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 Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem 

 

Protokollēmuma projektā „Par informatīvo ziņojumu “Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas 

Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas 

investīciju progresu līdz 2016.gada 30.jūnijam”” (turpmāk – protokollēmuma projekts) 

un 

Informatīvā ziņojuma projektā „Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas 

Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas 

investīciju progresu līdz 2016.gada 30.jūnijam” (turpmāk – informatīvais ziņojums) 

 

I Jautājumi, par kuriem saskaņošanā vienošanās nav panākta 

 

Nr. 

p.k. 

Saskaņošanai nosūtītā projekta 

redakcija (konkrēta punkta (panta) 

redakcija) 

Atzinumā norādītais ministrijas (citas institūcijas) 

iebildums, kā arī saskaņošanā papildus izteiktais 

iebildums par projekta konkrēto punktu (pantu) 

Atbildīgās ministrijas pamatojums 

iebilduma noraidījumam 

Atzinuma sniedzēja 

uzturētais 

iebildums, ja tas 

atšķiras no 

atzinumā norādītā 

iebilduma 

pamatojuma 

Projekta 

attiecīgā 

punkta (panta) 

galīgā 

redakcija 

1 2 3 4 5 6 

1.      

 

Informācija par starpministriju (starpinstitūciju) sanāksmi vai elektronisko saskaņošanu 

 

Datums 02.08.2016; 16.08.2016 

  

Saskaņošanas dalībnieki Tieslietu ministrija, Valsts kanceleja, Ekonomikas ministrija, 

Izglītības un zinātnes ministrija, Kultūras ministrija, Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Satiksmes ministrija, 

Veselības ministrija, Labklājības ministrija un Zemkopības ministrija 

 

Saskaņošanas dalībnieki izskatīja šādu ministriju (citu institūciju) iebildumus  Izglītības un zinātnes ministrija, Satiksmes ministrija, Tieslietu 

ministrija un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  
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Ministrijas (citas institūcijas), kuras nav ieradušās uz sanāksmi vai kuras nav 

atbildējušas uz uzaicinājumu piedalīties elektroniskajā saskaņošanā 

 

- 

 

 

II Jautājumi, par kuriem saskaņošanā vienošanās ir panākta 
 

Nr. 

p.k. 

Saskaņošanai nosūtītā projekta 

redakcija (konkrēta punkta (panta) 

redakcija) 

Atzinumā norādītais ministrijas (citas institūcijas) 

iebildums, kā arī saskaņošanā papildus izteiktais 

iebildums par projekta konkrēto punktu (pantu) 

Atbildīgās ministrijas 

norāde par to, ka 

iebildums ir ņemts vērā, 

vai informācija par 

saskaņošanā panākto 

alternatīvo risinājumu 

Projekta attiecīgā punkta (panta) galīgā 

redakcija 

1 2 3 4 5 

1.  Jauns protokollēmuma punkts Finanšu ministrija 

Ņemot vērā apzināto situāciju par jau faktiski 

esošiem un turpmāk iespējamiem gadījumiem 

(kopsavilkuma informācija ziņojumā) un, ka šobrīd 

nav skaidra normatīvā regulējuma par izdevumu 

apmaksu ES fondu projekta ietvaros pēc MK 

noteikumos Nr.1041 noteiktā termiņa 31.03.2016., 

tiek paredzēts, ka šādus izdevumus, kad tie radīsies, 

varēs pieprasīt no budžeta 80.00.00 

apakšprogrammas, ja par šādiem gadījumiem lēmis 

Ministru kabinets.  

 

Ņemts vērā 
Balstoties uz informatīvajā ziņojumā 

sniegto informāciju par apzinātiem  

aktuāliem un vēl nepabeigtiem neatbilstību 

lēmumu apstrīdēšanas, pārsūdzību un 

tiesvedību gadījumiem, noteikt, ka 

gadījumā, kad stājies spēkā finansējuma 

saņēmējam labvēlīgs lēmums un ir 

nepieciešams nodrošināt faktiskos 

izdevumus no valsts budžeta, tad Valsts 

kancelejai un ministrijai kā atbildīgajai par 

attiecīgās ministrijas institucionālajā 

padotībā esošo atbildīgo iestādi vai 

sadarbības iestādi jāsagatavo un jāiesniedz 

Ministru kabinetā attiecīgs informatīvais 

ziņojums, kurā norādīts argumentēts 

apraksts par gadījumu un finansiālo 

ietekmi, ar priekšlikumu, ja finansējuma 

saņēmējs nav valsts budžeta iestāde, 

lēmuma pieņemšanai par finansējuma 

pārdali no 74.resora “Gadskārtējā valsts 

budžeta izpildes procesā pārdalāmais 

finansējums” 80.00.00 programmas 
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“Nesadalītais finansējums Eiropas 

Savienības politiku instrumentu un pārējās 

ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto 

projektu un pasākumu īstenošanai”.  

2.  Precizētā protokollēmuma 4.punkts 

 

Balstoties uz informatīvajā ziņojumā 

sniegto informāciju par apzinātiem  

aktuāliem un vēl nepabeigtiem 

neatbilstību lēmumu apstrīdēšanas, 

pārsūdzību un tiesvedību gadījumiem, 

noteikt, ka gadījumā, kad stājies spēkā 

finansējuma saņēmējam labvēlīgs 

lēmums un ir nepieciešams nodrošināt 

faktiskos izdevumus no valsts budžeta, 

tad Valsts kancelejai un ministrijai kā 

atbildīgajai par attiecīgās ministrijas 

institucionālajā padotībā esošo 

atbildīgo iestādi vai sadarbības iestādi 

jāsagatavo un jāiesniedz Ministru 

kabinetā attiecīgs informatīvais 

ziņojums, kurā norādīts argumentēts 

apraksts par gadījumu un finansiālo 

ietekmi, ar priekšlikumu, ja 

finansējuma saņēmējs nav valsts 

budžeta iestāde, lēmuma pieņemšanai 

par finansējuma pārdali no 74.resora 

“Gadskārtējā valsts budžeta izpildes 

procesā pārdalāmais finansējums” 

80.00.00 programmas “Nesadalītais 

finansējums Eiropas Savienības 

politiku instrumentu un pārējās ārvalstu 

finanšu palīdzības līdzfinansēto 

projektu un pasākumu īstenošanai”. 

Tieslietu ministrija 

Lūdzam protokollēmuma projekta 4. punktā norādīt 

laika posmu, kādā pēc problēmu gadījumiem 

jāiesniedz attiecīgs informatīvais ziņojums Ministru 

kabinetā, tādējādi novēršot, ka informatīvais 

ziņojums netiek iesniegts. 

 

Ņemts vērā 
Balstoties uz informatīvajā ziņojumā 

sniegto informāciju par apzinātiem 

aktuāliem un vēl nepabeigtiem neatbilstību 

lēmumu apstrīdēšanas, pārsūdzību un 

tiesvedību gadījumiem, noteikt, ka 

gadījumā, kad stājies spēkā finansējuma 

saņēmējam labvēlīgs lēmums un ir 

nepieciešams nodrošināt faktiskos 

izdevumus no valsts budžeta, tad viena 

mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas, 

bet pirms paziņošanas finansējuma 

saņēmējam, Valsts kancelejai un 

ministrijai kā atbildīgajai par attiecīgās 

ministrijas institucionālajā padotībā esošo 

atbildīgo iestādi vai sadarbības iestādi 

jāsagatavo attiecīgs informatīvais 

ziņojums, kurā norādīts argumentēts 

apraksts par gadījumu un finansiālo 

ietekmi, ar priekšlikumu lēmuma 

pieņemšanai par finansējuma pārdali no 

74.resora “Gadskārtējā valsts budžeta 

izpildes procesā pārdalāmais finansējums” 

80.00.00 programmas “Nesadalītais 

finansējums Eiropas Savienības politiku 

instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu 

palīdzības līdzfinansēto projektu un 

pasākumu īstenošanai”. Informatīvo 

ziņojumu saskaņot atbilstoši Ministru 

kabineta 2009.gada 7.aprīļa  noteikumiem 

Nr.300 “Ministru kabineta kārtības rullis” 

un iesniegt Ministru kabinetā kā Ministru 

kabineta lietu. 
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3.  Jauns protokollēmuma punkts Finanšu ministrija 

Ņemot vērā, ka normatīvajos aktos nav noteikts, vai 

izdevumus, kas iesniegti apmaksai pēc 31.03.2016. 

atbildīgās un sadarbības iestādes var iesniegt 

apmaksai kā ES fondu izdevumus atbilstoši MK 

noteikumos Nr.1041 noteiktajam, tiek noteikts 

mehānisms turpmākajam procesam, saglabājot 

iepriekš noteikto kārtību, un ja attiecīgas darbības 

veiktas noteiktā termiņā (lai spētu iekļauties 

noslēguma dokumentu iesniegšanas Eiropas 

Komisijai termiņā 31.03.2017.).  

