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Sēde attālinātā veidā  

 

 

Rīgā  Nr.20 2020.gada 31.martā 

 
Sēdi vada   

Ministru prezidents  A.K.Kariņš 
   

Ar balsstiesībām piedalās:   

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs  A.Pabriks 
Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs  J.Bordāns 
Ārlietu ministrs  E.Rinkēvičs 
Finanšu ministrs  J.Reirs 
Iekšlietu ministrs, ekonomikas ministra pienākumu 

izpildītājs 
 S.Ģirģens 

Izglītības un zinātnes ministre  I.Šuplinska 
Kultūras ministrs  N.Puntulis 
Labklājības ministre  R.Petraviča 
Satiksmes ministrs  T.Linkaits 
Veselības ministre  I.Viņķele 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs  J.Pūce 
Zemkopības ministrs  K.Gerhards 
   

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:   

Latvijas Bankas pārstāvis  E.Kušners 
Valsts kancelejas direktors  J.Citskovskis 
Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos 

jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja 
 I.Gailīte 

   

Protokolē   

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības 

departamenta vadītāja 
 L.Peinberga 

   

Sēdi sāk plkst.12.00    
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Saskaņotie tiesību aktu projekti (A) 

 

41.§ 

 

Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas 

fonda ikmēneša progresu un projektu izdevumu attiecināmību nepārvaramas 

varas gadījumā Covid-19 ietekmē"  
     TA-516  

______________________________________________________ 
(J.Reirs, A.K.Kariņš) 

 

     1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.  

     2. Ņemot vērā informatīvajā ziņojumā sniegto informāciju par situācijām 

projektos, kad Covid-19 pandēmijas ietekmē nav iespējama saistību izpilde, bet 

izdevumi ir veikti, kā arī, ievērojot Eiropas Komisijas sniegtos skaidrojumus par 

nepieciešamu nacionālo tiesisko regulējumu attiecībā uz nepārvaramas varas 

definīciju un tvērumu COVID-19 ietekmē, noteikt, ka Centrālajai finanšu un 

līgumu aģentūrai kā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 

sadarbības iestādei darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" ietvaros ir 

tiesības: 

     2.1. atzīt par attiecināmiem izdevumus, kas veikti Eiropas Savienības 

struktūrfondu un Kohēzijas fonda projekta ietvaros, par kuriem finansējuma 

saņēmējs var pierādīt, ka nav ieguvis saistības izpildi vai saistības izpilde ir 

neiespējama, pamatojoties uz tiešu Covid-19 ietekmi (piemēram, veikts avansa 

maksājums par dalību pasākumā, kas netiek īstenots; veikta samaksa par telpu 

nomu pasākumam, kas netiek īstenots; veikta samaksa par transporta biļetēm, bet 

tās nav izmantotas, jo no atbildīgajām institūcijām saņemts ieteikums nedoties uz 

vīrusa skartu teritoriju vai atcelts reiss; veikta samaksa par viesnīcu bez atcelšanas 

iespējas, bet persona viesnīcā nav uzturējusies; izdevumi par stipendijām, algu un 

samaksu par dīkstāvi un tos nesedz trešā persona (piemēram, apdrošinātājs) un tos 

nevar atgūt no attiecīgā pakalpojuma sniedzēja), vērtējot katru gadījumu atsevišķi 

atbilstoši projekta specifikai; 

     2.2. Covid-19 ietekmi uz projekta īstenošanu uzskatīt par nepārvaramas varas 

apstākļiem Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumu Nr.784 "Kārtība, 

kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās 

institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 

2014.-2020.gada plānošanas periodā" 51.četri prim punkta 6.apakšpunkta 

piemērošanā. 

 

 
     Sēdi slēdz plkst.14.10 

 

     Ministru prezidents    A.K.Kariņš 

     Valsts kancelejas direktors    J.Citskovskis 
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