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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 2014.gada 31.martam” (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 2014.gada 31. martam” (turpmāk – informatīvais ziņojums) 

 

I Jautājumi, par kuriem saskaņošanā vienošanās nav panākta 

 

Nr. 

p.k. 

Saskaņošanai nosūtītā 

projekta redakcija 

(konkrēta punkta (panta) 

redakcija) 

Atzinumā norādītais ministrijas (citas institūcijas) 

iebildums, kā arī saskaņošanā papildus izteiktais 

iebildums par projekta konkrēto punktu (pantu) 

Atbildīgās ministrijas pamatojums 

iebilduma noraidījumam 

Atzinuma 

sniedzēja 

uzturētais 

iebildums, ja tas 

atšķiras no 

atzinumā norādītā 

iebilduma 

pamatojuma 

Projekta attiecīgā 

punkta (panta) galīgā 

redakcija 

1 2 3 4 5 6 

1.      

 

Informācija par starpministriju (starpinstitūciju) sanāksmi vai elektronisko saskaņošanu 

 

Datums 12.05.2014 

  

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, Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Satiksmes 

ministrija, Labklājības ministrija, Kultūras ministrija, Valsts 

kanceleja 
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Ministrijas (citas institūcijas), kuras nav ieradušās uz sanāksmi vai kuras nav 

atbildējušas uz uzaicinājumu piedalīties elektroniskajā saskaņošanā 

- 

   

 

II Jautājumi, par kuriem saskaņošanā vienošanās ir panākta 

 

Nr. 

p.k. 

Saskaņošanai nosūtītā projekta 

redakcija (konkrēta punkta 

(panta) redakcija) 

Atzinumā norādītais ministrijas (citas institūcijas) iebildums, kā 

arī saskaņošanā papildus izteiktais iebildums par projekta 

konkrēto punktu (pantu) 

Atbildīgās ministrijas norāde par to, 

ka iebildums ir ņemts vērā, vai 

informācija par saskaņošanā panākto 

alternatīvo risinājumu 

Projekta attiecīgā punkta 

(panta) galīgā redakcija 

1 2 3 4 5 

1.  Pievienots jauns 

protokollēmuma 2.1.punkts: 

2.1. atbalstīt virssaistību 

pārdali Izglītības un zinātnes 

ministrijas pārziņā esošo ES 

fondu aktivitāšu ietvaros, 

pieņemot, ka virssaistību 

apmērs nepārsniedz 57 770 913 

euro, palielinot virssaistību 

apjomu 

1.2.1.1.4.apakšaktivitātes 

„Sākotnējās profesionālās 

izglītības pievilcības 

veicināšana” mērķstipendiju 

izmaksai profesionālās 

izglītības iestāžu audzēkņiem 

2014./2015. mācību gadā, 6 494 

583 euro apmērā un pieņemot 

zināšanai, ka šī summa 

uzskatāma par valsts budžeta 

finansējumu, par ko netiks 

saņemta līdzekļu atmaksa no 

Eiropas Komisijas; 

Finanšu ministrija 

2014.gada 19.marta Koalīcijas partneru darba grupā par ES 

struktūrfondu un Kohēzijas fonda jautājumiem lemtajam 

ierosinātas virssaistību pārdales (palielināts 

1.2.1.1.4.apakšaktivitātes „Sākotnējās profesionālās izglītības 

pievilcības veicināšana” virssaistību finansējums un samazināts 

VARAM virssaistību finansējums), kopumā nesamazinot kopējo 

virssaistību apjomu. Vienlaikus vēršam uzmanību, ka ESF 

ietvaros jebkura papildus finansējuma pārdale vai ietaupījumu 

izmantošana, ņemot vērā, ka ESF piešķīrums ir apgūts 100% 

apmērā, ir uzskatāma par valsts budžeta finansējumu. 

Ņemts vērā 2.1. atbalstīt 

virssaistību pārdali 

Izglītības un zinātnes 

ministrijas pārziņā esošo 

ES fondu aktivitāšu 

ietvaros, pieņemot, ka 

virssaistību apmērs 

nepārsniedz 57 770 913 

euro, palielinot virssaistību 

apjomu 

1.2.1.1.4.apakšaktivitātes 

„Sākotnējās profesionālās 

izglītības pievilcības 

veicināšana” 

mērķstipendiju izmaksai 

profesionālās izglītības 

iestāžu audzēkņiem 

2014./2015. mācību gadā, 

6 494 583 euro apmērā un 

pieņemot zināšanai, ka šī 

summa uzskatāma par 

valsts budžeta 

finansējumu, par ko netiks 

saņemta līdzekļu atmaksa 

no Eiropas Komisijas; 
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2.  Protokollēmuma 2. punkts Tieslietu ministrija 

Lūdzam precizēt protokollēmuma projekta 2.punktu, norādot, uz 

kādu periodu ir attiecināms tajā minētais virssaistību apmēra 

ierobežojums, jo tas nav skaidrs.  

Ņemts vērā, punkts izteikts citā 

redakcijā 

Skat.protokollēmuma 

2.punktu 

3.  Protokollēmuma 3. punkts Tieslietu ministrija 

Lūdzam precizēt protokollēmuma projekta 3.punktu, ievērojot, 

ka pašreizējā redakcijā no tā neizriet skaidri formulēts uzdevums. 

Vienlaikus lūdzam pamatot šajā punktā minētās pārdales 

nepieciešamību. 

