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Ar balsstiesībām piedalās:
Aizsardzības ministrs
Ārlietu ministrs
Ekonomikas ministrs
Finanšu ministrs
Iekšlietu ministrs

Izglītības un zinātnes ministre
Kultūras ministre

Labklājības ministrs
Satiksmes ministrs
Tieslietu ministre
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

Zemkopības ministrs

2014.gada 9.jūnijā

-

L.Straujuma

-

R.Vējonis
E.Rinkēvičs
V.Dombrovskis
A.Vilks
R.Kozlovskis
I.Druviete

-

E.Dreimane

D.Melbārde

U.Augulis
A.Matīss
B.Broka
R.Naudiņš

J.Dūklavs

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:
Valsts kancelejas direktore

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un
cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes
attīstības departamenta vadītāja
Valsts kancelejas direktora vietnieka tiesību aktu lietās,
Juridiskā departamenta vadītāja pienākumu izpildītāja

E.Upīte

-

I.Gailīte

Protokolē
Dokumentu pārvaldības departamenta konsultante

Sēdi sāk plkst.10.00
31.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas
finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas apguvi
līdz 2014.gada 31.martam"
TA-1023 ____________________________________
(A.Eberhards, D.Melbārde, R.Naudiņš, S.Bajāre, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ņemot vērā kopējo Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (turpmāk – ES fondi) aktivitāšu
ietvaros pieejamo virssaistību apjomu - 404 552 428 EUR (neieskaitot pašvaldību finansējumu):
2.1. atbalstīt virssaistību pārdali Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošo ES fondu aktivitāšu ietvaros,

pieņemot, ka virssaistību apmērs nepārsniedz 57 770 913 EUR, palielinot virssaistību apjomu
1.2.1.1.4.apakšaktivitātes "Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana" mērķstipendiju
izmaksai profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem 2014./2015.mācību gadā, 6 494 583 EUR apmērā un
pieņemot zināšanai, ka šī summa uzskatāma par valsts budžeta finansējumu, par ko netiks saņemta līdzekļu
atmaksa no Eiropas Komisijas;
2.2. samazināt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārziņā esošo ES fondu aktivitāšu
ietvaros virssaistību apjomu 8 416 899 EUR apmērā un atļaut to izmantot Izglītības un zinātnes ministrijas
un Satiksmes ministrijas pārziņā esošo aktivitāšu ietvaros, saskaņojot pārdales ar Finanšu ministriju;
2.3. samazināt Satiksmes ministrijas pārziņā esošo Eiropas Reģionālās attīstības fonda aktivitāšu ietvaros
virssaistību apjomu 2,3 milj. EUR apmērā un atļaut to izmantot Kohēzijas fonda projektiem, saskaņojot
pārdales ar Finanšu ministriju.
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 īstenotā ES
fonda projekta Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/005 "Pašvaldību funkciju atbalsta sistēmas izveides
1.kārta" ietvaros neatbilstoši veiktos izdevumus 68 663,49 EUR apmērā.
4. Ņemot vērā informatīvā ziņojuma 2.pielikumā "Specifisko atbalsta mērķu laika grafiks 2014. un
2015.gadam" sniegto informāciju, Ekonomikas ministrijai, Izglītības un zinātnes ministrijai, Kultūras
ministrijai, Labklājības ministrijai, Satiksmes ministrijai, Tieslietu ministrijai, Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai, Veselības ministrijai, Valsts kancelejai un Zemkopības ministrijai nodrošināt savlaicīgu
nosacījumu izstrādi tiem specifiskajiem atbalsta mērķiem, kuru īstenošanu plānots uzsākt 2014. un
2015.gadā.
5. Ņemot vērā informatīvajā ziņojumā sniegto informāciju, pieņemt zināšanai, ka Ministru kabineta
2014.gada 11.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.16 38.§) 3.2.apakšpunktā noteiktais nav attiecināms
uz tehniskās palīdzības projektiem.
6. Pieņemt zināšanai, ka Ministru kabineta 2014.gada 11.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.16 38.§)
3.punktā noteiktais nav attiecināms uz Ventspils mūzikas vidusskolas projekta I kārtas (par ERAF
finansējuma apjomu 3 023 906 EUR) īstenošanu darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi”
papildinājuma 3.6.1.1.aktivitātes “Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana
līdzsvarotai valsts attīstībai” ietvaros, ņemot vērā Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra sēdē (prot. Nr.8
29. §) izskatītajā informatīvajā ziņojumā „Par Ventspils Mūzikas vidusskolas turpmākās darbības
nodrošināšanu” un Ministru kabineta 2014.gada 11.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.16. 38.§)
4.punktā noteikto.

