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LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA 
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Rīgā Nr.75 2011.gada 20.decembrī 

 

Sēdi vada   

Ministru prezidents  - V.Dombrovskis 

Finanšu ministrs - A.Vilks 

 

Piedalās:   

Aizsardzības ministrs - A.Pabriks 

Ārlietu ministrs - E.Rinkēvičs 

Ekonomikas ministrs - D.Pavļuts 

Iekšlietu ministrs - R.Kozlovskis 

Izglītības un zinātnes ministrs - R.Ķīlis 

Kultūras ministre - Ž.Jaunzeme-Grende 

Labklājības ministre - I.Viņķele 

Satiksmes ministrs - A.Ronis 

Tieslietu ministrs - G.Bērziņš 

Veselības ministre - I.Circene 

Zemkopības ministre - L.Straujuma 

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:   

Latvijas Bankas pārstāvis - E.Kušners 

Tiesībsarga pārstāvis - A.Dravnieks 

Valsts kancelejas direktore  - E.Dreimane 

Juridiskās departamenta vadītāja, Valsts kancelejas 

direktora vietniece 

- I.Gailīte 

 

Protokolē   

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja 

Sēdi sāk plkst.12.00 

 

- L.Peinberga 

 

45.§ 

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 30.septembrim"  

TA-2847 ____________________________________ 

http://www.mk.gov.lv/lv


(A.Antonovs, A.Ronis, I.Aleksandroviča, J.Pūce, A.Matīss, D.Pavļuts, V.Gēme, E.Pavlovska, 

R.Muciņš, S.Zvidriņa, S.Gulbe, D.Lucaua, L.Sīka, V.Dombrovskis) 

  

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu. 

2. Satiksmes ministrijai divu nedēļu laikā pēc Iepirkumu uzraudzības biroja galīgā lēmuma 

pieņemšanas par iesniegumu par pārkāpumiem iepirkuma procedūrā Nr.RBP_2010/26 par 

projektu „Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra” 

ziņot Ministru kabinetā par projekta statusu un turpmāko rīcību, tai skaitā par finansējuma 

saņēmējam izmaksātā avansa 10 849 667 latu apmērā izlietojumu. 

3. Satiksmes ministrijai līdz 2011.gada 31.janvārim ziņot Ministru kabinetā par Kohēzijas 

fonda projekta „Rīgas piepilsētas dzelzceļa pasažieru pārvadājumu sistēmas modernizācija un 

dīzeļvilcienu ritošā sastāva atjaunošana” turpmāko īstenošanu, tai skaitā par finansējuma 

saņēmējam izmaksātā avansa 22 274 836 latu apmērā izlietojumu. 

4. Pieņemt zināšanai informāciju par ES struktūrfondu 2004.-2006.gada plānošanas perioda 

projektu izdevumiem, kuri nav iekļauti noslēguma izdevumu deklarācijās. Iespējamie 

neatbilstoši veiktie izdevumi 1 047 587,48 latu apmērā (tai skaitā ES struktūrfondu daļa –749 

280,20 latu) apmērā nav atgūstami un ir norakstāmi uz valsts izdevumiem.  

5. Noteikt Labklājības ministriju par 2009.-2014.gada perioda Norvēģijas finanšu instrumenta 

finansēto programmu „Globālais fonds cienīga darba un trīspusējās sadarbības veicināšanai” 

atbildīgo nozares ministriju. Labklājības ministrijai pēc Finanšu ministrijas pieprasījuma 

sniegt nozares viedokli Finanšu ministrijai par programmas īstenošanas jautājumiem. 

6. Labklājības ministrijai, Ekonomikas ministrijai, Izglītības un zinātnes ministrijai, Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, Satiksmes ministrijai, Valsts kancelejai un 

Finanšu ministrijai līdz 2012.gada 2.janvārim: 

6.1. sagatavot un iesniegt Valsts kancelejā ziņojumu par institūcijas pārziņā esošiem ES fondu 

līdzfinansētiem pētījumiem, tai skaitā par pētījumiem, kas veikti no tehniskās palīdzības 

finanšu līdzekļiem, pētījumu rezultātiem un to praktisko pielietojumu, plānotajiem 

pētījumiem (norādot to mērķi, mērķauditoriju un to ietvaros risināmos uzdevumus), par 

kuriem atlikušā finansējuma ietvaros tiks veikta iepirkuma procedūra;  

6.2. nodrošināt ES fondu līdzfinansēto pētījumu publiskošanu. 

7. Valsts kancelejai:  

7.1. sadarbībā ar Finanšu ministriju izvērtēt šī protokollēmuma 6.1.apakšpunktā minēto 

institūciju sniegto informāciju un sagatavot informatīvo ziņojumu par pētījumu turpmāko 

īstenošanu un rezultātu izmantošanu izskatīšanai ES fondu uzraudzības komitejā ne vēlāk kā 

līdz 2012.gada 1.jūnijam; 

7.2. pēc šī protokollēmuma 7.1.apakšpunktā minētā ziņojuma izskatīšanas ES fondu 

uzraudzības komitejā to, ja nepieciešams, precizēt, papildināt un saskaņot ar Finanšu 

ministriju un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā līdz 2012.gada 22.jūnijam.  

8. Pieņemt zināšanai ministriju un Valsts kancelejas pārstāvju sniegto informāciju par 1.mērķa 

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu ietvaros prognozētajiem valsts 

budžeta līdzekļu atlikumiem, kuri 2011.gadā pārdalīti 74.resora „Gadskārtējā valsts budžeta 

izpildes procesā pārdalāmais finansējums” 80.00.00 programmai „Nesadalītais finansējums 

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto 

projektu un pasākumu īstenošanai” citiem ārvalstu finanšu palīdzības instrumentiem un/vai 

netiks izlietoti līdz 2011.gada 31.decembrim, par kopējo summu 90 942 713 lati.  

9. Pieņemt zināšanai ministriju un Valsts kancelejas pārstāvju sniegto informāciju par 1.mērķa 

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu ietvaros prognozētajiem valsts 

budžeta līdzekļiem, kurus plānots izlietot 2011.gada decembrī, par kopējo summu 131 040 

094 lati.  

10. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju, Satiksmes ministriju un Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju līdz 2012.gada 31.janvārim izstrādāt vadlīnijas 

par cenu indeksāciju būvniecības nozarē. 



11. Noteikt, ka Latvija neizmantos Eiropas Komisijas izstrādāto piedāvājumu Padomes 

2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par 

Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ 

Regulu (EK) Nr.1260/1999, grozījumos, ar kuriem valstīm, kas nonākušas finanšu grūtībās, 

tiek piedāvāta iespēja samazināt uz laiku Latvijas līdzfinansējumu ES struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda līdzfinansētajās darbības programmās par 10%, vienlaikus nepalielinot 

kopējā ES finansējuma apjomu, jo Latvijas gadījumā piedāvājums nav izdevīgs. 

 

 

  

  Sēdi slēdz plkst. 17.25 

 

 

Ministru prezidents V.Dombrovskis 

 

Finanšu ministrs A.Vilks 

 

Valsts kancelejas direktore 

E.Dreimane 