Ņemts vērā, punkts izteikts citā 

redakcijā 

Skat.protokollēmuma 

2.punktu 

4.  Protokollēmuma 6. punkts Tieslietu ministrija 

Protokollēmuma projekta 6.punkts paredz pieņemt zināšanai, ka 

Ministru kabineta 2014.gada 11.marta sēdes protokola Nr.16 38.§ 

3.2.apakšpunktā noteiktais, ka „darbības programmas 

„Cilvēkresursi un nodarbinātība” un darbības programmas 

„Infrastruktūra un pakalpojumi” Eiropas Reģionālās attīstības 

fonda aktivitāšu un apakšaktivitāšu ietvaros atbildīgā iestāde vai 

sadarbības iestāde pēc 2014.gada 31.maija [..] finansējuma un 

virssaistību ietaupījumu vai atlikumu [..] atstāj neizmantotu, 

nepārdala citiem projektiem, kā arī tam pašam projektam citām, 

sākotnēji projektā neparedzētām darbībām”, nav attiecināms uz 

tehniskās palīdzības projektiem.  

 Norādām, ka protokollēmuma projekta funkcija ir 

Ministru kabineta sēdes gaitas atspoguļošana. Attiecīgi ar 

protokollēmuma projektu nav iespējams attiecināt vai neattiecināt 

iepriekš noteiktu uzdevumu. Ievērojot minēto, lūdzam vai nu 

pamatot apgalvojumu, ka Ministru kabineta 2014.gada 11.marta 

sēdes protokola Nr.16 38.§ 3.2.apakšpunktā noteikto jau 

sākotnēji nav plānots attiecināt uz tehniskās palīdzības 

projektiem, vai arī norādīt, ka attiecīgais punkts zaudējis 

aktualitāti attiecībā uz tehniskās palīdzības projektiem. 

Ņemts vērā, 

Protokollēmuma punkts papildināts 

ar atsauci uz Informatīvo ziņojumu, 

kur kopsavilkumā ir norādīts 

pamatojums protokollēmuam punkta 

iekļaušanai. 

5.Ņemot vērā 

informatīvajā ziņojumā 

sniegto informāciju, 

pieņemt zināšanai, ka 

Ministru kabineta 

2014.gada 11.marta sēdes 

protokola Nr.16 38.§ 

3.2.apakšpunktā noteiktais 

nav attiecināms uz 

tehniskās palīdzības 

projektiem. 

 

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

Lūdzam ziņojuma projekta 35.lpp 3.rindkopā papildināt tekstu un 

izteikt to sekojošā redakcijā: „Vides aizsardzības jomā vērā 

ņemams progress, attiecībā uz jaunu projektu apstiprināšanu un 

līgumu noslēgšanu, nav noticis, līgumi noslēgti par 508 milj. euro 

jeb 90% un veikti maksājumi finansējuma saņēmējiem par 426 

milj. euro vai 76,1% no pieejamā ES fondu finansējuma.” 

Ņemts vērā Ziņojuma 4.2.6.sadaļā 

informācija papildināta 
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6.  Informatīvā ziņojuma 47.lpp Vides Aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

Lūdzam veikt precizējumu ziņojuma projekta 47.lpp 1. rindkopā, 

izsakot to sekojošā redakcijā: „DP „Infrastruktūra un 

pakalpojumi” attiecībā uz krāpšanās gadījuma lietu, ko izmeklē 

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB), saistībā ar 

konstatējumu par izsniegtu viltotu VID izziņu, ko iepirkuma 

konkursa pretendents izmantoja, lai atbilstu iepirkumu vērtēšanas 

kritērijiem, kā rezultātā tā uzvarēja vairākos Daugavpils pilsētas 

un novada domes, Līksnas, Kalkūnes un Demenes pagasta 

pārvaldes un VARAM atbildības aktivitāšu projektu ietvaros 

rīkotajos publiskajos iepirkumos (14 iepirkumi), kas līdzfinansēti 

no ERAF un ES lauksaimniecības fonda lauku attīstībai…” 

Ņemts vērā Ziņojuma 7.1.sadaļā 

informācija precizēta 

7.  Informatīvā ziņojuma 34.lpp Kultūras ministrija 

Lūdzu izteikt 2.6.sadaļas „Darbības programmas „Infrastruktūra 

un pakalpojumi” finanšu progress un mērķu sasniegšana” devīto 

rindkopu šādā redakcijā: „Kultūras jomā aktivitātē „Nacionālas 

un reģionālas nozīmes daudzfunkcionālu centru izveide” ir 

noslēgtas trīs vienošanās par projektu īstenošanu. Aktivitātes 

ietvaros viens projekts ir pabeigts – Rēzeknes pilsētas domes 

projekts „Austrumlatvijas reģionālais daudzfunkcionālais centrs 

Rēzeknē”, otrs Cēsu novada pašvaldības projekts 

„Daudzfunkcionālā centra „Vidzemes mūzikas un kultūras 

centrs” izveide” ir noslēguma stadijā – ēka ir nodota 

ekspluatācijā, un ir plānots projektu pabeigt 2014.gada maijā, 

trešais Liepājas pilsētas domes projekts „Liepājas 

daudzfunkcionālā centra "Lielais dzintars" izveide” ir īstenošanas 

procesā. Aktivitātē „Nacionālas un reģionālas nozīmes 

daudzfunkcionālo centru izveide”  ir noslēgtas septiņas 

vienošanās par projektu īstenošanu, no kuriem divi projekti – 

Daugavpils pilsētas domes projekts „Artilērijas Arsenāla ēkas 

rekonstrukcija Daugavpils Rotko Mākslas centra izveidei” un 

Ventspils pilsētas pašvaldības iestādes "Ventspils muzejs" 

