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Latvijas Bankas pārstāvis - E.Kušners 
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Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību 
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28.§ 

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.jūnijam" 
TA-1904 ____________________________________ 

(A.Eberhards, I.Liepa, D.Grūberte, L.Sīka, J.Pūce, G.Puķītis, D.Rancāne, 

A.Matīss, S.Bajāre, E.Sprūdžs, A.Antonovs, V.Dombrovskis) 

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu. 

2. Pieņemt zināšanai Satiksmes ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas, Ekonomikas ministrijas un Kultūras ministrijas pārstāvju 

sniegto informāciju par fondu apguvi. 

3. Izskatīt Finanšu ministrijas priekšlikumu par finanšu disciplīnas mehānismu 

saistībā ar ES fondu ieviešanu un valsts budžeta virssaistību izlietošanu nākamā 

Koalīcijas partneru darba grupas par Eiropas Savienības struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda jautājumiem sanāksmē. 

4. Atbildīgajām iestādēm līdz 2012.gada 1.oktobrim iesniegt Finanšu ministrijā 

precizētus informatīvā ziņojuma 3.pielikumā pievienotos virssaistību izlietojuma 

plānus noslēgto līgumu apjomam.  

5. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atbilstoši 2012.gada 

2.ceturksnī konstatētajiem būtiskākajiem pārkāpumiem atsevišķu pašvaldību 

īstenotajos projektos izvērtēt - Aglonas novada domes projektā Nr. 

3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/054 „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta 

Aglonas ciemā II kārta” konstatēto neatbilstību 186 571 LVL apmērā, Tukuma 

novada domes projektā Nr. 3DP/3.1.4.3.0/08/IPIA/VRAA/009 „Pirmsskolas 

izglītības iestādes būvniecība Tukumā” konstatētās neatbilstības 194 118 LVL un 

366 769 LVL apmērā, Talsu novada pašvaldības īstenotajā projektā Nr. 

3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/082 „Ūdenssaimniecības attīstība Īves pagasta 

ciemā Tiņģerē” konstatētās neatbilstības 186 115,00 LVL apmērā, Rīgas domes 

Labklājības departamenta īstenotā projekta Nr. 3DP/3.4.4.2.0/08/IPIA/MA/015 

„Sociālās dzīvojamās mājas Rīgā, Aglonas ielā 35/3 siltināšana” konstatētā 

neatbilstība 127 791 LVL apmērā - rīcību ar valsts budžeta un finanšu 

instrumentu līdzekļiem, nepieciešamības gadījumā pieprasot papildu informāciju 

no attiecīgajām Eiropas Savienības atbildīgajām un sadarbības iestādēm. 

Gadījumā, ja kādas no minētajām pašvaldībām īstenotajā projektā konstatēti 

normatīvajos aktos noteikto normu pārkāpumi, kas apdraud tās turpmāko tiesisko 

un finansiālo darbību, lemt par turpmāko rīcību atbilstoši normatīvajos aktos 



noteiktajam. Sadarbībā ar minētajām pašvaldībām nodrošināt neatbilstoši veikto 

izdevumu riska mazināšanas pasākumus, nepieciešamības gadījumā piesaistot 

attiecīgo atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi. Divu mēnešu laikā Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai informēt Finanšu ministriju par 

veiktā izvērtējuma rezultātiem, pieņemtajiem lēmumiem, kā arī veiktajām un 

plānotajām darbībām neatbilstību risku mazināšanā pašvaldību projektos kopumā.  

6. 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 budžeta iestādes īstenotajā ES fondu projektā neatbilstoši veiktu izdevumu 

summu 572,08 latu apjomā Labklājības ministrijas pārziņā esošās 

1.3.1.5.aktivitātes „Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu 

ieviešanas atbalsts” Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā projekta 

Nr.1DP/1.3.1.5/09/IPIA/NVA/001 „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana 

pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai” ietvaros. 

7. 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 atgūtiem 1 

640 182,32latu, ko veido 18 profesionālās izglītības iestāžu projektu īstenošanas 

līgumu, kas tika lauzti saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 13.marta sēdes 

protokollēmumu (protokols Nr.14, 32.§) summa, Izglītības un zinātnes ministrijas 

pārziņā esošās 3.1.1.1.aktivitātes „Mācību aprīkojuma modernizācija un 

infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” 

ietvaros. 

8. Atbalstīt prioritāro jomu –“Rīga – kultūras galvaspilsēta 2014” finansēšanai no 

EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu 2009.-2014.gada perioda Bilaterālā fonda 

nacionālā līmenī. Kultūras ministrijai sadarbībā ar nodibinājumu „Rīga 2014” 

izstrādāt un līdz 2012.gada 1.oktobrim iesniegt Finanšu ministrijā atbalstāmo 

pasākumu plānu “Rīga – kultūras galvaspilsēta 2014” ietvaros, kas varētu tikt 

finansēti no EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu 2009.-2014.gada perioda 

Bilaterālā fonda nacionālā līmenī. Finanšu ministrijai, pēc minētā plāna 

saņemšanas no Kultūras ministrijas, iesniegt Finanšu instrumenta birojā 

donorvalstīm apstiprināšanai priekšlikumu no EEZ/Norvēģijas finanšu 

instrumentu 2009.-2014.gada perioda Bilaterālā fonda nacionālā līmenī atbalstīt 

prioritāro jomu – pasākumi “Rīga – kultūras galvaspilsēta 2014” ietvaros. 

9. Finanšu ministrijai pēc Kultūras ministrijas papildu argumentācijas saņemšanas 

par projektu gatavības stadiju un īstenošanas nepieciešamību izvērtēt Kultūras 

ministrijas papildu pieprasījumu virssaistībām 4 milj. latu apmērā 



3.4.3.2.aktivitātes „Sociālekonomiski nozīmīgu kultūras mantojuma objektu 

atjaunošana” projektu īstenošanai un 3.4.3.3.aktivitātes „Atbalsts kultūras 

pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un to 

sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā” projektu īstenošanai. 

10. Finanšu ministram izveidot un vadīt darba grupu, lai izstrādātu priekšlikumu 

efektīvam pašvaldību teritoriju attīstības projektu koordinācijas mehānismam, kas 

novērstu publisko resursu nelietderīgu un nepamatotu izlietošanu, ko rada darbību 

pārklāšanās konkrētā teritorijā. Darba grupā iesaistīt Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas, Satiksmes ministrijas un Ekonomikas ministrijas 

pārstāvjus, kā arī, ja nepieciešams, citu atbildīgo iestāžu un sadarbības partneru 

pārstāvjus. 

 


