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43.§
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 31.decembrim"
TA-439 ____________________________________
(J.Dūklavs)
1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 24.februāra noteikumu Nr.108 "Kārtība, kādā uzrauga un izvērtē
Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanu, kā arī izveido un izmanto Kohēzijas politikas
fondu vadības informācijas sistēmu 2014.-2020.gadam" 11.punktā noteikto, un lai nodrošinātu Eiropas
Savienības fondu finansējuma sekmīgu investēšanu, atbalstīt kā izpildāmus, vismaz noteiktajā apmērā un
termiņos, šādus investīciju ieviešanas plānus 2017.gadam:
2.1. informatīvā ziņojuma 3.pielikums "2017.gada plāns investīciju rādītāju progresam Kohēzijas politikas

ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā";
2.2. informatīvā ziņojuma 4.pielikums "2017.gada plāns maksājumiem projektu finansējuma saņēmējiem
Kohēzijas politikas ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas periodā";
2.3. informatīvā ziņojuma 5.pielikums "2017.gada plāns finanšu instrumentu investīcijām Kohēzijas
politikas ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā".
3. Lai sekmīgi izpildītu šī protokollēmuma 2.punktā noteiktos Eiropas Savienības finansējuma investīciju plānus,
kā arī paātrinātu investīciju ieviešanu un naudas plūsmu 2017.gadā un turpmākos gados, efektīvas risku
pārvaldības ietvaros veikt šādus pasākumus:
3.1. Ekonomikas ministrijai, Izglītības un zinātnes ministrijai, Labklājības ministrijai, Satiksmes ministrijai,
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, Veselības ministrijai un Finanšu ministrijai
nodrošināt uzdevumu izpildi atbilstoši informatīvā ziņojuma 2.pielikumā "Ministru kabineta noteikumu
apstiprināšanas laika grafiks 2017.-2019.gados Kohēzijas politikas ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas
periodā" noteiktajam laika grafikam, kā arī Ministru kabineta noteikumu dokumentos noteikt katra
ierobežotas projektu iesniegumu atlases plānotā projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu un indikatīvo
ikgadējo projekta naudas plūsmu;
3.2. akciju sabiedrībai "Attīstības finanšu institūcija Altum" nodrošināt informatīvā ziņojuma 5.pielikumā
iekļautā 2017.gada plāna finanšu instrumentu investīcijām Kohēzijas politikas ES fondu 2014.-2020.gada
plānošanas periodā izpildi, un Ekonomikas ministrijai uzraudzīt un veicināt investīciju intensificēšanas
pasākumus finanšu instrumentu investīciju mērķu sasniegšanai;
3.3. Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības
ministriju, Veselības ministriju, Tieslietu ministriju, Valsts kanceleju un Finanšu ministriju kā atbildīgajām
iestādēm veikt koordinētus un mērķtiecīgus pasākumus, lai atbilstoši kompetencei nodrošinātu attiecīgās
ministrijas pārziņā esošā Eiropas Sociālā fonda specifiskā atbalsta mērķa projektu iesniegumu un
maksājumu pieprasījumu sagatavošanas un iesniegšanas Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā
intensificēšanu;
3.4. Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju, Satiksmes
ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Ekonomikas ministriju, Kultūras
ministriju, Zemkopības ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju un Finanšu ministriju kā
atbildīgajām iestādēm veikt koordinētus un mērķtiecīgus pasākumus, lai atbilstoši kompetencei
nodrošinātu attiecīgās ministrijas pārziņā esošā Eiropas Reģionālās attīstības fonda specifiskā atbalsta
mērķa projektu iesniegumu un maksājumu pieprasījumu sagatavošanas un iesniegšanas Centrālajā
finanšu un līgumu aģentūrā intensificēšanu;
3.5. Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai sadarbībā ar Veselības ministriju uzsākt specifiskā atbalsta
mērķa Nr.9.2.4.2. "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai" projektu gada plānu pārbaudi
un atzinumu sniegšanu pirms projektu apstiprināšanas un līgumu slēgšanas;
3.6. Izglītības un zinātnes ministrijai, Ekonomikas ministrijai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai, Satiksmes ministrijai un Veselības ministrijai kā atbildīgajām iestādēm sadarbībā ar
informatīvā ziņojuma 6.pielikumā norādīto specifisko atbalsta mērķu un to pasākumu projektu
iesniedzējiem nodrošināt trūkstošās informācijas par ierobežotas projektu iesniegumu atlases plānoto
projektu iesniegumu indikatīvo iesniegšanas termiņu un maksājuma pieprasījumu plānu (detalizēts
nepieciešamās informācijas apjoms un forma katram projekta iesniedzējam pieejama tīmekļa vietnē
http://www.esfondi.lv/upload/1_ipia.xlsx) sniegšanu Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai līdz
2017.gada 15.aprīlim. Gadījumos, kad nepieciešamā informācija būs pieejama Ministru kabineta
noteikumu dokumentos atbilstoši šī protokollēmuma 3.1.apakšpunktam, informācija atsevišķi nav
jāiesniedz.
