
 

 

Izziņa iebildumiem/ priekšlikumiem par Grozījumiem Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 871 

"Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru 

bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma 

"Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās un otrās projektu iesniegumu 

atlases kārtas īstenošanas noteikumi"  

 
 

 

Nr.p.k. Lpp. 
Grozījumos piedāvātā redakcija Iebildumi/ priekšlikumi 

1. 

 

 

 

 

“10.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, kas līdz šo 

noteikumu 11.3 punktā minētai finansējuma pārdalei nepārsniedz 85 

procentus, bet pēc šo noteikumu 11.3 punktā minētās finansējuma 

pārdales – nepārsniedz 79,50 procentus no kopējā attiecināmā 

finansējuma. Projektā Eiropas Reģionālās attīstības fonda 

finansējuma intensitāte var būt mainīga un ir apgriezti proporcionāla 

nacionālā publiskā līdzfinansējuma īpatsvaram;“ 

"10.1 Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apmērs 

pašvaldību līmenī ir noteikts darbības programmas "Izaugsme un 

nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu 

institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un 

ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar 

invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1. pasākuma "Deinstitucionalizācija" 

(turpmāk – 9.2.2.1. pasākums) ietvaros izstrādātajā un Labklājības 

ministrijas Sociālo pakalpojumu attīstības padomē apstiprinātajā 

attiecīgā plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā (turpmāk – 

plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāns), un projektā ir 

nemainīga attiecināmā Eiropas Reģionālās attīstības fonda 

finansējuma daļa, izņemot neatbilstoši veikto izdevumu gadījumus.". 

 

Atbilstoši piedāvātajai Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumu Nr.871 

(turpmāk – MK noteikumi) grozījumu redakcijai, 10.1.punkta redakcija paredz, ka 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) finansējums līdz MK 

noteikumu 11.3 punktā minētajai finansējuma pārdalei nepārsniedz 85%, bet pēc 

11.3 punktā minētās finansējuma pārdales – nepārsniedz 79.50 procentus no kopējā 

attiecināmā finansējuma.  

Savukārt, MK noteikumu grozījumu redakcijas 10.1 punkts paredz, ka ERAF 

finansējuma apmērs pašvaldību līmenī ir noteikts deinstitucionalizācijas plānos 

(turpmāk – DI plāns) un projektā ir nemainīga attiecināmā ERAF finansējuma daļa.  

Ievērojot abu iepriekš minēto punktu redakcijas, nav skaidri un nepārprotami 

saprotams: 

1. vai ERAF atbalsta intensitāte pēc MK noteikumu 11.3 punktā minētās 

finansējuma pārdales mainīsies attiecībā uz visiem projekta īstenotājiem, 

vai tikai tiem projekta īstenotājiem, kuru, atbilstoši šo MK noteikumu 

grozījumu redakcijai saņems 11.3 punktā minēto papildu finansējumu; 

2. vai spēkā esošajā DI plāna redakcijā noteiktais ERAF finansējums 

pašvaldību līmenī tiks saglabāts nemainīgi, vai tomēr tiks veiktas izmaiņas 

ERAF finansējuma apmērā.  

2. 

 “11.3 Šo noteikumu 11.2 punktā minētā cita publiskā finansējuma 

rezerves finansējuma daļas apmēra pašvaldībām noteikšanai atbildīgā 

iestāde:  

11.31. apkopo informāciju par pašvaldību reālām sabiedrībā balstītu 

sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveides attiecināmām izmaksām 

uz 2021.gada 30.jūniju, atbilstoši Kohēzijas politikas fondu vadības 

sistēmā 2014. – 2020. gadam ievadītajai informācijai par pašvaldību 

Ņemot vērā, ka vienošanos par projekta īstenošanu SAM 9.3.1.projekta ietvaros 

Jūrmalas pilsētas dome ar Centrālās finanšu un līgumu aģentūru noslēdza 

2020.gada 17.janvārī un Jūrmalas pilsētas domes ierosinātos grozījumus DI plānā, 

Sociālo pakalpojumu un attīstības padome ir apstiprinājusi 2020.gada 12.martā, 

Jūrmalas pilsētas dome prognozē, ka MK noteikumu 11.31.punktā noteiktais 

termiņš (2020.gada 30.jūnijs) visticamāk nebūt pietiekams, lai pašvaldība pagūtu 

noslēgt būvdarbu līgumus projekta ietvaros attīstāmo infrastruktūras objektu 

pārbūvei un  atspoguļot faktisko būvdarbu izmaksas Kohēzijas politikas fondu 
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noslēgtajiem pakalpojumu līgumiem šo noteikumu 26.1., 26.2. un 

26.3. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;” 

1.  

vadības sistēmā. Minētajā termiņā pašvaldība būs saņēmusi projekta ietvaros 

attīstāmās infrastruktūras objektu pārbūves būvprojektus.  

 

 

 

 

 

  Projekta 11.² un 11.³ punkti paredz apkopot informāciju uz 2021.gada 

30.jūniju, kas varētu tikt kavēta, jo minētais laika periods sakrīt ar Teritoriāli 

administratīvās reformas ieviešanas laiku. Pašvaldībās, kas tiks apvienotas, varētu 

būt apgrūtinoši, pietiekami operatīvi un atbilstošā kvalitātē, iesniegt informāciju par 

visu apvienoto pašvaldību īstenotajiem projektiem pirms to apvienošanas.  

Projekta 11.⁴ punktā ietvertā norma, kas paredz, ka noslēguma maksājuma 

apturēšanu vai pārcelšanu par projektiem, kas ir pilnībā īstenoti līdz 2021.gada 

30.jūnijam varētu radīt juridiskas grūtības uzraugošajām iestādēm, jo pēc minētā 

datuma dažos gadījumos atšķirsies projekta ieviesējs un noslēguma maksājuma 

saņēmējs. Tādēļ iesakām izvēlēties citu atskaites periodu. 

 

 

 


