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Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem 

 

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

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

līdz 2013.gada 30.septembrim” (turpmāk – protokollēmuma projekts) 

un 

Informatīvajā ziņojumā „Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas 

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

līdz 2013.gada 30.septembrim” (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. Informatīvā ziņojuma 85 - 

88.lpp 
Tieslietu ministrija 

Attiecībā uz informatīvā ziņojuma 10.sadaļā ietverto 

informāciju par specifiskā atbalsta mērķa ieviešanu 

ierobežotas projektu iesniegumu atlases ietvaros 

finansējuma saņēmējam esot valsts iestādei, atkārtoti 

vēršam uzmanību, ka Tieslietu ministrijas ieskatā nav 

atbalstāms risinājums par informatīvo ziņojumu un 

Ministru kabineta protokollēmumu kā specifisko 

atbalsta mērķu projektu īstenošanas sākuma posma 

reglamentējošo dokumentu, jo informatīvais ziņojums ir 

apraksts par kādas problēmas esību, nevis saistošs 

priekšraksts. Savukārt Ministru kabineta sēdes 

protokollēmums ir veids, kādā tiek fiksēts Ministru 

kabineta sēdē nolemtais, un nav uzskatāms par tiesisko 

attiecību regulēšanas līdzekli. Ievērojot minēto, lūdzam 

izvērtēt nepieciešamību pārskatīt specifisko atbalsta 

mērķu sākuma posma pagaidu tiesiskā regulējuma 

līdzekļus, attiecīgās tiesiskās attiecības regulējot ar kādu 

no Valsts pārvaldes iekārtas likumā norādītajiem 

iekšējo normatīvo aktu veidiem, piemēram, Ministru 

Nav ņemts vērā. 

Izziņas ietvaros skaidrojam FM kā 

vadošās iestādes izstrādātā 

priekšlikuma par 2014. – 

2020.gada ES fondu plānošanas 

perioda īstenošanas uzsākšanu 

pirms atbilstošo NA izstrādes un 

spēkā stāšanās būtību. Papildus 

vēršam uzmanību, ka minētais 

risinājums jau šobrīd praksē 

darbojas, tai skaitā ir saskaņots no 

TM puses, virzot grozījumus 

Eiropas Savienības struktūrfondu 

un Kohēzijas fonda vadības 

likumā, kā arī atbalstot Labklājības 

ministrijas virzīto informatīvo 

ziņojumu par specifiskā atbalsta 

mērķa 7.2.1. īstenošanas 

uzsākšanu. Lūdzam Tieslietu 

ministriju atkārtoti izvērtēt 

 Skatīt informatīvā 

ziņojuma 10.sadaļu. 
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kabineta instrukciju par konkrētās aktivitātes 

īstenošanu. 

iebilduma būtību, ņemot vērā FM 

izteiktos argumentus, tai skaitā 

esam gatavi sadarboties, uzlabojot 

atsevišķas informācijas snieguma 

apjomu, taču nemainot tās formu: 

2014. – 2020.gada ES fondu 

plānošanas periodā ES fondu 

ieviešanas cikls tiks uzsākts līdzīgi 

kā esošajā periodā, tas ir, pēc 

attiecīgo ES tiesību aktu un 

nacionālo tiesību aktu spēkā 

stāšanās. Tā kā jaunā perioda 

regulu pieņemšana kavējās 

(vispārējā fondu regula 

Nr.1303/2013 tika pieņemta tikai 

2013.gada 17.decembrī), tad secīgi 

arī nacionālie normatīvie akti 

(likums un tam pakārtotie MK 

noteikumi, kas regulē aktivitāšu 

ieviešanu) varētu stāties spēkā 

tikai 2014.gada otrajā pusē. 

Vienlaikus jaunā perioda regula[1] 

paredz, ka izmaksas ES fondos var 

tikt attiecinātas no Darbības 

programmas iesniegšanas Eiropas 

Komisijā vai 2014.gada 1.janvāra, 

atkarībā, kurš no minētajiem 

datumiem iestāsies ātrāk. Ievērojot 

minēto, kā arī to, ka MK jau šobrīd 

ir atbalstījis atsevišķu specifisko 

atbalsta mērķu (turpmāk  – SAM) 

īstenošanas uzsākšanu jau 

                                                 

[1] Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 17.decembra regulas (ES) Nr.1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas 

fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, 

Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 65.panta 2.punkts 
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2014.gada pirmajā pusē (MK 

2013.gada 8.augusta sēdes 

prot.Nr.43, 11.§ 15.punkts), FM 

izstrādāja attiecīgu risinājumu, lai 

nodrošinātu minēto SAM 

īstenošanas uzsākšanu saskaņā ar 

MK lemto. Minētais risinājums 

nepieciešams, lai atbilstoši 

2013.gada 8.augusta MK sēdē 

lemtajam potenciālie finansējuma 

saņēmēji varētu uzsākt SAM 

ietvaros plānoto projektu 

īstenošanas uzsākšanu jau 

2014.gada pirmajā pusē un 

minētajiem projektiem tiktu 

nodrošināta atbilstoša uzraudzība, 

kas vēlāk ļautu šos projektus 

apstiprināt un veiksmīgi integrēt 

2014. – 2020.gada ES fondu 

plānošanas perioda tiesiskā 

regulējuma ietvaros un deklarēt to 

ietvaros veiktos izdevumus kā 

attiecināmus ES līdzfinansējuma 

saņemšanai. 

SAM ieviešanu 2014.gada pirmajā 

pusē plānots īstenot saskaņā ar 

2007. - 2013.gada plānošanas 

perioda ierobežotas projektu 

iesniegumu atlases un atklātas 

projektu iesniegumu atlases 

principiem.  

Ja SAM plānots ieviest 

ierobežotas projektu iesniegumu 

atlases ietvaros un finansējuma 

saņēmējs ir tiešās pārvaldes 

iestāde par attiecīgā SAM 

ieviešanu atbildīgā ministrija 
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izstrādā priekšlikumu minētā 

atbalsta mērķa ieviešanai.  

Minēto priekšlikumu atbildīgā 

nozares ministrija izstrādā 

sadarbībā ar Finanšu ministriju, 

kas izvērtē priekšlikuma atbilstību 

2014. – 2020.gada ES fondu 

plānošanas dokumentiem (to 

projektiem), tai skaitā 

priekšlikuma atbilstību valsts 

atbalsta normām un publisko 

iepirkumu regulējošajiem 

normatīvajiem aktiem, kā arī, 

ņemot vērā aktuālo Eiropas 

Komisijas viedokli par plānošanas 

dokumentu projektiem.  

Priekšlikums tiek izstrādāts tādā 

apjomā un detalizācijas pakāpē, lai 

tas aptver konkrēto plānoto ES 

fonda projektu, lai pēc attiecīgo 

2014. – 2020.gada ES fondu 

plānošanas perioda normatīvo aktu 

spēkā stāšanās to varētu izvērtēt un 

apstiprināt kā ES fondu projektu.  

Pēc SAM ieviešanas priekšlikuma 

izstrādes, atbildīgā ministrija virza 

SAM ieviešanas priekšlikumu 

izsludināšanai valsts sekretāru 

sanāksmē un paralēli  projektu 

iesniegumu vērtēšanas kritērijus 

izvērtēšanai ES fondu pagaidu 

Uzraudzības komitejā (turpmāk – 

PUK).  

Pēc minētā priekšlikuma 

saskaņošanas valsts sekretāru 

sanāksmē un PUK atbildīgā 

nozares ministrija priekšlikumu 

SAM ieviešanai informatīvā 
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ziņojuma veidā virza izskatīšanai 

MK. Informatīvajam ziņojumam 

atbildīgā ministrija pievieno MK 

sēdes protokollēmuma projektu, 

kurā ietver finansējuma saņēmēja 

tiesības uzsākt projekta ietvaros 

paredzēto atbalstāmo darbību 

īstenošanu pirms projekta 

iesnieguma apstiprināšanas, kā arī 

citas FM noteiktas (iepriekš FM kā 

VI ir sniegusi rakstiskas norādes 

par informācijas minimumu, kam 

jābūt ietvertam minētajos 

dokumentos) un atbalstāmo 

darbību īstenošanas uzsākšanai 

būtiskas lietas.  

Pēc informatīvā ziņojuma 

izskatīšanas MK sēdē atbilstoši 

MK sēdes lēmumiem projekta 

īstenotājs, ievērojot informatīvajā 

ziņojumā noteikto, ir tiesīgs uzsākt 

projekta ietvaros plānoto darbību 

īstenošanu.  

Projekta iesnieguma izstrāde, 

izvērtēšana un apstiprināšana 

atbilstoši MK noteiktajiem 

projekta iesniegumu atlases 

kritērijiem tiks veikta pēc attiecīgo 

tiesību aktu spēkā stāšanās (ES 

fondu 2014. – 2020.gada 

plānošanas perioda vadības likums 

un tam pakārtotie horizontālie MK 

noteikumi, MK noteikumi par 

SAM ieviešanu). Attiecīgi pēc 

minētās procedūras veikšanas un 

nepieciešamajiem precizējumiem 

informatīvajā ziņojumā aprakstītās 

darbības  būs kvalificējams kā ES 
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fondu projekts. Šobrīd šādu 

klasisko ES fondu projektu 

iesniegumu izvērtēšanas un 

apstiprināšanas shēmu īstenot nav 

tiesiski iespējams, jo nav 

pietiekošas normatīvās bāzes, kas 

būtu pamats Uzraudzības 

komitejas izveidei, līdz ar to nav 

iespējams arī izdot skaidrus 

kritērijus, kas būtu par pamatu 

šādu projektu izstrādei, vērtēšanai. 

Turklāt regula Nr.1303/2013 

nosaka, ka UK izveido 3 mēnešu 

laikā pēc darbības programmas 

apstiprināšanas. Tāpat vēršam 

uzmanību informatīvais ziņojums 

un MK protokollēmums ir labākais 

risinājums, lai izvairītos no 

situācijas, ka pirmreizēji tiek 

izdots NA par atsevišķa MK 

atbalstīta specifiskā atbalsta mērķa 

atbalstāmo darbību īstenošanu un 

pēc tam pakāroti jau pēc UK 

izveides un UK kritēriju 

apstiprināšanas jauns NA par šo 

darbību kvalificēšanu par ES 

fondu projektu.  

Par šādu projektu īstenošanu, tai 

skaitā tādu pasākumu veikšanu, lai 

izdevumi ātrāk uzsākto SAM 

projektu ietvaros tiktu pilnā mērā 

attiecināti no ES fondu 

finansējuma, ir atbildīgs projekta 

īstenotājs un attiecīgā nozares 

ministrija kā valsts budžeta 

iestāde. Lai to nodrošinātu esam 

ierosinājuši nozares ministrijai 

izstrādāt, piemēram, starpresoru 
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vienošanos ar projekta īstenotāju 

vai iekšējos normatīvos aktus, 

ņemot vērā projekta īstenotāja 

padotību nozares ministrijai.  

Ja specifisko atbalsta mērķi 

plānots īstenot atklātas projektu 

iesniegumu atlases ietvaros, vai 

ierobežotas projektu iesniegumu 

atlases ietvaros un plānotais 

finansējuma saņēmēju loks 

ietver arī privātpersonas, 
attiecīgā nozares ministrija 

iepriekš minēto risinājumu 

piemērot nevarēs.  

Nepieciešams ārējs normatīvais 

akts, kas tādējādi būs saistošs arī 

privātpersonām un uz kura pamata 

būs iespējams veikt SAM  ietvaros 

izstrādāto ES fondu projektu 

izvērtēšanu, kā arī slēgt līgumus 

par minēto projektu īstenošanu. 

Finanšu ministrijas piedāvātajā 

risinājumā minētais tiesiskais 

ietvars ir MK noteikumi par 

attiecīgā specifiskā atbalsta mērķa 

īstenošanas nosacījumiem. 

Jāpiemin gan, ka minētie projekti, 

lai arī tiks vērtēti un apstiprināti 

pēc ES fondu apguves principiem 

vismaz sākotnēji netiks formāli 

uzskatīti par ES fondu projektiem, 

jo par tādiem būs kvalificējami 

tikai tad, kad būs attiecīgs 

tiesiskais ietvars, kas būs par 

pamatu UK izveidei un kritēriju 

apstiprināšanai. Taču šī nianse ir 

būtiska no ES fondu līdzekļu 

plānošanas viedokļa, bet 
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neietekmēs ES fonda finansējuma 

saņēmēju, jo viņa apstiprinātā 

projekta īstenošanu neietekmēs 

tas, vai vēlāk projekts tiks 

kvalificēts par ES fondu projektu 

no līdzekļu attiecināmības 

viedokļa, projekts tiks turpināts 

neatkarīgi no tā. 

Lai nodrošinātu pilnvarojumu MK 

izdot šādus noteikumus, Finanšu 

ministrija, ņemot vērā Tieslietu 

ministrijas izteikto priekšlikumu, 

izstrādāja grozījumus Eiropas 

Savienības struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda vadības likumā, 

papildinot to ar regulējumu 

attiecībā uz 2014. - 2020.gada ES 

fondu plānošanas perioda 

ieviešanas jautājumiem, tai skaitā 

deleģējumu MK izdot ātrāk 

uzsākamo SAM īstenošanas 

kārtību.  

Minētais deleģējums būs par 

pamatu MK noteikumu projekta 

par SAM īstenošanu izstrādei. 

Pēc minēto MK noteikumu 

apstiprināšanas un spēkā stāšanās 

varēs tikt uzsākta projektu 

iesniegumu atlase un izvērtēšana, 

kā arī apstiprināto projektu 

īstenošana. Vēršam uzmanību, 

ka minētie grozījumi Eiropas 

Savienības struktūrfondu un 

Kohēzijas likumā 20.02.2014., ir 

pieņemti Saeimā, steidzamības 

kārtībā. 
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2. Informatīvā ziņojuma 

90.lpp 
Tieslietu ministrija 
Informatīvā ziņojuma 10.sadaļas 21.punkta a) 

apakšpunktā ir norādīts, ka gadījumā, ja Eiropas 

Savienības fondu uzraudzības komiteja apstiprinās 

atšķirīgus kritērijus, projekti, kas izvērtēti un 

apstiprināti atbilstoši pagaidu uzraudzības komitejas 

apstiprinātajiem kritērijiem, tiks atkārtoti izvērtēti, taču 

tas neietekmēs finansējuma saņēmējus, jo viņiem 

piešķirtais finansējums jebkurā gadījumā tiks 

nodrošināts. Savukārt informatīvā ziņojuma 10.sadaļas 

21.punkta c) apakšpunkts noteic, ka finansējums to 

projektu īstenošanai, kuri neatbildīs Eiropas Savienības 

fondu uzraudzības komitejas apstiprinātajiem 

kritērijiem, tiks segts no valsts budžeta un šo projektu 

īstenošanas uzraudzības saistības pārņem nozares 

ministrija.  

Norādām, ka minētā informācija nerada izpratni par 

atkārtotas apstiprināto projektu izvērtēšanas mērķi un 

lietderīgumu, kā arī rada bažas par projektu iesniegumu 

vērtēšanas efektivitāti pagaidu uzraudzības komitejas 

ietvaros. Vēršam uzmanību, ka specifisko atbalsta 

mērķu ieviešanas sākotnējā posmā ir nepieciešams 

nodrošināt tādu projektu vērtēšanas kritēriju izvēli un 

projektu vērtēšanas un apstiprināšanas procedūru, lai 

vēlākā stadijā nerastos nepieciešamība pārskatīt un 

grozīt būtiskos kritērijus. Pretējā gadījumā ir 

neiespējami prognozēt tiesiskās sekas sākotnējā 

projektu ieviešanas stadijā apstiprināto projektu 

īstenošanas gaitā. Ievērojot minēto, lūdzam papildināt 

informatīvo ziņojumu ar informāciju par minētā riska 

izvērtējumu un pasākumiem tā novēršanai, 

nepieciešamības gadījumā attiecīgi precizējot 

protokollēmuma projektu. 

Nav ņemts vērā. 

Lūdzam skatīt skaidrojumu, kas 

ietverts izziņā pie iepriekšējā 

iebilduma. 

 Skatīt informatīvā 

ziņojuma 10.sadaļu. 

 

Informācija par starpministriju (starpinstitūciju) sanāksmi vai elektronisko saskaņošanu 

 

Datums 20.02.2014 
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Saskaņošanas dalībnieki Tieslietu ministrija, Valsts kanceleja, Ekonomikas ministrija, 

Izglītības un zinātnes ministrija, Kultūras ministrija, Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Satiksmes ministrija, 

Veselības ministrija un Labklājības ministrija 

 

   

 

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

ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, 

Satiksmes ministrija 

   

 

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.  „4. Ja ES fondu prioritātes ietvaros 

kādā no aktivitātēm ir uzņemtas 

virssaistības un kādā no šīs prioritātes 

projektiem ir konstatēts ietaupījums, 

atbrīvotais finansējums, sākot ar šī 

protokollēmuma apstiprināšanas 

dienu, ietaupījuma apmērā nevar tikt 

novirzīts citu ES fondu projektu 

īstenošanai.” 

Veselības ministrija 

Lūdzam precizēt protokollēmuma 4.punktu, nosakot, ka 

Eiropas Savienības (turpmāk – ES) fondu projektos 

konstatētie ietaupījumi, kas tika konstatēti pēc šī 

protokollēmuma apstiprināšanas dienas, nevar tikt novirzīti 

citu ES fondu projektu īstenošanai, ja ES fondu prioritātes 

ietvaros ir uzņemtas virssaistības. Paskaidrojam, ka 

protokollēmuma 4.punkta piedāvātā redakcija ierobežo 

realizēt jau uzsākto un MK atbalstīto finansējumu novirzi 

cita ES fondu projekta īstenošanai. 

Ņemts vērā Protokollēmuma projekta punkta 

redakcija precizēta atbilstoši  

Koalīcijas partneru darba grupas par 

ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 

jautājumiem sēdē lemtajam. 

Protokollēmuma punkts paredz, ka 

darbības programmas „Cilvēkresursi 

un attīstība” un darbības programmas 

„Infrastruktūra un pakalpojumi” 

ietvaros Eiropas Reģionālās attīstības 

fonda finansējuma ietaupījumu pēc 

2014.gada 31.maija atstāj neizmantotu 
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– nepārdala citiem projektiem, kā arī 

tam pašam projektam, citām, sākotnēji 

projektā neparedzētām darbībām, 

izņemot, ja ir pieņemts attiecīgs MK 

lēmums gadījumos, kad (1) pastāv 

augsts risks neapgūt ES fondu 

pamatpiešķīrumu vai (2) papildu 

izdevumi kritiski nepieciešami 

uzsākto projektu sekmīgai 

pabeigšanai. 

2.  „5.1.2. projektus, kas rada negatīvu 

ietekmi uz valsts budžeta deficītu, 

sniedzot informāciju par prognozēto 

negatīvo ietekmi uz valsts budžeta 

deficītu sadalījumā pa gadiem.” 

Veselības ministrija 

Protokollēmuma 5.1.2.punktā noteikta prasība Veselības 

ministrijai līdz 2014.gada 1.aprīlim informēt Finanšu 

ministriju par projektiem, kas rada negatīvu ietekmi uz 

valsts budžeta deficītu, sniedzot informāciju par 

prognozēto negatīvo ietekmi uz valsts budžeta deficītu 

sadalījumā pa gadiem. Minētā prasība ir pretrunā ar 

2013.gada 15.oktobra MK sēdes protokola Nr.54 

37.paragrāfa 5.punktu, kas uzdod Veselības ministrijai 

kopīgi ar Finanšu ministriju sagatavot un veselības 

ministram līdz 2014.gada 1.septembrim iesniegt 

izskatīšanai MK informatīvo ziņojumu par VSIA "Paula 

Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" jaunā korpusa 

būvniecības un iekārtošanas finansējuma jautājumiem. 

Paskaidrojam, ka minētajā informatīvajā ziņojumā tika 

paredzēts aprēķināt projekta prognozēto negatīvo ietekmi 

uz valsts budžeta deficītu sadalījumā pa gadiem. 

 

Ņemts vērā  Protokollēmuma punkts dzēsts 

3.  Protokollēmuma 12.punkts Veselības ministrija 

Lūdzam skaidrot vai precizēt protokollēmuma 12.punktā 

noteikto normu, ka nozares ministrijas iesniedz MK 

informāciju  par tās kā ES fonda finansējuma saņēmēja vai 

tās padotības iestādes kā ES fonda finansējuma saņēmēja 

īstenotajiem ES fonda projektiem, ja kādā no šiem 

projektiem kalendārā gada ietvaros konstatēti neatbilstoši 

veikti izdevumi pirms to iekļaušanas maksājuma 

pieprasījumā. Paskaidrojam, ka izmaksas kļūst par 

Ņemts vērā.  

VI ir konstatējusi dažādu 

rīcību gadījumos, kad 

valsts budžeta iestāde kā 

finansējuma saņēmējs ir 

konstatējusi neatbilstoši 

veiktos izdevumus pirms 

iekļaušanas maksājumu 

pieprasījumos, tādējādi 

1. Skatīt protokollēmuma projekta 

10.punktu.  Attiecīgā nozares 

ministrija par kārtējo gadu līdz nākamā 

gada 31.martam apkopo un iesniedz 

Ministru kabinetā informāciju par tās 

kā ES fonda finansējuma saņēmēja vai 

tās padotības iestādes kā ES fonda 
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neatbilstošām pēc to iekļaušanas maksājuma pieprasījumā 

un pārkāpumu konstatēšanas. Vienlaikus lūdzam skaidrot 

protokollēmuma 12.punkta mērķi. 

tos deklarējot kā 

attiecināmus. Lai 

novērstu situācijas, kad 

iestāde maksājumu 

pieprasījumos deklarē 

neattiecināmus/neatbilst

ošus izdevumus, par ko 

jau ir skaidri zināms, un, 

lai nodrošinātu vienotu 

praksi ES fondu ietvaros, 

VI ierosinājusi MK 

protkollēmuma 

projektā noteikt, ka 

reizi gadā ministrija 

informē MK par šādiem 

gadījumiem un rīcību. 

