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Finanšu ministrijai 
 

Par Ministru kabineta noteikumu 
projektu “Kārtība, kādā valsts 
budžetā plāno līdzekļus Eiropas 
Savienības struktūrfondu un 
Kohēzijas fonda projektu 
īstenošanai un veic maksājumus 
2014.–2020. gada plānošanas 
periodā” un tā anotāciju 
 

Latvijas Pašvaldību savienība ir izvērtējusi un nesaskaņo Ministru 
kabineta noteikumu projektu “Kārtība, kādā valsts budžetā plāno līdzekļus 
Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai un 
veic maksājumus 2014.–2020. gada plānošanas periodā” un tā anotāciju, jo ir 
šādi iebildumi: 

 
1. Lūdzam izteikt projekta 6. punktu šādā redakcijā:  

„6. Ministrija par tās institucionālajā padotībā esošajiem finansējuma 
saņēmējiem (turpmāk – attiecīgā ministrija) un sadarbības iestādi, Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija par finansējuma 
saņēmējiem – pašvaldībām un plānošanas reģioniem – valsts budžeta 
līdzekļu pieprasījumu projektam sagatavo saskaņā ar normatīvajiem 
aktiem par budžeta pieprasījumu izstrādāšanas un iesniegšanas 
pamatprincipiem un ņemot vērā normatīvajā aktā par attiecīgā specifiskā 
atbalsta mērķa īstenošanu noteikto.” 

 
2. Lūdzam precizēt 12.1.2. punktu, paredzot, ka avansa maksājuma 

saņemšanas priekšnosacījums nav jau noslēgts pakalpojumu, preču 
piegādes vai būvdarbu līgums, jo, ja projektā ir paredzēts noslēgt 
vairākus līgumus, šī norma ir dažādi interpretējama – vai jābūt 
noslēgtam vienam vai visiem līgumiem? ERAF un Kohēzijas projektos 
lielākajā daļā gadījumu ir paredzēti vairāk nekā viens līgums – 
būvniecība, būvuzraudzība, autoruzraudzība. No noteikumu projekta 
12.1.2. redakcijas izriet, ka uz vienošanās/ līgumā par projekta 
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īstenošanu noslēgšanas un avansa pieprasīšanas brīdi finansējuma 
saņēmējam ir jānodrošina augsta projekta gatavība, t.i., pirms projekta 
apstiprināšanas un vienošanās/līguma par projekta īstenošanu 
noslēgšanas ir jābūt veiktai iepirkuma procedūrai par projektā 
plānotajām darbībām un noslēgtam būvdarbu/pakalpojuma līgumam. 
Tāpat jāmin, ka no noteikumu projekta 12.1.2. punkta redakcijas izriet, 
ka avansa maksājumu plānots piešķirt konkrētai plānotajai projekta 
darbībai noslēgtā iepirkuma līguma ietvaros, nevis projekta aktivitāšu 
priekšfinansēšanai kopumā. Iebilstam pret 12.12. punkta iekļaušanu 
noteikumu projektā šādā redakcijā, jo tas būtiski ietekmēs finansējuma 
saņēmēju spēju priekšfinansēt projektā plānotās darbības un būtiski 
ietekmēs Eiropas Savienības fondu apguves ātrumu. Ierosinām svītrot 
nosacījumu un izteikt punktu piedāvātajā redakcijā vai mīkstināt 
prasību, nosakot, ka uz avansa pieprasīšanas brīdi ir jābūt izstrādātai 
iepirkuma dokumentācijai vai izsludinātai iepirkuma procedūrai: 

„12.1.2. Eiropas Reģionālās attīstības fonda vai Kohēzijas fonda specifiskā 
atbalsta mērķa īstenošanas noteikumos ir paredzēts avansa maksājums.” un 
projektā ir noslēgts pakalpojumu, preču piegādes vai būvdarbu līgums; 
 
3. Lūdzam papildināt ar jaunu 12.1.3. punktu šādā redakcijā: 
„12.1.3. ja projekta īstenotājs ir pašvaldība.” 

 
4. Lūdzam izteikt projekta 14.1. punktu šādā redakcijā:  

„14.1. ministrija ieskaita projekta īstenošanai paredzētos valsts budžeta 
līdzekļus finansējuma saņēmēja atvērtajā kontā vai norādītajā kontā Valsts 
kasē. Finansējuma saņēmējs veic maksājumus projekta ietvaros no 
saņemtajiem valsts budžeta līdzekļiem un, ja tas paredzēts projektā, no cita 
šim mērķim paredzētā finansējuma;” 

  
5. Iebilstam pret to, ka noteikumu projektā nav atrunāta kārtība, kādos 

gadījumos sadarbības iestāde var piemērot savas tiesības neizmaksāt 
finansējuma saņēmēja pieprasīto avansa maksājumu. Lūdzam izteikt 
projekta 15. punkta ievaddaļu un 15.1. punktu šādā redakcijā, 
vienlaikus svītrojot 15.1.1. punktu: 

