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Sēde 

Protokola izraksts 

2021. gada 28. septembrī Nr. 64 

37. § 

Informatīvais ziņojums "Par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu 
investīciju aktualitātēm līdz 2021. gada 1. augustam (pusgada ziņojums)" 

2021-TA-2119 

(J. Reirs, E. Šadris, G. Eglītis, A. K. Kariņš) 

 1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu. 
 2. Ņemot vērā informatīvā ziņojuma otrajā sadaļā minēto par Rīgas pašvaldības 

sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme" aizliegumu saņemt fondu 

līdzekļus noteiktā periodā, Satiksmes ministrijai izvērtēt situāciju un ar to saist ītos 
riskus projektu īstenošanai un veikt nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu Latvijai 
pieejamā Kohēzijas fonda finansējuma izmantošanu pilnā apmērā līdz 2023. gada 
beigām, tai skaitā nepieciešamības gadījumā savlaicīgi iesniegt Ministru kabinetam 
lēmuma pieņemšanai attiecīgu priekšlikumu turpmākai rīcībai. 

 3. Ņemot vērā informatīvā ziņojuma otrajā sadaļā minēto par 4.2.1.2. 
pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" 
īstenošanu,  Ekonomikas ministrijai izvērtēt valsts ēku energoefektivitātes projektos 

konstatētos riskus un līdz 2021. gada 1. oktobrim iesniegt Ministru kabinetam 
lēmuma pieņemšanai attiecīgu priekšlikumu turpmākai rīcībai, tai skaitā attiecībā uz 
Ministru kabineta 2020. gada 22. septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.  55 
31.§)  2.4. apakšpunktā noteiktā termiņa būvniecības līgumu noslēgšanai aktualitāti. 

 4. Ņemot vērā informatīvā ziņojuma otrajā sadaļā minēto par neapmierinošu 
progresu Nacionālā veselības dienesta īstenotajā projektā "Veselības nozares 
informācijas sistēmu (reģistri) modernizācija, attīstība un integrācija ar  e‑veselības 
informācijas sistēmu", Veselības ministrijai līdz 2021. gada 1.  novembrim iesniegt 

Ministru kabinetam lēmuma pieņemšanai priekšlikumu turpmākai rīcībai. 
 5. Ņemot vērā informatīvā ziņojuma otrajā sadaļā sniegto informāciju, saskaņā 

ar Ministru kabineta 2014. gada 16. decembra noteikumu Nr. 784 "Kārtība, kādā 
Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas 
nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014. – 
2020. gada plānošanas periodā" 51.4 7. apakšpunktu atbalstīt at sevišķu izņēmuma 
gadījumu piemērošanu un atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai pagarināt 
projektu īstenošanas termiņus virs sešiem mēnešiem projektiem, kas iekļauti 

informatīvā ziņojuma 1. pielikumā "Priekšlikumi projektu ieviešanas termiņu 
pagarinājumiem ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas perioda darbības 
programmas ietvaros". 
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 6. Ņemot vērā informatīvā ziņojuma otrajā sadaļā sniegto informāciju par 
konstatētiem neatbilstoši veiktiem izdevumiem Nodarbinātības valsts aģentūras 
īstenotajā projektā Nr. 9.1.1.2/15/I/001 "Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem" 
neatbilstoši veiktos izdevumus 44 256,21 euro (ES fondu līdzfinansējums 44 256,21 
euro) attiecināt uz Eiropas Savienības fondu 2014. – 2020. gada plānošanas perioda 

valsts budžeta virssaistībām. 
 7. Ņemot vērā informatīvā ziņojuma ceturtajā sadaļā sniegto in formāciju par 

kavējumiem Eiropas Savienības fondu 2021. – 2027. gada plānošanas perioda 
ieguldījumu priekšnosacījumu izpildē, Kultūras ministrijai, Labklājības ministrijai,  
Satiksmes ministrijai, Veselības ministrijai un Tieslietu ministrijai veikt 
nepieciešamās darbības, lai iespējami ātri nodrošinātu ieguldījumu priekšnosacījumu 
izpildi. 

 8. Atbalstīt 2014. – 2020. gada plānošanas perioda funkciju pēctecību 

un Finanšu ministrijai kā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 
vadošajai iestādei nodrošināt Latvijas pārstāvību Eiropas Savienības struktūrfondu un 
Kohēzijas fonda 2021. – 2027. gada plānošanas perioda Eiropas Sociālā fonda Plus 
komitejā. 

 9. Par Atveseļošanas fonda investīciju un reformu īstenošanu atbildīgajām 
nozares ministrijām un Valsts kancelejai nodrošināt Ministru kabineta noteikumu 
projektu un informatīvo ziņojumu virzību apstiprināšanai Ministru kabinetā atbilstoši 
informatīvā ziņojuma 5. pielikumā noteiktajam laika grafikam. 

 10. Ņemot vērā nepieciešamību nodrošināt pietiekamu finansējumu jauna 
pasākuma īstenošanai Rīgas valstspilsētā 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa 
"Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" 
ietvaros, atļaut Labklājības ministrijai izņēmuma kārtā novirzīt minētajam 
pasākumam 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa ietvaros atbrīvoto finansējumu 
508 182 euro (ERAF un valsts budžeta finansējums) saskaņā ar Ministru kabineta 
2020. gada 22. septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 55 30.§) "Informatīvais 
ziņojums "Par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu investīciju aktualitātēm 

(pusgada ziņojums)" 2.2. apakšpunktu  un papildus atļaut uzņemties valsts budžeta 
virssaistību finansējumu 782 851 euro minētā pasākuma īstenošanai. 

 
Ministru prezidents (paraksts*) A. K. Kariņš 
Valsts kancelejas direktors (paraksts*) J. Citskovskis 

* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu 


