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Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem 

 Par protokollēmuma projektu „Par informatīvo ziņojumu „Par ārvalstu finanšu resursu (Eiropas 

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

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

līdz 2010.gada 31.martam” un Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finanšu disciplīnas 

pasākumiem””  

un 

informatīvais ziņojumu „Par ārvalstu finanšu resursu (ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas 

Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un Latvijas–

Šveices sadarbības programmas) apguvi līdz 2010.gada 31.martam” 

  

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 
3.2.5.apakšpunkts. 

 

VIDM: Lūdz precizēt, norādot 

līdz 22.oktobrim iesniedzamo 

maksājumu Valsts kasē apmēru 

atbilstoši 3.pielikuma 1.tabulai 

– Ls 11 013 496. Ja ar 

maksājuma pieprasījumiem 

Valsts kasē ir identificētas 

izdevumu deklarācijas, tad lūdz 

šajā punktā minētos maksājuma 

Nav ņemts vērā. 

Protokollēmuma projektā norādītā 

maksājumu pieprasījumu 

iesniegšanas Valsts kasē 

kopsumma 2010.gada laikā līdz 

22.oktobrim ietver rīcības plānā 

norādīto kopējo maksājumu summu 

(izņemot nedeklarējamos avansos) 

no 2010.gada 1.janvāra līdz 

 

 Vides ministrija 

nodrošina 

maksājumus, t.sk. 

atmaksas 

pamatbudžetā, 

finansējuma 

saņēmējiem 14 970 

961 latu apmērā un 

2010.gada laikā 
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pieprasījumus, kas iesniedzami 

Valsts kasē, definēt kā 

izdevumu deklarācijas. 

31.oktobrim un sniegtos datus par 

prognozētajiem iesniedzamajiem 

maksājumu pieprasījumiem par jau 

samaksātajiem nedeklarējamajiem 

avansiem 2010.gadā. Iesniedzot 

Valsts kasē protokollēmuma 

projektā noteikto maksājumu 

pieprasījumu apjomu līdz 

2010.gada 22.oktobrim, tiek 

nodrošināta laicīga maksājumu 

veikšana finansējuma saņēmējiem, 

kurus 2010.gada ietvaros 

vienlaicīgi ir iespējams gan 

nodeklarēt Eiropas Komisijai, gan 

arī no Eiropas Komisijas saņemt 

par tiem atmaksas, tādejādi 

nodrošinot ieņēmumus valsts 

budžetā 2010.gadā.” 

līdz 22.oktobrim 

nodrošina 

maksājumu 

pieprasījumu 

iesniegšanu Valsts 

kasē 12 838 335 

latu apmērā 

2.  
Protokollēmuma projekta 

3.2.9.apakšpunkts 

LM: aicina izteikt šādā 

redakcijā: „3.2.9. Labklājības 

ministrija nodrošina 

maksājumus, t.sk. atmaksas 

pamatbudžetā, finansējuma 

saņēmējiem 2 962 069 latu 

apmērā un 2010.gada laikā līdz 

22.oktobrim nodrošina 

maksājumu pieprasījumu 

iesniegšanu Valsts kasē 2 721 

474 latu apmērā”. Skaidro, ka 

precizējums veikts atbilstoši 

sadarbības iestādes Centrālās 

finanšu un līgumu aģentūras 

Nav ņemts vērā. 

Protokollēmuma projektā norādītā 

maksājumu pieprasījumu 

iesniegšanas Valsts kasē 

kopsumma 2010.gada laikā līdz 

22.oktobrim ietver rīcības plānā 

norādīto kopējo maksājumu summu 

(izņemot nedeklarējamos avansos) 

no 2010.gada 1.janvāra līdz 

31.oktobrim un sniegtos datus par 

prognozētajiem iesniedzamajiem 

maksājumu pieprasījumiem par jau 

samaksātajiem nedeklarējamajiem 

avansiem 2010.gadā. Iesniedzot 

 

Skat. 

Protokollēmuma 

3.2.9.apakšpunktu 



FMizz_17052010_ES_fondi.docx ; Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem par protokollēmuma projektu un informatīvo ziņojumu  

 

aktuālajai maksājumu 

pieprasījumu plūsmai. 

 

Valsts kasē protokollēmuma 

projektā noteikto maksājumu 

pieprasījumu apjomu līdz 

2010.gada 22.oktobrim, tiek 

nodrošināta laicīga maksājumu 

veikšana finansējuma saņēmējiem, 

kurus 2010.gada ietvaros 

vienlaicīgi ir iespējams gan 

nodeklarēt Eiropas Komisijai, gan 

arī no Eiropas Komisijas saņemt 

par tiem atmaksas, tādejādi 

nodrošinot ieņēmumus valsts 

budžetā 2010.gadā. 

3.  
Protokollēmuma projekta 
3.3.1.apakšpunkts 

 

VIDM: Lūdz precizēt, norādot 

līdz 22.oktobrim iesniedzamo 

maksājumu Valsts kasē apmēru 

atbilstoši 3.pielikuma 1.tabulai 

– Ls 27 782 651. Ja ar 

maksājuma pieprasījumiem 

Valsts kasē ir identificētas 

izdevumu deklarācijas, tad lūdz 

šajā punktā maksājuma 

pieprasījumus, kas iesniedzami 

Valsts kasē, definēt kā 

izdevumu deklarācijas. 

Nav ņemts vērā. 

