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Sēdi vada   

Ministru prezidents  V.Dombrovskis 
   

Ar balsstiesībām piedalās:   

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs  A.Pabriks 
Ārlietu ministrs  Ģ.V.Kristovskis 
Ekonomikas ministrs  A.Kampars 
Finanšu ministrs  A.Vilks 
Izglītības un zinātnes ministrs  R.Broks 
Labklājības ministre  I.Jurševska 
Satiksmes ministrs  U.Augulis 
Tieslietu ministrs  A.Štokenbergs 
Veselības ministrs  J.Bārzdiņš 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs  R.Vējonis 
Zemkopības ministrs  J.Dūklavs 
   

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:   

Valsts kontroles pārstāve  I.Freiberga 
Valsts kancelejas direktore  E.Dreimane 
Juridiskā departamenta vadītāja, Valsts kancelejas 

direktora vietniece 
 I.Gailīte 

   

Protokolē   

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja  L.Peinberga 
   

Sēdi sāk plkst.12.
00   

  



Saskaņotie tiesību aktu projekti (B) 
 

21.§ 

 

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"  
     TA-414  

______________________________________________________ 
(A.Antonovs, R.Vējonis, J.Spiridonovs, U.Augulis, I.Aleksandroviča, I.Stepanova, 

I.Jurševska, E.Kivriņa, V.Dombrovskis) 

 

     1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu 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 (turpmāk – ziņojums). 

     2. Lai nodrošinātu Latvijas valdības Eiropas Kopienas 2009.gada 

13.jūlija vienošanās „Papildu saprašanās memorands (Saprašanās 

memorands pirmais papildinājums)” izpildi, tai skaitā, 2007.-2013.gada 

plānošanas perioda Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 

(turpmāk - ES fondi) finansējuma apguves mērķu izpildi, noteikt, ka līdz 

2011.gada 31.decembrim atbildīgās iestādes nodrošina maksājumus 

finansējuma saņēmējiem par ES fondu līdzfinansējuma daļu kopā vismaz 

511 507 981 latu apmērā, tai skaitā: 

     2.1. Eiropas Sociālā fonda ietvaros līdz 2011.gada 31.decembrim 

atbildīgās iestādes nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem kopā 

88 065 461 latu apmērā;  

     2.1.1. Izglītības un zinātnes ministrija nodrošina maksājumus 

finansējuma saņēmējiem 41 965 262 latu apmērā; 

     2.1.2. Labklājības ministrija nodrošina maksājumus finansējuma 

saņēmējiem 33 882 183 latu apmērā; 

     2.1.3. Ekonomikas ministrija nodrošina maksājumus finansējuma 

saņēmējiem 2 041 931 latu apmērā;  

     2.1.4. Valsts kanceleja nodrošina maksājumus finansējuma 

saņēmējiem 2 204 322 latu apmērā; 

     2.1.5. Veselības ministrija nodrošina maksājumus finansējuma 

saņēmējiem 2 080 944 latu apmērā; 

     2.1.6. Finanšu ministrija nodrošina maksājumus finansējuma 

saņēmējiem 4 586 531 latu apmērā; 



     2.1.7. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija nodrošina 

maksājumus finansējuma saņēmējiem 657 945 latu apmērā; 

     2.2. Eiropas Reģionālās attīstības fonda ietvaros līdz 2011.gada 

31.decembrim atbildīgās iestādes nodrošina maksājumus finansējuma 

saņēmējiem kopā 283 119 254 latu apmērā, tai skaitā: 

     2.2.1. Ekonomikas ministrija nodrošina maksājumus finansējuma 

saņēmējiem 60 973 949 latu apmērā; 

     2.2.2. Izglītības un zinātnes ministrija nodrošina maksājumus 

finansējuma saņēmējiem 57 894 710 latu apmērā; 

     2.2.3. Finanšu ministrija nodrošina maksājumus finansējuma 

saņēmējiem 12 599 401 latu apmērā; 

     2.2.4. Satiksmes ministrija nodrošina maksājumus finansējuma 

saņēmējiem 46 922 732 latu apmērā; 

     2.2.5. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija nodrošina 

maksājumus finansējuma saņēmējiem 72 479 392 latu apmērā; 

     2.2.6. Veselības ministrija nodrošina maksājumus finansējuma 

saņēmējiem 26 674 517 latu apmērā; 

     2.2.7. Kultūras ministrija nodrošina maksājumus finansējuma 

saņēmējiem 3 098 464 latu apmērā; 

     2.2.8. Labklājības ministrija nodrošina maksājumus finansējuma 

saņēmējiem 2 476 089 latu apmērā; 

     2.3. Kohēzijas fonda ietvaros līdz 2011.gada 31.decembrim atbildīgās 

iestādes nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem kopā 140 323 

266 latu apmērā, tai skaitā: 

     2.3.1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija nodrošina 

maksājumus finansējuma saņēmējiem 40 471 922 latu apmērā; 

     2.3.2. Satiksmes ministrija nodrošina maksājumus finansējuma 

saņēmējiem 86 461 205 latu apmērā; 

     2.3.3. Ekonomikas ministrija nodrošina maksājumus finansējuma 

saņēmējiem 11 914 544 latu apmērā; 

     2.3.4. Finanšu ministrija nodrošina maksājumus finansējuma 

saņēmējiem 1 475 595 latu apmērā. 

