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83.§ 
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 30.septembrim" 
TA-2622 ____________________________________ 

(J.Reirs, A.Eberhards, M.Lazdovskis, D.Reizniece-Ozola, D.Lucaua, L.Straujuma) 

  
1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.  
 
2. Finanšu ministrijai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Satiksmes ministrijai 
piedalīties Eiropas Komisijas organizētajā uzklausīšanas sanāksmē par 2004.-2006.gada plānošanas 
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perioda Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projektu konstatējumiem un ierosinātajām finanšu 
korekcijām, kurā: 
 
2.1. Finanšu ministrijai nodrošināt uzklausīšanas sanāksmes Latvijas delegācijas vadību; 
2.2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Satiksmes ministrijai atbilstoši kompetencei 
nodrošināt juridiski pamatota viedokļa sagatavošanu, pārstāvniecību un Latvijas interešu aizstāvēšanu 
uzklausīšanas sanāksmē ar Eiropas Komisijas dienestiem ar mērķi atspēkot Eiropas Komisijas 
apsvērumus un iespējami samazināt ierosinātās finanšu korekcijas apmēru. 
 
3. Lai nodrošinātu Eiropas Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulā (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz 
vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu 
un atceļ Regulu (EK) Nr.1260/1999, minētā 1.mērķa 2007. – 2013.gada plānošanas perioda Eiropas 
Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (turpmāk – ES fondi) finansējuma apguvi, noteikt, ka 
2015.gadā atbildīgās iestādes nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem par ES fondu 
līdzfinansējuma daļu kopā vismaz 696 152 974 EUR apmērā, tai skaitā: 
 
3.1. Eiropas Sociālā fondā kopā vismaz 39 625 312 EUR apmērā, tai skaitā: 
3.1.1. Ekonomikas ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem vismaz 10 228 496 EUR 
apmērā; 

3.1.2. Finanšu ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem vismaz 2 890 369 EUR 
apmērā; 
3.1.3. Izglītības un zinātnes ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem vismaz 20 731 
763 EUR apmērā; 
3.1.4. Labklājības ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem vismaz 4 150 145 EUR 
apmērā; 
3.1.5. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija nodrošina maksājumus finansējuma 
saņēmējiem vismaz 49 405 EUR apmērā; 
3.1.6. Veselības ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem vismaz 647 458 EUR 
apmērā; 
3.1.7. Valsts kanceleja nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem vismaz 927 676 EUR apmērā; 
 
3.2. Eiropas Reģionālās attīstības fondā kopā vismaz 415 377 547 EUR apmērā, tai skaitā: 
3.2.1. Ekonomikas ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem vismaz 99 667 909 EUR 
apmērā; 
3.2.2. Finanšu ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem vismaz 15 324 370 EUR 
apmērā; 

3.2.3. Izglītības un zinātnes ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem vismaz 116 237 
714 EUR apmērā; 
3.2.4. Kultūras ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem vismaz 11 359 760 EUR 
apmērā; 
3.2.5. Labklājības ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem vismaz 952 773 EUR 
apmērā; 
3.2.6. Satiksmes ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem vismaz 43 749 360 EUR 
apmērā; 
3.2.7. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija nodrošina maksājumus finansējuma 
saņēmējiem vismaz 108 729 904 EUR apmērā; 
3.2.8. Veselības ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem vismaz 19 355 757 EUR 
apmērā; 
 
3.3. Kohēzijas fondā kopā vismaz 241 150 115 EUR apmērā, tai skaitā: 
3.3.1. Ekonomikas ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem vismaz 25 945 935 EUR 
apmērā; 
3.3.2. Finanšu ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem vismaz 2 999 546 EUR 
apmērā; 
3.3.3. Satiksmes ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem vismaz 154 408 780 EUR 
apmērā; 
3.3.4. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija nodrošina maksājumus finansējuma 
saņēmējiem vismaz 57 795 854 EUR apmērā. 
 
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 
45 376 023 EUR apmērā. 
 
5. Lai nodrošinātu Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 
2009. – 2014.gada perioda finansējuma apguvi, noteikt, ka 2015.gadā programmu apsaimniekotāji 
nodrošina maksājumus programmās par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas 
finanšu instrumenta līdzfinansējuma daļu kopā vismaz 40 565 070 EUR apmērā, tai skaitā: 
 
5.1. Ekonomikas ministrija vismaz 6 229 886 EUR apmērā; 
5.2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija vismaz 10 304 694 EUR apmērā; 
5.3. Kultūras ministrija vismaz 6 136 890 EUR apmērā; 
5.4. Tieslietu ministrija sadarbībā ar Iekšlietu ministriju vismaz 10 301 009 EUR apmērā; 
5.5. Sabiedrības integrācijas fonds vismaz 3 554 065 EUR apmērā; 
5.6. Izglītības un zinātnes ministrija vismaz 3 712 378 EUR apmērā; 
5.7. Finanšu ministrija vismaz 326 148 EUR apmērā. 
 
6. Šī protokollēmuma 3.punktā minētos maksājumus Finanšu ministrija, saskaņojot ar atbildīgajām 
iestādēm, koriģēs proporcionāli noteikto maksājumu mērķu izpildei 2014.gadā, attiecīgi palielinot vai 
samazinot 2015.gada janvāra maksājumu apjomu, ņemot vērā 2014.gada mērķu izpildes rezultātu. 

