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32.§ 

 

Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, 

Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības 

programmas apguvi līdz 2012.gada 31.decembrim" 

TA-454 ________________________________________________________ 

(A.Eberhards, I.Aleksandroviča, A.Liepiņš, D.Grūberte, E.Sprūdžs, I.Jaunzeme, 

I.Viņķele, D.Rancāne, V.Dombrovskis) 

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu. 

2. Lai nodrošinātu Eiropas Komisijas regulā (EK) Nr. 1080/2006, kas stājās 

spēkā 2006.gada 1.augustā, minētā 1.mērķa 2007. – 2013.gada plānošanas 

perioda Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (turpmāk – ES 

fondi) finansējuma apguvi, noteikt, ka 2013.gada ietvaros atbildīgās iestādes 

nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem par Eiropas Savienības 

fondu līdzfinansējuma daļu kopā vismaz 493 606 219 latu apmērā, t.sk.: 

2.1. Eiropas Sociālā fonda ietvaros 2013.gadā atbildīgās iestādes nodrošina 

maksājumus finansējuma saņēmējiem 57 746 290 latu apmērā:  

2.1.1. Izglītības un zinātnes ministrija nodrošina maksājumus finansējuma 

saņēmējiem 15 421 295 latu apmērā; 

2.1.2. Labklājības ministrija nodrošina maksājumus finansējuma 

saņēmējiem 29 186 115 latu apmērā; 

2.1.3. Ekonomikas ministrija nodrošina maksājumus finansējuma 

saņēmējiem 6 332 705 latu apmērā; 

2.1.4. Valsts kanceleja nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem 1 

952 666 latu apmērā; 

2.1.5. Veselības ministrija nodrošina maksājumus finansējuma 

saņēmējiem 1 488 838 latu apmērā; 

2.1.6. Finanšu ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem 

2 677 448 latu apmērā; 

2.1.7. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija nodrošina 

maksājumus finansējuma saņēmējiem 687 225 latu apmērā; 

2.2. Eiropas Reģionālās attīstības fonda ietvaros 2013.gadā atbildīgās iestādes 

nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem 252 634 604 latu 

apmērā, t.sk.: 



2.2.1. Ekonomikas ministrija nodrošina maksājumus finansējuma 

saņēmējiem 41 103 211 latu apmērā; 

2.2.2. Izglītības un zinātnes ministrija nodrošina maksājumus finansējuma 

saņēmējiem 37 165 760 latu apmērā; 

2.2.3. Finanšu ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem 

7 806 245 latu apmērā; 

2.2.4. Satiksmes ministrija nodrošina maksājumus finansējuma 

saņēmējiem 58 926 215 latu apmērā; 

2.2.5. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija nodrošina 

maksājumus finansējuma saņēmējiem 78 250 995 latu apmērā; 

2.2.6. Veselības ministrija nodrošina maksājumus finansējuma 

saņēmējiem 22 345 856 latu apmērā; 

2.2.7. Kultūras ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem 

6 807 205 latu apmērā; 

2.2.8. Labklājības ministrija nodrošina maksājumus finansējuma 

saņēmējiem 229 117 latu apmērā; 

2.3. Kohēzijas fonda ietvaros 2013.gadā atbildīgās iestādes nodrošina 

maksājumus finansējuma saņēmējiem 183 225 324 latu apmērā, t.sk. 

2.3.1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija nodrošina 

maksājumus finansējuma saņēmējiem 52 662 918 latu apmērā; 

2.3.2. Satiksmes ministrija nodrošina maksājumus finansējuma 

saņēmējiem 110 661 781 lata apmērā; 

2.3.3. Ekonomikas ministrija nodrošina maksājumus finansējuma 

saņēmējiem 19 096 369 latu apmērā; 

2.3.4. Finanšu ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem 

804 256 latu apmērā. 

3. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju Eiropas Savienības 

fondu finanšu instrumentu aktivitātēm (2.2.1.1.aktivitāte „Ieguldījumu fonds 

investīcijām garantijās, paaugstināta riska aizdevumos, riska kapitāla fondos 

un cita veida finanšu instrumentos”, 2.2.1.3.aktivitāte „Garantijas komersantu 

konkurētspējas uzlabošanai”, 2.2.1.4. aktivitāte „Atbalsts aizdevumu veidā 

komersantu konkurētspējas uzlabošanai”; 1.3.1.2. aktivitāte „Atbalsts 

pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai”) noteikt 

maksājumu/investīciju riska kapitāla, aizdevumu un mezanīna veidā un 

sniegto garantiju apjomu un iesniegt apstiprināšanai Ministru kabinetā 

informatīvo ziņojumu par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas 

fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu 



instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas apguvi par 

2013.gada 1.ceturksni.  

4. Lai nodrošinātu 2009. – 2014.gada perioda Eiropas Ekonomikas zonas 

finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta finansējuma apguvi, 

noteikt, ka 2013.gadā programmu apsaimniekotāji nodrošina maksājumus 

programmu ietvaros par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un 

Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansējuma daļu kopā vismaz 7 297 811 

latu apmērā, t.sk.: 

4.1. Ekonomikas ministrija nodrošina maksājumus 2 038 506 latu apmērā; 

4.2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija nodrošina 

maksājumus 1 029 785 latu apmērā; 

4.3. Kultūras ministrija nodrošina maksājumus 1 496 477 latu apmērā; 

4.4. Tieslietu ministrija sadarbībā ar Iekšlietu ministriju nodrošina 

maksājumus 629 000 latu apmērā; 

4.5. Sabiedrības integrācijas fonds nodrošina maksājumus 1 930 830 latu 

apmērā; 

4.6. Finanšu ministrija nodrošina maksājumus 173 213 latu apmērā. 

5. Atbalstīt prioritāro aktivitāti „Latvijas prezidentūra Eiropas Savienības 

Padomē 2015” finansēšanai no Eiropas Ekonomikas zonas finanšu 

instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009. – 2014.gada perioda 

Bilaterālā fonda nacionālā līmenī. Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības 

Padomē sekretariātam sadarbībā ar Ārlietu ministriju sagatavot un līdz 

2013.gada 15.maijam iesniegt Finanšu ministrijā iespējamo atbalstāmo 

pasākumu plānu, kas varētu tikt finansēti no Eiropas Ekonomikas zonas 

finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009. – 2014.gada 

perioda Bilaterālā fonda nacionālā līmenī saistībā ar Latvijas prezidentūru 

Eiropas Savienības Padomē. Pēc minētās informācijas saņemšanas Finanšu 

ministrijai iesniegt saņemtos priekšlikumus apstiprināšanai Finanšu 

instrumenta birojā. 

6. Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošajās aktivitātēs paredzēt 

virssaistības ne vairāk kā 68 948 003 latu apmērā un Labklājības ministrijas 

pārziņā esošajās aktivitātēs paredzēt virssaistības ne vairāk kā 26 731 314 

latu apmērā. 

7. Samazināt virssaistību finansējumu Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā 

esošajā 1.2.2.2.1.apakšaktivitātē „Profesionālās orientācijas un karjeras 

izglītības attīstība izglītības sistēmā” par 325 000 latiem, paredzot to ne 

vairāk kā 1 456 261 lata apmērā. 



8. Palielināt virssaistību finansējumu Labklājības ministrijas pārziņā esošajā 

1.4.1.1.1.apakšaktivitātē „Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju 

integrēšanai sabiedrībā un darba tirgū” par 325 000 latiem pabalsta par 

asistenta izmantošanu izmaksai, paredzot to ne vairāk kā 1 519 461 lata 

apmērā. 

9. Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2012.gada 4.decembra sēdes 

protokollēmuma (prot.Nr.68, 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” 2.punktā apstiprināto virssaistību dalījumu un noslēgto 

līgumu apjomu virssaistību finansējumam 2012.-2015.gadam 

1.4.1.1.1.apakšaktivitātē „Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju 

integrēšanai sabiedrībā un darba tirgū”. 

10. Ekonomikas ministrijai, Izglītības un zinātnes ministrijai, Kultūras 

ministrijai, Labklājības ministrijai, Satiksmes ministrijai, Veselības 

ministrijai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai nodrošināt, 

ka aktivitātēs, kur plānotas jaunas atlases kārtas un Eiropas Savienības fonda 

finansējumu piešķir saimnieciskās darbības veicējiem, nodrošina Eiropas 

Savienības fonda projekta iesniedzēja izvērtējumu atbilstoši grūtībās 

nonākuša uzņēmuma pazīmēm. 

11. Lai nodrošinātu šī protokollēmuma 10.punktā minētā uzdevuma izpildi, 

Ekonomikas ministrijai, Izglītības un zinātnes ministrijai, Kultūras 

ministrijai, Labklājības ministrijai, Satiksmes ministrijai, Veselības 

ministrijai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai izvērtēt, vai 

Ministru kabineta noteikumos, kur paredzētas jaunas atlases kārtas un 

Eiropas Savienības fonda projekta iesniedzējs atbilst saimnieciskās darbības 

veicēja statusam, ir paredzēts Eiropas Savienības fonda projekta iesniedzēja 

izvērtējums atbilstoši grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmēm. 

Nepieciešamības gadījumā noteiktā kārtībā virzīt grozījumus Ministru 

kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu, tai skaitā Eiropas Savienības 

fonda projekta iesnieguma vērtēšanas kritērijos. 

12. Ņemot vērā šī protokollēmuma 10. un 11.punktā noteikto, atzīt par aktualitāti 

zaudējušu Ministru kabineta 2012.gada 3.augusta sēdes protokollēmuma 

(prot. Nr.43 5.§) 9.punktu. 

13. Aicināt Garkalnes novada pašvaldību atmaksāt neatbilstoši veiktos 

izdevumus: 



13.1. Eiropas Savienības fonda projekta 

Nr.1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/019 „Garkalnes novada domes 

kapacitātes stiprināšana līdzdalībai Eiropas Savienības politiku 

instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu 

un pasākumu īstenošanā” ietvaros 4 682,00 latu apmērā;  

13.2. Eiropas Savienības fonda projekta 

Nr.1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/074 „Garkalnes novada domes 

kapacitātes stiprināšana līdzdalībai Eiropas Savienības politiku 

instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu 

un pasākumu īstenošanā, III kārta” ietvaros 4 590,00 latu apmērā. 

14. Finanšu ministrijai līdz 2013.gada 10.aprīlim iesniegt uz nākamo Koalīcijas 

partneru darba grupas par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas 

fonda jautājumiem sanāksmi ziņojumu par valsts budžeta virssaistību 

izlietošanu atbilstoši ar Ministru kabineta lēmumiem noteiktajiem plāniem un 

finanšu disciplīnas pasākumiem, tai skaitā sniedzot informāciju par iespējām 

ar valsts budžeta virssaistību pārdalēm risināt Labklājības ministrijas 

pieteikto jautājumu par sarežģījumiem Eiropas Reģionālā attīstības fonda 

projekta Nr.3DP/3.1.4.1.5/10/IPIA/CFLA/002 „Valsts sociālās aprūpes 

centra "Rīga" sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu attīstība” 

ietvaros, kā arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

priekšlikumu palielināt virssaistību finansējumu Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas pārziņā esošajā 3.6.2.1.aktivitātē „Atbalsts 

novadu pašvaldību kompleksai attīstībai” par 2 746 798 latiem papildus 

attīstības projektu īstenošanai Alūksnes novada pašvaldībā”. 

15. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Garkalnes novada pašvaldībai. 