Protokollēmuma projektā norādītā 

maksājumu pieprasījumu 

iesniegšanas Valsts kasē 

kopsumma 2010.gada laikā līdz 

22.oktobrim ietver rīcības plānā 

norādīto kopējo maksājumu summu 

(izņemot nedeklarējamos avansos) 

no 2010.gada 1.janvāra līdz 

31.oktobrim un sniegtos datus par 

prognozētajiem iesniedzamajiem 

maksājumu pieprasījumiem par jau 

samaksātajiem nedeklarējamajiem 

avansiem 2010.gadā. Iesniedzot 

Valsts kasē protokollēmuma 

projektā noteikto maksājumu 

pieprasījumu apjomu līdz 

2010.gada 22.oktobrim, tiek 

nodrošināta laicīga maksājumu 

  

 Vides ministrija 

nodrošina 

maksājumus, t.sk. 

atmaksas 

pamatbudžetā, 

finansējuma 

saņēmējiem 41 604 

589 latu apmērā un 

2010.gada laikā 

līdz 22.oktobrim 

nodrošina 

maksājumu 

pieprasījumu 

iesniegšanu Valsts 

kasē 85 919 405 

latu apmērā. 
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veikšana finansējuma saņēmējiem, 

kurus 2010.gada ietvaros 

vienlaicīgi ir iespējams gan 

nodeklarēt Eiropas Komisijai, gan 

arī no Eiropas Komisijas saņemt 

par tiem atmaksas, tādejādi 

nodrošinot ieņēmumus valsts 

budžetā 2010.gadā.” 

4.  

Informatīvā ziņojuma 
2.2.1. apakšnodaļa „Finanšu 

apguves mērķu un budžeta 

izdevumu plāna izpilde ESF” 

sadaļā „VK pārziņā esošo ESF 

aktivitāšu īstenošana”  

 

Valsts Kanceleja: 

Lūdz precizēt saskaņā ar Valsts 

Kancelejā esošajiem datiem. 

Nav ņemts vērā: Informācija ir 

iegūta, izmantojot Eiropas 

Savienības struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda vadības 

informācijas sistēmas (turpmāk – 

ES SFKF VIS) datus  par pārskata 

periodu līdz 31.03.2010. (pārskati 

veidoti 08.04.2010.). 

 

Skat. Informatīvā 

ziņojuma 

informāciju 

2.2.1.apakšpunktā 

„Finanšu apguves 

mērķu un budžeta 

izdevumu plāna 

izpilde ESF” sadaļā 

„VK pārziņā esošo 

ESF aktivitāšu 

īstenošana”  

 

5.  
Informatīvā ziņojuma 

pielikumi 

 

SAM: Precizēt ziņojuma 

pielikumos norādītos datus, jo 

tie atšķiras no faktiskajiem, 

tāpēc, ka Eiropas Savienības 

struktūrfondu un Kohēzijas 

fonda vadības informācijas 

sistēmā (VIS) ir kļūdaini 

ievadīti šādi Satiksmes 

ministrijas projektu maksājuma 

pieprasījumi 

Nav ņemts vērā: Informācija ir 

iegūta, izmantojot ES SFKF VIS 

datus  par pārskata periodu līdz 

31.03.2010. (pārskati veidoti 

08.04.2010.). 

 

Skat. informatīvā 

ziņojuma  

pielikumus  

6.  Informatīvā ziņojuma VIDM: Nav ņemts vērā: Informācija ir  Skat. Informatīvā 
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2.pielikuma Vides ministrijas 

Eiropas Reģionālās attīstības 

fonda 3.4.1.1.aktivitātes dati. 

 

Apstiprinātie projekti (6.kolona) 

– Ls 30 504 321 

Noslēgtie līgumi (8.kolona) – 

Ls 18 340 336 

Izmaksāts finansējuma 

saņēmējam (10.kolona) – Ls 

3 349 832. 

 

iegūta, izmantojot ES SFKF VIS 

datus  par pārskata periodu līdz 

31.03.2010. (pārskati veidoti 

08.04.2010.). 

ziņojuma 

2.pielikumu. 

7.  

Informatīvā ziņojuma 

2.pielikuma Vides ministrijas 

Kohēzijas fonda aktivitāšu 

kolonas „Izmaksāts  

finansējuma saņēmējam uz 

31.03.2010.” (10.kolona)  

VIDM: Lūdzam precizēt datus: 

aktivitātēs/apakšaktivitātēs 

datus norādot: 

3.5.1.1.aktivitātē – Ls 104 

662 478 

3.5.1.2.1.apakšaktivitātē – Ls 1 

356 869 

3.5.1.2.2.apakšaktivitātē – Ls 6 

609 262. 

 

Nav ņemts vērā: Informācija ir 

iegūta, izmantojot ES SFKF VIS 

datus  par pārskata periodu līdz 

31.03.2010. (pārskati veidoti 

08.04.2010.). 

 

Skat. Informatīvā 

ziņojuma 

2.pielikumu. 

8.  
Informatīvā ziņojuma 

2.pielikuma 6.kolonnā norādīto 

summu (4 221 666 LVL). 

SAM: Lūdz precizēt norādīto 

summu uz 4 153 582 LVL. 

Izmaiņas jāveic saistībā ar 

veiktajiem grozījumiem 

projektā. Līdz ar to būtu 

jāprecizē arī saistošās kolonnas. 

Nav ņemts vērā: Informācija ir 

iegūta, izmantojot ES SFKF VIS 

datus  par pārskata periodu līdz 

31.03.2010. (pārskati veidoti 

08.04.2010.). 

