikumā 

iekļautajā tabulā virssaistību apmērs ir 

precizēts atbilstoši Ministru kabineta 

2012.gada 8.maija sēdes protokollēmuma 

(prot.Nr.25 26.§) 3.4.1. un 3.4.2.apakšpunktos 

norādītajam virssaistību apmēram, kā arī 

tabula ir papildināta ar virssaistībām 

3.3.1.3.aktivitātes ietvaros atbilstoši šajā 

atzinumā iekļautajam 2.iebildumam. 

Nav pieļaujamas 

virssaistību plāna 

izmaiņas. Vēršam 

uzmanību, ka 

virssaistību plāns jau tika 

apstiprināts MK š.g. 

8.maijā ar 

precizējumiem š.g. 

15.maijā. Indikācijas par 

noteikto plānu neizpildi 

ir pamatots iemesls, lai 

MK lemtu par 

virssaistību apjoma 

samazinājumu. 

 

 

 

 

3.pielikumu „Virssaistību iespējas 

2007.-2013.gada plānošanas perioda 

ES fondu projektos dalījumā pa 

ceturkšņiem un gadiem” 

12. Informatīvā ziņojuma sadaļas 

1.4. „Informācija par valsts 

budžeta virssaistību iespējām 

2012.gadā.” 

Atbildīgajai iestādei noteiktā 

kumulatīvā ikmēneša 

maksājumu ES fondu 

VARAM lūdz precizēt informatīvā ziņojuma 

1.4.sadaļu, ņemot vērā, ka vērtējums par 

VARAM aktivitātes mērķa profila neizpildi un 

iespējamo virssaistību samazinājumu nav 

korekti salīdzināts. Atbilstoši Finanšu 

ministrijas izvirzītajiem kritērijiem 

protokollēmumā par virssaistību apjoma 

Iebildums nav uzturēts. 

Skat. komentāru 

8.punktā par finanšu 

apguves mērķu izpildi. 

Saskaņā ar MK 

protokollēmuma 

projektu FM ir sniegusi 

Skatīt Informatīvā ziņojuma 1.4.sadaļu 

„Informācija par valsts budžeta 

virssaistību iespējām 2012.gadā” 
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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 

finansējuma saņēmējiem 

plāna neizpilde vērojama KF 

- VARAM pēdējo divu 

mēnešu neizpilde ir 36% un 

28%, kas nozīmētu 

virssaistību samazinājumu 

jūnija plāna neizpildes 

apjomā, t.i. 3,6 milj. latu. 

samazinājumu, neizpildei jāveidojas tieši no 

virssaistību plāna nevis no kopējā mērķa 

profila. Informējam, ka VARAM virssaistību 

plānā pirmie maksājumi un līgumu slēgšana 

paredzēta 2012.gada ceturtā ceturksnī, 

tādejādi lūdzam dzēst Ziņojuma 20.lpp 

informāciju par VARAM pēdējo divu mēnešu 

neizpildi un potenciālo virssaistību apjoma 

samazinājumu. 

priekšlikumu, ka MK 

pēc Finanšu ministrijas 

ierosinājuma lemj par 

noteikto virssaistību 

apjoma samazināšanu 

ministrijai kā atbildīgajai 

iestādei, ja atbildīgās 

iestādes noteiktā 

kumulatīvā ikmēneša 

maksājumu ES fondu 

finansējuma saņēmējiem 

plāna neizpilde divus 

mēnešus pēc kārtas ir 

vismaz 10% un 

vienlaikus pārsniedz 250 

000 latus. Līdz ar to pēc 

MK pro0tokllēmuma 

projekta apstiprināšanas 

šāds nosacījums būs 

spēkā un tiks piemērots. 

Papildus skatīt 

komentāru 7.punktā par 

finanšu apguves mērķu 

izpildi. 

13. Protokollēmuma projekta Izglītības un zinātnes ministrija lūdz precizēt Ņemts vērā. Skatīt protokollēmuma 4.punktu. 
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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 

2.punkts 

(atkārtoti iesūtīts 

iebildums) 

Ministru kabineta sēdes protokollēmuma 

3.punktu, nosakot, ka tajā minētais nav 

attiecināms uz neatbilstībām, kas radušās, 

pārtraucot 3.1.1.1.aktivitātes “Mācību 

aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras 

uzlabošana profesionālās izglītības 

programmu īstenošanai” pirmās kārtas 

vienošanās saskaņā ar Ministru kabineta 

2012.gada 13.marta protokollēmuma (prot. 14 

32.§) 5.punktu un Ministru kabineta 

2012.gada 15.maija protokollēmuma (prot. 

Nr.27. 39§) 5.punktu, kas paredz vienošanās 

laušanas rezultātā atbrīvojušos finansējumu 

novirzīt 3.1.1.1.aktivitātes otrās projektu 

iesniegumu atlases kārtas īstenošanai, tādējādi 

nodrošināt lēmumu savstarpējo saskaņotību. 

Vienlaikus lūdzam Finanšu ministriju 

skaidrot, kas tiek domāts ar vārdiem „kamēr 

netiek nosegts prioritātes virssaistību 

apjoms” – vai protokollēmuma projektā tiek 

runāts par finansējuma saņēmējam veiktām 

atmaksām par faktiski veiktiem izdevumiem 

projektā (pamatojoties uz apstiprinātiem 

maksājumu pieprasījumiem), vai arī par 

finansējuma saņēmējam izmaksātiem 

Informējam, ka 

prioritātes virssaistību 

apjoms, kuru paredzēts 

nosegt, ir atbrīvojies 

finansējums, kas radies 

neatbilstību un  lauzto 

līgumu rezultātā un 

atbilstoši 

protokollēmuma projektā 

ierosinātajam, sākot ar 

2012.gada 9.maiju, nevar 

tikt novirzīts citu ES 

fonda projektu 

īstenošanai. 

 

3.punktā minētais nav attiecināms uz 

lauztiem līgumiem, pārtraucot 

3.1.1.1.aktivitātes “Mācību 

aprīkojuma modernizācija un 

infrastruktūras uzlabošana 

profesionālās izglītības programmu 

īstenošanai” pirmās kārtas vienošanās 

saskaņā ar Ministru kabineta 

2012.gada 13.marta protokollēmuma 

(prot. 14 32.§) 5.punktu un Ministru 

kabineta 2012.gada 15.maija 

protokollēmuma (prot. Nr.27. 39§) 

5.punktu, kas paredz vienošanās 

laušanas rezultātā atbrīvojušos 

finansējumu novirzīt 

3.1.1.1.aktivitātes otrās projektu 

iesniegumu atlases kārtas īstenošanai, 

tādējādi nodrošināt lēmumu 

savstarpējo saskaņotību. 
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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 

avansiem projekta īstenošanai. 

 

14. Protokollēmuma projekta 

3.punkts 

Apstiprināt informatīvā 

ziņojuma 3.pielikumā 

noteikto virssaistību dalījumu 

aktivitāšu griezumā. 

VARAM lūdz papildināt Protokollēmuma 

3.punktu, ka 3.pielikumā noteikto virssaistību 

dalījums aktivitāšu griezumā vienlaicīgi ir arī 

virssaistību izlietojuma plāns, kas minēts 

Protokollēmuma 4.punktā 

Ņemts vērā. 

 

Skatīt informatīvā ziņojuma 

Kopsavilkumu 

15. Protokollēmuma projekta 

3.punkts (atkārtoti sniegts 

iebildums)  
Ja darbības programmas 

prioritātes ietvaros kādā no 

aktivitātēm ar MK lēmumu ir 

piešķirtas tiesības uzņemties 

virssaistības un kādā šīs 

prioritātes projektā ir 

konstatēta neatbilstība vai 

tiek lauzts līgums, atbrīvotais 

finansējums, sākot ar 

2012.gada 9.maiju, lauzto 

līgumu un neatbilstību 

apmērā nevar tikt novirzīts 

citu ES fonda projektu 

īstenošanai, kamēr netiek 

Izglītības un zinātnes ministrija lūdz skaidrot 

"kamēr netiek nosegts prioritātes virssaistību 

apjoms" - no kura brīža ir uzskatāms, ka 

virssaistību apjoms tiek nosegts - vai no tā 

brīža, kad tiek apstiprināti projekti vai noslēgti 

līgumi par projektu īstenošanu, ņemot vērā, ka 

paredzētās sankcijas nav attiecināmas uz 

finansējumu, kurš jau ir piesaistīts projektiem, 

vai no brīža, kad virssaistību projektus ir 

pabeigts īstenot un ir veikti faktiskie 

maksājumi finansējuma saņēmējiem par visu 

piešķirto finansējumu. 

Ņemts vērā  
Atkārtoti informējam, ka 

atbilstoši 

protokollēmuma projekta 

7.punktam virssaistību 

apjoma samazinājumu 

var ierosināt tikai par to 

piešķirto virssaistību 

daļu, par kuru nav 

uzņemtas saistības 

(noslēgti līgumi).  

Pēc būtības virssaistības 

tiek nosegtas ar lauzto 

līgumu un neatbilstoši 

veikto izdevumu apjomu 

vai t.s „projektu 

atbirumu”. To brīdi, kad 

Skatīt protokollēmuma projekta 

3.punktu 

Ja darbības programmas prioritātes 

ietvaros kādā no aktivitātēm ar MK 

lēmumu ir piešķirtas tiesības 

uzņemties virssaistības un kādā šīs 

prioritātes projektā ir konstatēta 

neatbilstība vai tiek lauzts līgums, 

atbrīvotais finansējums, sākot ar 

2012.gada 9.maiju, lauzto līgumu 

un neatbilstību apmērā nevar tikt 

novirzīts citu ES fonda projektu 

īstenošanai, kamēr netiek nosegts 

prioritātes virssaistību apjoms. 
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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 

nosegts prioritātes 

virssaistību apjoms. 

neatbilstības un lauzto 

līgumu apjoms nosedz 

uzņemtās saistības 

pilnībā varēs konstatēt 

atkarībā no aktivitāšu 

ieviešanas gaitas 

(Vadošā iestāde  

nodrošina ikmēneša 

uzraudzību un publicē 

statistiku ES fondu lapā). 

Ja neatbilstību/lauzto 

līgumu apjoms 

prioritātes līmenī 

pārsniedz vai ir vienāds 

ar prioritātē uzņemto 

virssaistību apjomu, tiek 

uzskatīts, ka virssaistību 

apjoms ir nosegts un 

lauzto līgumu un 

neatbilstību rezultātā 

atbrīvojies finansējums 

var tikt novirzītas citu 

projektu īstenošanai 

(Vadošā iestāde par šiem 

gadījumiem informēs 
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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 

attiecīgās prioritātes 

īstenošanā iesaistītās 

atbildīgās un sadarbības 

iestādes). 

