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66.§ 
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.septembrim" 

TA-3407 ____________________________________ 
(A.Eberhards, D.Grūberte, I.Aleksandroviča, A.Matīss, J.Pūce, G.Arāja, L.Medina, V.Dombrovskis) 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu. 
2. Pieņemt zināšanai informatīvajā ziņojumā sniegto informāciju par veiktajiem precizējumiem 
darbības programmā „Uzņēmējdarbība un inovācijas” pēc Eiropas Komisijas 2013.gada 18.oktobra 
apsvērumu un iebildumu saņemšanas. 
3. Ņemot vērā šī protokollēmuma 2.punktā minēto, Finanšu ministrijai divu nedēļu laikā pēc Eiropas 
Komisijas lēmuma pieņemšanas par grozījumu veikšanu darbības programmā „Uzņēmējdarbība un 
inovācijas” iesniegt Ministru kabinetā precizēto rīkojuma projektu par grozījumu veikšanu darbības 
programmā „Uzņēmējdarbība un inovācijas”. 
4. Lai nodrošinātu Eiropas Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulā (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz 
vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas 
fondu un atceļ Regulu (EK) Nr.1260/1999 minētā 1.mērķa 2007. – 2013.gada plānošanas perioda 
Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (turpmāk – ES fondi) finansējuma apguvi, 
2014.gada ietvaros atbildīgās iestādes nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem par ES fondu 
līdzfinansējuma daļu kopā vismaz 587 572 643 latu (836 040 550 EUR) apmērā, t.sk.: 



4.1. Eiropas Sociālā fonda ietvaros kopā vismaz 43 398 686 (61 750 766 EUR) latu apmērā:  
4.1.1. Ekonomikas ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem vismaz 7 246 356 latu 
(10 310 636 EUR) apmērā; 
4.1.2. Finanšu ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem vismaz 1 577 068 latu (2 
243 966 EUR) apmērā; 
4.1.3. Izglītības un zinātnes ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem vismaz 13 838 
009 latu (19 689 713 EUR) apmērā; 
4.1.4. Labklājības ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem vismaz 18 974 120 latu 
(26 997 740 EUR) apmērā; 
4.1.5. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija nodrošina maksājumus finansējuma 
saņēmējiem vismaz 211 932 latu (301 552 EUR) apmērā; 
4.1.6. Veselības ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem vismaz 616 615 latu (877 
365 EUR) apmērā; 
4.1.7. Valsts kanceleja nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem vismaz 962 205 latu (1 369 
094 EUR) apmērā. 
4.2. Eiropas Reģionālās attīstības fonda ietvaros kopā vismaz 245 562 783 latu (349 404 362 EUR) 
apmērā, izņemot Ekonomikas ministrijas pārziņā esošās aktivitātes darbības programmas 
„Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma ietvaros, t.sk.: 
4.2.1. Ekonomikas ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem vismaz 26 020 742 latu 

(37 024 181 EUR) apmērā; 
4.2.2. Finanšu ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem vismaz 7 749 550 latu (11 
026 616 EUR) apmērā; 
4.2.3. Izglītības un zinātnes ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem vismaz 62 681 
909 latu (89 188 321 EUR) apmērā; 
4.2.4. Kultūras ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem vismaz 6 970 309 latu (9 
917 856 EUR) apmērā; 
4.2.5. Labklājības ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem vismaz 458 321 latu (652 
132 EUR) apmērā; 
4.2.6. Satiksmes ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem vismaz 56 081 917 latu 
(79 797 379 EUR) apmērā; 
4.2.7. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija nodrošina maksājumus finansējuma 
saņēmējiem vismaz 67 269 903 latu (95 716 448 EUR) apmērā; 
4.2.8. Veselības ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem vismaz 19 831 351 latu 
(28 217 471 EUR) apmērā. 
4.3. Kohēzijas fonda ietvaros kopā vismaz 238 873 724 latu (339 886 68 EUR) apmērā, t.sk.: 
4.3.1. Ekonomikas ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem vismaz 22 799 160 latu 