VI uzskata, ka valsts 

budžeta iestādei 

jārīkojas atbilstoši 

iestādes noteiktajai 

kārtībai 1, t.sk. 

attiecīgajai iestādei 

jāveic dienesta pārbaude 

atbilstoši Valsts 

pārvaldes iekārtas 

likuma 35.panta pirmajai 

daļai un pēc dienesta 

pārbaudes atzinuma 

saņemšanas, ja 

nepieciešamas, 

jāierosina 

disciplinārlieta pret 

atbildīgajām 

amatpersonām un 

pārvaldes 

finansējuma saņēmēja īstenotajiem ES 

fonda projektiem, ja kādā no šiem 

projektiem kalendārā gada ietvaros 

finansējuma saņēmējs veicis tādus no 

ES fonda projekta īstenošanai plānotā 

valsts budžeta finansējuma 

neatbilstošus izdevumus, kuri nav 

iekļauti maksājuma pieprasījumā ES 

finansējuma atmaksas saņemšanai.  

 

                                                 
1 šajos gadījumos jārīkojas līdzīgi kā saskaņā ar MK 08.03.2011. protokolā Nr.14 21.§ 4.p. noteikto, kad AI/SI konstatē neatbilstību valsts budžeta iestādē  



13 

 

FMizz_28022014_ES_fondi.docx; Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem par protokollēmuma projektu un informatīvo ziņojumu 

amatpersonām. 

Disciplinārlietas tiek 

ierosinātas saskaņā ar 

Valsts pārvaldes iekārtas 

likumu un Valsts 

civildienesta ierēdņu 

disciplināratbildības 

likumu. 

Tāpat ir jāuzsver, ka 

daudz pozitīvāk 

vērtējama ir finansējuma 

saņēmēja rīcība, 

savlaicīgi pasām 

konstatējot problēmu, 

nepieļaujot neatbilstošu 

maksājumu 

pieprasījumuvirzīšanu 

tālāk vadības un 

kontroles sistēmā. 

Savlaicīga, pirms 

iekļaušanas maksājuma 

pieprasījumā, 

neatbilstošu 

izdevumukonstatēšana 

no finansējuma 

saņēmēja puses, liecina 

par to, ka tā iekšējā 

kontroles sistēma 

darbojas efektīvāk un 

nekā tad, kad šādas 

problēmas netiek 

konstatētas, netiek 

ziņotas un izmeklētas, 

veikti pasākumi. 

Vienlaikus ir 

redakcionāli prcizēts 

MK protokollēmuma 

projekta punkts. 
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4.  „13. Par Ministru kabineta 2013.gada 

8.augusta protokollēmuma 

(prot.Nr.43, 11.§) 15.punktā minēto 

ātrāk uzsākamo specifisko atbalsta 

mērķu īstenošanu atbildīgajām 

nozares ministrijām iesniegt standarta 

likmes vienības izmaksas un 

vienreizējo maksājumu izstrādātās 

metodikas un to piemērošanas 

nosacījumus saskaņošanai Finanšu 

ministrijā pirms to saskaņošanas ar 

Eiropas Komisiju (ja nepieciešams) 

un minēto specifisko atbalsta mērķu 

īstenošanas uzsākšanas.” 

Veselības ministrija 

Lūdzam precizēt protokollēmuma 13.punktu, papildinot ar 

norādi, ka tikai tās atbildīgās nozaru ministrijas, uz kurām 

tas ir attiecināms, sniedz Finanšu ministrijai standarta 

likmes vienības izmaksas un vienreizējo maksājumu 

izstrādātās metodikas. Šī prasība nav attiecināma uz visām 

Ministru kabineta 2013.gada 8.augusta protokollēmuma 

(prot.Nr.43, 11.§) 15.punktā minēto ātrāk uzsākamo 

specifisko atbalsta mērķu īstenošanu atbildīgajām nozares 

ministrijām. 

Ņemts vērā Precizēts protokollēmuma 16.punkts: 

„13.Par šī protokollēmuma 13.punktā 

minēto ātrāk uzsākamo specifisko 

atbalsta mērķu īstenošanu 

atbildīgajām nozares ministrijām, ja 

attiecināms, iesniegt standarta likmes 

vienības izmaksas un vienreizējo 

maksājumu izstrādātās metodikas un 

to piemērošanas nosacījumus 

saskaņošanai Finanšu ministrijā pirms 

to saskaņošanas ar Eiropas Komisiju 

(ja nepieciešams) un minēto specifisko 

atbalsta mērķu īstenošanas 

uzsākšanas.” 

 

5.  „4. Ja ES fondu prioritātes ietvaros 

kādā no aktivitātēm ir uzņemtas 

virssaistības un kādā no šīs prioritātes 

projektiem ir konstatēts ietaupījums, 

atbrīvotais finansējums, sākot ar šī 

protokollēmuma apstiprināšanas 

dienu, ietaupījuma apmērā nevar tikt 

novirzīts citu ES fondu projektu 

īstenošanai.” 

Labklājības ministrija 

Lūdzam precizēt protokollēmuma 4. punktu atbilstoši 

2014. gada 19.februāra Koalīcijas darba grupas par ES 

struktūrfondu un Kohēzijas fonda jautājumiem 

pieņemtajiem lēmumiem un dalībnieku iesniegtajiem 

sanāksmes protokola precizējumiem. Papildus informējam, 

ka LM šobrīd nevar piekrist 4.punkta nosacījumam, kamēr 

nav atrisināts jautājums par papildu finansējuma 

piešķiršanu 2014. gadā pabalstu par asistentu 

nodrošināšanu apakšaktivitātes "Kompleksi atbalsta 

pasākumi iedzīvotāju integrēšanai darba tirgū" ietvaros, par 

ko LM informēja MK 2013. gada 6. augusta sēdē ar 

informatīvo ziņojumu „Par Eiropas Savienības fondu 2007. 

- 2013. gada un 2014. - 2020. gada plānošanas perioda 

pārejas posmā papildu nepieciešamo finansējuma aktīvo 

nodarbinātības pasākumu nepārtrauktai nodrošināšanai”, 

piedāvājot iztrūkuma nodrošināšanai veikt iekšējās 

pārdales, par ko nevienai institūcijai nebija iebildumu.  

Ierosinām arī noteikt izņēmumu, ka ietaupījumus var 

pārdalīt gadījumā, ja par to ir lēmusi Koalīcijas partneru 

darba grupa par ES Struktūrfondu un Kohēzijas fonda 

jautājumiem. 

Ņemts vērā Protokollēmuma projekta punkta 

redakcija precizēta atbilstoši  

Koalīcijas partneru darba grupas par 

ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 

jautājumiem sēdē lemtajam. 

Protokollēmuma punkts paredz, ka 

darbības programmas „Cilvēkresursi 

un attīstība” un darbības programmas 

„Infrastruktūra un pakalpojumi” 

ietvaros Eiropas Reģionālās attīstības 

fonda finansējuma ietaupījumu pēc 

2014.gada 31.maija atstāj neizmantotu 

– nepārdala citiem projektiem, kā arī 

tam pašam projektam, citām, sākotnēji 

projektā neparedzētām darbībām, 

izņemot, ja ir pieņemts attiecīgs MK 

lēmums gadījumos, kad (1) pastāv 

augsts risks neapgūt ES fondu 

pamatpiešķīrumu vai (2) papildu 

izdevumi kritiski nepieciešami 

uzsākto projektu sekmīgai 

pabeigšanai. 

6.  Protokollēmums Labklājības ministrija Ņemts vērā  
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Papildināt protokollēmumu ar jaunu punktu šādā redakcijā 

„Atbalstīt Labklājības ministrijas organizētā zinātniskā 

pētījuma par jauniešu, kas nemācās, nestrādā un neiegūst 

arodu, profilu un aktivizācijas iespējām, piesaistot 

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas 

(OECD) ekspertīzi, finansēšanu no tehniskās palīdzības 

līdzekļiem un atcelt Labklājības ministrijai Ministru 

kabineta 2013. gada 17. decembra sēdē (prot. Nr. 67 92.§ 

6.punktu) doto uzdevumu līdz 2014. gada 14. februārim 

iesniegt Ministru kabinetā grozījumus „Cilvēkresursi un 

nodarbinātība” papildinājumā un attiecīgajos normatīvajos 

aktos, kas nosaka Eiropas Sociālā fonda finansēto 

aktivitāšu īstenošanas kārtību”. 

 MK protokollēmuma 

projekta 3. un 4.punkti 

dod iespēju LM izpildīt 

pēc būtības Ministru 

kabineta 2013. gada 17. 

decembra sēdē (prot. Nr. 

67 92.§ 6.punktu) doto 

uzdevumu.  

7.  Protokollēmuma 3.punkts,  

2.pielikums 
Vides Aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

Ņemot vērā iepriekš minēto skaidrojam, ka VARAM 

nepiekrīt ierosinātajiem virssaistību samazinājumiem 3.6. 

prioritātes aktivitātēm, ņemot vērā, ka: 

a) Papildus iepriekš minētajam, informējam, ka norādītā 

nekontraktētā virssaistību finansējuma summa 3.6.1.1. 

aktivitātei neatbilst aktuālajai situācijai, par ko VARAM 

vairākkārt ir informējis jau iepriekš; 

b) Viss 3.6.2.1.aktivitātē piešķirtais finansējums ir sadalīts 

projektu īstenošanai Grobiņas, Tukuma un Alūksnes 

pašvaldībās. 3.6.2.1.aktivitātē iesniegt projektu 

iesniegumus līdz 2014.gada 21.februārim 3.projektu 

iesniegumu atlases kārtas ietvaros ir uzaicinātas Tukuma 

un Grobiņas novada pašvaldības, kuru projektu idejas 

apstiprinātas Koordinācijas padomē 2013.gada 

25.septembrī. Attiecīgi 2013.gada 31.oktobrī spēkā 

stājušies grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 

14.septembra noteikumos Nr.843 „Noteikumi par darbības 

programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 

papildinājuma 3.6.2.1.aktivitāti „Atbalsts novadu 

pašvaldību kompleksai attīstībai””, kur Alūksnes novada 

pašvaldībai piešķirts papildus virssaistību finansējums, 

palielinot Alūksnes novada pašvaldībai pieejamo kvotu uz 

4 842 796 euro. Papildus piešķirtais finansējums ir būtisks, 

lai uzlabotu Alūksnes novada attīstības iespējas, tajā skaitā 

Ņemts vērā 

Vienlaikus informējam, 

ka 28.janvārī vadošā 

iestāde nosūtīja 

saskaņošanai ar 

atbildīgajām iestādēm 

virssaistību līgumu 

izpildes tabulu. 

Virssaistību tabula tika 

precizēta atbilstoši 

VARAM komentāriem, 

un ziņojumā izmantoti 

tie koriģētie dati, kas 

atbilst tam, ko VARAM 

atbildīgais darbinieks 

elektroniski saskaņoja 

20014.gada 5.februārī. 

Protokollēmuma 2.punkts: 

 

„2.Jautājumus par virssaistību finanšu 

disciplīnas principu izpildi, kas izriet 

no informatīvā ziņojuma sniegtās 

analīzes un risku izvērtēšanas 

rezultātiem, skatīt nākamajā Koalīcijas 

partneru darba grupas par ES 

struktūrfondu un Kohēzijas fonda 

jautājumiem.” 
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ņemot vērā novada ārējās robežas aspektu – Alūksnes 

novads ir vienīgais novads ar valsts ārējo robežu ar 

Krievijas Federāciju, kurš nepietilpst Latgales plānošanas 

reģionā. Par Alūksnes novada pašvaldībai piešķirto 

finansējumu 2013.gada 4.decembrī Koordinācijas padomes 

sēdē ir apstiprināta projekta ideja un 2013.gada 

28.decembrī Alūksnes novada pašvaldība ir uzaicināta 

iesniegt projekta iesniegumu līdz 2014.gada 19.maijam. 

Par plānotajām darbībām projektā ir izstrādāti tehniskie 

projekti un par atsevišķām darbībām izsludināts būvdarbu 

iepirkums. 

8.  „4. Ja ES fondu prioritātes ietvaros 

kādā no aktivitātēm ir uzņemtas 

virssaistības un kādā no šīs prioritātes 

projektiem ir konstatēts ietaupījums, 

atbrīvotais finansējums, sākot ar šī 

protokollēmuma apstiprināšanas 

dienu, ietaupījuma apmērā nevar tikt 

novirzīts citu ES fondu projektu 

īstenošanai.” 

Vides Aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

Lūdzam svītrot MK protokollēmuma 4.punktu, ņemot vērā, 

ka 3.2.2.1.1.apakšaktivitātē „Informācijas sistēmu un 

elektronisko pakalpojumu attīstība” (turpmāk – 

3.2.2.1.1.apakšaktivitiāte) ir uzņemtas virssaistības, bet 

apakšaktivitātes ietvaros ir izveidojies finansējuma 

ietaupījums, kuru 889 294 euro ir plānots novirzīt  

3.2.2.1.1.apakšaktivitātes projektam ,,Būvniecības 

informācijas sistēmas izstrāde’’ 

(Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/004) papildu 

darbību īstenošanai, kas ir kritiski nepieciešamas projekta 

mērķa sasniegšanai.  Atbilstoši MK protokollēmuma 

4.punkta pašreizējai redakcijai iepriekšminētā finansējuma 

pārdale nebūs iespējama. Papildus norādām, ka vairāku citu 

3.2.2.1.1.apakšaktivitātes projektu ietvaros mērķu 

sasniegšanai ir nepieciešams izmantot šo projektu ietvaros 

radušos ietaupījumus, tāpēc uzskatām, ka sava projekta 

ietvaros finansējuma izmantošana būtu pieļaujama, ja, 

īstenojot projektu, ir konstatēts, ka bez papildu aktivitāšu 

iekļaušanas projektā nevar tikt sasniegts projekta mērķis. 

Vienlaikus norādām, ka ietaupījuma izmantošanas iespēja 

esošā projekta ietvaros veicina efektīvu ES fondu 

finansējuma apguvi, jo finansējuma saņēmējs par 

ekonomiju netiek sodīts, šo finansējumu atņemot, bet gan 

tiek dota iespēja veikt papildu darbības, kas saistītas ar 

projekta mērķa sasniegšanu (piemēram, 3.6.prioritātes 

ietvaros par ietaupījumiem ēku rekonstrukcijas gadījumā 

Ņemts vērā 

Vienlaikus vēršam 

uzmanību, ka pieņemot 

lēmumu par projekta 

apstiprināšanu ir kritiski 

un rūpīgi jāizvērtē, vai 

projekta iesniegumā 

norādītie mērķi tiks 

sasniegti pieprasītā 

finansējuma ietvaros, 

vienlaikus izvērtējot 

iespējamos riskus un 

veicot nepieciešamās 

darbības to mazināšanai. 

Ņemot vērā iepriekš 

minēto, nav pieļaujama 

tādu projektu 

apstiprināšana un tālāka 

īstenošana, ja jau 

sākotnēji ir zināms, ka 

projekts nesasniegs 

definētos mērķus. 

Protokollēmuma projekta punkta 

redakcija precizēta atbilstoši  

Koalīcijas partneru darba grupas par 

ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 

jautājumiem sēdē lemtajam. 

Protokollēmuma punkts paredz, ka 

darbības programmas „Cilvēkresursi 

un attīstība” un darbības programmas 

„Infrastruktūra un pakalpojumi” 

ietvaros Eiropas Reģionālās attīstības 

fonda finansējuma ietaupījumu pēc 

2014.gada 31.maija atstāj neizmantotu 

– nepārdala citiem projektiem, kā arī 

tam pašam projektam, citām, sākotnēji 

projektā neparedzētām darbībām, 

izņemot, ja ir pieņemts attiecīgs MK 

lēmums gadījumos, kad (1) pastāv 

augsts risks neapgūt ES fondu 

pamatpiešķīrumu vai (2) papildu 

izdevumi kritiski nepieciešami 

uzsākto projektu sekmīgai 

pabeigšanai. 
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var papildu paredzēt teritorijas labiekārtošanu vai 

stacionāro iekārtu un aprīkojuma iegādi, savukārt, ceļu/ 

ielu infrastruktūras attīstības gadījumā – papildu ceļu/ ielu 

posmu rekonstrukciju). 

9.  7. Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijai atbilstoši 

2013.gada 4.ceturksnī konstatētajiem 

būtiskākajiem pārkāpumiem: 

7.1. Bauskas novada pašvaldības 

iestādes „Mežotnes pagasta pārvalde” 

īstenotajā projektā Nr. 

3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/020 

„Bauskas novada Mežotnes pagasta 

Strēlnieku ciema ūdenssaimniecības 

attīstība” (konstatētas neatbilstības 

129 572,31 LVL jeb 184 365,84 EUR 

apmērā); 

7.2. Līvānu novada domes īstenotajā 

projektā Nr. 

3DP/3.6.1.1.0/09/IPIA/VRAA/014 

„Līvānu novada pašvaldības ēku 

energoefektivitātes paaugstināšana” 

(konstatētas neatbilstības 122 551,23 

LVL jeb 174 375,68 EUR apmērā); 

7.3. Madonas novada pašvaldības 

īstenotajā projektā Nr. 

3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/118 

„Madonas novada Praulienas pagasta 

Praulienas ciema ūdenssaimniecības 

attīstība” „Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu attīstība Valkā, II kārta” 

(konstatētas neatbilstības 110 095,73 

LVL jeb 156 608,44 EUR apmērā); 

7.4. Valkas novada domes īstenotajā 

projektā Nr. 

3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/016 

Vides Aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 1.panta 

2.punktu un 8.panta pirmo daļu pašvaldība ir atvasināta 

publiska persona, kam ar likumu ir piešķirta sava autonoma 

kompetence, bet pašvaldību institucionālās padotības 

formu un saturu nosaka likums, ar kuru vai uz kura pamata 

pašvaldības izveidotas. Pašvaldību darbības vispārīgos 

noteikumus un attiecības ar Ministru kabinetu un 

ministrijām reglamentē likums ”Par pašvaldībām”, kura 

5.panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldības savas 

kompetences un likuma ietvaros darbojas patstāvīgi, un 

atbilstoši minētā likuma 6.panta 1. un 2.punktam, 7. un 

8.pantam publisko tiesību jomā pašvaldību kompetencē 

cita starpā ir likumā ”Par pašvaldībām” noteiktās 

autonomās funkcijas un citos likumos noteiktās autonomās 

funkcijas, kuru izpildi organizē un par to atbild pašvaldības. 

Pēc būtības pašvaldībai ir divu veidu kompetences – 

autonomā kompetence un uzdotā kompetence. Pildot 

uzdotās funkcijas, pašvaldība funkcionāli iekļaujas 

Latvijas Republikas kā sākotnējas publiskas personas 

pārvaldes sistēmā un tā nonāk hierarhiskā Ministru 

kabineta funkcionālā padotībā, tas ir, darbojas, it kā tā būtu 

valsts tiešās pārvaldes iestāde. Savukārt, pildot autonomās 

funkcijas, pašvaldība ir autonoma, tas ir, pašvaldībai ir 

ekskluzīvā kompetence izvēlēties veidu, kādā funkcija tiek 

realizēta. 

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 7.panta piektajā daļā ir 

noteikta tiešās valsts pārvaldes institucionālā sistēma, kurā 

neietilpst tādas atvasinātās publisko tiesību juridiskās 

personas kā pašvaldība. Atvasināto publisko tiesību 

juridisko personu padotības sistēma ir noteikta Valsts 

pārvaldes iekārtas likuma 8.pantā, saskaņā ar kura ceturto 

daļu pašvaldība, pildot valsts pārvaldes funkcijas, kas 

Saskaņots elektroniski, 

iebildums netiek 

uzturēts. 

Secināts, ka attiecībā uz 

2007.-2013.gadu 

plānošanas periodu 

iestādēm ir maz 

iedarbīgu instrumentu, 

lai varētu uzdot 

pašvaldībām atmaksāt 

neatbilstoši veiktos 

izdevumus vai kā citādi 

efektīvi tās ietekmēt. Lai 

novērstu turpmāk 

situācijas, kad 

pašvaldība neatmaksā 

neatbilstoši veiktus 

izdevumus Eiropas 

Savienības fondu 

līdzfinansētajos 

projektos, FM ir 

aicinājusi VARAM 

sniegt priekšlikumus 

iespējamiem 

sistēmiskiem 

risinājumiem, ņemot 

vērā, ka vadošā iestāde ir 

uzsākusi darbu pie jaunā 

plānošanas perioda 

vadības un kontroles 

sistēmas izstrādes. 

Kopīgi iestādes, 

uzraugot un analizējot 

arī  konkrētos 

1. Precizēts protokollēmuma punkts 

(saskaņā ar iepriekšējo numerāciju 

8.protokollēmuma punkts svītrots): 

2.  