16. Protokollēmuma 4.punkts: 

MK pēc Finanšu ministrijas 

ierosinājuma lemj par 

noteikto virssaistību apjoma 

samazināšanu ministrijai kā 

atbildīgajai iestādei, ja 

iestājas vismaz viens no 

šādiem apstākļiem: 

1.1. virssaistību 

izlietojuma plānā aktivitātei 

2012.-2015.gadam ceturksnī 

paredzēto noslēgto līgumu 

apjoma neizpilde ir lielāka 

par 10% un vienlaikus 

pārsniedz 250 000 latus; 

1.2. atbildīgās iestādes 

noteiktā kumulatīvā ikmēneša 

maksājumu ES fondu 

finansējuma saņēmējiem 

plāna neizpilde divus 

mēnešus pēc kārtas ir vismaz 

Satiksmes ministrija lūdz precizēt 

protokollēmuma 4.puktu. 

MK pēc Finanšu ministrijas ierosinājuma lemj 

par atbildīgajai iestādei piešķirtā 

virssaistību apjoma, par kuru atbildīgā 

iestāde uz neatbilstības konstatēšanas vai 

līguma laušanas brīdi nav noslēgusi līgumu 

vai vienošanos ar ES fondu finansējuma 

saņēmēju par projekta īstenošanu, 

samazinājumu, ja virssaistību izlietojuma 

plānā aktivitātei 2012. – 2015.gadam 

ceturksnī paredzēto noslēgto līgumu 

apjoma neizpilde ir lielāka par 10% un 

vienlaikus pārsniedz 250 000 latus. 

Vēršam uzmanību uz to, ka ar līguma 

noslēgšanu atbildīgā iestāde uzņemas 

pienākumu nodrošināt finansējumu 

attiecīgajam projektam, līdz ar to var 

samazināt tikai to atbildīgajai iestādei 

piešķirto virssaistību apjomu, attiecībā uz kuru 

nav uzņemtas saistības, t.i. – par kuru nav 

Ņemts vērā.  

Par tiesiskās paļāvības 

principa ievērošanu 

lūdzu skat. komentāru 

6.punktā. 

Vienlaikus vēršam 

uzmanību, ka 

protokollēmumā 

ierosinātie punkti   

nedublē MK 2010.gada 

18.maija noteikumu 

Nr.464 „Noteikumi par 

74.resora "Gadskārtējā 

valsts budžeta izpildes 

procesā pārdalāmais 

finansējums" 80.00.00 

programmā plānoto 

līdzekļu pārdales kārtību 

Eiropas Savienības 

politiku instrumentu un 

pārējās ārvalstu finanšu 

Skatīt protokollēmuma projekta 6. un 

7.punktu 

6.punkts: MK pēc Finanšu ministrijas 

ierosinājuma lemj par noteikto 

virssaistību apjoma samazināšanu 

ministrijai kā atbildīgajai iestādei, ja 

iestājas vismaz viens no šādiem 

apstākļiem: 

6.1.atbildīgās iestādes noteiktā 

kumulatīvā ikmēneša maksājumu ES 

fondu finansējuma saņēmējiem plāna 

neizpilde divus mēnešus pēc kārtas ir 

vismaz 10% un vienlaikus pārsniedz 

250 000 latus;  

6.2.virssaistību izlietojuma plānā 

aktivitātei 2012.-2015.gadam 

ceturksnī paredzēto veikto maksājumu 

ES fondu finansējuma saņēmējiem 

neizpilde ir lielāka par 10% un 

vienlaikus pārsniedz 250 000 latus. 

7.punkts:  Finanšu ministrija MK var 
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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 

10% un vienlaikus pārsniedz 

250 000 latus; 

virssaistību izlietojuma plānā 

aktivitātei2012.-2015.gadam 

ceturksnī paredzēto veikto 

maksājumu ES fondu 

finansējuma saņēmējiem 

neizpilde ir lielāka par 10% 

un vienlaikus pārsniedz 250 

000 latus. 

noslēgts līgums ar ES fondu finansējuma 

saņēmēju par projekta īstenošanu. Līdztekus 

skaidrojam, ka Finanšu ministrija līdzšinēji 

piedāvātā MK protokollēmuma projekta 4.2. 

un 4.3.apakšpunkti ir svītrojami, jo tie dublē 

Ministru kabineta 2010.gada 18.maija 

noteikumu Nr.464 „Noteikumi par 74.resora 

"Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā 

pārdalāmais finansējums" 80.00.00 

programmā plānoto līdzekļu pārdales kārtību 

Eiropas Savienības politiku instrumentu un 

pārējās ārvalstu finanšu palīdzības 

līdzfinansēto projektu un pasākumu 

īstenošanai” 31.
1 

punktu 

palīdzības līdzfinansēto 

projektu un pasākumu 

īstenošanai” 31.
1 

punktu 

– jo augstākminētie MK 

noteikumu punkts ir 

attiecas uz valsts budžeta 

izpildi, savukārt 

protokollēmumā 

noteiktais attiecas uz 1. 

apropriācijas uz kārtību, 

kādā tiek pārdalīta 

ministriju un citu 

centrālo valsts iestāžu 

apropriācija ES fondu 

aktivitāšu īstenošanai uz 

80.00.00 programmu, 

savukārt 

protokollēmuma projektā 

ierosinātie punktie 

attiecas uz virssaistību 

uzraudzības kritērijiem. 

ierosināt virssaistību samazinājumu 

proporcionāli par tādu pašu apjomu, 

kāda ir šī protokollēmuma 6.punktā 

minēto nosacījumu neizpilde. 

Virssaistību apjoma samazinājumu var 

ierosināt tikai par to piešķirto 

virssaistību daļu, par kuru nav 

uzņemtas saistības (noslēgti līgumi 

un/vai apstiprināti projektu 

iesniegumi). Ja tiek konstatēta 

sistemātiska plāna neizpilde vairākos 

gadījumos, tad Finanšu ministrija var 

ierosināt samazināt virssaistību 

apjomu par lielāko konstatēto 

neizpildes apjomu.  

17. Protokollēma projekta 

4.punkts: (atkārtoti iesūtīts 

iebildums) 

4.MK pēc Finanšu ministrijas 

Izglītības un zinātnes ministrija lūdz svītrot 

protokollēmuma projekta apakšpunktus 4.2. 

un 4.3. šādu apsvērumu dēļ: 

2.1. nav saprotama protokollēmuma 

Ņemts vērā pēc 

būtības. 

Vienlaikus informējam, 

ka protokollēmuma 

Skatīt protokollēmuma 6.punktu 

6.MK pēc Finanšu ministrijas 

ierosinājuma lemj par noteikto 

virssaistību apjoma samazināšanu 
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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 

ierosinājuma lemj par 

noteikto virssaistību apjoma 

samazināšanu ministrijai kā 

atbildīgajai iestādei, ja 

iestājas vismaz viens no 

šādiem apstākļiem: 

4.1.virssaistību izlietojuma 

plānā aktivitātei 2012.-

2015.gadam ceturksnī 

paredzēto noslēgto līgumu 

apjoma neizpilde ir lielāka 

par 10% un vienlaikus 

pārsniedz 250 000 latus; 

4.2.atbildīgās iestādes 

noteiktā kumulatīvā 

ikmēneša maksājumu ES 

fondu finansējuma 

saņēmējiem plāna neizpilde 

divus mēnešus pēc kārtas ir 

vismaz 10% un vienlaikus 

pārsniedz 250 000 latus; 

4.3.virssaistību izlietojuma 

plānā aktivitātei2012.-

2015.gadam ceturksnī 

paredzēto veikto 

piemērošana – kādā veidā tiks samazināts 

virssaistību apmērs gadījumā, ja būs 

apstiprināti projekti par visu pieejamo 

finansējumu, kā arī, ja būs noslēgti līgumi vai 

vienošanās par visu pieejamo virssaistību 

apmēru un projektu īstenošana būs uzsākta; 

vēršam uzmanību uz to, ka virssaistību apmēra 

samazināšana gadījumā, kad finansējuma 

saņēmējs būs uzņēmies līgumsaistības 

projekta ietvaros, radīs neattiecināmas 

izmaksas, kas būs sedzamas no valsts budžeta; 

virssaistību apmēra samazināšana, neradot 

slogu valsts budžetam, kā arī ievērojot 

tiesiskās paļāvības principu, ir iespējama līdz 

lēmuma pieņemšanai par projektu iesniegumu 

apstiprināšanu; vienlaikus aicinām Finanšu 

ministriju noteikt virssaistību apguves 

termiņus pa posmiem, piemēram, noteikt 

maksimālo Ministru kabineta noteikumu vai to 

grozījumu spēkā stāšanās laiku. Vēršam 

uzmanību, ka finanšu grafiku var nostiprināt 

kā oficiālu plānu, pēc kura tiek veikta 

uzraudzība, tikai pēc līguma vai vienošanās 

par projekta īstenošanu noslēgšanas; 

2.2. apakšpunktos noteiktie kritēriji, kuru 

punkti svītroti netiek. 

Ņemot vērā, ka 

virssaistību uzņemšanās 

rada papildus slogu 

valsts budžetam un 

pirms virssaistību 

apjoma apstiprināšanas 

valdībā tika veikti 

aprēķini iespējamai 

ietekmei uz valsts 

budžeta deficītu, 

virssaistību finansējuma 

novirzīšanai ES fondu 

projekta īstenotājiem 

strikti jānorit saskaņā ar 

ministriju iepriekš 

noteiktajiem ikmēneša 

un ceturkšņa apguves 

plāniem.  

Par tiesiskās paļāvības 

principa ievērošanu 

lūdzu skat. komentāru 

6.punktā. 

 

 

ministrijai kā atbildīgajai iestādei, ja 

iestājas vismaz viens no šādiem 

apstākļiem: 

6.1.atbildīgās iestādes noteiktā 

kumulatīvā ikmēneša maksājumu ES 

fondu finansējuma saņēmējiem plāna 

neizpilde divus mēnešus pēc kārtas ir 

vismaz 10% un vienlaikus pārsniedz 

250 000 latus;  

6.2.virssaistību izlietojuma plānā 

aktivitātei 2012.-2015.gadam 

ceturksnī paredzēto veikto maksājumu 

ES fondu finansējuma saņēmējiem 

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 

maksājumu ES fondu 

finansējuma saņēmējiem 

neizpilde ir lielāka par 10% 

un vienlaikus pārsniedz 

250 000 latus. 

 

izpildīšanās gadījumā iestājas protokollēmumā 

minētās sankcijas, nav samērīgi ar esošo 

situāciju; piemēram, Izglītības un zinātnes 

ministrijas pārziņā esošo virssaistību ietvaros 

paredzēts apstiprināt nelielu skaitu finansiāli 

apjomīgu projektu, sekojoši, jebkura 

neizpilde, kas radusies, piemēram, publiskā 

iepirkuma vai būvdarbu rezultātā, prasīs 

minēto sankciju piemērošanu, kā rezultātā 

nebūs iespējams pabeigt projektus, tajā skaitā 

sasniegt darbības programmas papildinājumos 

noteiktos mērķus, kā arī tiks radīti zaudējumi 

valsts budžetam neatbilstoši veiktu izmaksu 

rezultātā. 