(32 440 282 EUR) apmērā; 
4.3.2. Finanšu ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem vismaz 1 012 156 latu (1 
440 168 EUR) apmērā; 
4.3.3. Satiksmes ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem vismaz 136 556 145 latu 
(194 301 890 EUR) apmērā; 
4.3.4. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija nodrošina maksājumus finansējuma 
saņēmējiem vismaz 78 968 657 latu (112 362 275 EUR) apmērā. 
5. Ekonomikas ministrijas pārziņā esošās aktivitātes darbības programmas „Uzņēmējdarbība un 
inovācijas” papildinājuma ietvaros 2014.gada ietvaros nodrošināt maksājumus finansējuma 
saņēmējiem par ES fondu līdzfinansējuma daļu vismaz 67 258 491 latu (95 700 211 EUR) apmērā. 
Ņemot vērā iepriekšminēto, Ekonomikas ministrijai izstrādāt un līdz 2013.gada 13.decembrim iesniegt 
Finanšu ministrijā rīcības plānu konkrētu aktivitāšu/apakšaktivitāšu griezumā ar priekšlikumiem par 
iespējamajiem pasākumiem maksājumu veikšanas finansējuma saņēmējiem intensitātes palielināšanai 
2014.gada pirmajos trīs ceturkšņos. 
6. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Latvijas investīciju un attīstības aģentūru un Izglītības un 
zinātnes ministrijai sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru veikt pasākumus, lai paātrinātu 
attiecināmo izdevumu maksājumu veikšanu 2013. un 2014.gadā darbības programmas 
„Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma aktivitāšu ietvaros. 
7. ES fondu 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 2014.gadā Ekonomikas ministrijai 
nodrošināt maksājumus un investīcijas riska kapitāla, aizdevumu un mezanīna veidā, kā arī sniegt 
garantijas par ES fondu līdzfinansējuma daļu kopā vismaz 18 249 159 latu 25 996 215 EUR) apmērā, 
t.sk.: 
7.1. Eiropas Sociālā fonda 1.3.1.2.aktivitātes „Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības 
uzsākšanai” ietvaros izsniegt aizdevumus ar procentu likmes subsīdiju vismaz 1 394 976 latu (1 984 



872 EUR) apmērā; 
7.2. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finanšu instrumentu aktivitāšu ietvaros veikt ieguldījumus, 
izsniegt aizdevumus un noslēgt garantiju līgumus vismaz 16 854 183 latu (23 981 343 EUR) apmērā. 
8. Apstiprināt informatīvā ziņojuma 4.pielikumā noteikto virssaistību dalījumu ES fondu aktivitātēm un 
noslēgto līgumu apjomu par virssaistību finansējumu. 
9. Noteikt, ka atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes nedrīkst apstiprināt ES fondu projektu 
iesniegumus un slēgt līgumus un vienošanās par projektu īstenošanu un apstiprināt projektu 
iesniegumus par virssaistību finansējuma daļu, par kuru nav izpildīts attiecīgā ceturkšņa noslēgto 
līgumu plāns attiecīgās aktivitātes ietvaros (informatīvā ziņojuma 4.pielikums) un ievēroti Ministru 
kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteiktie projektu iesniegumu iesniegšanas termiņi, 
izņemot gadījumu, ja ir veikta projektu iesniegumu izvērtēšana un uzsākta lēmumu par projektu 
iesniegumu apstiprināšanu paziņošana finansējuma saņēmējiem. 
10. ES fondu atbildīgajām iestādēm un sadarbības iestādēm, organizējot projektu iesniegumu atlasi, 
nodrošināt, ka līgumu par projektu īstenošanu slēgšana atbilstu informatīvā ziņojuma 4.pielikumā 
ietvertajam virssaistību finansējuma noslēgto līgumu ceturkšņu plānam. 
11. Ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas sniegto informāciju par darbības programmas 
„Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.1.1.aktivitātes „Mācību aprīkojuma modernizācija 
un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” otrās projektu 
iesniegumu atlases kārtas īstenošanu, Izglītības un zinātnes ministrijai izstrādāt un iesniegt Ministru 

kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2013.gada 22.janvāra noteikumos Nr.51 „Noteikumi par 
darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.1.1.aktivitāti „Mācību 
aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu 
īstenošanai” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanu”, nosakot, ka projektui iesniegumu 
atlase šīs kārtas ietvaros notiek līdz 2013.gada 27.decembrim. 
12. Ņemot vērā šī protokollēmuma 11.punktā minēto, atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 
2013.gada 22.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 5, 24.§) 4. un 8. punktu. 
13. Lai mazinātu ES fondu projektos konstatēto neatbilstoši veikto izdevumu apjomu, kas radušies 
nekvalitatīvas būvniecības dēļ (t.sk., kas rodas nekvalitatīvu objektu nodevumu, kā arī būvuzraugu, 
autoruzraugu, projektētāju un būvniecības ekspertu nekvalitatīva darba un nepietiekamas uzraudzības 
rezultātā), Ekonomikas ministrijai kā nozares atbildīgajai iestādei sadarbībā ar citām ES fondu 
administrēšanā iesaistītajām institūcijām, nepieciešamības gadījumā iesaistot būvniecības nozares 
ekspertus, līdz 2014.gada 30.jūnijam izstrādāt un iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu, 
ietverot tajā izvērtējamu par konstatētajiem būvniecības kvalitātes trūkumiem, to rašanās iemesliem 
un sniegt priekšlikumus turpmākai rīcībai būvniecības nozares sakārtošanā un problēmjautājumu 
risināšanā. 
14. Lai nodrošinātu Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 

