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27.§ 
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 

2014.gada 31.decembrim" 

TA-458 ____________________________________ 
(A.Matīss, A.Eberhards, D.Reizniece-Ozola, J.Spiridonovs, A.Matīss, K.Gerhards, G.Arāja, E.Upīte, 

L.Straujuma) 
1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu. 
 
2. Ņemot vērā prognozēto negatīvo ietekmi uz vispārējās valdības budžeta deficītu un fiskālo telpu, 
īpaši 2015.gadā, un ievērojot finansējuma izmantošanas disciplīnas nosacījumus, par kuriem jau ir 
lēmis Ministru kabinets, Eiropas Savienības fondu atbildīgajām iestādēm nodrošināt, ka turpmāk 
netiek atbalstīti priekšlikumi Eiropas Savienības fondu un nacionālā publiskā finansējuma, tai skaitā 
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budžeta virssaistību, izmantošanai finansējuma pārdales, ietaupījumu, atbrīvotā finansējuma 
atkārtotas izmantošanas veidā, kā arī netiek atļauti Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanas 
termiņa pagarinājumi, izņemot gadījumus, kad finansējuma saņēmējs ir valsts budžeta iestāde vai 
ir saņemts Finanšu ministrijas saskaņojums. Noteikt, ka minētie ierobežojumi neattiecas uz 
Kohēzijas fondu, ņemot vērā Eiropas Savienības finansējuma pilnīgas izmantošanas riskus, kā arī 
uz tādiem darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” projektu līgumu vai vienošanās 
grozījumu priekšlikumiem, kas iesniegti līgumslēdzējam līdz 2015.gada 31.martam. Atzīt par 
aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2014.gada 25.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.65 
83.§) „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 2014.gada 30.septembrim”” 7.punktu. 
 
3. Atkāpjoties no šī protokollēmuma 2.punktā noteiktā, atļaut Satiksmes ministrijai darbības 
programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” Eiropas Reģionālā attīstības fonda Satiksmes 
ministrijas aktivitāšu ietvaros nepiesaistīto finansējumu pārdalīt 3.2.1.5.aktivitātei “Publiskais 
transports ārpus Rīgas” 4 353 574,11 EUR apmērā projekta papildus attiecināmo izmaksu 
līdzfinansēšanai. 
 
4. Atļaut Finanšu ministrijai uzņemties saistības un veikt nepieciešamās darbības, lai veiktu 

24.Ikgadējās augsta līmeņa Eiropas Savienības fondu auditoru sanāksmes (24th Annual Meeting of 
European Auditors of Structural Funds (The Homologues Group)) uzņemošās valsts uzdevumus, 
paredzot, ka nacionālā līdzfinansējuma apmērs nepārsniedz 20% (izņemot pievienotās vērtības 
nodokli, ja tas projekta ietvaros nav attiecināms) no kopējām projekta (pasākuma) izmaksām. 
Finansējumu sanāksmes organizēšanai 73 897 EUR apmērā, tai skaitā valsts līdzfinansējums 43 718 
EUR, neattiecināmajām izmaksām 9 632 EUR un pievienotās vērtības nodoklis 20 547 EUR, 
normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodrošināt 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”. 
 
5. Finanšu ministrijai ieskaitīt valsts pamatbudžeta ieņēmumos pēcmaksājumā saņemto 
finansējumu. Atmaksa valsts pamatbudžetam tiek plānota 2015. vai 2016.gada budžetā atbilstoši 
noslēgtajiem līdzfinansējuma līgumiem. 
 
6. Ņemot vērā informatīvajā ziņojumā minēto, 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 Izglītības un zinātnes ministrijas 
īstenotā Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/003 “Portāla 
www.skolas.lv attīstība (2.kārta)” ietvaros neatbilstoši veiktos izdevumus 3 328 795,16 EUR 
apmērā.  
 
7. Ņemot vērā informatīvajā ziņojumā minēto, ka Kultūras informācijas sistēmu centra darbībā, 
īstenojot projektu 3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/015 „Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga 
(NMKK) pilnveidošana (2.kārta)”, nav konstatēti pārkāpumi, uzskatīt par atgūtiem projekta ietvaros 
konstatētos neatbilstošos izdevumus 374 798,32 EUR apmērā (Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
finansējums). 
 
8. Ņemot vērā informatīvajā ziņojumā minēto, uzskatīt par izpildītu Ministru kabineta 2014.gada 
25.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.65 83.§) 2.2.apakšpunktā noteikto uzdevumu 
Latvijas interešu aizstāvēšanai par Eiropas Komisijas ierosinātajām finanšu korekcijām 2004.-
2006.gada plānošanas perioda Kohēzijas fonda ietvaros saskaņā ar panākto rezultātu sarunās ar 
Eiropas Komisiju pirmsuzklausīšanas procedūrā, ja vien Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrija un Satiksmes ministrija līdz 2015.gada 10.martam nav informējusi par nepieciešamību un 
pamatojumu uzklausīšanas procedūras turpināšanai. Pieņemt zināšanai satiksmes ministra sniegto 
informāciju, ka, balstoties uz līdzšinējo komunikāciju ar Eiropas Komisijas dienestiem 
pirmsuzklausīšanas procedūrā un Eiropas Komisijas uzturēto stingro pozīciju, nav lietderīgi turpināt 
dalību formālā uzklausīšanas procedūrā. 
 