18. Protokollēmuma projekta 

5.punkts: 

Finanšu ministrija MK var 

ierosināt virssaistību 

samazinājumu proporcionāli 

par tādu pašu apjomu, kāda ir 

šī protokollēmuma 4.punktā 

minēto nosacījumu neizpilde. 

Ja tiek konstatēta sistemātiska 

plāna neizpilde vairākos 

gadījumos, tad virssaistību 

Satiksmes ministrija lūdz precizēt 

protokollēmuma projekta 5.punkta otro 

teikumu, izsakot to šādā redakcijā:  

„Ja tiek konstatēta sistemātiska plāna 

neizpilde vairākos gadījumos, tad Finanšu 

ministrija var ierosināt MK samazināt 

virssaistību apjomu par lielāko konstatēto 

neizpildes apjomu.” 

Aicinām protokollēmuma projekta 5.punkta 

otro teikumu veidot pēc analoģijas ar šā paša 

punkta pirmo teikumu, ņemot vērā to, ka 

Ņemts vērā. Skatīt protokollēmuma projekta 

7.punktu: 

Finanšu ministrija MK var ierosināt 

virssaistību samazinājumu 

proporcionāli par tādu pašu apjomu, 

kāda ir šī protokollēmuma 6.punktā 

minēto nosacījumu neizpilde. 

Virssaistību apjoma samazinājumu var 

ierosināt tikai par to piešķirto 

virssaistību daļu, par kuru nav 

uzņemtas saistības (noslēgti līgumi 
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p.k. 

Saskaņošanai nosūtītā 

projekta redakcija (konkrēta 

punkta (panta) redakcija) 

Atzinumā norādītais ministrijas (citas 

institūcijas) iebildums, kā arī saskaņošanā 

papildus izteiktais iebildums par projekta 

konkrēto punktu (pantu) 

Atbildīgās ministrijas 

norāde par to, ka 

iebildums ir ņemts vērā, 

vai informācija par 

saskaņošanā panākto 

alternatīvo risinājumu 

Projekta attiecīgā punkta (panta) 

galīgā redakcija 

1 2 3 4 5 

samazinājums var tikt 

piemērots par lielāko 

konstatēto neizpildes apjomu. 

lēmumu par virssaistību piešķiršanu un to 

apmēru pieņem MK, attiecīgi arī MK 

jāpieņem lēmums par virssaistību apjoma 

samazināšanu. 

un/vai apstiprināti projektu 

iesniegumi). Ja tiek konstatēta 

sistemātiska plāna neizpilde vairākos 

gadījumos, tad Finanšu ministrija var 

ierosināt samazināt virssaistību 

apjomu par lielāko konstatēto 

neizpildes apjomu. 

19. Protokollēmuma projekta 9. 

punkts 

Saskaņā ar Ministru kabineta 

noteikumu Nr.740 „Kārtība, 

kādā ziņo par Eiropas 

Savienības struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda ieviešanā 

konstatētajām neatbilstībām, 

pieņem lēmumu par piešķirtā 

finansējuma izlietojumu un 

atgūst neatbilstošos 

izdevumus” 23.punktu 

uzskatīt par atgūtiem 3 229 

209,10 latu, ko veido 18 

profesionālās izglītības 

iestāžu projektu īstenošanas 

līgumu, kas tika lauzti 

saskaņā ar Ministru kabineta 

Izglītības un zinātnes ministrija lūdz precizēt 

protokollēmuma projekta 9.punktā norādīto 

neatbilstoši veikto izdevumu apmēru, kas 

atgūstams saskaņā ar 2010.gada 10.augusta 

Ministru kabineta noteikumu Nr. 740 

„Kārtība, kādā ziņo par Eiropas Savienības 

struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 

konstatētajām neatbilstībām, pieņem lēmumu 

par piešķirtā finansējuma izlietojumu un 

atgūst neatbilstošos izdevumus” (turpmāk – 

MK noteikumi Nr. 740) 23.punktu – 

1 640 182,32 lati. 

Ņemts vērā. Skatīt protokollēmuma projekta 

11.punktu. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 

noteikumu Nr.740 „Kārtība, kādā ziņo 

par Eiropas Savienības struktūrfondu 

un Kohēzijas fonda ieviešanā 

konstatētajām neatbilstībām, pieņem 

lēmumu par piešķirtā finansējuma 

izlietojumu un atgūst neatbilstošos 

izdevumus” 23.punktu uzskatīt par 

atgūtiem 1 640 182,32 latu, ko veido 

18 profesionālās izglītības iestāžu 

projektu īstenošanas līgumu, kas tika 

lauzti saskaņā ar Ministru kabineta 

2012.gada 13.marta sēdes 

protokollēmumu (prot.Nr.14, 32.§) 

summa, Izglītības un zinātnes 

ministrijas pārziņā esošās 
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p.k. 
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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 

2012.gada 13.marta sēdes 

protokollēmumu (prot.Nr.14, 

32.§) summa, Izglītības un 

zinātnes ministrijas pārziņā 

esošās 3.1.1.1.aktivitātes 

„Mācību aprīkojuma 

modernizācija un 

infrastruktūras uzlabošana 

profesionālās izglītības 

programmu īstenošanai” 

ietvaros. 

3.1.1.1.aktivitātes „Mācību 

aprīkojuma modernizācija un 

infrastruktūras uzlabošana 

profesionālās izglītības programmu 

īstenošanai” ietvaros. 

20. Protokollēmuma projekts  Tieslietu ministrija vērš uzmanību uz 

2005.gada 27.maija Valsts iestāžu juridisko 

dienestu sanāksmē (prot. Nr.5) panākto 

vienošanos, ka Ministru kabineta sēdes 

protokols ir dokuments, kas fiksē Ministru 

kabineta sēdē notiekošo. Protokollēmuma 

veidā fiksē Ministru kabineta pieņemtos 

lēmumus. Ministru kabineta sēdes 

protokollēmums nav normatīvs akts un tāpēc 

nebūtu grozāms tāpat kā normatīvs akts. Ja 

nepieciešams mainīt ar Ministru kabineta 

sēdes protokollēmumu uzdotu uzdevumu, 

Ministru kabinetā iesniedzams jauns Ministru 

kabineta sēdes protokollēmuma projekts par 

Ņemts vērā. Skatīt protokollēmuma projekta 2. un 

3.punktu: 

2.punkts: Atzīt par aktualitāti 

zaudējušu Ministru kabineta 

2012.gada 8.maija sēdes 

protokollēmuma (prot. Nr.25,26.§) 

7.punktu.; 

3.punkts: Ja darbības programmas 

prioritātes ietvaros kādā no aktivitātēm 

ar MK lēmumu ir piešķirtas tiesības 

uzņemties virssaistības un kādā šīs 

prioritātes projektā ir konstatēta 

neatbilstība vai tiek lauzts līgums, 

atbrīvotais finansējums, sākot ar 
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p.k. 

Saskaņošanai nosūtītā 

projekta redakcija (konkrēta 

punkta (panta) redakcija) 

Atzinumā norādītais ministrijas (citas 

institūcijas) iebildums, kā arī saskaņošanā 

papildus izteiktais iebildums par projekta 

konkrēto punktu (pantu) 

Atbildīgās ministrijas 

norāde par to, ka 

iebildums ir ņemts vērā, 

vai informācija par 

saskaņošanā panākto 

alternatīvo risinājumu 

Projekta attiecīgā punkta (panta) 

galīgā redakcija 

1 2 3 4 5 

attiecīgā uzdevuma izpildi. 2012.gada 9.maiju, lauzto līgumu un 

neatbilstību apmērā nevar tikt 

novirzīts citu ES fonda projektu 

īstenošanai, kamēr netiek nosegts 

prioritātes virssaistību apjoms. 

21. Protokollēmuma projekts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrija: 

Ievērojot tiesiskās paļāvības principu un 

potenciālu tiesvedības procesu izslēgšanu, 

lūdzam papildināt Protokollēmumu ar jaunu 

punktu, kas paredz, ka virssaistību apjoma 

samazinājums nevar tiks piemērots tai daļai, 

par kuru ir noslēgtas vienošanās vai līgumi par 

projektu īstenošanu. 

Ņemts vērā. 

Par tiesiskās paļāvības 

principa ievērošanu 

lūdzu skat. komentāru 

6.punktā. 

 

Skatīt protokollēmuma projekta 

7.punktu 

Finanšu ministrija MK var ierosināt 

virssaistību samazinājumu 

proporcionāli par tādu pašu apjomu, 

kāda ir šī protokollēmuma 6.punktā 

minēto nosacījumu neizpilde. 

Virssaistību apjoma samazinājumu var 

ierosināt tikai par to piešķirto 

virssaistību daļu, par kuru nav 

uzņemtas saistības (noslēgti līgumi 

un/vai apstiprināti projektu 

iesniegumi). Ja tiek konstatēta 

sistemātiska plāna neizpilde vairākos 

gadījumos, tad Finanšu ministrija var 

ierosināt samazināt virssaistību 

apjomu par lielāko konstatēto 

neizpildes apjomu. 

22. Protokollēmuma projekts Kultūras ministrija lūdz papildināt 

protokollēmuma projektu ar šādiem punktiem: 
Daļēji ņemts vērā. 

Varam atbalstīt 

Skatīt protokollēmuma projekta 

13.punktu 
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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 

1. Kultūras ministrijai noteikt 

virssaistības 3.4.3.2.aktivitātei 

„Sociālekonomiski nozīmīgu kultūras 

mantojuma objektu atjaunošana” Latvijas 

Nacionālā mākslas muzeja projekta 

īstenošanai 8 000 000 LVL apmērā.  

2. Finanšu ministrijai pēc Kultūras 

ministrijas papildus argumentācijas 

saņemšanas par projektu gatavības stadiju, 

attiecīgi izvērtēt Kultūras ministrijas papildus 

pieprasījumu virssaistībām 8 milj., latu 

apmērā, no kuriem 4 milj., paredzot novirzīt 

3.4.3.2.aktivitātes „Sociālekonomiski 

nozīmīgu kultūras mantojuma objektu 

atjaunošana” projektu īstenošanai un novirzot 

4 milj. 3.4.3.3.aktivitātes „Atbalsts kultūras 

pieminekļu privātīpašniekiem kultūras 

pieminekļu saglabāšanā un to 

sociālekonomiskā potenciāla efektīvā 

izmantošanā” projektu īstenošanai (t.sk. Rīgas 

Doma projektam). 

virssaistību apjomu 12 

milj. latu apmērā, ņemot 

vērā, ka saskaņā ar š.g. 

15.maija MK sēdes 

protokola Nr.27 31.§ 

5.punktu Kultūras 

ministrijai kopējais 

iespējamais virssaistību 

apjoms tika noteikts 12 

milj. latu apmērā, nevis 

14 milj. latu apmērā. 