Ņemts vērā 
Uzdot atbildīgajām iestādēm un sadarbības 

iestādēm 4.punktā minētajos gadījumos 

pēc 2016.gada 31.marta, bet ne ilgāk kā 

līdz 2016.gada 30.novembrim iesniegt 

maksājumu rīkojumus Valsts kasē 

Ministru kabineta 2010.gada 9.novembra 

noteikumos Nr.1041 “Kārtība, kādā 

paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas 

Savienības struktūrfondu un Kohēzijas 

fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, 

kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu 

deklarācijas sagatavošanas kārtība” 

27.punktā noteiktajā kārtībā. 

4.  Precizētā protokollēmuma 5.punkts 

 

Uzdot atbildīgajām iestādēm un 

sadarbības iestādēm 4.punktā minētajos 

gadījumos pēc 2016.gada 31.marta, bet 

ne ilgāk kā līdz 2016.gada 

30.novembrim iesniegt maksājumu 

rīkojumus Valsts kasē Ministru 

kabineta 2010.gada 9.novembra 

noteikumos Nr.1041 “Kārtība, kādā 

paredzami valsts budžeta līdzekļi 

Eiropas Savienības struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu 

īstenošanai, kā arī maksājumu 

veikšanas un izdevumu deklarācijas 

sagatavošanas kārtība” 27.punktā 

noteiktajā kārtībā. 

Finanšu ministrija 

Nepieciešams veikt redakcionālus precizējumus, lai 

skaidrāk noteiktu darbības nepabeigtiem 

neatbilstību, lēmumu apstrīdēšanas, pārsūdzību un 

tiesvedību gadījumos, kad finansējuma saņēmējs ir 

valsts budžeta iestāde, plānošanas reģions vai cita 

veida finansējuma saņēmējs, ņemot vērā atšķirības 

budžeta plānošanā.  

 

Ņemts vērā. Uzdot atbildīgajām iestādēm un sadarbības 

iestādēm pēc 2016.gada 31.marta, bet ne 

ilgāk kā līdz 2016.gada 30.novembrim 

4.punktā minētajos gadījumos iesniegt 

maksājumu rīkojumus Valsts kasē saskaņā 

ar 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 

kārtība” 27.punktu, savukārt gadījumos, 

kad stājies spēkā finansējuma saņēmējam, 

kas ir valsts budžeta iestāde vai plānošanas 

reģions, labvēlīgs lēmums, saskaņā ar 

minēto noteikumu  30.punktu. 
5.  Jauns protokollēmuma punkts Finanšu ministrija un Valsts kase 

Ņemot vērā, ka normatīvajos aktos nav noteikts, vai 

izdevumus, kas iesniegti apmaksai pēc 31.03.2016., 

var iesniegt deklarēšanai EK, tiek noteikts, ka šādu 

iespēju Valsts kase var izmantot, ja attiecīgas 

darbības veiktas noteiktā termiņā (lai spētu iekļauties 

Ņemts vērā 
Pieņemt zināšanai, ka, balstoties uz 

4.punktā minēto Ministru kabineta 

lēmumu par attiecīgu izdevumu veikšanu, 

ja izdevumi ir veikti līdz 2016.gada 

30.novembrim, Valsts kasei kā 

sertifikācijas iestādei ir tiesības iekļaut 
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noslēguma dokumentu iesniegšanas Eiropas 

Komisijai termiņā 31.03.2017.).  

 

noslēguma izdevumu deklarācijā Eiropas 

Komisijai, ja par to ir lēmis Ministru 

kabinets un, ja par izdevumu deklarēšanas 

nepieciešamību ir savstarpēji vienojušās 

Finanšu ministrija kā vadošā iestāde, 

Valsts kase kā sertifikācijas iestāde un 

Finanšu ministrija kā revīzijas iestāde, ar 

mērķi nodrošināt ES fondu līdzekļu 

pieprasīšanu no Eiropas Komisijas pilnā 

apmērā. 

6.  Precizētā protokollēmuma 6.punkts 

 

Pieņemt zināšanai, ka, balstoties uz 

4.punktā minēto Ministru kabineta 

lēmumu par attiecīgu izdevumu 

veikšanu, ja izdevumi ir veikti līdz 

2016.gada 30.novembrim, Valsts kasei 

kā sertifikācijas iestādei ir tiesības 

iekļaut noslēguma izdevumu 

deklarācijā Eiropas Komisijai, ja par to 

ir lēmis Ministru kabinets un, ja par 

izdevumu deklarēšanas nepieciešamību 

ir savstarpēji vienojušās Finanšu 

ministrija kā vadošā iestāde, Valsts 

kase kā sertifikācijas iestāde un Finanšu 

ministrija kā revīzijas iestāde, ar mērķi 

nodrošināt ES fondu līdzekļu 

pieprasīšanu no Eiropas Komisijas 

pilnā apmērā. 

Finanšu ministrija un Valsts kase 
Nepieciešams veikt redakcionālus precizējumus 

atbilstoši atkārtoti precizētajiem 4. un 5.punktiem  

protokollēmuma projektā.  

Ņemts vērā.  
Pieņemt zināšanai, ka atbilstoši 5.punktam 

veiktos izdevumus Valsts kasei kā 

sertifikācijas iestādei ir tiesības iekļaut 

noslēguma izdevumu deklarācijā Eiropas 

Komisijai, ja par izdevumu deklarēšanas 

nepieciešamību ir savstarpēji vienojušās 

Finanšu ministrija kā vadošā iestāde, 

Valsts kase kā sertifikācijas iestāde un 

Finanšu ministrija kā revīzijas iestāde, ar 

mērķi nodrošināt ES fondu līdzekļu 

pieprasīšanu no Eiropas Komisijas pilnā 

apmērā. 

7.  Jauns protokollēmuma punkts Finanšu ministrija  
Ņemot vērā EK audita ietvaros izteiktos ieteikumus 

un nepieciešamību uzlabot normatīvajos aktos 

noteikto kārtību attiecībā uz sertifikātu iegūšanas 

procesu Latvijā ar mērķi novērts jebkādus 

potenciālus riskus par neatbilstoši veiktiem 

iepirkumiem, potenciāli diskriminējot ārvalstu 

pretendentus, un, lai vienlaikus rastu efektīvu 

 

Ņemts vērā 
Ņemot vērā Eiropas Komisijas gala 

viedokli attiecībā uz gadījumiem, kad 

iepirkuma nolikumā tiek iekļauta prasība 

uz projekta pieteikuma iesniegšanas brīdi 

nodrošināt sertifikāciju atbilstoši Latvijas 

Republikas normatīvo aktu prasībām, 

nepieciešams panākt, lai sertifikāta 

iegūšanas process līdz līguma slēgšanai 
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risinājumu iepirkumu procesa nepagarināšanai, 

nepieciešams Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar 

Izglītības un zinātnes ministriju pārskatīt esošo 

situāciju ar normatīvo regulējumu un sniegt 

priekšlikumus iespējamiem uzlabojumiem, t.sk. 

iespējami ņemot vērā citu valstu praksi un 

sadarbojoties ar Iepirkumu uzraudzības biroju un 

citām valsts iestādēm, kur šī joma vairāk aktuāla. 

Šāda nepieciešamība konstatēta, t.sk. , ņemot vērā 

Ekonomikas ministrijas š.g. 15.augusta vēstulē 

Finanšu ministrijai, atbildot uz pieprasījumu, sniegto 

informāciju pēc būtības : 
“Latvijas Republikā reglamentēto profesiju 

un profesionālo kvalifikāciju atzīšanas kārtību 

nosaka likums „Par reglamentētajām profesijām un 

profesionālās kvalifikācijas atzīšanu”. Vispārējā 

kārtība profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ir 

noteikta Ministru kabineta 2005.gada 19.jūlija 

noteikumos Nr.525 „Kārtība profesionālās 

kvalifikācijas atzīšanai pastāvīgai profesionālajai 

darbībai Latvijas Republikā”. Atbildīgā institūcija 

par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu ir Izglītības 

un zinātnes ministrija.  

 Savukārt Būvniecības procesu reglamentē 

Būvniecības likums un pamatojoties uz šo likumu 

izdotie normatīvie akti.  

konkursa uzvarētājam, ja tas ir ārvalstu 

uzņēmums, būtu maksimāli vienkāršs un 

operatīvs, tādējādi veicinot efektīvāku 

projektu īstenošanas uzsākšanu un 

sekmējot ES fondu investīciju 

izmantošanu kopumā. Lai to nodrošinātu, 

protokollēmumā tiek noteikts, ka Izglītības 

un zinātnes ministrijai kā par profesionālās 

kvalifikācijas atzīšanu atbildīgajai 

institūcijai un Ekonomikas ministrijai kā 

par būvspeciālistu kompetences 

novērtēšanu un būvniecības jomu kopumā 

atbildīgajai iestādei nepieciešams pārskatīt 

savā kompetencē esošos normatīvos aktus, 

kas regulē sertifikātu iegūšanas procesu 

Latvijā, izstrādājot priekšlikumus šī 

procesa optimizācijai. 
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Būvspeciālistu kompetences novērtēšanu 

veic saskaņā ar Būvniecības likuma 13.panta un 

Ministru kabineta 2014.gada 7.oktobra noteikumu 

Nr.610 „Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas 

un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi” 

(turpmāk – noteikumi Nr.610) nosacījumiem. 