3. 8. Finanšu ministrijai sadarbībā ar 

Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministriju un attiecīgajām 

atbildīgajām iestādēm un sadarbības 

iestādēm atbilstoši 2013.gada 

4.ceturksnī konstatētajiem 

būtiskākajiem pārkāpumiem: 

8.1.Bauskas novada pašvaldības 

iestādes „Mežotnes pagasta pārvalde” 

īstenotajā projektā Nr. 

3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/020 

„Bauskas novada Mežotnes pagasta 

Strēlnieku ciema ūdenssaimniecības 

attīstība” (konstatētas neatbilstības 

184 365,84 EUR (129 572,31 LVL) 

apmērā); 

8.2.Līvānu novada domes īstenotajā 

projektā Nr. 

3DP/3.6.1.1.0/09/IPIA/VRAA/014 

„Līvānu novada pašvaldības ēku 

energoefektivitātes paaugstināšana” 

(konstatētas neatbilstības 174 375,68 

EUR (122 551,23 LVL ) apmērā); 

8.3.Madonas novada pašvaldības 

īstenotajā projektā Nr. 

3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/118 

„Madonas novada Praulienas pagasta 

Praulienas ciema ūdenssaimniecības 

attīstība” (konstatētas neatbilstības 



18 

 

FMizz_28022014_ES_fondi.docx; Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem par protokollēmuma projektu un informatīvo ziņojumu 

„Ūdenssaimniecības pakalpojumu 

attīstība Valkā, II kārta”  (konstatētas 

neatbilstības 163 657,29 LVL jeb 234 

466,03 EUR apmērā),  

izvērtēt rīcību ar valsts budžeta un 

finanšu instrumentu līdzekļiem, 

nepieciešamības gadījumā pieprasot 

papildu informāciju no attiecīgās 

atbildīgās iestādes un sadarbības 

iestādes. 

8. Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijai saskaņā ar šī 

protokollēmuma 7.punktā minēto: 

8.1. ja šī protokollēmuma 7.punktā 

minēto pašvaldību īstenotajos 

projektos konstatēti normatīvajos 

aktos noteikto normu pārkāpumi, kas 

apdraud tās turpmāko tiesisko un 

finansiālo darbību, lemt par turpmāko 

rīcību atbilstoši normatīvajos aktos 

noteiktajam; 

8.2. sadarbībā ar 7.punktā minētajām 

pašvaldībām nodrošināt neatbilstoši 

veikto izdevumu riska mazināšanas 

pasākumus, nepieciešamības 

gadījumā piesaistot attiecīgo atbildīgo 

iestādi un sadarbības iestādi; 

8.3. divu mēnešu laikā informēt 

Finanšu ministriju par veiktā 

izvērtējuma rezultātiem, 

pieņemtajiem lēmumiem, kā arī 

veiktajām un plānotajām darbībām 

neatbilstību risku mazināšanā 

pašvaldību īstenotajos projektos 

kopumā. 

saskaņā ar likumu nodotas tās autonomā kompetencē, 

atrodas Ministru kabineta pārraudzībā likumā ”Par 

pašvaldībām” noteiktajā kārtībā un apjomā.  

Saskaņā ar likuma ”Par pašvaldībām” 5.panta piekto daļu 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

(turpmāk – ministrija) pašvaldību darbību pārrauga likuma 

”Par pašvaldībām” ietvaros, kas savukārt ietver šādus 

ministrijas un vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministra (turpmāk – ministrs) pārraudzības instrumentus: 

1) ministrijas atzinuma sniegšana par pašvaldību 

saistošajiem noteikumiem (likuma ”Par pašvaldībām” 

45.pants) un ministra tiesības ar motivētu rīkojumu apturēt 

nelikumīgus domes izdotos saistošos noteikumus vai citus 

normatīvos aktus vai to atsevišķu punktu darbību, izņemot 

administratīvos aktus (likuma ”Par pašvaldībām” 

49.pants); 

2) ministra tiesības ar motivētu rīkojumu atstādināt 

no amata pienākumu pildīšanas domes priekšsēdētāju, ja 

tas nepilda likumos noteiktos pienākumus (likuma ”Par 

pašvaldībām” 93.pants); 

3) ministra tiesības prasīt domes priekšsēdētājam 

paskaidrojumu, ja dome vai cita pašvaldības institūcija 

nepilda vai pārkāpj Satversmi, likumus, Ministru kabineta 

noteikumus vai nepilda tiesas spriedumus (likuma ”Par 

pašvaldībām” 94.1pants); 

Arī Ministru kabineta 2011.gada 29.marta noteikumu 

Nr.233 ”Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas nolikums” 5.5.4.apakšpunkts nosaka, ka 

ministrija uzrauga pašvaldību darbības tiesiskumu 

atbilstoši pašvaldību darbību regulējošajos normatīvajos 

aktos noteiktajai kompetencei. 

Norādām, ka minēto pašvaldību pārraudzības instrumentu 

izmantošana nav piemērojama, lai pārraudzītu pašvaldību 

vai to iestāžu neatbilstoši veiktos izdevumus, īstenojot 

Eiropas Savienības vai citu ārvalstu finanšu instrumentu 

projektus. Liela daļa no minētajiem instrumentiem ir 

gadījumus, fokusēsies uz 

priekšlikumiem 

iespējamiem 

risinājumiem nākamajā 

periodā (t.sk. ārpus ES 

fondu vadības un 

kontroles sistēmas 

normatīvo aktu 

grozījumi, ja 

nepieciešams). 

 

156 608,44 EUR (110 095,73 LVL) 

apmērā); 

8.4.Valkas novada domes īstenotajā 

projektā Nr. 

3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/016 

„Ūdenssaimniecības pakalpojumu 

attīstība Valkā, II kārta”  (konstatētas 

neatbilstības 234 466,03 EUR (163 

657,29 LVL) apmērā),  

izvērtēt rīcību ar valsts budžeta un 

finanšu instrumentu līdzekļiem , 

nepieciešamības gadījumā pieprasot 

papildu informāciju no attiecīgās 

atbildīgās iestādes un sadarbības 

iestādes. 
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ministra politisks lēmums, kura pamatā ir tieši pašvaldības 

priekšsēdētāja vai domes rīcības pārkāpumi, kas rada 

būtisku sabiedrības interešu apdraudējumu, kas neatbilstoši 

veiktu izdevumu gadījumā nav viennozīmīgi konstatējami. 

Pie tam vēršama uzmanība, ka, piemēram, ministra 

rīkojums par pašvaldības priekšsēdētāja atbrīvošanu ir 

apstrīdams un attiecīgi, ja tiesa atzīs, ka šāds ministrijas 

rīkojums bija nepamatots, jo nav konstatējama 

priekšsēdētāja tieša vaina būtisku sabiedrības interešu 

aizskārumā, no valsts budžeta būs jākompensē visi ar 

ministra rīkojumu priekšsēdētājam radītie zaudējumi. 

Vienlaikus vēršam uzmanību, ka pašvaldības ir autonoms 

tiesību subjekts un tās pašas ir atbildīgas par savu darbību 

un tās sekām, turklāt, pašvaldību tiesības īstenot Eiropas 

Savienības vai citu ārvalstu finanšu instrumentu projektus 

nav pašvaldību funkcija, kas izriet no likuma ”Par 

pašvaldībām”, līdz ar to ministrija nav tiesīga veikt šādas 

funkcijas īstenošanas pārraudzību. 

Saskaņā ar Eiropas Savienības fondu un citu ārvalstu 

finanšu instrumentu reglamentējošiem normatīvajiem 

aktiem, jautājums par neatbilstoši veikto izdevumu 

pārraudzības jautājums ir risināms to institūciju 

kompetences ietvaros, kuras ir iesaistītas Eiropas 

Savienības fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu 

apguves procesa organizēšanā un uzraudzībā, kā arī 

attiecīgā projekta īstenošanā. Savukārt Finanšu ministrijas 

un Ministru kabineta kompetenci neatbilstoši veikto 

izdevumu atgūšanā jau pašreiz nosaka 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. un 24.punkts. Tāpat arī 

saskaņā ar minēto noteikumu 3.punktu vadošā iestāde, 

revīzijas iestāde, sertifikācijas iestāde, maksājumu iestāde, 

atbildīgā iestāde un sadarbības iestāde izvērtē katru tās 

konstatēto iespējamo neatbilstību.  
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Uzskatām, ka Finanšu ministrijas rīcībā minēto jautājumu 

risināšanai ir ievērojami plašāki resursi, ņemot vērā, ka tās 

sastāvā ietilpst gan ES fondu vadošā iestāde, gan Revīzijas 

iestāde, kā arī  Pašvaldību finansiālās darbības uzraudzības 

un finansēšanas departaments, attiecīgi ir pietiekama 

kompetence izvērtēt attiecīgo iestāžu rīcības tiesiskumu 

attiecībā uz valsts budžeta un finanšu instrumentu 

līdzekļiem.  

Skaidrojam, ka VARAM rīcībā ir tādi paši instrumenti 

pašvaldību neatbilstību izvērtēšanai un konstatēšanai kā 

jebkurai citai ES fondu atbildīgajai iestādei gadījumos, kad 

neatbilstība tikusi konstatēta pašvaldību projektos. 

10.  „12.Attiecīgā nozares ministrija par 

kārtējo gadu līdz nākamā gada 

31.martam apkopo un iesniedz 

Ministru kabinetā informāciju par tās 

kā ES fonda finansējuma saņēmēja 

vai tās padotības iestādes kā ES fonda 

finansējuma saņēmēja īstenotajiem 

ES fonda projektiem, ja kādā no šiem 

projektiem kalendārā gada ietvaros 

konstatēti neatbilstoši veikti izdevumi 

pirms to iekļaušanas maksājuma 

pieprasījumā.” 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

Lūdzam dzēst protokollēmuma projekta 12.punktu, jo 

punktā minēta informācija ir pieejama Finanšu  ministrijai 

jebkurā laikā ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības 

informācijas sistēmā sadaļā par Tehniskas palīdzības 

projektu īstenošanu un līdz ar to atsevišķi to pieprasīt no 

nozaru ministrijām nav nepieciešams. 

Saskaņots elektroniski, 

iebildums netiek 

uzturēts. 

Skaidrojam, ka 

informācija par 

veiktajiem valsts 

budžeta iestāžu 

izdevumiem, kurus 

nevar  iekļaut 

maksājuma pieprasījumā 

ES finansējuma 

atmaksas saņemšanai, 

ES fondu vadības 

informācijas sistēmā nav 

pieejama.  Šāds 

sistēmisks risinājums 

izriet no tā, ka VI ir 

konstatējusi, t.sk. 

saņemto LM 

ierosinājumu, dažādu 

rīcību gadījumos, kad 

valsts budžeta iestāde kā 

finansējuma saņēmējs ir 

konstatējusi neatbilstoši 

veiktos izdevumus pirms 

2. 10. Attiecīgā nozares ministrija par 

kārtējo gadu līdz nākamā gada 

31.martam apkopo un iesniedz 

Ministru kabinetā informāciju par tās 

kā ES fonda finansējuma saņēmēja vai 

tās padotības iestādes kā ES fonda 

finansējuma saņēmēja īstenotajiem ES 

fonda projektiem, ja kādā no šiem 

projektiem kalendārā gada ietvaros 

finansējuma saņēmējs veicis tādus no 

ES fonda projekta īstenošanai plānotā 

valsts budžeta finansējuma 

neatbilstošus izdevumus, kuri nav 

iekļauti maksājuma pieprasījumā ES 

finansējuma atmaksas saņemšanai.  

4.  
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iekļaušanas maksājumu 

pieprasījumos, tādējādi 

tos deklarējot kā 

attiecināmus. Lai 

novērstu situācijas, kad 

iestāde maksājumu 

pieprasījumos deklarē 

neattiecināmus/neatbilst

ošus izdevumus, par ko 

jau ir skaidri zināms, un, 

lai nodrošinātu vienotu 

praksi ES fondu ietvaros, 

VI ierosinājusi MK 

protkollēmuma 

projektā noteikt, ka 

reizi gadā ministrija 

informē MK par šādiem 

gadījumiem un rīcību. 

VI uzskata, ka valsts 

budžeta iestādei 

jārīkojas atbilstoši 

iestādes noteiktajai 

kārtībai 2, t.sk. 

attiecīgajai iestādei 

jāveic dienesta pārbaude 

atbilstoši Valsts 

pārvaldes iekārtas 

likuma 35.panta pirmajai 

daļai un pēc dienesta 

pārbaudes atzinuma 

saņemšanas, ja 

nepieciešamas, 

jāierosina 

disciplinārlieta pret 

atbildīgajām 

                                                 
2 šajos gadījumos jārīkojas līdzīgi kā saskaņā ar MK 08.03.2011. protokolā Nr.14 21.§ 4.p. noteikto, kad AI/SI konstatē neatbilstību valsts budžeta iestādē  
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amatpersonām un 

pārvaldes 

amatpersonām. 

Disciplinārlietas tiek 

ierosinātas saskaņā ar 

Valsts pārvaldes iekārtas 

likumu un Valsts 

civildienesta ierēdņu 

disciplināratbildības 

likumu. 

Tāpat ir jāuzsver, ka 

daudz pozitīvāk 

vērtējama ir finansējuma 

saņēmēja rīcība, 

savlaicīgi pašam 

konstatējot problēmu, 

nepieļaujot neatbilstošu 

maksājumu 

pieprasījumu virzīšanu 

tālāk vadības un 

kontroles sistēmā. 

Savlaicīga, pirms 

iekļaušanas maksājuma 

pieprasījumā, 

neatbilstošu izdevumu 

konstatēšana no 

finansējuma saņēmēja 

puses, liecina par to, ka 

tā iekšējā kontroles 

sistēma darbojas 

efektīvāk un nekā tad, 

kad šādas problēmas 

netiek konstatētas, netiek 

ziņotas un izmeklētas, 

veikti pasākumi. 

Vienlaikus ir 

redakcionāli precizēts 
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MK protokollēmuma 

projekta punkts. 

11.  Protokollēmums Vides Aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

VARAM ierosina papildināt protokollēmumu ar sekojošu 

punktu: 

„Lai novērstu papildu zaudējumus valsts budžetam 

PHARE programmas projekta LE0005 „Kanalizācijas 

pakalpojumu attīstība Aizputē un Grobiņā„ ietvaros, kurš 

tika īstenots pamatojoties uz 2002.gada 19.decembra starp 

Vides ministriju un Aizputes pilsētas domes, un Grobiņas 

pilsētas domi noslēgto vienošanos, vadoties no 2006.gada 

15.jūnija likumā „Eiropas Savienības finanšu instrumentu 

PHARE programmas un Pārejas programmas likums” 

noteiktā, 1994.gada 19.maija likumā „Par pašvaldībām” 

noteiktā attiecībā uz pašvaldību funkcionālo padotību, 

pašvaldību  darbības pārraudzību, likumā noteiktajām 

funkcijām un to veikšanas kārtību, tai skaitā attiecībā uz 

Eiropas Savienības vai citu ārvalstu finanšu instrumentu 

projektu īstenošanu, ņemot vērā Aizputes novada domes un 

Grobiņas novada domes, kā sākotnējo finansējuma 

saņēmēju saistību pārņēmēju atbilstoši 2008.gada 

18.decembra likuma „Administratīvo teritoriju un 

apdzīvoto vietu likums” pārejas noteikumu 13.punkam, 

sniegto paziņojumu par to, ka to rīcībā nav līdzekļu 

atmaksas veikšanai, kā arī ņemot vērā, ka VARAM  ir 

iestāde, kas darbojas publiskas personas vārdā un 

pašvaldība ir atvasināta publiska persona, tādejādi abu pušu 

strīda risināšana tiesā nav iespējama, norakstīt zaudējumos 

valsts budžeta līdzekļus, kas tika piešķirti projekta ietvaros 

neatbilstoši veikto izdevumu 471 745,75 euro apmērā 

atmaksai Eiropas Komisijai, pamatojoties uz izdevumu 

piedziņas turpināšanas nelietderības un izmaksu 

samērīguma apsvērumiem.” 

Ņemts vērā Protokollēmums papildināts ar 

7.punktu: 

 

„17.Ņemot vērā, ka PHARE 

programmas projektā LE0005 

„Kanalizācijas pakalpojumu attīstība 

Aizputē un Grobiņā”  nav konstatēti 

tiešo labuma guvēju pārkāpumi, 

līdzekļus 471 745,75 euro apmērā, 

kas tika piešķirti projekta ietvaros 

neatbilstoši veikto izdevumu atmaksai 

Eiropas Komisijai,  uzskatīt par 

atgūtiem un finansējamiem no valsts 

budžeta līdzekļiem.” 

12.  „7. Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijai atbilstoši 

Tieslietu ministrija 

Ievērojot Euro ieviešanas kārtības likuma 3.panta trešo 

daļu, lūdzam precizēt protokollēmuma projekta 7.1., 7.2., 

7.3. un 7.4.apakšpunktu, summu latos norādot iekavās aiz 

Ņemts vērā 

Vienlaikus vēršam 

uzmanību, ka 

informatīvā ziņojuma 

„7. Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijai atbilstoši 

2013.gada 4.ceturksnī konstatētajiem 

būtiskākajiem pārkāpumiem: 
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2013.gada 4.ceturksnī konstatētajiem 

būtiskākajiem pārkāpumiem: 

7.1. Bauskas novada pašvaldības 

iestādes „Mežotnes pagasta pārvalde” 

īstenotajā projektā Nr. 

3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/020 

„Bauskas novada Mežotnes pagasta 

Strēlnieku ciema ūdenssaimniecības 

attīstība” (konstatētas neatbilstības 

129 572,31 LVL jeb 184 365,84 EUR 

apmērā); 

7.2. Līvānu novada domes īstenotajā 

projektā Nr. 

3DP/3.6.1.1.0/09/IPIA/VRAA/014 

„Līvānu novada pašvaldības ēku 

energoefektivitātes paaugstināšana” 

(konstatētas neatbilstības 122 551,23 

LVL jeb 174 375,68 EUR apmērā); 

7.3. Madonas novada pašvaldības 

īstenotajā projektā Nr. 

3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/118 

„Madonas novada Praulienas pagasta 

Praulienas ciema ūdenssaimniecības 

attīstība” „Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu attīstība Valkā, II kārta” 

(konstatētas neatbilstības 110 095,73 

LVL jeb 156 608,44 EUR apmērā); 

7.4. Valkas novada domes īstenotajā 

projektā Nr. 

3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/016 

„Ūdenssaimniecības pakalpojumu 

attīstība Valkā, II kārta”  (konstatētas 

neatbilstības 163 657,29 LVL jeb 234 

466,03 EUR apmērā),  

izvērtēt rīcību ar valsts budžeta un 

finanšu instrumentu līdzekļiem, 

summas euro. Līdzīgi lūdzam precizēt arī informatīvo 

ziņojumu. 

pārskata periods ir līdz 

2013.gada 

31.decembrim, t.i. dienu 

pirms euro ieviešanas un 

atbilstoši Euro 

ieviešanas kārtības 

likuma 16.panta pirmajai 

daļai summas euro tiek 

norādītas informatīvos 

nolūkos iekavās aiz 

summām latos. 

7.1. Bauskas novada pašvaldības 

iestādes „Mežotnes pagasta pārvalde” 

īstenotajā projektā Nr. 

3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/020 

„Bauskas novada Mežotnes pagasta 

Strēlnieku ciema ūdenssaimniecības 

attīstība” (konstatētas neatbilstības 

129 572,31 LVL jeb 184 365,84 EUR 

apmērā); 

7.2. Līvānu novada domes īstenotajā 

projektā Nr. 

3DP/3.6.1.1.0/09/IPIA/VRAA/014 

„Līvānu novada pašvaldības ēku 

energoefektivitātes paaugstināšana” 

(konstatētas neatbilstības 122 551,23 

LVL jeb 174 375,68 EUR apmērā); 

7.3. Madonas novada pašvaldības 

īstenotajā projektā Nr. 

3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/118 

„Madonas novada Praulienas pagasta 

Praulienas ciema ūdenssaimniecības 

attīstība” „Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu attīstība Valkā, II kārta” 

(konstatētas neatbilstības 110 095,73 

LVL jeb 156 608,44 EUR apmērā); 

7.4. Valkas novada domes īstenotajā 

projektā Nr. 

3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/016 

„Ūdenssaimniecības pakalpojumu 

attīstība Valkā, II kārta”  (konstatētas 

neatbilstības 163 657,29 LVL jeb 234 

466,03 EUR apmērā), 

izvērtēt rīcību ar valsts budžeta un 

finanšu instrumentu līdzekļiem, 

nepieciešamības gadījumā pieprasot 

papildu informāciju no attiecīgās 

atbildīgās iestādes un sadarbības 

iestādes. 
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nepieciešamības gadījumā pieprasot 

papildu informāciju no attiecīgās 

atbildīgās iestādes un sadarbības 

iestādes.” 

 

13.  „8.3.divu mēnešu laikā informēt 

Finanšu ministriju par veiktā 

izvērtējuma rezultātiem, 

pieņemtajiem lēmumiem, kā arī 

veiktajām un plānotajām darbībām 

neatbilstību risku mazināšanā 

pašvaldību īstenotajos projektos 

kopumā.” 

 

Tieslietu ministrija 

Lūdzam precizēt protkollēmuma projekta 8.3.apakšpunktu, 

norādot divu mēnešu perioda atskaites sākuma brīdi. 

