
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sēdes protokols 

 

 
Rīgā Nr.46 2016.gada 20.septembrī 

 
Sēdi vada   

Ministru prezidents  M.Kučinskis 
   

Ar balsstiesībām piedalās:   

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs  A.Ašeradens 
Aizsardzības ministrs  R.Bergmanis 
Finanšu ministre  D.Reizniece-Ozola 
Izglītības un zinātnes ministrs  K.Šadurskis 
Kultūras ministre  D.Melbārde 
Labklājības ministrs  J.Reirs 
Tieslietu ministrs  Dz.Rasnačs 
Veselības ministre  A.Čakša 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs  K.Gerhards 
Zemkopības ministrs  J.Dūklavs 
   

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:   

Ģenerālprokurors  Ē.Kalnmeiers 
Valsts kontroles pārstāvis  V.Stūris 
Valsts kancelejas direktors  M.Krieviņš 
Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos 

jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja 
 I.Gailīte 

   

Protokolē   

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja  L.Peinberga 
   

Sēdi sāk plkst.12.00 

37.§ 

 

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 2016.gada 

30.jūnijam"  

     TA-1825  

______________________________________________________ 

(D.Reizniece-Ozola, Dz.Rasnačs, M.Kučinskis) 

 

     1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu. 
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     2. Ņemot vērā informatīvajā ziņojumā sniegto informāciju un saistībā ar to, ka tiesvedības 

procesu turpināšana nav lietderīga, jo parādniekiem nav līdzekļu, uz ko būtu vēršama parāda 

piedziņa, atļaut Sabiedrības integrācijas fondam neturpināt līdzekļu atguvi šādos PHARE / 

Pārejas programmas projektos: Nr.2002/000-590-01-01/1-25/24, Nr.2002/000-590-01-

02/Mac7/1, Nr.2005/017-495-03-01/2-59/24 un Nr.2002/000-590-01-02/Mic54/25 un norakstīt 

finansējumu 92 893,14 EUR apmērā valsts budžeta zaudējumos. 

     3. Izglītības un zinātnes ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt Finanšu 

ministrijā valsts budžeta līdzekļu pārdales pieprasījumu no 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" uz Izglītības un zinātnes ministrijas 63.07.00 

apakšprogrammu "Atmaksas un avansi pašvaldībām vai citiem struktūrfondu finansējuma 

saņēmējiem par Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanu (2007-2013)" Eiropas Sociālā 

fonda projektu Nr.1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/044 "Starpdisciplināra jauno zinātnieku grupa 

Latvijas purvu un to resursu izpētei, ilgtspējīgai izmantošanai un aizsardzībai (PuReST)", 

Nr.1DP/1.1.2.1.1/11/IPIA/VIAA/002 "Atbalsts RTU maģistra studiju programmu īstenošanai II" 

un Nr.1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/014 "Inovatīvas biomedicīnisko attēlu iegūšanas un 

apstrādes tehnoloģijas" attiecināmo izdevumu segšanai 14 364 EUR apmērā saistībā ar Valsts 

izglītības attīstības aģentūras pieņemto lēmumu par labu finansējuma saņēmējam pēc tā sūdzības 

par neatbilstību lēmumu. 

     4. Balstoties uz informatīvajā ziņojumā sniegto informāciju par apzinātiem aktuāliem un vēl 

nepabeigtiem neatbilstību lēmumu apstrīdēšanas, pārsūdzību un tiesvedību gadījumiem, noteikt, 

ka gadījumā, kad stājies spēkā finansējuma saņēmējam labvēlīgs lēmums un ir nepieciešams 

nodrošināt faktiskos izdevumus no valsts budžeta, tad viena mēneša laikā pēc lēmuma 

pieņemšanas, bet pirms paziņošanas finansējuma saņēmējam, Valsts kancelejai un ministrijai kā 

atbildīgajai par attiecīgās ministrijas institucionālajā padotībā esošo atbildīgo iestādi vai 

sadarbības iestādi jāsagatavo attiecīgs informatīvais ziņojums, kurā norādīts argumentēts 

apraksts par gadījumu un finansiālo ietekmi, ar priekšlikumu lēmuma pieņemšanai par 

finansējuma pārdali no 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". Informatīvo ziņojumu noteiktā kārtībā saskaņot un iesniegt izskatīšanai Ministru 

kabinetā kā Ministru kabineta lietu. 