 

Skat. informatīvā 

ziņojuma 

2.pielikuma 

6.kolonnu 

9.  
Informatīvā ziņojuma 

2.pielikuma 10.kolonna 

SAM: lūdz precizēt 2.pielikuma 

10.kolonnā norādīto summu, jo 

tā ir neprecīza, jābūt 1 610 785 

LVL. 

 

Nav ņemts vērā: Informācija ir 

iegūta, izmantojot ES SFKF VIS 

datus  par pārskata periodu līdz 

31.03.2010. (pārskati veidoti 

08.04.2010.). 

 

Skat. informatīvā 

ziņojuma  

2.pielikuma 

10.kolonnu 

10.  
Informatīvā ziņojuma 

3.pielikuma, 4.tabulas Vides 

VIDM: Lūdzam precizēt 

norādot Ls 1 043 689,09. 

Nav ņemts vērā: Informācija ir 

iegūta, izmantojot ES SFKF VIS 
 

Skat. Informatīvā 

ziņojuma 
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ministrijas Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda izpildi (periodā 

01.01.2010.-31.03.2010.) 

Informējam, ka tā ir ES fondu 

daļas izpilde 3.4.1.1.aktivitātes 

ietvaros pēc Centrālās finanšu 

un līgumu aģentūras 

elektroniski (aktivitātes 

sadarbības iestāde) sniegtajiem 

datiem. Attiecīgi lūdzam 

precizēt informāciju ziņojuma 

2.2.2.punktā Vides ministrijas 

sadaļā. 

 

datus  par pārskata periodu līdz 

31.03.2010. (pārskati veidoti 

08.04.2010.). 

3.pielikumu. 

11.  

Informatīvā ziņojuma 

3.pielikuma, 4.tabulas Vides 

ministrijas Kohēzijas fonda 

izpildi (periodā 01.01.2010.-

31.03.2010.)  

VIDM: Lūdzam precizēt 

norādot Ls 1 459 664,61. 

Informējam, ka tā ir ES fondu 

daļas izpilde saskaņā ar 

veiktajiem maksājumiem pēc 

Valsts kases pārskata par 

budžeta izpildi līdz 31.03.2010. 

Papildus informējam, ka šajā 

summā ņemta vērā arī bijusī 

Eiropas Reģionālās attīstības 

fonda 3.4.1.6. aktivitāte, kas pēc 

3.darbības programmas 

papildinājuma „Infrastruktūra 

un pakalpojumi” grozījumiem ir 

Kohēzijas fonda 

3.5.1.4.aktivitāte. Attiecīgi 

lūdzam precizēt informāciju 

ziņojuma 2.2.3.punktā Vides 

ministrijas sadaļā. 

 

Nav ņemts vērā: Informācija ir 

iegūta, izmantojot ES SFKF VIS 

datus  par pārskata periodu līdz 

31.03.2010. (pārskati veidoti 

08.04.2010.). 

 

Skat. Informatīvā 

ziņojuma 

3.pielikumu. 
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12.  

Informatīvā ziņojuma 
3.pielikuma tabula Nr.4 

"Finanšu apguves mērķa un 

prognožu izpilde līdz 2010.gada 

31.martam"  

VM: Lūdzam precizēt 

informāciju par faktiskajiem 

maksājumiem finansējuma 

saņēmējiem periodā no 

01.01.2010 līdz 31.03.2010, 

norādot, ka Veselibas ministrija 

ERAF ietvaros veikusi atmaksas 

550 487 latu apjomā, ka ari 

precizēt informāciju par 

2010.gada 1.ceturkšņa prognozi, 

norādot, ka tika plānots veikt 

atmaksas finansējuma 

saņēmējiem 956 398 latu 

apjomā. Attiecīgi lūdzam 

precizēt pārējo informāciju 

minētajā tabulā un visā 

ziņojuma projektā. 

Nav ņemts vērā: Informācija ir 

iegūta, izmantojot ES SFKF VIS 

datus  par pārskata periodu līdz 

31.03.2010. (pārskati veidoti 

08.04.2010.). 

 

Skat. Informatīvā 

ziņojuma 

3.pielikuma tabulu 

Nr.4 "Finanšu 

apguves mērķa un 

prognožu izpilde 

līdz 2010.gada 

31.martam" 

13.  
Informatīvā ziņojuma 

4.pielikuma 1.tabulas 

6.kolonnu,  

SAM: Precizēt jo norādīti 24 

projekti, bet jābūt 29 

projektiem. 

Nav ņemts vērā: sagatavojot ES 

SFKF VIS atskaiti š.g. 27.aprīlī par 

datiem uz 31.03.2010., piemērojot 

datu filtru, un atlasot projektus, kur 

finansējuma saņēmējs ir 

pašvaldības, pašvaldību iestādes, 

pašvaldību aģentūras, plānošanas 

reģioni, pašvaldību izglītības 

iestādes, tika atlasīti tikai 24, nevis 

29 projekti. 

 

Skat. informatīvā 

ziņojuma 

4.pielikuma 

1.tabulas 6.kolonnu 

14.  