2009. – 2014.gada perioda vadības likuma 15.panta 6. punktā un Pārejas noteikumu 2.punktā 
noteikto uzdevumu izpildi, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, Izglītības un zinātnes 
ministrijai un Ekonomikas ministrijai līdz 2013.gada 13.decembrim izstrādāt un iesniegt Ministru 
kabinetā noteikumu projektu par 2009. – 2014.gada perioda Eiropas Ekonomikas zonas finanšu 
instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētājās programmās plānoto atklāto konkursu 
izsludināšanu un projektu iesniegumu atlasi. 
15. Lai nodrošinātu Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 
2009. – 2014.gada perioda finansējuma apguvi, noteikt, ka 2014.gadā programmu apsaimniekotāji 
nodrošina maksājumus programmu ietvaros par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un 
Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansējuma daļu kopā vismaz 15 505 350 latu (22 062 124 euro) 
apmērā, t.sk.:  
15.1. Ekonomikas ministrija nodrošina maksājumus vismaz 3 036 397 latu (4 320 403 EUR) apmērā;  
13.2.15.2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija nodrošina maksājumus vismaz 3 049 
925 latu (4 339 652 EUR) apmērā;  
15.3. Kultūras ministrija nodrošina maksājumus vismaz 2 509 784 latu (3 571 101 EUR) apmērā;  
15.4. Tieslietu ministrija sadarbībā ar Iekšlietu ministriju nodrošina maksājumus vismaz 2 475 332 latu 
(3 522 080 EUR) apmērā;  
15.5. Sabiedrības integrācijas fonds nodrošina maksājumus vismaz 2 742 448 latu (3 902 152 EUR) 
apmērā;  
15.6. Izglītības un zinātnes ministrija nodrošina maksājumus vismaz 1 457 945 latu (2 074 469 EUR) 
apmērā;  
15.7. Finanšu ministrija nodrošina maksājumus vismaz 233 519 latu (332 267 EUR) apmērā.  
16. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atbilstoši 2013.gada 3.ceturksnī 
konstatētajiem būtiskākajiem pārkāpumiem Smiltenes novada domes īstenotajā projektā 
Nr.3DP/3.6.1.1.0/10/IPIA/VRAA/020 „Smiltenes pilsētas ielu kompleksā rekonstrukcija, 2.kārta” 
(konstatētas neatbilstības 186 111,97 LVL apmērā) izvērtēt rīcību ar valsts budžeta un finanšu 
instrumentu līdzekļiem, nepieciešamības gadījumā pieprasot papildu informāciju no attiecīgās 
atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes. 



17. Ņemot vērā šī protokollēmuma 16.punktā minēto, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijai: 
17.1. ja Smiltenes novada domes īstenotajā projektā konstatēti normatīvajos aktos noteikto normu 
pārkāpumi, kas apdraud tās turpmāko tiesisko un finansiālo darbību, lemt par turpmāko rīcību 
atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam; 
17.2. sadarbībā ar Smiltenes novada domi nodrošināt neatbilstoši veikto izdevumu riska mazināšanas 
pasākumus, nepieciešamības gadījumā piesaistot attiecīgo atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi; 
17.3. trīs mēnešu laikā pēc šī protokollēmuma pieņemšanas informēt Finanšu ministriju par veiktā 
izvērtējuma rezultātiem, pieņemtajiem lēmumiem, kā arī veiktajām un plānotajām darbībām 
neatbilstību risku mazināšanā pašvaldību īstenotajos projektos kopumā.  
18. Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju līdz 2013.gada 28.decembrim 
izstrādāt un iesniegt Ministru kabinetā priekšlikumu centralizētas zinātnisko pētījumu datubāzes 
izveidei, kuras ietvaros tiktu fiksēta informācija par zinātnisko pētījumu pasūtītājiem, līdzfinansējuma 
avotiem un finansējuma apjomu, zinātniskā pētījuma ietvaros iesaistītajām personām un pētījuma 
periodu. 
19. Ņemot vērā informatīvajā ziņojumā sniegto informāciju par elektroniskās darba laika uzskaites 
sistēmas un atalgojuma daļas attiecināšanas ieviešanu ES fondu vadībā iesaistītajās institūcijās, 
uzskatīt par izpildītu Ministru kabineta 2012.gada 4.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.68, 34. 
§) 6.punktā doto uzdevumu. 

20. Ņemot vērā informatīvajā ziņojumā sniegto informāciju, pieņemt zināšanai, ka informatīvais 
ziņojums par Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda vadības un 
kontroles sistēmu 2014. - 2020.gada plānošanas periodam Ministru kabinetā tiks iesniegts līdz 
2013.gada 3.decembrim. 
21. Finanšu ministrijai, ņemot vērā šo protokollēmumu, precizētu informatīvo ziņojumu un tā 
4.pielikumu iesniegt Ministru kabinetā līdz 2013.gada 29.novembrim.  

 