     5. Atbildīgajām iestādēm un sadarbības iestādēm šī protokollēmuma 4.punktā minētajos 

gadījumos pēc 2016.gada 31.marta, bet ne ilgāk kā līdz 2016.gada 30.novembrim iesniegt 

maksājumu rīkojumus Valsts kasē saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 9.novembra 

noteikumu Nr.1041 "Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības 

struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas 

un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība" 27.punktu, savukārt gadījumos, kad stājies 

spēkā finansējuma saņēmējam, kas ir valsts budžeta iestāde vai plānošanas reģions, labvēlīgs 

lēmums, saskaņā ar minēto noteikumu 30.punktu. 

     6. Pieņemt zināšanai, ka atbilstoši šī protokollēmuma 5.punktam veiktos izdevumus Valsts 

kasei kā sertifikācijas iestādei ir tiesības iekļaut noslēguma izdevumu deklarācijā Eiropas 

Komisijai, ja par izdevumu deklarēšanas nepieciešamību ir savstarpēji vienojušās Finanšu 

ministrija kā vadošā iestāde, Valsts kase kā sertifikācijas iestāde un Finanšu ministrija kā 

revīzijas iestāde, ar mērķi nodrošināt ES fondu līdzekļu pieprasīšanu no Eiropas Komisijas pilnā 

apmērā. 

     7. Ņemot vērā Eiropas Komisijas audita Nr.2013/LV/REGIO/C2/1242/1 ziņojumā norādīto 

un Eiropas Komisijas vēstulēs (Nr. Ares(2015)5588121 – 04/12/2015 un Nr. Ares(2016)3230782 

– 06/07/2016) iekļauto gala slēdzienu par finanšu korekcijas piemērošanu 5% apmērā no 

iepirkuma līguma summas visos projektos, kuros iepirkuma līguma cena ir virs Komisijas 

2015.gada 15.decembra Regulā (ES) 2015/2341, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes 



3 

Direktīvu 2004/17/EK attiecībā uz tās piemērošanas robežvērtībām līgumu slēgšanas tiesību 

piešķiršanas procedūrās un Komisijas 2015.gada 15.decembra Regulā (ES) 2015/2342, ar ko 

groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/18/EK attiecībā uz tās piemērošanas 

robežvērtībām līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrās noteiktajām robežvērtībām un 

kur iepirkuma dokumentācijā ir bijusi iekļauta prasība uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi 

pretendentam nodrošināt speciālistus, kuri ir ieguvuši sertifikāciju atbilstoši Latvijas Republikas 

normatīvo aktu prasībām būvniecības jomā, uzskatīt par atgūtiem visos ES fondu 2007.-

2013.gada plānošana perioda konkrētajos projektos neatbilstoši veiktus izdevumus kopumā 18 

283 773 EUR apjomā atbilstoši katra projekta iepirkuma līguma attiecināmo izmaksu summas 

finansējuma avotu dalījumam. 

     8. Ņemot vērā nepieciešamību uzlabot būvspeciālistu sertifikācijas procesu Latvijā, 

Ekonomikas ministrijai un Izglītības un zinātnes ministrijai izvērtēt profesionālās kvalifikācijas 

atzīšanas un būvspeciālistu kompetences novērtēšanas procesa ilgumu un attiecīgo jomu 

regulējošajos normatīvajos aktos ietvertos nosacījumus, kas ietekmē investīciju projektu 

iepirkumu veikšanu, un Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju 

izstrādāt un līdz 2016.gada 1.decembrim iesniegt Ministru kabinetā priekšlikumus turpmākajai 

rīcībai. 

     9. Ņemot vērā turpmākos gados sagaidāmo ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda 

ieviešanas pieaugošo intensitāti un nepieciešamību sabalansēt investīciju faktoru pieprasījumu – 

piedāvājumu, tai skaitā darbaspēka pieejamību un kapacitāti nozaru griezumā (īpaši būvniecībā), 

Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar iesaistītām nozaru ministrijām un nozaru speciālistiem veikt 

analīzi par kopumā valstī sagaidāmām publiskām un privātām investīcijām un nepieciešamo 

resursu pieejamību un ietekmi uz tirgus cenu un kvalitāti, analizējot ekonomikas pārkaršanas 

riskus. Ekonomikas ministrijai, balstoties uz veikto analīzi, līdz 2016.gada 31.decembrim 

iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par secinājumiem un konkrētiem 

priekšlikumiem nepieciešamai rīcībai, lai novērstu vai mazinātu ekonomikas pārkaršanas riskus 

un sabalansētu Kohēzijas politikas ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda optimālu 

investīciju plūsmu. 

      

 