Līdz ar to precizēts 

ziņojuma projekta 

3.pielikums, tādējādi 

atbalstot 8 milj. latu 

virssaistību piešķiršanu 

un protokollēmuma 

projekts, paredzot 

izvērtēt iespēju KM 

virssaistību iespējas 4 

milj. latu apmērā. 

Finanšu ministrijai pēc Kultūras 

ministrijas papildu argumentācijas 

saņemšanas par projektu gatavības 

stadiju un īstenošanas nepieciešamību, 

attiecīgi izvērtēt Kultūras ministrijas 

papildus pieprasījumu virssaistībām 4 

milj., latu apmērā 3.4.3.2.aktivitātes 

„Sociālekonomiski nozīmīgu kultūras 

mantojuma objektu atjaunošana” 

projektu īstenošanai un 

3.4.3.3.aktivitātes „Atbalsts kultūras 

pieminekļu privātīpašniekiem kultūras 

pieminekļu saglabāšanā un to 

sociālekonomiskā potenciāla efektīvā 

izmantošanā” projektu īstenošanai 

(t.sk. Rīgas Doma projektam). 

23. Informatīvais ziņojums un 

protokollēmuma projekts 

Izglītības un zinātnes ministrija lūdz precizēt 

ziņojuma projekta nodaļas „Kopsavilkums” 

apakšsadaļas „Ierosinām MK 

Ņemts vērā. 

 

Skatīt informatīvā ziņojuma sadaļu 

Kopsavilkums, 1.4.sadaļu 

„Informācija par valsts budžeta 
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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 

protokollēmumā:” 2) punktu (10. lpp) un 

sadaļas „1.4. Informācija par valsts budžeta 

virssaistību iespējām 2012.gadā” ceturtās 

rindkopas 2) punktu (19.lpp) atbilstoši 

Izglītības un zinātnes ministrijas atzinuma par 

protokollēmumu 2.punktam. 

virssaistību iespējām 2012.gadā”  un 

protokollēmuma projektu. 

Kopsavilkums: Papildus skaidrojam, 

ka uz lauztām vienošanām, pārtraucot 

3.1.1.1.aktivitātes „Mācību 

aprīkojuma modernizācija un 

infrastruktūras uzlabošana 

profesionālās izglītības programmu 

īstenošanai” pirmās kārtas vienošanās, 

saskaņā ar MK 2012.gada 13.marta 

protokollēmuma (prot. 14 32.§) 

5.punktu, neattiecas ierobežojums 

novirzīt lauzto līgumu finansējumu 

jauniem projektiem, ņemot vērā 

iepriekšminēto protokollēmumu. 

24. Informatīvā ziņojuma 

3.pielikums „Virssaistību 

iespējas 2007.-2013.gada 

plānošanas perioda ES fondu 

projektos dalījumā pa 

ceturkšņiem un gadiem” 

(atkārtoti iesūtīts 

iebildums) 

Izglītības un zinātnes ministrija lūdz precizēt 

ziņojuma projekta 3.pielikumu „Virssaistību 

iespējas 2007.-2013.gada plānošanas perioda 

ES fondu projektos dalījumā pa ceturkšņiem 

un gadiem (LVL)” atbilstoši šī atzinuma 

pielikumā pievienotajai redakcijai. 

Precizējumi nepieciešami, ņemot vērā esošo 

situāciju normatīvo aktu vai to grozījumu 

izstrādē, kā arī ņemot vērā nepieciešamos 

sagatavošanās darbus projektu iesniegumu 

Daļēji ņemts vērā. 

Piekrītam Izglītības un 

zinātnes ministrijas 

ierosinātajam 

virssaistību finansējuma 

sadalījumam starp 

1.2.1.1.3. apakšaktivitāti 

"Atbalsts sākotnējās 

profesionālās izglītības 

programmu īstenošanas 

Skatīt informatīvā ziņojuma 

3.pielikumu „Virssaistību iespējas 

2007.-2013.gada plānošanas perioda 

ES fondu projektos dalījumā pa 

ceturkšņiem un gadiem” 
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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, 
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saskaņošanā panākto 

alternatīvo risinājumu 

Projekta attiecīgā punkta (panta) 

galīgā redakcija 

1 2 3 4 5 

iesniegšanai to augstas gatavības pakāpes 

nodrošināšanai. 

kvalitātes uzlabošanai un 

īstenošanai" un 

1.2.1.1.4.apakšaktivitāti 

"Sākotnējās 

profesionālās izglītības 

pievilcības veicināšana", 

ņemot vērā 

nepieciešamību 

nodrošināt stipendijas 

jauniešiem, kas piedalās 

profesionālās izglītības 

programmās, kā arī 

faktu, ka plānotais 

virssaistību sadalījums 

starp minētajām 

aktivitātēm minimāli 

ietekmē iepriekš 

saskaņoto finansējuma 

apguves plānojumu 

2012.-2013.gadā.  

Attiecībā uz 

3.1.1.1.aktivitātes 

virssaistību sadalījumu 

varam atbalstīt līgumu 

slēgšanas izmaiņas tādā 
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p.k. 

Saskaņošanai nosūtītā 

projekta redakcija (konkrēta 

punkta (panta) redakcija) 

Atzinumā norādītais ministrijas (citas 

institūcijas) iebildums, kā arī saskaņošanā 

papildus izteiktais iebildums par projekta 

konkrēto punktu (pantu) 

Atbildīgās ministrijas 

norāde par to, ka 

iebildums ir ņemts vērā, 

vai informācija par 

saskaņošanā panākto 

alternatīvo risinājumu 

Projekta attiecīgā punkta (panta) 

galīgā redakcija 

1 2 3 4 5 

apmērā, kas neskar 

maksājuma prognozes, 

taču vēršam uzmanību, 

ka vienlaikus svītrojam 

protokollēmuma punktu, 

kas noteica sankcijas par 

līguma slēgšanas plāna 

neizpildi.  

25. Informatīvā ziņojuma 1.3.1. 

sadaļa „ES fondu finanšu 

apguves progress un mērķu 

sasniegšana” 

Mērķu izpildes korekcijas 

ievieš iepirkumu rezultāti 

(mazākas summas, nekā 

plānots), kā arī projektos 

plānoto darbību laika grafiks 

novirzās uz vēlākiem 

mēnešiem, iepirkumu 

pārsūdzību un būvdarbu 

līgumu izpildes kavējumu 

dēļ, arī sarežģījumi ar 

būvatļauju saņemšanu, 

aizkavējās arī tehniskā 

projektu izstrāde, tiek lauzti 

Izglītības un zinātnes ministrija lūdz precizēt 

ziņojuma projekta apakšsadaļas „1.3.1. ES 

fondu finanšu apguves progress un mērķu 

sasniegšana” tekstu (17.lpp), izsakot to šādā 

redakcijā: „Mērķu izpildes korekcijas ievieš 

iepirkumu rezultāti (mazākas summas, nekā 

plānots), kā arī projektos plānoto darbību laika 

grafiks novirzās uz vēlākiem mēnešiem, 

iepirkumu sūdzību un būvdarbu līgumu 

izpildes kavējumu dēļ, arī sarežģījumi ar 

būvatļauju saņemšanu, aizkavējās arī tehnisko 

projektu izstrāde, tiek lauzti līgumi par 

projektēšanu un būvniecību, tiek izsludināti 

jauni iepirkumi, kā arī finansējuma saņēmēji 

nav pieprasījuši tiem pienākošos un 

normatīvajos aktos paredzētos avansus 

projektu uzsākšanai.” 

Ņemts vērā. Skatīt informatīvā ziņojuma 1.3.1. 

sadaļu „ES fondu finanšu apguves 

progress un mērķu sasniegšana”  

Mērķu izpildes korekcijas ievieš 

iepirkumu rezultāti (mazākas summas, 

nekā plānots), kā arī projektos plānoto 

darbību laika grafiks novirzās uz 

vēlākiem mēnešiem, iepirkumu 

sūdzību un būvdarbu līgumu izpildes 

kavējumu dēļ, arī sarežģījumi ar 

būvatļauju saņemšanu, aizkavējās arī 

tehnisko projektu izstrāde, tiek lauzti 

līgumi par projektēšanu un 

būvniecību, tiek izsludināti jauni 

iepirkumi, kā arī finansējuma saņēmēji 
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līgumi par projektēšanu un 

būvniecību, tiek izsludināts 

jauni iepirkumi 

nav pieprasījuši tiem pienākošos un 

normatīvajos aktos paredzētos avansus 

projektu uzsākšanai. 

26. Informatīvā ziņojuma sadaļa 

1.1.3. „Darbības programma 

„Infrastruktūra un 

pakalpojumi” un tās 

papildinājums” 

2012.gada otrajā ceturksnī 

veikti grozījumi DP 

„Infrastruktūra un 

pakalpojumi” papildinājumā, 

neapgūto KF finansējumu 

3.5.2.1.2.apakšaktivitātes 

„Pasākumi uzņēmumu 

siltumapgādes sistēmu 

efektivitātes paaugstināšanai” 

ietvaros 12,4 milj. latu 

apmērā pārdalot 

3.5.2.1.1.apakšaktivitātes 

„Pasākumi centralizētās 

siltumapgādes sistēmu 

efektivitātes paaugstināšanai” 

īstenošanai un 

3.1.4.2.aktivitātes „Darba 

Labklājības ministrija lūdz ziņojuma 13. lpp. 

1.1.3. punktā precizēt, ka no 3.1.4.2. 

aktivitātes uz 3.1.4.1.5. apakšaktivitāti tika 

pārdalīti 17,1 tūkst. latu, tai skaitā ERAF 

finansējums 14,5 tūkst. latu un nacionālais 

publiskais finansējums 2,6 tūkst. latu 

(atbilstoši 02.05.2012 Ministru kabineta 

apstiprinātajiem grozījumiem darbības 

programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 

papildinājuma 3.1.4. pasākuma 

"Nodarbinātības un sociālo pakalpojumu 

infrastruktūra" finanšu plānā). 