Noteikumu Nr.610 20.punkts nosaka, ka 

kompetences pārbaudes iestāde būvspeciālistu 

kompetences novērtēšanu organizē ne retāk kā reizi 

mēnesī, t.i., pēc visus nepieciešamos dokumentu 

(iesnieguma būvspeciālistu sertifikāta saņemšanai, 

Akadēmiskā informācijas centra izziņas par 

ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas 

atzīšanu un apliecināta darbu saraksta, kuru izpildē 

persona piedalījusies) saņemšanas tos izskata 

tuvākajā sēdē un pieņem attiecīgu lēmumu.  

Vēršam Jūsu uzmanību, ka Būvniecības 

likumā nav iekļautas diskriminējošas prasības 

attiecībā uz ārvalstu būvkomersantu vai ārvalstu 

būvspeciālistu darbību Latvijas Republikā 

būvniecības sfērā. Savukārt noteikumu Nr.610 

10.punkts nosaka, ka kompetences pārbaudes 

iestāde ārvalstīs iegūto izglītību un profesionālo 

kvalifikāciju reglamentētajās profesijās būvniecības 

un arhitektūras jomā atzīst likumā „Par 

reglamentētajām profesijām un profesionālās 

kvalifikācijas atzīšanu” noteiktajā kārtībā. 

Pamatojoties uz Būvniecības informācijas 

sistēmas būvspeciālistu reģistra informāciju uz doto 

brīdi Latvijā būvprakses un arhitekta prakses 

sertifikātus ir saņēmušas 125 ārvalstu personas. 

Saskaņā ar kompetences pārbaudes iestāžu sniegto 

informāciju vidējais laika periods, kurā tiek 

pieņemts lēmums par būvprakses vai arhitekta 

prakses sertifikāta piešķiršanu ārvalstu vai vietējam 

būvspeciālistam, ir 30 dienas. Tādējādi normatīvo 

http://likumi.lv/ta/id/269494
http://likumi.lv/ta/id/269494
http://likumi.lv/ta/id/269494
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aktu prasības tiek vienlīdzīgi piemērotas vietējiem 

un ārvalstu būvspeciālistiem, kā arī Ekonomikas 

ministrijas rīcībā nav informācijas par 

sarežģījumiem saistībā ar būvspeciālistu 

sertificēšanas procedūras, tai skaitā termiņu, 

ievērošanu.” 

Skaidrojam, ka praksē ir konstatēti gadījumi, kad 

joprojām iepirkumu dokumentos tiek prasīti attiecīgi 

atzīti sertifikāti, piemēram 7 dienu laikā pēc 

uzvarētāja paziņošanas. Eiropas Komisijas auditori 

par šo situāciju ir norādījuši, ka tā nav atbilstoša, jo 

diskriminē ārvalstu pretendentus, tā kā profesionālās 

kvalifikācijas atzīšanas un speciālistu sertificēšanas 

process Latvijā atbilstoši vēstulē norādītajos 

normatīvajos aktos noteiktajam var būt no 4 – 5 

mēneši. Jāņem vērā, ka būvspeciālistu sertificēšana, 

kas ir EM kompetence un kas vidēji norit ne ilgāk kā 

30 dienas ir iespējama, tikai tad, kad kompetences 

iestāde saņēmusi izziņu no IZM atbildības iestādes 

par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu (šīs izziņas 

saņemšana atbilstoši regulējumam var tikt izsniegta 

3 - 4 mēnešu laikā. Attiecīgi nepieciešams uz nākotni 

iespējami ātri rast risinājumu. 

8.  Informatīvā ziņojuma 8.lpp un citviet 

ziņojumā 

 

Tieslietu ministrija 

Lūdzam informatīvā ziņojuma 8. lappuses 1. 

rindkopā, kā arī citviet informatīvajā ziņojumā 

precizēt atsauci uz “regulu” vai “regulām”, norādot 

pilnu regulas nosaukumu un izdošanas gadu, tādējādi 

atvieglojot informatīvā ziņojuma uztveramību.  

 

Ņemts vērā 
Ziņojumā precizētas atsauces uz 

konkrētajām Regulām. 

9.  Informatīvā ziņojuma 10.lpp 

Citu problēmgadījumu risināšana - 

balstoties uz šobrīd pieejamajiem 

datiem,  teorētiski iespējamais risks 

zaudējumiem budžetā saistībā ar 

esošajām un iespējamajām tiesvedībām 

un neatbilstību lēmumu pārsūdzībām – 

Finanšu ministrija 

Ņemot vērā aktuālākās no AI/SI saņemtās aplēses 

par pārsūdzību, apstrīdēšanas un tiesvedību 

gadījumiem nepieciešams aktualizēt informāciju 

ziņojuma 2.sadaļā “2007. -2013.gada plānošanas 

perioda ES fondu investīciju statuss un slēgšana”. 

Ņemts vērā 
Citu problēmgadījumu risināšana - 

balstoties uz šobrīd pieejamajiem datiem,  

turpmāk vēl ir iespējami papildu valsts 

budžeta izdevumi par tiešiem ES fondu 

projektu maksājumiem indikatīvi 21,0 

milj. euro apmērā saistībā ar esošajām un 
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indikatīvi 25 milj. euro, no tā ir ieturēts 

un nākotnē atbilstoši tiesvedības 

lēmumam vēl varētu būt jāizmaksā 7,5 

milj. euro. Pēc plānošanas perioda 

pēdējā maksāšanas termiņa beigām 

2016.gada maijā un jūnijā VIAA jau ir 

pieņēmusi lēmumus par labu 

finansējuma saņēmējam pēc tā 

pārsūdzības par neatbilstību lēmumu 

izskatīšanas 3 gadījumos kopumā par 

summu 11 274 euro. Attiecībā uz 

konkrētajiem VIAA gadījumiem, kur 

nepieciešams operatīvāka rīcība, ir 

paredzēts protokollēmuma projektā 

atbalstīt līdzekļu pārdali šo attiecināmo 

izdevumu segšanai. Detālāku 

informāciju skatīt šī ziņojuma 6.1. 

sadaļā Savukārt, attiecībā uz citiem 

nākotnē iespējamiem līdzīgiem 

gadījumiem, kad nepieciešami līdzekļi 

no valsts budžeta saistību segšanai, FM 

izskatīs iespēju horizontālam 

risinājumam, informējot ES fondu 

vadībā iesaistītās iestādes, jeb arī 

jārīkojas līdzīgi kā iepriekš minētajā 

VIAA gadījumā. 

 iespējamajām tiesvedībām, neatbilstību 

lēmumu pārsūdzībām un apstrīdēšanām ES 

fondu projektu ietvaros – gadījumā, ja 

stāsies spēkā finansējuma saņēmējam 

labvēlīgs lēmums un būs jānodrošina 

maksājumi finansējuma saņēmējiem. 

Tāpat iespējami papildus tiesas lēmumi par 

citiem saistītiem izdevumiem. Piemēram, 

pēc plānošanas perioda pēdējā maksāšanas 

termiņa beigām (2016.gada 31.marts) – 

2016.gada maijā un jūnijā VIAA jau ir 

pieņēmusi lēmumus par labu finansējuma 

saņēmējam pēc tā pārsūdzības par 

neatbilstību lēmumu izskatīšanas 5 

gadījumos (4 projektos) kopumā par 

summu 18 936 euro. Attiecībā uz 

konkrētajiem VIAA gadījumiem, kur 

nepieciešama operatīvāka rīcība, ir 

paredzēts ar MK protokollēmumu atbalstīt 

valsts budžeta līdzekļu pārdali šo 

izdevumu segšanai. Detālāku informāciju 

skatīt šī ziņojuma 6.1. sadaļā. Attiecīgi, 

attiecībā uz citiem nākotnē iespējamiem 

līdzīgiem gadījumiem, kad nepieciešami 

valsts budžeta līdzekļi saistību segšanai, 

FM informatīvā ziņojuma protokollēmums 

paredz noteikt, ka gadījumā, ja stāsies 

spēkā finansējuma saņēmējam labvēlīgs 

lēmums  un būs nepieciešams nodrošināt 

faktiskos izdevumus no valsts budžeta ES 

fondu projektu ietvaros, tad, ņemot vērā 

situāciju dažādību attiecībā uz pārsūdzību, 

apstrīdēšanu un tiesvedību gadījumiem 

Valsts kancelejai vai ministrijai jāsagatavo 

un jāiesniedz MK attiecīgs informatīvais 

ziņojums, kurā norādīts detalizēts apraksts 

par pārsūdzības gadījumu un finansiālo 

ietekmi, lēmuma pieņemšanai par 



10 

 

 FMizz_240816_ES_fondi; Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem par protokollēmuma projektu un informatīvo ziņojumu 

finansējuma pārdali no 74.resora 

“Gadskārtējā valsts budžeta izpildes 

procesā pārdalāmais finansējums” 

80.00.00 programmas “Nesadalītais 

finansējums Eiropas Savienības politiku 

instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu 

palīdzības līdzfinansēto projektu un un 

pasākumu īstenošanai”. Papildus, ņemot 

vērā, ka saskaņā ar EK regulas 1083/20061 

56. un 77.pantu ir attiecināmi izdevumi 

finansēšanai no ES fondiem, kas projektos 

faktiski veikti līdz 2015.gada 

31.decembrim, un tie var tikt iekļauti 

izdevumu deklarācijā EK, informatīvā 

ziņojuma protokollēmumā tiek noteikts, ka 

Valsts kasei kā sertifikācijas iestādei ir 

tiesības līdz 2016.gada 30.novembrim 

veiktos izdevumus iekļaut noslēguma 

izdevumu deklarācijā EK izdevumus, kuru 

apmaksa veikta, ņemot vērā pārsūdzības 

par labu finansējuma saņēmējiem, par 

izdevumu deklarēšanas nepieciešamību 

savstarpēji vienojoties ar VI un RI ar mērķi 

nodrošināt ES fondu līdzekļu pieprasīšanu 

no EK pilnā apmērā. Detalizēti iespējami 

izmaksājamo finansējumu skatīt Tabulā 

Nr.1.  