4. Ekonomikas ministrijai līdz 2017.gada 31.martam iesniegt Ministru prezidentam konkrētus priekšlikumus ar
precīzu finanšu sadalījumu, t.sk. finansējuma pārdalēm, nepieciešamajām izmaiņām, t.sk. darbības programmā,
atlikušā mazo un vidējo uzņēmumu un inovāciju atbalstam paredzētā finansējuma izlietojumā.
5. Ņemot vērā informatīvajā ziņojumā minēto, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz
2017.gada 30.aprīlim:
5.1. iesniegt Ministru kabinetā kā Ministru kabineta lietu grozījumus Ministru kabineta 2015.gada
1.novembra noteikumos Nr.645 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2. specifiskā
atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību
integrētajām attīstības programmām" īstenošanas noteikumi", precizējot termina "nefinanšu investīcijas"
un termina "atjaunotā degradētā teritorija" definīciju;
5.2. noteikt pašvaldībām juridiski saistošu kārtību, kādā Reģionālā attīstības koordinācijas padome
izskata un saskaņo projektu iesniedzēju un finansējuma saņēmēju projektu ideju grozījumus, kā arī
dokumentāciju, kas nepieciešama projekta idejas grozījumu saskaņošanai.
6. Ņemot vērā informatīvajā ziņojumā minēto, Izglītības un zinātnes ministrijai, Ekonomikas ministrijai, Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru kā sadarbības
iestādi, gadījumos, kad specifiskajos atbalsta mērķos atklātas projektu iesniegumu atlases ietvaros plānotas
vairākas projektu iesniegumu atlases kārtas, pēc katras projektu iesniegumu atlases kārtas noslēgšanas divu
mēnešu laikā iesniegt Ministru kabinetā atlases prasību izvērtējumu, tai skaitā priekšlikumus, kā izvērtējuma
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rezultātus un secinājumus ņemt vērā, izstrādājot nākamo atlases kārtu projektu iesniegumu vērtēšanas
kritērijus un Ministru kabineta noteikumu par specifisko atbalsta mērķu īstenošanu nosacījumus vai to
grozījumus. Uzdevums neattiecas uz gadījumiem, kad katrai atlases kārtai ir apstiprināti atšķirīgi projektu
iesniegumu atlases kritēriji vai atlases kārtas tiek organizētas vienlaicīgi.
7. Ņemot vērā konstatētos kavējumus 4.2.1.2.specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes
paaugstināšanu valsts ēkās" 1.kārtas projektu sagatavošanā un projektu iesniegumu iesniegšanā, Ekonomikas
ministrijai līdz 2017.gada 30.aprīlim sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Finanšu ministriju
nodrošināt individuālas pārrunas ar ministrijām par projekta ieviešanas plānu, risku pārvaldību un ikmēneša
izpildes uzraudzības mehānismu, lai veicinātu intensīvu progresu. Informāciju par projektu ieviešanas progresu
iekļaut ikmēneša informatīvajā ziņojumā "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju
ieviešanas statusu".
