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Sēdi vada   

Ministru prezidents  

 

- V.Dombrovskis 

Piedalās:   

Aizsardzības ministrs - A.Pabriks 

Ārlietu ministrs - E.Rinkēvičs 

Ekonomikas ministrs - D.Pavļuts 

Finanšu ministrs - A.Vilks 

Izglītības un zinātnes ministrs - Vj.Dombrovskis 

Kultūras ministre - Ž.Jaunzeme-Grende 

Labklājības ministre - I.Viņķele 

Satiksmes ministrs - A.Matīss 

Tieslietu ministrs - J.Bordāns 

Veselības ministre - I.Circene 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs - E.Sprūdžs 

   

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:   

Latvijas Bankas pārstāvis - E.Kušners 

Valsts kontroles pārstāvis  - J.Gustiņš 

Valsts kancelejas direktore - E.Dreimane 

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, 

Juridiskā departamenta vadītāja 

- I.Gailīte 

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes 

un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes 

attīstības departamenta vadītāja 

- E.Upīte 

 

   

Protokolē   

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja 
-    L.Peinberga 

http://www.mk.gov.lv/lv/mk/mksedes/saraksts/protokols/?protokols=2012-03-13


Sēdi sāk plkst.12.00 

47.§ 

 

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 2013.gada 31.martam" 

TA-1079________________________________________________________ 

(A.Eberhards, V.Dombrovskis) 

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu par Eiropas Savienības 

struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu 

instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices 

sadarbības programmas apguvi līdz 2013.gada 31.martam (turpmāk – 

ziņojums). 

2. Pieņemt zināšanai ziņojumā iekļauto informāciju par veiktajiem 

pasākumiem risku, t.sk. korupcijas risku Eiropas Savienības finansējuma 

piešķiršanas un ieviešanas kontroles un uzraudzības sistēmā un 

atklātajiem pārkāpumiem 2007. – 2013.gadā un atzīt par izpildītu 

programmas "Korupcijas novēršanas apkarošanas programma 2009. – 

2013.gadam" 4.nodaļas 16.punktā noteikto uzdevumu "analizēt ES 

finansējuma piešķiršanas un ieviešanas kontroles un uzraudzības sistēmu 

un atklātos pārkāpumus 2007. – 2013.gada plānošanas periodā". 

3. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju Eiropas 

Savienības fondu finanšu instrumentu aktivitātēm (2.2.1.1.aktivitāte 

"Ieguldījumu fonds investīcijām garantijās, paaugstināta riska 

aizdevumos, riska kapitāla fondos un cita veida finanšu instrumentos", 

2.2.1.3.aktivitāte "Garantijas komersantu konkurētspējas uzlabošanai", 

2.2.1.4.1.apakšaktivitāte "Atbalsts aizdevumu veidā komersantu 

konkurētspējas uzlabošanai", 1.3.1.2.aktivitāte "Atbalsts 

pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai") noteikt mērķus 

sasniedzamajam maksājumu un investīciju riska kapitāla, aizdevumu un 

aizdevumu mezanīna veidā un sniegto garantiju apmēram 2013.gadā un 

turpmākajos gados un iesniegt apstiprināšanai Ministru kabinetā ar 

informatīvo ziņojumu par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas 

fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas 



finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas 

apguvi par 2013.gada 2.ceturksni. 

4. Ņemot vērā šī protokollēmuma 3.punktā noteikto, atzīt par aktualitāti 

zaudējušu Ministru kabineta 2013.gada 12.marta sēdes protokollēmuma 

(prot. Nr.14 32.§) 3.punktu. 

5. Ņemot vērā Ministru kabineta 2013.gada 5.marta sēdes protokollēmumu 

(prot. Nr.13 38.§) par Eiropas Komisijas audita ziņojumos noteiktajām 

finanšu korekcijām un to, ka projekta "Aizdevumi komersantu 

konkurētspējas uzlabošanai" īstenotājas valsts akciju sabiedrības "Latvijas 

Hipotēku un zemes banka" darbībā nav konstatēti pārkāpumi, uzskatīt par 

atgūtiem projekta ietvaros konstatētos neatbilstošos izdevumus 1 934 

260,30 latu (2 752 204,46 eiro) apmērā. Ekonomikas ministrijai 

nodrošināt, ka valsts akciju sabiedrība "Latvijas Hipotēku un zemes 

banka" par šo apjomu izsniedz aizdevumus tās pašas valsts atbalsta 

programmas ietvaros. 

6. Pieņemt zināšanai Labklājības ministrijas sniegto argumentāciju par 

Eiropas Reģionālā attīstības fonda projektam 

Nr.3DP/3.1.4.1.5/10/IPIA/CFLA/002 "Valsts sociālās aprūpes centra 

"Rīga" sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu attīstība" 

nepieciešamo papildu finansējumu projekta pabeigšanai sakarā ar 

būvnieka maksātnespēju un iepirkuma līgumsaistību neizpildi. 

7. Ņemot vērā šī protokollēmuma 6.punktā minēto, Labklājības ministrijai 

līdz 2013.gada 30.jūnijam: 

7.1. Sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā attiecīgus 

grozījumus Ministru kabineta noteikumos par Eiropas Reģionālā 

attīstības fonda 3.1.4.1.5.apakšaktivitātes "Infrastruktūras 

pilnveidošana sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai 

personām ar garīga rakstura traucējumiem" īstenošanu; 

7.2. Sadarbībā ar Finanšu ministriju sniegt priekšlikumus par papildu 

nepieciešamā finansējuma ne vairāk kā 815 000 latu apmērā projekta 

pabeigšanai finansēšanas avotiem, tai skaitā par iespējām valsts 

budžeta virssaistību indikatīvi ne vairāk kā 475 000 latu apmērā 

pārdalei attiecināmo papildus izdevumu segšanai no aktivitātes, kur 

ir virssaistību neizpildes saskaņā ar noteiktajiem kritērijiem, kā arī 

par neattiecināmiem izdevumiem indikatīvi 340 000 latu apmērā. 

8. Pagarināt Ministru kabineta 2013.gada 5.marta sēdes protokollēmuma 

(prot. Nr.13 38.§) 7.punktā noteikto termiņu līdz 2013.gada 15.jūlijam. 



9. Pagarināt Ministru kabineta 2013.gada 5.marta sēdes protokollēmuma 

(prot. Nr.13 38.§) 9.punktā noteikto termiņu līdz 2013.gada 1.jūlijam. 

10. Pagarināt Ministru kabineta 2013.gada 5.marta sēdes protokollēmuma 

(prot. Nr.13 38.§) 11.punktā noteikto termiņu līdz 2013.gada 15.jūlijam. 

 