Tabula Nr.1 Indikatīvs izdevumu apmērs, 

ko iespējams var nākties segt no budžeta 

izdevumiem (investīciju jomu dalījumā, 

izdalot tiesvedību gadījumus un lēmumu 

apstrīdēšanu sadarbības iestādes līmenī) 

                                                 

1 PADOMES REGULA (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) 

Nr.1260/1999 
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Lai nodrošinātu, ka atbilstošā kārtībā 

Valsts kasē tiek iesniegti maksājumu 

pieprasījumi ar protokollēmumu tiek 

uzdots AI un SI pārsūdzību, pastrīdēšanu 

un tiesvedību gadījumos par labu 

finansējuma saņēmējiem pēc 2016.gada 

31.marta, bet ne ilgāk kā līdz 2016.gada 

30.novembrim iesniegt maksājumu 

rīkojumus Valsts kasē  Ministru kabineta 

2010.gada 9.novembra noteikumos 

Nr

.p.

k. 

Investīciju 

joma 

Lēmumu 

apstrīdēšana 

Tiesvedīb

as riski 

1. 
Komercdarb

ības atbalsts 

7,29 milj. 

euro 

0,29 milj. 

euro 

2. 
Zinātnes un 

izglītības 

infrastruktūr

a 

0,20 milj. 

euro 

3,68 milj. 

euro 

3. 
Transports 0,13 milj. 

euro 

3,23 milj. 

euro 

4. 
Vide, 

pilsētvide, 

kultūras 

infrastruktūr

a 

3,50 milj. 

euro 

1,36 milj. 

euro 

5. 
Atbalsts 

cilvēkresurs

iem 

(nodarbinātī

ba, zinātne, 

izglītība) 

1,31 milj. 

euro 

0,03 milj. 

euro 

Kopā 

12,34 milj. 

euro 

8,59 milj. 

euro 
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Nr.1041 “Kārtība, kādā paredzami valsts 

budžeta līdzekļi Eiropas Savienības 

struktūrfondu un Kohēzijas fonda 

līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī 

maksājumu veikšanas un izdevumu 

deklarācijas sagatavošanas kārtība” 

27.punktā noteiktajā kārtībā. 

10.  Precizētā informatīvā ziņojuma 10. lpp Finanšu ministrija 

Nepieciešami redakcionāli papildinājumi ziņojuma 

10.lpp, ņemot vērā papildināto 4.punktu 

protokollēmumā.  

Ņemts vērā 
Līgumslēdzējiestāde pēc pozitīva lēmuma 

pieņemšanas informē finansējuma 

saņēmēju tikai pēc MK lēmuma 

pieņemšanas. 

11.  Informatīvā ziņojuma 13.lpp 

 

VARAM programmā “Nacionālā 

klimata politika” līdz pārskata perioda 

beigām ir noslēgušies 15 no 25 atklāto 

konkursu projektiem, izveidojot 

inovatīvu un efektīvu biomasas 

gazifikācijas tehnoloģisko risinājumu, 

kā arī, izstrādājot inovatīvas apmācību 

programmas, sagatavojot pētījumus un 

organizējot radošas informatīvas 

kampaņas par klimata pārmaiņu 

ietekmi un tā pārmaiņu novēršanu. 2 

iepriekš noteiktajos projektos noslēdzās 

4 pētījumu inventarizācijas uzlabošanas 

jomā un Baltijas jūras telpiskā 

plānojuma izstrāde, kā arī, ņemot vērā, 

ka joprojām noris tādas projektu 

aktivitātes kā datu vākšana un datu 

analīze klimata pārmaiņu modelēšanai, 

līdz š.g. jūlijam tika nodrošināta pēdējo 

iepirkumu izsludināšana. 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrija  

Precizēt ziņojuma projekta 3.sadaļas 

„EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu ieviešana” 

13.lpp. pirmo rindkopu, izsakot to šādā redakcijā: 

„VARAM programmā “Nacionālā klimata 

politika” līdz pārskata perioda beigām ir noslēgušies 

17 no 25 atklāto konkursu projektiem, uzbūvējot 

energoefektīvu sporta zāli Ādažos, izveidojot 

inovatīvu biomasas gazifikācijas tehnoloģisko 

risinājumu, kā arī izstrādājot apmācību programmas, 

sagatavojot pētījumus un organizējot radošas 

informatīvas kampaņas par klimata pārmaiņu 

ietekmi un novēršanu. Divos iepriekš noteiktajos 

projektos noslēdzās 4 pētījumu izstrāde 

siltumnīcefekta gāzu inventarizācijas uzlabošanai un 

izstrādāts jūras telpiskais plānojums Latvijas 

teritoriālajiem ūdeņiem, kā arī, ņemot vērā, ka 

joprojām noris tādas projektu aktivitātes kā datu 

vākšana un datu analīze klimata pārmaiņu 

modelēšanai, līdz š.g. septembrim tiks nodrošināta 

pēdējo iepirkumu izsludināšana.”. 

Ņemts vērā 
VARAM programmā “Nacionālā klimata 

politika” ir noslēgušies 17 no 25 atklāto 

konkursu projektiem, uzbūvējot 

energoefektīvu sporta zāli Ādažos, 

izveidojot inovatīvu biomasas 

gazifikācijas tehnoloģisko risinājumu, kā 

arī izstrādājot apmācību programmas, 

sagatavojot pētījumus un organizējot 

radošas informatīvas kampaņas par 

klimata pārmaiņu ietekmi un novēršanu. 

Divos iepriekš noteiktajos projektos 

noslēdzās 4 pētījumu izstrāde 

siltumnīcefekta gāzu inventarizācijas 

uzlabošanai un izstrādāts jūras telpiskais 

plānojums Latvijas teritoriālajiem 

ūdeņiem, kā arī, ņemot vērā, ka joprojām 

noris tādas projektu aktivitātes kā datu 

vākšana un datu analīze klimata pārmaiņu 

modelēšanai, līdz š.g. septembrim tiks 

nodrošināta pēdējo iepirkumu 

izsludināšana. 
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12.  Informatīvā ziņojuma 13.lpp 

VARAM programmā “Kapacitātes 

stiprināšana un institucionālā 

sadarbība starp Latvijas un 

Norvēģijas valsts institūcijām, 

vietējām un reģionālām iestādēm”  1 

no 4 iepriekš noteiktajiem projektiem ir 

noslēdzies, kura rezultātā izstrādāti 15 

dabas aizsardzības plāni un koncepcija 

un vadlīnijas par minēto plānu 

integrēšanu pašvaldību teritoriju 

plānojumos. 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrija  

Precizēt ziņojuma projekta 3.sadaļas 

„EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu ieviešana” 

13.lpp. sestās rindkopas pirmo teikumu, izsakot to 

šādā redakcijā: 

„VARAM programmā “Kapacitātes stiprināšana 

un institucionālā sadarbība starp Latvijas un 

Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un 

reģionālām iestādēm”  1 no 4 iepriekš noteiktajiem 

projektiem ir noslēdzies, kura rezultātā izstrādāti 15 

dabas aizsardzības plāni, koncepcija un vadlīnijas 

par iepriekš minēto plānu integrēšanu pašvaldību 

teritoriju plānojumos.”. 

Ņemts vērā 
VARAM programmā “Kapacitātes 

stiprināšana un institucionālā sadarbība 

starp Latvijas un Norvēģijas valsts 

institūcijām, vietējām un reģionālām 

iestādēm”  1 no 4 iepriekš noteiktajiem 

projektiem ir noslēdzies, kura rezultātā 

izstrādāti 15 dabas aizsardzības plāni, 

koncepcija un vadlīnijas par iepriekš 

minēto plānu integrēšanu pašvaldību 

teritoriju plānojumos. 

13.  Informatīvā ziņojuma 17.lpp Finanšu ministrija 

Ņemot vērā pārskatītos datus, nepieciešams dzēst 

grafikā Nr.3 “ES fondu investīciju statuss līdz 

2016.gada 30.jūnijam milj. euro, % no ES fondu 

finansējuma; progress pret datiem līdz 2015.gada 

31.decembrim” 13.atsauci “8.3.4.SAM “Samazināt 

priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot 

preventīvus un intervences pasākumus” un 

8.4.1.SAM “Pilnveidot nodarbināto personu 

profesionālo kompetenci” tika izsludināti VSS, 

pirms kritēriju apstiprināšanas, tāpēc progress MKN 

izsludināšanai VSS pārsniedz kritēriju 

apstiprināšanas progresu”, jo šo SAM kritēriji tikai 

izskatīti apakškomitejās līdz š.g. 30. jūnijam.  