Ņemts vērā. Skatīt informatīvā ziņojuma 

1.1.3.sadaļu „„Darbības programma 

„Infrastruktūra un pakalpojumi” 

2012.gada otrajā ceturksnī veikti 

grozījumi DP „Infrastruktūra un 

pakalpojumi” papildinājumā, neapgūto 

KF finansējumu 

3.5.2.1.2.apakšaktivitātes „Pasākumi 

uzņēmumu siltumapgādes sistēmu 

efektivitātes paaugstināšanai” ietvaros 

12,4 milj. latu apmērā pārdalot 

3.5.2.1.1.apakšaktivitātes „Pasākumi 

centralizētās siltumapgādes sistēmu 

efektivitātes paaugstināšanai” 

īstenošanai un 3.1.4.2.aktivitātes 

„Darba tirgus institūciju 

infrastruktūras pilnveidošana” 

īstenošanas rezultātā radušos 

finansējuma ietaupījumu 17,1 tūkst. 

latu apmērā, tai skaitā ERAF 

finansējums 14,5 tūkst. latu un 

nacionālais publiskais finansējums 2,6 
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iebildums ir ņemts vērā, 

vai informācija par 

saskaņošanā panākto 

alternatīvo risinājumu 
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tirgus institūciju 

infrastruktūras 

pilnveidošana” īstenošanas 

rezultātā radušos finansējuma 

ietaupījumu 12 tūkst. latu 

apmērā, tai skaitā ERAF 

finansējums 10,2 tūkst. latu 

un nacionālais publiskais 

finansējums 1,8 tūkst. latu, 

pārdalot 

3.1.4.1.5.apakšaktivitātei 

„Infrastruktūras 

pilnveidošana sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumu 

sniegšanai personām ar 

garīga rakstura 

traucējumiem” papildu 

darbību īstenošanai. 

tūkst. latu, pārdalot 

3.1.4.1.5.apakšaktivitātei 

„Infrastruktūras pilnveidošana sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai 

personām ar garīga rakstura 

traucējumiem” papildu darbību 

īstenošanai. 

27. Informatīvā ziņojuma 1.4. 

sadaļa „Informācija par valsts 

budžeta virssaistību iespējām 

2012.gadā” 

Papildus Finanšu ministrija ir 

izstrādājusi virssaistību 

uzraudzības kārtību, kurā 

Izglītības un zinātnes ministrija lūdz precizēt 

sadaļas „1.4. Informācija par valsts budžeta 

virssaistību iespējām 2012.gadā” pēdējo 

rindkopu (20.lpp), izsakot to šādā redakcijā: 

„Papildus Finanšu ministrija ir izstrādājusi 

virssaistību uzraudzības kārtības projektu, 

kurā sniegti skaidrojumi par piešķirtā valsts 

Ņemts vērā. Skatīt informatīvā ziņojuma 1.4.sadaļu 

„Informācija par valsts budžeta 

virssaistību iespējām 2012.gadā” 

Papildus Finanšu ministrija ir 

izstrādājusi virssaistību uzraudzības 

kārtības projektu, kurā sniegti 

skaidrojumi par piešķirtā valsts 
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sniegti skaidrojumi par 

piešķirtā valsts budžeta 

virssaistību apjoma 

izmantošanas nosacījumiem 

un uzraudzību, tai skaitā 

kontroles mehānismu un 

rīcību, ja ES fondu un 

virssaistību apguve nenoritēs 

saskaņā ar iepriekš plānoto. 

budžeta virssaistību apjoma izmantošanas 

nosacījumiem un uzraudzību, tai skaitā 

kontroles mehānismu un rīcību, ja ES fondu 

un virssaistību apguve nenoritēs saskaņā ar 

iepriekš plānoto. Par kārtības projektu ir 

saņemti ES fondus administrējošo iestāžu 

atzinumi un turpinās kārtības projekta 

saskaņošana. 

budžeta virssaistību apjoma 

izmantošanas nosacījumiem un 

uzraudzību, tai skaitā kontroles 

mehānismu un rīcību, ja ES fondu un 

virssaistību apguve nenoritēs saskaņā 

ar iepriekš plānoto. Par kārtības 

projektu ir saņemti ES fondus 

administrējošo iestāžu atzinumi un 

turpinās kārtības projekta 

saskaņošana. 

28. Informatīvā ziņojuma 1.4. 

sadaļa „Informācija par valsts 

budžeta virssaistību iespējām 

2012.gadā” 

Papildus Finanšu ministrija ir 

izstrādājusi virssaistību 

uzraudzības kārtību, kurā 

sniegti skaidrojumi par 

piešķirtā valsts budžeta 

virssaistību apjoma 

izmantošanas nosacījumiem 

un uzraudzību, tai skaitā 

kontroles mehānismu un 

rīcību, ja ES fondu un 

virssaistību apguve nenoritēs 

Labklājības ministrija: 

Ņemot vērā, ka uz ziņojuma izskatīšanas brīdi 

vadošās iestādes izstrādātā virssaistību 

uzraudzības kārtība nav apstiprināta 

(Labklājības ministrijas komentārus par virkni 

neskaidrajiem jautājumiem sniedza 

18.07.2012), lūdzam precizēt ziņojuma 

projekta 20.lpp. 1.4. punkta pēdējo teikumu, 

nosakot, ka Finanšu ministrija ir izstrādājusi 

virssaistību uzraudzības kārtības projektu, 

kurš tiek skaņots ar atbildīgo 

iestādi/sadarbības iestādi. 

Ņemts vērā. Skatīt informatīvā ziņojuma 1.4. 

sadaļa „Informācija par valsts budžeta 

virssaistību iespējām 2012.gadā” 

Papildus Finanšu ministrija ir 

izstrādājusi virssaistību uzraudzības 

kārtības projektu, kurā sniegti 

skaidrojumi par piešķirtā valsts 

budžeta virssaistību apjoma 

izmantošanas nosacījumiem un 

uzraudzību, tai skaitā kontroles 

mehānismu un rīcību, ja ES fondu un 

virssaistību apguve nenoritēs saskaņā 

ar iepriekš plānoto. Par kārtības 

projektu ir saņemti ES fondus 

administrējošo iestāžu atzinumi un 
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saskaņā ar iepriekš plānoto. turpinās kārtības projekta saskaņošana. 

29. Informatīvā ziņojuma sadaļas 

1.5.1. „Publisko resursu 

ieguldījums un sasniegtie 

rezultāti darbības programma 

„Cilvēkresursi un 

nodarbinātība” apakšsadaļa 

„Administratīvās kapacitātes 

stiprināšana”  

Pamatojoties uz MK 

2011.gada 20.decembra sēdes 

protokollēmuma (protokols 

nr.75, 45.§) uzdevumu, 

Valsts kancelejai, apkopojot 

ES fondu vadībā iesaistīto 

iestāžu sniegto informāciju, ir 

sagatavojusi informatīvu 

ziņojumu iesniegšanai MK 

par ES fondu 

līdzfinansētajiem pētījumiem 

un š.g. 31.maijā sniegusi 

informāciju ES fondu 

uzraudzības komitejas sēdē 

par secinājumiem un 

priekšlikumiem rīcībai. 

Valsts kanceleja lūdz precizēt ziņojuma 

projekta 24.lpp. pēdējā rindkopā iekļauto 

informāciju par Ministru kabineta 2011.gada 

20.decembra sēdes protokollēmuma izpildi, 

proti, atbilstoši š.g. 31.jūlija Ministru kabineta 

sēdē nolemtajam tika precizēts ziņojumam 

pievienotais protokollēmuma projekts. 

Pabeigto pētījumu iesniegšanas termiņš 

Pārresoru koordinācijas centrā mainīts no 

1.augusta uz 1.septembri, bet turpmākais 

uzdevums publicēt pētījumus noteikts – ne 

vēlāk kā nedēļas laikā, saskaņojot to ar 

Ministru kabinetā 24.jūlijā apstiprināto 

noteikumu projektu „a, kādā valsts iestādes, 

pašvaldības un pašvaldības iestādes pasūta 

pētījumus”. 

Ņemts vērā. Skatīt Informatīvā ziņojuma sadaļu 

1.5.1. „Publisko resursu ieguldījums 

un sasniegtie rezultāti darbības 

programma „Cilvēkresursi un 

nodarbinātība” 

Pamatojoties uz MK 2011.gada 

20.decembra sēdes protokollēmuma 

(protokols nr.75, 45.§) uzdevumu, 

Valsts kancelejai, apkopojot ES fondu 

vadībā iesaistīto iestāžu sniegto 

informāciju, ir sagatavojusi 

informatīvu ziņojumu iesniegšanai 

MK par ES fondu līdzfinansētajiem 

pētījumiem un š.g. 31.maijā sniegusi 

informāciju ES fondu uzraudzības 

komitejas sēdē par secinājumiem un 

priekšlikumiem rīcībai. Ziņojumam 

pievienotais protokollēmuma projekts 

nosaka uzdevumu Izglītības un 

zinātnes ministrijai, VARAM, Finanšu 

ministrijai, Labklājības ministrijai, 

Ekonomikas ministrijai un Valsts 

kancelejai līdz š.g. 1.septembrim 

nosūtīt Pārresoru koordinācijas centra 



40 

 

 

FMizz_150812_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, 
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Ziņojumam pievienotais 

protokollēmuma projekts 

nosaka uzdevumu Izglītības 

un zinātnes ministrijai, 

VARAM, Finanšu ministrijai, 

Labklājības ministrijai, 

Ekonomikas ministrijai un 

Valsts kancelejai līdz š.g. 

1.augustam nosūtīt Pārresoru 

koordinācijas centra Pētījumu 

un publikāciju datu bāzē 

pabeigtos ES fondu 

līdzfinansētos pētījumus. 

Protokollēmums arī nosaka, 

ka atbildīgajai iestādei vai 

sadarbības iestādei ir 

jānodrošina, ka ES fondu 

līdzfinansētais lietišķais 

pētījums tiek publicēts 

Pētījumu un publikāciju datu 

bāzē ne vēlāk kā mēneša 

laikā pēc izmaksu 

attiecināšanas atbildīgajā vai 

sadarbības iestādē, tādējādi 

nodrošinot ES fondu 

Pētījumu un publikāciju datu bāzē 

pabeigtos ES fondu līdzfinansētos 

pētījumus. Protokollēmums arī nosaka, 

ka atbildīgajai iestādei vai sadarbības 

iestādei ir jānodrošina, ka ES fondu 

līdzfinansētais lietišķais pētījums tiek 

publicēts Pētījumu un publikāciju datu 

bāzē ne vēlāk kā nedēļas laikā pēc 

izmaksu attiecināšanas atbildīgajā vai 

sadarbības iestādē, tādējādi nodrošinot 

ES fondu līdzfinansēto pētījumu plašu 

pieejamību. 
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līdzfinansēto pētījumu plašu 

pieejamību. 

30. Informatīvā ziņojuma 1.5.1. 

sadaļa „Publisko resursu 

ieguldījums un sasniegtie 

rezultāti darbības programma 

„Cilvēkresursi un 

nodarbinātība” apakšsadaļa 

„Nodarbinātības veicināšana 

un veselība darbā” 

 Kopumā algotajos pagaidu 

sabiedriskajos darbos līdz 

2013.gada beigām plānots 

iesaistīt 29 700 personas. 

Līdz 2012.gada 2.ceturkšņa 

beigām algotajos pagaidu 

sabiedriskajos darbos tika 

iesaistīti jau 6 324 

bezdarbnieki. 

Labklājības ministrija lūdz ziņojuma 1.5.1 

apakšpunkta   sadaļā „Nodarbinātības 

veicināšana un veselība darbā” 23.lpp. otrās 

rindkopas pēdējos 2 teikumus izteikt šādā 

redakcijā: „Kopumā algotajos pagaidu 

sabiedriskajos darbos līdz 2013.gada beigām 

plānots iesaistīt 36 318 personas. Līdz 

2012.gada 2.ceturkšņa beigām algotajos 

pagaidu sabiedriskajos darbos tika iesaistīti 

jau 15 027 bezdarbnieki.”. 