Informatīvā ziņojuma 

 4.pielikums „Informācija par 

2007.-2010.g. piešķirto valsts 

budžeta līdzekļu finansējumu 

Valsts Kanceleja:  

Lūdz precizēt, jo šajās 

aktivitātēs tikai puse no 

finansējuma ir paredzēta 

Nav ņemts vērā: 4.pielikumā 

norādīta informācija par 

aktivitātēm, kuru ietvaros 

pašvaldība var būt viens no 

 Skat. 4.pielikumu. 
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ESF, ERAF un KF projektiem 

pašvaldību īstenotajās 

aktivitātēs latos” sniegto 

informāciju par 1.5.1.3.1. un 

1.5.1.3.2. apakšaktivitāti. 

pašvaldībām. Papildus 

informējam, ka 1.5.1.3.1. 

apakšaktivitātē tika atbalstīti 

tikai divi pašvaldību projekti 

kopsummā 41 653 LVL. 

 

finansējuma saņēmējiem. 

  

Informācija par starpministriju (starpinstitūciju) sanāksmi vai elektronisko saskaņošanu 
 Datums   

    

Saskaņošanas dalībnieki   

     

      

Saskaņošanas dalībnieki izskatīja šādu ministriju (citu 

institūciju) iebildumus 

    

     

  

Ministrijas (citas institūcijas), kuras nav ieradušās uz sanāksmi 

vai kuras nav atbildējušas uz uzaicinājumu piedalīties 

elektroniskajā saskaņošanā 

  

     

     

  

 

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, 

Projekta attiecīgā punkta (panta) galīgā 

redakcija 
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vai 

informācija 

par 

saskaņošanā 

panākto 

alternatīvo 

risinājumu 

1 2 3 4 5 

1.  

Protokollēmuma projekts 

FM: Lūdz papildināt ar atsevišķu 

punktu: „Noteikt, ka Izglītības un 

zinātnes ministrijas, Kultūras 

ministrijas, Labklājības ministrijas, 

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu 

ministrijas, Satiksmes ministrijas, Valsts 

kancelejas, Veselības ministrijas vai 

Vides ministrijas Ministru kabinetā 

iesniegtajā informatīvajā ziņojumā par 

2010.gadā nepieciešamo finansējumu 

ministrijas pārziņā esošo Eiropas 

Savienības struktūrfondu un Kohēzijas 

fonda aktivitāšu īstenošanai, kurās 

finansējuma saņēmējs veic maksājumus 

no saviem līdzekļiem pirms atmaksas 

saņemšanas no Eiropas Komisijas, tiek 

norādītas visas tās ministrijas pārziņā 

esošas aktivitātes, kurās 2010.gadā ir 

paredzēts slēgt līgumus, kā arī to 

kopsummas. Projektu īstenošanai 

iepriekšminēto aktivitāšu ietvaros 

atbilstoši ziņojumā norādītajam 

apjomam atbildīgā iestāde vai 

sadarbības iestāde atsevišķā valsts 

Ņemts vērā. 

Skat. protokollēmuma projekta 5.punktu 
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budžeta programmā plāno ieņēmumus 

no ārvalstu finanšu palīdzības, kā arī 

atbilstošos izdevumus - atmaksās 

finansējuma saņēmējam attiecīgajā 

budžeta gadā, kurā paredzētas 

atmaksas” 

2.  

Protokollēmuma projekts 

FM: Lūdz papildināt ar atsevišķu 

punktu: „Ekonomikas ministrijai, 

Finanšu ministrijai, Izglītības un 

zinātnes ministrijai, Kultūras ministrijai, 

Labklājības ministrijai, Reģionālās 

attīstības un pašvaldību lietu ministrijai, 

Satiksmes ministrijai, Valsts kancelejai, 

Veselības ministrijai un Vides 

ministrijai līdz 2010.gada 30.jūnijam 

noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai 

Ministru kabinetā grozījumu projektus 

Ministru kabineta noteikumos par 

darbības programmu papildinājumā 

norādītās Eiropas Savienības 

struktūrfonda vai Kohēzijas fonda 

(turpmāk – Eiropas Savienības fondi) 

aktivitātes vai apakšaktivitātes 

īstenošanu (turpmāk – noteikumi par 

aktivitātes īstenošanu), nodrošinot, ka 

Eiropas Savienības fonda projekta 

vadības personāla atlīdzības izmaksas, 

kas radušās uz darba līguma pamata, 

visā projekta īstenošanas laikā netiek 

plānotas kā projekta attiecināmās 

izmaksas un līdz 2010.gada 30.jūnijam 

tiek noteiktas kā neattiecināmās 

Ņemts vērā. 

Skat. protokollēmuma projekta 6.punktu. 
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izmaksas, izņemot Labklājības 

ministrijas pārziņā esošajā darbības 

programmas „Cilvēkresursi un 

nodarbinātība” 1.3.1.1.3.aktivitātē 

„Bezdarbnieku un darba meklētāju 

apmācība”, 1.3.1.1.5.aktivitātē „Atbalsts 

bezdarba riskam pakļauto personu 

apmācībai”, 1.3.1.4.aktivitātē 

„Kapacitātes stiprināšana darba tirgus 

institūcijām” un 1.3.1.5.aktivitātē 

„Vietējo nodarbinātības veicināšanas 

pasākumu plānu ieviešanas atbalsts”. 

Šis nosacījums neattiecas uz tiem 

noteikumiem par aktivitātes īstenošanu, 

kuros ir noteikta netiešo izmaksu 

nemainīgās likmes piemērošana. 