projekts „Livonijas ordeņa pils kompleksa Ventspilī 

rekonstrukcija, renovācija un ekspozīcijas izveide”, ir pabeigti, 

viens Tukuma novada domes projekts ir pārtraukts, jo 

pretendentu piedāvātās līgumcenas pārsniedza pasūtītāja 

finansiālās iespējas. Aktivitātē „Atbalsts kultūras pieminekļu 

privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un to 

Ņemts vērā Ziņojuma 2.6.sadaļā 

informācija precizēta 
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sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā” ir noslēgti 10 

līgumi par projektu īstenošanu, no kuriem viens Rīgas 

Metropolijas Romas katoļu kūrijas projekts „Rīgas Sv. Marijas 

Magdalēnas Romas katoļu baznīcas ar vēsturisko ēku kompleksu 

atjaunošana, saglabāšana un sociālekonomiskās izmantošanas 

nodrošināšana” ir pabeigts, un divi projekti – IK „Uldis Dinne” 

un SIA "Ēdoles pils" ir pārtraukti. Aktivitātē „Atbalsts kultūras 

pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā 

un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā” 

2014.gada 31.martā ir izsludināta projektu iesniegumu piektā un 

sestā atlases kārta, līdz ar to secināms, ka aktivitātes iznākuma 

rādītāja vērtība tiks pārsniegta.”; 

8.  Informatīvā ziņojuma 23.lpp Valsts kanceleja 

Lūdzam precizēt ziņojuma 4.2.4.apakšpunkta otrās rindkopas 

pēdējo teikumu, izsakot to šādā redakcijā: „Savukārt 

administratīvās kapacitātes jomā projektu iesniegumu atlases ir 

noslēgušās, līdz ar to jaunu projektu apstiprināšanas un līgumu 

slēgšanas progresa vērtēšana nav attiecināma.” 

Ņemts vērā Ziņojuma 4.2.4.sadaļā 

informācija precizēta 

9.  Informatīvā ziņojuma 26.lpp Valsts kanceleja 

Lūdzam precizēt ziņojuma 4.2.4.apakšpunkta sadaļu „Strukturālo 

reformu aktivitāte”, ņemot vērā, ka administratīvās kapacitātes 

jomu pārrauga trīs atbildīgās iestādes un šī joma nav Valsts 

kancelejas kā atbildīgās iestādes pārraudzībā, un, ka sadaļas 

tekstā norādītie skaitļi neatbilst www.esfondi.lv finanšu progresa 

tabulā līdz 31.03.2014 norādītajam. 

Ņemts vērā Ziņojuma 4.2.4.sadaļā 

informācija precizēta 

10.   Valsts kanceleja 

Lūdzam www.esfondi.lv publicētajā 1.tabulā „Informācija par 

neatbilstībām un neatbilstoši veiktiem izdevumiem un atgūtiem 

neatbilstoši veiktiem izdevumiem uz 2014.gada 31.martam, 

EUR  (neskaitot maksātnespējas gadījumus) (pārskati veidoti 

08.04.2014.)” precizēt šādu informāciju par Vkanc: 

1) kolonnas „Neatbilstoši veiktie izdevumi līdz 

31.03.2014.”: 

a.   apakškolonnā „KOPĀ”: EUR 224 022,20 vietā 

norādot EUR 223 641,15; 

b. apakškolonnā „ES fondu/ĀFP daļa, EUR”: EUR 

219 330,50 vietā norādot EUR 218 955,70; 

Saskaņots elektroniski, iebildums 

netiek uzturēts. 

Informējam, ka jautājums par 

neatbilstību, kā arī citu apguves datu 

atspoguļošanu kumulatīvi plašāk 

tiks izklāstīts š.g. 1.ceturkšņa 

neatbilstību sanāksmē. Vienlaikus 

norādām, ka datu uzskaitē izmantots 

ECB kurss atbilstoši EK regulā 

(1083/2006) 81.pantā par EUR 

izmantošanu minētajam. Ņemot 

vērā, ka Latvija eirozonai 

 

http://www.esfondi.lv/
http://www.esfondi.lv/
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apakškolonnā „LV valsts budžeta daļa, EUR”: EUR 

4 691,70 vietā norādot EUR 4 685,45. 

pievienojās 2014.gada 1.janvārī un 

līdz tam EK neatbilstību ziņošanu 

veica saskaņā ar regulā noteikto, tad 

VI par korektu rīcību uzskata, ka dati 

EUR līdz 2013.gada 31.decembrim 

tiek uzskaitīti pēc ECB kursa. 

Nesakritības Valsts kancelejas datos 

skaidrojamas ar to, ka iestāde 

neatbilstību datiem līdz 2013.gada 

31.decembrim piemērojusi EUR LB 

fiksēto kursu. 

Līdz ar to precizējumi mājas lapā 

ievietotajās neatbilstību tabulās nav 

veicami. 

