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Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem 

 

Protokollēmuma projektā  „Finanšu ministrijas informatīvais ziņojums par ārvalstu finanšu resursu 

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

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

apguvi līdz 2010.gada 31.decembrim un Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finanšu 

disciplīnas pasākumiem” 

un 

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

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

valdības divpusējā finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas) apguvi līdz 

2010.gada 31.decembrim” 

  

I. Jautājumi, par kuriem saskaņošanā vienošanās nav panākta 

  

Nr. 

 p.k. 

Saskaņošanai nosūtītā 

projekta redakcija 

(konkrēta punkta (panta) 

redakcija) 

Atzinumā norādītais ministrijas (citas 

institūcijas) iebildums, kā arī 

saskaņošanā papildus izteiktais 

iebildums par projekta konkrēto 

punktu (pantu) 

Atbildīgās ministrijas 

pamatojums iebilduma 

noraidījumam 

Atzinuma 

sniedzēja 

uzturētais 

iebildums, ja tas 

atšķiras no 

atzinumā norādītā 

iebilduma 

pamatojuma 

Projekta attiecīgā 

punkta (panta) 

galīgā redakcija 

1 2 3 4 5 6 

1.  Protokollēmuma projekta 

2.1.2.apakšpunkts 
Labklājības ministrija: 

Lūdzam protokollēmuma 

2.1.2.apakšpunktā skaitli „34 528 526” 

aizstāt ar skaitli „33 882 183.  

Nav ņemts vērā. 

Labklājības ministrija 

atbilstoši 17.01.2011. 

iesniegtajai atmaksu 

prognozei plāno veikt 

atmaksas 33 882 183 latu 

apmērā, savukārt 646 343 

 Skat. protokollēmuma 

2.1.2.apakš punkta 

redakciju 
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Ls apmērā - 

nedeklarējamos avansus 

finansējuma saņēmējiem 

1.4.1.2.4.apakšaktivitātes 

otrās kārtas ietvaros. 

2.  Protokollēmuma projekta 

4.punkts 
Izglītības un zinātnes ministrija: 

Lūdzam precizēt MK protokollēmuma 

4. punkta redakciju, papildinot to ar 

neatbilstoši veiktu izdevumu apmēra 

skaitlisku un procentuālu ‘slieksni’ jeb 

pieļaujamo kļūdas apmēru, līdz kuram 

attiecīgajai iestādei gadījumos, kad 

neatbilstība konstatēta valsts budžeta 

iestādes īstenotajā projektā vai tās kā 

Eiropas Savienības fondu vadībā 

iesaistītās institūcijas pienākumu izpildē, 

ir nepieciešams izvērtēt dienesta 

pārbaudes veikšanas nepieciešamību 

atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas 

likuma 35. panta pirmajai daļai. Un 

noteikt neatbilstoši veiktu izdevumu 

apmēra skaitlisku un procentuālu 

‘slieksni’, sākot no kura attiecīgajai 

iestādei ir pienākums veikt dienesta 

pārbaudi. 

Nav ņemts vērā - 

disciplinārlietas tiek 

ierosinātas saskaņā ar 

spēkā esošajiem Latvijas 

Republikas 

normatīvajiem aktiem – 

Valsts pārvaldes iekārtas 

likumu un Valsts 

civildienesta ierēdņu 

disciplināratbildības 

likumu – un tie nenosaka 

pārkāpumu minimālos 

pieļaujamos sliekšņus. 

 

 
Skat. Protokollēmuma 

4. punkta redakciju 

3.  Protokollēmuma projekta 

4.punkts 
Labklājības ministrija: 

Lūdzam 4.punktā: 

1.1. precizēt kā kompetencē būtu 

dienesta pārbaudes veikšana 

(piedāvājam noteikt resora vai 

Nav ņemts vērā - 

Skat.komentāru pie 

2.punkta. 

 
 

Skat. . 

protokollēmuma 

4. punkta redakciju 
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Eiropas Savienības fonda 

finansējuma saņēmēja 

kompetenci), jo Valsts pārvaldes 

iekārtas likuma 35.pantā 

noteiktais regulējums nedod 

viennozīmīgu minētās normas 

skaidrojumu, 

1.2. ierosinām noteikt gadījumus, 

kad dienesta pārbaudi pret 

atbildīgajām amatpersonām veikt 

nebūtu lietderīgi, piemēram, 

gadījumā ja pieļautā neatbilstība 

nav atkārtota, tai nepiemīt 

sistemātisks raksturs un 

neatbilstības apjoms nepārsniedz 

85 Ls, kas atbilst izdevumos 

norakstāmajam neatbilstoši 

veikto izdevumu apmēram 

saskaņā ar 10.08.2010. 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” 

19.3. un 25.2.apakšpunktu.  

 

4.  Protokollēmuma projekta 

5.1.apakšpunkts 
Veselības ministrija:  

Ņemot vērā, ka finansējuma saņēmēji 

Nav ņemts vērā –  

Pirmkārt, uzskatām, ka 

- 

  

Skat. protokollēmuma 

projekta 
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ES fondu finansējuma atmaksas plānus 

sagatavo pārāk optimistiski, 

nepieciešams noteikt MK 

protokollēmuma projekta 

5.1.apakšpunktā iespēju ministrijām 

finansēšanas plānos plānot finansējumu 

ar  novirzi līdz 20% no reāli plānotajiem 

ikmēneša maksājumiem projektos; 

pārāk liela novirze no 

plānotā nav pieļaujama. 

Vēršam uzmanību, ka 

ministrijām nav 

pienākums programmas 

finanšu plānu pilnībā 

balstīt uz atsevišķo 

projektu finansējuma 

saņēmēju iesniegtajiem 

finansēšanas plāniem. 

Izvērtējot  riskus un 

iepriekšējos gados gūto 

pieredzi, aicinām 

ministrijas būt 

reālistiskākas un 

piesardzīgākas 

finansējuma rezervēšanā 

valsts budžetā, ņemot 

vērā, ka nepamatota 

finansējuma rezervēšana 

rada reālus zaudējumus 

valsts budžetam, kā arī 

iesaldē finanšu līdzekļus, 

kas vārētu tikt novirzīti 

citu projektu 

finansēšanai, kam 

attiecīgā gada budžetā 

finansējuma nepietiek.   

Otrkārt, vēršam 

uzmanību, ka FM  

piedāvātais plānošanas 

un finansēšanas 

5.1.apakšpunktu 
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priekšlikums dod 

ministrijām iespēju 

operatīvi saņemt papildus 

finanšu līdzekļus tad, ja 

finansējums projektos 

nepieciešams ātrāk nekā 

plānots, t.sk., ja reāli 

nepieciešamais 

finansējums pārsniedz 

gadam plānoto izdevumu 

kopsummu.   Ministrijai 

ir iespēja ieplānot 

finansējumu 74. resora 

„Gadskārtējā valsts 

budžeta izpildes procesā 

pārdalāmais finansējums” 

programmā 80.00.00 

„Nesadalītais 

finansējums Eiropas 

Savienības politiku 

instrumentu un pārējās 

ārvalstu finanšu 

palīdzības līdzfinansēto 

projektu un pasākumu 

īstenošanai” 

(80.00.programma).  

Treškārt, aicinām 

ministrijas iespēju 

robežās izveidot un 

izmantot reālus 

disciplinējošus 

instrumentus (t.sk. 
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līguma laušanu)  attiecībā 

pret finansējuma 

saņēmējiem, lai nākotnē 

nodrošinātu pārdomātāku 

un atbildīgāku finanšu 

plān ošanu projektu 

līmenī. Tāpat aicinām 

ministrijas izvērtēt 

iespējas atkarībā no 

projektu un finansējuma 

saņēmēju specifikas 

pieprasīt finansējuma 

saņēmējiem maksājuma 

pieprasījumus pēc 

iespējas biežāk, sedzot 

tekošos izdevumus un 

neizvirzot auditējamo 

vērtību radīšanu kā 

starpposma maksājuma 

veikšanas 

priekšnosacījumu un 

attiecīgi pielāgojot 

uzraudzības un kontroļu 

pieeju.     

 

Ņemot vērā 

iepriekšminēto, 

uzskatām, ka lai 

nodrošinātu budžeta 

plānošanas kvalitātes 

uzlabošanu un izpildes 

disciplīnu, novērstu 
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finansējuma 

„iesaldēšanu” un 

izdevumus, kas valstij 

rodas nepamatoti 

rezervējot finansējumu, 

kā arī lai nodrošinātu 

efektīvu finansējuma 

izlietojumu un 

nepieciešamības 

gadījumā operatīvi 

pārdalītu līdzekļus,  

2011.gadā, ir 

nepieciešams veikt 

uzraudzību katru mēnesi..  
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5.  Protokollēmuma projekta 

5.2.apakšpunkts 
Ārlietu ministrija: 

Izteikt 5.2.punktu šādā redakcijā: 

„Sākot ar 2011.gada 1.martu, ministrijas 

var veikt grozījumus finansēšanas 

plānos ne biežāk kā vienu reizi 

ceturksnī, pārceļot ministrijas kopējos 

attiecīgā ES fonda projektu finansēšanai 

paredzēto valsts budžeta resursus 

izdevumu segšanai un izdevumus uz 

turpmākiem mēnešiem.“  

Nav ņemts vērā. 

Lai nodrošinātu budžeta 

plānošanas kvalitātes 

uzraudzību un izpildes 

disciplīnu 2011.gadā, ir 

nepieciešams noteikt 

plānu, pret kuru vērtēt 

progresu. FM 

priekšlikuma mērķis, 

fiksējot finansēšanas 

gada plānus, ir konstatēt 

neapguves problēmas 

iespējami agrākā stadijā 

un novērst tās, pārdalot 

finansējumu uz 

80.00.programmu, lai to 

var pārdalīt un izlietot 

citu aktivitāšu ietvaros.  

Papildus vēršam 

uzmanību, ka 

ierobežojums veikt 

grozījumus finansēšanas 

plānos attiecas uz 

budžeta programmas 

līmeni (fondu), izņemot 

atmaksas pamatbudžetā. 

Ministrijas var veikt 

pārdales starp 

apakšprogrammām 

(piemēram, līdzekļus, kas 

ieplānoti ierobežotu 

atlases projektiem 

- 

 

Skat. protokollēmuma 

projekta 

5.2.apakšpunktu 
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pārdalīt atklātu projektu 

konkursu projektiem), 

iesniedzot pārdales 

pieprasījumu saskaņā ar 

MK 16.03.2010. 

noteikumiem Nr.256. 

Lai novērstu, ka lielākā 

daļa budžeta līdzekļu tiks 

plānoti gada pēdējos 

mēnešos, ir plānots ar 

MK 18.05.2010. 

noteikumu Nr.464 

grozījumiem iekļaut 

ierobežojumus. 

6.  Protokollēmuma projekta 

5.2.apakšpunkts 
Labklājības ministrija: 

Lūdzam 5.2.apakšpunktu izteikt šādā 

Nav ņemts vērā. 

Uzskatām, ka pārāk liela 

- 

 

Skat. protokollēmuma 

projekta 
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redakcijā: 

„5.2. Par valsts budžeta 

finansējuma apguves uzraudzības 

periodu noteikt ceturksni. Sākot ar 

2011.gada 1.martu, ministrijām neveikt 

finansēšanas plānos tādus grozījumus, ar 

kuriem ceturksnī plānotos valsts budžeta 

apakšprogrammas (attiecīgā ES fonda) 

izdevumus pārceļ uz turpmākiem 

mēnešiem.”. 

Uzskatām, ka ir nepieciešams 

pieļaut iespēju ceturkšņa ietvaros veikt 

finansēšanas plānu izmaiņas. Tādējādi 

iespējams nodrošināt gan projektu 

ieviešanas elastību, gan palielināt 

finanšu disciplīnu, gan arī minimizēt 

riskus un nepalielināt birokrātiskos 

šķēršļus un projektu administrēšanas un 

uzraudzības funkcijas. Pretējā gadījumā 

tiks kavēta Eiropas Savienības fondu 

finansējuma apguve (viena mēneša laikā 

nav iespējams novērst iepriekš 

neparedzētus projektu īstenošanas 

riskus, piemēram, pārsūdzēts iepirkums 

vai tas beidzies bez rezultāta, Ministru 

Kabineta līmeņa un nozares lēmumi par 

izmaiņām pakalpojuma ieviešanā, 

projekta klientu plūsma neatbilst 

plānotajai, īpaši ieviešot „kuponu” 

metodi), iespējamas tiesiskās sekas pret 

pakalpojumu sniedzējiem un valsts 

novirze no plānotā nav 

pieļaujama un lai 

nodrošinātu atbildīgā 

iestādes/sadarbības 

iestādes kompetencē ir 

noteikt, vai finansējuma 

saņēmējam ir īslaicīgas 

vai ilgstošas problēmas ar 

finansējuma apguvi. Ja 

līgumā par projekta 

īstenošanu ir iekļautas 

sankcijas finanšu 

disciplīnas neievērošanas 

gadījumā, AI/SI var tās 

piemērot un/vai lauzt 

līgumu. 

Ministrijai ir iespēja 

ieplānot finansējumu 74. 

resora „Gadskārtējā 

valsts budžeta izpildes 

procesā pārdalāmais 

finansējums” programmā 

80.00.00 „Nesadalītais 

finansējums Eiropas 

Savienības politiku 

instrumentu un pārējās 

ārvalstu finanšu 

palīdzības līdzfinansēto 

projektu un pasākumu 

īstenošanai” 

(80.00.programma), ja 

pastāv pamatoti riski 

5.2.apakšpunktu 
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budžeta uzraudzības funkciju 

dublēšanās. 

neapgūt finansējumu un 

tā regulāri var iesniegt 

pārdales pieprasījumus 

no 80.00.programmas. 

Lai nodrošinātu budžeta 

plānošanas kvalitātes 

uzraudzību un izpildes 

disciplīnu 2011.gadā, ir 

nepieciešams veikt 

uzraudzību katru mēnesi, 

lai nodrošinātu efektīvu 

finansējuma izlietojumu 

un nepieciešamības 

gadījumā operatīvi 

pārdalītu līdzekļus. 

7.  Protokollēmuma projekta 

5.2.apakšpunkts 
Ekonomikas ministrija: 

Ņemot vērā 2010.gadā radušos situāciju, 

kad ministrijas neapguva to budžetos vai 

FM 80.00 budžeta programmā tām 

paredzētos līdzekļus, ir saprotama 

Finanšu ministrijas vēlme situāciju 

uzlabot, taču EM uzskata, ka ziņojumā 

paredzētie papildus finanšu disciplīnas 

pasākumi, proti, ierobežot iespēju 

ministrijām grozīt finansēšanas plānus, 

nedos vēlamo efektu, tādēļ, EM uzskata, 

ka protokollēmuma 5.2. punkts ir 

svītrojams. 

1) EM paskaidro, ka, lai atrastu 

risinājumu augstāk norādītajai 

situācijai, ir būtiski noskaidrot tās 

Nav ņemts vērā. 