Minētās neattiecināmās projekta vadības 

personāla atlīdzības izmaksas segt no 

74.resora „Gadskārtējā valsts budžeta 

izpildes procesā pārdalāmais 

finansējums” programmas 80.00.00 

„Nesadalītais finansējums Eiropas 

Savienības politiku instrumentu un 

pārējās ārvalstu finanšu palīdzības 

līdzfinansēto projektu un pasākumu 

īstenošanai līdz 2010.gada 30.jūnijam, 

izņemot gadījumu, kad noteikumos par 

aktivitātes īstenošanu ir noteikts citādi. 

Noteikt, ka no 2010.gada 1.jūlija 

Eiropas Savienības fonda projekta 

vadības personāla izmaksas ir 

attiecināmas, ja tās radušās uz 
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uzņēmuma līguma pamata un noteiktas 

kā attiecināmas noteikumos par 

aktivitātes īstenošanu. Pēc minēto 

grozījumu noteikumos par aktivitātes 

īstenošanu stāšanās spēkā Ekonomikas 

ministrijai, Finanšu ministrijai, 

Izglītības un zinātnes ministrijai, 

Kultūras ministrijai, Labklājības 

ministrijai, Reģionālās attīstības un 

pašvaldību lietu ministrijai, Satiksmes 

ministrijai, Valsts kancelejai, Veselības 

ministrijai un Vides ministrijai 

nodrošināt attiecīgu grozījumu veikšanu 

līgumos un vienošanās par Eiropas 

Savienības projekta īstenošanu.” 

3.  

Protokollēmuma projekta 
3.2.6.apakšpunkts 

RAPLM: ņemt vērā, ka norādītā 

maksājumu pieprasījumu iesniegšana 

Valsts kasē 49 702 088 LVL apmērā, 

tiks nodrošināta šādā veidā: 

maksājumu pieprasījumu 

iesniegšanu Valsts kasē 33 297 586 

LVL apmērā nodrošinās Valsts 

reģionālās attīstības aģentūra kā 

sadarbības iestāde darbības 

programmas „Infrastruktūra un 

pakalpojumi” 3.1.4.3.  aktivitātes 

“Pirmsskolas izglītības iestāžu 

infrastruktūras attīstība nacionālas 

un reģionālas nozīmes attīstības 

centros”, 3.1.4.4. aktivitātes 

“Atbalsts alternatīvās aprūpes 

pakalpojumu pieejamības 

Pieņemt 

zināšanai 
Skat. protokollēmuma projektu. 
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attīstībai”, 3.2.2.2. aktivitātes 

“Publisko interneta pieejas punktu 

attīstība”, 3.6.1.1. aktivitātes 

“Nacionālas un reģionālas nozīmes 

attīstības centru izaugsmes 

veicināšana līdzsvarotai valsts 

attīstībai”, 3.6.1.2.  aktivitātes 

“Rīgas pilsētas ilgtspējīga 

attīstība” un 3.6.2.1. aktivitātes 

„Atbalsts novadu pašvaldību 

kompleksai attīstībai” ietvaros;         

 maksājumu pieprasījumu 

iesniegšanu Valsts kasē 

16 404 502 LVL apmērā 

nodrošinās Centrālā finanšu un 

līgumu aģentūra kā sadarbības 

iestāde darbības programmas 

„Infrastruktūra un pakalpojumi” 

3.2.2.pasākuma „IKT 

infrastruktūra un pakalpojumi” 

3.2.2.1.aktivitātes „Publiskās 

pārvaldes elektronisko 

pakalpojumu un informācijas 

sistēmu attīstība” 

3.2.2.1.1.apakšaktivitātes 

„Informācijas sistēmu un 

elektronisko pakalpojumu 

attīstība” ietvaros; 

 

4.  

Protokollēmuma projekta 4.punkts 

TM: lūdz precizēt protokollēmuma 

projekta 4.punktu, jo pašreiz tas 

nesniedz skaidru priekšstatu par tajā 

Ņemts vērā. 

Skat. protokollēmuma projekta 4.punktu un 

informatīvā ziņojuma 8.1.sadaļas pēdējo rindkopu 

(38 lapa) 
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minēto subjektu pienākumiem. 

Pirmkārt, protokollēmuma projekta 

4.punkts noteic, ka atbildīgās iestādes 

un sadarbības iestādes turpmāk 

nodrošina, lai Eiropas Savienības 

struktūrfondu un Kohēzijas fondu 

finansējuma saņēmēji, ieviešot 

projektus, plānotu un īstenotu tikai 

minimālos projekta informācijas un 

publicitātes pasākumus, kas noteikti 

Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija 

noteikumos Nr.441 „Eiropas Savienības 

fondu publicitātes un vizuālās 

identitātes prasību nodrošināšanas 

kārtība” (turpmāk – MKN Nr.441). TM 

norāda, ka arī līdz šim Ministru kabineta 

noteikumos par aktivitāšu īstenošanu 

projekta informācijas un publicitātes 

pasākumi tiek paredzēti saskaņā ar 

MKN Nr.441, un tādējādi nav skaidrs, 

kādi minimālie pasākumi ir domāti 

protokollēmuma projekta 4. punktā, jo 

MKN Nr.441 attiecīgas minimālās 

prasības nav paredzētas.  

Otrkārt, nav arī saprotams, 

balstoties uz kādiem kritērijiem 

atbildīgās un sadarbības iestādes 

izvērtēs attiecīgo izmaksu pozīciju 

lietderību katrā konkrētajā gadījumā, 

nodrošinot objektīva lēmuma 

pieņemšanu.  

