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26.§ 

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 2011.gada 31.decembrim" 
TA-505 ____________________________________ 

(D.Grūberte, J.Pūce, I.Viņķele) 

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu. 

2. Lai nodrošinātu 1.mērķa 2007.-2013.gada plānošanas perioda Eiropas 

Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (turpmāk – ES fondi) finansējuma 

apguvi, noteikt, ka 2012.gada ietvaros atbildīgās iestādes nodrošina maksājumus 

finansējuma saņēmējiem par ES fondu līdzfinansējuma daļu kopā vismaz 549 548 

903 latu apmērā, t.sk.: 

2.1. Eiropas Sociālā fonda ietvaros 2012.gadā atbildīgās iestādes nodrošina 

maksājumus finansējuma saņēmējiem 60 381 911 latu apmērā:  

2.1.1. Izglītības un zinātnes ministrija nodrošina maksājumus finansējuma 

saņēmējiem 21 274 884 latu apmērā; 

2.1.2. Labklājības ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem 24 

466 921 lata apmērā; 

2.1.3. Ekonomikas ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem 5 

929 017 latu apmērā; 

2.1.4. Valsts kanceleja nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem 2 630 694 

latu apmērā; 

2.1.5. Veselības ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem 1 562 

612 latu apmērā; 

2.1.6. Finanšu ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem 3 253 

160 latu apmērā; 

2.1.7. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija nodrošina maksājumus 

finansējuma saņēmējiem 1 264 624 latu apmērā; 

2.2. Eiropas Reģionālās attīstības fonda ietvaros 2012.gadā atbildīgās iestādes 

nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem 288 768 761 lata apmērā, t.sk.: 

2.2.1. Ekonomikas ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem 57 

660 562 latu apmērā; 

2.2.2. Izglītības un zinātnes ministrija nodrošina maksājumus finansējuma 

saņēmējiem 69 247 282 latu apmērā; 

2.2.3. Finanšu ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem 8 154 

594 latu apmērā; 

2.2.4. Satiksmes ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem 45 

282 903 latu apmērā; 

2.2.5. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija nodrošina maksājumus 



finansējuma saņēmējiem 80 959 601 lata apmērā; 

2.2.6. Veselības ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem 20 

453 356 latu apmērā; 

2.2.7. Kultūras ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem 5 579 

811 latu apmērā; 

2.2.8. Labklājības ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem 1 

430 652 latu apmērā; 

2.3. Kohēzijas fonda ietvaros 2012.gadā atbildīgās iestādes nodrošina 

maksājumus finansējuma saņēmējiem 200 398 231 lata apmērā, t.sk.: 

2.3.1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija nodrošina maksājumus 

finansējuma saņēmējiem 40 493 680 latu apmērā; 

2.3.2. Satiksmes ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem 146 

197 645 latu apmērā; 

2.3.3. Ekonomikas ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem 12 

786 851 lata apmērā; 

2.3.4. Finanšu ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem 920 655 

latu apmērā. 

3. Finanšu instrumentu ietvaros 2012.gadā Ekonomikas ministrijai nodrošināt 

maksājumus/investīcijas vismaz 66 589 821 lata apmērā no kopējā pieejamā 

finansējuma, t.sk: 

3.1.1. Eiropas Sociālā fonda finansētā finanšu instrumenta ietvaros izsniegt 

aizdevumus un grantus kopā vismaz 5 589 821 lata apmērā; 

3.1.2. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansēto finanšu instrumentu ietvaros 

veikt ieguldījumus, izsniegt aizdevumus un noslēgt garantiju līgumus kopā 

vismaz 61 000 000 latu apmērā. 

4. Finanšu ministrijai sagatavot informāciju par valsts budţeta virssaistību 

iespējām 2012.gadā un turpmākajos gados un iekļaut to 2012.gada pirmā 

ceturkšņa informatīvajā ziņojumā par Eiropas Savienības struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas 

valdības divpusējā finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības 

programmas apguvi. 

5. 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" 23.punktu uzskatīt par atgūtu 

valsts budţeta iestāţu īstenotajos ES fondu projektos neatbilstoši veiktu izdevumu 

summu 321,59 latu apjomā Labklājības ministrijas pārziņā esošās 

1.3.1.1.5.apakšaktivitātes "Atbalsts potenciālo bezdarbnieku apmācībai" 

Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā projekta 

Nr.1DP/1.3.1.1.5/09/IPIA/NVA/001 "Profesionālā apmācība bezdarba riskam 

pakļautām personām" ietvaros. 



6. Lai novērstu papildu zaudējumus valsts budţetam, ņemot vērā 2011.gada 

19.februārī spēkā stājušos Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas spriedumu 

saistībā ar granta finansējuma daļas prettiesisku izšķērdēšanu PHARE 

programmas projekta Nr.2002/000-590-1-02/Mic54/25 "Info centrs" ietvaros, 

norakstīt zaudējumos valsts budţeta līdzekļus, kas tika piešķirti projekta ietvaros 

neatbilstoši veikto izdevumu 4743,38 latu apmērā atmaksai Eiropas Komisijai, 

pamatojoties uz neatbilstoši veikto izdevumu piedziņas turpināšanas nelietderības 

un izmaksu samērīguma apsvērumiem.  

7. Izvērtējot 2.3.2.2.aktivititātes "Atbalsts ieguldījumiem mikro, maziem un 

vidējiem komersantiem īpaši atbalstāmajās teritorijās (ĪAT)" ES fondu 

finansējuma apguvi, Ekonomikas ministrijai līdz 2012.gada 31.maijam ziņot 

Finanšu ministrijai par ES fondu finansējuma atlikumu aktivitātes ietvaros un 

turpmāko rīcību, lai nodrošinātu atlikuma pilnīgu apguvi. 

8. Izvērtējot 3.1.4.3.aktivititātes "Pirmsskolas izglītības iestāţu infrastruktūras 

attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros" un 

3.1.4.4.aktivititātes "Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības 

attīstībai" ES fondu finansējuma apguvi, Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijai līdz 2012.gada 31.maijam ziņot Finanšu ministrijai par ES 

fondu finansējuma atlikumu aktivitāšu ietvaros un turpmāko rīcību, lai 

nodrošinātu atlikuma pilnīgu apguvi. 

9. Līdz stājas spēkā Ministru kabineta noteikumi, kas nosaka kārtību, kādā valsts 

budţetā plāno līdzekļus Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un 

Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada periodā līdzfinansēto 

programmu un projektu īstenošanai un veic maksājumus, Valsts kasei ieskaitīt 

valsts budţeta ieņēmumos no Finanšu instrumenta biroja saņemtos līdzekļus 

projekta Nr.LV01 "Tehniskās palīdzības fonds 2011.-2017.gadam" ietvaros. 

 