Skat. skaidrojumu 

5.punktā.  

-  Skat. protokollēmuma 

projekta 

5.2.apakšpunktu 
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iemeslus.  

Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 

9.novembra noteikumu Nr.1041 

4.punktu līgumu ar finansējuma 

saņēmēju var slēgt „Ja atbildīgajai 

iestādei vai sadarbības iestādei ir 

pieejami finanšu resursi līguma saistību 

izpildei..”. Pamatojoties uz attiecīgo 

regulējumu EM, plānojot nepieciešamos 

budžeta līdzekļus un gatavojot 

informāciju likumprojekta  „Par valsts 

budžetu 2010.gadam” ietvaros, kā arī 

plānojot papildus nepieciešamos budžeta 

līdzekļus tekošā gada laikā, ņēma vērā 

to finansējuma apjomu, kas norādīts 

projektu iesniegumos. Tādejādi 

nodrošinot, ka sadarbības iestādei būs 

iespējams slēgt līgumus par projektu 

īstenošanu. Līdz ar to 2010.gadā 

izveidojās situācija, kad ministrijas 

neapguva plānotos līdzekļus, jo projektu 

īstenošanu finansējuma saņēmēji 

neveica atbilstoši projektu iesniegumos 

norādītajam laikam grafikam, vai arī 

atteicās no projekta īstenošanas utt. 

Potenciāli lieku budžeta līdzekļu 

pieprasīšanu Finanšu ministrija (turpmāk 

– FM) ir novērsusi Likuma „Par valsts 

budžetu 2011.gadam” sagatavošanas 

laikā, kad uzņēmās iniciatīvu un 

samazināja ministriju pieprasītos 
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budžeta līdzekļus. Tādējādi, veikt 

izmaiņas finansēšanas plānu 

gatavošanas procesā tikai izmaiņu pēc, 

ierobežojot to un palielinot iesaistīto 

darba apjomu, nav nepieciešams.   

Līdz šim ministriju Eiropas Savienības 

fondu (turpmāk - ES fondu projektu) 

ieviešanai paredzēto budžeta līdzekļu 

izpildi ik mēnesi uzraudzīja  Valsts 

sekretāru sanāksmes ietvaros, EM 

uzskata, ka šāda kārtība ir pietiekama, 

lai nodrošinātu, ka ministrijas ir 

motivētas plānot finansēšanas plānus 

atbilstoši reālajai situācijai, jo 

neizpildēm virs 5% ir jāsniedz detalizēts 

skaidrojums.  

Turklāt EM norāda, ka nepieciešamo 

budžeta līdzekļu prognoze un faktiski 

nepieciešamo līdzekļu apjoms ir mainīgi 

lielumi un tos nav iespējams precīzi 

noteikt uz visu kalendārā gada periodu, 

vēl ņemot vērā, ka nepieciešamais 

kopējais budžeta līdzekļu apmērs tiek 

noteikts jau iepriekšēja gada oktobrī, 

sagatavojot valsts budžeta likumprojektu 

kārtējam gadam.  

2)Protokollēmuma projekta 5.2. punkts 

liedz ministrijām budžeta līdzekļu 

pārplānot uz vēlāku laiku, gadījumā, ja 

tiek veikti grozījumi projektu 

maksājumu pieprasījumu plūsmā. 
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Savukārt budžeta līdzekļus no gada 

pēdējiem mēnešiem uz agrāku laiku ir 

iespējams pārplānot. EM vērš Finanšu 

ministrijas uzmanību, ka attiecīgais 

regulējums var radīt situāciju, kad 

ministrijas ar mērķi ievērot 

protokollēmuma 5.2.punktu, bet lai 

izvairītos no soda sankciju 

piemērošanas, lielāko daļu budžeta 

līdzekļu plānos gada pēdējos mēnešos, 

tādējādi Valsts kasei būs apgrūtinoši 

plānot ikmēneša nepieciešamos finanšu 

resursus, kā arī palielināsies 

administratīvais slogs gan Valsts kasei, 

gan ministrijām, kas var ietekmēt 

savlaicīgu maksājumu pieprasījumu 

izpildi projektu iesniedzējiem. Tāpat 

EM norāda, ka ministriju budžeta 

plānošana mēnešu griezumā zaudēs jēgu 

pēc būtības.  

8.  Protokollēmuma projekta 5.2. 

un 5.5.apakšpunkts  

 

 

Izglītības un zinātnes ministrija: 

Lūdzam atkārtoti izvērtēt 

protokollēmuma 5.2. punkta un 5.5. 

punkta lietderību, ņemot vērā, ka valsts 

budžeta izpildes disciplīnu jau regulē 

Ministru kabineta 2010.gada 

28.decembra noteikumu Nr.1220 

„Asignējumu piešķiršanas un izpildes 

kārtība” 40.punktā minētais, kur 

noteikts, ka Finanšu ministrija katru 

ceturksni izvērtē ministriju valsts 

Nav ņemts vērā. 

Skat. komentāru pie 

7.punkta.  

- Skat. protokollēmuma 

projekta 

5.2.apakšpunktu 
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budžeta programmu un 

apakšprogrammu izpildi un gadījumos, 

ja izdevumu izpilde laikposmā no gada 

sākuma līdz iepriekšējam ceturksnim 

(ieskaitot) ir mazāka par 85% no 

attiecīgās valsts budžeta programmas vai 

apakšprogrammas finansēšanas plānā 

šim periodam apstiprinātā izdevumu 

apmērā, Finanšu ministrija var pieprasīt 

ministrijai veikt finansēšanas plāna 

grozījumus atbilstoši veicamo darbu vai 

pasākumu izpildes termiņam. Šī punkta 

piemērošana ļauj ne tikai uzraudzīt 

finansēšanas plānus, lai nepieļautu 

būtiskas neizpildes, bet arī 

nepieciešamības gadījumā finansējumu 

pārdalīt uz 80.00.00 programmu, ja 

atbilstoši veicamajiem darbiem 

finansējums kārtējā gadā netiks izlietots. 

Vēršam uzmanību uz to, ka 

protokollēmuma 5.2.apakšpunktā 

noteiktā norma neveicinās budžeta 

plānošanas kvalitāti un izpildes 

disciplīnu, jo projektu īstenošanas laikā 

var rasties objektīvi, no finansējuma 

saņēmēja neatkarīgi projekta aktivitāšu 

īstenošanu un finanšu apguvi kavējoši 

apstākļi, piemēram, saņemtas sūdzības 

par iepirkumiem, iepirkumu noslēgšanās 

bez rezultātiem, piegāžu/ būvdarbu 

izpildes kavēšanās. 

9.  Protokollēmuma projekta Veselības ministrija:  Nav ņemts vērā. - Skat. protokollēmuma 
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5.5.apakšpunkts Lai nodrošinātu finanšu disciplīnu un 

papildus nenoslogotu ES fondu 

administrējošās iestādes, MK 

protokollēmuma projekta 

5.5.apakšpunktā precizēt uzdevumu 

Finanšu ministrijai līdz 2011.gada 

31.martam iesniegt Ministru kabinetā 

grozījumus Ministru kabineta noteikumu 

2010.gada 18.maija 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”, paredzot ministrijām 

pienākumu saskaņot ar Finanšu 

ministriju finansēšanas plānu 

grozījumus, ja ministrijas kopējā ES 

fondu finansēšanas plānu neizpilde 

pārskata periodā pārsniedz noteikto 

limitu, bet finansējumu plānots apgūt 

kārtēja gada ietvaros, un iesniegt 

Finanšu ministrijai pieprasījumu par 

līdzekļu pārdali uz 80.00.00 programmu, 

ja ministrijas kopējā ES fondu 

finansēšanas plānu neizpilde pārskata 

periodā pārsniedz noteikto limitu un 

finansējumu nav plānots apgūt kārtēja 

gada ietvaros. 

Ministrijai ir iespēja 

ieplānot finansējumu 74. 

resora „Gadskārtējā 

valsts budžeta izpildes 

procesā pārdalāmais 

finansējums” programmā 

80.00.00 „Nesadalītais 

finansējums Eiropas 

Savienības politiku 

instrumentu un pārējās 

ārvalstu finanšu 

palīdzības līdzfinansēto 

projektu un pasākumu 

īstenošanai” 

(80.00.programma), ja 

pastāv pamatoti riski 

neapgūt finansējumu un 

tā regulāri var iesniegt 

pārdales pieprasījumus 

no 80.00.programmas.  

 

 projekta 

5.5.apakšpunktu 

10.  Protokollēmuma projekta Vides aizsardzības un reģionālās Nav ņemts vērā. - Skat. protokollēmuma 
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5.5.apakšpunkts attīstības lietu ministrija: 

Lūdzam papildināt protokollēmuma 

5.5.apakšpinktu, nosakot, ka pārskata 

periods līdz katra gada 1.jūlijam ir 

kalendārais ceturksnis un turpmāk viens 

mēnesis. Vienlaikus attiecībā uz 

nosacījumu, ja finansēšanas plānu 

neizpilde pārskata periodā pārsniedz 

noteikto limitu, VARAM atbalsta limita 

noteikšanu tikai procentuālā izteiksmē. 

 

Lai nodrošinātu budžeta 

plānošanas kvalitātes 

uzraudzību un izpildes 

disciplīnu 2011.gadā, ir 

nepieciešams veikt 

uzraudzību katru mēnesi, 

paredzot ministrijām 

pienākumu iesniegt 

Finanšu ministrijai 

pieprasījumu par līdzekļu 

pārdali uz 80.00.00 

programmu, ja ministrijas 

kopējā ES fondu 

finansēšanas plānu 

neizpilde pārskata 

periodā pārsniedz 

noteikto limitu. 

projekta 

5.5.apakšpunktu 

11.  Protokollēmuma 

projekta 

5.5.apakšpunkts 

Labklājības ministrija: 

2. Lūdzam 5.5.apakšpunktu izteikt šādā 

redakcijā: 

„5.5. Finanšu ministrijai izstrādāt 

un finanšu ministram noteiktā kārtībā 

līdz 2011.gada 31.martam iesniegt 

Ministru kabinetā grozījumus 2010.gada 

18.maija Ministru kabineta noteikumos 

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 

Daļēji ņemts vērā. 

Priekšlikumi par  

iesniedzamās 

informācijas apjoma 

samazināšanu attiecībā 

uz finansējuma pārdalēm 

uz 80.00.programmu, tiks 

izskatīti, saskaņojot  

grozījumus Ministru 

kabineta 18.05.2010. 

noteikumos Nr.464 

- Skat. protokollēmuma 

projekta 

5.5.apakšpunktu 
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finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu 

un pasākumu īstenošanai”. Grozījumos 

paredzēt ministrijām pienākumu iesniegt 

Finanšu ministrijai pieprasījumu par 

līdzekļu pārdali uz 80.00.00 programmu, 

ja ministrijas valsts budžeta 

apakšprogrammas neizpilde pārskata 

periodā pārsniedz noteikto limitu, kā arī 

precizēt kārtību, kādā veic līdzekļu 

pārdali no ministrijas budžeta uz 

80.00.00 programmu, t.sk. paredzot tikai 

minēto Ministru kabineta noteikumu 4. 

pielikuma iesniegšanu.” 

Ņemot vērā Finanšu ministrijas 

03.02.2011. organizētajā sanāksmē par 

priekšlikumiem finanšu disciplīnas 

uzlabošanai sniegto informāciju, 

Finanšu ministrija objektīvu un 

pamatotu iemeslu dēļ varēs atteikt 

finanšu līdzekļu pārdali uz 80.00.00. 

programmu. Līdz ar to uzskatām, ka nav 

lietderīgi uzreiz iesniegt aizpildītas 

pieprasījuma veidlapas un attiecīgi būtu 

precizējama Ministru kabineta 

noteikumos 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 
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līdzfinansēto projektu un pasākumu 

īstenošanai” noteiktā kārtība līdzekļu 

pārdalei no ministrijas budžeta uz 

80.00.00 programmu. Tāpat, atbilstoši 

minētajā sanāksmē panāktajai 

vienošanās, šāda pārdale būtu veicama 

pēc vienkāršotākas formas. 

12.  -  Satiksmes ministrija: 

Vienlaikus norādām, ka 03.02.2011. 

sanāksmē Finanšu ministrijas izteiktais 

norādījums attiecībā uz izdevumu 

plānošanas un veikšanas limitiem – ES 

fondu finansējumu 2011.gada 

4.ceturksnī plānot ne vairāk kā 40 % 

apmērā no kopējā 2011.gada 

finansējuma un decembrī ne vairāk kā 

20 % apmērā no kopējā 2011.gada 

finansējuma, potenciāli var negatīvi 

ietekmēt 2011.gadā plānotā ES fondu 

finansējuma apguvi. Būvdarbiem piemīt 

sezonas raksturs, un tos iespējams veikt 

tikai būvniecības sezonas laikā, pastāvot 

atbilstošiem laika apstākļiem. Laika 

apstākļu mainība var ietekmēt gan to, ka 

būvdarbi var tikt uzsākti kā ātrāk, tā arī 

vēlāk par ierasto laiku, gan arī to 

pabeigšanas laiku. Atkarībā no minētā 

tiek precizēts projekta īstenošanas 

grafiks un tam pakārtota arī finanšu 

plūsma. Liedzot izdarīt izmaiņas 

finansēšanas plānos, tiek kropļota 

Nav ņemts vērā. 

Iepirkumi var tikt veikti 

visa gada laikā, kā arī 

vēršam uzmanību, ka 

auditējamā vērtība nav 

obligāts nosacījums, lai 

iesniegtu starpposma 

maksājumus saskaņā ar 

normatīvajos aktos 

noteikto kārtību. 

-  -  
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projekta īstenošana, jo atbilstoši 

finansējumam finansējuma saņēmējs var 

ierobežot izpildītāja veikto būvdarbu 

apjomu, tādējādi aizkavējot projekta 

pabeigšanu un līdzekļu deklarēšanu 

Eiropas Komisijai noteiktajā kalendārajā 

gadā. Uzskatām, ka šāds ierobežojums, 

vismaz būvdarbu gadījumā, neattaisnos 

sevi un uz projektiem, kuros paredzēti 

būvdarbi, daļa 2011.gadā reāli 

apgūstamā ES fondu finansējuma tikai šī 

norādījuma dēļ būs jāpārceļ uz 

2012.gadu. 

13.  -  Ekonomikas ministrija: 

Š.g. 3.februārī FM notikušajā 

starpministriju sanāksmē par finanšu 

disciplīnas uzlabošanas pasākumiem, 

neviens ministriju būtisks iebildums vai 

priekšlikums netika ņemts vērā, līdz ar 

to EM, lai uzlabotu Eiropas Savienības 

fondu projektu ieviešanai nepieciešamo 

budžeta līdzekļu plānošanu un izpildes 

disciplīnu, ierosina vairākus regulējuma 

variantus: 

1) ES fondu projektu ieviešanai 

nepieciešamos budžeta līdzekļus plānot 

Finanšu ministrijas budžeta programmā, 

pamatojoties uz Vadības informācijas 

sistēmā iekļauto informāciju. Attiecīgais 

regulējums: 

- nodrošinās precīzāku plānoto 

Ņemts vērā daļēji. 