Ņemts vērā  Protokollēmuma punkts dzēsts 

14.  „4.Ja ES fondu prioritātes ietvaros 

kādā no aktivitātēm ir uzņemtas 

virssaistības un kādā no šīs prioritātes 

projektiem ir konstatēts ietaupījums, 

atbrīvotais finansējums, sākot ar šī 

protokollēmuma apstiprināšanas 

dienu, ietaupījuma apmērā nevar tikt 

novirzīts citu ES fondu projektu 

īstenošanai.” 

Izglītības un zinātnes ministrija 

Lūdzam svītrot protokollēmuma projekta 4.punktu. 

Skaidrojam, ka 4.punktā minētais aizliegums IZM pārziņā 

esošajās darbības programmas „Uzņēmējdarbība un 

inovācijas” aktivitātēs, piemēram, 2.1.1.2.aktivitātē 

„Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un 

tehnoloģijās (EUREKA, 7.Ietvara programma un citi” 

nenodrošinās pieejamā finansējuma apguvi piešķīruma 

apjomā, t.sk. ierobežojot iespējas izpildīt protokollēmuma 

2.punktā doto uzdevumu. 

 

Ņemts vērā 

Ierobežojumi neattiecas 

uz darbības programmu 

„Uzņēmējdarbība un 

inovācijas” un uz 

Kohēzijas fondu. 

Protokollēmuma projekta punkta 

redakcija precizēta atbilstoši  

Koalīcijas partneru darba grupas par 

ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 

jautājumiem sēdē lemtajam. 

Protokollēmuma punkts paredz, ka 

darbības programmas „Cilvēkresursi 

un attīstība” un darbības programmas 

„Infrastruktūra un pakalpojumi” 

ietvaros Eiropas Reģionālās attīstības 

fonda finansējuma ietaupījumu pēc 

2014.gada 31.maija atstāj neizmantotu 

– nepārdala citiem projektiem, kā arī 

tam pašam projektam, citām, sākotnēji 

projektā neparedzētām darbībām, 

izņemot, ja ir pieņemts attiecīgs MK 

lēmums gadījumos, kad (1) pastāv 

augsts risks neapgūt ES fondu 

pamatpiešķīrumu vai (2) papildu 

izdevumi kritiski nepieciešami 

uzsākto projektu sekmīgai 

pabeigšanai. 
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15.  „9. Mēneša laikā pēc darbības 

programmas „Uzņēmējdarbība un 

inovācijas” papildinājuma un saistošo 

Ministru kabineta noteikumu par 

aktivitātes/apakšaktivitātes 

īstenošanu grozījumu  apstiprināšanas 

Ministru kabinetā: 

9.1. Izglītības un zinātnes ministrijai 

iesniegt izskatīšanai Ministru 

kabinetā grozījumus darbības 

programmas „Infrastruktūra un 

pakalpojumi” papildinājumā, kā arī 

saistošajos Ministru kabineta 

noteikumos par 3.1.1.1.aktivitātes 

„Mācību aprīkojuma modernizācija 

un infrastruktūras uzlabošana 

profesionālās izglītības programmu 

īstenošanai” īstenošanu; 

9.2. Ekonomikas ministrijai iesniegt 

izskatīšanai Ministru kabinetā 

grozījumus darbības programmas 

„Infrastruktūra un pakalpojumi” 

papildinājumā, kā arī saistošajos 

Ministru kabineta noteikumos par 

3.4.4.1.aktivitātes „Daudzdzīvokļu 

māju siltumnoturības uzlabošanas 

pasākumi” īstenošanu.” 

Izglītības un zinātnes ministrija 

Lūdzam precizēt protokolēmuma projekta 9.punktu, 

pagarinot termiņu grozījumu darbības programmas 

„Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājumā un Ministru 

kabineta noteikumos par 3.1.1.1.aktivitātes īstenošanu 

iesniegšanai izskatīšanai Ministru kabinetā no viena 

mēneša līdz diviem mēnešiem pēc darbības programmas 

„Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma un saistošo 

Ministru kabineta noteikumu par aktivitātes vai 

apakšaktivitātes īstenošanu apstiprināšanas Ministru 

kabinetā. IZM ieskatā, lai izstrādātu kvalitatīvus MK 

protokollēmuma 9.1.apakšpunktā minētos dokumentus, kā 

arī, lai tos atbilstoši Ministru kabineta kārtības rullī 

noteiktajam saskaņotu ar citām institūcijām un iesniegtu 

Ministru kabinetā, kopumā nepieciešams paredzēt vairāk 

laika. To ievērojot, lūdzam minēto dokumentu izstrādei un 

iesniegšanai Ministru kabinetā noteikt termiņu - divu 

mēnešu laikā. 

Saskaņots elektroniski, 

iebildums netiek 

uzturēts. 

Vēršam uzmanību, ka 

3.1.1.1.aktivitātei no 

citas aktivitātes 

pārdalāmais ES fondu 

finansējums ir zināms 

jau šobrīd (Eiropas 

Komisijas lēmums par  

darbības programmas 

„Infrastruktūra un 

pakalpojumi” pieņemts 

2013.gada 19.decembrī), 

līdz ar to 

protokollēmuma 

projektā noteiktais 

termiņš ir pietiekams, jo 

attiecīgo grozījumu 

gatavošanu un 

saskaņošanu ir iespējams 

uzsākt negaidot  darbības 

programmas 

„Uzņēmējdarbība un 

inovācijas” 

papildinājuma un 

saistošo Ministru 

kabineta noteikumu par 

aktivitātes/apakšaktivitāt

es īstenošanu grozījumu  

apstiprināšanu Ministru 

kabinetā. 

 

16.  „12.Attiecīgā nozares ministrija par 

kārtējo gadu līdz nākamā gada 

31.martam apkopo un iesniedz 

Ministru kabinetā informāciju par tās 

kā ES fonda finansējuma saņēmēja 

vai tās padotības iestādes kā ES 

Izglītības un zinātnes ministrija 

I Lūdzam svītrot protokollēmuma projekta 12.punktu, jo 

saskaņā  ar ziņojuma projektā un audita ziņojuma 

Nr.NEATB-VI/SEI/AI/SI-13-23 projektā sniegto 

informāciju lielākā daļa neatbilstību tiek konstatētas 

maksājumu pieprasījumu pārbaudēs, vienlaikus saskaņā ar 

Saskaņots elektroniski, 

iebildums netiek 

uzturēts. 

Šāds sistēmisks 

risinājums izriet no tā, ka 

VI ir konstatējusi, t.sk. 

10. Attiecīgā nozares ministrija 

par kārtējo gadu līdz nākamā gada 

31.martam apkopo un iesniedz 

Ministru kabinetā informāciju par tās 

kā ES fonda finansējuma saņēmēja vai 

tās padotības iestādes kā ES fonda 
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fonda finansējuma saņēmēja 

īstenotajiem ES fonda projektiem, ja 

kādā no šiem projektiem kalendārā 

gada ietvaros konstatēti neatbilstoši 

veikti izdevumi pirms to iekļaušanas 

maksājuma pieprasījumā.” 

vadlīnijām par finanšu korekciju piemērošanu Eiropas 

Savienības fondu finansētajos projektos tiek paredzēta 

iespēja piemērot proporcionālu finanšu korekciju 

neattiecināmo izmaksu noteikšanā, tādējādi izmaksas, ko 

nav samērīgi ietvert maksājumu pieprasījumos, ir 

izdevumi, kas 100% ir neattiecināmi finansēšanai no 

Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļiem; finansējuma 

saņēmējs ne vienmēr var atbilstoši izvērtēt un precīzi 

noteikt neattiecināmo izmaksu rašanās apstākļus, tiesisko 

ietvaru un to apmēru. Tādējādi protokollēmuma projektā 

piedāvātais risinājums var nepamatoti palielināt slogu 

valsts budžetam, tai skaitā par tādiem izdevumiem, kas 

faktiski ir attiecināmi atmaksai no Eiropas Komisijas. 

Informējam, ka IZM izstrādātajos iekšējos noteikumos ir 

paredzēta kārtība, kas nosaka, ka dienesta pārbaudi veic un 

ierosina disciplinārlietu, ja tiek konstatēti projekta 

izdevumi, par ko padotībā esoša valsts budžeta iestāde 

projekta noslēgumā nav iesniegusi maksājumu 

pieprasījumu sadarbības iestādē. 

II. Piedāvājam 10.punktu izteikt šādā redakcijā:  

10.       Attiecīgā nozares ministrija par kārtējo gadu līdz 

nākamā gada 31.martam apkopo un iesniedz Ministru 

kabinetā informāciju par tās kā ES fonda finansējuma 

saņēmēja vai tās padotības iestādes kā ES fonda 

finansējuma saņēmēja īstenotajiem ES fonda projektiem, ja 

kādā no šiem projektiem kalendārā gada ietvaros 

finansējuma saņēmējs veicis tādus no ES fonda projekta 

īstenošanai plānotā valsts budžeta finansējuma 

neatbilstošus izdevumus no valsts budžeta līdzekļiem, 

kurius nevar  iekļaut nav iekļauti maksājuma pieprasījumā 

ES finansējuma atmaksas saņemšanai. 

saņemto LM 

ierosinājumu, dažādu 

rīcību gadījumos, kad 

valsts budžeta iestāde kā 

finansējuma saņēmējs ir 

konstatējusi neatbilstoši 

veiktos izdevumus pirms 

iekļaušanas maksājumu 

pieprasījumos, tādējādi 

tos deklarējot kā 

attiecināmus. Lai 

novērstu situācijas, kad 

iestāde maksājumu 

pieprasījumos deklarē 

neattiecināmus/neatbilst

ošus izdevumus, par ko 

jau ir skaidri zināms, un, 

lai nodrošinātu vienotu 

praksi ES fondu ietvaros, 

VI ierosinājusi MK 

protkollēmuma 

projektā noteikt, ka 

reizi gadā ministrija 

informē MK par šādiem 

gadījumiem un rīcību. 

VI uzskata, ka valsts 

budžeta iestādei 

jārīkojas atbilstoši 

iestādes noteiktajai 

kārtībai 3, t.sk. 

attiecīgajai iestādei 

jāveic dienesta pārbaude 

atbilstoši Valsts 

pārvaldes iekārtas 

likuma 35.panta pirmajai 

finansējuma saņēmēja īstenotajiem ES 

fonda projektiem, ja kādā no šiem 

projektiem kalendārā gada ietvaros 

finansējuma saņēmējs veicis tādus no 

ES fonda projekta īstenošanai plānotā 

valsts budžeta finansējuma 

neatbilstošus izdevumus, kuri nav 

iekļauti maksājuma pieprasījumā ES 

finansējuma atmaksas saņemšanai. 

                                                 
3 šajos gadījumos jārīkojas līdzīgi kā saskaņā ar MK 08.03.2011. protokolā Nr.14 21.§ 4.p. noteikto, kad AI/SI konstatē neatbilstību valsts budžeta iestādē  
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daļai un pēc dienesta 

pārbaudes atzinuma 

saņemšanas, ja 

nepieciešamas, 

jāierosina 

disciplinārlieta pret 

atbildīgajām 

amatpersonām un 

pārvaldes 

amatpersonām. 

Disciplinārlietas tiek 

ierosinātas saskaņā ar 

Valsts pārvaldes iekārtas 

likumu un Valsts 

civildienesta ierēdņu 

disciplināratbildības 

likumu. 

Tāpat ir jāuzsver, ka 

daudz pozitīvāk 

vērtējama ir finansējuma 

saņēmēja rīcība, 

savlaicīgi pašam 

konstatējot problēmu, 

nepieļaujot neatbilstošu 

maksājumu 

pieprasījumu virzīšanu 

tālāk vadības un 

kontroles sistēmā. 

Savlaicīga, pirms 

iekļaušanas maksājuma 

pieprasījumā, 

neatbilstošu izdevumu 

konstatēšana no 

finansējuma saņēmēja 

puses, liecina par to, ka 

tā iekšējā kontroles 

sistēma darbojas 

efektīvāk un nekā tad, 
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kad šādas problēmas 

netiek konstatētas, netiek 

ziņotas un izmeklētas, 

veikti pasākumi. 

Vienlaikus ir 

redakcionāli precizēts 

MK protokollēmuma 

projekta punkts. 

17.  „4.Ja ES fondu prioritātes ietvaros 

kādā no aktivitātēm ir uzņemtas 

virssaistības un kādā no šīs prioritātes 

projektiem ir konstatēts ietaupījums, 

atbrīvotais finansējums, sākot ar šī 

protokollēmuma apstiprināšanas 

dienu, ietaupījuma apmērā nevar tikt 

novirzīts citu ES fondu projektu 

īstenošanai.” 

Satiksmes ministrija 

Informatīvā ziņojuma projekta 4.sadaļas „2007. -2013.gada 

plānošanas perioda ES fondu ieviešana” 4.2.apakšsadaļas 

„ES fondu investīciju progress” 4.2.2.punktā „Informācija 

par valsts budžeta virssaistībām” (35.lpp.) norādīts, ka, 

izvērtējot lauzto līgumu un neatbilstību īpatsvara 

pieaugumu, nepieciešams rosināt papildu finanšu 

disciplīnas pasākumus attiecībā uz virssaistību dzēšanu. 

Tādējādi Finanšu ministrija rosina Ministru kabineta 

protokollēmuma projekta 4.punktā noteikt, ka gadījumā, ja 

Eiropas Savienības fondu prioritātes ietvaros kādā no 

aktivitātēm ir uzņemtas virssaistības un kādā no šīs 

prioritātes projektiem ir konstatēts ietaupījums, atbrīvotais 

finansējums, sākot ar minētā protokollēmuma projekta 

apstiprināšanas dienu, ietaupījuma apmērā nevar tikt 

novirzīts citu Eiropas Savienības fondu projektu 

īstenošanai. 

Vienlaikus informatīvā ziņojuma projekta 4.sadaļas „2007. 

-2013.gada plānošanas perioda ES fondu ieviešana” 

4.2.apakšsadaļas „ES fondu investīciju progress” 

4.2.1.punktā „Kopējais ES fondu finanšu progress un 

mērķu sasniegšana” (27.lpp.) minēts, ka attiecībā uz 

n+2/n+3 principa nodrošināšanu īpaši kritiska ir atbildīgo 

iestāžu rūpīga attieksme pret maksājumu mērķi izpildi un 

pārpildi, kompensējot kādas iepriekšējās novirzes no 

plānotā. Tāpat informatīvā ziņojuma projekta minētās 

sadaļas  4.2.1.punktā norādīts, ka, lai arī dalībvalstīs pastāv 

atšķirīgs finanšu plūsmas plānojums un temps gadu 

dalījumā, tomēr būtiskāk ir vērtēt n+2/n+3 principa 

nodrošināšanu un nacionālo mērķu izpildi, lai kopumā 

Ņemts vērā Protokollēmuma projekta punkta 

redakcija precizēta atbilstoši  

Koalīcijas partneru darba grupas par 

ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 

jautājumiem sēdē lemtajam. 

Protokollēmuma punkts paredz, ka 

darbības programmas „Cilvēkresursi 

un attīstība” un darbības programmas 

„Infrastruktūra un pakalpojumi” 

ietvaros Eiropas Reģionālās attīstības 

fonda finansējuma ietaupījumu pēc 

2014.gada 31.maija atstāj neizmantotu 

– nepārdala citiem projektiem, kā arī 

tam pašam projektam, citām, sākotnēji 

projektā neparedzētām darbībām, 

izņemot, ja ir pieņemts attiecīgs MK 

lēmums gadījumos, kad (1) pastāv 

augsts risks neapgūt ES fondu 

pamatpiešķīrumu vai (2) papildu 

izdevumi kritiski nepieciešami 

uzsākto projektu sekmīgai 

pabeigšanai. 
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nezaudētu Eiropas Savienības finansējumu. Turklāt 

Finanšu ministrija apņemas turpināt aktīvi uzraudzīt 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda 

n+2/n+3 principa nodrošināšanu darbības programmas 

„Infrastruktūra un pakalpojumi” 2014.gada ietvaros un 

nepieciešamības gadījumā nekavējoties informēt Ministru 

kabinetu, kā arī sagatavot rīcības plānu riska mazināšanas 

nolūkos. 

Ņemot vērā minēto, vēršam uzmanību, ka Finanšu 

ministrijas ierosinātais liegums atbrīvoto finansējumu, kas 

radies projektos ietaupījumu rezultātā, novirzīt citu Eiropas 

Savienības fondu projektu īstenošanai, ir pretrunā Finanšu 

ministrijas aicinājumiem sekmēt n+2/n+3 principa 

nodrošināšanu, lai kopumā nezaudētu Latvijas Republikai 

piešķirto Eiropas Savienības finansējumu. 

Vienlaikus atzīmējam, ka minētais liegums ir pretrunā arī 

ar tiesību aktos noteikto, piemēram, Ministru kabineta 

2013.gada 13.augusta noteikumu Nr.587 „Noteikumi par 

darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi" 

papildinājuma 3.3.1.2.aktivitātes „TEN-T dzelzceļa posmu 

rekonstrukcija un attīstība (Austrumu–Rietumu dzelzceļa 

koridora infrastruktūras attīstība un Rail Baltica)” projektu 

iesniegumu atlases trešo un turpmākajām kārtām” 

63.punktu , kas ar 2014.gada 14.janvāra grozījumiem tika 

iekļauts pēc Finanšu ministrijas aicinājuma  un 

skaidrojuma , ka, primāri jādod iespēju apgūt ietaupīto 

finansējumu tā projekta ietvaros, kurā ietaupījums radies, 

vai cita tā paša finansējuma saņēmēja projekta ietvaros, vai 

citam finansējuma saņēmējam attiecīgās aktivitātes 

projekta ietvaros. Līdz ar to augstāk minētā lieguma 

noteikšanas gadījumā tiks pārkāpts tiesiskās paļāvības 

princips, liedzot finansējuma saņēmējam izlietot tam 

Ministru kabineta noteikumos noteiktās tiesības. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzam svītrot Ministru 

kabineta protokollēmuma projekta 4.punktu vai precizēt, 

atrunājot izņēmuma gadījumus, ja saistoši, attiecīgi 

precizējot informatīvo ziņojumu. 
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18.  „12.Attiecīgā nozares ministrija par 

kārtējo gadu līdz nākamā gada 

31.martam apkopo un iesniedz 

Ministru kabinetā informāciju par tās 

kā ES fonda finansējuma saņēmēja 

vai tās padotības iestādes kā ES fonda 

finansējuma saņēmēja īstenotajiem 

ES fonda projektiem, ja kādā no šiem 

projektiem kalendārā gada ietvaros 

konstatēti neatbilstoši veikti izdevumi 

pirms to iekļaušanas maksājuma 

pieprasījumā.” 

Satiksmes ministrija 

Informatīvā ziņojuma projekta 4.sadaļas „2007. -2013.gada 

plānošanas perioda ES fondu ieviešana” 4.2.apakšsadaļas 

„ES fondu investīciju progress” 4.2.1.punktā „Kopējais ES 

fondu finanšu progress un mērķu sasniegšana” (31.lpp.) 

norādīts, ka vadošā iestāde ir konstatējusi dažādu rīcību 

gadījumos, kad valsts budžeta iestāde kā finansējuma 

saņēmējs ir konstatējusi neatbilstoši veiktos izdevumus 

pirms iekļaušanas maksājumu pieprasījumos, tādējādi tos 

deklarējot kā attiecināmus. Lai novērstu situācijas, kad 

iestāde maksājumu pieprasījumos deklarē 

neattiecināmus/neatbilstošus izdevumus, par ko jau ir 

skaidri zināms, un, lai nodrošinātu vienotu praksi Eiropas 

Savienības fondu ietvaros, vadošā iestāde rosina Ministru 

kabineta protokollēmuma projekta 12.punktā noteikt, ka 

attiecīgā nozares ministrija par kārtējo gadu līdz nākamā 

gada 31.martam apkopo un iesniedz Ministru kabinetā 

informāciju par tās kā Eiropas Savienības fondu 

finansējuma saņēmēja vai tās padotības iestādes kā Eiropas 

Savienības finansējuma saņēmēja īstenotajiem projektiem, 

ja kādā no šiem projektiem kalendārā gada ietvaros 

konstatēti neatbilstoši veiktie izdevumi pirms to 

iekļaušanas maksājumu pieprasījumā. 

Atbilstoši 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” 6.punktam atbildīgā iestāde vai sadarbības 

iestāde, ņemot vērā to rīcībā esošo informāciju, kā arī 

vadošās iestādes, revīzijas iestādes, sertifikācijas iestādes, 

maksājumu iestādes vai atbildīgās iestādes sniegto 

informāciju par projektā konstatēto iespējamo neatbilstību, 

pieņem lēmumu par neatbilstības konstatēšanu. Ievērojot 

minēto, projektu ietvaros veiktie izdevumi uzskatāmi par 

neatbilstoši veiktiem izdevumiem tikai pēc minētā 

atbildīgās iestādes vai sadarbības iestādes lēmuma 

pieņemšanas, līdz ar to finansējuma saņēmēja kompetencē 

Saskaņots elektroniski, 

iebildums netiek 

uzturēts. 

 Šāds sistēmisks 

risinājums izriet no tā, ka 

VI ir konstatējusi, t.sk. 

saņemto LM 

ierosinājumu, dažādu 

rīcību gadījumos, kad 

valsts budžeta iestāde kā 

finansējuma saņēmējs ir 

konstatējusi neatbilstoši 

veiktos izdevumus pirms 

iekļaušanas maksājumu 

pieprasījumos, tādējādi 

tos deklarējot kā 

attiecināmus. Lai 

novērstu situācijas, kad 

iestāde maksājumu 

pieprasījumos deklarē 

neattiecināmus/neatbilst

ošus izdevumus, par ko 

jau ir skaidri zināms, un, 

lai nodrošinātu vienotu 

praksi ES fondu ietvaros, 

VI ierosinājusi MK 

protkollēmuma 

projektā noteikt, ka 

reizi gadā ministrija 

informē MK par šādiem 

gadījumiem un rīcību. 

