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Rīgā  Nr.45 2017.gada 12.septembrī 

 
Sēdi vada   

Ministru prezidents  M.Kučinskis 
   

Ar balsstiesībām piedalās:   

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs  A.Ašeradens 
Aizsardzības ministrs  R.Bergmanis 
Ārlietu ministrs  E.Rinkēvičs 
Finanšu ministre  D.Reizniece-Ozola 
Iekšlietu ministrs  R.Kozlovskis 
Izglītības un zinātnes ministrs  K.Šadurskis 
Kultūras ministre  D.Melbārde 
Satiksmes ministrs  U.Augulis 
Tieslietu ministrs  Dz.Rasnačs 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs  K.Gerhards 
Zemkopības ministrs  J.Dūklavs 
   

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:   

Latvijas Bankas pārstāvis  E.Kušners 
Valsts kontroles pārstāvis  V.Stūris 
Valsts kancelejas direktors  J.Citskovskis 
Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos 

jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja 
 I.Gailīte 

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts 

pārvaldes un komunikācijas jautājumos, Valsts 

pārvaldes politikas departamenta vadītāja 

 B.Medvecka 

   

Protokolē   

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja  L.Peinberga 
   

Sēdi sāk plkst.12.00   
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42.§ 

 

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 2017.gada 30.jūnijam"  
     TA-1891  

______________________________________________________ 
(M.Kučinskis) 

 

     1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.  

     2. Ņemot vērā informatīvajā ziņojumā sniegto informāciju par Finanšu 

ministrijas un Satiksmes ministrijas veiktajiem risku pārvaldības pasākumiem 

projektā "Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no 

pilsētas centra", uzskatīt Valsts kontroles revīzijas Nr.2.4.1-8-1/2016 ieteikumu 

Finanšu ministrijai par ieviestu. 

     3. 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 un attiecināt uz Eiropas 

Savienības fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda virssaistībām: 

     3.1. Nacionālā veselības dienesta īstenoto Eiropas Savienības Eiropas 

Reģionālās attīstības fonda e-veselības projektu ietvaros veiktos izdevumus 586 

192,62 EUR apmērā, t.sk. projektos: Nr.3DP/3.2.2.1.1/13/IPIA/CFLA/008 "E-

veselības integrētās informācijas sistēmas attīstība" - 179 280,67 EUR un 

Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/015 "Elektroniska apmeklējumu 

rezervēšanas izveide (e-booking), veselības aprūpes darba plūsmu elektronizēšana 

(e-referrals) - 1.posms, sabiedrības veselības portāla izveide, informācijas drošības 

un personas datu aizsardzības nodrošināšana" 406 911,95 EUR;  

     3.2. Valsts vides dienesta īstenotā Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda projekta Nr.3DP/3.4.1.4.0/09/IPIA/VIDM/002 "Vēsturiski 

piesārņoto vietu "Inčukalna sērskābie gudrona dīķi" sanācijas darbi" ietvaros 

veiktos izdevumus 57 170,64 EUR apmērā; 

     3.3. Zemkopības ministrijas īstenoto Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda projektu ietvaros veiktos izdevumus 77 256,39 EUR apmērā, t.sk. 

projektos: Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/014 "Zemkopības ministrijas un 

tās padotībā esošo iestāžu un klientu orientētās pakalpojumu sistēmas izveide" – 51 

504,26 EUR un Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/014 "Zemkopības ministrijas 

un tās padotībā esošo iestāžu vienotas informācijas telpas izveide" - 25 752,13 

EUR; 

     3.4. biedrības "Tallinas 17" īstenotā Eiropas Savienības Reģionālās attīstības 

projektā Nr.3DP/3.4.4.1.0/11/APIA/LIAA/150 "Dzīvojamā nama Tallinas ielā 17 
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siltumnoturības uzlabošanas pasākumu īstenošana" veiktos izdevumus 8 666,84 

EUR.  

     4. Ņemot vērā informatīvajā ziņojumā sniegto informāciju par Eiropas 

Savienības fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda ietvaros apstrīdēšanas 

rezultātā Satiksmes ministrijas pieņemto lēmumu par labu finansējuma saņēmējam, 

Satiksmes ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt valsts budžeta 

līdzekļu pārdales pieprasījumu no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes 

procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmas "Nesadalītais finansējums 

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības 

līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" uz 61.09.00 apakšprogrammu 

"Kohēzijas fonda (KF) finansētie ierobežotās atlases projekti (2007-2013) 

Kohēzijas fonda projekta Nr.3DP/3.3.1.5.0/08/IPIA/SM/001 "Daugavpils 

autotransporta mezgls (Vidzemes, Piekrastes, A.Pumpura, Višķu iela)" 360 626,83 

EUR apmērā. 