Pašlaik Ekonomikas 

ministrijas priekšlikumus 

nav iespējams realizēt 

pilnībā, jo budžeta 

plānošanas sistēmai nav 

sasaiste ar ES 

struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda vadības 

informācijas sistēmu 

(turpmāk – VIS) . Taču 

arī pašlaik vadošā 

iestāde, izvērtējot 

ministriju iesniegto 

finansējuma pieprasījuma 

pamatotību, ņem vērā 

VIS datus.  

Turklāt Ekonomikas 

-  -  
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nepieciešamo budžeta līdzekļu 

kopējā apjoma noteikšanu, jo no 

ministrijām būs noņemt budžeta 

plānošanas spiediens un tās varēs 

prognozēt reālo budžeta līdzekļu 

apguvi;  

- atcels nepieciešamību veikt budžeta 

līdzekļu pārdales starp ministrijām, 

uz/no FM 80.00 budžeta 

programmas, jo visi budžeta līdzekļi 

jau būs vienā budžeta programmā, 

kur tie būs sadalīti katram ES 

fondam noteiktajā apakšprogrammā 

un attiecīgi katrai aktivitātei 

noteiktajā kontā; 

- nodrošinās atmaksu veikšanas 

funkciju centralizāciju, proti, katra 

ministrija, iesniedzot apstiprinātos 

maksājumu pieprasījumus Valsts 

kasē – maksājumu iestādē 

izvērtēšanai un apmaksai (kā līdz 

šim), maksājumu saņems 

finansējuma saņēmējs no attiecīgās 

aktivitātes konta; 

- atslogos katras ES fondu ieviešanā 

iesaistītās iestādes budžeta 

plānošanas un apstrādes 

struktūrvienību, ļaujot tai 

pievērsties tiešo funkciju pildīšanai. 

Tāpat tas novērstu katras iesaistītās 

iestādes veicamo funkciju, kuras ir 

ministrijas priekšlikumi 

neparedz atbildīgās 

iestādes un sadarbības 

iestādes plānošanas 

procesa uzlabošanu un 

atbildības palielināšanu. 

Uzskatām, ka pašlaik 

atbildīgo un sadarbības 

iestāžu rīcībā būs 

pietiekama elastība, jo 

Finanšu ministrijas 

priekšlikums paredz, ka 

ierobežojumi veikt 

grozījumus finansēšanas 

plānos attiecas uz 

budžeta programmas 

līmeni (fondu), izņemot 

atmaksas pamatbudžetā. 

Ministrijas var veikt 

pārdales starp 

apakšprogrammām 

(piemēram, līdzekļus, kas 

ieplānoti ierobežotu 

atlases projektiem 

pārdalīt atklātu projektu 

konkursu projektiem), 

iesniedzot pārdales 

pieprasījumu saskaņā ar 

MK 16.03.2010. 

noteikumiem Nr.256. 
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līdzīgas un standartizējamas, 

dublēšanos.  

EM vienlaicīgi vērš uzmanību uz 

attiecīgā regulējuma trūkumiem, proti, 

atbildīgo iestāžu atbildības 

samazināšanās un līdz ar to motivācijas 

trūkums precīzi plānot, taču to iespējams 

novērst ar atbilstoši noformulētiem 

mērķu profiliem un paredzot atbilstošas 

sankcijas par to neizpildi. Šāda mērķu 

profilu uzraudzība jau šobrīd tiek veikta 

un šajā gadījumā tiktu novērsta divu 

paralēlu pēc būtības līdzīgu uzraudzības 

procesu esamību. 

Gadījumā, ja šādu ierosinājumu īstenotu, 

tas ļautu samazināt birokrātisko slogu un 

dotu iespēju samazināt valsts budžeta 

izdevumus, samazinot valsts pārvaldes 

aparātu.  

2) ES fondu projektu ieviešanai 

nepieciešamos budžeta līdzekļus plānot 

nozaru ministriju budžetos nākamā gada 

1.ceturksnim, savukārt no 2.ceturkšņa 

līdz gada beigām, pamatojoties uz 

Vadības informācijas sistēmā iekļauto 

informāciju, kā arī uz nozaru sniegtajām 

prognozēm, plānot FM 80.00 

programmas ietvaros. Turpmāk, reizi 

divos mēnešos vai ceturksnī, izvērtējot 

nepieciešamību, veikt pārdali uz nozaru 

ministrijām. Par kopējiem papildus 
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nepieciešamajiem budžeta līdzekļiem 

ministriju ES fondu projektu ieviešanai 

apjomā, lemt pēc 3.ceturkšņa. 

Attiecīgais regulējums:  

- nodrošinās un neaizkavēs 

iepriekšējā gada beigās iesniegto un 

tekošā gada sākumā apstiprināto 

maksājumu pieprasījumu atmaksu; 

- nodrošinās elastību ES fondu 

vadošai iestādei un nozaru 

ministrijām budžeta līdzekļu 

plānošanā; 

- nodrošinās vadošo iestādi ar aktuālo 

budžeta līdzekļu izpildes 

informāciju, jo finansēšanas plāni 

papildināsies pa mēnešiem vai 

ceturkšņiem, ņemot vērā izmaiņas 

maksājumu pieprasījumu plūsmā. 

Kā trūkumi minami: 

- informācijas sadrumstalotība, jo 

budžeta līdzekļu plānošana notiek 

mēnešu vai ceturkšņu ietvaros. Šo 

trūkumu var novērst gada sākumā 

sagatavojot un Ministru kabinetā 

apstiprinot ministriju mērķu 

profilus, kuros norādīta katrai 

nozares ministrijai apgūstamā gada 

summa; 

- pārdales no FM 80.00 budžeta 

programmas rezultātā var rasties 
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kavējumi maksājumu pieprasījumu 

atmaksā; 

- palielinās administratīvais slogs. 

Pamatojoties uz augstāk minēto, lūdzam 

Finanšu ministriju, gan kā ES fondu 

ieviešanas vadošo iestādi, gan kā vadošo 

valsts pārvaldes iestādi finanšu nozarē, 

izvērtēt iespējamību šādu piedāvāto 

variantu ieviešanai. 

14.  Informatīvā ziņojuma daļa 

„Kopsavilkums”  

 

Labklājības ministrija: 

Lūdzam skaidrot un, ja nepieciešams, 

precizēt ziņojuma Kopsavilkuma 

6.rindkopas 2.punktu, kur noteikts, ka 

disciplinārlietas ierosināšanas 

nepieciešamību izvērtē „konkrētā 

projekta atbildīgās iestādes vadītājs”, 

kas iespējams ir pretrunā ar Valsts 

pārvaldes iekārtas likuma 35.pantu. 

 

Nav ņemts vērā - 

disciplinārlietas tiek 

ierosinātas saskaņā ar 

spēkā esošajiem Latvijas 

Republikas 

normatīvajiem aktiem – 

Valsts pārvaldes iekārtas 

likumu un Valsts 

civildienesta ierēdņu 

disciplināratbildības 

likumu. 

 

 
Skat.Protokollēmuma 

4. punkta redakciju 

15.  
Informatīvā ziņojuma 1.daļas 

sadaļā „Finanšu apguves 

mērķu izpilde 2010.gada 

4.ceturksnī”  

Veselības ministrija: 

Ziņojuma projekta 1.sadaļas „ES fondu 

finansējuma apguve un mērķu izpilde 

2010.gadā” daļā „Finanšu apguves 

mērķu izpilde 2010.gada 4.ceturksnī” 

precizēt 2. un 3.rindkopas redakciju. 
 

Nav ņemts vērā. 

Lai arī sadaļa ir par 

2010.gada pēdējo 

ceturksni, progress ir 

skatāms kontekstā ar 

finanšu apguves 

rādītājiem 1. un 2. Un 

3.ceturkšnī.; 

 

Skat. ziņojuma 

projekta 1.sadaļas 

„ES fondu 

finansējuma apguve 

un mērķu izpilde 

2010.gadā” daļā 

„Finanšu apguves 

mērķu izpilde 

2010.gada 
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4.ceturksnī” un 

3.rindkopas redakciju. 

 

16.  Informatīvā ziņojuma 

3.3.sadaļas  

apakšsadaļa „Teritoriju 

pieejamības un 

sasniedzamības veicināšana” 

 

Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības lietu ministrija: 

Lūdzam svītrot ziņojuma sadaļas Nr. 

3.3. „Darbības programma 

„Infrastruktūra un pakalpojumi”” 

29.lapaspusē rindkopu „Savukārt 

attiecībā uz IKT nozari, ir jāsecina, ka, 

neskatoties uz sasniegto progresu....”, 

ņemot vērā, ka nav pamatoti attiecināt 

Valsts kontroles veiktās revīzijas 

rezultātā izdarīto konstatējumu par 

2004.-2006.gada plānošanas perioda „E-

pārvaldes portfelis’’ projekta ietvaros 

sasniegtajiem rezultātiem uz 2007.-

2013. plānošanas perioda IKT 

projektiem. Norādām, ka 2007.-

2013.gada plānošanas perioda projektu 

ieviešanā ir veikti uzlabojumi, kā arī 

veikti vairāki atbildīgās iestādes 

administratīvie un uzraudzības pasākumi 

projektu aktivitāšu aktualizēšanā 

atbilstoši esošajai situācijai, gan 

pārvērtējot plānoto finansējumu 

projektos, gan izvērtējot projektos 

plānotās aktivitātes un sasniedzamos 

rezultātus, t.sk. ir veiktas nepieciešamās 

darbības, lai 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes 

pirmās kārtas projekti iekļautos IKT 

Nav ņemts vērā, jo 

vadošā iestāde pēc 

iepazīšanās ar Valsts 

kontroles revīzijas 

ziņojumā minēto, 

konstatējusi, ka 

nepieciešama 2007.-

2013.gada plānošanas 

perioda IKT projektu 

pārvērtēšanu, kas tika 

rosināta arī š.g. 3. un 

13.janvāra koalīcijas 

partiju Eiropas 

Savienības fondu darba 

grupas sēdēs. 

 

 Savukārt attiecībā uz 

IKT nozari, ir 

jāsecina, ka, 

neskatoties uz 

sasniegto progresu un 

daudzu projektu 

aktīvu īstenošanu, 

pastāv vairākas 

problēmas e-

pakalpojumu 

ieviešanas jomā. 

Iepazīstoties ar Valsts 

kontroles veikto 

revīziju 2004.-

2006.gada plānošanas 

perioda ,E-pārvaldes 

portfelis’’ projekta 

ietvaros veiktajā e-

pakalpojumu izveidē 

un uzturēšanā, 

konstatēts, ka ieviešot 

e-pakalpojumus, 

netiek veikts to 

ekonomiskais 

pamatojums un 

novērtējums, vairāki 

no izveidotajiem e-

pakalpojumiem netiek 
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nozares sektoru skatījumā. Papildus 

norādām, ka ar Ministru prezidenta 

03.02.2011. rezolūciju Nr.111-1/ 11 

Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministram nav uzdots izstrādāt 

projektu vērtēšanas metodiku un veikt 

esošo IKT projektu pārvērtēšanu. 

izmantoti vai pēc tiem 

ir mazs pieprasījums. 

. Valsts kontrole vērš 

uzmanību, ka valstī 

joprojām trūkst 

sektorālais skatījums 

uz informācijas 

tehnoloģiju 

pakāpenisku un 

pārdomāti secīgu 

ieviešanu, lai 

novērstu situācijas, ka 

divas iestādes izveido 

paralēlas sistēmas ar 

vienādām funkcijām, 

piemēram lietvedības 

sistēma, vai 

gadījumos, kad IKT 

projektu 

nepārdomātas 

ieviešanas secības dēļ 

izveidots 

elektroniskais 

pakalpojums netiek 

lietots, līdz tiek 

izveidota un ieviesta 

tam nepieciešamā 

komponente. Finanšu 

ministrija ir aicinājusi 

Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības 

ministriju kā atbildīgo 
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iestādi par IKT 

projektu īstenošanu 

izstrādāt projektu 

vērtēšanas metodiku 

un veikt esošo IKT 

projektu izvērtēšanu. 

 

17.  Informatīvā ziņojuma 

3.3.sadaļas 

apakšsadaļa „Infrastruktūra un 

pakalpojumi” un 5.1.sadaļa 

„Darbības programma 

„Infrastruktūra un 

pakalpojumi” 

Veselības ministrija: 
Lūdzam 3.3.daļas „Darbības programma 

„Infrastruktūra un pakalpojumi”” 

nodaļas „Infrastruktūra cilvēku kapitāla 

nostiprināšanai” 13.rinkopā un 5.sadaļā 

„Darbības programmā noteikto 

uzraudzības rādītāju izpilde 2010.gadā” 

5.1.daļas „Darbības programma 

„Infrastruktūra un pakalpojumi”” 

4.rindkopā svītrot tekstu „Ir pārsniegta 

rādītāja plānotā vērtība un tas saistīts ar 

ārstu skaita samazināšanos, līdz ar ko 

pieaudzis ārstu noslogojums.” ņemot 

vērā, ka teksts ir pretrunā ar sasniegto 

rezultātu.” ņemot vērā, ka teksts nesakrīt 

ar sasniegto rādītāja vērtību 

Nav ņemts vērā, jo teksts 

ir atbilstošs rādītāja 

vērtībai. Vēršam VM 

uzmanību, ka mērķis ir 

rādītāja vērtības 

samazināšana, un tas ir 

samazināts lielākā 

apjomā, nekā bija 

plānots, līdz ar to rādītāja 

vērtība ir pārsniegta 

  

18.  
Informatīvā ziņojuma 11.daļa 

„Secinājumi un turpmākā 

rīcība” 

Izglītības un zinātnes ministrija: 

Lūdzu svītrot no Ziņojuma projekta 

11. daļas „Secinājumi un turpmākā 

rīcība” (72. Lp) 5. rindkopas vārdus 

„Izglītības un zinātnes ministrija nav 

izstrādājusi Ministru kabineta 

noteikumus par darbības programmas 

„Uzņēmējdarbība un inovācijas” 

Ņemts vērā daļēji. 

Abas aktivitātes kārtas 

tiek īstenotas neatkarīgi 

viena no otras, jo katrai ir 

savs mērķis/noteikts 

finansējuma apjoms. 

2.kārta netiek īstenota par 

finansējumu, kas palicis 

 Lai gan Izglītības un 

zinātnes ministrija ir 

izstrādājusi Ministru 

kabineta noteikumu 

projektu „Par 

darbības programmas 

„Uzņēmējdarbība un 

inovācijas” 
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papildinājuma 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes 

„Zinātnes infrastruktūras attīstība” otrās 

projektu iesniegumu atlases kārtas 

īstenošanu.” 

pāri 1.kārtas ietvaros, kā 

tas lielākoties notiek citu 

aktivitāšu ietvaros.  