Treškārt, TM norāda, ka nav 
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skaidrs no protokollēmuma projekta 

4.punktā noteiktā, ka, pieņemot lēmumu 

par izdevumu attiecināmību, 

nepieciešamības gadījumā ir jāvēršas 

funkcionāli augstākstāvošā institūcijā, 

izrietošais pienākums un tā adresāts un 

kas ir domāts ar minēto funkcionāli 

augstākstāvošo iestādi.  

TM lūdz precizēt protokollēmuma 

projekta 4.punktā norādīto Ministru 

MKN Nr.441 izdošanas gadu, jo pašreiz 

tas nav precīzs. Papildus 

protokollēmuma projektā un 

informatīvajā ziņojumā nav norādīts, vai 

minimālo publicitātes pasākumu 

nodrošināšana atbilstoši 

protokollēmuma projekta 4.punktam 

attieksies arī jau uz apstiprinātiem 

Eiropas Savienības fondu projektiem. 

Norādām, ka tādējādi netiktu ievērota 

finansējuma saņēmēju tiesiskā paļāvība. 

TM lūdz sniegt attiecīgu skaidrojumu, 

precizējot informatīvo ziņojumu, un 

nepieciešamības gadījumā attiecīgi 

precizēt arī protokollēmuma projektu. 

 

5.  

Informatīvā ziņojuma 

1.3.2. apakšnodaļa 

SAM: lūdz papildināt ar informāciju par 

Liepājas ostas pievedceļu projektu, par 

kuru Satiksmes ministrija ir iesniegusi 

Finanšu ministrijā priekšlikumus par 

iespējām attiecināt Liepājas SEZ 

pārvaldes Liepājas Kalpaka (Karostas) 

Ņemts vērā Skat. informatīvā ziņojuma 1.3.2.apakšnodaļu 
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tilta rekonstrukcijas būvdarbu līguma 

ietvaros veiktos izdevumus. 

6.  

Informatīvais ziņojums: 

1.3.4. apakšnodaļa. 

VIDM: Ņemot vērā to, ka izdevumu no 

ārvalstu finanšu palīdzības plāna 

neizpilde 2010.gada pirmajā ceturksnī 

Vides ministrijā saistīta tikai ar 

atmaksām valsts pamatbudžetā, kuras 

nebija iespējams nodrošināt projekta 

Sadzīves atkritumu apsaimniekošana 

Liepājas rajonā un Ūdenssaimniecības 

attīstība Ventspilī, II kārta ietvaros. 

Informējam, ka projekta Ventspils 

siltumapgādes sistēmas attīstība 

izdevumu plāns 2010.gada 1.ceturksnī 

bija Ls 0, tādējādi to nevar norādīt, kā 

neizpildes iemeslu. Ierosinām aprakstu 

par projekta Ventspils siltumapgādes 

sistēmas attīstība ieviešanu norādīt kā 

atsevišķu rindkopu. 

 

Ņemts vērā. 
Skat. informatīvā ziņojuma 

1.3.4. apakšnodaļu. 

7.  Informatīvais ziņojums: 
2.2.1. apakšnodaļas „Finanšu apguves 

mērķu un budžeta izdevumu plāna 

izpilde ESF” daļas „IZM pārziņā esošo 

ESF aktivitāšu īstenošana” 4.rindkopas 

teikums „Tomēr jāņem vērā, ka daļai 

šo aktivitāšu 2009.gada beigās tika 

piešķirta papildu apropriācija” 

IZM aicina teikumu svītrot, jo teikums 

neatbilst rindkopas saturam. 

Ņemts vērā  Teikums svītrots. 

8.  Informatīvā ziņojuma 

 

2.2.1.apakšnodaļas „Finanšu apguves 

RAPLM: aicina rindkopu izteikt šādā 

redakcijā: 

„Tā kā šīs ministrijas pārziņā 

Ņemts vērā 

„Tā kā šīs ministrijas pārziņā esošajām 

aktivitātēm 2009.gadā valsts budžeta resursi netika 

piešķirti, maksājumu plūsmu projektos plānots 
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mērķu un budžeta izdevumu plāna 

izpilde ESF” 21.lpp tēmas „RAPLM 

pārziņā esošo ESF aktivitāšu 

īstenošana” 

esošajām aktivitātēm 2009.gadā valsts 

budžeta resursi netika piešķirti, 

maksājumu plūsmu projektos plānots 

uzsākt tikai 2010.gada 2.ceturksnī, līdz 

ar to analīzi par RAPLM pārziņā esošo 

aktivitāšu īstenošanu būs iespējams 

sniegt tikai nākamajā MK ziņojumā.”. 

uzsākt tikai 2010.gada 2.ceturksnī, līdz ar to 

analīzi par RAPLM pārziņā esošo aktivitāšu 

īstenošanu būs iespējams sniegt tikai nākamajā 

MK ziņojumā.”. 

 

9.  

Informatīvā ziņojuma 

 

 

2.2.2.apakšnodaļas „Finanšu apguves 

mērķu un budžeta izpilde ERAF” 

tēmas „Darbības programma 

„Infrastruktūra un pakalpojumi”” 

25.lpp rindkopas „VidM finanšu 

apguves mērķis 2010.gadam.  