     5. Ņemot vērā informatīvajā ziņojumā sniegto informāciju, pieņemt zināšanai, 

ka neatbilstoši veiktie izdevumi Daugavpils pilsētas domes Eiropas Savienības 

fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda 3.6.1.1.aktivitātes "Nacionālas un 

reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts 

attīstībai" īstenoto projektu ietvaros netiek atgūti līdz brīdim, kad stāsies spēkā 

tiesas spriedums krimināllietā Nr.16870000912. 

     6. Ņemot vērā informatīvajā ziņojumā sniegto informāciju, pieņemt zināšanai, 

ka gadījumos, kad pašvaldības lēmumu pieņemšanu par vispārējās izglītības 

iestāžu institucionālā tīkla optimizāciju ierobežo vispārējās izglītības iestādēs 

veiktie Eiropas Savienības fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda ieguldījumi 

darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.1.prioritātes 

"Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai" ietvaros un ar to saistītās īstenoto 

projektu ilgtspējas nodrošināšanas prasības, pašvaldībai sadarbībā ar Izglītības un 

zinātnes ministriju un Valsts izglītības attīstības aģentūru ir jāizvērtē visas iespējas 

turpmākai Eiropas reģionālā attīstības fonda ieguldījumu ilgtspējas nodrošināšanai. 

Ja šāda izvērtējuma rezultātā Eiropas reģionālā attīstības fonda ieguldījumu 

ilgtspējas nodrošināšanai nav rasti risinājumi, kas saistīti ar izglītības funkcijas 

īstenošanu, Izglītības un zinātnes ministrijai iesniegt Ministru kabinetā 

priekšlikumu par konkrētu projektu attiecināšanu uz ES fondu 2007.-2013.gada 

plānošanas perioda virssaistībām, ja tas negatīvi neietekmē kopējos Eiropas 

Savienības līdzfinansējuma ieņēmumus valsts budžetā. Attiecībā uz Klimata 

pārmaiņu finanšu instrumenta finansētajiem projektiem pašvaldībai sadarbībā ar 

līguma par projekta īstenošanu līgumslēdzēju jāizvērtē visas iespējas, lai 

nodrošinātu attiecīgo projektu pēcieviešanas nosacījumu ievērošanu. 

     7. Uzskatīt par atgūtiem un attiecināt uz EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenta 

papildu valsts budžeta izdevumiem neatbilstoši veiktos izdevumus 1 629,38 EUR 

apmērā EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenta 2004.-2009. gada grantu shēmas 

"Projektu sagatavošanas fonds" projektā Nr.2007.PSF/4-4/15 "Projekta 

"Paškustoša kolonoskopa rūpnieciskā prototipa ar instrumentālu kanālu 

izstrādāšana; sagatavošanās klīniskiem pētījumiem" sagatavošana" un EEZ finanšu 

instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas "NVO fonds" projektā 
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Nr.2012.EEZ/PP/1/MAC/211/DS/17 "Neesi viens - esi audžuģimene!". 

Pamatojums – informatīvajā ziņojumā sniegtā informācija un Sabiedrības 

integrācijas fonda pieņemtie lēmumi par piešķirtā finansējuma atgūšanu minētajos 

projektos. 

     8. Ņemot vērā informatīvā ziņojuma 4.sadaļā sniegto informāciju par Kohēzijas 

politikas Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda Eiropas 

Savienības līdzfinansēto investīciju ieviešanas gaitu, konstatētām novirzēm no 

plāniem un, lai sekmīgi izpildītu noteiktos starpposma mērķus un novērstu risku 

zaudēt Eiropas Savienības finansējumu, efektīvas risku pārvaldības ietvaros veikt 

šādus pasākumus investīciju ieviešanas un naudas plūsmas 2017.gadā un 

turpmākos gados paātrināšanai un projektu ieviešanas plānu izpildes disciplīnai: 