Finanšu ministrija 

uzskatam ka attiecībā uz 

šo aktivitāti, neskatoties 

uz to, ka tika mainīta tās 

ieviešanas stratēģija, 

attiecas Eiropas 

Savienības struktūrfondu 

un Kohēzijas fonda 

vadības likuma pārejas 

noteikumu 2.punktā 

noteiktais termiņš MK 

noteikumu izstrādei – 

31.12.2010. 

papildinājuma 

2.1.1.3.1. 

apakšaktivitātes 

„Zinātnes 

infrastruktūras 

attīstība” otrās 

projektu iesniegumu 

atlases kārtas 

īstenošanu”, tas 

šobrīd atrodas 

starpinstitūciju 

saskaņošanas procesā. 

19.  
Informatīvā ziņojuma 

pielikums Nr.1. 

Izglītības un zinātnes ministrija 

Lūdzu precizēt Ziņojuma projekta 1. 

pielikumā „2007.-2013.gada plānošanas 

perioda vispārīgā ES fondu apguve līdz 

31.12.2010.” sniegto informāciju 

atbilstoši šī atzinuma 1.pielikumā 

norādītajai informācijai;  

Nav ņemts vērā,  

jo atbilstoši 2010.gada 

1.jūnija Ministru kabineta 

sēdes protokolam Nr.38, 

39§ 7.punktam, Finanšu 

ministrija, sagatavojot 

informāciju 

informatīvajam 

ziņojumam, izmanto 

Eiropas Savienības 

struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda vadības 

informācijas pārskatus, 

kas izveidoti katra 

ceturkšņa nākamā 

mēneša sestajā darba 

 

Informācija par  

pasākumu 1.1.    „ 

Augstākā izglītība un 

zinātne” atstāta 

negrozīta.   

  1) Apstiprinātie 

projekti (publiskais 

fin.):LVL- 80854090;    

2) Noslēgtie līgumi 

(publiskais fin.) LVL- 

80854090; 

3) Izmkasāts 

finansējuma 

saņēmējam 

(publiskais fin.): 

LVL- 34754701 
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dienā.” 

20.  
Informatīvā ziņojuma 

pielikums Nr.2. 

Izglītības un zinātnes ministrija. 

Lūdzu precizēt Ziņojuma projekta 2. 

pielikumā „Finanšu apguves mērķa un 

prognožu izpilde līdz 2010.gada 

31.decembrim” tabulā Nr.1 „Finanšu 

apguves mērķa un prognožu izpilde līdz 

2010.gada 31.decembrim” sniegto 

informāciju atbilstoši šī atzinuma 

2.pielikumā norādītajai informācijai 

Nav ņemts vērā,  

jo atbilstoši 2010.gada 

1.jūnija Ministru kabineta 

sēdes protokolam Nr.38, 

39§ 7.punktam, Finanšu 

ministrija, sagatavojot 

informāciju 

informatīvajam 

ziņojumam, izmanto 

Eiropas Savienības 

struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda vadības 

informācijas pārskatus, 

kas izveidoti katra 

ceturkšņa nākamā 

mēneša sestajā darba 

dienā.” 

 

Informācija par  

apakšktivitāšu 

1.1.2.1.1., 1.1.2.1.2  

1.2.2.4.2., 3.1.3.1., 

3.1.3.3.1., 3.2.2.1.2. 

Kopējiem 

maksājumiem FS līdz 

31.12.2009. un 

apakšaktivitāšu 

1.2.1.2.1., 1.2.1.2.2., 

1.2.1.2.3., 

1.2.2.4.2.,3.1.3.1.., 

3.1.3.3.1., 3.2.2.1.2. 

Faktiskajiem 

maksājumiem FS 

2010.gadā atstāta 

esošajā redakcijā.   

  

Informācija par starpministriju (starpinstitūciju) sanāksmi vai elektronisko saskaņošanu 
 Datums   

    

Saskaņošanas dalībnieki   

     

      

Saskaņošanas dalībnieki izskatīja šādu ministriju (citu 

institūciju) iebildumus 

    

     

  

Ministrijas (citas institūcijas), kuras nav ieradušās uz sanāksmi 

vai kuras nav atbildējušas uz uzaicinājumu piedalīties 
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elektroniskajā saskaņošanā 

     

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



31 

 

FMizz_160211_ES_fondi.docx; Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem par protokollēmuma projektu un informatīvo ziņojumu  

 

II. Jautājumi, par kuriem saskaņošanā vienošanās ir panākta 

 Nr. 

p.k. 

Saskaņošanai nosūtītā projekta 

redakcija (konkrēta punkta 

(panta) redakcija) 

Atzinumā norādītais ministrijas 

(citas institūcijas) iebildums, kā arī 

saskaņošanā papildus izteiktais 

iebildums par projekta konkrēto 

punktu (pantu) 

Atbildīgās ministrijas 

norāde par to, ka iebildums 

ir ņemts vērā, vai 

informācija par saskaņošanā 

panākto alternatīvo 

risinājumu 

Projekta attiecīgā punkta 

(panta) galīgā redakcija 

1 2 3 4 5 

1.  Protokollēmuma projekts. Tieslietu ministrija: 

Saskaņā ar Ministru kabineta 

2010.gada 28.septembra noteikumu 

Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un 

noformēšanas kārtība” 8.punktu, ja 

dokumentā lieto vārda vai vārdkopas 

saīsinājumu, to dokumentā atrunā. 

Saīsinājumu veido aiz saīsināmā 

vārda vai vārdkopas, iekavās ierakstot 

vārdu „turpmāk” un attiecīgo 

saīsinājumu. Ņemot vērā minēto, 

lūdzam protokollēmuma projekta 

1.punktā atšifrēt lietotā saīsinājuma 

„ES” nozīmi un ievērot šī saīsinājuma 

konsekventu lietojumu visā 

protokollēmuma projekta tekstā.  

Ņemts vērā. Skat protokollēmuma 

projektu. 

2.  

Protokollēmuma projekta 

2.punkts 

Tieslietu ministrija: 

Lūdzam protokollēmuma projekta 

2.punktā norādīt 2009.gada 13.jūlija 

Saprašanās memoranda (Saprašanās 

memoranda pirmais papildinājums) 

starp Eiropas Kopienu un Latvijas 

Republiku precīzu datumu un pilnu tā 

Ņemts vērā daļēji. 

Skat. protokollēmuma 

projekta 2.punktu 
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nosaukumu. Lūdzam arī minētajā 

punktā ievērot gramatiski pareizu 

pieturzīmju lietojumu, kā arī aizstāt 

aiz vārda „izpildi” lietoto domu zīmi 

ar saikli „un”, tādējādi veidojot 

loģisku un saprotamu teikuma 

uzbūvi. Tāpat lūdzam izvērtēt 

protokollēmuma projekta 2.punkta 

pēdējā teikuma redakciju, jo īpaši 

apzīmētāja „vismaz” lietojumu. 

Vēršam uzmanību, ka no minētā 

teikuma pašreizējās redakcijas nav 

skaidras Eiropas Savienības fondu 

saņēmējiem atmaksājamās summas 

apmēra robežas. 

 

 

 

3.  Protokollēmuma projekta 3.punkts. Tieslietu ministrija: 

Ņemot vērā, ka protokollēmuma 

projekta 1.punkts paredz pieņemt 

zināšanai informatīvo ziņojumu, nav 

saprotama protokollēmuma projekta 

3.punkta nozīme un lietderība, jo pēc 

būtības šāda informācija iekļaujama 

informatīvā ziņojuma saturā. Līdz ar 

to lūdzam izvērtēt minētā punkta 

ietveršanu protokollēmuma projekta 

tekstā 

Ņemts vērā. Akceptēt valsts budžeta 

iestāžu īstenotajos ES fondu 

projektos neatbilstoši veiktu 

izdevumu summu 1202,18 

LVL apjomā Labklājība 

ministrijas pārziņā esošās 

1.3.1.3.1. aktivitātes „Darba 

attiecību un darba drošības 

normatīvo aktu uzraudzības 

pilnveidošana” Valsts darba 

inspekcijas īstenotā projekta 

Nr.1DP/1.3.1.3.1/08/IPIA/NV

A/001 „Darba tiesisko 

attiecību un darba drošības 
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sistēmas uzraudzības 

pilnveidošana” ietvaros, kas 

nav ieturami no nākamā 

maksājuma. 

 

4.  Protokollēmuma projekta 4.punkts Tieslietu ministrija: 

No Valsts civildienesta ierēdņu 

disciplināratbildības likuma 17. un 

18.panta izriet, ka, ja ierēdņa darbībai 

vai bezdarbībai piemīt visas 

disciplinārpārkāpuma pazīmes un 

pastāv citi likumā noteiktie apstākļi, 

disciplinārlietas ierosināšana ir 

obligāta. Līdz ar to protokollēmuma 

projekta 4.punktā norādot, ka 

„attiecīgā iestāde izvērtē 

nepieciešamību ierosināt 

disciplinārlietu” tiek radīts maldīgs 

priekšstats, ka iestādei pastāv 

manevrēšanas iespējas attiecībā uz 

disciplinārlietas ierosināšanu vai 

neierosināšanu. Savukārt Darba 

likuma 90.pants, kas regulē 

darbinieku disciplinārās atbildības 

institūtu neparedz jēdzienu 

„disciplinārlietas ierosināšana”, līdz 

ar to lūdzam juridiski korekti 

strukturēt protokollēmuma projekta 

4.punktā ietverto informāciju, 

nošķirot pārvaldes amatpersonu 

disciplināratbildību no darbinieku 

Ņemts vērā daļēji. Skat.,protokollēmuma 

projekta 4.punktu 
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disciplinārās atbildības un to 

piemērošanas kārtību. Tāpat lūdzam 

precizēt protokollēmuma projekta 

4.punktā lietoto terminoloģiju, 

aizstājot terminu „amatpersona” ar 

terminu „pārvaldes amatpersona”. 

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 

1.panta 10.punkts noteic, ka 

pārvaldes amatpersona ir 

civildienesta ierēdnis vai iestādes 

darbinieks, kuru ieceļ amatā vai 

pieņem darbā pamatojoties uz 

profesionālajiem kritērijiem un 

atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas 

likuma 35.pantam dienesta pārbaudi 

var uzsākt pret pārvaldes 

amatpersonu. Līdz ar to 

protokollēmuma projekta 4.punktā 

minēto normatīvo aktu regulējums 

attiecas uz konkrētu likumā noteikto 

tiesību subjektu loku. 

5.  Protokollēmuma projekta 

5.punkts 
Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības lietu ministrija: 

Lūdzam papildināt protokollēmuma 

projekta 5.punktu ar atsauci, ka šis 

regulējums attiecas uz 2007.-

2013.gada plānošanas perioda 

1.mērķa Eiropas Savienības 

struktūrfondu un Kohēzijas fonda 

aktivitātēm. 

Ņemts vērā, saīsinājums 

iekļauts protokollēmuma 

projekta 2.punktā 

Skat. protokollēmuma 

projekta 2.punktu 

6.  Protokollēmuma projekta Tieslietu ministrija: Ņemts vērā. Papildus Skat. protokollēmuma 
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5.punkts Lūdzam protokollēmuma projekta 

5.punkta teksta redakciju precizēt 

atbilstoši Finanšu ministrijas 

2011.gada 3.februāra organizētās 

sanāksmes laikā pārrunātajam. 

Papildus minētajam vēršam uzmanību 

uz to, ka līdz brīdim, kad vēl nav 

beigusies iepirkuma procedūra, 

finansējuma saņēmējs nevar precīzi 

prognozēt, kurā tieši mēnesī būs 

maksājums, kā rezultātā objektīvu 

apstākļu dēļ ir nepieciešams mainīt 

finansēšanas plānus. Lūdzam šo 

argumentu ņemt vērā, pieņemot 

lēmumu par to, ka, sākot ar 

2011.gada 1.martu, ministrijas kā 

finansējuma saņēmējas nevarēs veikt 

grozījumus finansēšanas plānos. 

skaidrojam, ka, lai nodrošinātu 

budžeta plānošanas kvalitātes 

uzraudzību un izpildes 

disciplīnu 2011.gadā, ir 

nepieciešams noteikt plānu, 

pret kuru vērtēt progresu. FM 

priekšlikuma mērķis, fiksējot 

finansēšanas gada plānus, ir 

konstatēt neapguves 

problēmas iespējami agrākā 

stadijā un novērst tās, pārdalot 

finansējumu uz 

80.00.programmu, lai to var 

pārdalīt un izlietot citu 

aktivitāšu ietvaros.  

Papildus vēršam uzmanību, ka 

ierobežojums veikt grozījumus 

finansēšanas plānos attiecas uz 

budžeta programmas līmeni 

(fondu), izņemot atmaksas 

pamatbudžetā. Ministrijas var 

veikt pārdales starp 

apakšprogrammām 

(piemēram, līdzekļus, kas 

ieplānoti ierobežotu atlases 

projektiem pārdalīt atklātu 

projektu konkursu 

projektiem), iesniedzot 

pārdales pieprasījumu saskaņā 

ar MK 16.03.2010. 

noteikumiem Nr.256. Lai 

novērstu, ka lielākā daļa 

projekta 5.punktu 
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budžeta līdzekļu tiks plānoti 

gada pēdējos mēnešos, ir 

plānots ar MK 18.05.2010. 

noteikumu Nr.464 

grozījumiem iekļaut 

ierobežojumus. 

7.  Protokollēmuma projekta 

5.1.apakšpunkts 
Tieslietu ministrija: 

Lūdzam izvērtēt protokollēmuma 

projekta 5.1.apakšpunktā lietoto 

saīsinājumu un tā atbilstību 

saīsināmajai vārdkopai. Tāpat lūdzam 

minētajā apakšpunktā atbilstoši 

juridiskās tehnikas prasībām lietot 

skaidrus un nepārprotamus 

izteicienus un juridiski korektu 

valodu, attiecīgi aizstājot vārdus 

„reāli” un „izlīdzsvarotu”. 

Ņemts vērā. Skat. protokollēmuma 

projekta 5.1.apakšpunktu 

8.  Protokollēmuma projekta 5.1. un 

5.2.apakšpunkts 
Valsts Kanceleja: 

Lūdzam precizēt protokollēmuma 

projekta 5.1. un 5.2.apakšpunktus 

atbilstoši š.g. 3.februāra sanāksmē 

panāktajai vienošanās, ka finanšu 

plānu izpildes uzraudzība notiek 

institūcijā programmu līmenī, turklāt 

izpilde par atmaksām valsts budžetā 

netiek uzraudzīta šī punkta kontekstā.  