 

RAPLM: 

Lūdz svītrot no ziņojuma frāzi „savukārt 

3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas 

sistēmu un elektronisko pakalpojumu 

attīstība” VIDM pārziņā esošo projektu 

ietvaros neizpilde skaidrojama ar 

ilgstošo projektu vienošanās grozījumu 

izskatīšanu, kā arī tehniskās 

specifikācijas izstrādes un attiecīgi 

iepirkuma izsludināšanas aizkavēšanās”, 

ņemot vērā, ka saskaņā ar vienošanās 

par Eiropas Savienības fonda projekta 

īstenošanu un Eiropas Savienības 

Reģionālā attīstības fonda 

līdzfinansējuma un valsts budžeta 

līdzfinansējuma piešķiršanu vispārējo 

noteikumu 10.4.apakšpunktu, grozījumi 

vienošanās stājas spēkā ar to 

iesniegšanas brīdi, kad Atbildīgā iestāde 

par apakšaktivitātes īstenošanu ir 

saņēmusi attiecīgo grozījumu 

pieprasījumu un Vides ministrijas 

izteiktais arguments nav uzskatāms kā 

attaisnojums pieprasīto budžeta līdzekļu 

neapgūšanai saskaņā ar plānu 

Ņemts vērā 

Valsts budžeta izdevumu izpilde ir 91% apmērā, 

neizpilde 50 tūkst. latu, kas saistīts ar to, ka 

3.4.1.6.aktivitātes „Vides monitoringa un 

kontroles sisitēmas attīstība” projekta ietvaros 

ieilga iepirkuma process, kas kavēja līguma 

noslēgšanu un rezultātā maksājumu veikšanu, un 

neapguvi 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas 

sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” 

projekta ietvaros, kur finansējuma saņēmējs ir 

valsts budžeta iestāde Valsts Vides dienests, kas ir 

Vides ministrijas pārraudzībā esošā institūcija.  
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10.  

 Informatīvais ziņojums:  

2.2.2. apakšnodaļas „Finanšu apguves 

mērķu un budžeta izpilde ERAF” daļas 

„Darbības programma 

„Uzņēmējdarbība un inovācijas”” 

pēdējās rindkopas, kurā aprakstīts IZM 

pārziņā esošo aktivitāšu ieviešanas 

progress, otro teikumu šādā redakcijā 

 IZM : Tehniski precizējumi  Ņemts vērā 
 Šajā ceturksnī ir uzsākta projektu iesniegumu 

vērtēšana 

11.  

Informatīvais ziņojums  
2.2.2.apakšnodaļas Darbības 

programma „Infrastruktūra un 

pakalpojumi” Vides ministrijas sadaļas 

redakcija. 

 

VIDM: lūdz precizēt, ka 

3.2.2.1.1.apakšaktivitātes projekta 

finansējuma saņēmējs ir valsts budžeta 

iestāde Valsts Vides dienests, kas ir 

Vides ministrijas pārraudzībā esošā 

institūcija, nevis Vides ministrijas 

pārziņā esošais projekts. 

Ņemts vērā 

3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un 

elektronisko pakalpojumu attīstība” projekta 

ietvaros, kur finansējuma saņēmējs ir valsts 

budžeta iestāde Valsts Vides dienests, kas ir Vides 

ministrijas pārraudzībā esošā institūcija. 

12.  

 

Informatīvā ziņojuma 

2.2.2. apakšnodaļas sadaļa „Darbības 

programma „Infrastruktūra un 

pakalpojumi”” teksts: „VeM finanšu 

apguves mērķis 2010.gadam ir noteikts 

4,8 milj. latu apmērā, t.sk. 0,6 milj. 

latu 2010.g. 1. ceturksnī, kas sasniegts 

par 57,1%. Valsts budžeta izdevumu 

izpilde ir 49% apmēra, neizpilde 443 

tūkst. latu. VeM ir aktualizējusi plānu, 

ņemot vērā finansējuma saņēmēju 

iesniegtās precizētās prognozes.”.  

 

VM: Paskaidrojam, ka neizpilde 443 

tūkst. latu apjomā ir Reģionālās 

attīstības un pašvaldību lietu ministrijas 

(turpmāk – RAPLM) administrētās 

3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas 

sistēmu un elektronisko pakalpojumu 

attīstība”  Veselības ekonomikas centra 

īstenotā projekta ietvaros, līdz ar to 

lūdzam papildināt tekstu ar attiecīgu 

norādi, vai valsts budžeta neizpildi 

norādīt pie informācijas par RAPLM. 

Ņemts vērā 

Valsts budžeta izdevumu izpilde ir 49% apmērā, 

neizpilde 443 tūkst. latu  RAPLM 

3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un 

elektronisko pakalpojumu attīstība”  Veselības 

ekonomikas centra īstenotā projekta ietvaros. 

13.  
Informatīvā ziņojuma 

2.2.3.apakšnodaļas  

SM: lūdzam papildināt ar informāciju 

par Satiksmes ministrijas noslēgtajiem 
Ņemts vērā Skat. informatīvā ziņojuma 2.2.3.apakšnodaļu 
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līgumiem un vienošanos par ES fondu 

projektu īstenošanu 

14.  
Informatīvā ziņojuma 

2.5.nodaļa 

FM: lūdzam papildināt ar apguves 

informāciju atbilstoši Latvijas 

Stratēģiskā attīstības plānā 2010.-

2013.gadam noteiktajiem prioritārās 

attīstības virzieniem 

Ņemts vērā Skat. informatīvā ziņojuma 2.5. nodaļu 

15.  
Informatīvā ziņojuma 

4.sadaļā  un 11.pielikumā  

SAM: 

Lūdz precizēt ziņojuma projekta 

„Infrastruktūras attīstība lidostā „Rīga”” 

plānoto iesniegšanas datumu EK uz 

2010. gada maiju. 

