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Protokols Nr. 68 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA 

SĒDES PROTOKOLS 

Rīgā Nr.68 2012.gada 4.decembris 

   

Sēdi vada   

Ministru prezidents  

 

- V.Dombrovskis 

Piedalās:   

Aizsardzības ministrs - A.Pabriks 

Iekšlietu ministrs - R.Kozlovskis 

Kultūras ministre - Ž.Jaunzeme-Grende 

Labklājības ministre - I.Viņķele 

Satiksmes ministrs - A.Ronis 

Tieslietu ministrs - J.Bordāns 

Veselības ministre - I.Circene 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrs 

- E.Sprūdžs 

Zemkopības ministre - L.Straujuma 

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās: 

  

Latvijas Bankas pārstāvis - E.Kušners 

Valsts kancelejas direktore  - E.Dreimane 

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu 

lietās, Juridiskās departamenta vadītāja 

- I.Gailīte 

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts 

pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, 

Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja 

- E.Upīte 

 

   

Protokolē   

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja 

Sēdi sāk plkst.12.00 
-    L.Peinberga 

http://www.mk.gov.lv/lv/mk/mksedes/saraksts/protokols/?protokols=2012-03-13


34.§ 

 

Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, 

Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un Latvijas un 

Šveices sadarbības programmas apguvi līdz 2012.gada 

30.septembrim" 

TA-2668 
________________________________________________________ 

(D.Rancāne, I.Aleksandroviča, A.Ronis, L.Sīka, J.Pūce, L.Straujuma, 

D.Grūberte, E.Sprūdžs, S.Bajāre, V.Dombrovskis) 

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu. 

2. Apstiprināt informatīvā ziņojuma 2.pielikumā noteikto virssaistību 

dalījumu aktivitāšu sadalījumā un noslēgto līgumu apjomu 

virssaistību finansējumam 2012.-2015.gadam. 

3. Atbildīgajām iestādēm līdz 2013.gada 1.februārim iesniegt Finanšu 

ministrijā: 

3.1. kumulatīvos ikmēneša maksājumu Eiropas Savienības fondu 

finansējuma saņēmējiem plānus 2013.gadam, iekļaujot tajos arī 

plānotos virssaistību finansējuma maksājumus; 

3.2. aktualizētas prognozes uzraudzības rādītāju izpildei 2013.-

2015.gadam. 

4. Pieņemt zināšanai, ka ar 2013.gada 1.martu Ministru kabinets, 

pamatojoties uz finanšu ministra sniegtu ierosinājumu, lemj par 

noteikto virssaistību apjoma samazināšanu ministrijai kā 

atbildīgajai iestādei, ja iestājas vismaz viens no šādiem apstākļiem: 

4.1. atbildīgās iestādes noteiktā kumulatīvā ikmēneša maksājumu 

Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem plāna 

neizpilde divus mēnešus pēc kārtas ir vismaz 10% un vienlaikus 

pārsniedz 250 000 latu; 

4.2. aktivitātei 2013.-2015.gada ietvaros ceturksnī paredzēto 

noslēgto līgumu par plānoto virssaistību finansējuma apjomu 

neizpilde ir lielāka par 10% un vienlaikus pārsniedz 250 000 

latu. 

5. Pieņemt zināšanai, ka Ministru kabinets, pamatojoties uz finanšu 

ministra ierosinājumu, var lemt par virssaistību apjoma 

samazinājumu proporcionāli šī protokollēmuma 4.punktā minēto 

nosacījumu neizpildei, kā arī par virssaistību pārdali uz tām Eiropas 

Savienības fondu aktivitātēm, kurās ir pieejami projekti augstā 

gatavības pakāpē, kas atbilst konkrētās aktivitātes īstenošanas 

nosacījumiem, un var tikt īstenoti, ievērojot noteiktos Eiropas 



Savienības fondu projektu īstenošanas termiņus. Finanšu ministrs 

virssaistību apjoma samazinājumu vai palielinājumu var ierosināt 

tikai par to piešķirto virssaistību daļu, par kuru nav uzņemtas 

saistības (noslēgti līgumi un/vai apstiprināti projektu iesniegumi).  

6. Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrija informāciju par atalgojuma 

daļas attiecināšanu un elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas 

projekta rezultātiem un pieejamo Tehniskās palīdzības finansējumu 

sagatavos un noteiktā kārtībā Ministru kabinetā sniegs vienlaikus ar 

informatīvo ziņojumu par Eiropas Savienības fondu apguvi 

2013.gada trešajā ceturksnī. 

7. Kultūras ministrijai izstrādāt un līdz 2013.gada 18.janvārim 

noteiktā kārtībā Ministru kabinetā iesniegt grozījumus Ministru 

kabineta noteikumos par 3.4.3.3.aktivitātes "Atbalsts kultūras 

pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un 

to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā" īstenošanu, 

paredzot virssaistību finansējuma apjomu ne vairāk kā 4 000 000 

latu apmērā.  

8. Pieņemt zināšanai, ka ES struktūrfondu 2004.-2006.gada 

plānošanas perioda Burtnieku novada pašvaldības nepabeigtā 

projekta Nr.VPD1/ERAF/CFLA/05/NP/1.1.1./0001/000069 

"Ūdenssaimniecības attīstība Matīšu pagasta Matīšu ciemā un 

jaunas apbūves rajonā – 2" ietvaros veiktie izdevumi 400 689,93 

latu apmērā ir atskaitīti no Eiropas Reģionālās attīstības fonda 

noslēguma izdevumu deklarācijas Eiropas Komisijai. Saskaņā ar 

Ministru kabineta 2009.gada 30.jūnija noteikumu Nr.706 "Kārtība, 

kādā ziņo par struktūrfondu finansēto projektu ieviešanā 

konstatētajām neatbilstībām un pieņem lēmumu par piešķirtā 

finansējuma izlietojumu" 40.punktu Burtnieku novada pašvaldības 

Eiropas Savienības fonda projekta 

Nr.VPD1/ERAF/CFLA/05/NP/1.1.1./0001/000069 

"Ūdenssaimniecības attīstība Matīšu pagasta Matīšu ciemā un 

jaunas apbūves rajonā – 2" ietvaros veiktie izdevumi 400 689,93 

latu apmērā, tai skaitā neatbilstoši veiktie izdevumi 121 326,26 latu 

apmērā, uzskatāmi par atgūtiem.  

9. Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai, pamatojoties uz šī 

protokollēmuma 8.punktā noteikto, izbeigt 2011.gada 15.decembrī 

starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministriju un Burtnieku novada domi noslēgto 

Papildu vienošanos Nr.2. pie Līguma par nacionālās programmas 

projekta ieviešanu un Eiropas Reģionālās attīstības fonda 

līdzfinansējuma piešķiršanu 

Nr.VPD1/ERAF/CFLA/05/NP/1.1.1./0001/000069/075. 

10. Aicināt Burtnieku novada pašvaldību investēt pašvaldības budžeta 

līdzekļus nepieciešamā apmērā ūdenssaimniecības sistēmas 



sakārtošanai un šī protokollēmuma 8.punktā minētā projekta mērķu 

sasniegšanai Matīšu ciemata teritorijā. 

11. Aicināt Naukšēnu novada pašvaldību atmaksāt Eiropas Savienības 

fonda projekta Nr.3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/081 "Kvalitatīvai 

dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana 

Naukšēnu vidusskolā" ietvaros neatbilstoši veiktos izdevumus 3 

076,71 latu apmērā.  

12. Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2012.gada 

28.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.11 27.§) "Informatīvais 

ziņojums "Par atalgojuma daļveida attiecināšanu un elektroniskas 

darba laika uzskaites sistēmas piemērošanu Eiropas Savienības 

struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Norvēģijas finanšu instrumenta 

un Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta vadības 

nodrošināšanai"" 3.punktu. 

13. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Burtnieku novada 

pašvaldībai un Naukšēnu novada pašvaldībai. 

 

 