 

Ņemts vērā Skat. protokollēmuma 

projekta 5.2.apakšpunktu 

9.  Protokollēmuma projekta 

5.2.apakšpunkts 
Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības lietu ministrija: 

Lūdzam precizēt protokollēmuma 

Ņemts vērā Skat. protokollēmuma 

projekta 5.2.apakšpunktu 
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projekta 5.2.apakšpunktu, nosakot, ka 

ar „kopējiem attiecīgā ES fonda 

projektu finansēšanai paredzēto valsts 

budžeta resursiem izdevumu 

segšanai” tiek saprasti valsts budžeta 

apakšprogrammas kopējie plānotie 

izdevumi konkrētajā mēnesī, atskaitot 

atmaksas valsts budžetā: 

1.1. Grozījumi 

finansēšanas plānā 

var būt veikti, ja 

netiek mainīts 

kopējais izdevumu 

plāns 

apakšprogrammā, 

t.i. vienlaikus tiek 

veikti grozījumi 

vismaz divos 

finansēšanas 

plānos; 

1.2. Šī protokollēmuma 

izpildei, nosakot 

kopējo valsts 

budžeta 

apakšprogrammas 

izdevumu plānu, 

tajā neiekļauj 

atmaksas valsts 

budžeta 

ieņēmumos. 

10.  Protokollēmuma projekta 

5.2.apakšpunkts 
Satiksmes ministrija Ņemts vērā Skat. protokollēmuma 

projekta 5.2.apakšpunktu 
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Lūdzam precizēt Ministru kabineta 

sēdes protokollēmuma projekta 

5.2.apakšpunktu, papildus norādot, ka 

finansēšanas plānus drīkst mainīt 

gadījumā, ja finansējums tiek apgūts 

ātrāk nekā plānots, attiecīgi pārceļot 

izdevumus no kārtējā gada vēlāka 

mēneša uz agrāku mēnesi, kā arī ka 

finansēšanas plānus drīkst mainīt 

budžeta programmu (ES fondu) 

ietvaros, gadījumā ja kādā no budžeta 

apakšprogrammām ir paredzams 

atlikums, bet citā konkrētie izdevumi 

ir nepieciešami. 

11.  Protokollēmuma projekta 5.2. un 

5.4.apakšpunkts 

 

Tieslietu ministrija: 

Protokollēmuma projekta 5.2. un 

5.4.apakšpunktā ierosinām norādīt, 

kādos finansēšanas plānos 

ministrijām liegts veikt grozījumus, 

kā arī atkārtoti vēršam uzmanību uz 

skaidras un nepārprotamas valodas un 

teikuma konstrukciju lietojumu. 

Ņemts vērā, pievienojot 

protokollēmuma projekta 5.1. 

punktā skaidrojumu par 

finansēšanas plāniem. 

Skat. protokollēmuma 

projekta 5.1.apakšpunktu 

12.  Protokollēmuma projekta 

5.3.apakšpunkts 
Ekonomikas ministrija 

No protokollēmuma 5.3.punkta nav 

skaidri un nepārprotami saprotams, 

kādus budžeta līdzekļus Finanšu 

ministrija nodrošinās un vai tas dos 

iespēju ministrijām slēgt līgumus ar 

esošā gada laikā apstiprinātiem 

projektu iesniegumiem. Līdz ar to 

lūdzu protkollēmuma projekta 

Ņemts vērā Skat. protokollēmuma 

projekta 5.3.apakšpunktu 
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5.3.punktu papildināt aiz vārdiem 

„..ES fondu projektu finansēšanai..” 

ar tekstu: 

„, tai skaitā nodrošināt nepieciešamo 

valsts budžeta līdzekļu pieejamību 

80.00.00 programmā, lai varētu slēgt 

līgumus vai vienošanās ar 

finansējumu saņēmējiem par jaunu 

projektu īstenošanu.”   

13.  Protokollēmuma projekta 

5.5.apakšpunkts Satiksmes 

ministrija: 

 

Lūdzam Ministru kabineta sēdes 

protokollēmuma projekta 

5.5.apakšpunktu precizēt atbilstoši šā 

gada 3.februāra sanāksmē, kurā tika 

apspriesta protokollēmuma projekta 

redakcija, Finanšu ministrijas 

prezentētajiem izdevumu plānošanas 

un veikšanas limitiem, kā arī līdzekļu 

apguves kumulatīvajiem rādītājiem. 

Ņemts vērā Skat. protokollēmuma 

projekta 5.5.apakšpunktu 

14.  Protokollēmuma projekta 

5.5.apakšpunkts 

 

Tieslietu ministrija: 

Lūdzam protokollēmuma projekta 

5.5.apakšpunktā konkretizēt jēdzienu 

„noteiktā kārtība” un „noteiktais 

limits”. 

Ņemts vērā. Skat. protokollēmuma 

projekta 5.5.apakšpunktu 

15.  Protokollēmuma projekta 

7.punktu 

Tieslietu ministrija: 

Lūdzam precizēt, kāda ziņojuma 

iesniegšana ir paredzēta 

protokollēmuma projekta 6.punktā un 

kam šis ziņojums iesniedzams. 

Norādām, ka saīsinājums „ziņojums” 

ir pieteikts protokollēmuma projekta 

1.punktā, taču tas saturiski neatbilst 

Ņemts vērā. Protokollēmuma projekta 

7.punktu 
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protokollēmuma 6.punktā lietotajam 

jēdzienam „ziņojums”. 

 

16.  Protokollēmuma projekts Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības lietu ministrija: 

Lūdzam nodrošināt protokollēmuma 

projekta detalizāciju atbilstoši 

2011.gada 3.februārī Finanšu 

ministrijas organizētajā sanāksmē par 

priekšlikumiem finanšu disciplīnas 

uzlabošanai sniegtajai prezentācijai, 

tai skaitā īpaši saistībā ar nosacījumu 

par iespēju veikt grozījumus 

finansēšanas plānos, pārceļot 

plānotos izdevumus no turpmākajiem 

mēnešiem, ja finansējums ir 

nepieciešams ātrāk. 

Ņemts vērā Skat. protokollēmuma 

projekta 5.1., 5.2., 5.3., 

5.5..apakšpunktus. 

17.  Informatīvā ziņojuma 1.daļas 

sadaļā „Finanšu apguves mērķu 

izpilde 2010.gada 4.ceturksnī” 

Grafiks Nr.4  

Veselības ministrija: 

Ziņojuma projekta 1.sadaļas „ES 

fondu finansējuma apguve un mērķu 

izpilde 2010.gadā”  daļā „Finanšu 

apguves mērķu izpilde 2010.gada 

4.ceturksnī” Grafikā Nr.4 „2010.gada 

finanšu apguves mērķa izpilde 

ministriju griezumā; milj. LVL” 

nepieciešams identificēt MK 

lēmumu, ar kuru tika noteikts finanšu 

apguves mērķis ministrijām; 

 

Ņemts vērā Saskaņā ar 2010.gada 

16.novembra Ministru 

kabineta sēdes lēmumu 

(protokols Nr.64, 56§). 
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18.  
Ziņojuma projekta 1.daļas sadaļā  

„Finanšu apguves mērķu 

noteikšana 2011.gadam” grafiks 

Nr.5 

Veselības ministrija: 

Ziņojuma projekta 1.sadaļas „ES 

fondu finansējuma apguve un mērķu 

izpilde 2010.gadā” daļā „Finanšu 

apguves mērķu izpilde 2010.gada 

4.ceturksnī” nodaļā „Finanšu apguves 

mērķu noteikšana 2011.gadam” 

precizēt grafiku Nr.5 „Atbildīgo 

iestāžu apguves mērķis 2011.gadam 

salīdzinājumā ar Saprašanās 

Memorandā noteiktām saistībām; 

milj. LVL”, savstarpēji mainot 

rādītājus funkcijai „AI apguves 

mērķis pa 2011.g. ceturkšņiem” un 

funkcijai „AI apguves mērķis 2011.g. 

kumulatīvi”. 

 

Ņemts vērā. Skat. Ziņojuma projekta 

1.sadaļas „ES fondu 

finansējuma apguve un mērķu 

izpilde 2010.gadā” daļā 

„Finanšu apguves mērķu 

izpilde 2010.gada 4.ceturksnī” 

nodaļā „Finanšu apguves 

mērķu noteikšana 

2011.gadam” grafiku Nr.5 

„Atbildīgo iestāžu apguves 

mērķis 2011.gadam 

salīdzinājumā ar Saprašanās 

Memorandā noteiktām 

saistībām; milj. LVL” 

19.  Ziņojuma projekta 1.daļas sadaļa  

„Finanšu apguves mērķu 

noteikšana 2011.gadam” 

Satiksmes ministrija: 

Lūdzam precizēt informatīvā 

ziņojuma projekta sadaļas „Finanšu 

apguves mērķu noteikšana 

2011.gadam” 2.rindkopā ietverto 

informāciju par 2010.gada beigās 

izmaksāto avansu nosegšanu ar 

maksājuma pieprasījumiem pusgada 

laikā atbilstoši Ministru kabineta 

2010.gada 9.novembra noteikumu 

Nr.1041 „Kārtība, kādā paredzami 

valsts budžeta līdzekļi Eiropas 

Savienības struktūrfondu un 

Ņemts vērā. 
Paredzēts uzraudzīt, lai 

atbilstoši Ministru kabineta 

2010.gada 9.novembra 

noteikumu Nr.1041 „Kārtība, 

kādā paredzami valsts budžeta 

līdzekļi Eiropas Savienības 

struktūrfondu un Kohēzijas 

fonda līdzfinansēto projektu 

īstenošanai, kā arī maksājumu 

veikšanas un izdevumu 

deklarācijas sagatavošanas 
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Kohēzijas fonda līdzfinansēto 

projektu īstenošanai, kā arī 

maksājumu veikšanas un izdevumu 

deklarācijas sagatavošanas kārtība” 

36.2.apakšpunktam, kurā noteikts, ka 

projektos, kuros piešķirts 

komercdarbības atbalsts (tai skaitā de 

minimis ietvaros), finansējuma 

saņēmējs iesniedz atbildīgajā iestādē 

vai sadarbības iestādē maksājuma 

pieprasījumu piešķirtā avansa 

maksājuma apmērā 12 mēnešu laikā 

pēc avansa maksājuma saņemšanas. 

kārtība” 36.2.apakšpunktam, 

kurā noteikts, ka projektos, 

kuros piešķirts 

komercdarbības atbalsts (tai 

skaitā de minimis ietvaros), 

finansējuma saņēmējs iesniedz 

atbildīgajā iestādē vai 

sadarbības iestādē maksājuma 

pieprasījumu piešķirtā avansa 

maksājuma apmērā 12 mēnešu 

laikā pēc avansa maksājuma 

saņemšanas.Citiem avansiem 

jābūt nosegtiemar maksājuma 

pieprasījumiem pusgada laikā. 

20.  Informatīvā ziņojuma 2.1.sadaļa 

„Darbības programma 

„Cilvēkresursi un nodarbinātība” 

un tās papildinājums” 

Veselības ministrija: 

Papildināt ziņojuma 2.sadaļas 

„Būtiskākie plānošanas dokumentu 

grozījumi”  2.1.daļas „Darbības 

programma „Cilvēkresursi un 

nodarbinātība” un tās papildinājums” 

b) punktu ar informāciju par 

finansējuma avotu 

1.4.1.1.1.apakšaktivitātes „Kompleksi 

atbalsta pasākumi iedzīvotāju 

integrēšanai darba tirgū” finansējuma 

palielināšanai. 

Ņemts vērā 
Lai nodrošinātu asistenta 

pakalpojuma ieviešanu I 

grupas redzes invalīdiem no 

2011.gada 1.janvāra, 

palielināts 

1.4.1.1.1.apakšaktivitātes 

„Kompleksi atbalsta pasākumi 

iedzīvotāju integrēšanai darba 

tirgū” kopējais finansējums 

par 1 918 810 eiro ( 1 348 547 

lati), veicot attiecīgā 

finansējuma pārdali no 

1.4.1.2.4.apakšaktivitātes 
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”Sociālās rehabilitācijas un 

institūcijām alternatīvu 

sociālās aprūpes pakalpojumu 

attīstība reģionos” otrās kārtas 

finansējuma daļas. 

 

21.  Informatīvā ziņojuma 2.1.sadaļas 

b) punkts. 
Veselības ministrija: 

Ziņojuma projekta 2.sadaļas 

„Būtiskākie plānošanas dokumentu 

grozījumi” 2.1.daļā „Darbības 

programma „Cilvēkresursi un 

nodarbinātība” un tās papildinājums” 

b) punktā nepieciešams papildināt 

informāciju par finanšu līdzekļu 

avotu 1.4.1.1.1.apakšaktivitātes 

„Kompleksi atbalsta pasākumi 

iedzīvotāju integrēšanai darba tirgū” 

finansējuma palielināšanai; 

 

Ņemts vērā. Lai nodrošinātu asistenta 

pakalpojuma ieviešanu I 

grupas redzes invalīdiem no 

2011.gada 1.janvāra, 

palielināts 

1.4.1.1.1.apakšaktivitātes 

„Kompleksi atbalsta pasākumi 

iedzīvotāju integrēšanai darba 

tirgū” kopējais finansējums 

par 1 918 810 eiro ( 1 348 547 

lati), veicot attiecīgā 

finansējuma pārdali no 

1.4.1.2.4.apakšaktivitātes 

”Sociālās rehabilitācijas un 

institūcijām alternatīvu 

sociālās aprūpes pakalpojumu 

attīstība reģionos” otrās kārtas 

finansējuma daļas. 

22.  Informatīvā ziņojuma 3.1.sadaļa 

apakšsadaļā „Administratīvās 

kapacitātes stiprināšana” 

 

Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas: 

Aktivitātē „Plānošanas reģionu un 

vietējo pašvaldību attīstības 

plānošanas kapacitātes 

paaugstināšana” tika noraidīti 28 

Ņemts vērā Aktivitātē „Plānošanas 

reģionu un vietējo pašvaldību 

attīstības plānošanas 

kapacitātes paaugstināšana” ir 

apstiprināti 72 projekti un 

noslēgti 72 līgumi par 
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projektu iesniegumi.  projektu īstenošanu, 28 

projekta iesniegumi šajā 

aktivitātē tika noraidīti. 

 

23.  Informatīvā ziņojuma 3.1.sadaļas   

apakšsadaļa „Administratīvās 

kapacitātes stiprināšana”.  

Valsts Kanceleja: 

Ievērojot analoģiju ar citu prioritāšu 

aprakstiem, informatīvā ziņojuma 

projekta sadaļu „Administratīvās 

kapacitātes stiprināšana” papildināt ar 

informāciju par Finanšu ministrijas 

administrēto 1.5.1.1.1.apakšaktivitāti. 

