VADOŠĀS IESTĀDES 2015.GADA 11.MARTA AKTUALIZĒTAIS SKAIDROJUMS
par MK 2015.gada 10.marta protokollēmuma Nr.14. 27.§ 2.punkta izpildi saistībā ar
ES fondu un nacionālā publiskā finansējuma pārdali un termiņu pagarināšanu
Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu
īstenošanai
MK 2015.gada 10.marta protokollēmuma Nr. 14. 27.§ 2.punkts nosaka: “Ņemot vērā
prognozēto negatīvo ietekmi uz vispārējās valdības budžeta deficītu un fiskālo telpu, īpaši
2015.gadā, un ievērojot finansējuma izmantošanas disciplīnas nosacījumus, par kuriem jau
ir lēmis Ministru kabinets, Eiropas Savienības fondu atbildīgajām iestādēm nodrošināt, ka
turpmāk netiek atbalstīti priekšlikumi Eiropas Savienības fondu un nacionālā publiskā
finansējuma, tai skaitā budžeta virssaistību, izmantošanai finansējuma pārdales, ietaupījumu,
atbrīvotā finansējuma atkārtotas izmantošanas veidā, kā arī netiek atļauti Eiropas Savienības
fondu projektu īstenošanas termiņa pagarinājumi, izņemot gadījumus, kad finansējuma
saņēmējs ir valsts budžeta iestāde vai ir saņemts Finanšu ministrijas saskaņojums. Noteikt,
ka minētie ierobežojumi neattiecas uz Kohēzijas fondu, ņemot vērā Eiropas Savienības
finansējuma pilnīgas izmantošanas riskus, kā arī uz tādiem darbības programmas
“Uzņēmējdarbība un inovācijas” projektu līgumu vai vienošanās grozījumu priekšlikumiem,
kas iesniegti līgumslēdzējam līdz 2015.gada 31.martam. Atzīt par aktualitāti zaudējušu
Ministru kabineta 2014.gada 25.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.65 83.§)
„Informatīvais ziņojums „Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas
Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un
Šveices sadarbības programmas investīciju progresu līdz 2014.gada 30.septembrim””
7.punktu.”
Nosacījumi pēc būtības jāievēro gan AI, gan sadarbības iestādēm (SI). AI ir
jānodrošina šo nosacījumu ievērošana gan, ja SI funkcijas veic pati, gan, ja to veic cita iestāde.
Tā kā AI deleģējusi funkcijas SI, tad AI uzdevums ir dot attiecīgas norādes SI, nodrošinot
valdības doto uzdevumu izpildi un aicinot proaktīvi informēt finansējuma saņēmējus.
I. Pārdales, ietaupījumi, atbrīvotā finansējuma atkārtota izmantošana
1) Ar šo protokollēmuma punktu papildus MK 2014.gada 25.novembra
protokollēmuma Nr. 65. 83.§ 7.punktam, kas noteica, ka netiek atbalstīti priekšlikumi
ES fondu un nacionālā publiskā finansējuma, tai skaitā budžeta virssaistību,
izmantošanai finansējuma pārdales, ietaupījumu, atbrīvotā finansējuma atkārtotas
izmantošanas veidā Eiropas Sociālā fondā, un darbības programmā “Infrastruktūra
un pakalpojumi”, tiek noteikts aizliegums finansējuma pārdaļu, ietaupījumu,
atbrīvotā finansējuma atkārtotas izmantošanas veidā arī darbības programmā
“Uzņēmējdarbība un inovācijas”.
2) Priekšlikumi finansējuma pārdaļu, ietaupījumu, atbrīvotā finansējuma atkārtotas
izmantošanas un citu projekta finansējuma izmaiņu veidā netiek atbalstīti ne valsts
budžeta iestādēm, ne citu finansējuma saņēmēju gadījumos.