Iepriekš Ms Excel izejas datu failus 

par Valsts kancelejas aktivitātēm, kā 

arī VI datu apkopošanas pieeju esam 

skaidrojuši elektroniski, nosūtot 

informāciju uz e-pastu 

Liene.Dorbe@mk.gov.lv.  
11.   Valsts kanceleja 

Lūdzam www.esfondi.lv publicētajā 3.tabulā „Informācija par 

aktivitātēm, kurās neatbilstību apjoms pret aktivitātē finansējumu 

saņēmēju pieprasītā finansējuma (tai skaitā avansi) līdz 

2014.gada 31.martam pārsniedz 2% būtiskuma līmeni”) precizēt 

šādu informāciju: 

1) kolonnā „Konstatētās neatbilstības uz 

31.03.2014.” : 

a. 1.5.2.1.aktivitātei: EUR 9 609,08 vietā norādot 

EUR 9 580,31; 

b. 1.5.2.2.2.apakšaktivitātei: EUR 83 932,30 vietā 

norādot EUR 84 128,9; 

c. 1.5.2.2.3.apakšativitātei: EUR 107 500,18 vietā 

norādot EUR 106 952,09; 

2) kolonnā „Neatbilstības pret pieprasīto fin uz 

31.03.2014., %”: 

Saskaņots elektroniski, iebildums 

netiek uzturēts. 

Skatīt skaidrojumu pie 10.punkta. 

 

mailto:Liene.Dorbe@mk.gov.lv
http://www.esfondi.lv/
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a. 1.5.2.1.aktivitātei: 9,83% vietā norādot 9,80%; 

b. 1.5.2.2.2.apakšaktivitātei: 2,58% vietā norādot 

2,59%; 

1.5.2.2.3.apakšaktivitētei: 5,03% vietā norādot 5,0%. 
12.  Informatīvā ziņojuma 21.lpp Izglītības un zinātnes ministrija 

Lūdzam precizēt  ziņojuma projekta 4.2.3.apakšnodaļā 

„Informācija par valsts budžeta virssaistībām” (21.lpp.) norādīto 

informāciju par VARAM pārziņā esošo ES fondu aktivitāšu 

ietvaros virssaistību apmēru attiecīgo rindkopu papildinot: 

„Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumu 

Nr.766 „Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un 

pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes 

"Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" 

projektu iesniegumu atlases otro, trešo, ceturto un piekto kārtu” 

12.punktā minēto IZM ir sagatavojusi Valsts izglītības 

informācijas sistēmas attīstības koncepcijas projektu, kas ir 

saskaņots ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. 

IZM plāno virzīt Valsts izglītības informācijas sistēmas attīstības 

koncepciju izskatīšanai MK. Valsts izglītības informācijas 

sistēmas attīstības koncepcija ir izstrādāta iepriekš plānotā 

projekta "Skolu portāla izveide – 3.kārta”vietā. Kopējais 

plānotais ERAF finansējums ir 1 270 7879 EUR”. 

Ņemts vērā Ziņojuma 

4.2.3.apakšnodaļā 

informācija precizēta 

13.  Informatīvā ziņojuma 35.lpp Izglītības un zinātnes ministrija 

Lūdzam precizēt ziņojuma projekta 4.2.6.apakšanodaļā Darbības 

programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” finanšu progress un 

mērķu sasniegšana” (35.lpp.) norādīto informāciju par IZM 

gatavoto MK informatīvo ziņojumu par VARAM 

apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko 

pakalpojumu attīstība” projekta īstenošanu attiecīgo rindkopu 

izsakot šādā redakcijā: 

„Joprojām norit IZM gatavotā MK informatīvā ziņojuma 

starpministriju saskaņošanas process par VARAM 

apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko 

pakalpojumu attīstība” projektu īstenošanu. Ņemot vērā iepriekš 

vadošās iestādes un CFLA izteikto komentāru apjomu, paralēli 

Ņemts vērā Ziņojuma 

4.2.6.apakšnodaļā 

informācija precizēta. 
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īstenoto VARAM funkcionalitātes pārbaudi un notiekošo auditu 

informatīvā ziņojuma iesniegšana MK kavējās. VI varēs atjaunot 

izdevumu deklarēšanu un maksājumu veikšanu projektā „Valsts 

izglītības informācijas sistēmas 2.kārta”, kad VARAM būs veicis 

funkcionalitātes pārbaudi un sniedzis pozitīvu atzinumu par risku 

neesamību minētajā projektā.” 

14.  Informatīvā ziņojuma 40.lpp Izglītības un zinātnes ministrija 

Lūdzam precizēt ziņojuma projekta 4.5. apakšnodaļā 

„Informācija par AI rīcības plāniem” (40. lpp.) norādīto 

informāciju par Nacionālā zinātniskā darbības portāla izveidi 

attiecīgi, precizējot, ka iepirkuma procedūru plānots uzsākt 

15.jūnijā. 

Ņemts vērā Ziņojuma 4.5.apakšnodaļā 

informācija precizēta. 