 

Ņemts vērā  1.5.1.1.1.apakšaktivitātes 

ietvaros norit 2 projektu 

īstenošana par kopējām 

noslēgtām vienošanām 

2 781 474 latu apmērā, kas ir 

98,46% no kopējā pieejamā 

finansējuma. Atmaksas valsts 

pamatbudžetā no projektu 

ieviešanas uzsākšanas līdz 

2010.gada 31.janvārim ir 

veiktas 45 598,64  latu 

apmērā, kas ir 1,64% no 

kopējā projektos apstiprinātā 

finansējuma. Kā iemeslu 

šādiem finanšu izpildes 

rādītājiem var minēt, ka 

lielāko daļu no valsts budžeta 

izpildes 2010.gadā, kas bija 

176 074 latu, tiks atmaksāti 

valsts pamatbudžetā 

2011.gada I. ceturksnī. 

1.5.1.1.1.apakšaktivitātes 

maksājumu mērķis ir sasniegts 

88,3% apmērā. Noteiktā 

mērķa neizpilde saistīta ar 

plānoto projekta aktivitāšu 

īstenošanas aizkavēšanos 

izsludināto iepirkumu 
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apstrīdējumu rezultātā. Tāpat 

kā iemeslu nepietiekošai 

finanšu līdzekļu apguvei var 

minēt to, ka finansējuma 

saņēmēji aktīvu projekta 

īstenošanu un darbu pie 

iepirkumiem varēja uzsākt tikai 

2010.gada jūlijā pēc tam, kad 

tika noslēgtas vienošanās par 

projekta īstenošanu un pēc 

valsts budžeta līdzekļu 

piešķiršanas. 

24.  Informatīvā ziņojuma 3.1.sadaļas  

apakšsadaļa „Augstākā izglītība 

un zinātne” 

Izglītības un zinātnes ministrija. 

Svītrot no Ziņojuma projekta daļas 

„Augstākā izglītība un zinātne” 

4.rindkopu, kurā sniegta informācija 

par 1.2.1.1.3. apakšaktivitāti 

„Atbalsts sākotnējās profesionālās 

izglītības programmu īstenošanas 

kvalitātes uzlabošanai un 

īstenošanai”, un pārvietot to uz daļu 

„Izglītība un prasmes” atbilstoši 

darbības programmas papildinājuma 

aktivitāšu plānojumam.  

Ņemts vērā Saskaņā ar IZM komentāriem 

daļas „Augstākā izglītība un 

zinātne” 4.rindkopa, kurā 

sniegta informācija par 

1.2.1.1.3. apakšaktivitāti 

„Atbalsts sākotnējās 

profesionālās izglītības 

programmu īstenošanas 

kvalitātes uzlabošanai un 

īstenošanai”, pārvietota uz 

daļu „Izglītība un prasmes”. 

25.  Informatīvā ziņojuma 3.1.sadaļas  

apakšsadaļa „Augstākā izglītība 

un zinātne”  

Izglītības un zinātnes 

ministrija.Svītrot no Ziņojuma 

projekta daļas „Augstākā izglītība un 

zinātne” 4.rindkopu, kurā sniegta 

informācija par 1.2.1.1.3. 

apakšaktivitāti „Atbalsts sākotnējās 

profesionālās izglītības programmu 

īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un 

Ņemts vērā Saskaņā ar IZM komentāriem 

daļas „Augstākā izglītība un 

zinātne” 4.rindkopa, kurā 

sniegta informācija par 

1.2.1.1.3. apakšaktivitāti 

„Atbalsts sākotnējās 

profesionālās izglītības 

programmu īstenošanas 
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īstenošanai”, un pārvietot to uz daļu 

„Izglītība un prasmes” atbilstoši 

darbības programmas papildinājuma 

aktivitāšu plānojumam.  

kvalitātes uzlabošanai un 

īstenošanai”, pārvietota uz 

daļu „Izglītība un prasmes”. 

26.  Informatīvā ziņojuma 3.1.sadaļas  

apakšsadaļa „Izglītība un 

prasmes” 

Izglītības un zinātnes ministrija. 

Lūdzu izteikt Ziņojuma projekta 

14.lp. pēdējo rindkopu šādā 

redakcijā: „Prioritātes ietvaros kā 

viena no būtiskākajām aktivitātēm ir 

atbalsta sniegšana pedagogu 

konkurētspējas veicināšanai izglītības 

optimizācijas apstākļos. Līdz 

2010.gada 31.decembrim pedagogu 

tiešam atbalstam (stipendijām, 

mērķstipendijām, mācību maksām jeb 

t.s. kuponiem) izlietoti aptuveni 14,1 

milj. latu, tajā skaitā 2010.gada 

ietvaros 12,1 milj. latu.” 

Ņemts vērā. Saskaņā ar IZM komentāriem 

rindkopa izteikta šādā 

redakcijā „Prioritātes ietvaros 

kā viena no būtiskākajām 

aktivitātēm ir atbalsta 

sniegšana pedagogu 

konkurētspējas veicināšanai 

izglītības optimizācijas 

apstākļos. Līdz 2010.gada 

31.decembrim pedagogu 

tiešam atbalstam (stipendijām, 

mērķstipendijām, mācību 

maksām jeb t.s. kuponiem) 

izlietoti aptuveni 14,1 milj. 

latu, tajā skaitā 2010.gada 

ietvaros 12,1 milj. latu.” 

27.  Informatīvā ziņojuma 3.1.sadaļas 

apakšsadaļa „Nodarbinātības 

veicināšana un veselība darbā” 

Labklājības ministrija: 

Lūdzam izteikt ziņojuma 3.1.sadaļas 

apakšsadaļas  „Nodarbinātības 

veicināšana un veselība darbā” 

6.rindkopas 2.teikumu šādā redakcijā: 

„Kopumā līdz 2010.gada 

31.decembrim programmā 

iesaistījušies aptuveni 72,2 tūkstoši 

bezdarbnieku visā Latvijā.” 

Skaidrojam, ka projektā apstiprinātais 

rādītājs uz 2010.gada beigām ir 72,2 

Ņemts vērā Sabiedrībai derīgu darbu 

veikšanā jeb tā saucamajā 

„simts latu stipendiju 

programmā” 2010.gada 

4.ceturkšņa ietvaros 

iesaistījušies aptuveni 13,1 

tūkst. bezdarbnieku visā 

Latvijā. Kopumā līdz 

2010.gada 31.decembrim 

programmā iesaistījušies 
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tūkst. personas, līdz ar to 

apgalvojums, ka rādītāju skaits 

pārsniedz projektā plānoto par 90%, 

nav korekts.  

 

aptuveni 72,2 tūkstoši 

bezdarbnieku visā Latvijā 

Augstā rādītāja izpilde saistīta 

ar papildu finansējuma 

piešķiršanu aktivitātei, kā arī 

augsto pieprasījumu no 

potenciālo dalībnieku puses. 

 

28.  Informatīvā ziņojuma 3.1.sadaļas 

apakšsadaļa „Sociālās iekļaušanas 

veicināšana” 

Labklājības ministrija: 

Lūdzam izteikt ziņojuma 3.1.sadaļas 

apakšsadaļas „Sociālās iekļaušanas 

veicināšana” 2.rindkopu šādā 

redakcijā: 

„Salīdzinājumā ar aktivitāšu 

ieviešanas progresu prioritātēs 

izglītības un nodarbinātības 

veicināšanas jomā, prioritātes 

„Sociālās iekļaušanas veicināšana” 

ieviešanas progress ir salīdzinoši 

nedaudz lēnāks. Pārskata periodā 

noslēgto līgumu finansējums 

pieaudzis par 0,2 milj. lati jeb 0,5% 

no prioritātei pieejamā publiskā 

finansējuma, salīdzinot ar 2010.gada 

3.ceturksni, kad noslēgto līgumu 

finansējums pieaudzis par 24% no 

prioritātei pieejamā publiskā 

finansējuma. Minētais atbilst 

prioritātes aktivitāšu ieviešanas 

Ņemts vērā 
Salīdzinājumā ar aktivitāšu 

ieviešanas progresu prioritātēs 

izglītības un nodarbinātības 

veicināšanas jomā, prioritātes 

„Sociālās iekļaušanas 

veicināšana” ieviešanas 

progress ir salīdzinoši nedaudz 

lēnāks. Pārskata periodā 

noslēgto līgumu finansējums 

pieaudzis vien par 0,2 milj. 

lati jeb 0,5% no prioritātei 

pieejamā publiskā 

finansējuma, salīdzinot ar 

2010.gada 3.ceturksni, kad 

noslēgto līgumu finansējums 

pieaudzis par 24% no 

prioritātei pieejamā publiskā 

finansējuma. Minētais atbilst 
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plāniem. Veikto maksājumu 

finansējuma saņēmējiem progress 

2010.gada 4.ceturksnī bijis līdzīgs kā 

iepriekšējā pārskata periodā – 

aptuveni 2% no prioritātei pieejamā 

publiskā finansējuma.” 

Uzskatām, ka ieviešanas progresa 

novērtējumā jāņem vērā aktivitāšu 

ieviešanas plāni, t.i., vai attiecīgajā 

periodā bija plānots uzņemties 

līgumsaistības, t.sk., palielinot 

noslēgto līgumu finansējumu. Ņemot 

vērā, ka finansējuma pieaugums 

atbilst prioritātes „Sociālās 

iekļaušanas veicināšana” aktivitāšu 

ieviešanas plāniem, nav pamatots 

secinājums par zemu rādītāju 

sasniegšanu. 

 

prioritātes aktivitāšu 

ieviešanas plāniem. Veikto 

maksājumu finansējuma 

saņēmējiem progress 

2010.gada 4.ceturksnī bijis 

līdzīgs kā iepriekšējā pārskata 

periodā – aptuveni 2% no 

prioritātei pieejamā publiskā 

finansējuma.  

 

29.  Informatīvā ziņojuma 3.1.sadaļas 

apakšsadaļa „Sociālās iekļaušanas 

veicināšana” 

Labklājības ministrija: 

Lūdzam izteikt ziņojuma 3.1.sadaļas 

apakšsadaļas „Sociālās iekļaušanas 

veicināšana” 4.rindkopu šādā 

redakcijā:  

 „Pārskatā periodā aktivitātes 

„Sociālās rehabilitācijas un 

institūcijām alternatīvu sociālās 

aprūpes pakalpojumu attīstība 

reģionos” otrās kārtas ietvaros 

apstiprināti 38 projekti kopumā par 

Ņemts vērā 
Pārskatā periodā aktivitātes 

„Sociālās rehabilitācijas un 

institūcijām alternatīvu 

sociālās aprūpes pakalpojumu 

attīstība reģionos” otrās kārtas 

ietvaros apstiprināti 38 

projekti kopumā par 3,47 milj. 

latu (ES fondu daļa). 
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3,47 milj. latu (ES fondu daļa).”. 

 

30.  Informatīvā ziņojuma 3.2.sadaļa Izglītības un zinātnes ministrija: 

Precizēt Ziņojuma projekta sadaļā 

„Zinātne un inovācijas” (21.lpp.) 

sniegto informāciju par apstiprināto 

un noslēgto vienošanos apjomu 

Izglītības un zinātnes ministrijas 

pārziņā esošajās aktivitātēs – 51,2 

milj. latu apjomā jeb 32,8% no 

publiskā finansējuma. 

Ņemts vērā. 

 

Skat. Ziņojuma projekta 

sadaļas „Zinātne un 

inovācijas” 21.lpp. 

31.  Informatīvā ziņojuma 3.2.sadaļa Izglītības un zinātnes ministrija: 

Lūdzu izteikt Ziņojuma projekta 

daļas „Zinātne un inovācijas” 

(21.lpp.) otro rindkopu šādā 

redakcijā: „Kopumā 2010.gadā 

prioritātes ieviešana ir veikusies 

sliktāk, nekā sākotnēji plānots. 

2010.gada 17.augusta Ministru 

kabineta sēdē izskatīts un atbalstīts 

Izglītības un zinātnes ministrijas 

sagatavotais informatīvais ziņojums 

„Par valsts nozīmes pētniecības 

centru noteikšanu, lai nodrošinātu 

resursu koncentrāciju un Eiropas 

Savienības struktūrfondu efektīvu 

ieguldījumu”, nosakot 10 valsts 

nozīmes pētniecības centru izveidi un 

vienojoties par 

2.1.1.3.1.apakšaktivitātes „Zinātnes 

Ņemts vērā. Skat. ziņojuma projekta daļas 

„Zinātne un inovācijas” 

(21.lpp.) otro rindkopa. 
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infrastruktūras attīstība” ieviešanas 

nosacījumu maiņu. Attiecīgi 

2010.gada 19.oktobrī apstiprināti 

Ministru kabineta noteikumi 

2.1.1.3.1.apakšaktivitātes „Zinātnes 

infrastruktūras attīstība” pirmajai 

projektu iesniegumu atlases kārtai ar 

ERAF finansējumu 56,3 miljons latu 

apmērā, savukārt 

2.1.1.3.1.apakšaktivitātes otrajai 

kārtai ar ERAF finansējumu 46,3 

miljons latu apmērā ir izstrādāts 

Ministru kabineta noteikumu 

projekts, kas atrodas starpinstitūciju 

saskaņošanā. Citās prioritātes 

aktivitātēs projektu ieviešana 

kavējusies privātā finansējuma 

trūkuma dēļ. Prioritātes ietvaros 

piesaistīts 11,1 milj. eiro privātā 

sektora finansējums P&A nozarē, 

izpildot 39,7% no darbības 

programmā noteiktā rādītāja 

2009.gadā. Prioritātes rādītāja zemā 

izpilde skaidrojama ar to, ka šajā 

prioritātē lielākā daļa aktivitāšu 

sāktas ieviest tikai 2010.gadā. 

Prioritātes ietvaros labāk veicies ar 

iznākuma rādītāju izpildi - sagatavoti 

108  tehnoloģiju pārneses centru 

komercializācijas piedāvājumi, 

izpildot noteikto rādītāju par 216%.” 
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32.  Informatīvā ziņojuma 3.3.sadaļa  

„Infrastruktūra cilvēku kapitāla 

nostiprināšanai” un 11.daļa 

„Secinājumi un turpmākā rīcība” 

Veselības ministrija: 

Lūdzam precizēt apgalvojumu, ka 

„vislēnākā apguve un vairāk 

problēmu aktivitāšu ieviešanā ir 

Ekonomikas ministrijas, Izglītības un 

zinātnes ministrijas, Veselības 

ministrijas un Kultūras ministrijas 

pārziņā esošajās aktivitātēs, ko parāda 

Finanšu apguves mērķa un prognožu 

izpilde līdz 2010.gada 

31.decembrim”. Vēršam uzmanību, 

ka ministrija izpildījusi saprašanas 

memoranda saistības, kā arī 

nodrošināja finansējuma apguves 

mērķu sasniegšanu atbilstoši MK 

01.06.2010 protokola Nr.28 39.§ 

lēmumam un MK 26.05.2009 

protokola Nr.33 56.§ lēmumam 

Ņemts vērā Ziņojuma sadaļas precizētas 

atbilstoši VM komentāram 

33.  Informatīvā ziņojuma 3.3.sadaļas  

apakšsadaļa „Teritoriju 

pieejamības un sasniedzamības 

veicināšana” 

Satiksmes ministrija: 

Lūdzam precizēt norādīto informāciju 

par finansējumu, par kuru apstiprināti 

projektu iesniegumi. Minētajā 

rindkopā norādīts, ka projektu 

iesniegumi apstiprināti par 

finansējumu 33 % apmērā no 

apakšaktivitātei pieejamā 

finansējuma. Savukārt, Satiksmes 

ministrija otrās projektu iesniegumu 

atlases kārtas ietvaros atlasīja un 

apstiprināja projektu iesniegumus par 

Ņemts vērā. Iznākuma rādītāja 

„Apstiprināto satiksmes 

drošības uzlabošanas projektu 

skaits apdzīvotās vietās ārpus 

Rīgas” kvantifikācija 

2013.gadā ir 90. Ņemot vērā, 

ka apakšaktivitātes ietvaros, 

kas vērsta uz rezultātu 

sasniegšanu, ir apstiprināti jau 

83 projekti par 100% no 

aktivitātei pieejamā 

finansējuma, līdz ar to plānots, 
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visu apakšaktivitātē pieejamo 

finansējumu, proti, 100 %  apmērā. 