     3. Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumu Nr. 

740 „Kārtība, kādā ziņo par Eiropas Savienības struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, pieņem lēmumu 

par piešķirtā finansējuma izlietojumu un atgūst neatbilstošos izdevumus” 

23.punktu, uzskatīt par atgūtiem valsts budžeta iestāžu īstenotajos ES 

fondu projektos neatbilstoši veiktu izdevumu summu 1202,18 latu 

apjomā Labklājības 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/NVA/001 „Darba tiesisko attiecību un darba 



drošības sistēmas uzraudzības pilnveidošana” ietvaros, kas nav ieturami 

no nākamā maksājuma. 

     4. Gadījumos, kad konstatēti neatbilstoši veikti izdevumi valsts 

budžeta iestādes īstenotajā projektā apmērā virs 85 latiem, attiecīgajai 

iestādei veikt dienesta pārbaudi atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 

35.panta pirmajai daļai un pēc dienesta pārbaudes atzinuma saņemšanas, 

ja nepieciešamas, ierosināt disciplinārlietu pret atbildīgajām 

amatpersonām un pārvaldes amatpersonām. Disciplinārlietas tiek 

ierosinātas saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu un Valsts 

civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likumu. 

     5. Lai veicinātu ES fondu finansējuma savlaicīgu apguvi, kā arī 

uzlabotu budžeta plānošanas kvalitāti un izpildes disciplīnu 2011.gadā: 

     5.1. ministrijām un citām centrālajām iestādēm (turpmāk – ministrijas) 

līdz 2011.gada 28.martam izvērtēt un nepieciešamības gadījumā iesniegt 

Valsts kasē precizētus ES fondu finansēšanas plānus 2011.gadam, ko 

sagatavo saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra 

noteikumiem Nr.1220 „Asignējumu piešķiršanas un izpildes kārtība” 

(turpmāk – finansēšanas plāns) un kas precizēti atbilstoši aktuālajai 

informācijai par plānotajiem ikmēneša maksājumiem ES fondu projektos, 

4.ceturksnī ieplānojot ne vairāk kā 40% un decembrī ne vairāk kā 20% no 

gada valsts budžeta programmas (ES fonda) finansēšanas plānu summas 

(neskaitot atmaksas pamatbudžetā), izņemot pamatotus gadījumus, kad 

projektu uzsāk un finansē 4.ceturksnī; 

     5.2. ar 2011.gada 1.aprīli ministrijām neveikt grozījumus finansēšanas 

plānos, pārceļot ministrijas kopējos attiecīgā ES fonda projektu 

finansēšanai paredzēto valsts budžeta resursus izdevumu segšanai un 

izdevumus (izņemot atmaksas pamatbudžetā) uz turpmākiem mēnešiem. 

Grozījumus finansēšanas plānā var veikt, nosakot ministrijas attiecīgā ES 

fonda projektu finansēšanai plānotos izdevumus veikt ātrāk nekā 

finansēšanas plānā paredzēts, ja netiek mainīts kopējais izdevumu apjoms 

budžeta programmā, vai arī paredzot izmaiņas tādā apmērā, par kādu tiek 

veikta pārdale uz 74.resora „Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā 

pārdalāmais finansējums” 80.00.00 programmu „Nesadalītais 

finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu 

finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” 

(turpmāk – 80.00.00.programma) vai no 80.00.00.programmas;  

     5.3. Finanšu ministrijai nepieciešamības gadījumā normatīvajos aktos 

noteiktā kārtībā virzīt jautājumu par papildu nepieciešamo valsts budžeta 

līdzekļu pieejamību 80.00.00.programmā; 

     5.4. Finanšu ministrijai nodrošināt ES fondu projektu finansēšanas 

plānu izlases veida pārbaudes; 

     5.5. Finanšu ministrijai izstrādāt un finanšu ministram līdz 2011.gada 

31.martam iesniegt Ministru kabinetā grozījumu projektu Ministru 



kabineta 2010.gada 18.maija 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 līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”, paredzot 

ministrijām pienākumu līdz nākamā mēneša piektajam datumam iesniegt 

Finanšu ministrijai pieprasījumu par līdzekļu pārdali uz 80.00.00 

programmu, ja ministrijas katra ES fonda programmas kopējā izdevumu 

plāna neizpilde (neskaitot atmaksas pamatbudžetā) divus mēnešus pēc 

kārtas ir vismaz 10% un vienlaicīgi pārsniedz 250 000 latus no attiecīgo 

divu mēnešu plānoto izdevumu kopsummas. 