15.  Informatīvā ziņojuma 50.lpp Izglītības un zinātnes ministrija 

Lūdzam precizēt ziņojuma projekta 7.1. apakšnodaļā 

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

plānošanas periodā ES fondos līdz 2013.gada 31.decembrim” 

(50.lpp.) norādīto informāciju par VIAA labo praksi neatbilstību 

mazināšanai iepirkumu jomā attiecīgo rindkopu izsakot šādā 

redakcijā: 

„Pārskata periodā līdzīgi kā iepriekš ir vairākas aktivitātes, kurās 

neatbilstību apjoms pret aktivitātē iesniegtajiem maksājumu 

pieprasījumiem pārsniedz 2% būtiskuma līmeni. 2014.gada 

1.ceturksnī situācija salīdzinājumā ar 2013.gada 4.ceturksni nav 

būtiski mainījusies. Līdz šim iestādes regulāri un pēc 

nepieciešamības nodrošina dažādas preventīvas darbības 

(semināri, konsultācijas, iepirkumu pirmspārbaudes u.c.) 

neatbilstību mazināšanai. Kā nozīmīgs un pozitīvs piemērs 

neatbilstību mazināšanā iepirkumu jomā minama VIAA prakse, 

kura, atbilstoši funkciju nodalījumam, tiek piemērota saskaņā ar 

ZIM 06.03.2013. iekšējiem noteikumiem Nr.6 „Eiropas 

Reģionālās attīstības fonda aktivitātes ”Mācību aprīkojuma 

modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās 

izglītības programmu īstenošanai” otrās projektu iesniegumu 

atlases kārtas projektu sagatavošanai un ieviešanai nepieciešamo 

dokumentu izstrādāšanas, saskaņošanas un finanšu līdzekļu 

izmantošanas kārtība”, izstrādājot standarta iepirkumu 

(būvniecības, iekārtu, autoruzraudzības) paraugnolikumus, 

tādējādi maksimāli samazinot riskus un iespējamās neatbilstības 

Ņemts vērā Ziņojuma 7.1.apakšnodaļā 

informācija precizēta. 
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būvniecības iepirkumos. Vienlaikus tas efektivizē finansējuma 

saņēmēju darbu un sagatavošanos projektu īstenošanai. Šie 

nolikumi ir saskaņoti ar IUB.” 

16.  Informatīvā ziņojuma 15.lpp Satiksmes ministrija 

Lūdzam papildināt informatīvā ziņojuma 4.2.1.sadaļu, kontekstā 

ar grafikā Nr.4 sniegto informāciju skaidrojot, ka Satiksmes 

ministrijas aktivitāšu ietvaros jau aprīļa sākumā (3.aprīlī un 

4.aprīlī) tika noslēgti līgumi par 55,6 milj. euro. 

Ņemts vērā Ziņojuma 4.2.1.sadaļā 

informācija precizēta. 

17.  Informatīvā ziņojuma 15.lpp Satiksmes ministrija 

Lūdzam precizēt informatīvā ziņojuma 4.2.1.sadaļas pirmo 

teikumu zem grafika Nr.4, kā arī grafika Nr.4 nosaukumu, jo 

grafikā ir atspoguļots finansējuma atlikums, kas ietver ne tikai 

finansējumu, par kuru līdz 2014.gada 31.martam nav noslēgti 

līgumi, bet arī finansējumu, kas atbrīvojas projektu īstenošanas 

gaitā, kā arī neatbilstību un lauzto līgumu finansējumu, ko 

atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 8.maija sēdes 

protokollēmuma „Informatīvais ziņojums „Valsts budžeta 

virssaistību iespējas Eiropas Savienības struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda 2007.-2013.gada plānošanas perioda aktivitātēs” 

(prot. Nr.25, 26.§.) 7.punktam nevar novirzīt jaunu projektu 

atlasei un citu Eiropas Savienības projektu īstenošanai. 

Ņemts vērā Ziņojuma 4.2.1.sadaļā 

informācija precizēta. 

18.  Informatīvā ziņojuma 16., 

17., 21.lpp 

Satiksmes ministrija 

Lūdzam papildināt informatīvā ziņojuma 4.2.1.sadaļas 

skaidrojumu par Satiksmes ministrijas maksājumu mērķu 

neizpildi (16.lapaspuses pirmā rindkopa, 17.lapaspusē rindkopa 

zem grafika Nr.6, 21.lapaspuses otrā rindkopa) ar informāciju, ka 

nobīdes 1.ceturkšņa maksājumu mērķu izpildē Satiksmes 

ministrijas aktivitātēs ir saistīti ar marta pēdējiem maksājumiem, 

kas faktiski tika veikti aprīlī, tādējādi jau aprīlī Satiksmes 

ministrijas maksājumu mērķi ir pārpildīti (ERAF aktivitātēs – par 

~ 1,6 milj. euro, KF aktivitātēs – par ~ 9,7 milj. euro) 

Ņemts vērā Ziņojuma 4.2.1.sadaļā 

informācija papildināta. 

19.  Informatīvā ziņojuma 37.lpp Satiksmes ministrija 

Ziņojuma 4.3.sadaļas trešajā rindkopā lūdzam labot tehnisko 

neprecizitāti, norādīto skaitli „156,5” aizstājot ar skaitli „157,2”. 

Ņemts vērā Ziņojuma 4.3.sadaļā 

informācija precizēta. 

20.  Informatīvā ziņojuma 37.lpp Satiksmes ministrija 

Informatīvā ziņojuma 4.3.sadaļas piektās rindkopas pirmspēdējo 

teikumu lūdzam aizstāt ar teikumu šādā redakcijā: „Šobrīd 

Ņemts vērā Ziņojuma 4.3.sadaļā 

informācija precizēta. 
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projektā ir apturēta maksājumu veikšana un izdevumu 

deklarēšana EK, jo SM ir lūgusi Rīgas brīvostas pārvaldei 

iesniegt detalizētu situācijas izvērtējumu, lai SM varētu izvērtēt 

finansējuma saņēmēja rīcības plānu sekmīgai projekta ieviešanai 

un mērķu sasniegšanai.”  