Minētā informācija ievadīta arī 

Eiropas Savienības struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda vadības informācijas 

sistēmā. 

ka rādītājs netiks ievērojami 

sasniegts, ņemot vērā 

pašreizējos datus par projekta 

finansējuma apmēru. 

34.  Informatīvā ziņojuma 3.3.sadaļas  

apakšsadaļa „Nodarbinātības 

veicināšana un veselība darbā”  

Veselības ministrija: 

Izteikt ziņojuma projekta 3.sadaļas 

„2007.-2013.gada plānošanas perioda 

ES fondu darbības programmu 

ieviešanas analīze” 3.3.daļas 

„Darbības programma „Cilvēkresursi 

un nodarbinātība”” nodaļas 

„Nodarbinātības veicināšana un 

veselība darbā” 9.rinkopu šādā 

redakcijā „Pārskata  periodā 

aktivitātes ietvaros apmācīta 4 451 

ārstniecības persona, kopumā līdz 

2010.gada 31.decembrim atbalstu 

saņēmuši 18 417 veselības aprūpes un 

veselības veicināšanas profesionāļi 

jeb 56 % no darbības programmā 

plānotā sasniedzamā apjoma uz 

2013.gada 31.decembri.” 

Ņemts vērā Pārskata  periodā aktivitātes 

ietvaros apmācīta 4 451 

ārstniecības persona, kopumā 

līdz 2010.gada 31.decembrim 

atbalstu saņēmuši 18 417 

veselības aprūpes un veselības 

veicināšanas profesionāļi jeb 

56 % no darbības programmā 

plānotā sasniedzamā apjoma 

uz 2013.gada 31.decembri. 

35.  Informatīvā ziņojuma 3.3.sadaļas  

apakšsadaļa „Infrastruktūra 

cilvēku kapitāla nostiprināšanai” 

un 5.1.sadaļa 

Veselības ministrija: 

Lūdzam ziņojuma 3.3.sadaļas 

„Darbības programma „Infrastruktūra 

un pakalpojumi”” nodaļas 

„Infrastruktūra cilvēku kapitāla 

nostiprināšanai” 12.rinkopas un 

5.sadaļā „Darbības programmā 

Ņemts vērā Ziņojuma 3.3. sadaļas 

redakcija precizēta saskaņā ar 

VM komentāriem 
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noteikto uzraudzības rādītāju izpilde 

2010.gadā” 5.1.daļas „Darbības 

programma „Infrastruktūra un 

pakalpojumi”” 2.rindkopas tekstu 

„Palielinājies ir arī pacientu skaits uz 

vienu primārās veselības aprūpes 

ārstu praksi, kas pieaudzis līdz 1 680. 

Līdz 20.6 minūtēm samazinājies arī 

laiks, kādā operatīvajam 

medicīniskajam transportam 

nepieciešams nokļūt līdz pacientam 

lauku rajonos.” izteikt šādā redakcijā 

„Palielinājies ir arī pacientu skaits uz 

vienu primārās veselības aprūpes 

ārstu praksi, kas salīdzinājumā ar 

2010.gada I ceturksni ir pieaudzis 

līdz 1 594 pacientam. Līdz 19.4 

minūtēm samazinājies arī laiks 

salīdzinājumā ar 2010.gada I 

ceturksni, kādā operatīvajam 

medicīniskajam transportam 

nepieciešams nokļūt līdz pacientam 

lauku rajonos.” 

36.  Informatīvā ziņojuma 3.3.sadaļas  

apakšsadaļa „Infrastruktūra 

cilvēku kapitāla nostiprināšanai” 

Veselības ministrija: 

Lūdzam 3.3.daļas „Darbības 

programma „Infrastruktūra un 

pakalpojumi”” nodaļas 

„Infrastruktūra cilvēku kapitāla 

nostiprināšanai” 5.rinkopā aizstāt 

vārdus „stacionārās veselības aprūpes 

jomā ” ar vārdiem „stacionārās 

Ņemts vērā Ziņojuma 3.3. sadaļas 5. 

rindkopas redakcija precizēta 

saskaņā ar VM komentāriem 
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veselības aprūpes attīstības aktivitātes 

ietvaros” 

37.  Informatīvā ziņojuma 3.3.sadaļas  

apakšsadaļa „Infrastruktūra 

cilvēku kapitāla nostiprināšanai” 

Veselības ministrija: 

Lūdzam ziņojuma 3.3.sadaļas 

14.rinkopas tekstu izteikt šādi „Līdz 

31.12.2010. rādītājs „Vidējais gultu 

noslogojums slimnīcās” sasniegts līdz 

76% no 2013.gada plānotajiem 85%. 

Rādītājs ir krities no 2010.gada I 

ceturkšņa 77% bet ir kāpis izejot no 

2010.gada II ceturkšņa 72% Esošā 

situācija skaidrojama ar vispārējo 

valsts ekonomisko situāciju, kā arī ar 

pacientu iemaksu palielināšanu. Tā kā 

slimnīcu skaits nav samazinājies tādā 

apjomā kā tika plānots, bet vairāk tiek 

apkalpoti ambulatorās aprūpes 

pacienti, nekā stacionārās aprūpes 

pacienti, tad tas arī dod mainīgu 

negatīvu tendenci rādītāju 

sasniegšanā. Papildus valstī tiek 

attīstīti dienas stacionāri, dienas 

aprūpes centri, kā arī tika attīstīta 

mājas aprūpe, Vienlaikus jāatzīmē, ka 

esošā rādītāja svārstīgums nav tieši 

saistīts ar 3.1.5.3.aktivitātes 

„Stacionārās veselības aprūpes 

pakalpojumu sniedzēju attīstība” 

ieviešanas progresu un plānojams, ka 

īstenojot plānotu veselības aprūpes 

reformu rādītāja sasniegšana 

uzlabosies.” 

Ņemts vērā daļēji. Saskaņā ar 5. pielikumā 

pieejamo informāciju, 

procentuālais īpatsvars ir nevis 

76%, bet 89.4%. 

Telefonsarunā VM piekrita VI 

viedoklim. Precizēta ziņojuma 

3.3. sadaļa. 
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38.  Informatīvā ziņojuma 3.3.sadaļas  

apakšsadaļa „Infrastruktūra 

cilvēku kapitāla nostiprināšanai” 

un 5.1.sadaļa 

Veselības ministrija: 

Lūdzam ziņojuma 3.3.sadaļas 

„Darbības programma „Infrastruktūra 

un pakalpojumi”” nodaļas 

„Infrastruktūra cilvēku kapitāla 

nostiprināšanai” 12.rinkopā un 

5.sadaļā „Darbības programmā 

noteikto uzraudzības rādītāju izpilde 

2010.gadā” 5.1.daļas „Darbības 

programma „Infrastruktūra un 

pakalpojumi”” 2.rindkopā svītrot 

tekstu „20 stacionārajās veselības 

aprūpes iestādēs uzlabota 

infrastruktūra, atbalstīti 6 alternatīvās 

aprūpes centri. Līdz 2010.gada 

beigām sasniegtais progress 

rezultatīvo rādītāju ieviešanā 

vērojams alternatīvās aprūpes centru 

pakalpojumu izmantojošo personu 

skaita pieaugumā līdz 4 582, kas 

liecina par augsto centru 

apmeklējumu, kas radies galvenokārt 

ekonomiskās krīzes rezultātā.” ņemot 

vērā, ka tas neattiecas uz VM pārziņā 

esošajām ES fondu aktivitātēm 

Ņemts vērā Rindkopa dublējas ar citu un 

tā tika izsvītrota no ziņojuma 

3.3. sadaļas  

39.  Informatīvā ziņojuma 3.3.sadaļas  

apakšsadaļa „Infrastruktūra 

cilvēku kapitāla nostiprināšanai” 

Veselības ministrija: 

Lūdzam precizēt ziņojuma 

3.3.sadaļas „Darbības programma 

„Infrastruktūra un pakalpojumi”” 

nodaļas „Infrastruktūra cilvēku 

kapitāla nostiprināšanai” 5.rinkopā 

precizēt datus par noslēgtajiem 

Ņemts vērā Precizēta ziņojuma 3.3. sadaļa 
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līgumiem par projektu īstenošanu, 

ņemot vērā, ka 2010.gada 4.ceturksnī 

līgumi stacionārās veselības aprūpes 

attīstības aktivitātes ietvaros noslēgti 

par attiecināmo finansējumu 

20 935 914,30 LVL apjomā jeb 

14,41% no aktivitātes pieejamā 

finansējuma 

40.  Informatīvā ziņojuma 3.3.sadaļas  

apakšsadaļa „Infrastruktūra 

cilvēku kapitāla nostiprināšanai” 

Izglītības un zinātnes ministrija: 

Lūdzu svītrot no Ziņojuma 

projekta daļas „Infrastruktūra cilvēku 

kapitāla nostiprināšanai” (28. lp.) 

vārdus „Aizvien pastāv risks, ka 

izglītības iestāde, kas tiek vai jau 

tikusi modernizēta tiek likvidēta vai 

restrukturizēta un ES fondu 

līdzfinansējums varētu tikt izmantots 

nelietderīgi. Vadošā iestāde ir 

informējusi Izglītības un zinātnes 

ministriju par nepieciešamību 

pastiprināti pievērst uzmanību ES 

fondu līdzfinansējuma izlietojumam 

izglītības iestāžu reformas laikā, 

nodrošinot ieguldītā finansējuma 

ilgtspējīgu”. 

Vēršam uzmanību uz to, ka, 

lai nodrošinātu Eiropas Savienības 

fondu līdzekļu ieguldījuma ilgtspēju 

IZM ir veikusi attiecīgus grozījumus 

Ministru kabineta noteikumos par 

3.1.3.1 aktivitātes „Kvalitatīvai 

Ņemts vērā Precizēta 3.3.sadaļa, ņemot 

vērā IZM sniegto pamatojumu 

komentētais teikums svītrots. 
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dabaszinātņu apguvei atbilstošas 

materiālās bāzes nodrošināšana” 

īstenošanu. 2010.gada 23.novembrī 

apstiprinātie grozījumi Ministru 

kabineta noteikumos nosaka 

normatīvo regulējumu situācijā, ja 

projektā iekļautā izglītības iestāde 

(labuma guvējs) tiek reorganizēta, 

paredzot, ka to var aizstāt ar citu 

izglītības iestādi, kas atrodas 

finansējuma saņēmēja 

administratīvajā teritorijā. Tāpat arī 

grozījumi paredz, ka izmaksu 

ietaupījuma rezultātā projekta 

iesniedzējs var atlikumu novirzīt 

papildu dabaszinātņu kabineta 

modernizēšanai nepieciešamā 

aprīkojuma iegādei, ja projektā pirms 

tam bija paredzēts modernizēt mazāk 

par četriem kabinetiem, kā arī var 

atlikumu novirzīt papildus 

dabaszinātņu kabinetu (vairāk par 

četriem) modernizēšanai 

nepieciešamā aprīkojuma iegādei, 

sakarā ar izglītojamo skaita 

palielināšanos vispārējo vidējo 

izglītības iestāžu reorganizācijas vai 

likvidācijas rezultātā. 

Atgādinām, ka minētās 

izmaiņas bija nepieciešamas un IZM 

virzīja attiecīgus grozījumus Ministru 
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kabineta noteikumos par aktivitātes 

īstenošanu kopš 2010.gada 

2.ceturkšņa, taču vadošās iestādes 

ilgstoši uzturēto iebildumu rezultātā 

grozījumi stājās spēkā tikai 

2010.gada beigās un var tikt 

piemēroti projektos tikai no 

2011.gada. 

 

41.  Informatīvā ziņojuma 3.3.punktā Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības lietu ministrija:  
Precizējumi teksta 27.lpp.: 

Aktivitātē, kas vērsta uz pirmsskolas 

izglītības iestāžu infrastruktūras 

attīstību nacionālās un reģionālas 

nozīmes attīstības centros līdz 

pārskata perioda beigām tika 

renovētas vai labiekārtotas 24 

pirmsskolas izglītības iestādes, kā arī 

paplašinātas vai uzceltas 12, 

samazinot bērnu skaitu rindās uz 

vietām pirmsskolas izglītības iestādēs 

un nodrošinot bērnu vecākiem iespēju 

atgriezties darba tirgū. Ir jāatzīmē, ka 

saskaņā ar plānošanas dokumentos 

noteikto 2013.gada mērķis –  renovēt 

12 pirmsskolas izglītības iestādes ir 

jau pārsniegts. 

Līdz 2010.gada 4.ceturksnim tika 

Ņemts vērā Aktivitātē, kas vērsta uz 

pirmsskolas izglītības iestāžu 

infrastruktūras attīstību 

nacionālās un reģionālas 

nozīmes attīstības centros līdz 

pārskata perioda beigām tika 

renovētas vai labiekārtotas 22 

pirmsskolas izglītības iestādes, 

kā arī paplašinātas vai uzceltas 

12 pirmsskolas izglītības 

iestādes. Radītas 1 167 jaunas 

vietas bērniem pirmsskolas 

izglītības iestādēs, samazinot 

bērnu skaitu rindās uz vietām 

pirmsskolas izglītības iestādēs 

un nodrošinot bērnu vecākiem 

iespēju atgriezties darba tirgū. 

Salīdzinot ar 2004.gadu, kad 

rinda uz vietām pirmsskolas 

izglītības iestādēs valstī bija 

14 045 bērni, bērnu skaits 

rindās uz vietām pirmsskolas 
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atbalstīti 12 alternatīvās aprūpes 

centri, kuru pakalpojumus izmanto 4 

582 personas, kas pārsniedz 

2013.gada noteikto mērķi – 500 

alternatīvās aprūpes centru 

pakalpojumu izmantojošās personas.   