     8.1. ņemot vērā informatīvā ziņojuma 4.2.apakšsadaļas 1.punktā sniegto 

informāciju, Tieslietu ministrijai izvērtēt Tiesu administrācijas īstenotā apmācību 

projekta 3.4.1.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt tiesu un tiesībsargājošo 

institūciju personāla kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai" 

ietvaros un Ieslodzījuma vietu pārvaldes īstenoto projektu 9.1.2.specifiskā atbalsta 

mērķa "Palielināt bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" un 

9.1.3.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt resocializācijas sistēmas efektivitāti" 

ietvaros konstatētos kavējumus un riskus maksājumu plānu un snieguma ietvara 

finanšu mērķu 2018.gadam izpildē. Tieslietu ministrijai līdz 2017.gada 2.oktobrim 

sniegt informāciju Finanšu ministrijai par veiktajiem pasākumiem un plānoto 

turpmāko rīcību starpposma mērķu izpildes nodrošināšanai;  

     8.2. ņemot vērā informatīvā ziņojuma 4.2.apakšsadaļas 2.punktā sniegto 

informāciju un, lai vienkāršotu un atvieglotu finansējuma saņēmējiem projektu 

sagatavošanu un īstenošanu, samazinot administratīvo slogu, Veselības ministrijai 

līdz 2017.gada 2.oktobrim izstrādāt un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā 

grozījumus Ministru kabineta noteikumos par 9.2.4.2.pasākuma "Pasākumi vietējās 

sabiedrības veselības veicināšanai" īstenošanu; 

     8.3. ņemot vērā informatīvā ziņojuma 4.2.apakšsadaļas 3.punktā sniegto 

informāciju, Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2017.gada 2.oktobrim izstrādāt 

un iesniegt Finanšu ministrijā saskaņošanai vienas vienības metodiku pedagogu un 

izglītības iestāžu atbalsta personāla (psihologi, sociālie pedagogi, logopēdi, 

speciālie pedagogi) atlīdzības izmaksu likmes noteikšanai 8.3.4. specifiskā atbalsta 

mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un 

intervences pasākumus" un 8.3.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu 

vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 

8.3.2.2.pasākuma "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"" 

ietvaros, kā arī līdz 2017.gada 1.decembrim izstrādāt un iesniegt Finanšu 

ministrijai saskaņošanai vienreizējā maksājuma metodiku 8.3.4.specifiskā atbalsta 

mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un 

intervences pasākumus" ietvaros; 

     8.4. ņemot vērā informatīvā ziņojuma 4.2.apakšsadaļas 4.punktā sniegto 

informāciju, Ekonomikas ministrijai attiecībā uz 4.2.1.2.pasākuma "Veicināt 

energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmo un otro projektu iesniegumu 

atlases kārtu līdz 2017.gada 2.oktobrim izstrādāt un apstiprināt metodiku 
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aprēķinam par projekta iesniedzēja īpašumā, lietošanā vai valdījumā esošo 

infrastruktūru, kas tiek izmantota tādas funkcijas vai pārvaldes uzdevuma 

nodrošināšanai, kas nav saistīts ar saimniecisko darbību, tai skaitā ēkā vai ēku 

grupā, pamatlīdzekļu un ilgtermiņa ieguldījumu nolietojuma periodā, lai 

nodrošinātu, ka nav pārsniegts papildinošās saimnieciskas darbības 20% apmērā no 

infrastruktūras gada jaudas platības, laika, vai finanšu izteiksmē veikšanai; 

     8.5. ņemot vērā informatīvā ziņojuma 4.2.apakšsadaļas 5.punktā sniegto 

informāciju, valsts pārvaldes iestādēm Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada 

plānošanas perioda projektu dokumentāciju (projektu iesniegumi, līguma 

grozījumi, maksājuma pieprasījumi, iepirkuma plāni, plānoto maksājumu 

pieprasījumu iesniegšana grafiki) iesniegt, izmantojot Kohēzijas politikas fondu 

vadības informācijas sistēmas 2014.-2020.gadam E-vidi; 

     8.6. ņemot vērā informatīvā ziņojuma 4.2.apakšsadaļas 6.punktā sniegto 

informāciju, Labklājības ministrijai: 

     8.6.1. pilnvērtīgai projektu ieviešanas uzraudzībai un administratīvā sloga 

mazināšanai līdz 2017.gada 1.novembrim nodrošināt Centrālajai finanšu un līgumu 

aģentūrai piekļuvi informācijas sistēmai "BURVIS"; 