VI uzskata, ka valsts 

budžeta iestādei 

jārīkojas atbilstoši 

iestādes noteiktajai 

Precizēta 4.2.1.sadaļa un 

potokollēmuma projekta 10.punkts:  

10. Attiecīgā nozares ministrija 

par kārtējo gadu līdz nākamā gada 

31.martam apkopo un iesniedz 

Ministru kabinetā informāciju par tās 

kā ES fonda finansējuma saņēmēja vai 

tās padotības iestādes kā ES fonda 

finansējuma saņēmēja īstenotajiem ES 

fonda projektiem, ja kādā no šiem 

projektiem kalendārā gada ietvaros 

finansējuma saņēmējs veicis tādus no 

ES fonda projekta īstenošanai plānotā 

valsts budžeta finansējuma 

neatbilstošus izdevumus, kuri nav 

iekļauti maksājuma pieprasījumā ES 

finansējuma atmaksas saņemšanai. 
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nav konstatēt neatbilstoši veiktos izdevumus. Papildus tam 

atzīmējams, ka valsts budžeta iestādei savā darbībā ir 

jāievēro labas pārvaldības princips, kā rezultātā jautājums 

par minētā principa ievērošanu, īstenojot Eiropas 

Savienības fondu projektus, lai nodrošinātu, ka maksājumu 

pieprasījumos netiek deklarēti neattiecināmi/ neatbilstoši 

izdevumi, ir risināms attiecīgās iestādes ietvaros.  

Ņemot vērā minēto, lūdzam izvērtēt Ministru kabineta 

protokollēmuma projekta 12.punkta atbilstību tiesiskajam 

regulējumam, nosakot ES fondu finansējuma saņēmēju 

funkcijas un atbildību, vienlaikus sniedzot skaidrojumu par  

kārtību, kādā nozares ministrija var izvērtēt un konstatēt 

neatbilstoši veiktos izdevumus ES fondu projektos. 

kārtībai4, t.sk. 

attiecīgajai iestādei 

jāveic dienesta pārbaude 

atbilstoši Valsts 

pārvaldes iekārtas 

likuma 35.panta pirmajai 

daļai un pēc dienesta 

pārbaudes atzinuma 

saņemšanas, ja 

nepieciešamas, 

jāierosina 

disciplinārlieta pret 

atbildīgajām 

amatpersonām un 

pārvaldes 

amatpersonām. 

Disciplinārlietas tiek 

ierosinātas saskaņā ar 

Valsts pārvaldes iekārtas 

likumu un Valsts 

civildienesta ierēdņu 

disciplināratbildības 

likumu. 

Tāpat ir jāuzsver, ka 

daudz pozitīvāk 

vērtējama ir finansējuma 

saņēmēja rīcība, 

savlaicīgi pašām 

konstatējot problēmu, 

nepieļaujot neatbilstošu 

maksājumu 

pieprasījumu virzīšanu 

tālāk vadības un 

kontroles sistēmā. 

Savlaicīga, pirms 

                                                 
4 šajos gadījumos jārīkojas līdzīgi kā saskaņā ar MK 08.03.2011. protokolā Nr.14 21.§ 4.p. noteikto, kad AI/SI konstatē neatbilstību valsts budžeta iestādē  
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iekļaušanas maksājuma 

pieprasījumā, 

neatbilstošu izdevumu 

konstatēšana no 

finansējuma saņēmēja 

puses, liecina par to, ka 

tā iekšējā kontroles 

sistēma darbojas 

efektīvāk un nekā tad, 

kad šādas problēmas 

netiek konstatētas, netiek 

ziņotas un izmeklētas, 

veikti pasākumi. 

Vienlaikus ir 

redakcionāli precizēts 

MK protokollēmuma 

projekta punkts. 

19.  „3. Ņemot vērā Ministru kabineta 

2012.gada 4.decembra sēdes 

protokollēmuma 4.punktā noteikto 

(prot. Nr.68, 34.§) un 2013.gada 

4.ceturksnī konstatētās noslēgto 

līgumu par plānoto virssaistību 

finansējuma apjoma plāna, kā arī 

atbildīgajām iestādēm noteiktā 

kumulatīvā ikmēneša maksājumu ES 

fondu finansējuma saņēmējiem plāna 

neizpildi divus mēnešus pēc kārtas, 

samazināt virssaistības par: 

3.1. 8 537 231 euro Ekonomikas 

ministrijas pārziņā esošai 

apakšaktivitātei "Atbalsts 

ieguldījumiem ražošanas telpu 

izveidei vai rekonstrukcijai"; 

Ekonomikas ministrija 

Protokollēmuma projekta 3.1.apakšpunktā ir noteikts, ka 

tiek samazinātas virssaistības 8 537 231 euro apmērā 

Ekonomikas ministrijas pārziņā esošai 

2.3.2.2.2.apakšaktivitātei „Atbalsts ieguldījumiem 

ražošanas telpu izveidei vai rekonstrukcijai” (turpmāk – 

2.3.2.2.2.aktivitāte). Informējam, ka 2014.gada 2.ceturksnī 

ir plānota 2.3.2.2.2. aktivitātes 2.kārta, kuras ietvaros ir 

plānots izmantot minētos līdzekļus. 2.kārtas īstenošana 

sekmētu n+3/n+2 principa ievērošanu 2014.gadā un 

veicinātu kopējo finanšu apguvi 2.1.prioritātes „Zinātne un 

inovācijas” ietvaros. Tādā veidā tiktu mazināti riski ES 

fondu līdzekļu zaudēšanai. Līdz ar to dotajā mirklī būtiski 

ir saglabāt virssaistības pašreizējā apmērā un attiecīgi ir 

nepieciešams svītrot minēto punktu. 

Ņemot vērā augstāk minēto ir nepieciešams precizēt 

informatīvā ziņojuma projekta 35.lapas trešo paragrāfu, 

norādot, ka Ekonomikas ministrijas gatavo grozījumus 

Ministru kabineta 2013.gada 21.maija noteikumos Nr.280 

„Noteikumi par darbības programmas „Uzņēmējdarbība un 

Ņemts vērā Protokollēmuma 2.punkts: 

 

„2.Jautājumus par virssaistību finanšu 

disciplīnas principu izpildi, kas izriet 

no informatīvā ziņojuma sniegtās 

analīzes un risku izvērtēšanas 

rezultātiem, skatīt nākamajā Koalīcijas 

partneru darba grupas par ES 

struktūrfondu un Kohēzijas fonda 

jautājumiem.” 
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3.2. 1 535 408 euro Satiksmes 

ministrijas aktivitātei "Tranzītielu 

sakārtošana pilsētu teritorijās"; 

3.3. 10 402 680 euroVides 

aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas  pārziņā esošai aktivitātei 

"Nacionālas un reģionālas nozīmes 

attīstības centru izaugsmes 

veicināšana līdzsvarotai valsts 

attīstībai"; 

3.4. 12 925 504 euroVides 

aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas  pārziņā esošai aktivitātei 

"Vēsturiski piesārņoto vietu 

sanācija"; 

3.5.  4 234 821 euroVides 

aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas  pārziņā esošai aktivitātei 

"Atbalsts novadu pašvaldību 

kompleksai attīstībai".” 

inovācijas” papildinājuma 2.3.2.2.2.apakšaktivitāti 

„Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu izveidei vai 

rekonstrukcijai””, lai izsludinātu 2.3.2.2.2.aktivitātes 

2.kārtu, kā ietvaros ir plānots izmantot pieejamās 

virssaistības 8 537 231 euro apmērā. 

20.  „4.Ja ES fondu prioritātes ietvaros 

kādā no aktivitātēm ir uzņemtas 

virssaistības un kādā no šīs 

prioritātes projektiem ir konstatēts 

ietaupījums, atbrīvotais finansējums, 

sākot ar šī protokollēmuma 

apstiprināšanas dienu, ietaupījuma 

apmērā nevar tikt novirzīts citu ES 

fondu projektu īstenošanai.” 

Ekonomikas ministrija 

Protokollēmuma projekta 4.punktā ir noteikts, ka ietaupītās 

virssaistības ar protokollēmuma apstiprināšanas dienu 

nevar novirzīt citu ES fondu projektu īstenošanai. 

Informējam, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 

24.septembra sēdes protokola Nr.50 121.§ 4.punktu 

attiecībā uz Ekonomikas ministrijas ieviestajām darbības 

programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” aktivitātēm 

ir pieņemts izņēmums attiecībā uz 2012.gada 8.maija sēdes 

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

„Valsts budžeta virssaistību iespējas Eiropas Savienības 

struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2007.-2013.gada 

plānošanas perioda aktivitātēs”” 7.punktā noteikto 

ierobežojumu attiecībā uz neatbilstību un lauzto līgumu 

ietvaros atbrīvoto finansējumu. Tāpat minētais 

ierobežojums nav attiecināms uz 1.3.1.2.aktivitāti 

„Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības 

Ņemts vērā Protokollēmuma projekta punkta 

redakcija precizēta atbilstoši  

Koalīcijas partneru darba grupas par 

ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 

jautājumiem sēdē lemtajam. 

Protokollēmuma punkts paredz, ka 

darbības programmas „Cilvēkresursi 

un attīstība” un darbības programmas 

„Infrastruktūra un pakalpojumi” 

ietvaros Eiropas Reģionālās attīstības 

fonda finansējuma ietaupījumu pēc 

2014.gada 31.maija atstāj neizmantotu 

– nepārdala citiem projektiem, kā arī 

tam pašam projektam, citām, sākotnēji 

projektā neparedzētām darbībām, 

izņemot, ja ir pieņemts attiecīgs MK 

lēmums gadījumos, kad (1) pastāv 
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uzsākšanai”. Papildus saskaņā ar Ministru kabineta 

2013.gada 15.oktobra sēdes protokola Nr.54 37.§ 3.punktu 

augstāk minētais ierobežojums neattiecas arī uz 

Ekonomikas ministrijas ieviestajām darbības programmas 

„Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.5.2.pasākuma 

„Enerģētika” aktivitātēm. 

Šāda pieeja ļauj operatīvi reaģēt uz sasniegto finanšu 

progresu aktivitātēs un veikt nepieciešamās korekcijas, lai 

sekmētu n+3/n+2 principa ievērošanu 2014.gadā un 

veicinātu kopējo ES fondu līdzekļu apguvi. Attiecīgi ir 

nepieciešams saglābāt Ministru kabineta 2013.gada 

24.septembra sēdes protokola Nr.50 121.§ 4.punktā un 

Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra sēdes protokola 

Nr.54 37.§ 3.punktā piemērotos izņēmumus attiecībā uz 

Ekonomikas ministrijas aktivitātēm arī protokollēmuma 

projekta 4.punktā. 

augsts risks neapgūt ES fondu 

pamatpiešķīrumu vai (2) papildu 

izdevumi kritiski nepieciešami 

uzsākto projektu sekmīgai 

pabeigšanai. 

21.  Svītrots protokollēmuma 2.punkts: 

 

5. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar 

Izglītības un zinātnes ministriju līdz 

2014.gada 15.martam iesniegt 

Finanšu ministrijā: 

6. informāciju par veiktajiem 

pasākumiem finansējuma apguves 

risku mazināšanai 2014. un 

2015.gadā; 

rīcības plānu, tai skaitā aprēķinus, 

aktivitāšu/apakšaktivitāšu griezumā 

par plānoto Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda līdzekļu apguvi 

darbības programmas 

„Uzņēmējdarbība un inovācijas” 

ietvaros līdz 2007. – 2013.gada 

plānošanas perioda beigām 

(2015.gada 31.decembrim), norādot 

veicamo maksājumu Eiropas 

Savienības struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda (turpmāk - ES 

Finanšu ministrija 

Ņemot vērā 2014.gada 19.februāra Koalīcijas partneru 

darba grupā par ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 

jautājumiem lemto, EM un IZM tika uzdots, savstarpēji 

sadarbojoties, līdz 25.02.2014. iesniegt FM detalizētu 

priekšlikumu darbības programmas „Uzņēmējdarbība un 

inovācijas” aktivitāšu un, ja iespējams, potenciālo projektu 

griezumā 100% ERAF apguves nodrošināšanai 2014. un 

2015.gadā abām ministrijām kopā, paredzot arī iespējamo 

papildus rezerves priekšlikumu risku efektīvai pārvaldībai 

gadījumā, ja būs nepieciešams nekavējoši realizēt papildus 

priekšlikumus. 

 

Ņemot vērā, ka identificētais risks ir ļoti augsts un ar 

ievērojamu finansiālu apjomu, nepieciešama nekavējoša 

IZM un EM rīcība risku mazinošo pasākumu izstrādē, 

līdz ar to svītrojam no protokollēmuma punktu, lai 

protokollēmuma virzība un apstiprināšanas nekavētu 

ministrijas uzdevumu izpildīt pēc iespējas ātrākos 

termiņos. 

 

Ņemts vērā  
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fondi) finansējuma saņēmējiem un 

deklarējamo izdevumu Eiropas 

Komisijā apjomu sadalījumā pa 

mēnešiem 2014. un 2015.gadā 

 

22.  Svītrots protokollēmuma punkts: 

Ekonomikas  ministrijai, Izglītības un 

zinātnes ministrijai, Kultūras 

ministrijai, Labklājības ministrijai, 

Satiksmes ministrijai, Valsts 

kancelejai, Veselības ministrijai un 

Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijai līdz 2014.gada 

1.aprīlim: 

Informēt Finanšu ministriju par 

projektiem, kur katra projekta kopējās 

attiecināmās izmaksas ir lielākas par 1 

milj. euro un pastāv augsts risks to 

neīstenot līdz 2015.gada 

31.decembrim, atsevišķi norādot: 

projektus, kas rada negatīvu ietekmi 

uz Ministru kabinetā apstiprināto 

(Ministru kabineta 2013.gada 

19.novembra sēdes protokola Nr.61 

66§) maksājumu ES fondu 

finansējuma saņēmējiem mērķu 2014. 

un 2015.gadam izpildi Eiropas 

Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda vai Kohēzijas fonda 

apgūšanai pilnā apmērā; 

projektus, kas rada negatīvu ietekmi 

uz valsts budžeta deficītu, sniedzot 

informāciju par prognozēto negatīvo 

ietekmi uz valsts budžeta deficītu 

sadalījumā pa gadiem.  

Iesniegt Finanšu ministrijā rīcības 

plānu šā protokollēmuma 

Finanšu ministrija 

Ņemot vērā 2014.gada 19.februāra Koalīcijas partneru 

darba grupā par ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 

jautājumiem lemto, AI tika uzdots līdz 2014.gada 

25.februārim iesniegt detalizētus izvērtējumus par 

konstatētiem vai iespējamiem ievērojamiem riskiem 

Kohēzijas fonda finansējuma apguvē (piemēram, pastāv 

augsts izdevumu attiecināmības risks, t.sk. projektus 

neīstenot noteiktajos termiņos), aktivitāšu, apakšaktivitāšu 

un, ja iespējams, konkrētu projektu līmenī, kā arī iesniegt 

informāciju par iestādes rīcības plānu un priekšlikumus, lai 

nodrošinātu Kohēzijas fonda finansējuma pilnīgu 

izmantošanu līdz 2015.gada beigām, t.sk.,balstoties uz 

risku analīzi, par iespējām nodrošināt apstiprināto  naudas 

plūsmu (Ministru kabineta 2013.gada 19.novembra sēdes 

protokola Nr.61 66§) 2014.gadā un 2015.gadā, kā arī 

VARAM iesniegt FM detalizētu risku izvērtējumu un 

rīcības plānu par ERAF projektiem „Vēsturiski piesārņoto 

vietu „Inčukalna sērskābā gudronu dīķi” sanācijas darbi” 

un „Olaines šķidro bīstamo atkritumu izgāztuves sanācijas 

projekts, 1.kārta”, kā arī par Kohēzijas fonda projekta 

„Vēsturiski piesārņotas vietas Liepājas ostas Karostas 

kanāla attīrīšana” statusu, kā arī citiem augsta riska 

projektiem, kas līdz šim nav identificēti un par kuriem 

nepieciešami īpaši pasākumi vai atsevišķi lēmumi. 

 

 

 

Ņemts vērā  
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5.1.apakšpunktā minēto projektu 

riska faktoru mazināšanai, kā arī  

iespējām nodrošināt iepriekš plānoto 

(Ministru kabineta 2013.gada 

19.novembra sēdes protokola Nr.61 

66§)  naudas plūsmu, paātrinot 

maksājumu veikšanu ES fondu 

finansējuma saņēmējiem citu, 

sekmīgāku projektu ietvaros. 

23.  Svītrots protokollēmuma 3.punkts: 

Ņemot vērā Ministru kabineta 

2012.gada 4.decembra sēdes 

protokollēmuma 4.punktā noteikto 

(prot. Nr.68, 34.§) un 2013.gada 

4.ceturksnī konstatētās noslēgto 

līgumu par plānoto virssaistību 

finansējuma apjoma plāna, kā arī 

atbildīgajām iestādēm noteiktā 

kumulatīvā ikmēneša maksājumu ES 

fondu finansējuma saņēmējiem plāna 

neizpildi divus mēnešus pēc kārtas, 

samazināt virssaistības par: 

8 537 231 euro Ekonomikas 

ministrijas pārziņā esošai 

apakšaktivitātei "Atbalsts 

ieguldījumiem ražošanas telpu 

izveidei vai rekonstrukcijai"; 

1 535 408 euro Satiksmes ministrijas 

aktivitātei "Tranzītielu sakārtošana 

pilsētu teritorijās"; 

10 402 680 euro Vides 

aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas  pārziņā 

esošai aktivitātei "Nacionālas 

un reģionālas nozīmes 

Finanšu ministrija 

Jautājumi par virssaistību FM ierosināto virssaistību 

samazinājumu tika skatīti š.g. 19.februāra Koalīcijas 

partneru darba grupas par ES struktūrfondu un Kohēzijas 

fonda jautājumiem, kur tika lemts šo jautājumu pēc 

VARAm un SAM papildu argumentācijas saņemšanas 

skatīt atkārtoti Koalīcijas partneru darba grupas sēdē, 

martā: 

„VARAM un Satiksmes ministrijai (SM) līdz 25.02.2014. 

iesniegt FM argumentētu priekšlikumu informāciju par 

iespējām samazināms virssaistību finansējumus  apjomu 

par 27,5 milj. euro (VARAM) un 1.5 milj. euro (SM) 

attiecīgi, norādot par finansējuma avotu, t.i. kurai ERAF 

aktivitātei vai aktivitātēm ir samazināms virssaistību 

finansējums  par 27,5 milj. euro (VARAM) un 1,5 milj. 

euro (SM) attiecīgi. Nākamajā koalīcijas partneru darba 

grupas sēdē izskatīt jautājumu par minēto virssaistību 

samazināšanas iespēju un nepieciešamību, ņemot vērā FM 

analīzi un priekšlikumus par apkopoto informāciju saskaņā 

ar šajā 19.02.2014. Koalīcijas partneru darba grupas sēdē 

nolemto.” 

Ņemts vērā Protokollēmuma 2.punkts: 

Jautājumus par virssaistību 

samazinājumu, kas izriet no 

informatīvā ziņojuma sniegtās 

analīzes kā arī jautājumus par risku 

izvērtēšanas rezultātiem skatīt 

nākamajā Koalīcijas partneru darba 

grupas par ES struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda jautājumiem. 
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attīstības centru izaugsmes 

veicināšana līdzsvarotai 

valsts attīstībai"; 

11 12 925 504 euroVides 

aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas  pārziņā 

esošai aktivitātei "Vēsturiski 

piesārņoto vietu sanācija"; 

4 234 821 euroVides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas  

pārziņā esošai aktivitātei "Atbalsts 

novadu pašvaldību kompleksai 

attīstībai". 

24.  Protokollēmuma papildināts ar jaunu 

punktu: 

13. Atbalstīt šādu Eiropas 

Savienības fondu 2014.-2020.g. 

plānošanas perioda Darbības 

programmas „Izaugsme un 

nodarbinātība” specifisko atbalsta 

mērķu (turpmāk – SAM) īstenošanas 

uzsākšanu 2014.gada pirmajā pusē:  

13.1.  SAM 6.1.5. „Valsts galveno 

autoceļu segu pārbūve, nestspējas 

palielināšana”, jaSatiksmes ministrija 

nodrošina SAM atbilstību Valsts 

autoceļu sakārtošanas programmai 

2014.-2020.gadam; 

13.2. SAM 7.2.1. „Palielināt 

nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās 

neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un 

izglītības ieguvi Jauniešu garantijas 

ietvaros” 1.atlases kārta „Aktīvās 

darba tirgus politikas pasākumu 

īstenošana jauniešu bezdarbnieku 

nodarbinātības veicināšanai” un 

2.atlases kārta „Sākotnējās 

Finanšu ministrija 

Saskaņā ar 2014.gada 11.februāra Ministru kabineta sēdes 

protokola Nr.8 42.§ 5.punktu ir precizēts ātrāk uzsākamo 

specifisko atbalsta mērķu saraksts. Ar protokollēmumu 

paredzēts atbalstīt atbildīgo ministriju specifisko atbalsta 

mērķu uzsākšanu 2014.gada pirmajā pusē un pirms to 

uzsākšanas noteikt obligātos priekšnosacījumus. 