 

Ņemts vērā 
Atsauce dzēsta 

14.  Informatīvā ziņojuma 18-19.lpp 

Ir konstatēts 6.3.1.SAM “Palielināt 

reģionālo mobilitāti, uzlabojot, valsts 

reģionālo autoceļu kvalitāti” un  

6.1.5.SAM “Valsts galveno autoceļu 

segu pārbūve, nestspējas palielināšana” 

Satiksmes ministrija 

Ziņojuma sadaļa „Aktuālie problēmjautājumi un 

riski SAM / pasākumu ieviešanas uzsākšanā”, 18.-

19.lpp.: ziņojumā minēts, ka 6.3.1. SAM „Palielināt 

reģionālo mobilitāti, uzlabojot valsts reģionālo 

autoceļu kvalitāti” un 6.1.5. SAM „Valsts galveno 

Ņemts vērā  
Ir konstatēts 6.3.1.SAM “Palielināt 

reģionālo mobilitāti, uzlabojot, valsts 

reģionālo autoceļu kvalitāti” un  

6.1.5.SAM “Valsts galveno autoceļu segu 

pārbūve, nestspējas palielināšana” plānoto 

rādītāju nesasniegšanas risks, īpaši 
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plānoto rādītāju nesasniegšanas risks, 

īpaši attiecībā uz reģionālo ceļu 

projektiem, kur apstiprinātajos 

projektos šī brīža novirze ir apmēram 

50% no plānotā. Saskaņā ar Valsts 

akciju sabiedrības “Latvijas Valsts ceļi” 

un SM skaidrojumiem tas saistīts ar 

objektīvu izmaksu pieaugumu, kā 

pamatā ir:  

 paaugstinātas kvalitātes prasības, 

ņemot vērā EK audita un 

JASPERS2 ieteikumus, kas 

atspoguļojās jaunajās tehniskajās 

specifikācijās 2014.gadā, bet 

netika ņemtas vērā darbības 

programmas rādītāju plānošanā, 

rādītāju plānošanas aprēķinā ir 

ņemta vērā 2007.–2013.g. 

plānošanas perioda pieredze; 

 Būvniecības likuma izmaiņas, 

t.sk. attiecībā uz civiltiesisko 

apdrošināšanu projektētājiem u.c. 

(īpaši pēc Zolitūdes traģēdijas 

veiktie valstiska mēroga 

sistēmiskie papildu kontroles 

pasākumi). 

autoceļu segu pārbūve, nestspējas palielināšana” 

konstatēts plānoto rādītāju nesasniegšanas risks, kas 

saistīts ar objektīvu izmaksu, kā pamatā cita starpā ir 

paaugstinātas kvalitātes prasības, kas atspoguļojās 

jaunajās tehniskajās specifikācijās 2014.gadā, bet 

netika ņemtas vērā darbības programmas rādītāju 

plānošanā. Lūdzam precizēt minēto, svītrojot vārdus 

„bet netika ņemtas vērā darbības programmas 

rādītāju plānošanā”, ņemot vērā, ka rādītājus plāno 

nevis pamatojoties uz tehnisko specifikāciju 

prasībām, bet atbilstoši iepirkumu procedūru 

rezultātiem – iepirkuma līgumu cenām, bet 

konkrētajā gadījumā darbības programmas rādītāju 

plānošanas laikā vēl nebija zināmas iepirkuma 

līgumu, kuros tika iestrādās paaugstinātas kvalitātes 

prasības, cenas. 

 

attiecībā uz reģionālo ceļu projektiem, kur 

apstiprinātajos projektos šī brīža novirze ir 

apmēram 50% no plānotā. Saskaņā ar 

Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts 

ceļi” un SM skaidrojumiem tas saistīts ar 

objektīvu izmaksu pieaugumu, kā pamatā 

ir:  

 paaugstinātas kvalitātes prasības, 

ņemot vērā EK audita un JASPERS3 

ieteikumus, kas atspoguļojās tikai 

jaunajās Ceļu specifikācijās 2014.gadā, 

bet rādītāju plānošanas aprēķinā ir 

ņemta vērā 2007.–2013.gada 

plānošanas perioda pieredze; 

 Būvniecības likuma izmaiņas, t.sk. 

attiecībā uz civiltiesisko apdrošināšanu 

projektētājiem u.c. (īpaši pēc Zolitūdes 

traģēdijas veiktie valstiska mēroga 

sistēmiskie papildu kontroles 

pasākumi). 

 

15.  Informatīvā ziņojuma 19.lpp 

Daļēji situāciju var uzlabot, attiecīgi 

SM pārskatot projektu sarakstu, t.sk. 

izmantojot 5% rezerves ietaupījumu 

Satiksmes ministrija 

Ziņojuma sadaļa „Aktuālie problēmjautājumi un 

riski SAM / pasākumu ieviešanas uzsākšanā”, 

19.lpp.: ziņojumā minēts, ka SM prognozē, ka 

Ņemts vērā  
Daļēji situāciju var uzlabot, attiecīgi SM 

pārskatot projektu sarakstu, t.sk. 

izmantojot 5% rezerves ietaupījumu 

esošajos projektos, valsts akciju sabiedrība 

                                                 
2 Kopējā palīdzība projektu sagatavošanai Eiropas reģionos - tehniskās palīdzības partnerība starp Eiropas Komisiju, Eiropas Investīciju banku (EIB) un Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības 

banku (ERAB), kas tiek nodrošināta Centrālajām un Austrumeiropas ES dalībvalstīm projektu sagatavošanā, īstenošanā utt. 

3 Kopējā palīdzība projektu sagatavošanai Eiropas reģionos - tehniskās palīdzības partnerība starp Eiropas Komisiju, Eiropas Investīciju banku (EIB) un Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības 

banku (ERAB), kas tiek nodrošināta Centrālajām un Austrumeiropas ES dalībvalstīm projektu sagatavošanā, īstenošanā utt. 
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esošajos projektos, SM prognozē, ka 

nākamo projektu 1 km izmaksas varētu 

samazināties.  

 

nākamo projektu 1 km izmaksas varētu samazināties. 

Lai ziņojumā minētais atbilstu faktiskajai situācijai 

lūdzam precizēt ziņojumu, norādot, ka valsts akciju 

sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi” prognozē, ka 

nākamo projektu 1 km izmaksas varētu samazināties. 

 

“Latvijas Valsts ceļi” prognozē, ka 

nākamo projektu 1 km izmaksas varētu 

samazināties. 

16.  Informatīvā ziņojuma 19.lpp 

SM sagatavos darba uzdevumu par 

faktisko izmaksu pieaugumu 

novērtējumu saistībā ar kvalitātes 

paaugstinātajām prasībām, ieviešot EK 

audita un JASPERS u.c. ieteikumus, 

t.sk. ietekmi iespējamo pozitīvo ietekmi 

ilgtermiņā, un uzrunās JASPERS 

2016.gada 2.pusē, lai aicinātu veikt 

novērtējumu par esošo situāciju ar ceļu 

projektu ieviešanas kvalitāti un veikto 

pasākumu ietekmi un atbilstību labākai 

praksei .  

Satiksmes ministrija 

Ziņojuma sadaļa „Aktuālie problēmjautājumi un 

riski SAM / pasākumu ieviešanas uzsākšanā”, 

19.lpp.: ziņojumā minēts, ka SM sagatavos darba 

uzdevumu par faktisko izmaksu pieaugumu 

novērtējumu un uzrunās JASPERS 2016.gada 

2.pusē, lai aicinātu veikt novērtējumu par esošo 

situāciju ar ceļu projektu ieviešanas kvalitāti. Ņemot 

vērā, ka sadarbība ar JASPERS ir vadošās iestādes 

kompetencē, lūdzam precizēt ziņojumā minēto, 

norādot, ka vadošā iestāde uzrunās JASPERS, lai 

aicinātu veikt novērtējumu par esošo situāciju ar ceļu 

projektu ieviešanas kvalitāti. 

 

Ņemts vērā 
2016.gada 2.pusē SM sagatavos darba 

uzdevumu JASPERS par faktisko izmaksu 

pieaugumu novērtējumu saistībā ar 

kvalitātes paaugstinātajām prasībām, 

ieviešot EK audita un JASPERS u.c. 

ieteikumus, t.sk. ietekmi iespējamo 

pozitīvo ietekmi ilgtermiņā, kā arī aicinot 

JASPERS veikt novērtējumu par esošo 

situāciju ar ceļu projektu ieviešanas 

kvalitāti un veikto pasākumu ietekmi un 

atbilstību labākai praksei. VI nosūtīs SM 

sagatavoto darba uzdevumu JASPERS, un 

uzsāks sadarbību ar mērķi saņemt rezultātu 

iespējami ātrāk. 

17.  Informatīvā ziņojuma 20.lpp  

Joprojām nav panākta skaidrība par 

6.2.1.2.pasākuma “Latvijas dzelzceļa 

tīkla elektrifikācija” ietvaros plānotā 

dzelzceļa elektrifikācijas lielā projekta 

īstenošanu (346,6 milj. euro, KF). SM 

bija noteikts termiņš 2016.gada 

15.jūlijā iesniegt ziņojumu MK. 