Ņemts vērā. Skatīt informatīvā ziņojuma sadaļu 

1.5.1. „Publisko resursu ieguldījums 

un sasniegtie rezultāti darbības 

programma „Cilvēkresursi un 

nodarbinātība” 

Kopumā algotajos pagaidu 

sabiedriskajos darbos līdz 2013.gada 

beigām plānots iesaistīt 36 318 

personas. Līdz 2012.gada 2.ceturkšņa 

beigām algotajos pagaidu 

sabiedriskajos darbos tika iesaistīti jau 

15 027 bezdarbnieki. 

31. Informatīvā ziņojuma 1.5.1. 

sadaļa „Publisko resursu 

ieguldījums un sasniegtie 

rezultāti darbības programma 

„Cilvēkresursi un 

nodarbinātība” apakšsadaļa 

Labklājības ministrija ziņojuma 

1.5.1.apkašpunkta  sadaļā „Sociālās 

iekļaušanās veicināšana” 23.lpp. pēdējās 

rindkopas teikumu izteikt šādā redakcijā: 

„Kopumā līdz 2012.gada 30.jūnijam 

pilnveidotos sociālās rehabilitācijas 

Ņemts vērā. Skatīt informatīvā ziņojuma 1.5.1. 

sadaļa „Publisko resursu ieguldījums 

un sasniegtie rezultāti darbības 

programma „Cilvēkresursi un 

nodarbinātība” 

Kopumā līdz 2012.gada 30.jūnijam 
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„Sociālās iekļaušanās 

veicināšana” 

Kopumā līdz 2012.gada 

30.jūnijam pilnveidotos 

sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumus saņēmušas 3 

826 personas (85,0% no 

plānošanas periodam noteiktā 

mērķa), vienlaikus atbalsts 

integrācijai darba tirgū 

sniegts 28 383 sociālās 

atstumtības riskam pakļautām 

personām (89% no periodā 

plānotā). 

pakalpojumus saņēmušas 6 838 personas 

(152% no plānošanas periodam noteiktā 

mērķa), vienlaikus atbalsts integrācijai darba 

tirgū sniegts 31 168 sociālās atstumtības 

riskam pakļautām personām (105% no periodā 

plānotā)”. 

pilnveidotos sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumus saņēmušas 6 838 

personas (152% no plānošanas 

periodam noteiktā mērķa), vienlaikus 

atbalsts integrācijai darba tirgū sniegts 

31 168 sociālās atstumtības riskam 

pakļautām personām (105% no 

periodā plānotā). 

32. Informatīvā ziņojuma sadaļas 

„1.5.2. Publisko resursu 

ieguldījums un sasniegtie 

rezultāti darbības programmā 

„Uzņēmējdarbība un 

inovācijas”” apakšsadaļa 

„Zinātne, pētniecība un 

attīstība”: 

Secināms, ka aktivitātes 

„Atbalsts zinātnei un 

pētniecībai", aktivitātes 

Izglītības un zinātnes ministrija lūdz precizēt 

sadaļas „1.5.2. Publisko resursu ieguldījums 

un sasniegtie rezultāti darbības programmā 

„Uzņēmējdarbība un inovācijas”” nodaļas 

„Zinātne, pētniecība un attīstība” pēdējo 

teikumu, izsakot to šādā redakcijā: „Secināms, 

ka aktivitātes „Atbalsts zinātnei un 

pētniecībai”, aktivitātes „Atbalsts 

starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē 

un tehnoloģijās (EUREKA, 

7.ietvarprogramma un citi)” un 

Ņemts vērā. Skatīt informatīvā ziņojuma sadaļas 

„1.5.2. Publisko resursu ieguldījums 

un sasniegtie rezultāti darbības 

programmā „Uzņēmējdarbība un 

inovācijas”” 

Secināms, ka aktivitātes „Atbalsts 

zinātnei un pētniecībai”, aktivitātes 

„Atbalsts starptautiskās sadarbības 

projektiem zinātnē un tehnoloģijās 

(EUREKA, 7.ietvarprogramma un 

citi)” un apakšaktivitātes „Zinātnes 
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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 

„Atbalsts starptautiskās 

sadarbības projektiem zinātnē 

un tehnoloģijās (EUREKA, 

7.IP un citi)" un 

apakšaktivitātes „Zinātnes 

infrastruktūras attīstība" 

identificējams risks, ka ir 

apstiprināti tādi projekti, 

kuros finansējuma saņēmējs 

(zinātniskie institūti- 

augstskolas, kam noteikts 

atvasinātas publiskas 

personas statuss) varētu 

nenodrošināt uzņemtās 

saistības. 

apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras 

attīstība” pirmās kārtas projektos identificēts 

risks, ka finansējuma saņēmēji (zinātniskie 

institūti – atvasinātu publisku personu 

izveidotas publiskās aģentūras) var nespēt 

nodrošināt nepārtrauktu finanšu plūsmu 

projekta sekmīgai īstenošanai. Izglītības un 

zinātnes ministrija kā atbildīgā iestāde 

sadarbībā ar vadošo iestādi un Valsts kasi, 

izvērtējot publisko aģentūru finanšu plūsmas 

nodrošināšanas problēmu minētajās aktivitātēs 

secināja, ka atbilstošākais risinājums ir 

minētajiem finansējuma saņēmējiem saņemt 

Valsts kases aizņēmumu ar publisko aģentūru 

dibinātāju – atvasināto publisko personu – 

starpniecību. Šādu risinājumu ļauj piemērot 

arī normatīvais regulējums par valsts 

aizdevuma piešķiršanu.” 

infrastruktūras attīstība” pirmās kārtas 

projektos identificēts risks, ka 

finansējuma saņēmēji (zinātniskie 

institūti – atvasinātu publisku personu 

izveidotas publiskās aģentūras) var 

nespēt nodrošināt nepārtrauktu finanšu 

plūsmu projekta sekmīgai īstenošanai. 

Izglītības un zinātnes ministrija kā 

atbildīgā iestāde sadarbībā ar vadošo 

iestādi un Valsts kasi, izvērtējot 

publisko aģentūru finanšu plūsmas 

nodrošināšanas problēmu minētajās 

aktivitātēs secināja, ka atbilstošākais 

risinājums ir minētajiem finansējuma 

saņēmējiem saņemt Valsts kases 

aizņēmumu ar publisko aģentūru 

dibinātāju – atvasināto publisko 

personu – starpniecību. Šādu 

risinājumu ļauj piemērot arī 

normatīvais regulējums par valsts 

aizdevuma piešķiršanu. 

33. Informatīvā ziņojuma 

Kopsavilkuma un sadaļa 

1.5.3. Publisko resursu 

ieguldījums un sasniegtie 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrija izsaka šādu iebildumu: 

Lūdzam precizēt Ziņojuma Kopsavilkuma 8 

lpp un 1.5.3. sadaļu, kur ir aprakstīta situācija 

Ņemts vērā.  

Vienlaikus vēršam 

VARAM uzmanību uz 

to, ka VARAM ir 

Skatīt informatīvā ziņojuma 

Kopsavilkuma un sadaļa 1.5.3. 

Publisko resursu ieguldījums un 

sasniegtie rezultāti darbības 
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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 

rezultāti darbības programma 

„Infrastruktūra un 

pakalpojumi”  

2012.gada maijā vadošā 

iestāde ir risinājusi jautājumu 

par Satiksmes ministrijas un 

VARAM kā atbildīgajai 

iestādei KF līdzfinansēto 

projektu ietvaros izveidojušos 

situāciju, kad to ietvaros 

darbības pārklājas. Kā 

piemēru ir jāmin Iecavas 

novada pašvaldības teritorijā 

īstenoto ceļu uzlabošanas 

projektu un 

ūdenssaimniecības projektu 

(KF līdzfinansētie projekti 

„Valsts galvenā autoceļa A7 

Rīga - Bauska - Lietuvas 

robeža (Grenctāle) km 42,90 

- 44,80 segas rekonstrukcija” 

un „Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu attīstība Iecavas 

novadā”), kuri tika iesniegti 

vērtēšanai 2010.gada maijā. 

ar Iecavas novada pašvaldības teritorijā 

īstenoto ceļa projektu, jo izdarītais secinājums, 

ka VARAM projekta ietvaros būtu jāveic 

darbi ar beztranšejas metodi neatrisinātu 

situāciju, jo kanalizācijas iebūve, jebkurā 

gadījumā ir jāveic ar atklāto tranšejas metodi. 

VARAM projektu vērtēšanas laikā pārliecinās 

vai pieteiktie projekti nepārklājas ar citu 

iestāžu finansētajiem projektiem, tomēr šajā 

situācijā pārklāšanās ir netieši saistītajās ielās, 

kas nav minētas Satiksmes ministrijas 

projektā. Uzskatām, ka Vadošajai iestādei ir 

jāuzlabo koordinējošā funkcija. Piedāvājam 

ņemot vērā, ka visās projektu vērtēšanas 

komisijās ir Vadošās iestādes pārstāvis 

novērotāja statusā, šim/šiem darbiniekiem 

veidot visaptveroši sistēmu, kas uzraudzītu 

katrā lokālajā vietā veicamās darbības, visu 

aktivitāšu kontekstā 

atbildīgs par pašvaldību 

savstarpēju sadarbību un 

koordināciju investīciju 

projektu plānošanā un 

realizācijā, līdz ar to FM 

ar 06.08.2012. vēstuli 

Nr. 16-3-02-1/5099 ir 

lūgusi VARAM risināt 

šo jautājumu sistēmiski,  

nodrošinot nepieciešamo 

vadību un koordināciju, 

lai pašvaldību teritorijās 

apstiprināto projektu 

ietvaros novērstu 

atbalsta un darbību 

pārklāšanās risku, kā arī  

noteikt atbildīgo par šīs 

funkcijas nodrošināšanu 

(piem., kādai no 

esošajām VARAM darba 

grupām, koordinācijas 

padomēm u.tml.), kā arī 

izstrādāt pasākumu 

plānu mērķa 

sasniegšanai.  

programma „Infrastruktūra un 

pakalpojumi” 

Tāpat 2012.gada maijā vadošā iestāde 

ir risinājusi jautājumu par Satiksmes 

ministrijas un VARAM kā atbildīgajai 

iestādei KF līdzfinansēto projektu 

ietvaros izveidojušos situāciju, kad to 

ietvaros darbības pārklājas. Kā 

piemēru ir jāmin Iecavas novada 

pašvaldības teritorijā īstenotos ceļu 

uzlabošanas projektu un 

ūdenssaimniecības projektu 

(Kohēzijas fonda līdzfinansētie 

projekti „Valsts galvenā autoceļa A7 

Rīga - Bauska - Lietuvas robeža 

(Grenctāle) km 42,90 - 44,80 segas 

rekonstrukcija” un 

„Ūdenssaimniecības pakalpojumu 

attīstība Iecavas novadā”), kuri tika 

iesniegti vērtēšanai 2010.gada maijā. 

