
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sēdes protokols 

 

Rīgā  Nr.42 2018.gada 11.septembrī 

 
Sēdi vada   

Ministru prezidents, veselības ministra pienākumu 

izpildītājs 
 M.Kučinskis 

   

Ar balsstiesībām piedalās:   

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs  A.Ašeradens 
Aizsardzības ministrs  R.Bergmanis 
Ārlietu ministrs  E.Rinkēvičs 

Finanšu ministre  D.Reizniece-Ozola 
Iekšlietu ministrs  R.Kozlovskis 
Izglītības un zinātnes ministrs  K.Šadurskis 
Kultūras ministre  D.Melbārde 

Labklājības ministrs  J.Reirs 
Satiksmes ministrs  U.Augulis 
Tieslietu ministrs  Dz.Rasnačs 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs  K.Gerhards 

Zemkopības ministrs  J.Dūklavs 
   

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:   

Valsts kontroles pārstāvis  V.Stūris 
Valsts kancelejas direktors  J.Citskovskis 
Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos 

jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja 
 I.Gailīte 

   

Protokolē   

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja   L.Peinberga 
   

Sēdi sāk plkst.12.00   
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41.§ 

 

Informatīvais ziņojums "Par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu 

investīciju progresu līdz 2018.gada 30.jūnijam un 2018.gada augusta 

ikmēneša operatīvā informācija"      

TA-1768  

______________________________________________________ 
(D.Reizniece-Ozola, A.Eberhards, M.Kučinskis) 

     

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu. 

2. Ņemot vērā informatīvā ziņojuma 5.sadaļā sniegto informāciju, lai 

nodrošinātu drošai finanšu pārvaldībai atbilstošu 2014.-2021.gada perioda Eiropas 

Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu divpusējās sadarbības fonda 

programmas līmeņa iniciatīvu ieviešanu programmas izstrādes laikā (līdz 

programmas īstenošanas noteikumu apstiprināšanai Ministru kabinetā), noteikt 

priekšnosacījumus, kas programmas apsaimniekotājam pirms saistību uzņemšanās 

un līdzekļu pārdales pieprasījuma no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes 

procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmas "Nesadalītais finansējums 

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības 

līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" jānodrošina: 

2.1. saskaņot programmas sadarbības komitejā priekšlikumus par divpusējās 

sadarbības programmas līmeņa aktivitātēm; 

2.2. izstrādāt un iesniegt apstiprināšanai programmas sadarbības komitejā 

kārtību, kādā piešķir divpusējās sadarbības fonda programmas līmeņa finansējumu, 

nosaka iniciatīvu īstenotāju caurspīdīgu atlasi, kā arī programmas 

apsaimniekotājam izstrādāt un apstiprināt kārtību par divpusējās sadarbības fonda 

programmas līmeņa finansējuma norēķiniem, pārskatiem, pamatojošo dokumentu 

iesniegšanu un to pārbaudi; 

2.3. divpusējās sadarbības programmas līmeņa finansējuma izmantošanā 

ievērot drošas un pareizas finanšu pārvaldības principus un Eiropas Savienības un 

Latvijas Republikas normatīvo aktu, tai skaitā komercdarbības atbalsta jomā, 

prasības. 

3. Ņemot vērā informatīvā ziņojuma 5.sadaļā sniegto informāciju, 

programmas apsaimniekotājiem izstrādāt un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru 

kabinetā attiecīgo programmu Ministru kabineta noteikumu projektus atbilstoši 

informatīvā ziņojuma aktualizētajā pielikumā "Ministru kabineta noteikumu 

izstrādes laika grafiks EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 

programmu 2014. - 2021.gada periodā" noteiktajam laika grafikam. 

4. Ņemot vērā šī protokollēmuma 3.punktā noteikto, atzīt par aktualitāti 

zaudējušu Ministru kabineta 2018.gada 13.marta sēdes protokollēmuma (prot. 

Nr.15 30.§) "Informatīvais ziņojums "Par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības 
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fondu investīciju progresu līdz 2017.gada 31.decembrim un 2018.gada februāra 

ikmēneša operatīvā informācija"" 7.2.apakšpunktu. 

5. Ņemot vērā informatīvā ziņojuma 6.sadaļā sniegto informāciju par 

Sabiedrības integrācijas fonda veikto līdzekļu atgūšanas no finansējuma 

saņēmējiem (biedrībām) izvērtējumu, kā arī Labklājības ministrijas un Valsts 

kancelejas viedokli, atļaut Sabiedrības integrācijas fondam neturpināt finansējuma 

piedziņas procesu par biedrību neatbilstoši veiktiem izdevumiem 43 558 EUR 

2004.-2006.gada plānošanas perioda un 2007.-2013.gada plānošanas perioda 

Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētos projektos "Nosacīti notiesāto jauniešu sociālā 

rehabilitācija savas vietas atrašanai darba tirgū" un "Palīdzot sev, palīdzi citiem!" 

un "Lietišķo sieviešu apvienības administratīvās kapacitātes celšana". 

6. Lai risinātu Eiropas Komisijas norādītos riskus (informatīvā ziņojuma 

4.sadaļa): 

6.1. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju, Labklājības 

ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Satiksmes 

ministriju izstrādāt un steidzamības kārtībā līdz 2018.gada 20.septembrim iesniegt 

apstiprināšanai Ministru kabinetā Darbības programmas "Izaugsme un 

nodarbinātība" grozījumu Nr.4 priekšlikumu samazināt snieguma ietvara 

2018.gada mērķa vērtību prioritārā virzienā "Pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa 

emisijas līmeni visās nozarēs" un iesniegt to Eiropas Komisijai; 

6.2. Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

priekšlikumus, Finanšu ministrijai sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministriju veikt konsultācijas ar Eiropas Komisiju un, ja līdz 2018.gada 

13.septembrim tiek saņemts Eiropas Komisijas pozitīvs viedoklis, iekļaut šī 

protokollēmuma 6.1.apakšpunktā minētajos Darbības programmas "Izaugsme un 

nodarbinātība" grozījumos Nr.4 priekšlikumu samazināt snieguma ietvara 

2018.gada mērķa vērtību prioritārā virziena "Vides aizsardzība un resursu 

izmantošanas efektivitāte" Eiropas Reģionālas attīstības fonda un Kohēzijas fonda 

investīcijām. 

 


