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38.§ 
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, 

Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas apguvi līdz 2013.gada 
31.decembrim" 

TA-428 ____________________________________ 
(A.Eberhards, I.Ivaščenko, S.Liepiņa, J.Dūklavs, D.Lucaua, S.Bajāre, L.Straujuma) 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu un Finanšu ministrijas sniegto informāciju par riskiem pilnībā izmantot 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” ietvaros un Kohēzijas fonda 
finansējumu, veiktajiem un nepieciešamiem nekavējošiem pasākumiem, kā arī par aktuālo situāciju par valsts budžeta 

virssaistību ietekmi uz vispārējās valdības budžeta bilanci 2015.gadā. 
 
2. Jautājumus par virssaistību finanšu disciplīnas principu izpildi, kas izriet no informatīvā ziņojuma sniegtās analīzes un 

risku izvērtēšanas rezultātiem, skatīt nākamajā Koalīcijas partneru darba grupas sēdē par ES struktūrfondu un Kohēzijas 
fonda jautājumiem. 

 
3. Noteikt, ka darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” un darbības programmas „Infrastruktūra un 
pakalpojumi” Eiropas Reģionālās attīstības fonda aktivitāšu, apakšaktivitāšu ietvaros atbildīgā iestāde vai sadarbības 
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iestāde pēc 2014.gada 31.maija: 
 

3.1. neizsludina jaunas projektu iesniegumu atlases; 
 

3.2. finansējuma un virssaistību ietaupījumu vai atlikumu saskaņā ar informatīvā ziņojumā sniegto 
skaidrojumu atstāj neizmantotu, nepārdala citiem projektiem, kā arī tam pašam projektam citām, sākotnēji 
projektā neparedzētām darbībām. 

 
4. Šī protokollēmuma 3.punktā noteiktajiem ierobežojumiem var paredzēt izņēmumu par jaunas projektu iesniegumu 

atlases kārtas izsludināšanu vai projekta atlikuma (vai ietaupījuma) izmantošanu tā paša projekta ietvaros pēc 2014.gada 
31.maija, ja pastāv kāds no zemāk minētajiem gadījumiem un par to ir pieņemts attiecīgs Ministru kabineta lēmums: 

 
4.1. pastāv augsts risks zaudēt ES fondu finansējumu attiecīgajā fondā vai darbības programmā un nav citu 
efektīvāku un fiskālās disciplīnas principiem atbilstošu risinājumu risku mazināšanai, novēršanai; 

4.2. papildus izdevumi kritiski nepieciešami attiecināmajām izmaksām uzsākto projektu sekmīgai pabeigšanai, 
ņemot vērā no finansējuma saņēmēja objektīvi neatkarīgus un neparedzamus apstākļus 

. 
 
5. Noteikt, ka Ministru kabineta 2012.gada 8.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.25 26.§) 6.punktā noteiktie nosacījumi 

neattiecas uz darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.4.4.1.aktivitāti "Daudzdzīvokļu māju 
siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”. 

 
 
6. Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.janvāra sēdes protokollēmuma 2.punktā noteikto (prot. Nr.2 26.§) un 

ņemot vērā, ka projektā „Cilvēkresursu vadības informācijas tehnoloģiju sistēmas izstrāde un ieviešana” nav konstatēti 
finansējuma saņēmēja pārkāpumi, kā rezultātā nav jāveic projekta ietvaros veikto izdevumu atgūšana no finansējuma 

saņēmēja – Valsts kancelejas, projektā veiktos izdevumus 85 685,37 EUR (60 220,02 latu) uzskatīt par atgūtiem un 
finansējamiem no valsts budžeta līdzekļiem.  
 

7. Ņemot vērā, ka PHARE programmas projektā LE0005 „Kanalizācijas pakalpojumu attīstība Aizputē un Grobiņā” nav 
konstatēti tiešo labuma guvēju pārkāpumi, līdzekļus 471 745,75 EUR apmērā, kas tika piešķirti projekta ietvaros 

neatbilstoši veikto izdevumu atmaksai Eiropas Komisijai, uzskatīt par atgūtiem un finansējamiem no valsts budžeta 
līdzekļiem.  

 
8. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un attiecīgajām atbildīgajām 
iestādēm un sadarbības iestādēm atbilstoši 2013.gada 4.ceturksnī konstatētajiem būtiskākajiem pārkāpumiem: 

 
8.1. Bauskas novada pašvaldības iestādes „Mežotnes pagasta pārvalde” īstenotajā projektā 

Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/020 „Bauskas novada Mežotnes pagasta Strēlnieku ciema 
ūdenssaimniecības attīstība” (konstatētas neatbilstības 184 365,84 EUR (129 572,31 LVL) apmērā); 
 

8.2. Līvānu novada domes īstenotajā projektā Nr.3DP/3.6.1.1.0/09/IPIA/VRAA/014 „Līvānu novada 
pašvaldības ēku energoefektivitātes paaugstināšana” (konstatētas neatbilstības 174 375,68 EUR (122 551,23 

LVL ) apmērā); 
 
8.3. Madonas novada pašvaldības īstenotajā projektā Nr. DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/118 „Madonas novada 

Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības attīstība” (konstatētas neatbilstības 156 608,44 EUR 
(110 095,73 LVL) apmērā); 

 
8.4. Valkas novada domes īstenotajā projektā Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/016 „Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu attīstība Valkā, II kārta” (konstatētas neatbilstības 234 466,03 EUR (163 657,29 LVL) apmērā),  
izvērtēt rīcību ar valsts budžeta un finanšu instrumentu līdzekļiem, nepieciešamības gadījumā pieprasot 
papildu informāciju no attiecīgās atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes. 