Abos projektos kā attiecināmas 

izmaksas ir iekļautas Iecavas novadā 

esošo Baldones un Virzas ielu 

asfaltēšana. Satiksmes ministrija sava 

projekta ietvaros ir uzlikusi asfaltu 
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punkta (panta) redakcija) 

Atzinumā norādītais ministrijas (citas 
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konkrēto punktu (pantu) 
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Projekta attiecīgā punkta (panta) 

galīgā redakcija 

1 2 3 4 5 

Abos projektos kā 

attiecināmas izmaksas ir 

iekļautas Iecavas novadā 

esošo Baldones un Virzas 

ielu asfaltēšana. Satiksmes 

ministrija sava projekta 

ietvaros ir uzlikusi asfaltu 

šajās ielās un VARAM vēlāk 

ir uzsācis ūdensvada 

nomaiņas darbus jau sava 

projekta ietvaros, laužot tikko 

Satiksmes ministrijas 

projektā uzlikto asfaltu, tādā 

veidā ietekmējot Satiksmes 

ministrija projekta ilgtspēju. 

Normālajos apstākļos būtu 

vispirms jānomaina visas 

komunikācijas šajās ielās un 

tikai tad jāuzliek asfalts 

Satiksmes ministrijai projekta 

ietvaros, vai arī VARAM 

projekta ietvaros būtu jāveic 

darbi ar beztranšejas metodi, 

kas šajā situācijā būtu bijis 

iespējams pie nosacījuma, ja 

šajās ielās un VARAM vēlāk ir 

uzsācis ūdensvada nomaiņas darbus 

jau sava projekta ietvaros, laužot tikko 

Satiksmes ministrijas projektā uzlikto 

asfaltu, tādā veidā ietekmējot 

Satiksmes ministrijas projekta 

ilgtspēju. Normālos apstākļos būtu 

vispirms jānomaina visas 

komunikācijas šajās ielās un tikai tad 

jāuzliek asfalts Satiksmes ministrijas 

projekta ietvaros vai arī VARAM 

projekta ietvaros būtu jāveic darbi ar 

beztranšejas metodi, kas šajā situācijā 

būtu bijis iespējams pie nosacījuma, 

ka darbības starp abām ministrijām 

būtu saskaņotas un starp tām notiktu 

pastāvīga komunikācija, piemēram, 

piedaloties projektu iesniegumu 

vērtēšanas komisijās utt. Šādas 

situācijas rašanās bija signāls sistēmas 

uzlabošanas pasākumiem, līdz ar to 

turpmāk darbību pārklāšanās risks tiks 

novērsts, iekļaujot papildu punktu MK 

noteikumos par aktivitāšu īstenošanu, 

ar kuru projekta vērtēšanas procesā 
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Atzinumā norādītais ministrijas (citas 
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papildus izteiktais iebildums par projekta 

konkrēto punktu (pantu) 

Atbildīgās ministrijas 
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iebildums ir ņemts vērā, 
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Projekta attiecīgā punkta (panta) 

galīgā redakcija 

1 2 3 4 5 

darbības starp abām 

ministrijām būtu saskaņotas 

un starp tām notiktu 

pastāvīga komunikācija, 

piemēram, piedaloties 

projektu iesniegumu 

vērtēšanas komisijās utt. 

Šādas situācijas rašanās ir 

signāls sistēmas uzlabošanas 

pasākumiem, īpaši atbildīgās 

iestādes koordinācijas 

jautājumos (skat. 1.5.3.sadaļu 

un protokollēmuma 

7.punktu). 

atbildīgajai iestādei būs jāpārliecinās 

par projekta finansējuma un darbību 

nepārklāšanos ar citu ministriju 

plānotiem, īstenošanā esošiem vai 

pabeigtiem projektiem. 

34. Kopsavilkums un 1.5.3.sadaļa 

(atkārtoti iesūtīts 

iebildums) 

VARAM: 

Uzturam VARAM 2012.gada 6.augusta 

sniegtā atzinuma Nr.4.2.5-05/18-1e/11420 

daļu no punkta Nr.1 iebilduma, lūdzot precizēt 

ziņojuma Kopsavilkuma 8 lpp un 1.5.3.sadaļu, 

kur ir aprakstīta situācija ar Iecavas novada 

pašvaldības teritorijā īstenoto ceļa projektu un 

no situācijas izklāsta minētie secinājumi. 

Norādām, ka VARAM kā atbildīgā iestāde 

projektu iesniegumu vērtēšanas laikā 

Vienotajā informācijas sistēmā un citās 

Daļēji ņemts vērā. 

Ņemot vērā, ka VARAM 

ir vadošā valsts 

pārvaldes iestāde vides 

aizsardzības, reģionālās 

attīstības plānošanas un 

koordinācijas, 

pašvaldību attīstības un 

pārraudzības, teritorijas 

attīstības plānošanas un 

zemes pārvaldības, 

Skat 1.5.3.sadaļu.  
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1 2 3 4 5 

projektu datu bāzēs pārbauda, vai tās 

apstiprināmos projektos plānotās aktivitātes 

nav iekļautas jau apstiprinātajos projektos, kas 

projekta vērtēšanas brīdi ir apstiprināti vai ir 

ieviešanā. Papildus uzskatām, ka darbību 

pārklāšanās risku dažādu projektu ietvaros 

vienā teritorijā var novērst projektu 

plānošanas, t.sk. vērtēšanas stadijā, piemērojot 

Finanšu ministrijas 2012.gada 6.augusta 

vēstulē Nr.16 3-02-1/5099 izteikto 

ierosinājumu izstrādāt pasākumu plānu 

pašvaldību teritorijās īstenojamo projektu 

vadībai un koordinācijai, kas paredzētu 

pašvaldībām informēt atbildīgās iestādes par 

kalendārajā gadā plānotajiem projektiem un to 

īstenošanas grafiku. VARAM atbalsta šāda 

plāna izstrādi un piedāvā iesaistīt tajā Latvijas 

Pašvaldību savienību un Lielo pilsētu 

asociāciju, bet uzskatām, ka šāda plāna 

izstrāde jānodrošina Finanšu ministrijai kā 

Eiropas Savienības struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda vadošajai iestādei, jo darbību 

pārklāšanās risks var būt gan pašvaldību, gan 

valsts iestāžu īstenojamo projektu ietvaros. 

vienas pieturas aģentūras 

principa ieviešanas 

valsts un pašvaldību 

pakalpojumu pieejamībā, 

kā arī elektroniskās 

pārvaldes, informācijas 

sabiedrības un 

informācijas tehnoloģiju 

valsts pārvaldē jomā 

(29.03.2011. MK 

noteikumi Nr.233 "Vides 

aizsardzības un 

reģionālās attīstības 

ministrijas nolikums" 

("LV", 52 (4450), 

01.04.2011.) [stājas 

spēkā 02.04.2011.], 

uzskatām, ka  ES fondu 

un valsts budžeta 

investīciju koordinēšana 

pašvaldību teritorijās ir 

VARAM funkcija. 

Aicinām rast risinājumu 

līdz nākamā ceturkšņa 

ziņojuma sagatavošanai. 
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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 

35. Informatīvā ziņojuma 5.3. 

sadaļas ,,Neatbilstoši veiktie 

izdevumi un zaudējumi valsts 

budžetam 2007.- 2013.gada 

plānošanas periodā ES 

fondos’’ 3.tabula ,,Ierosināto 

dienesta izmeklēšanu un 

disciplinārlietu skaits 

2012.gada otrajā ceturksnī, 

saistībā ar konstatētajām 

neatbilstībām valsts budžeta 

iestāžu īstenotajos projektos, 

kuri līdzfinansēti no ES 

fondu 2007. – 2013. gada 

plānošanas perioda, 

EEZ/Norvēģijas finanšu 

instrumentu un Latvijas 

Šveices sadarbības 

programmām.”, informācija 

par KM ierosinātajām 

dienesta izmeklēšanām un 

disciplinārlietām 

Kultūras ministrija lūdz papildināt informāciju 

Informatīvā ziņojuma tabulā Nr.3 par Kultūras 

ministrijas kompetencē esošo ES fondu 

aktivitāšu ietvaros ierosināto dienesta 

izmeklēšanu un disciplinārlietu skaitu 

2012.gada otrajā ceturksnī, saistībā ar 

konstatētajām neatbilstībām valsts budžeta 

iestāžu īstenotajos projektos, kuri 

līdzfinansēto no ES fondu 2007.- 2013.gada 

plānošanas pieoda. 

Ņemts vērā. Ziņojuma 5.3. sadaļas tabulā Nr.3 

iekļauta informācija par Kultūras 

ministrijas resorā konstatēto 

neatbilstībām virs 85 latiem, par 

kurām ierosinātas izmeklēšanas- 2 

izmeklēšanas par kopējo neatbilstību 

summu 1 576,67 lati. 

36. Informatīvais ziņojums Kultūras ministrija lūdz, atsaucoties uz 

Kultūras ministrijas un Finanšu ministrijas 

saraksti par virssaistību noteikšanu Kultūras 

Ņemts vērā. Skatīt protokollēmuma projekta 

12.punktu un informatīvā ziņojuma 

Kopsavilkumu. 
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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 

ministrijas administrēto aktivitāšu ietvaros 

(Kultūras ministrijas 20.06.2012. vēstule 

Nr.12.1-3/2364, Finanšu ministrijas 

29.06.2012. vēstule Nr.16-3-02-1/4268, 

Kultūras ministrijas 16.07.2012. vēstule 

Nr.12.1-3/27070), lūdzam papildināt 

informatīvo ziņojumu ar informāciju par 

Kultūras ministrijas plānotajām virssaistībām 

darbības programmas “Infrastruktūra un 

pakalpojumi” papildinājuma 3.4.3.2.aktivitātē 

„Sociālekonomiski nozīmīgu kultūras 

mantojuma objektu atjaunošana” un 

3.4.3.3.aktivitātē „Atbalsts kultūras 

pieminekļu privātīpašniekiem kultūras 

pieminekļu saglabāšanā un to 

sociālekonomiskā potenciāla efektīvā 

izmantošanā” (skatīt vēstules pielikumu Nr.1). 

Atbalstīt KM priekšlikumu par 

virssaistību piešķiršanu 8 milj. latu 

apmērā 3.4.3.2.aktivitātei 

„Sociālekonomiski nozīmīgu kultūras 

mantojuma objektu atjaunošana” 

Latvijas Nacionālā mākslas muzeja 

projekta īstenošanai un pēc KM 

papildu argumentācijas saņemšanas 

par projektu gatavības stadiju un 

īstenošanas nepieciešamību, attiecīgi 

izvērtēt Kultūras ministrijas papildus 

pieprasījumu virssaistībām 4 milj., latu 

apmērā 3.4.3.2.aktivitātes 

„Sociālekonomiski nozīmīgu kultūras 

mantojuma objektu atjaunošana” 

projektu īstenošanai un 

3.4.3.3.aktivitātes „Atbalsts kultūras 

pieminekļu privātīpašniekiem kultūras 

pieminekļu saglabāšanā un to 

sociālekonomiskā potenciāla efektīvā 

izmantošanā” projektu īstenošanai 

(t.sk. Rīgas Doma projektam). 