Ņemts vērā 
Skat. informatīvā ziņojuma 4.sadaļu un 

11.pielikumu 

16.  

Informatīvā ziņojuma 

8.2. apakšnodaļas tabula Nr.2 

„Konstatētās problēmas ES fondu 

ieviešanas procesā”,  

Valsts kanceleja: Lūdz papildināt Valsts 

kancelejas sadaļu ar konstatētajām 

problēmām iepirkumu pārkāpumos un 

problēmām, kas izriet no veiktajām 

strukturālajām reformām valsts pārvaldē 

un budžeta konsolidācijas pasākumiem, 

reorganizējot institūcijas, kas bija 

finansējuma saņēmēji ES fondu 

aktivitātēs 

Ņemts vērā. 

Skat. Informatīvā ziņojuma 

TabuluNr.2„Konstatētās problēmas ES fondu 

ieviešanas procesā”. 

 

17.  
Informatīvais ziņojums un tā 

2.pielikums, 5.pielikuma 2.tabula) 

LM: Attiecībā uz informatīvo 

ziņojumu un tā pielikumiem 

(2.pielikums un 5.pielikums 2.tabulā), 

Labklājības ministrija nosūta 

komentārus, precizējumus, 

papildinājumus track change formātā 

vai iekrāsotus, ja dokumenta formāts ir 

MS Exel (pielikumiem).  

 

Ņemts vērā 

daļēji. Ņemti 

vērā visi 

komentāri, 

izņemot tos, 

kas attiecas 

uz 

finansējuma 

apguves 

datiem, jo 

Skat. informatīvo ziņojumu, tā 2.pielikumu, 

5.pielikuma 2.tabula). 
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FM 

izmantotie 

dati ir ņemti 

no vadības 

informācijas 

sitēmas. 

18.  

Informatīvā ziņojuma 

1.pielikuma 2.tabulas Vides ministrijas 

datus kolonā „Plānotie izdevumi 

2010.gadam” (3.kolona) „līdzekļi 

projektu īstenošanai, avansiem, 

starpposma maksājumiem un 

noslēguma maksājumiem”  

 

VIDM: 

Lūdz precizēt – Ls 19 741 513 un 

atmaksas pamatbudžetā – 

Ls 30 447 056, kā arī kolonā „Izpilde 

līdz 31.03.2010.” (5.kolona) „atmaksas 

pamatbudžetā” – Ls 0. 

Ņemts vērā, 

Skat. 1.pielikuma 2.tabulas Vides ministrijas datus 

kolonā „Plānotie izdevumi 2010.gadam” 

(3.kolona) „līdzekļi projektu īstenošanai, 

avansiem, starpposma maksājumiem un 

noslēguma maksājumiem”  

 

19.  

Informatīvā ziņojuma 

6.pielikuma 2.tabula "2004.-2009.gada 

perioda Norvēģijas valdības divpusējā 

finanšu instrumenta atmaksas līdz 

pārskata perioda beigām"  

RAPLM: nepieciešams precizēt 

2009.gada III ceturksnī veiktās 

atmaksas no Norvēģijas valdības 

divpusējā finanšu instrumenta. Minētā 

periodā individuāliem projektiem 

LV0057 un LV0055 tika veikta atmaksa 

par 2.starpposma pārskatu, nevis par 

1.starpposma pārskatu kā minēts 

6.pielikuma 2.tabulā "2004.-2009.gada 

perioda Norvēģijas valdības divpusējā 

finanšu instrumenta atmaksas līdz 

pārskata perioda beigām". 

 

Ņemts vērā Skat. Informatīvā ziņojuma 6.pielikuma 2.tabulu. 

20.  

Informatīvā ziņojuma 

 

Ziņojuma 7.pielikuma tabulas „2004.-

2009.gada perioda Eiropas 

RAPLM: Nepieciešams precizēt 

kolonnu „Granta apmēru, %” 

nepieciešams precizēt 64.rindā norādīto 

informāciju. Saskaņā ar Granta 

Ņemts vērā Skat. Informatīvā ziņojuma 7.pielikumu 
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Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 

un Norvēģijas valdības divpusējā 

finanšu instrumenta projektu saraksts”  

piedāvājuma vēstulē norādīto Granta 

apmērs individuālam projektam 

LV0083 „Kurzemes reģiona ostu 

attīstība” ir 78,92%; 

 

21.  

 Informatīvā ziņojuma 

7.pielikumā norādītā projekta LV0088 

finansējuma saņēmēja nosaukumu - 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības 

vadības akadēmija. 

 IZM: Redakcionāli precizējumi  Ņemts vērā  Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija 

22.  

Informatīvā ziņojuma 
9.pielikuma tabulas Nr.2 otro daļu, 

norādot, ka projekta LV0042 

finansējuma saņēmējs Rīgas Stradiņa 

universitāte ir Veselības ministrijas 

padotībā esošā iestāde, attiecīgi 

precizējot tabula Nr.2 neattiecināmo 

izdevumu kopsummas ministriju 

griezumā. 

IZM: Tehniski precizējumi Ņemts vērā 

IZM neattiecināmo izdevumu summa – 15 844,53 

latu,  VEM neattiecināmo izdevumu summa – 

2680,11 latu. 
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Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu uzraudzības departamenta 

Uzņēmējdarbības un inovāciju uzraudzības nodaļas vadītājs 

Tālr. 67095694, fakss 67095697 

Edmunds.Piekis@fm.gov.lv 

 