 
9. Ņemot vērā informatīvajā ziņojumā sniegto informāciju, saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumu 

Nr.740 „Kārtība, kādā ziņo par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā konstatētajām 
neatbilstībām, pieņem lēmumu par piešķirtā finansējuma izlietojumu un atgūst neatbilstošos izdevumus” 24.punktu 
uzskatīt par atgūtiem Valsts vides dienesta īstenotā ES fonda projekta Nr.3DP/3.5.1.4.0/08/IPIA/VIDM/002 „Pazemes 

ūdens hidroģeoloģisko novērojumu programmas pilnveidošana, urbumu aprīkošana ar ūdens līmeņa mērītājiem Gaujas 
un Daugavas upju sateces baseinos” ietvaros neatbilstoši veiktos izdevumus 44 119,48 EUR (31 007,35 latu) apmērā. 

 
10. Attiecīgā nozares ministrija par kārtējo gadu līdz nākamā gada 31.martam apkopo un iesniedz Ministru kabinetā 
informāciju par tās kā ES fonda finansējuma saņēmēja vai tās padotības iestādes kā ES fonda finansējuma saņēmēja 

īstenotajiem ES fonda projektiem, ja kādā no šiem projektiem kalendārā gada ietvaros finansējuma saņēmējs veicis tādus 
no ES fonda projekta īstenošanai plānotā valsts budžeta finansējuma neatbilstošus izdevumus, kuri nav iekļauti 

maksājuma pieprasījumā ES finansējuma atmaksas saņemšanai.  
 
11. Mēneša laikā pēc darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma un saistošo Ministru kabineta 

noteikumu par aktivitātes/apakšaktivitātes īstenošanu grozījumu apstiprināšanas Ministru kabinetā: 
 

11.1. Izglītības un zinātnes ministrijai iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus darbības 
programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājumā, kā arī saistošajos Ministru kabineta noteikumos 

par 3.1.1.1.aktivitātes „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās 
izglītības programmu īstenošanai” īstenošanu; 
 

11.2. Ekonomikas ministrijai iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus darbības programmas 
„Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājumā, kā arī saistošajos Ministru kabineta noteikumos par 

3.4.4.1.aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” īstenošanu. 
 

12. Lai nodrošinātu Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009. – 2014.gada 

plānošanas 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 20 761 842 EUR apmērā, t.sk.: 
 

12.1. Ekonomikas ministrija nodrošina maksājumus vismaz 4 320 403 EUR apmērā; 
 

12.2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija nodrošina maksājumus vismaz 3 988 503 EUR 
apmērā; 
 

12.3. Kultūras ministrija nodrošina maksājumus vismaz 2 621 968 EUR apmērā; 
 

12.4. Tieslietu ministrija sadarbībā ar Iekšlietu ministriju nodrošina maksājumus vismaz 3 522 080 EUR 
apmērā; 

 
12.5. Sabiedrības integrācijas fonds nodrošina maksājumus vismaz 3 902 152 EUR apmērā; 
 

12.6. Izglītības un zinātnes ministrija nodrošina maksājumus vismaz 2 074 469 EUR apmērā; 
 

12.7. Finanšu ministrija nodrošina maksājumus vismaz 332 267 EUR apmērā. 
 

13. Atbalstīt šādu Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda Darbības programmas „Izaugsme un 

nodarbinātība” specifisko atbalsta mērķu (turpmāk – SAM) īstenošanas uzsākšanu 2014.gadā:  
 

13.1. SAM 1.1.1. „Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot 
cilvēkresursos un infrastruktūrā” ar cilvēkresursu attīstību saistītās investīcijas pēc tam, kad Eiropas Komisijā 
ir apstiprināta Darbības programma "Izaugsme un nodarbinātība" un izpildīti visi attiecīgie ex-ante 

nosacījumi; 
 

13.2. SAM 4.2.1. „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 1.atlases kārtu 
„Energoefektivitātes pasākumi dzīvojamās ēkās” pēc tam, kad Eiropas Komisijā ir apstiprināta Darbības 
programma "Izaugsme un nodarbinātība" un saņemts ES fondu Uzraudzības komitejas un Ministru kabineta 

atbalsts par finanšu instrumenta kā ieviešanas mehānisma īstenošanu; 
 

