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Rīgā Nr.49 2011.gada 23.augustā 
  

Sēdi vada 

  

Ministru prezidents   -  V.Dombrovskis 
  

Piedalās: 

  

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs - A.Pabriks 
Ārlietu ministrs - Ģ.V.Kristovskis 
Ekonomikas ministrs - A.Kampars 
Finanšu ministrs - A.Vilks 
Izglītības un zinātnes ministrs - R.Broks 
Kultūras ministre - S.Ēlerte 
Labklājības ministre - I.Jurševska 
Satiksmes ministrs - U.Augulis 
Veselības ministrs - J.Bārzdiņš 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs - R.Vējonis 
Zemkopības ministrs - J.Dūklavs 
  

Ar padomdevēja tiesībām piedalās: 

  

Valsts kancelejas direktore  - E.Dreimane 

Juridiskās departamenta vadītāja, Valsts kancelejas 
direktora vietniece 

  

- I.Gailīte 

  
  

 

    

Protokolē   

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja 

  

Sēdi sāk plkst.12.30 

- L.Peinberga 

 

 

25.§ 
Informatīvais ziņojums "Par ārvalstu finanšu resursu (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.jūnijam" 
TA-1979 ____________________________________ 
(A.Antonovs, A.Matīss, J.Pūce, R.Vējonis, I.Jurševska, R.Muciņš, D.Lucaua, L.Medina, E.Dreimane, 
V.Dombrovskis) 
1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu par ārvalstu finanšu resursu (Eiropas Savienības 
struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas valdības 
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divpusējā finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas) apguvi līdz 2011.gada 
30.jūnijam (turpmāk – ziņojums). 
2. Konceptuāli atbalstīt Finanšu ministrijas priekšlikumu noteikt aizliegumu pasūtītājiem Publisko iepirkumu 
likuma un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma izpratnē, kā arī finansējuma saņēmējiem 
Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumu Nr.65 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās 
piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem” izpratnē slēgt uzņēmuma līgumus ar saviem 
esošajiem darbiniekiem vai bijušajiem darbiniekiem, ar kuriem darba attiecības izbeigtas noteiktā laika posmā. 
3. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju un Valsts kanceleju izstrādāt priekšlikumus grozījumiem 
normatīvajos aktos, lai noteiktu ierobežojumus slēgt uzņēmuma līgumus ar esošajiem darbiniekiem un 
civildienesta ierēdņiem vai bijušajiem darbiniekiem un civildienesta ierēdņiem, ar kuriem noteiktā laika posmā 
izbeigtas darba vai civildienesta attiecības, kā arī izvērtēt citus iespējamos interešu konflikta aspektus, un 
finanšu ministram līdz 2011.gada 1.oktobrim iesniegt priekšlikumus izskatīšanai Ministru kabinetā. 
4. Valsts budžeta iestādēm līdz 2011.gada 30.decembrim nodrošināt ar piegādātājiem noslēgto līgumu par 
darījuma kontu izmantošanu laušanu, kas turpinās 2012.gadā un turpmākajos gados (tai skaitā gadījumos, 
kad darījuma kontu ir atvērusi nevis valsts budžeta iestāde, bet izpildītājs, ar kuru valsts budžeta iestāde ir 
noslēgusi iepirkuma līgumu), ja līgumos par darījuma konta izmantošanu nav paredzētas sankcijas, kā arī 
turpmāk nepieļaut iepriekš minēto līgumu slēgšanu. 
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 atgūtiem valsts 
budžeta iestāžu īstenotajos ES fondu projektos neatbilstoši veiktu izdevumu summu 18 517,60 latu apjomā 
Labklājības ministrijas pārziņā esošās 1.3.1.3.1. aktivitātes „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu 
uzraudzības pilnveidošana” Valsts darba inspekcijas īstenotā projekta Nr.1DP/1.3.1.3.1/08/IPIA/NVA/001 
„Darba tiesisko attiecību un darba drošības sistēmas uzraudzības pilnveidošana” ietvaros. 
6. Pieņemt zināšanai ministriju sniegto informāciju par 1.mērķa Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas 
fonda projektu ietvaros prognozētajiem valsts budžeta līdzekļu atlikumiem, kurus plānots pārdalīt 74.resora 
„Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” 80.00.00 programmas „Nesadalītais 
finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto 
projektu un pasākumu īstenošanai” ietvaros. 
7. Finanšu ministrijai apkopot ministriju un Valsts kancelejas precizētu informāciju par 1.mērķa Eiropas 
Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu ietvaros prognozētajiem valsts budžeta līdzekļu 
atlikumiem, kurus plānots pārdalīt 74.resora „Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais 
finansējums” 80.00.00 programmas „Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un 
pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” ietvaros, un iekļaut to 
informatīvajā ziņojumā Ministru kabinetam par ārvalstu finanšu resursu (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. 
8. Finanšu ministrijai izvērtēt iespēju atvieglot Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas 
valdības divpusējā finanšu instrumenta 2009.-2014.gada plānošanas perioda programmu saskaņošanas un 
apstiprināšanas kārtību un viedokli par to iekļaut informatīvajā ziņojumā Ministru kabinetam par ārvalstu 
finanšu resursu (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. 

Sēdi slēdz plkst. 18.00 

 
Ministru prezidents V.Dombrovskis 

Valsts kancelejas direktore 
E.Dreimane 

 