7. 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, ES fondu atbildīgajām iestādēm nodrošināt, ka turpmāk netiek atbalstīti priekšlikumi 
ES fondu un nacionālā publiskā finansējuma, tai skaitā budžeta virssaistību, izmantošanai finansējuma 
pārdales, ietaupījumu, atbrīvotā finansējuma atkārtotas izmantošanas veidā, kā arī netiek atļauti ES 
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 darbības programmu “Uzņēmējdarbība un inovācijas” un Kohēzijas fondu, ņemot vērā 
konstatētos finansējuma pilnīgas izmantošanas riskus, kā arī uz tādiem projektu līgumu vai vienošanās 
grozījumu priekšlikumiem, kas iesniegti līgumslēdzējam līdz 2014.gada 26.novembrim. 
8. Ņemot vērā risku finanšu instrumentos nepaspēt izmantot (nodrošināt atbilstošu riska investīciju 
apjomu) piešķirto Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu pilnā apmērā līdz attiecināmības 
perioda beigām, Ekonomikas ministrijai līdz 2015.gada 27.februārim iesniegt izskatīšanai Ministru 
kabinetā ziņojumu par problēmām, priekšlikumiem un detalizētiem pasākumiem, lai tiktu nodrošināta 
finansējuma apguve, iekļaujot arī skaidrojumu par efektīvu procentu ieņēmumu no brīvo līdzekļu 
ieguldīšanas un ieņēmumu no izsniegto aizdevumu % maksājumiem un aizdevuma atmaksu izlietošanu, 
un mācības uz 2014. – 2020.gada plānošanas periodam. 

 
9. Ņemot vērā ziņojumā sniegto informāciju, pieņemt zināšanai, ka 3.1.5.1.1.apakšaktivitātē "Ģimenes 
ārstu tīkla attīstība" neatbilstoši veiktie izdevumi par svaru iegādi nav deklarējami Eiropas Komisijai un 
nav atgūstami no finansējuma saņēmējiem. Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai apstiprināt 
finansējuma saņēmēju iesniegtos maksājuma pieprasījumus un Valsts kasei veikt finansējuma 
saņēmējiem maksājumus par svariem, ja šādi izdevumi ir iekļauti maksājuma pieprasījumos. Veselības 
ministrijai nodrošināt nepieciešamās darbības minēto neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanai no 
piegādātāja. 
 
10. Lai turpinātu īstenot Latvijas un Šveices sadarbības programmas projekta “Vēsturiski piesārņoto 
vietu sanācija – Sarkandaugavas teritorijā” otro kārtu: 
 
10.1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Finanšu ministrijai pēc vienošanās par 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr.3DP/3.4.1.4.0/12/IPIA/VARAM/001 „Olaines šķidro 
bīstamo atkritumu izgāztuves sanācijas projekts, 1.kārta” īstenošanu laušanas nodrošināt izbeigtā 
projekta nacionālā līdzfinansējuma daļas pārdali 673 154 EUR apmērā (tai skaitā sadalījumā pa gadiem: 
2014.gadā – 149 815 EUR, 2015.gadā – 367 511 EUR, 2016.gadā – 50 483 EUR, 2017.gadā – 105 345 
EUR) Latvijas un Šveices sadarbības programmas projektam CH05 “Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija 
– Sarkandaugavas teritorijā”; 
10.2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai turpināt sarunas ar Rīgas brīvostas pārvaldi 
un Rīgas domi par projekta „Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija – Sarkandaugavas teritorijā” otrajai 
kārtai nepieciešamo līdzfinansējuma piešķiršanu un informēt Finanšu ministriju par sarunu rezultātiem 
pēc Rīgas brīvostas pārvaldes un Rīgas domes pieņemtā lēmuma. Gadījumā, ja Rīgas brīvostas pārvalde 
vai Rīgas dome pieņem lēmumu nodrošināt projekta nacionālo līdzfinansējumu otrajai kārtai, piešķirto 
valsts budžeta finansējumu aizstāt ar Rīgas brīvostas pārvaldes vai Rīgas domes nodrošināto nacionālo 
līdzfinansējumu; 
10.3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai informatīvajā ziņojumā 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.decembrim sniegt informāciju par disciplinārlietu rezultātiem, kas ierosinātas pret Valsts vides 
dienesta projekta „Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija – Sarkandaugavas teritorijā” vadībā iesaistītajām 
amatpersonām, un veikt pasākumus, lai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 
pārraudzībā esošais Valsts vides dienests turpmāk novērstu pārkāpumus valsts budžeta līdzekļu efektīvā 
izlietošanā, un informēt Finanšu ministriju par veiktajiem pasākumiem līdz 2014.gada 10.decembrim. 
  
11. Lai novērstu risku nesasniegt 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko 
pakalpojumu attīstība” projekta Nr.3DP/3.2.2.1.1./09/IPIA/IUMEPLS/023 „Sociālās politikas monitoringa 
sistēmas pilnveide – SPP vienotās informācijas sistēmas izstrāde, ieviešana un e-pakalpojumu 
attīstīšana” mērķi un tādējādi negatīvu ietekmi uz valsts budžetu, atbalstīt finansējuma pārdali 15 000 
EUR apmērā no 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” 
projekta Nr.3DP/3.2.2.1.1/12/IPIA/CFLA/001/001 "Vienotās Labklājības informācijas sistēmas (LabIS), 
nozares centralizēto funkciju informācijas sistēmu un centralizētas IKT infrastruktūras attīstība" uz 
projektu Nr.3DP/3.2.2.1.1./09/IPIA/IUMEPLS/023 „Sociālās politikas monitoringa sistēmas pilnveide – 
SPP vienotās informācijas sistēmas izstrāde, ieviešana un e-pakalpojumu attīstīšana”. 

 