3) Finansējuma ietaupījums šī punkta izpratnē ir finanšu līdzekļu atlikums projektā, kas
radies projekta rezultātu un mērķu sasniegšanas procesā, bet vienlaikus tas nav
nepieciešams pilnīgai projekta rezultātu un mērķu sasniegšanai. Tas nav radies kādā
no projekta apakškomponentēm (t.i. nosacījumi neskar izmaiņas viena projekta ietvaros
starp budžeta pozīcijām), ja vien projektā nav noteikti stingrāki ierobežojumi iekšējā
finansējuma sadalījumā un rezultātu definēšanā.
4) Ņemot vērā īpaši Eiropas Sociālā fonda un darbības programmas „Infrastruktūra un
pakalpojumi” ERAF projektos uzņemtās papildus valsts budžeta virssaistības virs
nepieciešamā apjoma, paliek spēkā līdz šim jau valdībā izskatītie ES Struktūrfondu un
Kohēzijas fonda finanšu disciplīnas protokollēmuma punkti, par kuriem lēmis Ministru
kabinets (joprojām spēkā Ministru kabineta 2014.gada 11.marta sēdes protokollēmuma
(prot. Nr.16 38.§) 3.punktā noteiktais ierobežojums, ka darbības programmas
„Cilvēkresursi un nodarbinātība” un darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi”
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ERAF aktivitāšu, apakšaktivitāšu ietvaros AI vai SI pēc 2014.gada 31.maija neizsludina
jaunas projektu iesniegumu atlases un finansējuma un virssaistību ietaupījumus vai
atlikumus nepārdala). Vienlaikus, jāņem vērā arī saistošie izņēmumi:
a. Satiksmes ministrijai atļauts darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi”
Eiropas Reģionālā attīstības fonda tās aktivitāšu ietvaros nepiesaistīto finansējumu
pārdalīt 3.2.1.5.aktivitātei “Publiskais transports ārpus Rīgas” 4 353 574,11 euro
apmērā projekta papildus attiecināmo izmaksu līdzfinansēšanai.
b. Augstākminētie ierobežojumi ES fondu un nacionālā publiskā finansējuma, tai skaitā
budžeta virssaistību, izmantošanai finansējuma pārdales, ietaupījumu, atbrīvotā
finansējuma atkārtotas izmantošanas veidā un projekta īstenošanas beigu termiņa
pagarināšanā neattiecas uz Kohēzijas fonda un Tehniskās palīdzības1 projektiem.
Tas nozīmē, ka ir atļauts izmantot atbrīvoto finansējumu, kas rodas projektu izdevumu
ietaupījuma rezultātā, pārtraukto līgumu rezultātā, konstatēto neatbilstību rezultātā
(atcelto ieguldījumu nedrīkst vēlreiz izmantot projektā tām pašām darbībām, kuru
ietvaros tika konstatēta neatbilstība).
c. 2014.gada 11.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.16 38.§) 4. un 5.punktā2, kā arī
2014.gada 9.jūnija Ministru kabineta prot. Nr. 32 31.§ 6.punktā3 noteiktie vai citi, kas
aktuāli t.sk. turpmākie iespējamie saistošie lēmumi, izņēmumi.
5) MK protokollēmumi un skaidrojumi par valsts budžeta virssaistību iespējām un par
finanšu disciplīnas pasākumiem ES fondu aktivitātēs ir pieejami ES fondu mājaslapā:
http://www.esfondi.lv/page.php?id=1142.

II. Projekta īstenošanas beigu termiņa pagarināšana (termina skaidrojumu skat. VI vadlīniju
Nr.10.1.4 43.punktā)
Atbilstoši 2014.gada 9.jūnija Ministru kabineta prot. Nr. 32 31.§ 5.punktā noteiktajam “Ņemot vērā informatīvajā
ziņojumā sniegto informāciju, pieņemt zināšanai, ka Ministru kabineta 2014.gada 11.marta sēdes protokollēmuma (prot.