21.  Informatīvā ziņojuma 53.lpp Satiksmes ministrija 

Lūdzam sniegt izvērstāku un korektāku skaidrojumu par 

informatīvā ziņojuma 8.1.sadaļas 3.nodaļas grafikā Nr.18 

„Jomas, kurās nepieciešami uzlabojumi katrā iestādē, izteikto 

ieteikumu skaits katrā jomā” paredzēto vēstījumu, ņemot vērā 

Vadošās iestādes konstatējumu un ieteikumu saturisko būtību, 

būtiskumu un aktualitāti. Vēršam uzmanību, ka ieteikumu skaits 

per se neraksturo auditētās iestādes darbības kvalitāti, t.sk., 

ievērojot atšķirīgu veikto auditu skaitu. Papildus, ņemot vērā, ka 

grafikā tiek salīdzinātas vairākas iestādes, aicinām sniegt 

izvērtējumu, vai iestādēs konstatētie pārkāpumi / iespējamie 

pārkāpumi vai atkāpes ir vērtējami līdzvērtīgi, kā arī norādīt 

informāciju par to novēršanas statusu. 

 

Ņemts vērā  
Skaidrojam, ka minētā grafika 

vēstījums ir statistisks apkopojums 

par iestādēm izteiktajiem 

ieteikumiem (skaitliski) un jomām, 

kurās ieteikumi izteikti. Papildus 

vēršam uzmanību, ka minētās 

diagrammas mērķis nav iestādes 

darbības kvalitātes novērtēšana, jo 

katras iestādes darbība tiek novērtēta 

attiecīgajā deleģēto funkciju 

pārbaudē, vērtējumu par iestādes 

darbību ietverot vienotajā pārbaudes 

ziņojumā. 

 

Ziņojuma 8.1.sadaļā 

informācija papildināta 

sekojoši: 

Grafikā atspoguļots tikai 

jomu skaits un izteikto 

ieteikumu statistika, bet 

detalizēta informācija, kas 

raksturo iestādes darbības 

kvalitāti un papildus 

informācija par katrā 

iestādē konstatētajiem 

trūkumiem un 

nepieciešamajiem 

uzlabojumiem pieejama 

attiecīgajā deleģēto 

funkciju pārbaudes 

ziņojumā. 

22.  Informatīvā ziņojuma 53.lpp Satiksmes ministrija 

Lūdzam svītrot informatīvā ziņojuma 8.1.sadaļas 3.nodaļas 

4.punktā atsauces uz iestādēm, kurās konstatēta MK noteikumos 

Nr.1041 noteikto termiņu neievērošana vai sniegt atbilstošu katrai 

minētajai iestādei raksturīgo specifiku, ņemot vērā šajā pašā 

punktā minēto, kā arī vairākos uzraugošo iestāžu, tostarp arī FM 

iekšējā audita un Revīzijas iestādes konstatēto, ka termiņu 

neievērošana ir saistīta ar iesniegto maksājumu pieprasījumu 

nepilnīgumu un nepietiekamo kvalitāti, kā arī to, ka VI plāno 

veikt izmaiņas MK noteikumos Nr.1041. Vēršam uzmanību, ka 

minētais liecina nevis par atsevišķu iestāžu, bet izveidotās 

sistēmas nepilnību. 

Daļēji ņemts vērā.  
Skaidrojam, ka MK ziņojuma mērķis 

nav detalizētas informācijas par 

katru iestādi vai katrā iestādē 

konstatēto trūkumu specifikas 

sniegšanu, bet gan ieskata par 

sistēmas darbības kopumā 

atspoguļošana un galveno 

sistēmisko trūkumu identificēšana 

un to mazināšana. 

Papildus skaidrojam, ka, lai arī 

ņemot vērā dažādu auditu ietvaros 

konstatēto, kā arī FM veikto analīzi 

Ziņojuma 8.1.sadaļā 

informācija precizēta. 
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par termiņu neievērošanas 

iemesliem tika secināts, ka, 

galvenokārt, novirzes rodas 

objektīvu iemeslu dēļ, kā, piemēram, 

papildus precizējošās informācijas 

pieprasīšanas no finansējuma 

saņēmējiem, to izskatīšanas posmā, 

ņemot vērā arī arvien nopietnākas 

prasības par iestāžu veicamiem 

kontroles pasākumiem, turklāt, 

jāņem vērā dažādu kontroļu, auditu 

rezultātā ES fondu vadības un 

kontroles sistēmā veiktos 

pilnveidojumus, kas prasa 

padziļinātākas un resursus 

ietilpīgākas kontroles atsevišķos 

jautājumos, kas kopumā objektīvi 

rezultējas nepieciešamībā veikt 

pārbaudes garākos termiņos nekā 

esošajā regulējumā, tomēr ne 

vienmēr termiņu kavējumi ir tik 

viennozīmīgi. Par katru konkrēto 

gadījumu tiek detalizēti skaidrots 

katras iestādes deleģēto funkciju 

pārbaudes ziņojumā, tomēr 

sistēmiska izvērtējuma rezultātā MK 

noteikumos noteikto termiņu  

pārkāpuma fakts ir bijis konstatēts, 

tomēr, apzinot iemeslus minētajam 

pārkāpumam, FM ir rosinājusi 

izstrādāt grozījumus MK 

noteikumos Nr.1041, veicot 

sabalansētas izmaiņas maksājumu 

pieprasījumu pārbaužu termiņos 

atbilstoši reālajai situācijai ar mērķi 

nodrošināt kvalitatīvus pārbaužu 

rezultātus, kas attiecīgi ir norādīts arī 

MK ziņojuma 8.2. sadaļas 2.nodaļā. 
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23.  Informatīvā ziņojuma 54.lpp Satiksmes ministrija 