9. Izpildot Ministru kabineta 2014.gada 25.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.65 83.§) 
6.punktā minēto, noteikt, ka 2015.gadā atbildīgās iestādes nodrošina maksājumus finansējuma 
saņēmējiem par Eiropas Savienības fondu līdzfinansējuma daļu kopā vismaz 669 628 382 EUR 
apmērā, tai skaitā: 
9.1. Eiropas Sociālā fondā kopā vismaz 40 297 825 EUR apmērā, tai skaitā:  



9.1.1. Ekonomikas ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem vismaz 10 622 777 
EUR apmērā; 
9.1.2. Finanšu ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem vismaz 2 858 077 EUR 
apmērā; 
9.1.3. Izglītības un zinātnes ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem vismaz 21 
114 605 EUR apmērā; 
9.1.4. Labklājības ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem vismaz 4 136 910 
EUR apmērā; 
9.1.5. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija nodrošina maksājumus finansējuma 
saņēmējiem vismaz 49 405 EUR apmērā; 
9.1.6. Veselības ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem vismaz 583 711 EUR 
apmērā; 
9.1.7. Valsts kanceleja nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem vismaz 932 340 EUR 
apmērā; 
9.2. Eiropas Reģionālās attīstības fondā kopā vismaz 387 311 571 EUR apmērā, tai skaitā: 
9.2.1. Ekonomikas ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem vismaz 68 998 967 
EUR apmērā; 
9.2.2. Finanšu ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem vismaz 15 076 013 EUR 
apmērā; 

9.2.3. Izglītības un zinātnes ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem vismaz 
121 388 645 EUR apmērā; 
9.2.4. Kultūras ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem vismaz 11 329 167 EUR 
apmērā; 
9.2.5. Labklājības ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem vismaz 676 157 EUR 
apmērā; 
9.2.6. Satiksmes ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem vismaz 45 936 332 
EUR apmērā; 
9.2.7. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija nodrošina maksājumus finansējuma 
saņēmējiem vismaz 105 616 521 EUR apmērā; 
9.2.8. Veselības ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem vismaz 18 289 769 
EUR apmērā; 
9.3. Kohēzijas fondā kopā vismaz 242 018 986 EUR apmērā, tai skaitā: 
9.3.1. Ekonomikas ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem vismaz 16 088 317 
EUR apmērā; 
9.3.2. Finanšu ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem vismaz 2 983 879 EUR 
apmērā; 

9.3.3. Satiksmes ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem vismaz 158 187 062 
EUR apmērā; 
9.3.4. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija nodrošina maksājumus finansējuma 
saņēmējiem vismaz 64 759 728 EUR apmērā. 
 
10. Izdarīt grozījumu Ministru kabineta 2014.gada 25.novembra sēdes protokollēmumā (prot Nr.65 
83.§) un izteikt 4.punktu šādā redakcijā: “4. Eiropas Savienības fondu finanšu instrumentu 
aktivitātēs (2.2.1.1.aktivitāte „Ieguldījumu fonds investīcijām garantijās, paaugstināta riska 
aizdevumos, riska kapitāla fondos un cita veida finanšu instrumentos”, 2.2.1.4.aktivitāte „Atbalsts 
aizdevumu veidā komersantu konkurētspējas uzlabošanai”) 2015.gadā Ekonomikas ministrijai 
nodrošināt maksājumus un investīcijas riska kapitāla, aizdevumu un mezanīna veidā, kā arī sniegt 
garantijas par Eiropas Savienības fondu līdzfinansējuma daļu kopā vismaz 76 866 010 EUR apmērā”. 
 
11. Finanšu ministrijai ar 2015.gada maiju reizi mēnesī (pēdējā nedēļā) iesniegt Ministru kabinetā 
bez saskaņošanas ar citām iestādēm operatīvo informāciju par Eiropas Savienības Kohēzijas 
politikas fonda ieviešanas plānu izpildi, tai skaitā atbildīgo iestāžu dalījumā (par noteiktiem finanšu 
mērķiem un citiem priekšnosacījumiem un uzdevumiem).  
 
12. Pieņemt zināšanai Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāves sniegto informāciju par ministrijā 
veiktās dienesta pārbaudes rezultātiem attiecībā uz Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 
3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/003 “Portāla www.skolas.lv attīstība (2.kārta)” neveiksmīgo 
īstenošanu un to, ka dienesta pārbaudes materiāli nosūtīti Ģenerālprokuratūrai.  
 
13. Ņemot vērā šī protokollēmuma 12.punktā minēto informāciju, Izglītības un zinātnes ministrijai 
izvērtēt ministrijas iekšējās kontroles sistēmas efektivitāti un uzlabot to. 

 