Ņemts vērā  
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profesionālās izglītības programmu 

īstenošana garantijas jauniešiem 

sistēmas ietvaros”;SAM 1.1.1. 

„Palielināt Latvijas zinātnisko 

institūciju spēju piesaistīt ārējo 

finansējumu, ieguldot cilvēkresursos 

un infrastruktūrā” 1.atlases kārta 

„Cilvēkresursu attīstība zinātnē” un 2. 

atlases kārta „Individuālie granti 

jaunajiem zinātniekiem 

pēcdoktorantūras pētījumiem”, pēc 

tam, kad  Eiropas Komisijā ir 

apstiprināta Darbības programma 

"Izaugsme un nodarbinātība".  

13.3. SAM 4.2.1. „Veicināt 

energoefektivitātes paaugstināšanu 

valsts un dzīvojamās ēkās” 1.atlases 

kārta „Energoefektivitātes pasākumi 

dzīvojamās ēkās” pēt tam, kas Eiropas 

Komisijā ir apstiprināta Darbības 

programma "Izaugsme un 

nodarbinātība"  un saņemts ES fondu 

Uzraudzības komitejas un Ministru 

kabineta atbalsts par finanšu 

instrumenta kā ieviešanas mehānisma 

īstenošanu. 

13.4. SAM 6.3.1. „Palielināt 

reģionālo mobilitāti, uzlabojot valsts 

reģionālo autoceļu kvalitāti” pēc tam, 

kad Eiropas Komisijā ir apstiprināta 

Darbības programma "Izaugsme un 

nodarbinātība"  un nodrošināta SAM 

atbilstība Valsts autoceļu 

sakārtošanas programmai 2014.-

2020.gadam. 

13.5. SAM 7.5.3. „Atbalstīt 

prioritāro (sirds un asinsvadu, 

onkoloģijas, perinatālā un neonatālā 
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perioda aprūpes un garīgās veselības) 

veselības jomu veselības tīklu 

attīstības vadlīniju un kvalitātes 

nodrošināšanas sistēmas izstrādi un 

ieviešanu, jo īpaši, sociālās 

atstumtības un nabadzības riskam 

pakļauto iedzīvotāju veselības 

uzlabošanai” pēc tam, kad Eiropas 

Komisijā ir apstiprināta   

Darbības programma "Izaugsme un 

nodarbinātība". 

13.6.  SAM 8.1.3. „Modernizēt 

profesionālās izglītības iestādes, 

nodrošinot mācību vides atbilstību 

tautsaimniecības nozaru attīstībai un 

uzlabojot profesionālās izglītības 

pieejamību” pēc tam, kad  

Eiropas Komisijā ir apstiprināta 

Darbības programma "Izaugsme un 

nodarbinātība", Izglītības un zinātnes 

ministrija ir izstrādājusi 

infrastruktūras ieguldījumu 

kartējumu 2014. – 2020.gadam,  

izpildīti 2014.gada 11.februāra 

Ministru kabineta protokola Nr.8 29.§ 

noteiktie uzdevumi. 

25.  Protokollēmuma papildināts ar jaunu 

punktu: 

15. Ņemot vērā augsto risku ES 

fondu finansējuma zaudējumiem 

darbības programmas 

„Uzņēmējdarbība un inovācijas” 

ietvaros, neatļaut Ekonomikas 

ministrijai un Izglītības un zinātnes 

ministrijai uzsākt darbības 

programmas aktivitātēm analogu 

(līdzīgs mērķis, mērķa grupa, 

atbalstāmās darbības utml.) 

Finanšu ministrija 

Atbilstoši Koalīcijas partneru darba grupas par ES 

struktūrfondu un Kohēzijas fonda jautājumiem sēdē 

lemtajam: 

Primāri fokusējoties uz esošā plānošanas perioda pilnīgu 

apguvi un ņemot vērā augsto risku ES fondu finansējuma 

zaudējumiem darbības programmas „Uzņēmējdarbība un 

inovācijas” ietvaros, neatļaut Ekonomikas ministrijai un 

Izglītības un zinātnes ministrijai uzsākt darbības 

programmas aktivitātēm analogu (līdzīgs mērķis, mērķa 

grupa, atbalstāmās darbības utml.) specifisko atbalsta 

Ņemts vērā  
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specifisko atbalsta mērķu ieviešanu 

2014. – 2020.gada plānošanas perioda 

ietvaros, , kamēr nebūs Ekonomikas 

ministrijas un Izglītības un zinātnes 

ministrijas izstrādāts un Ministru 

kabinetā apstiprināts plāns pilnīgai 

ERAF apguvei (deklarējamie 

izdevumi Eiropas komisijā) 2014. un 

2015.gadā.  

 

 

mērķu ieviešanu 2014-2020 perioda ietvaros, t.sk. nevirzīt 

izskatīt saistītos jautājumus Ministru kabinetā, kamēr 

nebūs Ekonomikas ministrijas un Izglītības un zinātnes 

ministrijas izstrādāts un Ministru kabinetā apstiprināts 

plāns pilnīgai ERAF apguvei (deklarējami izdevumi 

Eiropas Komisijā) 2014. un 2015.gadā abām ministrijām 

kopā. 

26.  Protokollēmums papildināts ar jaunu 

punktu 

MK 2012.gada 8.maija sēdes 

protokollēmuma (prot. Nr. 25 26. §) 6. 

punktā noteikto nosacījumi neattiecas 

uz darbības programmas 

„Infrastruktūra un pakalpojumi” 

3.4.4.1. aktivitātes "Daudzdzīvokļu 

māju siltumnoturības uzlabošanas 

pasākumi", kā arī atļaut projektu 

īstenošanas termiņu pagarinājumu šai 

aktivitātei. 

 

Finanšu ministrija un Ekonomikas ministrija 

Atbilstoši Koalīcijas partneru darba grupas par ES 

struktūrfondu un Kohēzijas fonda jautājumiem sēdē 

lemtajam un, ņemot vērā izmaiņas būvniecību regulējošos 

normatīvajos aktos protokollēmums papildināts ar jaunu 

punktu. 

Ņemts vērā  

27.  Informatīvais ziņojums Labklājības ministrija 

2014. gada 19. februāra Koalīcijas darba grupas par ES 

struktūrfondu un Kohēzijas fonda jautājumiem sanāksmes 

protokola projekts paredz sanāksmes pieņemto lēmumu 

iekļaušanu FM ceturkšņa informatīvajā ziņojumā un ar to 

saistītajā protokollēmumā. Lūdzam pēc abu dokumentu 

precizēšanas atkārtoti nosūtīt iesaistītajām institūcijām 

saskaņošanai. 

Ņemts vērā Skatīt precizēto protokollēmumu 

28.  Informatīvā ziņojuma 7.lpp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

VARAM ierosina ziņojuma 7.lpp 4.rindkopas pēdējo 

teikumu izteikt sekojošā redakcijā „Tomēr atsevišķu 

Ņemts vērā Skatīt precizēto informatīvā ziņojuma 

7.lpp. 
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rādītāju vērtības pagaidām nesasniedz plānošanas periodā 

plānoto, piemēram, atbalstītie plānošanas reģioni un 

novadu pašvaldības, kurās nodrošināta plānošanas 

kapacitātes stiprināšana, jo šajās atbalsta aktivitātēs 

turpinās projektu īstenošana un rādītāju sasniegšanas 

progress tiek fiksēts tikai pēc projekta pabeigšanas.” 

29.  Informatīvā ziņojuma 7.lpp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

VARAM lūdz ziņojuma projekta 7.lpp 1.rinkopā dzēst 

vārdus „VARAM pārraudzībā esošajās policentriskas 

attīstības un vides jomās”, ņemot vērā, ka virssaistību 

apguves indikatīvais plāns līdz 31.12.2013 VARAM 

atbildības aktivitātēs ir pilnībā izpildīts un atlikušo 

virssaistību finansējumu plānots apgūt turpmākajos 

periodos. 

Ņemts vērā Skatīt precizēto informatīvā ziņojuma 

7.lpp. 

30.  Informatīvā ziņojuma 7.lpp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

Lūdzam precizēt ziņojuma 1.sadaļas (7.lpp) teikumu 

„Iespējama papildu finansiālā ietekme ir saistīta ar riskiem 

KF projektā „Vēsturiski piesārņotas vietas Liepājas ostas 

Karostas kanāla attīrīšana”; ERAF  projektos Inčukalna 

sanācijas projekts un Olaines sanācijas projekts, ko īsteno 

VVD apakšaktivitātē "Informācijas sistēmu un 

elektronisko pakalpojumu attīstība”....”, norādot pareizu 

apakšaktivitātes nosaukumu, kuras ietvaros VVD īsteno 

minētos projektus, ņemot vērā, ka apakšaktivitātē 

"Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu 

attīstība” šādi projekti netiek īstenoti. 

Ņemts vērā Ziņojuma 1.sadaļā informācija 

precizēta 

31.  Informatīvā ziņojuma 14.lpp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

Attiecībā uz Ziņojumā iekļauto informāciju par 2004.-

2006.gada plānošanas perioda slēgšanu: 

a) Ziņojuma 3.sadaļā 14.lpp 4.rindkopā precizēt slēgšanā 

esošo projektu skaitu; 

b) Ziņojuma 3.sadaļā 15.lpp 1.rindkopā precizēt 

informāciju par projektu „Bīstamo atkritumu 

apsaimniekošanas sistēma Latvijā, 1.kārta”, norādot, ka 

VVD jāveic preventīvie pasākumi, lai nezaudētu projektam 

piešķirtos KF līdzekļus, savukārt VARAM jānodrošina šī 

procesa uzraudzība. 

Ņemts vērā Ziņojuma 3.sadaļā informācija 

precizēta 
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32.  Informatīvā ziņojuma 18.lpp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

Lūdzam precizēt ziņojuma 4.1.sadaļu (18.lpp), svītrojot 

dublējošos teikumu „2013.gada 4.ceturksnī DP 

„Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājumā tika veikti 

šādi grozījumi, paredzot: ”. 

Ņemts vērā Skatīt informatīvā ziņojuma 18.lpp 

33.  Informatīvā ziņojuma 23.lpp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

VARAM iebilst pret ziņojuma projekta 23.lpp. apakšējās 

rindkopas pēdējā teikumā iekļauto redakciju („…lai gan 

VARAM maksājumu mērķa izpilde ir kritiski zema (skat. 

detālāk 6.grafiku).”), jo, kā redzams ziņojuma projekta 

6.grafikā kopējā maksājumu mērķa izpilde, piemēram, 

Valsts kancelejas pārziņā esošajās aktivitātēs ir 67% no 

2013.gada mērķa, kas ir ievērojami sliktāks rādītājs nekā 

VARAM aktivitātēs sasniegti 82,6% no 2013.gada 

maksājumu mērķa, kas, ņemot vērā VARAM aktivitāšu 

specifiku un 2013.gada I pusē būvdarbiem nelabvēlīgos 

laika apstākļus, ir vērtējošs kā apmierinošs sasniegums. 

Ņemts vērā daļēji 

Vienlaikus vēršam 

uzmanību, ka analīzē ir 

jāņem vērā arī mērķa 

neizpilde absolūtajos 

skaitļos, kas VARAM 

pārziņā esošajās 

aktivitātēs ir vislielākā 

(22,9 milj.latu (32,6 

milj.euro). Tāpat 

ziņojumā ir uzsvērts, ka 

VARAM pārraudzībā ir 

vislielākais ES fondu 

finansējums un 

finansējuma saņēmējiem 

ir izmaksāti 76,8% no 

pieejamā publiskā 

finansējuma, kas ir 

trešais labākais rādītājs 

starp AI. 

Papildināts ziņojuma teksts 23. un 

24.lpp. 

 

34.  Informatīvā ziņojuma 24.lpp Vides Aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

Ņemot vērā iepriekšminēto, VARAM iebilst arī pret 

ziņojuma projekta 24.lpp. pēdējā rinkdopā norādīto 

apgalvojumu, proti, „Nozīmīga mērķa relatīvā un absolūtā 

neizpilde norāda uz VARAM un attiecīgo nozaru 

kapacitātes trūkumu un ES fondu nepietiekamu 

absorbciju”, turklāt šis apgalvojums ir pretrunā ar turpmāk 

ziņojuma projekta 25.lpp. otrajā rindkopā norādītajiem 

iemesliem daļējai maksājumu mērķu neizpildei VARAM 

aktivitātēs 2013.gadā. Papildus norādām, ka, piemēram, 

viens no šajā ziņojuma projekta sadaļā minētajiem 

skaidrojumiem, t.i., ”VARAM nav apstiprinājuši projektus 

tādā apmērā kā iepriekš plānots,” ir saistīts nevis ar 

Ņemts vērā Precizēts ziņojuma teksts 24.lpp: 

„Nozīmīga mērķa relatīvā un absolūtā 

neizpilde norāda uz attiecīgo nozaru 

kapacitātes trūkumu un ES fondu 

nepietiekamu absorbciju”. 

Papildināts ziņojuma teksts 25.lpp: 

„Tāpat potenciālie finansējuma 

saņēmēji neiesniedz projektus 

(piemēram, dalīto atkritumu projekti), 

savukārt atsevišķi saņemtie projektu 

iesniegumi nav atbalstāmi, neradot 

risku efektīvam ES fondu 

ieguldījumam (piemēram, atsevišķi 
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VARAM nepietiekamo kapacitāti, bet gan faktu, ka 

potenciālie finansējuma saņēmēji neiesniedz projektus 

(piemēram, atkritumu un vēsturiski piesārņoto vietu 

sanācijas projekti), savukārt atsevišķi saņemtie projektu 

iesniegumi nav atbalstāmi, neradot risku efektīvam ES 

fondu ieguldījumam (piemēram, atsevišķi 

ūdenssaimniecības attīstības aktivitāšu jauno atlases kārtu 

projekti). 

ūdenssaimniecības attīstības aktivitāšu 

jauno atlases kārtu projekti).” 

35.  Informatīvā ziņojuma 35.lpp Vides Aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

VARAM kategoriski iebilst pret ziņojuma projekta 35.lpp 

un protokollēmumā iekļautajiem vadošās iestādes 

ierosinājumiem virssaistību samazinājumam ERAF 

aktivitātēm. Atkārtoti skaidrojam, ka VARAM ERAF 

aktivitātēs nav virssaistību līgumu slēgšanas plāna 

neizpildes, kā arī tika sasniegts 2013.gada mērķa profils 

(lūdzam skatīt VARAM kā atbildīgās iestādes uzraudzības 

ziņojumā par 2013.gada II pusgadu sniegto informāciju, kā 

arī VARAM 14.02.2014. vēstulē Nr. 4.1-15/1342 sniegto 

informāciju saistībā ar 19.02.2014. Koalīcijas partneru 

darba grupas par ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 

jautājumiem sēdes darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem 

un darba materiāliem). Vienlaikus atkārtoti vēršam 

uzmanību, ka vadošās iestādes norādītās neapgūtā 

virssaistību finansējuma summas VARAM aktivitātēs nav 

korektas. 

Papildus atkārtoti vēršam uzmanību uz problemātisko 

faktu, ka FM kā ES fondu vadošās iestādes rīcībā nav 

instrumentu kā uzraudzīt virssaistību apguves progresu 

līgumos, ņemot vērā ļoti ierobežotās iespējas ES fondu un 

Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmā (VIS), kurā 

nevar izdalīt virssaistību finansējumu, tādēļ ļoti regulāri 

novērots, ka dažādos informācijas apkopojumos un tabulās 

par virssaistību apguves progresu tiek norādīti nekorekti 

dati. 

Ņemts vērā Protokollēmuma 2.punkts: 

Jautājumus par virssaistību 

samazinājumu, kas izriet no 

informatīvā ziņojuma sniegtās 

analīzes kā arī jautājumus par risku 

izvērtēšanas rezultātiem skatīt 

nākamajā Koalīcijas partneru darba 

grupas par ES struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda jautājumiem. 

36.  Informatīvā ziņojuma 35.lpp Vides Aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

Skaidrojam, ka VARAM neatbalsta vadošās iestādes 

ziņojuma projekta 35.lpp 3.rinkopā iekļauto ierosinājumu. 

Skaidrojam, ka neatbilstoši veiktie izdevumi, kuri netiek 

Ņemts vērā Protokollēmuma projekta punkta 

redakcija precizēta atbilstoši  

Koalīcijas partneru darba grupas par 

ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 
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izmantoti citu projektu īstenošanai no projektiem tiek 

izgrozīti tikai projekta noslēguma fāzē un pie projekta 

statusa maiņas uz „Pabeigts”.  Šobrīd no 123 projektiem 

prioritātē „Policentriska attīstība” pabeigti ir tikai 55 

projekti, bet 68 projekti ir statusos „Apstiprināts” un 

„Līgums/Lēmums”, tādejādi pastāv neatbilstoši veikto 

izdevumu risks vai vienošanās pārtraukšanas risks 68 

projektos, kas var samazināt piešķirtā finansējuma apjomu. 

jautājumiem sēdē lemtajam. 

Protokollēmuma punkts paredz, ka 

darbības programmas „Cilvēkresursi 

un attīstība” un darbības programmas 

„Infrastruktūra un pakalpojumi” 

ietvaros ietaupījumu pēc 2014.gada 

31.maija atstāj neizmantotu – 

nepārdala citiem projektiem, kā arī 

tam pašam projektam, citām, 

sākotnēji projektā neparedzētām 

darbībām, izņemot, ja ir pieņemts 

attiecīgs MK lēmums gadījumos, kad 

(1) pastāv augsts risks neapgūt ES 

fondu pamatpiešķīrumu vai (2) 

papildu izdevumi kritiski 

nepieciešami uzsākto projektu 

sekmīgai pabeigšanai. 

37.  Informatīvā ziņojuma 52.lpp Vides Aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

Lūdzam aizstāt ziņojuma 4.2.5. sadaļā 52.lpp. pirmajā 

rindkopā saīsinājumu „IZM” ar saīsinājumu „VARAM”, 

ņemot vērā, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem 

par 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes īstenošanu pārbaudi projekta 

īstenošanas vietā veic VARAM, novērtējot projekta 

rezultātu funkcionalitāti un to atbilstību projekta 

iesniegumam 

Ņemts vērā Informatīvā ziņojuma 4.2.5 sadaļā 

53.lapā informācija precizēta 

38.  Informatīvā ziņojuma 5.sadaļa Vides Aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

Ziņojuma projekta 5.nodaļas 2.tabulā norādīts neatbilstošs 

programmas „Nacionālā klimata politika” atklātā konkursa 

nosaukums. Lūdzu ziņojumā esošo nosaukumu 

„Kapacitātes paaugstināšanas lietišķo pētījumu jomā un 

pasākumi sabiedrības izpratnes veicināšanai par klimata 

pārmaiņām” aizstāt ar šādu - „Kapacitātes celšana 

pētījumiem un pasākumiem sabiedrības zināšanu 

uzlabošanai par klimata pārmaiņām un to radītajām 

sekām”; 

Ņemts vērā Skatīt informatīvā ziņojuma 63.lpp 
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39.  Informatīvā ziņojuma 6.sadaļa Vides Aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

Lūdzam izvērtēt ziņojuma projekta 6.sadaļā “Šveices 

programmas ieviešana” norādīto informāciju „Nozares 

ministrija (VARAM) 2013.gada nogalē ir izstrādājusi 

priekšlikumus (papildus izpētes un pilotprojekti 

Sarkandaugavas un Jaunmīlgrāvja teritorijā) projektā 

atlikušā finansējuma (5,7 milj. euro) izlietojumam 

atbilstoši projektā jau uzsāktajiem darbiem, gadījumā, ja 

VVD nespēs iepirkuma līgumu noslēgt noteiktajā termiņā.” 

Saskaņā ar projekta CH05 „Vēsturiski piesārņoto vietu 

sanācija – Sarkandaugavas teritorijā” īstenotāju  atlikušais 

finansējums, gadījumā, ja VVD nespēs iepirkuma līgumu 

noslēgt noteiktajā termiņā ir 5,7 milj. CHF. 

Ņemts vērā Informācija izlabota uz 4,7 milj. euro. 

Skatīt precizēto Informatīvā ziņojuma 

tekstu. 

40.  Informatīvā ziņojuma 7.sadaļa Vides Aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

Vienlaikus aicinām vadošo iestādi izvērtēt nepieciešamību 

papildināt ziņojuma sadaļu par neatbilstoši veikto 

izdevumu atgūšanu ar VARAM š.g. 12.februāra vēstulē 

Nr.9.1-5/18-1e/1281 iekļauto informāciju par veiktajām 

atmaksām saistībā ar neatbilstošajiem izdevumiem PHARE 

programmas projektā. 

 Ņemts vērā 

 

Skatīt informatīvā ziņojuma 7.3.sadaļu 

41.  Informatīvā ziņojuma 70.lpp Vides Aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

Lūdzam precizēt ziņojuma 7.1.sadaļu (70.lpp), svītrojot 

dublējošos vārdu „ietvaros” pēdējā rindkopā teikumā „DP 

„Infrastruktūra un pakalpojumi” ietvaros kopumā vērojami 

uzlabojumi un neatbilstību apjoma pret maksājumu 

pieprasījumiem samazinājums, izņemot IKT un izglītības 

jomās, kur konstatētas lielākās neatbilstības 2013.gada 

4.ceturksnī un par kurām jāziņo EK/OLAF.” 

