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Par ierobežojumiem 2007.–2013. gada plānošanas 
perioda ES fondu finansējuma atlikumu turpmākai 
izmantošanai 

 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija informē, ka, pamatojoties uz 

Finanšu ministrijas kā Eiropas Savienības (turpmāk – ES) struktūrfondu un Kohēzijas fonda 
vadošās iestādes ierosinājumu, saskaņā ar Ministru kabineta (turpmāk – MK) š.g. 11. marta 
sēdes protokola Nr.16 38.§ 3.punktu1 ir noteikti vairāki būtiski ierobežojumi rīcībai ar 
neizlietoto ES fondu finansējumu darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 
un darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” aktivitāšu ietvaros. 

Pirmkārt, minētie ierobežojumi ietver aizliegumu atbildīgajām iestādēm un sadarbības 
iestādēm pēc š.g. 31. maija izsludināt jaunas projektu iesniegumu atlases. Otrkārt, pēc š.g. 
31. maija nav atļauts izmantot ES struktūrfondu, t.i., Eiropas Sociālā fonda un Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda finansējuma un virssaistību ietaupījumu vai atlikumu – 
finansējuma ietaupījumu vai atlikumus nedrīkstēs pārdalīt citiem projektiem, kā arī izmantot 
tam pašam projektam citām, sākotnēji projektā neparedzētām darbībām. Minētie 
ierobežojumi neattiecas uz Kohēzijas fonda aktivitātēm. 

Ņemot vērā minēto, aicinām 2007.–2013. gada plānošanas perioda ES struktūrfondu 
projektu finansējuma saņēmējus priekšlikumus projektu grozījumiem, kas paredz rīcību ar 
projektā izveidojušos finansējuma ietaupījumu vai atlikumu, iesniegt atbildīgajā iestādē vai 
attiecīgajā sadarbības iestādē ne vēlāk kā līdz š.g. 1. maijam, lai atbildīgā iestāde vai 
sadarbības iestāde varētu nodrošināt grozījumu priekšlikumu izskatīšanu normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā un termiņos, ievērojot MK š.g. 11. martā noteiktos ierobežojumus rīcībai ar 
ES struktūrfondu finansējuma atlikumiem pēc š.g. 31. maija. Vēršam uzmanību, ka 
nepieciešamajiem grozījumiem projektos, kas paredz ES struktūrfondu finansējuma 
ietaupījumu vai atlikumu izmantošanu, līdz š.g. 31. maijam jābūt faktiski veiktiem jeb 
līgumslēdzēju pušu parakstītiem. 

                                                
1 Skat. http://www.mk.gov.lv/lv/mk/mksedes/saraksts/protokols/?protokols=2014-03-11 . 
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Aicinām informāciju par MK š.g. 11. martā noteiktajiem ierobežojumiem ES fondu 
finansējuma ietaupījumu vai atlikumu izmantošanai izplatīt arī pašvaldību kapitālsabiedrībām 
un citām potenciāli ieinteresētajām pusēm. 

Par konkrētiem jautājumiem saistībā ar projektu grozījumu priekšlikumu iesniegšanu 
vai iesniegto grozījumu priekšlikumu virzību lūdzam sazināties ar attiecīgajiem atbildīgās 
iestādes vai sadarbības iestāžu pārstāvjiem (atbildīgajiem koordinatoriem, projektu vadītājiem 
un tml.). 

 

 
Ar cieņu 
 
valsts sekretāra vietnieces p. i., 
Investīciju politikas departamenta direktore                  I.Ivaščenko 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D.Heiberga, 66016759 
Dana.Heiberga@varam.gov.lv  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 
  



 
 

Rīgas pilsētas pašvaldībai 
Jūrmalas pilsētas pašvaldībai 
Ventspils pilsētas pašvaldībai 

Valmieras pilsētas pašvaldībai 
Jelgavas pilsētas pašvaldībai 

Daugavpils pilsētas pašvaldībai 
Jēkabpils pilsētas pašvaldībai 
Liepājas pilsētas pašvaldībai 

Rēzeknes pilsētas pašvaldībai 
 

Garkalnes novada pašvaldībai 
Mārupes novada pašvaldībai 
Ādažu novada pašvaldībai 

Stopiņu novada pašvaldībai 
Babītes novada pašvaldībai  
Ķekavas novada pašvaldībai 
Ikšķiles novada pašvaldībai 
Ropažu novada pašvaldībai 