 

Līdz 2010.gada 4.ceturksnim tika 

atbalstīti 12 alternatīvās aprūpes 

centri, kuru pakalpojumus izmanto 4 

582 personas, kas pārsniedz 

2013.gada noteikto mērķi – 500 

alternatīvās aprūpes centru 

pakalpojumu izmantojošās personas.   

 

izglītības iestādēs reģionos uz 

2010.gada beigām ir 

samazinājies par 14,17%. 

 

Līdz 2010.gada 4.ceturksnim 

tika atbalstīti 11 alternatīvās 

aprūpes centri, kuru 

pakalpojumus izmanto 4 582 

personas, kas pārsniedz 

2013.gada noteikto mērķi – 

500 alternatīvās aprūpes 

centru pakalpojumu 

izmantojošās personas.   

42.  Ziņojuma 3.3.sadaļas apakšsadaļa 

„Policentriska attīstība” 
Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības lietu ministrija:  
Precizējumi teksta 34-35.lpp.: 

Galvenie projektu īstenošanu 

kavējošie faktori ir problēmas 

iepirkumu jomā, detalizētākā  

informācija par neatbilstībām 

iepirkumu jomā prioritātes ietvaros ir 

pieejama ziņojuma 8. sadaļā par 

neatbilstībām.  

Lielākais progress prioritātes līmenī 

ir vērojams aktivitātē „Nacionālas un 

reģionālas nozīmes attīstības centru 

izaugsmes veicināšana līdzsvarotai 

valsts attīstībai”, kuras ietvaros tika 

Ņemts vērā  

Galvenie projektu īstenošanu 

kavējošie faktori ir problēmas 

iepirkumu jomā, detalizētākā  

informācija par neatbilstībām 

iepirkumu jomā prioritātes 

ietvaros ir pieejama ziņojuma 

9. sadaļā par neatbilstībām.  

Lielākais progress prioritātes 

līmenī ir vērojams aktivitātē 

„Nacionālas un reģionālas 

nozīmes attīstības centru 

izaugsmes veicināšana 

līdzsvarotai valsts attīstībai”, 

kuras ietvaros tika pabeigti 9 
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pabeigti 13 projekti (pārskata periodā 

tika pabeigti 4 projekti). Līdz 

2013.gada beigām ir plānots pabeigt 

62 projektus. Pārskata periodā notika 

projektu 3.kārtas atlase, kuras 

rezultātā tika noslēgti līgumi par 19 

projektu īstenošanu.  

Aktivitātē, kas ir vērsta uz Rīgas 

pilsētas ilgtspējīgu attīstību, pārskata 

periodā tika noslēgts viens līgums un 

pieteikts vēl viens projekts. 

 

projekti (pārskata periodā tika 

pabeigti 4 projekti). Līdz 

2013.gada beigām ir plānots 

pabeigt vismaz 62 projektus. 

Pārskata periodā notika 

projektu 3.atlases kārta, kuras 

ietvaros tika noslēgti līgumi 

par 19 projektu īstenošanu.  

Aktivitātē, kas ir vērsta uz 

Rīgas pilsētas ilgtspējīgu 

attīstību, pārskata periodā tika 

noslēgts viens līgums un 

iesniegts vēl viens projekts. 

43.  Ziņojuma 3.3. sadaļas 13.rindkopa Labklājības ministrija: 

Sadaļas 13. rindkopu izteikt 

piedāvātajā redakcijā 

Ņemts vērā. Skat ziņojuma 3.3.sadaļas 

13.rindkopu. 

44.  Informatīvā ziņojuma 4.daļa Veselības ministrija: 

Lūdzam svītrot MK ziņojuma 

projekta 4.sadaļas „ES fondu apguves 

salīdzinājums starp jaunajām ES 

dalībvalstīm” pēdējo rindkopu, jo tā 

sniedz nepatieso informāciju par 

saņemtajiem maksājumiem no 

Eiropas Komisijas un dublē 

iepriekšējo rindkopu. 

Ņemts vērā. Arī starp Baltijas valstīm 

Latvija vislabāk ir apguvusi 

ES fondu finansējumu, 

apsteidzot kaimiņvalstis divos 

rādītājos – noslēgtie līgumi un 

veiktie maksājumi 

finansējuma saņēmējam.  

 

 

45.  Informatīvā ziņojuma 5.daļa Valsts Kanceleja: 

Ierosinām izslēgt ziņojuma projekta 

5.sadaļu, jo tā dublējas ar ziņojuma 

projekta 27. un 28.lpp. sniegto 

Ņemts vērā. Izslēgta ziņojuma projekta 

5.sadaļa. 
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informāciju. 

 

46.  Informatīvā ziņojuma 9.daļa Labklājības ministrija: 
Lūdzam labot ziņojuma 9. sadaļu 

„Neatbilstoši veikti izdevumi ES 

fondu projektu ietvaros” saskaņā ar 9. 

pielikumā norādīto informāciju 

Ņemts vērā Precizēta ziņojuma 8. sadaļa 

47.  Informatīvā ziņojuma 9.1.sadaļa 

„2007.-2013.gada plānošanas 

perioda ES fondi” 

Labklājības ministrija: 

Lūdzam precizēt ziņojuma 9.nodaļas 

„Neatbilstoši veikti izdevumi ES 

fondu projektu ietvaros”  

9.1. apakšpunkta „2007.-2013.gada 

plānošanas perioda ES fondi” 

1.rindkopas 1.teikumā skaitli „3,44” 

aizstāt ar skaitli „3,42” un 

3.apakšpunktā skaitli un vārdu „90 

tūkst.” aizstāt ar skaitli un vārdu 

„0,09 milj.”, 

2.rindkopas 1.teikumā skaitli „2,62” 

aizstāt ar skaitli „2,6” un 2.teikumā 

skaitli „76,2” aizstāt ar skaitli „76”, 

3.rindkopas 1.teikumā skaitli „2,8” 

aizstāt ar skaitli „2,7” un skaitli 

„81,8” aizstāt ar skaitli „81,7”. 

Skaidrojam, ka minētie precizējumi 

nepieciešami atbilstoši 

precizējumiem ziņojuma 8.pielikumā. 

 

Ņemts vērā Neatbilstoši veikto izdevumu 

summas precizētas atbilstoši 

Labklājības ministrijas 

norādījumiem. 

48.  Informatīvā ziņojuma 9.1.sadaļas  Labklājības ministrija: Ņemts vērā  Ziņojuma 7.sadaļas 
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apakšsadaļa „Eiropas Sociālais 

fonds” un apakšsadaļas „Darbības 

programmas „Infrastruktūra un 

pakalpojumi” 

Lūdzam precizēt ziņojuma 9.sadaļas 

„Neatbilstoši veikti izdevumi ES 

fondu projektu ietvaros” apakšsadaļas 

„Eiropas Sociālais fonds” un 

apakšsadaļas „Darbības programmas 

„Infrastruktūra un pakalpojumi”” 

1.rindkopas 1.teikumā tekstu iekavās 

aiz vārdiem „projekta ietvaros” 

papildināt ar vārdiem „finansējuma 

saņēmējiem” 

 

„Neatbilstoši veikti izdevumi 

ES fondu projektu ietvaros” 

apakšsadaļas „Eiropas 

Sociālais fonds” un 

apakšsadaļas „Darbības 

programmas „Infrastruktūra 

un pakalpojumi” papildināts ar 

vārdiem „finansējuma 

saņēmējiem” 

49.  Informatīvā ziņojuma 11.daļa 

„Secinājumi un turpmākā rīcība” 

Veselības ministrija: 

Lūdzam precizēt MK ziņojuma 

projekta 11.sadaļas „Secinājumi un 

turpmākā rīcība” pirmajā rindkopas 

pēdējo teikumu izteikt šādā redakcijā 

„Veiksmīgākais fiziskais progress jeb 

uzraudzības rādītāju izpilde 

konstatēts nodarbinātības 

veicināšanas un veselības jomas 

prioritātē, kas skaidrojams ar papildu 

finansējuma piešķiršanu 

nodarbinātības veicināšanas 

aktivitātēm”. Paskaidrojam, ka 

pasākuma „Veselība darbā” ietvaros 

tiek īstenota tikai viena aktivitāte, 

kuras ietvaros notiek veselības 

aprūpes personāla tālākizglītība. 

Ņemts vērā Veiksmīgākais fiziskais 

progress jeb uzraudzības 

rādītāju izpilde konstatēts 

prioritātē „Nodarbinātības 

veicināšana un veselība 

darbā”, kas skaidrojams ar 

papildu finansējuma 

piešķiršanu nodarbinātības 

veicināšanas aktivitātēm. 

50.  Informatīvā ziņojuma sadaļā 

„Secinājumi un turpmākā rīcība” 
Tieslietu ministrija: 

Informatīvā ziņojuma sadaļā 

„Secinājumi un turpmākā rīcība” un 

Ņemts vērā. Informatīvā 

ziņojuma sacilājumu sadaļa 

papildināta ar uzdevumiem, no 

Skat. Informatīvā ziņojuma 

sadaļā „Secinājumi un 

turpmākā rīcība”. 
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protokollēmuma projektā iekļautie 

atbildīgo ministriju uzdevumi 

savstarpēji neatbilst. Ņemot vērā 

minēto, lūdzam precizēt 

protokollēmuma projektu vai 

informatīvo ziņojumu tā, lai starp 

abiem dokumentiem veidotos loģiskā 

likumsakarība attiecībā uz 

turpmākajiem atbildīgo ministriju 

veicamajiem uzdevumiem. Turklāt 

norādām, ka atbilstoši Ministru 

kabineta 2009.gada 7.aprīļa 

noteikumu Nr.300 „Ministru kabineta 

kārtības rullis” 59.punkta pirmajam 

teikumam „informatīvo ziņojumu 

izskata Ministru kabineta sēdē, ja tam 

pievienotajā Ministru kabineta sēdes 

protokollēmuma projektā ir paredzēta 

institūciju turpmākā rīcība saistībā ar 

šajā informatīvajā ziņojumā minēto 

jautājumu risināšanu.” 

kuriem izriet protokollēmums. 

51.  Informatīvā ziņojuma pielikums 

Nr.2 
Veselības ministrija: 

Izteikt 2.pielikuma 1.3.2.3. 

aktivitātes 3.kolonnas informāciju 

(ES fonda finansējums atbilstoši 

konceptuāli apst. MK p/l, LVL) 
8 720 345,65 LVL apmērā. 

Ņemts vērā 8 720 346 LVL 
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52.  Informatīvā ziņojuma pielikuma 

Nr.3, 1.tabula 
Izglītības un zinātnes ministrija: 

Lūdzam precizēt Ziņojuma projekta 

3.pielikuma 1.tabulas „Atbildīgo 

iestāžu noteiktais apguves mērķis 

2011.gadā kumulatīvi mēnešu 

griezumā (LVL)” kolonnā 

„2011.gada ministriju budžetos esošie 

līdzekļi (neiesk. „virtuālo naudu”)” 

esošo informāciju atbilstoši IZM, 

Kultūras ministrijas, Labklājības 

ministrijas un Tieslietu ministrijas 

budžetā pieejamajam finansējumam 

IZM pārziņā esošo aktivitāšu 

īstenošanas nodrošināšanai. 

Ņemts vērā Pielikums precizēts atbilstoši 

IZM komentāriem.  

53.  Informatīvā ziņojuma pielikums 

Nr.5 

Veselības ministrija: 

Precizēt 5.pielikuma informāciju par 

1.3.2.pasākuma rezultāta rādītāja 

aktuālo vērtību: aktuālās vērtības 

datums 31.12.2010., aktuālā rādītāja 

vērtība 70,92%.  

Ņemts vērā 31.12.2010.; 70,92%  

54.  Informatīvā ziņojuma pielikums 

Nr.5 
Izglītības un zinātnes ministrija. 

Lūdzam precizēt Ziņojuma projekta 

5.pielikumā „Informācija par 

darbības programmā noteikto rādītāju 

izpildi 2010.gadā” esošo informāciju 

atbilstoši šī atzinuma 4. pielikumā 

esošajai informācijai. 

Ņemts vērā Pielikumā precizētas rādītāju 

aktuālās vērtības. 
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55.  Informatīvā ziņojuma pielikums 

Nr.5 
Veselības ministrija: 
Lūdzam precizēt MK ziņojuma 

projekta 5.pielikuma „Informācija par 

darbības programmā noteikto rādītāju 

izpildi 2010.gadā” tabulu Nr.1. 

„Rezultāta rādītāji” saskaņā ar tabulā 

noradīto (3.1.5. aktivitātes rādītāju 

aktuālās vērtības uz 31.12.2010.: 

rādītājam „Vidējais pacientu skaits uz 

vienu primārās veselības aprūpes 

ārstu praksi” 1594; rādītājam 

„Operatīvajam medicīniskajam 

transportlīdzeklim nepieciešamais 

laiks, lai nokļūtu līdz pacientam 

laukos [minūtes]” 19.40; rādītājam 

„Vidējais gultu noslogojums 

slimnīcās” 76. 

Ņemts vērā Pielikumā precizētas rādītāju 

aktuālās vērtības, attiecīgi 

precizēta ziņojuma 3.3. sadaļa 

 

56.  Informatīvā ziņojuma pielikums 

Nr.5 
Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības lietu ministrija: 

Precizēt rādītāja Nr.297 2009.gadā un 

2013.gadā sasniedzamo vērtību, kā 

arī aktuālo vērtību un aktuālās 

vērtības datumu 

Ņemts vērā 2009.gadā – 4 

2013.gadā – 12 

aktuālā vērtība  - 22 

aktuālās vērtības datums – 

31.12.2010 

57.  Informatīvā ziņojuma pielikums 

Nr.8 
Labklājības ministrija: 
Lūdzam labot 8. pielikuma 10., 11., 

12. un 13.kolonnas, neņemot vērā 

anulētās neatbilstības 

Ņemts vērā Pielikums precizēts 

58.  Informatīvā ziņojuma pielikums 

Nr.2 

Valsts Kanceleja: 

Lūdzam veikt precizējumus ziņojuma 

pielikumā (datne: FMzinop2 

_110211) atbilstoši sadarbības un 

Daļēji ņemts vērā Precizēts ziņojuma projekta 

2.pileikums attiecībā uz 

veiktajiem maksājumiem. Nav 

precizēti atbildīgo iestāžu 
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atbildīgās iestādes sagatavotajai 

informācijai (skat. pielikumā) un VIS 

sistēmā pieejamai informācijai par 

2010.gada finansējuma apguvi, 

papildus lūdzam atbilstoši veiktajiem 

grozījumiem precizēt ziņojuma 

projekta 4.grafiku. 

 

mērķi 2010.gada decembrim. 

 

 

 Atbildīgā amatpersona _______________________________________________________ 

   (paraksts) 
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Signe Albiņa 

Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu uzraudzības departamenta 

Uzņēmējdarbības un inovāciju uzraudzības nodaļas vadītāja vietniece 

Tālr. 67083808, fakss 67095697 

Signe.Albina@fm.gov.lv 

 