Ņemts vērā Ziņojuma 7.1. sadaļā 71.lapā 

informācija precizēta 

42.  Informatīvā ziņojuma 84.lpp Vides Aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

Lūdzam svītrot ziņojuma 73.atsaucē (84.lpp.) apakšpunktu 

par 5.2.1.specifisko atbalsta mērķi „Samazināt 

apglabājamo atkritumu daudzumu un palielināt dažāda 

veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un 

reģenerāciju, nodrošinot resursu efektīvu izmantošanu” 

2.atlases kārta „Depozīta sistēma dzēriena iepakojumam” 

kā ātrāk uzsākamo specifiskā atbalsta mērķi. Saskaņā ar 

2014.gada 18.februārī Finanšu ministrijai nosūtīto viedokli 

Ņemts vērā Skatīt precizēto informatīvā ziņojuma 

tekstu 85.lpp. 
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VARAM nevirzīs to kā ātrāk uzsākamo specifisko atbalsta 

mērķi, ņemot vērā, ka nav veiktas nepieciešamās izmaiņas 

nozares likumdošanā un saņemti sociālo partneru 

konceptuāli iebildumi par dzērienu depozīta sistēmas 

ieviešanas koncepciju. 

43.  Informatīvā ziņojuma 76.lpp Valsts kanceleja 

Lūdzam precizēt informāciju informatīvā ziņojuma 

projekta tabulā Nr.3 „Ierosināto dienesta izmeklēšanu un 

disciplinārlietu skaits 2013.gadā, saistībā ar konstatētajām 

neatbilstībām valsts budžeta iestāžu īstenotajos projektos, 

kuri līdzfinansēti no ES fondu 2007.–2013.gada plānošanas 

perioda, EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu un Latvijas 

Šveices sadarbības programmām”, svītrojot  informāciju 

par 2013.gadā Valsts kancelejas resorā konstatētajām 

piecām  neatbilstībām, jo Valsts kancelejas 08.01.2014. 

vēstulē Nr.58/SAN-2109 „Par veiktajām dienesta 

pārbaudēm un ierosinātajām disciplinārlietām” informācija 

par konstatētajām neatbilstībām  tika sniegta nevis resora 

griezumā, bet gan atbildīgās iestādes griezumā, kas ietvēra 

arī pašvaldību īstenotajos projektos (1.5.2.2.3.”Atbalsts 

pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības 

politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības 

līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”) 

konstatētās neatbilstības, kas pēc būtības ir piekritīgas 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

resoram. Šī gada 13.februāra neatbilstību darba grupas 

sanāksmē Valsts kancelejas pārstāvis informēja Finanšu 

ministriju par radušos situāciju saistībā ar  pašvaldību 

projektos 2013.gada konstatētajām neatbilstībām, kuras 

norādītas nevis Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas resorā, bet gan Valsts kancelejas resorā un 

vienojās par informācijas precizēšanu informatīvā 

ziņojuma projektā 

Ņemts vērā. Precizēta informatīvā ziņojuma tabula 

Nr.3 

44.  Informatīvā ziņojuma 35.lpp Tieslietu ministrija 

Vēršam uzmanību, ka nav skaidrs, uz ko attiecas vārdi „un 

apakšaktivitātē” aiz vārdiem un skaitļiem „6 milj. latu (8,5 

milj. euro) apmērā” informatīvā ziņojuma 

Ņemts vērā Precizēts informatīvā ziņojuma teksts 
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4.2.2.apakšpunktā (35.lpp.). Ievērojot minēto, lūdzam 

attiecīgi precizēt informatīvo ziņojumu. 

45.  Informatīvā ziņojuma 72.lpp Tieslietu ministrija 

Lūdzam svītrot norādi uz konkrētu komersantu – SIA 

„Gādības”, informatīvā ziņojuma 7.1.apakšpunktā 

(72.lpp.). Vēršam uzmanību, ka informācijas par konkrētas 

privāto tiesību juridiskās personas pārkāpumiem izpaušana 

dokumentā, kam nav noteikts ierobežotas pieejamības 

statuss, pirmkārt, var nodarīt nesamērīgu kaitējumu 

attiecīgās privātpersonas reputācijai, un, otrkārt, var kaitēt 

krāpšanas gadījuma izmeklēšanai. Turklāt no informatīvajā 

ziņojumā ietvertās informācijas nav nepārprotami skaidrs, 

kādā stadijā šobrīd atrodas izmeklēšanas process un vai 

attiecīgā komersanta vaina ir pierādīta. Ievērojot minēto, 

lūdzam attiecīgi precizēt informatīvo ziņojumu. 

Ņemts vērā  Ziņojuma 7.1.sadaļas 73.lapā 

informācija precizēta 

46.  Informatīvā ziņojuma 81.lpp Tieslietu ministrija 

Lūdzam precizēt gala ziņojuma sākotnējā izvērtējuma 

paredzamo termiņu informatīvā ziņojuma 9.sadaļas pēdējā 

rindkopā, ievērojot, ka 2013.gada 1.ceturksnis jau ir 

pagājis. 

Ņemts vērā Precizēts informatīvā ziņojuma teksts 

82.lpp 

47.  Informatīvā ziņojuma 83.lpp Tieslietu ministrija 

Lūdzam aktualizēt informatīvā ziņojuma 10.sadaļā 

(83.lpp.) ietverto informāciju par nākamā pārskata perioda 

plānotajiem pasākumiem – Partnerības līguma projekta 

saskaņošanu ar Eiropas Komisiju, darbības programmas 

„Izaugsme un nodarbinātība” projekta virzību Ministru 

kabinetā, likumprojekta „Eiropas Savienības struktūrfondu 

un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda 

vadības likums” virzību, kā arī tikšanās ar Eiropas 

Komisiju par vienkāršoto izmaksu piemērošanu jaunajā 

plānošanas periodā rezultātiem. 

Ņemts vērā daļēji Skatīt precizēto informatīvā ziņojuma 

tekstu (83.-84.lpp.). 

Papildus jāatzīmē, ka informācija 

iekļauta nepieciešama detalizācijas 

pakāpē.  

48.  Informatīvā ziņojuma 31.lpp Izglītības un zinātnes ministrija 

Lūdzam precizēt ziņojuma projekta 4.2.1.apakšnodaļā 

„Kopējais ES fondu finanšu progress un mērķu 

sasniegšana” (31.lpp.) norādīto informāciju atbilstoši IZM 

izteiktajam iebildumam par protokollēmuma projekta 

12.punktu. 

Saskaņots elektroniski, 

iebildums netiek 

uzturēts.  

Šāds sistēmisks 

risinājums izriet no tā, ka 

VI ir konstatējusi, t.sk. 

10. Attiecīgā nozares ministrija 

par kārtējo gadu līdz nākamā gada 

31.martam apkopo un iesniedz 

Ministru kabinetā informāciju par tās 

kā ES fonda finansējuma saņēmēja vai 

tās padotības iestādes kā ES fonda 
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saņemto LM 

ierosinājumu, dažādu 

rīcību gadījumos, kad 

valsts budžeta iestāde kā 

finansējuma saņēmējs ir 

konstatējusi neatbilstoši 

veiktos izdevumus pirms 

iekļaušanas maksājumu 

pieprasījumos, tādējādi 

tos deklarējot kā 

attiecināmus. Lai 

novērstu situācijas, kad 

iestāde maksājumu 

pieprasījumos deklarē 

neattiecināmus/neatbilst

ošus izdevumus, par ko 

jau ir skaidri zināms, un, 

lai nodrošinātu vienotu 

praksi ES fondu ietvaros, 

VI ierosinājusi MK 

protkollēmuma 

projektā noteikt, ka 

reizi gadā ministrija 

informē MK par šādiem 

gadījumiem un rīcību. 

VI uzskata, ka valsts 

budžeta iestādei 

jārīkojas atbilstoši 

iestādes noteiktajai 

kārtībai 5, t.sk. 

attiecīgajai iestādei 

jāveic dienesta pārbaude 

atbilstoši Valsts 

pārvaldes iekārtas 

likuma 35.panta pirmajai 

finansējuma saņēmēja īstenotajiem ES 

fonda projektiem, ja kādā no šiem 

projektiem kalendārā gada ietvaros 

finansējuma saņēmējs veicis tādus no 

ES fonda projekta īstenošanai plānotā 

valsts budžeta finansējuma 

neatbilstošus izdevumus, kuri nav 

iekļauti maksājuma pieprasījumā ES 

finansējuma atmaksas saņemšanai. 

                                                 
5 šajos gadījumos jārīkojas līdzīgi kā saskaņā ar MK 08.03.2011. protokolā Nr.14 21.§ 4.p. noteikto, kad AI/SI konstatē neatbilstību valsts budžeta iestādē  
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daļai un pēc dienesta 

pārbaudes atzinuma 

saņemšanas, ja 

nepieciešamas, 

jāierosina 

disciplinārlieta pret 

atbildīgajām 

amatpersonām un 

pārvaldes 

amatpersonām. 

Disciplinārlietas tiek 

ierosinātas saskaņā ar 

Valsts pārvaldes iekārtas 

likumu un Valsts 

civildienesta ierēdņu 

disciplināratbildības 

likumu. 

Tāpat ir jāuzsver, ka 

daudz pozitīvāk 

vērtējama ir finansējuma 

saņēmēja rīcība, 

savlaicīgi pašām 

konstatējot problēmu, 

nepieļaujot neatbilstošu 

maksājumu 

pieprasījumu virzīšanu 

tālāk vadības un 

kontroles sistēmā. 

Savlaicīga, pirms 

iekļaušanas maksājuma 

pieprasījumā, 

neatbilstošu izdevumu 

konstatēšana no 

finansējuma saņēmēja 

puses, liecina par to, ka 

tā iekšējā kontroles 

sistēma darbojas 

efektīvāk un nekā tad, 
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kad šādas problēmas 

netiek konstatētas, netiek 

ziņotas un izmeklētas, 

veikti pasākumi. 

Vienlaikus ir 

redakcionāli precizēts 

MK protokollēmuma 

projekta punkts. 

49.  Informatīvā ziņojuma 35.lpp Izglītības un zinātnes ministrija 

Lūdzam precizēt ziņojuma projekta 4.2.2.apakšnodaļā 

„Informācija par valsts budžeta virssaistībām” (35.lpp.) 

norādīto informāciju atbilstoši IZM izteiktajam 

iebildumam par protokollēmuma projekta 4.punktu. 

Ņemts vērā Protokollēmuma projekta punkta 

redakcija precizēta atbilstoši  

19.02.2014. Koalīcijas partneru darba 

grupas par ES struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda jautājumiem sēdē 

lemtajam. Protokollēmuma punkts 

paredz, ka darbības programmas 

„Cilvēkresursi un attīstība” un 

darbības programmas „Infrastruktūra 

un pakalpojumi” ietvaros Eiropas 

Reģionālās attīstības fonda 

finansējuma ietaupījumu pēc 

2014.gada 31.maija atstāj neizmantotu 

– nepārdala citiem projektiem, kā arī 

tam pašam projektam, citām, sākotnēji 

projektā neparedzētām darbībām, 

izņemot, ja ir pieņemts attiecīgs MK 

lēmums gadījumos, kad (1) pastāv 

augsts risks neapgūt ES fondu 

pamatpiešķīrumu vai (2) papildu 

izdevumi kritiski nepieciešami 

uzsākto projektu sekmīgai 

pabeigšanai. 

50.  Informatīvā ziņojuma 39.lpp Izglītības un zinātnes ministrija 

Lūdzam precizēt ziņojuma projekta 4.2.3.apakšnodaļā 

„Darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 

finanšu progress, mērķu un rezultātu sasniegšana” (39.lpp.) 

norādīto informāciju attiecībā uz aktivitāšu īstenošanu 

augstākās izglītības un zinātnes jomā, nodrošinot vienotu 

Ņemts vērā. Precizēts ziņojuma  teksts 40.lp. 

atbilstoši IZM 25.02. elektroniski 

sniegtajam precizētajam 

priekšlikumam:  
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pieeju informācijas izklāstam, jo iepriekš salīdzinājums 

sniegts pret plānošanas dokumentos plānoto. Ņemot vērā 

iepriekš minēto, lūdzam izteikt rindkopu šādā redakcijā: 

„Augstākās izglītības un zinātnes jomā, kurā finansējuma 

saņēmējam ir izmaksāti 90,1% no kopējā piešķīruma, 

rādītāji atsevišķās aktivitātēs un apakšaktivitātēs nav 

sasniegti plānošanas dokumentos noteiktajā apjomā, 

piemēram, attiecībā uz zinātnei un pētniecībai piesaistīto 

darbinieku skaitu – 66% pret DP plānoto un atbalstīto 

maģistrantūras studentu skaits – 76% pret DP plānoto. 

Vienlaikus, rādītājs attiecībā uz atbalstīto doktorantūras 

studentu skaitu ir pārsniegts – 120% pret DP plānoto. Taču 

atbilstoši prognozēm uz 2015.gadu rādītāji tiks sasniegti 

plānotajā apjomā.”. 

51.  Informatīvā ziņojuma 44.lpp Izglītības un zinātnes ministrija 

Lūdzam precizēt ziņojuma projekta 4.2.4.apakšnodaļā 

„Darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” 

finanšu progress, mērķu un rezultātu sasniegšana” (44.lpp.) 

norādīto informāciju par IZM īstenoto projektu 

2.1.1.3.2.apakšaktivitātes „Informācijas tehnoloģiju 

infrastruktūras un informācijas sistēmu uzlabošana 

zinātniskajai darbībai”, attiecīgo rindkopu izsakot šādā 

redakcijā: 

„Tāpat sarežģījumi attiecībā uz aktivitātes ieviešanu un 

attiecīgi finansējuma apgūšanu ir radušās aktivitātes 

„Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras un informāciju 

sistēmu uzlabošana zinātniskajai darbībai” IZM īstenotā 

projekta ietvaros. Saskaņā ar MK noteikumiem par 

aktivitātes īstenošanu6 projekts ir jāīsteno ar 40 sadarbības 

partneriem, no kuriem pusei ir jābūt Latvijā reģistrētām 

zinātniskajām institūcijām, dažas no kurām 2013.gada 

2.pusgadā izteica vēlmi izstāties no projekta. Saskaņā ar 

IZM informāciju notika vairākas tikšanās ar zinātniskajām 

institūcijām un ir panākta vienošanās par  turpmākajiem 

Ņemts vērā Precizēts ziņojuma teksts 45.lpp 

                                                 

6 MK 02.02.2010 noteikumi Nr.109 
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projekta aktivitāšu īstenošanas principiem un tiem 

atbilstošu plānoto projekta aktivitāšu finansējumu, kā 

rezultātā starp projekta īstenošanā iesaistītām pusēm ir 

panākta vienošanās par sekmīgu projekta realizāciju. 

Vienlaikus, lai nodrošinātu projekta pastiprinātu 

uzraudzību, AI un SI rūpīgi apņēmušās uzraudzīt projekta 

gaitu un finansējuma apgūšanu līdz projekta īstenošanas 

beigām.”. 

52.  Informatīvā ziņojuma 4.2.5.sadaļa 

(50.lpp) 
Izglītības un zinātnes ministrija 

Lūdzam precizēt ziņojuma projekta 4.2.5.apakšnodaļā 

„Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 

finanšu progress, mērķu un rezultātu sasniegšana” (50.lpp.) 

norādīto informāciju par 3.1.1.1.aktivitātes otrās kārtas 

ieviešanas progresu, norādot, ka 3.1.1.1.aktivitātes otrās 

kārtas ietvaros 2013.gadā tika noslēgtas 5 vienošanās 

(2014.gada janvārī un februārī attiecīgi 4 un 2 vienošanas), 

vienlaikus norādot, ka projektu īstenošana norit atbilstoši 

plānotajam laika grafikam, jo šobrīd nav identificēti 

papildus riski projektu īstenošanu nepabeigt līdz 

31.08.2015. 

Ņemts vērā Ziņojuma 4.2.5.sadaļas 51.lapā 

informācija precizēta 

53.  Informatīvā ziņojuma 4.2.1.sadaļa 

(24.lpp) 
Satiksmes ministrija 

Informatīvā ziņojuma projekta 4.sadaļas „2007. -2013.gada 

plānošanas perioda ES fondu ieviešana” 4.2.apakšsadaļas 

„ES fondu investīciju progress” 4.2.1.punktā „Kopējais ES 

fondu finanšu progress un mērķu sasniegšana”   (24.lpp.), 

aprakstot Eiropas Savienības finansējuma apguves 

apjomus, minēts, ka vislielākais līdzekļu apjoms līdz 

2015.gada beigām vēl jāizmaksā VARAM (199,4 milj. latu  

(283,7 milj. euro)), kā arī SM (317 milj. latu (451 milj 

euro)), EM (197,7 milj. latu (281,3 milj. euro)), kā arī IZM 

(172,9 milj. latu (246 milj. euro)). Vienotas izpratnes par 

minētā secinājuma mērķi un nepieciešamību nolūkā 

lūdzam papildināt informatīvā ziņojuma projekta minētās 

sadaļas 4.2.1.punktu ar informāciju par apstākļiem, kādēļ 

attiecīgo institūciju pārraudzībā esošajās Eiropas 

Savienības fondu aktivitātēs ir plānots šāds Eiropas 

Savienības fondu finansējuma apguves plāns, piemēram, 

Ņemts vērā Precizēts informatīvā ziņojuma teksts 

24.lpp: 

„Apjomīgais atlikušā izmaksājamā 

finansējuma apjoms SM 

administrētajās ES fondu aktivitātēs, 

skaidrojams ar to, ka to ietvaros tiek 

īstenoti sarežģīti ilgtermiņa 

infrastruktūras, tostarp komplicētu 

inženiertehnisku būvju attīstības 

projekti.” 
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norādot, ka Satiksmes ministrijas pārraudzībā esošo 

Eiropas Savienības fondu aktivitāšu ietvaros tiek īstenoti 

sarežģīti ilgtermiņa infrastruktūras, tostarp komplicētu 

inženiertehnisku būvju attīstības projekti. 

54.  Informatīvā ziņojuma 4.2.1.sadaļa 

(26.lpp) 
Satiksmes ministrija 

Informatīvā ziņojuma projekta 4.sadaļas „2007. -2013.gada 

plānošanas perioda ES fondu ieviešana” 4.2.apakšsadaļas 

„ES fondu investīciju progress”  4.2.1.punktā „Kopējais ES 

fondu finanšu progress un mērķu sasniegšana” (26.lpp.), 

aprakstot valsts budžeta 2013.gadam plāna izpildi, minēts, 

ka, lai arī visa gada garumā ministrijas veica aktīvu 

finansēšanas plānu precizēšanu un finansējuma 

pārplānošanu uz gada noslēgumu, īpaši kohēzijas fonda 

ietvaros Satiksmes ministrijas un Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas, gadam noslēdzoties, šo 

iestāžu kā AI ietvaros neizpildes bija minimālās. Vēršam 

uzmanību, ka Satiksmes ministrijas pārraudzībā esošajās 

Eiropas Reģionālās attīstības fondu aktivitātēs valsts 

budžeta 2013.gadam plāns netika apgūts par 7 latiem, kas 

ir 0,000011 % no plānotajiem 63 516 675 latiem, savukārt 

Kohēzijas fondu aktivitātēs valsts budžeta 2013.gadam 

plāns netika apgūts par 6 latiem, kas ir 0,0000059 % no 

plānotajiem 102 252 083 latiem. Līdz ar to nav pamatots 

norādījums, ka Satiksmes ministrijas kā atbildīgās iestādes 

neizpilde bija minimāla, jo pēc būtības šāda neapguve nav 

uzskatāma par neapguvi, kā tas ir  norādīts informatīvā 

ziņojuma projekta minētās sadaļas 4.2.1.punktā (26.lpp.), 

minot, ka visprecīzāk finansējuma plānošanu nodrošinājusi 

Satiksmes ministrija, kuras kopējais pieejamais budžets 

gada ietvaros praktiski nemainījās un tika apgūts 100 % 

apmērā. 

Ņemot vērā minēto, lūdzam precizēt informatīvā ziņojuma 

4.sadaļas „2007.  - 2013.gada plānošanas perioda ES fondu 

ieviešana” 4.2.apakšsadaļas „ES fondu investīciju 

progress” 4.2.1.punktu (26.lpp.), aprakstot valsts budžeta 

2013.gadam plāna izpildi. 

Ņemts vērā Precizēts informatīvā ziņojuma teksts 

26.lpp: 

„Vienlaikus jāpiezīmē, ka lai arī visa 

gada garumā ministrijas veica aktīvu 

finansēšanas plānu precizēšanu un 

finansējuma pārplānošanu uz gada 

noslēgumu, īpaši KF ietvaros SM un 

VARAM, gadam noslēdzoties 

VARAM kā AI ietvaros neizpilde bija 

minimālas.” 
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55.  Informatīvā ziņojuma 4.2.2.sadaļa 

(35.lpp), 2.pielikums 
Satiksmes ministrija 

Informatīvā ziņojuma projekta 4.sadaļas „2007. -2013.gada 

plānošanas perioda ES fondu ieviešana” 4.2.apakšsadaļas 

„ES fondu investīciju progress”   4.2.2.punktā „Informācija 

par valsts budžeta virssaistībām”  (35.lpp.) un Ministru 

kabineta protokollēmuma projekta 3.2.apakšpunktā vadošā 

iestāde ierosina samazināt virssaistības 1,1 milj.latu (1,5 

milj.euro) apmērā 3.2.1.2.aktivitātei „Tranzītielu 

sakārtošana pilsētu teritorijās”. Vēršam uzmanību, ka 

informatīvā ziņojuma projekta 2.pielikumā par 

3.2.1.2.aktivitātes brīvo virssaistību finansējumu norādīts, 

ka atlikums ir izveidojies pēc iepirkumu veikšanas, proti, 

pēc būtības tā nav virssaistību līguma neizpilde, bet gan 

projektu ietaupījums, un to, atbilstoši 2014.gada 

19.februāra Koalīcijas partneru darba grupas par Eiropas 

Savienības fondu jautājumiem darba materiālos paustajam, 

ir plānots novirzīt 3.3.1.4.aktivitātei „Lidostu 

infrastruktūras attīstība” un tālākā rīcība būs atkarīga no 

lemtā Koalīcijas partneru darba grupā par Eiropas 

Savienības fondu jautājumiem.  

