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97.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas
fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu
instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas apguvi līdz
2013.gada 30.jūnijam"
TA-2226 ____________________________________
(A.Eberhards, I.Raugze, E.Sprūdžs, V.Dombrovskis)
1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu par Eiropas Savienības
struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu
instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices
sadarbības programmas apguvi līdz 2013.gada 30.jūnijam (turpmāk –
ziņojums).

2. Eiropas Savienības struktūrfondu finanšu instrumentu aktivitāšu (1.3.1.2.
aktivitāte „Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai”,
2.2.1.1.aktivitāte „Ieguldījumu fonds investīcijām garantijās, paaugstināta
riska aizdevumos, riska kapitāla fondos un cita veida finanšu instrumentos”,
2.2.1.3.aktivitāte „Garantijas komersantu konkurētspējas uzlabošanai”,
2.2.1.4. aktivitāte „Atbalsts aizdevumu veidā komersantu konkurētspējas
uzlabošanai”) ietvaros 2013.gadā Ekonomikas ministrijai nodrošināt
maksājumus un investīcijas riska kapitāla, aizdevumu un mezanīna veidā, kā
arī sniegt garantijas par ES fondu līdzfinansējuma daļu kopā vismaz 16 998
915 latu apmērā, t.sk.:
2.1. Eiropas Sociālā fonda aktivitātes „Atbalsts pašnodarbinātības un
uzņēmējdarbības uzsākšanai” ietvaros izsniegt aizdevumus ar procentu likmes
subsīdiju kopā 1 365 359 latu apmērā;
2.2. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finanšu pieejamības aktivitāšu
ietvaros veikt ieguldījumus, izsniegt aizdevumus un noslēgt garantiju līgumus
kopā 15 633 556 latu apmērā.
3. Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas veikto pārbaudi par maksas par valsts
akciju sabiedrības „Latvijas Hipotēku un zemes banka” ieguldītajiem resursiem
Aizdevuma fondā noteikšanu, uzskatīt par atgūtiem projekta
Nr.2DP/2.2.1.4/09/IPIA/EM/001/001 „Aizdevumi komersantu konkurētspējas
uzlabošanai” ietvaros konstatētos neatbilstoši veiktos izdevumus 1 882 536,62
latu (2 678 608,29 EUR) apmērā, un atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru
kabineta 2013.gada 28.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.32 47.§)
5.punktā apstiprināto par atgūtu uzskatāmo projekta
Nr.2DP/2.2.1.4/09/IPIA/EM/001/001 „Aizdevumi komersantu konkurētspējas
uzlabošanai” ietvaros konstatēto neatbilstošo izdevumu summu 1 934 260,30
latu (2 752 204,46 EUR) apmērā.
4. Ņemot vērā Ministru kabineta 2013.gada 5.marta sēdes protokollēmumu
(prot. Nr.13 38.§) par Eiropas Komisijas audita ziņojumos noteiktajām finanšu
korekcijām un to, ka projekta Nr.1DP/1.3.1.2.0/09/IPIA/LIAA/001 „Atbalsts
pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai” īstenotājas valsts akciju
sabiedrības „Latvijas Hipotēku un zemes banka” darbībā nav konstatēti
pārkāpumi, uzskatīt par atgūtiem projekta ietvaros konstatētos neatbilstošos
izdevumus 3 717 326 latu (5 243 055 EUR) apmērā. Ekonomikas ministrijai
nodrošināt, ka valsts akciju sabiedrība „Latvijas Hipotēku un zemes banka”
par 1 143 502 latiem (1 612 838 EUR) sniedz atbalstu pašnodarbinātības un
uzņēmējdarbības uzsākšanai tās pašas valsts atbalsta programmas ietvaros.
5. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atbilstoši 2013.gada
2.ceturkšņa ietvaros konstatētajiem būtiskākajiem pārkāpumiem pašvaldību
īstenotajos projektos izvērtēt rīcību par valsts budžeta un finanšu instrumentu
līdzekļu nepamatotu izlietošanu, nepieciešamības gadījumā pieprasot papildu
informāciju no attiecīgajām Eiropas Savienības atbildīgajām un sadarbības
iestādēm par konstatētajām neatbilstībām šādos projektos:
5.1. Liepājas pilsētas pašvaldības īstenotā projekta
Nr.3DP/3.3.1.3.0/10/IPIA/SM/004 „Zirņu – Ganību ielu rekonstrukcija un
pieslēguma Zemnieku ielai izbūve (Dienvidu pieslēgums Liepājas ostai)”
konstatēto neatbilstību 271 337 latu apmērā;
5.2. Rēzeknes pilsētas domes īstenotā projekta

Nr.3DP/3.2.1.2.0/09/APIA/SM/009 „Zilupes ielas rekonstrukcija Rēzeknē”
konstatēto neatbilstību 112 359 latu apmērā.
6. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai saskaņā ar šā
protokollēmuma 5.punktā minēto:
6.1. ja kādas no šā protokollēmuma 5.1. un 5.2.apakšpunktā minētajām
pašvaldībām īstenotajā projektā konstatēti normatīvajos aktos noteikto normu
pārkāpumi, kas apdraud tās turpmāko tiesisko un finansiālo darbību, lemt par
turpmāko rīcību atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam;
6.2. sadarbībā ar šā protokollēmuma 5.1. un 5.2.apakšpunktā minētajām
pašvaldībām un atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi nodrošināt neatbilstoši
veikto izdevumu riska mazināšanas pasākumus;
6.3. divu mēnešu laikā informēt Finanšu ministriju par veiktā izvērtējuma
rezultātiem, pieņemtajiem lēmumiem, kā arī veiktajām un plānotajām
darbībām neatbilstību risku mazināšanā pašvaldību īstenotajos projektos
kopumā.
7. Izglītības un zinātnes ministrijai viena mēneša laikā sagatavot un noteiktā
kārtībā iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par risku novēršanu
3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu
attīstība” projektā „Portāla www.skolas.lv attīstība (2.kārta)”, „Valsts izglītības
informācijas sistēmas 2.kārta” un „Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas
2.kārta”.
8. Ministrijām, kuru pārziņā ir Eiropas reģionālā attīstības fonda un Kohēzijas
fonda projektu ieviešana, pastiprināti uzraudzīt šo projektu ieviešanu un līdz
2013.gada 30.septembrim informēt Finanšu ministriju:
8.1. par projektiem, kuru sekmīga īstenošana ir ar augstu riska pakāpi un
iespējamas finanšu plūsmas plānojuma izmaiņas, t.sk. radītu negatīvu ietekmi
uz Ministru kabinetā apstiprināto maksājumu finansējuma saņēmējiem mērķu
2013. – 2015.gadam izpildi Eiropas reģionālā attīstības fonda un Kohēzijas
fonda apgūšanai pilnā apmērā;
8.2. par rīcības plānu šā protokollēmuma 8.1.apakšpunktā minēto projektu
riska faktoru mazināšanai, kā arī potenciālām iespējām nodrošināt iepriekš
plānoto naudas plūsmu, paātrinot maksājumu veikšanu finansējuma
saņēmējiem citu, sekmīgāku projektu ietvaros.
9. Ekonomikas ministrijai, Izglītības un zinātnes ministrijai, Kultūras ministrijai,
Labklājības ministrijai, Satiksmes ministrija, Veselības ministrijai, Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Valsts kancelejai līdz
2013.gada 30.septembrim iesniegt Finanšu ministrijā precizētus valsts
budžeta virssaistību finansējuma izlietojuma plānus noslēgto līgumu un
vienošanās par projektu īstenošanu apjomam.
10. Atbalstīt šādas izmaiņas Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas
fonda finansējuma un pieejamo virssaistību sadalījumā:
10.1. atbalstīt virssaistību finansējuma pārdales 840 132 latu apmērā
Labklājības ministrijas pārziņā esošo aktīvās darba tirgus politikas pasākumu
īstenošanai no Ekonomikas ministrijas pārziņā esošās
1.3.1.1.6.apakšaktivitātes „Atbalsts darba vietu radīšanai” 840 132 latu
apmērā saistībā ar sociālekonomisko risku mazināšanu, ja AS „Liepājas
Metalurgs” tiek sākts maksātnespējas vai tiesiskās aizsardzības process;
10.2. rezervēt finansējumu 4 250 000 latu apmērā pasākumiem

3.6.1.1.aktivitātes „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru
izaugsmes veicināšanas un līdzsvarota valsts attīstība” ietvaros, finansējumu
novirzot no Ekonomikas ministrijas pārziņā esošās 1.3.1.1.6.apakšaktivitātes
„Atbalsts darba vietu radīšanai” 1 615 742 latu apmērā un Izglītības un
zinātnes ministrijas pārziņā esošās 2.1.1.1.aktivitātes „Atbalsts zinātnei un
pētniecībai” 2 634 258 latu apmērā, saistībā ar sociālekonomisko risku
mazināšanu, ja AS „Liepājas Metalurgs” tiek sākts maksātnespējas process;
10.3. konceptuāli atbalstīt finansējuma piešķīrumu 7 821 074 latu apmērā
Labklājības ministrijas pārziņā esošo aktīvo nodarbinātības un preventīvo
bezdarba samazināšanas pasākumu īstenošanai. No minētās summas atbalstīt
virssaistību finansējuma pārdales 4 582 162 latu apmērā Labklājības
ministrijas pārziņā esošo aktīvo nodarbinātības un preventīvo bezdarba
samazināšanas pasākumu īstenošanai 2014.gadā no Izglītības un zinātnes
ministrijas pārziņā esošās 2.1.1.1.aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”
virssaistībām 4 582 162 latu apmērā. Par papildu finansējuma piešķiršanu