Aicinām svītrot atsauci uz Satiksmes ministriju informatīvā 

ziņojuma 8.1.sadaļas 3.nodaļas 6.punktā minētajā iestāžu 

sarakstā vai attiecīgi precizēt informāciju, sniedzot korektu un 

atbilstošu skaidrojumu par pārbaudēs konstatēto. Vēršam 

uzmanību, ka Satiksmes ministrijas rīcībā esošajos Vadošās 

iestādes pārbaužu ziņojumos nav iekļauti šāda rakstura 

konstatējumi un ieteikumi, par kādiem Vadošā iestāde ziņo 

informatīvā ziņojuma 8.1.sadaļas 3.nodaļas 6.punktā. 

Ņemts vērā  
Skaidrojam, ka uzraudzības 

nodrošināšana no AI/SI puses sevī 

ietver t.sk. arī tādus pasākumus, kā 

pārbaužu projektu īstenošanas vietās 

(PPIV) nodrošināšanu, MP 

izskatīšanu MK noteikumos 

noteiktajos termiņos u.c. horizontālu 

funkciju veikšanu. Ņemot vērā SM 

iebildumu, tiek papildināta 

8.1.sadaļas 3.nodaļas 6.punkta 

redakcija, izsakot to šādi: 

Atbilstošas uzraudzības 

nodrošināšana - atsevišķos 

gadījumos VI radušās bažas par 

pienācīgu uzraudzības 

nodrošināšanu no iestāžu puses 

(LIAA, SM, VARAM, SIF), kā 

rezultātā VI veikusi darbības, lai 

stiprinātu iestāžu uzraudzības 

funkcijas un gūtu pārliecību par 

atbilstošu un efektīvu deleģēto 

funkciju veikšanu - stiprināta AI un 

nozaru ministriju loma uzraudzības 

nodrošināšanā pār atbilstošu 

deleģēto funkciju  izpildi, piemēram, 

ierosinot iestādēm skaidrāk atrunāt 

procesus, kādos gadījumos 

nepieciešama lielāka AI iesaiste 

projektu uzraudzībā (dalība SI 

veiktajās PPIV, atbilstošas 

intensitātes un kvalitātes PPIV 

nodrošināšana u.c.). 

Ziņojuma 8.1.sadaļā 

informācija precizēta. 

24.  Informatīvā ziņojuma 20.lpp Tieslietu ministrija 

Lūdzam izvērtēt un nepieciešamības gadījumā (ja ir pieejama 

attiecīgā informācija) aktualizēt informatīvā ziņojuma 

4.2.2.apakšpunktā (20.lpp.) ietverto informāciju par n+2, n+3 

principa izpildi darbības programmas „Uzņēmējdarbība un 

Ņemts vērā Ziņojuma 4.2.2.sadaļā 

informācija papildināta. 
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inovācijas” ietvaros, ņemot vērā 2.1.2.4.aktivitātes „Augstas 

pievienotās vērtības investīcijas” ceturtās projektu iesniegumu 

atlases kārtas rezultātus. 

25.  Informatīvā ziņojuma 41.lpp Tieslietu ministrija 

Lūdzam precizēt informatīvā ziņojuma 5.sadaļas rindkopā 

ietverto informāciju attiecībā uz Korekcijas dienestu reformas 

programmas Valsts policijas iepriekš noteiktā projekta līguma 

noslēgšanu, norādot, ka minētais līgums ir noslēgts 2014.gada 

6.maijā. 

Ņemts vērā Ziņojuma 5.sadaļā 

informācija precizēta. 

 

 

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.  2. Informatīvā ziņojuma 

7.lpp 
Labklājības ministrija 

Lūdzam FM izvērtēt iespēju papildināt 7.lpp. 1.sadaļas 

„Kopsavilkums” rindkopas „Ziņojumā iekļautie 

protokollēmuma punkti’ 3. punktu ar īsu pamatojumu šī 

uzdevuma noteikšanai.  

LM vairākkārt ir informējusi, ka specifisko atbalsta mērķu 

ieviešanas nosacījumu izstrādei būtisks ir gan horizontālais 

regulējums, gan sistēmiskais redzējums par plānoto procesu 

organizāciju, gan Ministru kabineta noteikumu specifisko 

atbalsta mērķu ieviešanai standartforma, gan arī projektu 

iesniegumu vērtēšanas kritēriju izstrādes metodika un vienotais 

administratīvo un atbilstības kritēriju saraksts. Bez minētajiem 

dokumentiem ir apgrūtināts ministriju darbs un var balstīties 

tikai uz 2007.-2013.gada plānošanas perioda pieredzi. 

Ņemts vērā  
Informatīvais ziņojums ir papildināts ar 

atsauci un īsu skaidrojumu par pielikumā 

apkopoto informāciju par specifiskajiem 

atbalsta mērķiem, kurus plānots uzsākt 2014. 

un 2015.gadā.  