Ņemot vērā minēto, lūdzam precizēt informatīvā ziņojuma 

projekta 4.sadaļas „2007. -2013.gada plānošanas perioda 

ES fondu ieviešana” 4.2.apakšsadaļas „ES fondu 

investīciju progress” 4.2.2.punktu „Informācija par valsts 

budžeta virssaistībām”  un Ministru kabineta 

protokollēmuma projekta  3.2.apakšpunktu atbilstoši 

informatīvā ziņojuma 2.pielikumam un Koalīcijas partneru 

darba grupā par Eiropas Savienības fondu jautājumiem 

lemtajam. 

Ņemts vērā Protokollēmuma 2.punkts: 

 

„2.Jautājumus par virssaistību finanšu 

disciplīnas principu izpildi, kas izriet 

no informatīvā ziņojuma sniegtās 

analīzes un risku izvērtēšanas 

rezultātiem, skatīt nākamajā Koalīcijas 

partneru darba grupas par ES 

struktūrfondu un Kohēzijas fonda 

jautājumiem.” 

56.  Informatīvā ziņojuma 7.1.sadaļa 

(76.lpp) 
Satiksmes ministrija 

Informatīvā ziņojuma projekta 7.sadaļas „Neatbilstības ES 

fondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētu 

projektu ietvaros” 7.1.apakšsadaļā „Neatbilstības ar 

finansiālu ietekmi ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas 

periodā ES fondos līdz 2013.gada 31.decembrim” 

ietvertajā tabulā Nr.3 (78.lpp.) norādīts, ka Satiksmes 

ministrijas pārziņā esošajās Eiropas Savienības fondu 

Ņemts vērā Veikti precizējumi 7.1.nodaļas tabulā 

Nr.3. 
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aktivitātēs, kur Satiksmes ministrija ir kā finansējuma 

saņēmējs, konstatētas trīs neatbilstības virs 85 latiem un ir 

ierosinātas trīs izmeklēšanas. Vēršam uzmanību, ka 

3.2.1.1.aktivitātē „Valsts 1.šķiras autoceļu maršrutu 

sakārtošana” un 3.3.1.1.aktivitātē „TEN-T autoceļu tīkla 

uzlabojumi” Satiksmes ministrijas kā Eiropas Savienības 

fonda finansējuma saņēmēja funkcijas, ievērojot likumā 

„Par autoceļiem” noteikto, atbilstoši deleģēšanas līgumam, 

veic valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi”. Līdz ar 

to par Satiksmes ministrijas kā Eiropas Savienības fondu 

atbildīgās iestādes visām konstatētajām neatbilstībām ir 

veikta viena dienesta pārbaude deleģēšanas līgumā 

noteiktajā kārtībā.  

Ņemot vērā minēto, lūdzam attiecīgi precizēt informatīvā 

ziņojuma projekta  7.sadaļas „Neatbilstības ES fondu un 

citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētu projektu 

ietvaros” 7.1.apakšsadaļā iekļauto tabulu Nr.3. 

57.  Informatīvā ziņojuma 10.sadaļa 

(86.lpp) 
Satiksmes ministrija 

Informatīvā ziņojuma projekta 10.sadaļā „Jaunais ES fondu 

2014.–2020.gada plānošanas periods” (86.lpp.), skaidrojot 

ātrāk uzsākamā specifiskā atbalsta mērķa priekšlikuma 

virzības kārtību, norādīts, ka pēc priekšlikuma 

saskaņošanas Valsts sekretāru sanāksmē un Pagaidu 

uzraudzības komitejā atbildīgā nozares ministrija 

priekšlikumu informatīvā ziņojuma veidā virza izskatīšanai 

Ministru kabinetā. Lūdzam sniegt skaidrojumu, vai 

informatīvā ziņojuma projekts pēc izsludināšanas Valsts 

sekretāru sanāksmē un saskaņošanas procedūras veikšanas 

ar atzinumu sniegušajām institūcijām ir virzāms 

izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē vai atbilstoši 

Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumu Nr.300 

„Ministru kabineta kārtības rullis” 144.2.apakšpunktam 

virzāms izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē, ja 

saskaņošanas procesā nav panākta vienošanās, vai 

atbilstoši 164.5.1.apakšpunktam virzāms uzskatīšanai 

Ministru kabinetā, ja tas uzskatāms par saskaņotu. 

Ņemts vērā 

Izziņas ietvaros 

skaidrojam, ka 

saskaņošanas process 

paredzēts atbilstoši MK 

kārtības rullī noteiktajai 

kārtībai. FM mērķis bija 

nodrošināt šo 

dokumentu virzības 

caurspīdīgumu, tāpēc arī 

tika noteikts pienākums 

izsludināt šos 

dokumentus VSS, par ko 

tika saņemts arī TM 

atbalsts (lūdz skatīt 

2013.gada 18.decembra 

FM e-pastu) 

 

58.  Informatīvā ziņojuma 10.sadaļa 

(86.lpp) 
Satiksmes ministrija Ņemts vērā. Skatīt informatīvā ziņojuma 10.sadaļu. 
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Informatīvā ziņojuma projekta 10.sadaļā „Jaunais ES fondu 

2014.–2020.gada plānošanas periods” (86.lpp.), skaidrojot 

ātrāk uzsākamā specifiskā atbalsta mērķa priekšlikumā 

ietveramo informāciju, norādīts, ka projekta ietvaros 

plānoto attiecināmo izmaksu aprakstā izmaksu 

attiecināmības nosacījumi norādāmi atbilstoši 2014.-

2020.gada ES fondu plānošanas perioda dokumentos, to 

projektos noteiktajam un ņemot vērā normatīvos aktus par 

ES fondu vadību un īstenošanu 2014.-2020.gadam. Vēršam 

uzmanību, ka nav spēkā esoši normatīvie akti par Eiropas 

Savienības fondu vadību un īstenošanu 2014.-2020.gadam. 

Atbilstoši Finanšu ministrijas sniegtajam skaidrojumam 

saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 4.jūnija rīkojuma 

Nr.230 „Par Koncepciju par Eiropas Reģionālās attīstības 

fonda, Eiropas Sociālā fonda, Kohēzijas fonda, Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu 

un zivsaimniecības fonda ieviešanu 2014.–2020.gadā 

Latvijā” 3.2.apakšpunktu Finanšu ministrijai 

likumprojektu par Eiropas Reģionālās attīstības fonda, 

Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda vadību 2014.–

2020.gada plānošanas periodam Eiropas Savienības fondu 

vadības Ministru kabinetā jāiesniedz līdz 2014.gada 

31.martam, savukārt Saeimā tā virzība pieņemšanai 

galīgajā lasījumā indikatīvi varētu būt līdz 2014.gada jūlija 

mēnesim. Atbilstoši minētā Ministru kabineta rīkojuma 

3.3.apakšpunktam 2014. – 2020.gada plānošanas perioda 

likumam pakārtotie Ministru kabineta noteikumi Finanšu 

ministrijai Ministru kabinetā ir jāiesniedz līdz 2014.gada 

28.novembrim. Ņemot vērā, ka Ministru kabineta 

2013.gada 8.augusta sēdēs protokollēmuma „Par valsts 

budžeta jaunajām politikas iniciatīvām 2014., 2015. un 

2016.gadam” (prot.Nr.43, 11.§.) 15.punktā noteiktie 

specifiskie atbalsta mērķi ir uzsākami 2014.gada pirmajā 

pusē, lūdzam svītrot informatīvā ziņojuma projekta 

10.nodaļā (86.lpp.) minēto, ka  projekta ietvaros plānoto 

attiecināmo izmaksu aprakstā izmaksu attiecināmības 

nosacījumi norādāmi ņemot vērā normatīvos aktus par ES 

fondu vadību un īstenošanu 2014.-2020.gadam. 

Skaidrojam, ka ES fondu 

vadību un īstenošanu 

2014. – 2020.gadā 

nosaka ne tikai LR 

nacionālie normatīvie 

akti, bet arī ES tiesību 

akti. Vēršam uzmanību, 

ka, piemēram, 2013.gada 

17.decembrī ir 

apstiprināta vispārīgā ES 

fondu regula 

Nr.1303/2013, kuras 

piemērošanas pienākums 

ir noteikts FM virzītajā 

aprakstā. 
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59.  Informatīvā ziņojuma 10.sadaļa 

(87.lpp) 
Satiksmes ministrija 

Informatīvā ziņojuma projekta 10.sadaļā „Jaunais ES fondu 

2014.–2020.gada plānošanas periods” (87.lpp.) norādīts, ka 

informatīvajam ziņojumam par ātrāk uzsākamā specifiskā 

atbalsta mērķa ieviešanu pievienojamajā Ministru kabineta 

sēdes protokollēmumā iekļauj norādi par to, ka atbildīgā 

ministrija pieprasījumu finansējuma pārdalei no 80.00.00 

programmas „Nesadalītais finansējums ES politiku 

instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības 

līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” var 

iesniegt pēc tam, kad Finanšu ministrijai ir iesniegusi 

informāciju, kas apliecina, ka atbildīgā ministrija ir guvusi 

pietiekošu pārliecību, ka Ministru kabineta 

protokollēmumā par specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu 

noteiktās darbības tiek īstenotas, ievērojot Eiropas 

Savienības un Latvijas Republikas tiesību aktos, tai skaitā 

publisko iepirkumu, budžeta plānošanas un izpildes 

regulējošajos tiesību aktos noteiktos un informatīvajā 

ziņojumā ietvertos specifiskā atbalsta mērķa īstenošanas 

nosacījumus un netiek radīti papildu izdevumi valsts 

budžetam.  

Vēršam uzmanību, ka, kamēr projektu īstenošanai nav 

piešķirts finansējums un projektu īstenošana nav uzsākta, 

atbildīgā iestāde nevarēs gūt pārliecību, ka darbības tiek 

īstenotas, ievērojot budžeta plānošanas un izpildes 

regulējošajos tiesību aktos noteiktos nosacījumus. Ņemot 

vērā minēto, lūdzam precizēt informatīvā ziņojuma 

projektu. 

Ņemts vērā. 

 

Skaidrojam pārliecība 

jāgūst un  apliecinājums 

jāsniedz, ņemot vērā 

iestāžu iesniegto 

informāciju un 

dokumentus (piemēram, 

pasākumu iekšējo 

procedūru aprakstus vai 

to grozījumus, projekta 

finansējumu, laika 

grafiku, projekta 

aktivitāšu, rezultātu un 

uzraudzības rādītāju 

plānojumu, projekta 

īstenošanas un 

administrēšanas 

personālu, nepieciešamo 

materiāltehnisko 

nodrošinājumu, projekta 

iepirkuma plānu u.tml.).   

Pārliecība jāgūst un  apliecinājums 

jāsniedz, ņemot vērā iestāžu iesniegto 

informāciju un dokumentus 

(piemēram, pasākumu iekšējo 

procedūru aprakstus vai to grozījumus, 

projekta finansējumu, laika grafiku, 

projekta aktivitāšu, rezultātu un 

uzraudzības rādītāju plānojumu, 

projekta īstenošanas un 

administrēšanas personālu, 

nepieciešamo materiāltehnisko 

nodrošinājumu, projekta iepirkuma 

plānu u.tml.). 

60.  Informatīvā ziņojuma 10.sadaļa 

(88.lpp) 
Satiksmes ministrija 

Informatīvā ziņojuma projekta 10.sadaļā „Jaunais ES fondu 

2014.–2020.gada plānošanas periods” (88.lpp.) norādīts, ka 

informatīvajam ziņojumam par ātrāk uzsākamā specifiskā 

atbalsta mērķa ieviešanu pievienojamajā Ministru kabineta 

sēdes protokollēmumā iekļauj pienākumu atbildīgajai 

iestādei nodrošināt, ka pēc Ministru kabineta noteikumu 

par specifiskā atbalsta mērķa ieviešanu Eiropas Savienības 

fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda spēkā stāšanās 

Ņemts vērā. 

Skaidrojam izziņas 

ietvaros, ka minētais 

uzdevums ir noteikts 

atbildīgajai ministrijai, 

nevis atbildīgajai 

iestādei, attiecīgi atbilst 

spēkā esošajam un 

plānotajam ES fondu 
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un sadarbības iestādes uzaicinājuma iesniegt projekta 

iesniegumu saņemšanas Ministru kabineta 

protokollēmumā minētais un informatīvajā ziņojumā 

aprakstītais priekšlikums projekta iesnieguma veidā tiek 

iesniegts izvērtēšanai sadarbības iestādei tās noteiktajā 

termiņā. Vēršam uzmanību, ka atbildīgā iestāde ir Eiropas 

Savienības fondu ieviešanu uzraugošā un kontrolējošā 

iestāde un tās kompetencē nav iesniegt projekta 

iesniegumus.  

Līdz ar to lūdzam precizēt informatīvā ziņojuma projektu, 

precizējot atbildīgo par projekta iesnieguma sagatavošanu 

un iesniegšanu sadarbības iestādei. 

regulējumam. Vēršam 

uzmanību, ka 

„nodrošināt iesniegšanu” 

nenozīmē tiešu 

uzdevumu ministrijai 

pašai iesniegt 

iesniegumu. Tas nozīmē, 

ka ministrijai ir jāveic 

nepieciešamie pasākumi, 

lai projekta iesniegumu 

sadarbības iestādē 

iesniegtu attiecīgais 

projekta iesniedzējs. 

61.  3.pielikums Vides Aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

Ziņojuma projekta 3.pielikumā lūdzam precizēt 

programmas „Nacionālā klimata politika” kopējo 

finansējumu no 1 1205 405 euro uz 1 1205 406 euro. 

Ņemts vērā Skatīt 3.pielikumu. 

 

 

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. 7. Protokollēmuma 13.punkts Veselības ministrija 

Papildus izsakām priekšlikumu par 

protokollēmuma 13.punktu un aicinām 

Vadošo iestādi izstrādāt vienotu metodiku, 

lai nodrošinātu vienotu pieeju, tādējādi 

optimizējot ES fondu vadībā iesaistīto 

cilvēkresursu izmantošanu gan plānošanas, 

gan kontroles līmeni. 

 

Ņemts vērā.  

Vadošā iestāde paredz izstrādāt 

vienotas metodikas vienkāršoto 

izmaksu ieviešanai, par ko liecina arī 

vadošās iestādes š.g. 27.janvārī visām 

ES fondu administrēšanā esošajām 

iestādēm elektroniski nosūtīts 

komentēšanai tehniskās specifikācijas 

projekts par vienkāršoto izmaksu 

piemērošanas analīzi un metodoloģijas 

izstrādi ES fondu 2014. – 2020.gada 

plānošanas perioda ietvaros. Toties 

Skatīt protokollēmuma 16.punktu 
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attiecībā uz ātrāk uzsākamajām 

aktivitātēm, ja atbildīgās nozares 

ministrijas (noteiktas ar Ministru 

kabineta 2013.gada 8.augusta 

protokollēmuma (prot.Nr.43, 11.§) 

15.punktu) plāno piemērot kādu no 

vienkāršoto izmaksu veidiem, 

nepieciešams pašiem izstrādāt 

metodikas un iesniegt tās saskaņošanai 

vadošajā iestādē.   

2. 8. Protokollēmuma 

8.1.apakšpunkts 
Tieslietu ministrija 

Lūdzam skaidrības labad precizēt 

protokollēmuma projekta 

8.1.apakšpunktu, norādot konkrētu 

normatīvo aktu jomu. 

Ņemts vērā daļēji Ziņojuma 7.1. sadaļā ir papildināta 

skaidrojoša informācija 

3. 9. Protokollēmuma 12.punkts Labklājības ministrija 

Vienlaikus informējam, ka atbilstoši 2014. 

gada 13. janvāra FM un LM darba 

sanāksmē lemtajam par turpmāko rīcību 

saistībā ar finansējuma saņēmēju (FS) - 

VB iestāžu konstatētiem neatbilstoši 

veiktiem izdevumiem pirms to iekļaušanas 

maksājumu pieprasījumā (MP), LM veica 

FS aptauju par šādu izdevumu apmēriem. 

Saņemta informācija, ka līdz 2013.gada 

31.decembrim LM pārziņas aktivitāšu 

projektos nav konstatēti MP neiekļauti 

neatbilstoši veikti izdevumi, līdz ar to šajā 

pārskata periodā konkrētu izdevumu 

informāciju, kas būtu iekļaujama 

ziņojumā, LM nesniedz. Vienlaikus, ņemot 

vērā, ka šādu izdevumu rašanās ir 

iespējama un konceptuāli mums ir svarīgi, 

lai sistēmiski būtu noteikts, ka par MP 

neiekļautiem neatbilstošiem izdevumiem 

turpmāk jāinformē MK, LM atbalsta 

12.punkta iekļaušanu protokollēmumā. 

Ņemts vērā.  10. 

Attiecīgā nozares ministrija par kārtējo gadu 

līdz nākamā gada 31.martam apkopo un 

iesniedz Ministru kabinetā informāciju par tās 

kā ES fonda finansējuma saņēmēja vai tās 

padotības iestādes kā ES fonda finansējuma 

saņēmēja īstenotajiem ES fonda projektiem, ja 

kādā no šiem projektiem kalendārā gada 

ietvaros finansējuma saņēmējs veicis tādus no 

ES fonda projekta īstenošanai plānotā valsts 

budžeta finansējuma neatbilstošus izdevumus, 

kuri nav iekļauti maksājuma pieprasījumā ES 

finansējuma atmaksas saņemšanai. 
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4. 10. Informatīvā ziņojuma 67.lpp Tieslietu ministrija 

Lūdzam precizēt informatīvā ziņojuma 

7.sadaļas pirmās rindkopas pirmo teikumu, 

aizstājot vārdu „kopienas” ar vārdu 

„Savienības”, ievērojot, ka atbilstoši 

Līguma par Eiropas Savienību 1.pantam 

„Savienība aizstāj Eiropas Kopienu un ir 

tās pēctece”. 

Ņemts vērā Neatbilstība  ir jebkurš Savienības tiesību aktu 

pārkāpums, kas noticis saimnieciskās darbības 

subjekta darbības vai bezdarbības dēļ un kas 

rada vai varētu radīt kaitējumu ES vispārējam 

budžetam, prasot no vispārējā budžeta segt 

nepamatotu izdevumu daļu, un par ko 

samazina projekta attiecināmās izmaksas. 

5. Informatīvā ziņojuma 

10.sadaļa 
Labklājības ministrija 

Attiecībā uz ziņojumu izsakām 

priekšlikumu papildināt 84.lpp 10.sadaļas 

„Jaunais ES fondu 2014. - 2020. gada 

plānošanas periods” rindkopas „2014. - 

2020. gada ES fondu plānošanas perioda 

specifisko atbalsta mērķu īstenošanas 

uzsākšanas kārtība 2014. gada pirmajā 

pusgadā” 2.apakšpunktu ar informāciju, ka 

2013. gada 17. decembra MK sēdē 

atbalstīts informatīvais ziņojums „Par 

Eiropas Savienības fondu darbības 

programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 

7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt 

nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās 

neiesaistītu jauniešu nodarbinātību 

Jauniešu garantijas ietvaros” 1. un 2.kārtas 

īstenošanu” un ar 2014. gada 1. janvāri 

plānots uzsākt 7.2.1.SAM 1.kārtas projekta 

īstenošanu. 

Ņemts vērā Papildināta informatīvā ziņojuma 10.sadaļa 

6. Informatīvā ziņojuma 

4.2.5.sadaļa (50.lpp) 
Izglītības un zinātnes ministrija 

Lūdzam izvērtēt nepieciešamību precizēt 

ziņojuma projekta 4.2.5.apakšnodaļā 

„Darbības programmas „Infrastruktūra un 

pakalpojumi” finanšu progress, mērķu un 

rezultātu sasniegšana” (50.lpp.) norādītās 

informācijas par izglītības jomas aktivitāšu 

ieviešanu aktualitāti, minot 

3.1.1.2.aktivitātes, 

Ņemts vērā Ziņojuma 4.2.5.sadaļas 51.lapā informācija 

precizēta 
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3.1.3.3.1.apakšaktivitātes un 

3.1.3.3.2.apakšaktivitātes ietvaros 

sasniegtos rādītājus. 

7. Informatīvā ziņojuma 

10.sadaļa (50.lpp) 
Izglītības un zinātnes ministrija 

Lūdzam izvērtēt nepieciešamību precizēt 

ziņojuma projekta 10.nodaļā „Jaunais ES 

fondu 2014.–2020.gada plānošanas 

periods” (84.lpp.) norādītās informācijas 

aktualitāti atbilstoši ministriju 17.02.2014. 

sniegtajiem priekšlikumiem par atsevišķu 

SAM īstenošanas uzsākšanu prioritāri 

2014.gadā. 

Ņemts vērā  Skatīt precizēto ziņojuma redakciju.  
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