Jautājums pārrunāts arī 2016.gada 

6.jūlija UK sēdē, 2016.gada 11.jūlijā 

saņemta arī EK vēstule, paužot bažas 

par projekta nākotni, un norādot, ka 

kritiski tuvākajā laikā pieņemt 

nacionālu lēmumu par projekta tālāku 

virzību vai arī lemt par alternatīviem 

Tieslietu ministrija 

Lūdzam informatīvā ziņojuma 20. lappuses 3. 

rindkopā norādīt aktuālu informāciju, jo minētajā 

informatīvā ziņojuma rindkopā norādīts, ka “2016. 

gada 15. jūlijs bija noteikts kā termiņš”. 

 

Ņemts vērā 
Joprojām nav panākta skaidrība par 

6.2.1.2.pasākuma “Latvijas dzelzceļa tīkla 

elektrifikācija” ietvaros plānotā dzelzceļa 

elektrifikācijas lielā projekta īstenošanu 

(346,6 milj. euro, KF). SM kārtējo 

ziņojumu par projekta sagatavošanas gaitu 

un multikritēriju analīzes rezultātiem 

skatīja Latvijas Ostu, tranzīta un loģistikas 

padomes 2016.gada 30.jūnija sēdē. 

Jautājums pārrunāts arī 2016.gada 6.jūlija 

UK sēdē, 2016.gada 11.jūlijā saņemta arī 

EK vēstule, paužot bažas par projekta 

nākotni, un norādot, ka kritiski tuvākajā 

laikā pieņemt nacionālu lēmumu par 

projekta tālāku virzību vai arī lemt par 

alternatīviem risinājumiem pieejamā 
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risinājumiem pieejamā finansējuma 

izmantošanā. 

finansējuma izmantošanā. SM 2016.gada 

19.augustā plāno iesniegt starpziņojumu 

MK ar lūgumu atbalstīt VAS “Latvijas 

dzelzceļš” priekšlikumu, turpmākā 

iesnieguma sagatavošanas procesā veikt 

padziļinātu izpēti projekta izmaksu - 

ieguvumu analīzes ietvaros un sniegt 

ziņojumu par tās rezultātiem MK līdz 

2016.gada 31.oktobrim, lēmuma par 

projekta tālāku virzību pieņemšanai. 

18.  Informatīvā ziņojuma 28.lpp  

 

 

 

Finanšu ministrija 
Ņemot vērā EK audita ietvaros izteiktos ieteikumus 

un nepieciešamību uzlabot normatīvajos aktos 

noteikto kārtību attiecībā uz sertifikātu iegūšanas 

procesu Latvijā nepieciešams papildināt ziņojuma 

projekta 6.1.sadaļā “Neatbilstības ar finansiālu 

ietekmi ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas 

periodā ES fondos līdz 2016.gada 30.jūnijam” 

pirmspēdējo rindkopu ar informāciju par 

nepieciešamiem uzlabojumiem ārvalstu 

būvspeciālistu sertifikātu atzīšanai un viņu 

sertificēšanai. 

Ņemts vērā 

Skat. papildus 

skaidrojumu Izziņas 

4.punktā jautājuma 

labākais izpratnei. 

 

Vienlaikus ņemot vērā EK gala viedokli 

attiecībā uz gadījumiem, kad iepirkuma 

nolikumā tiek iekļauta prasība uz projekta 

pieteikuma iesniegšanas brīdi nodrošināt 

sertifikāciju atbilstoši LR normatīvo aktu 

prasībām, nepieciešams panākt, lai 

sertifikāta iegūšanas process līdz līguma 

slēgšanai konkursa uzvarētājam, ja tas ir 

ārvalstu uzņēmums, būtu maksimāli 

vienkāršs un operatīvs, tādējādi veicinot 

efektīvāku projektu īstenošanas uzsākšanu 

un sekmējot ES fondu investīciju 

izmantošanu kopumā. Lai to nodrošinātu, 

protokollēmuma 8.punktā tiek noteikts, ka 

IZM kā par profesionālās kvalifikācijas 

atzīšanu atbildīgajai institūcijai un EM kā 

par būvspeciālistu kompetences 

novērtēšanu un būvniecības jomu kopumā 

atbildīgajai iestādei nepieciešams pārskatīt 

savā kompetencē esošos normatīvos aktus, 

kas regulē sertifikātu iegūšanas procesu 

Latvijā, izstrādājot priekšlikumus šī 

procesa optimizācijai. 

19.  Informatīvā ziņojuma 28.lpp  Tieslietu ministrija 

Informatīvā ziņojuma 28. lappusē tiek lietots termins 

“uzņēmums”. Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar 

Ņemts vērā 
Projekta ietvaros iegādātās iekārtas netiek 

izmantotas projektā plānotās 

saimnieciskās darbības veikšanai, jo 
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Projekta ietvaros iegādātās iekārtas 

netiek izmantotas projektā plānotās 

saimnieciskās darbības veikšanai, jo 

uzņēmums ir cieši saistīts ar  AS „KVV 

Liepājas Metalurgs”, kas tika 

iekonservēts uz nenoteiktu laiku. 

Komerclikuma 18. pantu termins “uzņēmums” 

apzīmē organizatoriski saimniecisku vienību un 

nevis komercdarbības vai saimnieciskās darbības 

subjektu. Ņemot vērā minēto, lūdzam izvērtēt un 

nepieciešamības gadījumā precizēt informatīvo 

ziņojumu, termina “uzņēmums” vietā izmantojot 

terminu “komersants” vai “saimnieciskās darbības 

veicējs”. 

komersants ir cieši saistīts ar  AS „KVV 

Liepājas Metalurgs”, kas tika iekonservēts 

uz nenoteiktu laiku. 

20.  Informatīvā ziņojuma 28.lpp  

Papildus  VSIA „Bērnu klīniskā 

universitātes slimnīca” divu projektu 

ietvaros EK ierosina piemērot 10% 

(623 204 euro) finanšu korekciju no 

būvdarbu līgumu summas par EK 

uzskatā iepirkumu nolikumos iekļautu 

ierobežojošu prasību ar atsauci uz 

Latvijas normatīviem aktiem par 

atbilstību publisko ēku normatīvo aktu 

prasībām, nelietojot vienlaikus “vai 

ekvivalents”. Vienlaikus VSIA „Bērnu 

klīniskā universitātes slimnīca” 

konkrētajos projektos EK piemēro 5% 

finanšu korekciju par augstāk 

1.apakšpunktā minēto ierobežojošo 

prasību attiecībā uz sertifikātu 

nodrošināšanu. Iespējamā rīcība tiek 

skaņota ar Veselības ministriju. 

Finanšu ministrija 

Nepieciešams sniegt aktuālo informāciju par rīcību 

saistībā ar EK ierosināto korekciju 10% apmērā 

ziņojuma 6.1. sadaļā “Neatbilstības ar finansiālu 

ietekmi ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas 

periodā ES fondos līdz 2016.gada 30.jūnijam”. 

 

 

 

 

 

 

Ņemts vērā 
Papildus  VSIA „Bērnu klīniskā 

universitātes slimnīca” divu projektu 

ietvaros EK ierosina piemērot 10% (623 

204 euro) finanšu korekciju no būvdarbu 

līgumu summas par EK uzskatā iepirkumu 

nolikumos iekļautu ierobežojošu prasību ar 

atsauci uz Latvijas normatīviem aktiem par 

atbilstību publisko ēku normatīvo aktu 

prasībām, nelietojot vienlaikus “vai 

ekvivalents”. Vienlaikus VSIA „Bērnu 

klīniskā universitātes slimnīca” 

konkrētajos projektos EK piemēro 5% 

finanšu korekciju par augstāk 

1.apakšpunktā minēto ierobežojošo 

prasību attiecībā uz sertifikātu 

nodrošināšanu. Tā kā VSIA „Bērnu 

klīniskā universitātes slimnīca” un VM 

nepiekrīt piedāvātai finanšu korekcijai 

10% apmērā un ir gatava piedalīties 

uzklausīšanas procedūrā, FM 2016.gada 

5.augustā informēja par to EK.  

21.  Informatīvā ziņojuma 29.lpp un 

protokollēmuma 4.punkts 

Saskaņā ar EK gala viedokli, 

neskatoties uz vairākkārt sniegtiem 

argumentiem un notikušajām 

diskusijām ar EK, ir piemērojama 

sistēmiskā finanšu korekcija 5% 

Tieslietu ministrija 

Līdzīgi lūdzam precizēt arī informatīvā ziņojuma 29. 

lappusē ietverto informāciju par “EK direktīvām”, 

vienlaikus norādot arī nacionālos normatīvos aktus, 

kuros pārņemtas konkrēto direktīvu prasības. 

Minētais attiecināms arī uz protokollēmuma projekta 

4. punktu. 

 

Ņemts vērā 

 

Vienlaikus skaidrojam, ka 

iepirkumu jomu nacionāli 

regulē Iepirkumu likums. 