     8.6.2. pārskatīt 7.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt bezdarbnieku 

kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam", 7.2.1.1.pasākuma 

"Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku 

nodarbinātības veicināšanai" un 9.1.1.1.pasākuma "Palielināt nelabvēlīgākā 

situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" projektu ieviešanas 

nosacījumus, izvērtēt Nodarbinātības valsts aģentūras projektu īstenošanas gaitu, 

efektivitāti, sasniegtos rezultātus, iekšējās kontroles sistēmas atbilstību drošas 

finanšu pārvaldības principiem un līdz 2017.gada 1.novembrim noteiktā kārtībā 

iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par situācijas novērtējumu, 

veiktajiem un plānotajiem pasākumiem konstatēto trūkumu novēršanai; 

     8.7. ņemot vērā informatīvā ziņojuma 4.2.apakšsadaļas 7.punktā sniegto 

informāciju, Eiropas Savienības fondu atbildīgajām iestādēm, pamatojoties uz to 

veikto analīzi, līdz 2017.gada 30.novembrim izstrādāt un iesniegt Finanšu 

ministrijā saskaņošanai vienkāršoto izmaksu metodikas tajos gadījumos, kad ir 

spēkā Ministru kabineta noteikumi par attiecīgā specifiskā atbalsta mērķa vai 

pasākuma ieviešanu un kad atbalstāmās darbības un izmaksas ir tādas, kur 

vienkāršotās izmaksas ir piemērojamas. Gadījumos, kad tiek izstrādāti jauni 

Ministru kabineta noteikumi par attiecīgā specifiskā atbalsta mērķa vai pasākuma 

ieviešanu, atbildīgajai iestādei, balstoties uz aktuālu vienkāršoto izmaksu 

piemērošanas iespējas analīzi, paredzēt attiecīgus projektu ieviešanas nosacījumus 

līdz ar noteikumu spēkā stāšanos; 

     8.8. Finanšu ministrijai, izstrādājot 2018.gada plānus saskaņā ar 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 noteikto, sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru 

un atbildīgajām iestādēm aktualizēt ierobežotas projektu iesniegumu atlases 

plānoto projektu iesniegumu iesniegšanas termiņu un maksājuma pieprasījumu 
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plānu par tām ierobežotajām projektu iesniegumu atlasēm, kurās līdz attiecīgajam 

brīdim nav iesniegti projektu iesniegumi (indikatīvais katra projekta iesniedzēja 

plāns pieejams tīmekļa vietnē http://www.esfondi.lv/upload/00-finansu-raditaji-un-

to-izpilde/ipia-izpildes/ipia_saraksts_31.05..xlsx) un līdz 2018.gada 1.martam 

iesniegt apstiprināšanai Ministru kabinetā; 

     8.9. Finanšu ministrijai Ministru kabineta ikmēneša informatīvajā ziņojumā 

"Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas 

statusu", kas iesniedzams Ministru kabinetā līdz 2017.gada 29.septembrim, iekļaut 

detalizētu sarakstu ar specifisko atbalsta mērķu maksājumu plānu negatīvām 

novirzēm un katru plānoto vai īstenošanā esošu ierobežotas projektu iesniegumu 

atlases projektu, kur konstatētas ieviešanas finanšu plānu negatīvas novirzes vai 

projekta iesniegums nav iesniegts noteiktajā termiņā; 

     8.10. Eiropas Savienības fondu atbildīgajām iestādēm atbilstoši to kompetencē 

esošajiem specifiskajiem atbalsta mērķiem sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu 

aģentūru izvērtēt situāciju ar Eiropas Savienības fondu investīciju ieviešanas 

negatīvām novirzēm, balstoties uz informāciju, kas tiks sniegta saskaņā ar šī 

protokollēmuma 8.9.apakšpunktu, un līdz 2017.gada 1.novembrim iesniegt 

Ministru kabinetā bez saskaņošanas ar citām iestādēm informatīvo ziņojumu par 

situācijas novērtējumu un priekšlikumus finansējuma pārdalēm vai citu rīcību, tai 

skaitā attiecībā uz individuālu projektu, ja nepieciešams, lai novērstu riskus 

darbības programmā noteikto mērķu izpildē; 

     8.11. Finanšu ministrijai iesniegt priekšlikumus par snieguma rezerves ātrāku 

izmantošanu (pirms Eiropas Komisijas lēmuma par tās izmantošanu) un projektu 

ieviešanas nosacījumu disciplīnas jautājumus izskatīšanai nākamajā Sadarbības 

partneru darba grupas par Eiropas Savienības fondu jautājumiem sanāksmē. 

     9. Finanšu ministrijai iekļaut aktuālo informāciju par šī protokollēmuma 

8.punkta izpildes statusu Ministru kabineta ikmēneša informatīvajā ziņojumā "Par 

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas 

statusu". 

      
 


