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LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA 

SĒDES PROTOKOLLĒMUMS 

 

 

Rīga                                              Nr. TA-1641                       2009.gada 25.maijs 

 

 

Par informatīvo ziņojumu „Par Eiropas Savienības finanšu resursu 

(struktūrfondu un Kohēzijas fonda) apguvi” un Eiropas Savienības 

struktūrfondu vai Kohēzijas fonda finanšu disciplīnas pasākumiem 

 

1. Pieņemt zināšanai finanšu ministra iesniegto informatīvo ziņojumu  „Par 

Eiropas Savienības finanšu resursu (struktūrfondu un Kohēzijas fonda) 

apguvi” (turpmāk – ziņojums). 

2. Satiksmes ministrijai līdz 2009.gada 25.jūnijam iesniegt Finanšu ministrijā 

apstiprinātu lielā projekta „E 22 posms Rīgas apvedceļš – Koknese, 1.kārta” 

un „E 22 posms Ludza-Terehova (A12)” iesniegumu. 

3. Satiksmes ministrijai līdz 2009.gada 31.jūlijam iesniegt apstiprināšanai 

Ministru kabinetā Ministru kabineta noteikumu projektu par darbības 

programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.3.2.1.aktivitātes „Ilgtspējīga 

sabiedriskā transporta sistēmas attīstība” īstenošanu. 

4. Ekonomikas ministrijai, Satiksmes ministrijai  un  Vides ministrijai 

nodrošināt ziņojuma 3.pielikumā pievienotā lielo projektu iesniegumu 

iesniegšanas laika grafika izpildi.  

5. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai un Ekonomikas 

ministrijai vienoties par jaunas aktivitātes izveidi pašvaldību ēku 

energoefektivitātes pasākumu īstenošanai darbības programmas 

„Infrastruktūra un pakalpojumi” ietvaros, nosakot publisko finansējumu 

23 732 159 latu apmērā (Eiropas Savienības fondu finansējums 20 172 335 

lati), atbildīgo iestādi, atbalsta veidu un līdz 2009.gada 8.jūnijam informēt 

Finanšu ministriju par panākto vienošanos. 

6. Valsts kancelejai, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai, 

Labklājības ministrijai, Izglītības un zinātnes ministrijai un Veselības 

ministrijai vienoties par Eiropas Sociālā fonda darbības programmas 

„Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma administratīvās kapacitātes 

stiprināšanai aktivitāšu finansējuma efektīvāko izmantošanu un sagatavoto 
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priekšlikumu līdz 2009.gada 8.jūnijam iesniegt noteiktā kārtībā izskatīšanai 

Ministru kabinetā. 

7. Noteikt, ka atbildīgā iestāde un sadarbības iestāde attiecībā uz līgumiem vai 

vienošanos par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 

projektu īstenošanu, kas tiek slēgti pēc 2009.gada 26.maija, var piešķirt 

avansu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda  finansējuma 

saņēmējam ar nosacījumu, ka sešu mēnešu laikā vai, ja Eiropas Savienības 

struktūrfondu un Kohēzijas fonda  finansējuma saņēmējam piešķirts valsts 

komercdarbības atbalsts, 12 mēnešu laikā no avansa piešķiršanas brīža 

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansējuma saņēmējs 

iesniedz maksājuma pieprasījumu par visu avansa summu. 

8. Noteikt, ka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu 

finansēšanai paredzētais valsts budžeta finansējums nevar tikt izmantots 

neatbilstoši veikto izdevumu segšanai. Sākot ar 2009.gada 26.maiju Eiropas 

Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu finansēšanai paredzēto 

valsts budžeta finansējumu nevar plānot un izmantot neattiecināmo izmaksu 

segšanai Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektiem, 

kam nav piešķirts valsts budžeta finansējums no Finanšu ministrijas budžeta 

apakšprogrammas 41.08.00 „Finansējums Eiropas Savienības politiku 

instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un 

pasākumu īstenošanai”. 

9. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Labklājības ministriju līdz 2009.gada 

18.jūnijam izstrādāt un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā 

priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiņām Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos ar mērķi samazināt Eiropas Savienības struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda projektu tādu izdevumu no valsts budžeta apjomu, par 

kuriem nebūtu iespējams atgūt līdzekļus no Eiropas Komisijas.  

10.  Ekonomikas ministrijai, Izglītības un zinātnes ministrijai, Satiksmes 

ministrijai, Vides ministrijai, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu 

ministrijai,  Kultūras ministrijai, Veselības ministrijai, Labklājības ministrijai 

un Valsts kancelejai nodrošināt ziņojuma 4.pielikumā norādīto mērķu  

2009., 2010. un 2011.gadam sasniegšanu attiecībā par maksājumiem Eiropas 

Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda 

finansējuma saņēmējiem (t.sk. atmaksām valsts pamatbudžetā)  un atmaksām 

no Eiropas Komisijas.  

11.  Ekonomikas ministrijai, Izglītības un zinātnes ministrijai, Satiksmes 

ministrijai, Vides ministrijai, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu 

ministrijai,  Kultūras ministrijai, Veselības ministrijai, Labklājības ministrijai 

un Valsts kancelejai līdz 2009.gada 30.jūnijam iesniegt Finanšu ministrijai 

rīcības plānu ziņojuma 4.pielikumā norādīto mērķu sasniegšanai, norādot 
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sasniedzamās atmaksas no Eiropas Komisijas un maksājumus Eiropas 

Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansējuma saņēmējiem (t.sk. 

atmaksām valsts pamatbudžetā) aktivitāšu vai apakšaktivitāšu griezumā 

sadalījumā pa mēnešiem 2009.gadā un sadalījumā pa ceturkšņiem 2010. un 

2011.gadā.   

12.  Finanšu ministrijai sadarbībā ar attiecīgo atbildīgo iestādi izstrādāt un līdz 

2009.gada 18.jūnijam iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā 

priekšlikumus par iespējām slēgt līgumus vai vienošanās par Eiropas 

Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu ieviešanu gadījumos, 

kad projekta iesniedzējs pilnā apmērā no saviem līdzekļiem nodrošina 

finansējumu projekta īstenošanai, neparedzot izdevumus valsts budžetā līdz 

atmaksu saņemšanai no Eiropas Komisijas, kā arī par iespējām pašvaldību, 

valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību un komercsabiedrību projektos 

atmaksas veikt pēc izdevumu deklarēšanas un atmaksas saņemšanas no 

Eiropas Komisijas. 

13.  Finanšu ministrijai līdz 2009.gada 18.jūnijam izvērtēt un iesniegt Ministru 

kabinetā priekšlikumus par iespējām par summu, kas pārsniedz gadskārtējā 

budžeta likumā noteiktos ieņēmumus no ārvalstu finanšu palīdzas, sasaitīt ar 

apropriācijas palielināšanu Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammai 

41.08.00 „Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās 

ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” 

ar mērķi rast finansējumu jauniem Eiropas Savienības struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda projektiem. 

14.  Finanšu  ministrijai  līdz 2009.gada 1.augustam iesniegt noteiktā kārtībā 

Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par iespēju iedibināt motivējošus 

mehānismus Eiropas Savienības fondu administrēšanā iesaistīto iestāžu un to 

darbinieku darba novērtēšanai, tehniskās palīdzības finansējumu diferencējot 

pēc sasniegtajiem rezultātiem. 

15. Pieņemt zināšanai, ka arī turpmāk par aktivitāšu/apakšaktivitāšu ieviešanas 

nosacījumu un finansējuma piešķiršanas no valsts budžeta Eiropas 

Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanas kārtību 

lemj Ministru kabinets.” 

 

 

Ministru prezidents V. Dombrovskis 

 

 

 

Valsts kancelejas direktore G. Veismane 
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Finanšu ministra vietā 

ekonomikas ministrs A. Kampars 

 

 

 

Vīza: Valsts sekretārs M. Bičevskis 

 
 

 
  