     6. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, lai 

nodrošinātu finanšu vadības, ekonomiskuma, produktivitātes un 

efektivitātes principu ievērošanu 3.2.2.1.1.apakšaktivitātē „Informācijas 

sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība”, veikt situācijas analīzi un 

līdz 2011.gada 8.aprīlim iesniegt Ministru kabinetā koalīcijas darba grupā 

par Eiropas Savienības fondu jautājumiem saskaņotu priekšlikumu, lai 

noteiktu finansējuma saņēmējiem saistošus nosacījumus pakalpojumu, tai 

skaitā pakalpojumu komponenšu, attiecināmo izmaksu vienību limitiem, 

ietverot cilvēkstundu likmes, tai skaitā nodrošinot šo nosacījumu 

piemērošanu 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un 

elektronisko pakalpojumu attīstība” projektiem, par kuru īstenošanu ir 

noslēgtas vienošanās un kuru ietvaros paredzētās izmaksas ir 

nesamērojami augstas.  

     7. Izglītības un zinātnes ministrijai, ņemot vērā konstatētās nesamērīgi 

augstās cilvēkstundu izmaksas, neatbilstoši veikto izdevumu apmēru un 

risku turpmākiem valsts budžeta zaudējumiem, līdz šī protokollēmuma 

6.punktā minētā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

priekšlikuma izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai Ministru kabinetā, 

nekavējoties apturēt maksājumu veikšanu un turpmāku pakalpojumu 

pieprasīšanu no līgumu izpildītājiem 3.2.2.1.1. apakšaktivitātes 

,,Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība’’ šādu 

projektu ietvaros: projekts Nr. 3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/002 

,,Valsts izglītības informācijas sistēmas 2.kārta’’, projekts Nr. 

3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/003 ,,Portāla www.skolas.lv attīstība 

(2.kārta)’’ un projekts Nr. 3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/020 ,,Valsts 

pārbaudījumu informācijas sistēmas 2.kārta’’.  

     8. Lai nodrošinātu 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un 

elektronisko pakalpojumu attīstība” projektu īstenošanas uzraudzību un 

vienotus risinājumus informācijas un komunikācijas tehnoloģiju projektu 

īstenošanā, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz 

2011.gada 22.martam iesniegt Ministru kabinetā rīkojuma projektu par 

Informācijas sabiedrības padomes izveidi.  



     9. Turpmāk Finanšu ministrijai informatīvo ziņojumu par ārvalstu 

finanšu resursu (ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas 

Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas valdības divpusējā 

finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas) 

apguvi par 1., 2. un 3.ceturksni iesniegt 30 darba dienu laikā pēc kārtējā 

ceturkšņa beigām, savukārt informatīvo ziņojumu par ārvalstu finanšu 

resursu (ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas 

zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu 

instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas) apguvi par 

gada 4.ceturksni iesniegt līdz nākamā gada 1.martam. 

     10. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Finanšu 

ministrijai nodrošināt, ka 2004. – 2006.gada plānošanas perioda Eiropas 

Savienības Kohēzijas fonda projektā Nr.2005/LV/16/C/PE/002 „Bīstamo 

atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveide, 1.kārta Latvijā” (turpmāk – 

Projekts) izmaksas attiecībā uz bīstamo atkritumu poligona pievadceļa 

tilta renovāciju (kopā par summu 246 208, 44 eiro (neieskaitot PVN)) tiek 

deklarētas Eiropas Komisijai, piemērojot finanšu korekciju 25% apmērā, 

neskatoties uz to, ka attiecībā uz papildu darbiem ir veikta sarunu 

procedūra, kuras piemērošana ir saskaņota ar Iepirkumu uzraudzības 

biroju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas tehnisko 

ekspertu atzinumi apliecina papildus darbu pamatotību, jo: 

     10.1. Eiropas Komisijas dienesti vairākos gadījumos, kad projekta 

ietvaros ir iepirkti papildu darbi, ilgstoši neapstiprina projekta noslēguma 

ziņojumu un neveic projekta noslēguma maksājumu, izvērtējot iespēju 

piemērot finanšu korekciju, un Revīzijas iestāde saskata risku, ka šāda 

pieeja varētu tikt piemērota arī attiecībā uz Projektu; 

     10.2. tādējādi iespējams izvairīties no administratīvajām izmaksām, 

kas būtu saistītas ar Latvijas pozīcijas sagatavošanu un Latvijas 

pārstāvību uzklausīšanā Eiropas Komisijas dienestos. 

 