13.3. SAM 5.6.1. „Veicināt pilsētas revitalizāciju, vides kvalitātes uzlabošanos un investīciju piesaistīšanu, 
veicot ilgtspējīgus ieguldījumus nacionālas nozīmes sabiedriskos objektos un multifunkcionālā sabiedriskā 

infrastruktūrā” pēc tam, kad Eiropas Komisijā ir apstiprināta Darbības programma "Izaugsme un 
nodarbinātība”, un sagatavots pašvaldības attīstības plāns ar revitalizācijas pasākumiem; 
 

13.4. SAM 6.1.3. „Nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru uz Rīgas maģistrālajiem pārvadiem un novērst 
maģistrālo ielu fragmentāro raksturu”, neparedzot finansējumu valsts budžeta 80.00.00 programmā 

„Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības 
līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” līdz Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 
apstiprināšanai Eiropas Komisijā;  

 
13.5. SAM 6.1.5. „Valsts galveno autoceļu segu pārbūve, nestspējas palielināšana”, ja Satiksmes ministrija 

nodrošina SAM atbilstību Valsts autoceļu sakārtošanas programmai 2014.-2020.gadam; 
 
13.6. SAM 6.3.1. „Palielināt reģionālo mobilitāti, uzlabojot valsts reģionālo autoceļu kvalitāti” pēc tam, kad 

Eiropas Komisijā ir apstiprināta Darbības programma "Izaugsme un nodarbinātība" un nodrošināta SAM 
atbilstība Valsts autoceļu sakārtošanas programmai 2014.-2020.gadam; 

 
13.7. SAM 7.2.1. „Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un 

izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” 1.atlases kārtu „Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu 
īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai” un 2.atlases kārtu „Sākotnējās profesionālās 
izglītības programmu īstenošana garantijas jauniešiem sistēmas ietvaros”; 

 
13.8. SAM 7.5.3. „Atbalstīt prioritāro (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, perinatālā un neonatālā perioda 

aprūpes un garīgās veselības) veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas 
sistēmas izstrādi un ieviešanu, jo īpaši, sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju 
veselības uzlabošanai” pēc tam, kad Eiropas Komisijā ir apstiprināta Darbības programma "Izaugsme un 

nodarbinātība"; 
 

13.9. SAM 8.1.3. „Modernizēt profesionālās izglītības iestādes, nodrošinot mācību vides atbilstību 
tautsaimniecības nozaru attīstībai un uzlabojot profesionālās izglītības pieejamību” pēc tam, kad Eiropas 
Komisijā ir apstiprināta Darbības programma "Izaugsme un nodarbinātība", Izglītības un zinātnes ministrija ir 

izstrādājusi infrastruktūras ieguldījumu kartējumu 2014. – 2020.gadam, izpildīti 2014.gada 11.februāra 
Ministru kabineta protokola Nr.8 29.§ noteiktie uzdevumi, kā arī nodrošināta izstrādāto nosacījumu, 

ieviešanas sistēmas un pašvaldību attīstības stratēģiju atbilstība 2013.gada 17.decembra regulā Nr. 
1301/2013 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un īpašajiem noteikumiem attiecībā uz mērķi „Investīcijas 
izaugsmei un nodarbinātībai” un ar ko atceļ regulu Nr. 1080/2006 7.pantā noteiktajām prasībām, veicot 

ieguldījumus pilsētvides attīstībā.  
 

14. Atzīt Ministru kabineta 2013.gada 8.augusta sēdes protokola Nr.43 11.§ 15.punktu par aktualitāti zaudējušu.  
 

15. Ņemot vērā augsto risku ES fondu finansējuma zaudējumiem darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” 
ietvaros, neatļaut Ekonomikas ministrijai un Izglītības un zinātnes ministrijai uzsākt darbības programmas aktivitātēm 
analogu (līdzīgs mērķis, mērķa grupa, atbalstāmās darbības utml.) specifisko atbalsta mērķu ieviešanu 2014. – 2020.gada 

plānošanas perioda ietvaros, kamēr nebūs Ekonomikas ministrijas un Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādāts un 
Ministru kabinetā apstiprināts plāns pilnīgai ERAF apguvei (deklarējamie izdevumi Eiropas Komisijā) 2014. un 2015.gadā.  

16. Par šī protokollēmuma 13.punktā minēto ātrāk uzsākamo specifisko atbalsta mērķu īstenošanu atbildīgajām nozares 
ministrijām, ja attiecināms, iesniegt standarta likmes vienības izmaksas un vienreizējo maksājumu izstrādātās metodikas 
un to piemērošanas nosacījumus saskaņošanai Finanšu ministrijā pirms to saskaņošanas ar Eiropas Komisiju (ja 

nepieciešams) un minēto specifisko atbalsta mērķu īstenošanas uzsākšanas. 
17. Pieņemt zināšanai, ka 2014.gada 19.marta Eiropas Savienības fondu darba grupā tiks izskatīti priekšlikumi par papildus 



piešķīrumiem, tajā skaitā vērtēts arī jautājums par finansējumu piešķiršanu Izglītības un zinātnes ministrijai 2014./2015. 
mācību gadam profesionālās izglītības mērķu stipendiju izmaksai. 

 