Nr.16 38.§) 3.2.apakšpunktā noteiktais nav attiecināms uz tehniskās palīdzības projektiem”.
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3. Noteikt, ka darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” un darbības programmas „Infrastruktūra un
pakalpojumi” Eiropas Reģionālās attīstības fonda aktivitāšu, apakšaktivitāšu ietvaros atbildīgā iestāde vai sadarbības
iestāde pēc 2014.gada 31.maija:
3.1. neizsludina jaunas projektu iesniegumu atlases;
3.2. finansējuma un virssaistību ietaupījumu vai atlikumu saskaņā ar informatīvā ziņojumā sniegto skaidrojumu atstāj
neizmantotu, nepārdala citiem projektiem, kā arī tam pašam projektam citām, sākotnēji projektā neparedzētām
darbībām.
4. Šī protokollēmuma 3.punktā noteiktajiem ierobežojumiem var paredzēt izņēmumu par jaunas projektu iesniegumu
atlases kārtas izsludināšanu vai projekta atlikuma (vai ietaupījuma) izmantošanu tā paša projekta ietvaros pēc 2014.gada
31.maija, ja pastāv kāds no zemāk minētajiem gadījumiem un par to ir pieņemts attiecīgs Ministru kabineta lēmums:
4.1. pastāv augsts risks zaudēt ES fondu finansējumu attiecīgajā fondā vai darbības programmā un nav citu efektīvāku
un
fiskālās
disciplīnas
principiem
atbilstošu
risinājumu
risku
mazināšanai,
novēršanai;
4.2. papildus izdevumi kritiski nepieciešami attiecināmajām izmaksām uzsākto projektu sekmīgai pabeigšanai, ņemot
vērā
no
finansējuma
saņēmēja
objektīvi
neatkarīgus
un
neparedzamus
apstākļus.
5. Noteikt, ka Ministru kabineta 2012.gada 8.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.25 26.§) 6.punktā noteiktie
nosacījumi neattiecas uz darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.4.4.1.aktivitāti "Daudzdzīvokļu māju
siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”.
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6. Pieņemt zināšanai, ka Ministru kabineta 2014.gada 11.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.16 38.§) 3.punktā
noteiktais nav attiecināms uz Ventspils mūzikas vidusskolas projekta I kārtas (par ERAF finansējuma apjomu 3 023
906 EUR) īstenošanu darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.6.1.1.aktivitātes
“Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai” ietvaros, ņemot
vērā Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra sēdē (prot. Nr.8 29. §) izskatītajā informatīvajā ziņojumā „Par Ventspils
Mūzikas vidusskolas turpmākās darbības nodrošināšanu” un Ministru kabineta 2014.gada 11.marta sēdes
protokollēmuma (prot. Nr.16. 38.§) 4.punktā noteikto.
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ES fondu vadošās iestādes vadlīnijas Nr. 10.1. attiecināmo un neattiecināmo izmaksu noteikšanai 2007.-2013.gada
plānošanas periodā, skat. http://www.esfondi.lv/upload/00-vadlinijas/vadlinijas_2013/2.2.1._Vadlinijas_akt.pdf
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Tiek noteikts ierobežojums, kas uzliek pienākumu AI un SI nodrošināt, ka ES fondu
projektos netiek pagarināti projektu īstenošanas termiņi, izņemot šādus gadījumus:
1) Finansējuma saņēmējs ir valsts budžeta iestāde. Šajā gadījumā projekta īstenošanas termiņu var
pagarināt bez saskaņošanas ar Finanšu ministriju.
2) Citam līgumslēdzējam, saskaņojot ar Finanšu ministriju, projekta īstenošanas termiņu var
pagarināt īpaši pamatotajos gadījumos, kad līgumslēdzējs argumentēti atbalsta termiņa
pagarinājumu un projekta nepagarināšana var radīt lielāku negatīvu ietekmi uz valsts budžetu.