FM piekrīt, ka minētie jautājumi ir būtiski 

specifisko atbalsta mērķu ieviešanas 

nosacījumu izstrādē, un notiek darbs pie 

horizontālā regulējuma izstrādes. Konkrētus 

jautājumus aicinām Labklājības ministrijai 

rosināt turpmākai diskusijai atbildīgo un 

sadarbības iestāžu sanāksmēs vai ES 

fondu Kohēzijas politikas darba grupā, kur 

varētu tikt panākta vienošanās par 

turpmākajiem veicamajiem uzdevumiem un 

iespējamo laika grafiku.  

Papildināta ziņojuma 

9.sadaļa 

2. Informatīvā ziņojuma 

17.lpp 
Labklājības ministrija Ņemts vērā Papildināta ziņojuma 

4.2.1.sadaļa 
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Lūdzam izvērtēt iespēju papildināt 17.lpp. 2.rindkopu (pēc 

teikuma par lielākajām mērķa neizpildēm) ar informāciju par 

būtiskākajiem neizpildes iemesliem. Attiecībā uz LM neizpildi 

ierosinām papildināt ar šādu tekstu “LM neizpilde pamatā 

saistīta ar 2014.gada 1.ceturksnī plānoto maksājumu veikšanu 

2013.gada 4.ceturksnī (2013.gada maksājumu plāns faktiski 

pārpildīts par 6%) un aizturētajiem maksājumiem izdevumu 

attiecināmības izvērtēšanai”. 

3. 3.  Labklājības ministrija 

Aicinām FM sniegt skaidrojumu, kāpēc ES fondu interneta 

vietnes sadaļā, kur apkopota informācija par ES fondos 

konstatētajām neatbilstībām (ziņojuma 44.lpp ir atsauce), 

neatbilstoši veikto izdevumu apjoms kumulatīvajā uzskaitē 

EUR ir norādīts, apkopojot summas pēc attiecīgā Eiropas 

Centrālās bankas kursa neatbilstības lēmuma pieņemšanas brīdī, 

nevis piemērojot oficiāli noteikto Latvijas bankas kursu – 

0.702804.  

Sniedzam skaidrojumu: 

Informējam, ka jautājums par neatbilstību, kā 

arī citu apguves datu atspoguļošanu 

kumulatīvi plašāk tiks izklāstīts š.g. 

1.ceturkšņa neatbilstību sanāksmē. Vienlaikus 

norādām, ka datu uzskaitē izmantots ECB 

kurss atbilstoši EK regulā (1083/2006) 

81.pantā par EUR izmantošanu minētajam. 

Ņemot vērā, ka Latvija eirozonai pievienojās 

2014.gada 1.janvārī un līdz tam EK 

neatbilstību ziņošanu veica saskaņā ar regulā 

noteikto, tad VI par korektu rīcību uzskata, ka 

dati EUR līdz 2013.gada 31.decembrim tiek 

uzskaitīti pēc ECB kursa. 

Atsevišķi precizējumi ziņojumā vai mājas 

lapā ievietotajos neatbilstību pielikumos nav 

veicami. 

 

4. 4. Informatīvā ziņojuma 

15. 26. un 33.lpp 
Labklājības ministrija 

Elektroniski lūgti precizējumi attiecībā uz grafiku nr.4., 

sociālo iekļaušanās veicināšanas jomu un nodarbinātības 

un sociālo pakalpojumu infrastruktūras jomu. 

Ņemts vērā 
Ziņojuma 4.2.1., 4.2.4. un 

4.2.6.sadaļās informācija 

precizēta 

5. 5. Informatīvā ziņojuma 

42.lpp 
Kultūras ministrija 

Lūdzu izteikt 5.sadaļas „EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu 

ieviešana” sestās rindkopas tekstu „2013.gada decembrī 

noslēdzās konkursi KM Kultūras un dabas mantojuma 

programmā. „Kultūras mantojuma saglabāšana” konkursā tika 

saņemti 27 projekti par kopējo summu 5,8 milj. euro, kas 4,5 

Ņemts vērā Ziņojuma 5.sadaļā 

informācija precizēta 
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FMizz_160514_ES_fondi.docx; Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem par protokollēmuma projektu un informatīvo ziņojumu 

reizes pārsniedz konkursā pieejamo summu. „Kultūras 

apmaiņa” konkursā tika saņemti 38 projekti par kopējo summu 

3,1 milj. euro, kas 5,2 reizes pārsniedz konkursā pieejamo 

summu.” ar tekstu „2013.gada decembrī noslēdzās konkursi KM 

programmas „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un 

atjaunināšana” grantu shēmās. Grantu shēmas „Kultūras 

mantojuma saglabāšana” konkursā tika saņemti 27 projekti par 

kopējo summu 5,8 milj. euro, kas 4,5 reizes pārsniedz konkursā 

pieejamo summu. Grantu shēmas „Kultūras apmaiņa” konkursā 

tika saņemti 38 projekti par kopējo summu 3,1 milj. euro, kas 

5,2 reizes pārsniedz konkursā pieejamo summu.” 

6. 6. Informatīvā ziņojuma 

28.lpp 
Izglītības un zinātnes ministrija 

Elektroniski lūgti redakcionāli precizējumi attiecībā uz aktivitāti 

“Atbalsts zinātnei un pētniecībai”, kā arī saskaņots noslēgto 

virssaistību līgumu apjoms un brīvā finansējuma apjoms. 

Ņemts vērā Ziņojuma 4.2.5.sadaļā 

informācija precizēta 
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