Carnikavas novada pašvaldībai 
Olaines novada pašvaldībai 

Salaspils novada pašvaldībai 
Sējas novada pašvaldībai 

Baldones novada pašvaldībai 
Inčukalna novada pašvaldībai 
Ķeguma novada pašvaldībai 

Aizkraukles novada pašvaldībai 
Siguldas novada pašvaldībai 

Krimuldas novada pašvaldībai 
Lielvārdes novada pašvaldībai 

Ogres novada pašvaldībai 
Mālpils novada pašvaldībai 
Iecavas novada pašvaldībai 

Ozolnieku novada pašvaldībai 
Priekuļu novada pašvaldībai 

Cēsu novada pašvaldībai 
Saulkrastu novada pašvaldībai 

Engures novada pašvaldībai 
Kocēnu novada pašvaldībai 

Ventspils novada pašvaldībai 
Bauskas novada pašvaldībai 

Smiltenes novada pašvaldībai 
Vecumnieku novada pašvaldībai 
Salacgrīvas novada pašvaldībai 

Rojas novada pašvaldībai 
Beverīnas novada pašvaldībai 

Jelgavas novada pašvaldībai 
Tērvetes novada pašvaldībai 

Naukšēnu novada pašvaldībai 
Dobeles novada pašvaldībai 

Burtnieku novada pašvaldībai 
Saldus novada pašvaldībai 
Talsu novada pašvaldībai 

Amatas novada pašvaldībai 



 
 

Salas novada pašvaldībai 
Tukuma novada pašvaldībai 

Kokneses novada pašvaldībai 
Jaunjelgavas novada pašvaldībai 

Nīcas novada pašvaldībai 
Grobiņas novada pašvaldībai 
Pārgaujas novada pašvaldībai 

Jaunpils novada pašvaldībai 
Aknīstes novada pašvaldībai 

Dundagas novada pašvaldībai 
Vecpiebalgas novada pašvaldībai 

Kandavas novada pašvaldībai 
Gulbenes novada pašvaldībai 

Durbes novada pašvaldībai 
Raunas novada pašvaldībai 

Madonas novada pašvaldībai 
Neretas novada pašvaldībai 

Rūjienas novada pašvaldībai 
Rundāles novada pašvaldībai 
Limbažu novada pašvaldībai 

Preiļu novada pašvaldībai 
Brocēnu novada pašvaldībai 

Jaunpiebalgas novada pašvaldībai 
Skrīveru novada pašvaldībai 

Pāvilostas novada pašvaldībai 
Lubānas novada pašvaldībai 

Mērsraga novada pašvaldībai 
Kuldīgas novada pašvaldībai 
Jēkabpils novada pašvaldībai 

Cesvaines novada pašvaldībai 
Alojas novada pašvaldībai 

Alūksnes novada pašvaldībai 
Pļaviņu novada pašvaldībai 

Apes novada pašvaldībai 
Alsungas novada pašvaldībai 
Līgatnes novada pašvaldībai 

Auces novada pašvaldībai 
Daugavpils novada pašvaldībai 

Balvu novada pašvaldībai 
Līvānu novada pašvaldībai 
Ērgļu novada pašvaldībai 

Ilūkstes novada pašvaldībai 
Valkas novada pašvaldībai 

Krustpils novada pašvaldībai 
Aizputes novada pašvaldībai 
Priekules novada pašvaldībai 
Viesītes novada pašvaldībai 

Skrundas novada pašvaldībai 
Mazsalacas novada pašvaldībai 

Rucavas novada pašvaldībai 
Ludzas novada pašvaldībai 

Krāslavas novada pašvaldībai 
Strenču novada pašvaldībai 



 
 

Rugāju novada pašvaldībai 
Rēzeknes novada pašvaldībai 

Varakļānu novada pašvaldībai 
Riebiņu novada pašvaldībai 

Ciblas novada pašvaldībai 
Vārkavas novada pašvaldībai 

Viļakas novada pašvaldībai 
Dagdas novada pašvaldībai 

Aglonas novada pašvaldībai 
Vaiņodes novada pašvaldībai 

Zilupes novada pašvaldībai 
Viļānu novada pašvaldībai 

Baltinavas novada pašvaldībai 
Kārsavas novada pašvaldībai 

 
 
 

 

 


