Protokols Nr. 49

Nosūtīt
Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA
SĒDES PROTOKOLS

Rīgā

Nr.49

Sēdi vada
Ministru prezidente

Ar balsstiesībām piedalās:
Aizsardzības ministrs
Ārlietu ministrs
Ekonomikas ministrs
Iekšlietu ministrs
Izglītības un zinātnes ministre
Kultūras ministre

Labklājības ministrs
Satiksmes ministrs
Tieslietu ministrs
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

Zemkopības ministrs

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:
Latvijas Bankas prezidents
Valsts kancelejas direktore

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un
cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes
attīstības departamenta vadītāja
Valsts kancelejas direktora vietnieka tiesību aktu lietās,
Juridiskā departamenta vadītāja pienākumu izpildītāja

Protokolē
Dokumentu pārvaldības departamenta konsultante

2014.gada 16.septembrī

-

L.Straujuma

-

R.Vējonis
E.Rinkēvičs
V.Dombrovskis
R.Kozlovskis
I.Druviete

-

I.Rimšēvičs

D.Melbārde

U.Augulis
A.Matīss
G.Bērziņš
R.Naudiņš

J.Dūklavs

E.Dreimane
E.Upīte

-

I.Gailīte

-

L.Peinberga
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57.§
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 2014.gada 30.jūnijam"
TA-1802 ____________________________________
(D.Rancāne, R.Kozlovskis, V.Dombrovskis, L.Straujuma)

1.

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Lai nodrošinātu Kohēzijas fonda finansējuma pilnīgu izmantošanu un ceļu infrastruktūras
sakārtošanu, atļaut Satiksmes ministrijai 3.3.1.1.aktivitātes “TEN-T autoceļu tīkla uzlabojumi”

virssaistību apjomu 4 220 323 EUR apmērā izmantot papildu projekta īstenošanai, veicot papildu
atlasi minētās aktivitātes ietvaros.
3. Noteikt, ka Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu līdzfinansēto
programmu apsaimniekotāji – Ekonomikas ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Kultūras
ministrija, Sabiedrības integrācijas fonds, Tieslietu ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrija – pirms programmas finanšu instrumentu līdzekļu pieprasījuma attiecīgajā
saimnieciskajā gadā un nākamajos saimnieciskajos gados (donorvalstu Eiropas Ekonomikas zonas
un Norvēģijas finanšu instrumentu Noteikumu 8.5.nodaļa) iesniegšanas Valsts kasē līdz kārtējā
gada 1.februārim, 2.maijam, 1.septembrim un 20.novembrim iesniedz minēto pieprasījumu
elektroniski saskaņošanai Finanšu ministrijā.
4. Ar 2015.gadu Finanšu ministrijai izstrādāt un finanšu ministram divas reizes gadā – līdz 1.martam
un 1.septembrim – iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par Eiropas
Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta,
Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas apguvi.
5. Ņemot vērā šī protokollēmuma 4.punktu, Finanšu ministrijai izstrādāt un finanšu ministram līdz
2015.gada
1.martam
iesniegt
noteiktā
kārtībā
Ministru
kabinetā:
5.1. rīkojuma projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2006.gada 11.septembra rīkojumā
Nr.691 „Par operacionālās programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” projektu””;
5.2. rīkojuma projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2006.gada 22.augusta rīkojumā
Nr.625 „Par operacionālās programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” projektu””;
5.3. rīkojuma projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2006.gada 4.septembra rīkojumā
Nr.674 „Par operacionālās programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” projektu””;
6. Ņemot vērā informatīvajā ziņojumā minēto, 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 reģionālās attīstības
aģentūras īstenotā Eiropas Savienības fonda projekta Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/005
„Pašvaldību funkciju atbalsta sistēmas izveides 1.kārta” ietvaros neatbilstoši veiktos izdevumus 34
974,65 EUR apmērā.