37. Informatīvā ziņojuma 

6.pielikums ,, Informācija par 

aktivitātēm, kurās 

Valsts Kanceleja: 

Lūdzam ziņojuma projekta 6.pielikumā izslēgt 

informāciju par 1.5.2.1.aktivitāti „Publiskās 

Ņemts vērā. No ziņojuma 6.pielikuma izslēgta 

informācija par 1.5.2.1.aktivitāti 

,,Publiskās pārvaldes cilvēkresursu 
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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 

neatbilstību apjoms pret 

aktivitātē iesniegtajiem 

maksājumu pieprasījumiem 

līdz 2012.gada 30.jūnijam 

pārsniedz 2% būtiskuma 

līmeni’’ ieraksts par 

1.5.2.1.aktivitātes ietvaros 

konstatēto neatbilstoši veikto 

izdevumu īpatsvaru 

 

pārvaldes cilvēkresursu plānošanas un vadības 

IT sistēmas izstrāde un ieviešana” vai arī 

papildināt šo ierakstu ar situācijas 

skaidrojumu, ņemot vērā, ka izmaiņas 

aktivitātē noteica Finanšu ministrijas 

ierosinātie grozījumi par līdzekļu pārdali uz 

Labklājības ministrijas administrēto 

1.3.1.1.3.apakšaktivitāti „Bezdarbnieku un 

darba meklētāju apmācība” kā rezultātā 

finansējuma saņēmējs veica grozījumus 

projektā atbilstoši jau pieņemtiem politiskiem 

lēmumiem un ievērojot aktivitātes īstenošanas 

nosacījumus par izmaksu ierobežojumiem. 

Līdz ar to izmaksu pārdale projektā starp 

attiecināmām un neattiecināmām izmaksām 

nav pieskaitāma neatbilstoši veiktiem 

izdevumiem, jo finansējuma saņēmējs 

projekta ieviešanā bija ievērojis visus 

aktivitātes īstenošanas nosacījumus un 

vienošanās par projekta īstenošanu 

nosacījumus. 

plānošanas un vadības IT sistēmas 

izstrāde un ieviešana’’, ņemot vērā 

pamatojumu veiktajām izmaiņām 

aktivitātē. 

 

 

III Priekšlikumi 
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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 

38. 

 

 

 

 

 

 

 

Informatīvā ziņojuma sadaļa 

1.1.1. Darbības programma 

„Cilvēkresursi un 

nodarbinātība” un tās 

papildinājums  

Drīzumā tiks uzsākta MK 

noteikumu izstrāde par 

1.1.1.2.aktivitātes„Cilvēkresur

su piesaiste zinātnei” 

īstenošanu 2.atlases kārtas 

ietvaros. 

Izglītības un zinātnes ministrija lūdz 

aizstāt ziņojuma projekta sadaļas 

„1. 2007.-2013.gada plānošanas perioda 

ES fondu apguve” trešās rindkopas tekstu: 

„Drīzumā tiks uzsākta MK noteikumu 

izstrāde par 1.1.1.2.aktivitātes 

„Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” 

īstenošanu 2.atlases kārtas ietvaros” 

(12.lpp) ar šādu tekstu: „Ir izstrādāts MK 

noteikumu projekts par 1.1.1.2.aktivitātes 

„Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” 

2.atlases kārtas īstenošanu” 

Ņemts vērā.  Ir izstrādāts MK noteikumu 

projekts par 1.1.1.2.aktivitātes 

„Cilvēkresursu piesaiste 

zinātnei” 2.atlases kārtas 

īstenošanu. 

39. Informatīvā ziņojuma 

1.5.1.sadaļa „Publisko resursu 

ieguldījums un sasniegtie 

rezultāti darbības programmā 

„Cilvēkresursi un 

nodarbinātība”” apakšsadaļa 

„Augstākā izglītība un 

zinātne” 

Projekta tēma ir aktuāla un 

pagaidām pasaules mērogā 

Izglītības un zinātnes ministrija lūdz 

ziņojuma projekta apakšsadaļas „1.5.1. 

Publisko resursu ieguldījums un 

sasniegtie rezultāti darbības programmā 

„Cilvēkresursi un nodarbinātība”” nodaļas 

„Augstākā izglītība un zinātne” pēdējo 

teikumu, izsakot to šādā redakcijā: 

„Projekta tēma ir aktuāla un pagaidām 

pasaules mērogā maz pētīta, tādēļ 

intereses no ārvalstu kolēģiem ir ļoti 

Ņemts vērā.  Projekta tēma ir aktuāla un 

pagaidām pasaules mērogā maz 

pētīta, tādēļ interese no ārvalstu 

kolēģiem ir ļoti liela, jo 

pētījumu rezultāts nākotnē 

uzlabotu slimnieku dzīves 

kvalitāti un darba spējas, 

vienlaikus dodot pietiekamu 

ekonomisko un sociālo 

ieguldījumu Latvijas 
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maz pētīta, tādēļ ir ļoti liela 

interese no ārvalstu kolēģiem 

ir ļoti liela, jo pētījumu 

rezultāts nākotnē uzlabotu 

slimnieku dzīves kvalitāti un 

darba spējas, vienlaikus dodot 

pietiekamu ekonomisko un 

sociālo ieguldījumu Latvijas 

tautsaimniecības, medicīnas 

un farmācijas nozarēs, ņemot 

vērā, ka neirodeģeneratīvo 

saslimšanas būtiski ietekmē 

cilvēkus darba spējīgā 

vecumā. 

liela...” tautsaimniecības, medicīnas un 

farmācijas nozarēs, ņemot vērā, 

ka neirodeģeneratīvo 

saslimšanas būtiski ietekmē 

cilvēkus darba spējīgā vecumā. 

40. Informatīvā ziņojuma 

Kopsavilkums „Satiksmes 

ministrija sava projekta 

ietvaros ir uzlikusi asfaltu 

šajās ielās un VARAM vēlāk 

ir uzsācis ūdensvada 

nomaiņas darbus jau sava 

projekta ietvaros, laužot tikko 

Satiksmes ministrijas projektā 

uzlikto asfaltu, tādā veidā 

ietekmējot Satiksmes 

ministrijas projekta ilgtspēju.” 

Satiksmes ministrija lūdz precizēt 

informatīvā ziņojuma 8.lapas 

3.rindkopāas 3.teikumu, izsakot to šādā 

redakcijā: „Satiksmes ministrija 

2011.gadā, sava projekta ietvaros ir 

uzlikusi asfaltu šajās ielās un VARAM 

2012.gadā ir uzsācis ūdensvada nomaiņas 

darbus jau sava projekta ietvaros, laužot 

Satiksmes ministrijas projektā uzlikto 

asfaltu, tādā veidā ietekmējot Satiksmes 

ministrijas projekta ilgtspēju.” 

 

Ņemts vērā.  1. Satiksmes ministrija 

2011.gadā, sava projekta 

ietvaros ir uzlikusi asfaltu šajās 

ielās un VARAM 2012.gadā ir 

uzsācis ūdensvada nomaiņas 

darbus jau sava projekta 

ietvaros, laužot Satiksmes 

ministrijas projektā uzlikto 

asfaltu, tādā veidā ietekmējot 

Satiksmes ministrijas projekta 

ilgtspēju. 

41. Informatīvā ziņojuma 

1.5.3.sadaļa „Publisko resursu 

ieguldījums un sasniegtie 

rezultāti darbības programma 

„Infrastruktūra un 

pakalpojumi” 

apakšsadaļa „Eiropas nozīmes 

Satiksmes ministrija lūdz informatīvā 

ziņojuma sadaļā „Eiropas nozīmes 

transporta tīklu attīstība un ilgtspējīga 

transporta veicināšana” 35.lapas 

2.rindkopas pēdējo teikumu ”2012.gada 

2.ceturksnī ir izsludināta 2.atlases kārta 

TEN-T dzelzceļa posmu rekonstrukcijai 

Ņemts vērā.  2. 2012.gada 2.ceturksnī ir 

izsludināti iepirkumi 2 

projektiem, kas ir apstiprināti 

2.atlases kārtā TEN-T 

dzelzceļa posmu rekonstrukcija 

un attīstība. 
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transporta tīklu attīstība un 

ilgtspējīga transporta 

veicināšana”  

“2012.gada otrajā ceturksnī ir 

izsludināta 2.atlases kārta 

TEN-T dzelzceļa posmu 

rekonstrukcijai un attīstībai, 

kur projektu apstiprināšana 

plānota nākamajā ceturksnī.” 

un attīstībai, kur projektu apstiprināšana 

plānota nākamajā ceturksnī” aizstāt ar 

sekojošu teikumu: „2012.gada 2.ceturksnī 

ir izsludināti iepirkumi 2 projektiem, kas 

ir apstiprināti 2.atlases kārtā TEN-T 

dzelzceļa posmu rekonstrukcija un 

attīstība.” 

 

42. Informatīvā ziņojuma 

3.pielikums „Virssaistību 

iespējas 2007.-2013.gada 

plānošanas periodā ES fondu 

projektos dalījumā pa 

ceturkšņiem un gadiem” 

Labklājības ministrija lūdz ziņojuma 

3.pielikumā „Virssaistību iespējas 2007.-

2013.gada plānošanas perioda ES fondu 

projektos dalījumā pa ceturkšņiem un 

gadiem (LVL)” iekļauto informāciju 

attiecībā uz plānoto līgumu slēgšanu un 

maksājumu veikšanu par virsaistībām 

Labklājības ministrijas pārziņā esošo 

aktivitāšu ietvaros aktualizēt atbilstoši 

Labklājības ministrijas š.g. 18.jūlijā 

elektroniski sniegtajai informācijai 

(nosūtīts no e-pasta adreses 

Aldis.Abelis@lm.gov.lv uz adresēm 

Gatis.Melniks@fm.gov.lv un 

Edmunds.Piekis@fm.gov.lv. 

Ņemts vērā. 

 
 Skatīt informatīvā ziņojuma 

3.pielikumu „Virssaistību 

iespējas 2007.-2013.gada 

plānošanas periodā ES fondu 

projektos dalījumā pa 

ceturkšņiem un gadiem” 

  

 

Atbildīgā amatpersona _______________________________________________________ 

    (paraksts) 

15.08.2012. 13:45 

10 442 

Signe Albiņa 

Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu uzraudzības departamenta 

mailto:Aldis.Abelis@lm.gov.lv
mailto:Melniks@fm.gov.lv
mailto:Edmunds.Piekis@fm.gov.lv
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