3) Katrs gadījums ir jāvērtē atsevišķi. Līdz ar to vadošā iestāde aicina savlaicīgi brīdināt
finansējuma saņēmējus par šiem nosacījumiem un gadījumos, kad tomēr zināmi sagaidāmie
finansējuma saņēmēja termiņa pagarinājuma pieprasījumi, savlaicīgi tos apzināt un jau uzsākt
saskaņošanu ar Finanšu ministriju, iesaistot arī AI. Vēršam uzmanību, ka no līgumslēdzēja
sagaidāms, ka tiek virzīti saskaņošanai tikai tie gadījumi, kad līgumslēdzējam ir argumentēts
pozitīvs vērtējums par projekta izdevumu attiecināmības perioda pagarinājuma nepieciešamību,
pamatotību, izvērtējot visus riskus, t.sk. laika faktoru un ietekmi uz valsts budžetu. AI/SI
pieprasījumu par projekta īstenošanas beigu termiņa pagarinājuma saskaņošanu aicinām sūtīt uz
Finanšu ministriju oficiāla pieprasījuma formā. Gadījumā, kad vairākiem projektiem ir vienveida
projekta īstenošanas beigu termiņa pagarinājuma iemesls, VI aicina AI/SI sūtīt saskaņošanai FM
vienu vēstuli ar AI/SI pamatojumu par projektu kopuma termiņa pagarinājuma iemeslu,
piemēram, vēstules pielikumā norādot visus projektus, uz ko attiecas projektu īstenošanas beigu
termiņa pagarinājums.
4) Ierobežojums uz termiņa pagarinājumu neattiecas: uz darbības programmas “Uzņēmējdarbība un
inovācijas” uz projektu līgumu vai vienošanās grozījumu priekšlikumiem, kas iesniegti
līgumslēdzējam līdz 2015.gada 31.martam un Kohēzijas fonda projektiem.
5) Pieprasījums Finanšu ministrijas saskaņojumam jānosūta uz Finanšu ministrijas oficiālo
e-pasta adresi pasts@fm.gov.lv.
I. Termiņa pagarināšanas vispārīgie nosacījumi, kas jāņem vērā:
1) Iepriekš minētais par termiņa pagarināšanu un ierobežojumiem vai elastību nekādā mērā
nemaina MK noteikumos Nr.419 “Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu
un šo fondu ieviešanu” esošos projekta īstenošanas termiņa pagarināšanas nosacījumus, kas
jāievēro gadījumos, kad termiņa pagarinājumi tiek atļauti.
2) VI skaidrojumus par AI/SI iespējamo rīcību gadījumos, kad iestājies projekta īstenošanas
beigu termiņš, taču projekta rezultāti un projekta mērķis nav sasniegts skatīt VI vadlīniju
Nr.10.1. 43.punktā.
3) AI vai SI var pagarināt projekta īstenošanas termiņu, bet neuzliek par obligātu pienākumu to
darīt, ja ir citi apsvērumi, t.sk. MK protokollēmumi par finanšu disciplīnas pasākumiem,
noteikti ierobežojumi, kā skaidrots arī iepriekš. AI un SI jāinformē finansējuma saņēmēji par
šiem nosacījumiem, ierobežojumiem, lai novērstu nelietderīgu resursu patēriņu un
pārpratumus, strīdus vēlāk.
4) Gadījumos, kad neviens no vērtēšanas kritērijiem nav bijis projekta īstenošanas termiņš,
termiņa pagarināšanas nosacījumi nav jāskata kontekstā ar MK 2007.gada 26.jūnija
noteikumu Nr.419 “Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda
vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu
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ieviešanu” 25(2).punktu. Šā punkta izpratnē, termiņu var pagarināt šajā punktā minēto
neparedzamo apstākļu gadījumos līdz aktivitātes īstenošanas noteiktajam termiņam, jo
projekta īstenošanas termiņa pagarinājums nemainītu projekta iesnieguma kopējo vērtējumu.

