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34.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda,
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un
Latvijas un Šveices sadarbības programmas investīciju progresu līdz 2015.gada
31.decembrim"
TA-421 ____________________________________
(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Lai nodrošinātu Ministru kabineta 2015.gada 24.februāra noteikumu Nr.108 "Kārtība, kādā uzrauga
un izvērtē Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanu, kā arī izveido un izmanto
Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu 2014.-2020.gadam" 11.punktā minēto, pieņemt
zināšanai:
2.1. informatīvā ziņojuma 5.pielikumā "Maksājumu mērķi finansējuma saņēmējiem 2014.-2020. ES

fondu plānošanas periodā" noteikto maksājumu mērķu finansējuma saņēmējiem 2014.-2020.gada
plānošanas periodā un 2016.gadam sadalījumā pa mēnešiem sasniegšanas plānu;
2.2. informatīvā ziņojuma 4.pielikumā "Eiropas Savienības Kohēzijas politikas fondu 2014. - 2020.gada
plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" un tās papildinājuma rādītāju
saraksts un prognozes" noteikto rādītāju sasniegšanas plānu 2016.gadā.
3. Lai sasniegtu šī protokollēmuma 2.punktā noteiktos maksājumu un rādītāju mērķus, Ekonomikas
ministrijai, Izglītības un zinātnes ministrijai, Kultūras ministrijai, Labklājības ministrijai, Satiksmes
ministrijai, Tieslietu ministrijai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, Valsts kancelejai,
Veselības ministrijai, Zemkopības ministrijai un Finanšu ministrijai veikt pasākumus, lai nodrošinātu
informatīvā ziņojuma 6.pielikumā "Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.2020.gada plānošanas perioda specifisko atbalsta mērķu ieviešanas laika grafiks" noteikto specifisko
atbalsta mērķu ieviešanas posmu izpildi plānotajos termiņos.
4. Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2015.gada 22.septembra sēdes protokollēmuma
(prot. Nr.50 36.§) "Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda,
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices
sadarbības programmas investīciju progresu līdz 2015.gada 30.jūnijam"" 7.punktu.
5. Ņemot vērā Eiropas Komisijas audita Nr.2013/LV/REGIO/C2/1285/1 ziņojumā iekļauto gala
slēdzienu par finanšu korekcijas piemērošanu 5% apmērā no iepirkuma līguma summas visos
projektos, kuros iepirkuma līguma cena ir virs Eiropas Savienības direktīvu noteiktā sliekšņa un kur
iepirkuma dokumentācijā ir bijusi iekļauta prasība, ka apakšuzņēmējiem drīkst nodot ne vairāk kā 70%
no kopējā darbu apjoma, uzskatīt par atgūtiem visos konkrētajos projektos neatbilstoši veiktus
izdevumus kopumā 26 407 448,54 EUR apjomā atbilstoši katra projekta iepirkuma līguma attiecināmo
izmaksu summas finansējuma avotu dalījumam.
6. 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 Veselības un darbspēju ekspertīzes
ārstu valsts komisijas īstenotā Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta
Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/008 "Arhīva datu digitalizācija un e-pakalpojumu ieviešana"
ietvaros neatbilstoši veiktos izdevumus 75 975,02 EUR apmērā.
7. Ņemot vērā informatīvajā ziņojumā sniegto informāciju, saskaņā ar 2015.gada 31.augusta
administratīvo līgumu par tiesiskā strīda izbeigšanu administratīvajā lietā Nr.A420357714 starp
Sabiedrības integrācijas fondu un biedrību "Asociācija Ģimene" projektā
Nr.2012.EEZ/DAP/MIC/080/5/R/079 "Pilsoniskās sabiedrības un iedzīvotāju līdzdalība dzimumu
līdztiesības politikas izstrādē un īstenošanā" Sabiedrības integrācijas fonda neatbilstoši veiktos
izdevumus 8017,64 EUR apmērā norakstīt valsts budžeta zaudējumos.
8. Ņemot vērā informatīvajā ziņojumā sniegto pamatojumu, atļaut nepieprasīt no finansējuma
saņēmēja atmaksu par piemēroto finanšu korekciju un uzskatīt par atgūtiem neatbilstošos izdevumus
Starptautiskās lidostas "Rīga" īstenotajā projektā Nr.3DP/3.3.1.4.0/10/IPIA/SM/001 "Starptautiskās
lidostas "Rīga" infrastruktūras attīstība" 68 714,16 EUR apmērā.
9. Lai nodrošinātu Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta
2009.–2014.gada perioda finansējuma sekmīgu izmantošanu, noteikt, ka 2016.gadā programmu
apsaimniekotāji nodrošina maksājumus programmās par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu
instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansējuma daļu kopā vismaz 26 517 452 EUR
apmērā, tai skaitā:
9.1. Ekonomikas ministrija vismaz 5 840 558 EUR apmērā;
9.2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija vismaz 6 548 613 EUR apmērā;
9.3. Kultūras ministrija vismaz 4 170 584 EUR apmērā;
9.4. Tieslietu ministrija sadarbībā ar Iekšlietu ministriju vismaz 6 704 214 EUR apmērā;
9.5. Sabiedrības integrācijas fonds vismaz 1 107 228 EUR apmērā;
9.6. Izglītības un zinātnes ministrija vismaz 1 924 917 EUR apmērā;
9.7. Finanšu ministrija vismaz 221 338 EUR apmērā.