„15. Ja finansējuma saņēmējs nav valsts budžeta iestāde vai plānošanas 
reģions, vai pašvaldība:” 
15.1. sadarbības iestāde līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā var 
pārskaita avansa maksājumu. Avansa maksājuma saņemšanai: 
15.1.1. pašvaldība atver kontu Valsts kasē,  
15.1.2. finansējuma saņēmējs, izņemot fizisku personu, atver kontu Valsts 
kasē vai darījuma kontu kredītiestādē vai kontu kredītiestādē, ja tiek 
īstenots projekts, kas klasificējams kā komercdarbības atbalsts; 
15.1.3. finansējuma saņēmējs, kas ir fiziska persona, atver darījuma kontu 
kredītiestādē vai kontu kredītiestādē, ja tiek īstenots projekts, kas 
klasificējams kā komercdarbības atbalsts;” 
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6. Lūdzam aiz 15. punkta papildināt ar jaunu punktu šādā redakcijā: 
„16. Ja finansējuma saņēmējs ir pašvaldība: 
16.1. sadarbības iestāde atbilstoši šo noteikumu 12.1. punktam pārskaita 
avansa maksājumu. Avansa maksājuma saņemšanai: 
16.1.1. pašvaldība atver kontu vai norāda kontu Valsts kasē; 
16.1.2. pašvaldība atver kontu vai norāda kontu Valsts kasē vai darījuma 
kontu kredītiestādē, vai kontu kredītiestādē, ja tiek īstenots projekts, kas 
klasificējams kā komercdarbības atbalsts; 
16.2. ja tiek īstenots projekts, kas klasificējams kā komercdarbības 
atbalsts, tad avansu var saņemt un izlietot, ievērojot Eiropas Padomes 
2013. gada 17. decembra regulas 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 (turpmāk – regula nr. 1303/2013) 131. panta 
4. punkta nosacījumus; 
16.3. īstenojot projektu, šajā punktā minētais finansējuma saņēmējs 
maksājumus veic no saņemtā avansa maksājuma vai saviem līdzekļiem; 
16.4. iesniedz maksājuma pieprasījumu un tajā iekļautos izdevumus 
pamatojošo dokumentu kopijas sadarbības iestādē līgumā noteiktajos 
termiņos un kārtībā. 
 
7. Tā kā projektos, kuros līgumu slēgšana un darbu uzsākšana ir saistīta ar 

publisko iepirkumu veikšanu, jo īpaši infrastruktūras vai būvniecības 
projektos, ļoti bieži iepirkumu procedūras, kuras nevar ietekmēt 
projekta ieviesējs, būtiski kavē projektu uzsākšanu un iespēju sešos 
mēnešos atskaitīties par visu iztērēto avansa summu. Iepriekšējā 
plānošanas periodā ir vairākkārt pierādījies, it īpaši ūdenssaimniecības 
projektos, ka šis periods ir par īsu. Turklāt laikietilpīgajās procedūrās ir 
jāieskaita arī projekta dokumentu pirmspārbaude – CFLA, kas ir 
ievilkusies pat līdz trīs mēnešiem. Norādām, ka, ievērojot tiesiskās 
paļāvības principu, normatīvajā aktā par specifiskā atbalsta mērķa 
īstenošanu nedrīkst noteikt īsāku avansa deklarēšanas termiņu nekā tas 
ir noteikts šajā noteikumu projektā. Lūdzam izteikt 20. punktu šādā 
redakcijā:  

 „20. Ja finansējuma saņēmējam ir piešķirts avansa maksājums projekta 
īstenošanai, finansējuma saņēmējs iesniedz sadarbības iestādē maksājuma 
pieprasījumu piešķirtā avansa maksājuma apmērā sešu mēnešu laikā, ja 
netiek realizēts infrastruktūras vai būvniecības projekts, un deviņu mēnešu 
laikā, ja tiek realizēts infrastruktūras vai būvniecības projekts, pēc avansa 
maksājuma saņemšanas, ja vien normatīvajā aktā par specifiskā atbalsta 
mērķa īstenošanu nav noteikta finansējuma saņēmējam labvēlīgāka 
kārtība.” 
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8. Lūdzam 35. punktā aizvietot vārdu “nekavējoties”, nosakot precīzu 

termiņu, kādā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde pēc 32. punktā 
minētā lēmuma saņemšanas sagatavo un nosūta vadošajai iestādei 
saskaņošanai konstatēto trūkumu novēršanas rīcības plāna projektu. 

 
 
 
 
Priekšsēdis Andris Jaunsleinis 
 
 
10.10.2014. 10:00 
947 
Sanita Šķiltere, Padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos  
67326633, 26313528, sanita.skiltere@lps.lv 
 
 
 
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 