lemt 2013.gadā, vērtējot Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda
neapgūtos līdzekļus un atlikumus citu Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda aktivitāšu ietvaros;
10.4. konceptuāli atbalstīt finansējuma piešķīrumu 190 000 latu apmērā
1.5.1.1.1.apakšaktivitātes „Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai un
analītisko spēju stiprināšanai valsts pārvaldē” Valsts kancelejas projektam
„Atbalsts strukturālo reformu ieviešanai valsts pārvaldē” Valsts kontroles
kapacitātes celšanai. Finanšu ministrijai sagatavot piedāvājumu par
nepieciešamā finansējuma avotiem izskatīšanai Koalīcijas partneru darba
grupas par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda jautājumiem
sēdē;
10.5. konceptuāli atbalstīt finansējuma piešķīrumu 9 382 417 latu apmērā
Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošajai 1.2.1.1.4.apakšaktivitātei
„Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana”. No minētās
summas atbalstīt finansējuma pārdales 4 817 998 latu apmērā stipendiju
izmaksas turpināšanai 2013. - 2014.mācību gadā Izglītības un zinātnes
ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda
resursu ietvaros: no 2.1.1.1.aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” otrās
projektu iesniegumu atlases kārtas virssaistību finansējuma 709 725 latu
apmērā, no 1.2.2.2.1.apakšaktivitātes „Profesionālās orientācijas un karjeras
izglītības attīstība izglītības sistēmā” virssaistību finansējuma 1 456 261 latu
apmērā, no 1.2.1.1.3.apakšaktivitātes „Atbalsts sākotnējās profesionālās
izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai” otrās
projektu iesniegumu atlases kārtas finansējuma 1 500 000 latu apmērā, no
1.2.prioritātes „Izglītība un prasmes” atlikumiem: no
1.2.1.1.2.apakšaktivitātes „Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu
kompetences paaugstināšana” 393 977 latu apmērā, no
1.2.1.2.2.apakšaktivitātes „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu
nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos” 414 992 latu apmērā, no
1.2.2.4.2.apakšaktivitātes „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās
atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem
integrācijai izglītībā” 192 553 latu apmērā un no 3.1.1.1.aktivitātes „Mācību
aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās

izglītības programmu īstenošanai” virssaistību finansējuma 150 490 latu
apmērā, kas vienlaikus tiek aizvietots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda
finansējumu no 3.1.3.1.aktivitātes „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei
atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana” atlikuma. Par stipendiju izmaksu
finansējuma avotu 2014.-2015.mācību gadam 4 564 419 latu apmērā lemt
2013.gada 4.ceturksnī vai 2014.gadā, vērtējot Eiropas Savienības
struktūrfondu un Kohēzijas fonda neapgūtos līdzekļus un atlikumus citu
Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda aktivitāšu ietvaros;
10.6. atbalstīt finansējuma pārdali 6 806 289 latu apmērā Izglītības un
zinātnes ministrijas pārziņā esošajai 1.1.1.2.aktivitātei „Cilvēkresursu piesaiste
zinātnei” 20 otrās kārtas ietvaros iesniegto projektu, kas noraidīti
nepietiekama finansējuma dēļ, finansēšanai no Izglītības un zinātnes
ministrijas pārziņā esošās 1.1.2.1.1.apakšaktivitātes "Atbalsts maģistra studiju
programmu īstenošanai" atlikumiem 516 014 latu apmērā un 2.1.1.1.
aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” virssaistībām 6 290 275 latu
apmērā, vienlaicīgi nepieciešamo finansējumu 2.1.1.1.aktivitātes „Atbalsts
zinātnei un pētniecībai” ietvaros iesniegto projektu finansēšanai pārdalot no
2.1.1.3.1.apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” ietvaros
pieejamā finansējuma;
10.7. atbalstīt finansējuma pārdali 1 452 924 latu apmērā Satiksmes
ministrijas pārziņā esošai 3.2.1.3.2.apakšaktivitātei „Satiksmes drošības
uzlabojumi Rīgā” no Satiksmes ministrijas pārziņā esošās 3.2.1.2.aktivitātes
„Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās” virssaistību finansējuma 557 320
latu apmērā un no 3.2.1.3.1.apakšaktivitātes „Satiksmes drošības uzlabojumi
apdzīvotās vietās ārpus Rīgas” Eiropas Reģionālās attīstības fonda finanšu
līdzekļiem 895 604 latu apmērā.

