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Valsts kancelejas direktors - M.Krieviņš 

   

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un 
cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes 
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 - 

E.Upīte 
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- I.Gailīte 

Protokolē   

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja 

  

Sēdi sāk plkst.12.00 

- L.Peinberga 

 

36.§ 
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu 
instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas investīciju progresu līdz 

2015.gada 30.jūnijam" 

TA-1853 ____________________________________ 
(J.Reirs, D.Rancāne, A.Matīss, K.Gerhards, A.Ozola, L.Straujuma) 

  
1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu. 
2. Ņemot vērā informatīvajā ziņojumā sniegto informāciju par Eiropas Komisijas piemērotajām finanšu 
korekcijām 2004.-2006.gada plānošanas perioda Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu ietvaros, 
atļaut nepieprasīt no līgumu īstenotājiem izmaksātā finansējuma atmaksu un uzskatīt par atgūtiem 



konstatētos neatbilstošos izdevumus SIA “Liepājas ūdens” projekta Nr.2004LV16CPE003 
“Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, II kārta” ietvaros 1 663 333,25 EUR apmērā, Valsts SIA “Latvijas 
Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” projekta Nr.2005LV16CPE002 “Bīstamo atkritumu 
apsaimniekošanas sistēmas izveide Latvijā, I kārta” ietvaros 267 506,62 EUR apmērā.  
3. Ņemot vērā informatīvajā ziņojumā sniegto informāciju, 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” 24.punktu uzskatīt par atgūtiem Valsts reģionālās attīstības aģentūras 
īstenoto Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta 
Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/005 „Pašvaldību funkciju atbalsta sistēmas izveides 1.kārta” un 
projekta Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/017 „E-pakalpojumi un to infrastruktūras attīstība” 
ietvaros neatbilstoši veiktos izdevumus 248 585,76 EUR un 98 102,76 EUR apmērā.  
4. Ņemot vērā informatīvajā ziņojumā sniegto informāciju, Vides aizsardzības reģionālās attīstības 
ministrijai un Valsts reģionālās attīstības aģentūrai izvērtēt šī protokollēmuma 3.punktā minēto 
neatbilstošo izdevumu rašanās cēloņus un nekavējoties veikt pasākumus turpmākai trūkumu 
novēršanai, stiprinot vadības un kontroles sistēmu. 
5. Ņemot vērā, ka ar 2014.gada 1.janvāri notikusi Latvijas nacionālās valūtas maiņa, atzīt par 
aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2011.gada 8.marta sēdes protokollēmuma Nr.14 21.§ 
“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 2010.gada 31.decembrim"” 4. 
punktu un turpmāk rīkoties saskaņā ar šī protokollēmuma 6.punktā noteikto. 
6. Gadījumos, kad konstatēti neatbilstoši veikti izdevumi valsts budžeta iestādes īstenotajā projektā 
apmērā virs 120 EUR, attiecīgajai iestādei veikt dienesta pārbaudi atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas 
likuma 35.panta pirmajai daļai un pēc dienesta pārbaudes atzinuma saņemšanas, ja nepieciešams, 
ierosināt disciplinārlietu pret atbildīgajām amatpersonām un pārvaldes amatpersonām. Disciplinārlietas 
tiek ierosinātas saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu un Valsts civildienesta ierēdņu 
disciplināratbildības likumu. 
7. Ņemot vērā Eiropas Komisijas audita Nr.2013/LV/REGIO/C2/1285/1 ziņojumā iekļauto gala 
slēdzienu par finanšu korekcijas piemērošanu 5% apmērā no iepirkuma līguma summas visos 
projektos, kuros iepirkuma līguma cena ir virs Eiropas Savienības direktīvu noteiktā sliekšņa un kur 
iepirkuma dokumentācijā ir bijusi iekļauta prasība, ka apakšuzņēmējiem drīkst nodot ne vairāk kā 70% 
no kopējā darbu apjoma, uzskatīt par atgūtiem visos konkrētajos projektos neatbilstoši veiktus 
izdevumus kopumā 26 496 269,14 EUR apjomā atbilstoši katra projekta iepirkuma līguma attiecināmo 
izmaksu summas finansējuma avotu dalījumam. Finanšu ministrijai piecu darba dienu laikā nodrošināt 
nepieciešamo informāciju sertifikācijas iestādei, atbildīgajām iestādēm un sadarbības iestādēm 

turpmākai rīcībai atbilstoši kompetencei saistībā ar attiecīgo projektu neatbilstību lietu slēgšanu.  
8. Ņemot vērā informatīvajā ziņojumā sniegto informāciju, atbalstīt papildu valsts budžeta līdzekļu 
piešķiršanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (Valsts vides dienestam), lai 
nodrošinātu Latvijas un Šveices sadarbības programmas projekta „Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija 
– Sarkandaugavas teritorijā” otrās kārtas papildu aktivitātēm nepieciešamo nacionālo līdzfinansējumu, 
kas ir ekvivalents projekta līguma 3.3.pantā noteiktajai nacionālā līdzfinansējuma likmei – 15%. 
9. Vides aizsardzības un reģionālās aizsardzības ministrijai šī protokollēmuma 8.punktā minēto 
finansējumu nepieciešamības gadījumā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieprasīt no valsts 
pamatbudžeta programmas 80.00.00 “Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku 
instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai". 
10. Neatbalstīt Satiksmes ministrijas ierosinājumu uzskatīt par atgūtiem Eiropas Komisijas piemērotās 
finanšu korekcijas rezultātā par neatbilstoši veiktiem atzītos izdevumus, kas radušies, VAS “Latvijas 
dzelzceļš” izpildot 2010.gada 4.jūnijā noslēgto finansēšanas līgumu Nr. FM 2010/2-KF “Vilcienu 
kustības vadības sistēmas modernizācijas – 1.posma darbu uzraudzība”, un noteikt, ka VAS “Latvijas 
dzelzceļš” ir jāpilda minētā finansēšanas līguma Nr. FM 2010/2-KF 7.9.punkta nosacījumi, kas paredz 
pienākumu VAS “Latvijas dzelzceļš” atmaksāt Finanšu ministrijai līdzekļus piemērotās finanšu 
korekcijas apmērā, ja Eiropas Komisija piemēro finanšu korekciju. 
11. Lai ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda specifisko atbalsta mērķu ieviešanā nodrošinātu 
savlaicīgu risku apzināšanu un atbilstošu to iestāšanās novēršanu, nodrošināt rīcību identificēto 
aizkavējumu risku mazināšanai, uzsākot vai veicinot attiecīgo specifisko atbalsta mērķu ieviešanu 
regulējošo normatīvo aktu saskaņošanas procesu, un līdz 2015.gada 23.oktobrim iesniegt Ministru 
kabinetā informatīvo ziņojumu, tajā iekļaujot konspektīvu un argumentētu informāciju par investīciju 
sagatavošanas un normatīvā regulējuma izstrādes progresu, kā arī turpmāko rīcības plānu ar 
termiņiem un atbildīgajiem:  
11.1. ekonomikas ministram – par statusu un rīcības plānu atbalstam kompetences centriem, biznesa 
inkubatoriem, klasteru programmai; 
11.2. izglītības un zinātnes ministram - par statusu un rīcības plānu atbalstam praktiskās ievirzes 
pētījumu programmai un pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta programmai, kā arī atbalstam agrīni 



skolu pametušajiem jauniešiem; 
11.3. vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram - par statusu un rīcības plānu biotopu 
kartēšanas jautājumā, kā arī atkritumu apsaimniekošanas sistēmas investīciju sagatavošanā. 

 