Ņemot vērā, ka tajā nav 

ietvertas EK direktīvu 

robežvērtības, atsauci uz 

Ziņojumā precizētas atsauces uz konkrēto 

Regulu, kā arī pilnais Regulas nosaukums 

iekļauts ziņojuma protokollēmuma 

atbilstošajā punktā. 
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apmērā visiem līgumiem, kuru summa 

ir virs noteiktajiem EK Direktīvu 

sliekšņiem un kuru nolikumos bija 

iekļauta prasība uz piedāvājuma 

iesniegšanas brīdi nodrošināt 

sertifikātus atbilstoši Latvijas 

normatīvo aktu prasībām. 

šo normatīvo aktu 

ziņojumā neietveram. 

 

 

III Priekšlikumi 

 

Nr. 

 p.k. 

Saskaņošanai nosūtītā projekta 

redakcija (konkrēta punkta 

(panta) redakcija) 

Atzinumā norādītais ministrijas (citas institūcijas) 

priekšlikums 

Atbildīgās ministrijas 

pamatojums priekšlikuma 

noraidījumam 

Projekta attiecīgā punkta (panta) 

galīgā redakcija 

1 2  3  4 6 

1.  Informatīvā ziņojuma 4.lpp  

 

Satiksmes ministrija 

Ziņojuma sadaļa „Kopsavilkums”, 4.lpp.: ziņojumā minēts, 

ka, lai nodrošinātu savlaicīgu ES fondu 2014.-2020.gada 

plānošanas perioda investīciju uzsākšanu un operatīvāku 

lēmumu pieņemšanas procesu, tika plaši izmantoti ES fondu 

uzraudzības komitejas un tās apakškomiteju forumi. Satiksmes 

ministrijas ieskatā projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju 

izstrādes process, kas tiek organizēts vairāku forumu ietvaros 

nav efektīvākais un operatīvākais process kā nonākt pie 

rezultāta un tas nenodrošina savlaicīgu ES fondu 2014.-

2020.gada plānošanas perioda investīciju uzsākšanu un 

operatīvāku lēmumu pieņemšanas procesu. Ņemot vērā 

minēto, aicinām precizēt ziņojuma tekstu. 

 

Sniedzam skaidrojumu, ka 

ES fondu uzraudzības 

komitejā un tās 

apakškomitejās tiek 

nodrošināta sabiedrības un 

partneru iesaiste SAM 

ieviešanā, kas ir noteikta 

vispārējā fondu regulā. Šajos 

forumos ir iespēja izdiskutēt 

un panākt visām iesaistītajām 

pusēm pieņemamus un 

saprotamus noteikumus. 

Gadījumos, kad šajos 

forumos kāda no iesaistītām 

pusēm joprojām uztur 

iebildumu, ir iespēja, 

nekavējot procesus, par 

problēmjautājumiem 

izšķirties jau valdības līmenī.  

Vienlaikus piekrītam 

redakciju precizēt. Skat. 

Lai nodrošinātu pēc iespējas 

savlaicīgu un uz efektīvas 

partnerības principiem balstītu  

lēmumu par ES fondu 2014.–

2020.gada plānošanas perioda 

investīcijām pieņemšanas procesu,,  

arvien aktīvāk tiek  izmantoti ES 

fondu uzraudzības komitejas un tās 

apakškomiteju forumi, kā arī 

jautājumi skatīti Koalīcijas partneru 

darba grupas par ES fondu 

jautājumiem sanāksmēs. Lai 

maksimāli efektīvi novērstu un 

mazinātu potenciālos riskus 

specifisko atbalsta mērķu un 

pasākumu ieviešanā, finanšu 

ministre vairākkārt tikās ar 

atbildīgajiem nozaru ministriem, 

pārrunājot aktuālo specifisko 

atbalsta mērķu un pasākumu 

ieviešanas progresu un 
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konkrēto ierakstu ziņojuma 

kopsavilkumā. 

problēmjautājumus, vienojoties par 

optimālu rīcību. Tāpat arī atbildīgās 

nozaru ministrijas dažādos līmeņos 

ir veikušas preventīvus pasākumus 

potenciālo risku sekmīgai 

investīciju veikšanai novēršanā un 

mazināšanā, kā arī problēmsituāciju 

risināšanā, t.sk. saistībā ar lielo 

projektu sagatavošanu un 

nepieciešamo lēmumu pieņemšanu. 

 

2.  Informatīvā ziņojuma 4.lpp  

 

Satiksmes ministrija 

Ziņojuma sadaļa „Kopsavilkums”, 4.lpp.; ziņojuma sadaļa 

„Vadības iesaiste”, 20.lpp: ziņojumā minēts, ka, lai maksimāli 

efektīvi  novērstu un mazinātu potenciālos riskus specifisko 

atbalsta mērķu un pasākumu ieviešanā, finanšu ministre 

vairākkārt tikās ar atbildīgajiem nozaru ministriem, pārrunājot 

aktuālo specifisko atbalsta mērķu un pasākumu ieviešanas 

progresu un problēmjautājumus. Lai ziņojumā korekti 

atspoguļotu faktisko situāciju, aicinām ziņojumu papildināt ar 

informāciju arī ar atbildīgo iestāžu ieguldījumu potenciālo 

risku novēršanā un mazināšanā specifisko atbalsta mērķu un 

pasākumu ieviešanā, t.sk. ņemot vērā, ka vadošā iestādes 

pārstāvība tika nodrošināta  tikai atsevišķās sanāksmēs ar 

JASPERS par lielo projektu sagatavošanu. 

Ņemts vērā 

3.  Informatīvā ziņojuma 24-26.lpp  

 

Izglītības un zinātnes ministrija 

Informatīvā ziņojuma projekta 6.1.sadaļas “Neatbilstības ar 

finansiālu ietekmi ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas 

periodā ES fondos līdz 2016.gada 30.jūnijam” grafikā Nr.4, 

Nr.5 un Nr.6 ir norādīta informācija arī par izglītības iestāžu 

neatbilstībām. Lūdzam izvērtēt iespēju precizēt (vai skaidrot) 

finansējuma saņēmēju “Izglītības iestādes” un “Valsts 

iestādes” nosaukumus, ņemot vērā, ka no esošajiem grafikiem 

un skaidrojošās informācijas nav viennozīmīgi skaidrs, vai, 

piemēram, izglītības iestāžu, kas ir ministrijas padotībā esošas 

valsts pārvaldes iestādes, kā finansējuma saņēmēju 

neatbilstības, ir skaitītas pie finansējuma saņēmējiem 

“Izglītības iestādes” vai “Valsts iestādes”. 

 

 

Sniedzam skaidrojumu, ka 

ES fondu vadības 

informācijas sistēmā jau 

sākotnēji tika iestrādātas 

finansējuma saņēmēju tipa 

grupas, informāciju par 

kurām norāda 6.1.sadaļas 

grafikos. Finansējuma 

saņēmēju tipa grupā “Valsts 

iestādes” ir iekļauti šādi 

finansējuma saņēmēju tipi 

“Plānošanas reģions”, “Valsts 

aģentūra”, “Valsts pārvaldes 

iestāde”, savukārt 

finansējuma saņēmēju tipa 

grupā “Izglītības iestādes” – 

“Atvasināta publiska persona 

(izņemot pašvaldības un 

plānošanas reģionus)”, 

“Pašvaldību izglītības 

iestāde”, “Privāta izglītības 
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iestāde” un “Valsts izglītības 

iestāde”. 

4.  Informatīvā ziņojuma 25.lpp, 

grafiks Nr. 5 “Konstatētās 

neatbilstības sadalījumā pa 

finansējuma saņēmēju veidiem 

pārskata periodā, milj. euro” 

 

Izglītības un zinātnes ministrija  

Informatīvā ziņojuma projekta 6.1.sadaļas “Neatbilstības ar 

finansiālu ietekmi ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas 

periodā ES fondos līdz 2016.gada 30.jūnijam” grafika Nr.5 

nosaukumā aicinām norādīt konkrētu pārskata periodu, par 

kuru ir norādīta informācija (lai būtu iespēja izvērtēt šī grafika 

informāciju ar grafikā Nr.4 norādīto informāciju, ja šī 

informācija ir savstarpēji salīdzināma). 

Sniedzam skaidrojumu, ka 

grafika Nr.4 nosaukumā ir 

norādīts, ka tajā atspoguļoti 

kumulatīvi dati, kas nozīmē, 

ka tie ir no 2007.gada 

1.janvāra līdz 2016.gada 

30.jūnijam, savukārt grafikā 

Nr.5 atspoguļoti dati par 

2016.gada 1.pusgadu (no 

2016.gada 1.janvāra līdz 

2016.gada 30.jūnijam), kā 

rezultātā informācija nav 

savstarpēji salīdzināma. 

Vienlaikus piekrītam izteikt 

viennozīmīgi skaidri grafika 

Nr.5. nosaukumu. 

Grafiks Nr.5 „Konstatētās 

neatbilstības sadalījumā pa 

finansējuma saņēmēju veidiem 

2016.gada 1.pusgadā, milj. 

euro” 

 

5.  Informatīvā ziņojuma 27.lpp Izglītības un zinātnes ministrija  

Lūdzam papildināt informatīvā ziņojuma projekta 6.1.sadaļu 

“Neatbilstības ar finansiālu ietekmi ES fondu 2007.-2013.gada 

plānošanas periodā ES fondos līdz 2016.gada 30.jūnijam” par 

apstiprinātajiem izdevumiem pēc 2007.-2013.gada perioda ES 

fondu izdevumu attiecināmības beigu termiņa, norādot, ka 

VIAA kā ES fondu sadarbības iestāde ir apstiprinājusi 

izdevumus četru ESF projektu ietvaros, kā arī papildinot ar 

šādu informāciju:  

3.1. Valsts izglītības attīstības aģentūras (turpmāk – 

VIAA) projektā “Atbalsts izglītības pētījumiem” 

(Nr.1DP/1.2.2.3.2/11/IPIA/VIAA/001) attiecināti izdevumi 4 

571,78 euro apmērā (t.sk. ESF finansējums 3 975,46 euro, 

valsts budžeta finansējums 596,32 euro). VIAA kā ES fondu 

sadarbības iestāde ir grozījusi iepriekš pieņemto lēmumu par 

izdevumu attiecināmību, jo  finansējuma saņēmēja papildus 

iesniegtie skaidrojumi par projektā finansētās konferences 

“Izglītība krustcelēs: iespējas un izvēle” tēmām un mērķa 

grupu ļāva identificēt tās atbilstību projektā plānotajiem 

Ņemts vērā 
Informatīvā ziņojuma 10.lpp 

Pēc plānošanas perioda pēdējā 

maksāšanas termiņa beigām 

(2016.gada 31.marts) – 2016.gada 

maijā un jūnijā VIAA jau ir 

pieņēmusi lēmumus par labu 

finansējuma saņēmējam pēc tā 

pārsūdzības par neatbilstību 

lēmumu izskatīšanas 5 gadījumos (4 

projektos) kopumā par summu 18 

936 euro. 

Informatīvā ziņojuma 28.lpp 

Pamatojoties uz finansējuma 

saņēmēju sniegtu papildinošu un 

precizētu informāciju, VIAA  kā ES 

fondu SI pēc 2007.-2013. gada 

perioda ES fondu izdevumu 



21 

 

 FMizz_240816_ES_fondi; Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem par protokollēmuma projektu un informatīvo ziņojumu 

pasākumiem un rezultātiem. Faktiska atmaksa finansējuma 

saņēmējam kā valsts budžeta iestādei šajā gadījumā nav jāveic.   

3.2. Elektronikas un datorzinātņu institūta projektā 

“Inovatīvas biomedicīnisko attēlu iegūšanas un apstrādes 

tehnoloģijas” (Nr.1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/014) 

attiecināti izdevumi 3 090,29 euro (t.sk. ESF finansējums 2 

790,86 euro, valsts budžeta finansējums 299,43 euro). VIAA 

kā ES fondu sadarbības iestāde ir grozījusi iepriekš pieņemto 

lēmumu par izdevumu attiecināmību, jo finansējuma saņēmēja 

papildus iesniegtie skaidrojumi par konferences IGARSS-

2015 izmaksām ļāva identificēt tās saistību un atbilstību 

projekta ietvaros īstenotajam pētījumam.  

 Vienlaikus lūdzam arī atbilstoši precizēt informāciju 

informatīvā ziņojuma projekta 2.sadaļas “2007.-2013.gada 

plānošanas perioda ES fondu investīciju statuss un slēgšana” 

5.punktā “Citu problēmgadījumu risināšana”, norādot, ka: 

“VIAA jau ir pieņēmusi lēmumus par labu finansējuma 

saņēmējiem pēc tā pārsūdzības par neatbilstību lēmumu 

izskatīšanas 5 gadījumos kopumā par summu 18 936 euro” un 

Ministru kabineta protokollēmuma 3.punktu ar informāciju 

par Elektronikas un datorzinātņu institūta projektam 

pārdalāmo finansējumu 3 090,29 euro apmērā. 

attiecināmības beigu termiņa 

2016.gada 31.marta ir apstiprinājusi 

izdevumus četru ESF projektu 

ietvaros, attiecinot izmaksas:  

 Rīgas Tehniskās universitātes 

(turpmāk – RTU) projektā 

“Atbalsts RTU maģistra studiju 

programmu īstenošanai II” 

(Nr.1DP/1.1.2.1.1/11/IPIA/VIA

A/002) –  3 841,75 euro apmērā 

(t.sk. ESF finansējums  3 439,5 

euro,  valsts budžeta 

finansējums 402,25 euro). 

VIAA kā ES fondu SI lēmumu 

par izdevumu attiecināmību 

pārskatīšanas iemesls RTU 

projekta gadījumā ir saistīts ar 

konstatēto un apliecināto faktu, 

ka RTU kā finansējuma 

saņēmējs piespiedu piedziņu 

pret stipendijas saņēmēju vērst 

nevarēja no finansējuma 

saņēmēja neatkarīgu juridisku 

iemeslu dēļ. 

 Latvijas Universitātes 

Bioloģijas institūta projektā 

“Starpdisciplināra jauno 

zinātnieku grupa Latvijas purvu 

un to resursu izpētei, ilgtspējīgai 

izmantošanai un aizsardzībai 

(PuReST)”(Nr.1DP/1.1.1.2.0/1

3/APIA/VIAA/044 ) – 7432,10 

euro apmērā (t.sk. ESF 

finansējums 6711,98 

euro,  valsts budžeta 

finansējums 720,12 euro). 

Lēmums par izdevumu 
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attiecināmību tika grozīts, jo 

finansējuma saņēmēja papildus 

iesniegtie skaidrojumi sniedza 

iespēju identificēt projekta 

aktivitātes laika posmu, kurā 

sākotnēji no projekta līdzekļiem 

neattiecinātie materiāli 

(laboratorijas trauki, piederumi) 

tika izlietoti, kā arī ļāva 

identificēt izpildītos darbus 

publikāciju izstrādē sākotnēji 

neattiecinātos darbus.   

 VIAA projektā “Atbalsts 

izglītības pētījumiem” 

(Nr.1DP/1.2.2.3.2/11/IPIA/VIA

A/001) - 4 571,78 euro apmērā 

(t.sk. ESF finansējums 3 975,46 

euro, valsts budžeta finansējums 

596,32 euro). VIAA kā ES 

fondu SI ir grozījusi iepriekš 

pieņemto lēmumu par izdevumu 

attiecināmību, jo  finansējuma 

saņēmēja papildus iesniegtie 

skaidrojumi par projektā 

finansētās konferences 

“Izglītība krustcelēs: iespējas un 

izvēle” tēmām un mērķa grupu 

ļāva identificēt tās atbilstību 

projektā plānotajiem 

pasākumiem un rezultātiem. 

Faktiska atmaksa finansējuma 

saņēmējam kā valsts budžeta 

iestādei šajā gadījumā nav 

jāveic. 

 Elektronikas un datorzinātņu 

institūta projektā “Inovatīvas 

biomedicīnisko attēlu iegūšanas 

un apstrādes tehnoloģijas” 
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(Nr.1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VI

AA/014) - 3 090,29 euro apmērā 

(t.sk. ESF finansējums 2 790,86 

euro, valsts budžeta finansējums 

299,43 euro). VIAA kā ES 

fondu SI ir grozījusi iepriekš 

pieņemto lēmumu par izdevumu 

attiecināmību, jo finansējuma 

saņēmēja papildus iesniegtie 

skaidrojumi par konferences 

IGARSS-2015 izmaksām ļāva 

identificēt tās saistību un 

atbilstību projekta ietvaros 

īstenotajam pētījumam. 

6.  Informatīvā ziņojuma 29.lpp 

Līdz pārskata perioda beigām 

EEZ/Norvēģijas finanšu 

instrumentos par 

neattiecināmiem izdevumiem ir 

atzīti 11,8 tūkst. euro jeb 0,02% 

no pieejamā finanšu 

instrumentu finansējuma, 

savukārt Šveices programmā - 

200,8 tūkst. euro jeb 0,4% no 

pieejamā Šveices finansējuma. 

2016.gada 1.pusgadā ir 

konstatēti neatbilstoši veiktie 

izdevumi: 

 EEZ/Norvēģijas finanšu 

instrumentos dažāda veida 

projektu īstenotāju izmaksu 

attiecināmības nosacījumu 

pārkāpumos 11,6 tūkst. euro 

apmērā. 

Izglītības un zinātnes ministrija 

Lūdzam precizēt informatīvā ziņojuma projekta 6.3.sadaļā 

“Neatbilstības EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentos un 

Šveices programmā” norādīto neatbilstoši veikto izdevumu 

summu Šveices programmā “Atbalsts jaunatnes iniciatīvu 

attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos”. 

Sniedzam skaidrojumu, ka 

norādītā neatbilstoši veikto 

izdevumu summu Šveices 

programmā “Atbalsts 

jaunatnes iniciatīvu attīstībai 

attālos vai mazattīstītos 

reģionos” ir norādīta 

atbilstoša CFLA sniegtajai 

informācijai par projektā 

konstatētajām neatbilstībām. 
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 Šveices programmā 

„Atbalsts jaunatnes 

iniciatīvu attīstībai attālos 

vai mazattīstītos reģionos” 

0,08 tūkst. euro apmērā 

divos no pašvaldību 

apakšprojektiem. 
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