8. Ņemot vērā informatīvajā ziņojumā sniegto informāciju par riskiem Rīgas brīvostas pārvaldes īstenotā
projekta "Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra" sekmīgai
pabeigšanai pagarinātā termiņā līdz 2019.gadam:
8.1. Satiksmes ministrijai līdz 2017.gada 15.aprīlim iesniegt Ministru kabinetā kā Ministru kabineta lietu
grozījumus Ministru kabineta 2008.gada 14.oktobra noteikumos Nr.857 "Noteikumi par darbības
programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.1.3.aktivitāti "Lielo ostu infrastruktūras
attīstība "Jūras maģistrāļu" ietvaros", paredzot finansējuma saņēmēja pienākumu līdz projekta
pabeigšanai un mērķa sasniegšanai katra mēneša pirmajā nedēļā iesniegt izskatīšanai Satiksmes
ministrijā un Finanšu ministrijā informāciju par projekta ieviešanas progresu, rīcības plāna izpildi, kā arī
mērķa nesasniegšanas riskiem un rīcības plānu to novēršanai;
8.2. Satiksmes ministrijai līdz 2017.gada 31.martam izveidot koordinējošu forumu, tai skaitā iesaistot
projekta pabeigšanas rīcības plāna izpildē iesaistīto pušu pārstāvjus, lai sekmētu projekta atbilstošu
pabeigšanu;
8.3. informāciju par projektu ieviešanas progresu iekļaut ikmēneša informatīvajā ziņojumā "Par Eiropas
Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu".
9. Finanšu ministrijai iekļaut aktuālo informāciju par 2017.gada investīciju finanšu plānu izpildes statusu un
risku novērtējumu Ministru kabineta ikmēneša informatīvajā ziņojumā "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu".
10. Lai nodrošinātu Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.2014.gada perioda finansējuma sekmīgu izmantošanu, noteikt, ka 2017.gadā programmu apsaimniekotāji
nodrošina maksājumus programmās par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu
instrumenta līdzfinansējuma daļu kopā vismaz 13 131 841 EUR apmērā, tai skaitā:
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
10.6.
10.7.

Ekonomikas ministrija vismaz 5 069 834 EUR apmērā;
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija vismaz 2 417 810 EUR apmērā;
Kultūras ministrija vismaz 2 480 994 EUR apmērā;
Tieslietu ministrija sadarbībā ar Iekšlietu ministriju vismaz 1 410 453 EUR apmērā;
Sabiedrības integrācijas fonds vismaz 353 976 EUR apmērā;
Izglītības un zinātnes ministrija vismaz 1 174 157 EUR apmērā;
Finanšu ministrija vismaz 224 617 EUR apmērā.

11. Lai nodrošinātu donorvalstu noteikumos (Noteikumu par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta
ieviešanu 2009. – 2014.gadā 1.2. panta pirmajā daļā un Noteikumu par Norvēģijas finanšu instrumenta
ieviešanu 2009. – 2014.gadā 1.2. panta pirmajā daļā) noteiktā viena no finanšu instrumentu vispārējiem
mērķiem sasniegšanu – divpusējo attiecību stiprināšanu starp donorvalstīm un Latviju – Ekonomikas ministrijai,
Tieslietu ministrijai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, Kultūras ministrijai, Izglītības un
zinātnes ministrijai un Sabiedrības integrācijas fondam 2017. gadā veikt pasākumus, kas nodrošinātu maksimāli
efektīvu Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansēto
programmu bilateriālajā fondā pieejamā finansējuma vismaz 1 294 208 EUR apmērā izmantošanu donorvalstu
un Latvijas divpusējo attiecību stiprināšanai.
12. Noteikt Labklājības ministriju kā atbildīgo nozares ministriju par 2014.-2021.gada perioda Norvēģijas
finanšu instrumenta finansēto programmu "Globālais fonds – cienīga darba un trīspusējās sadarbības
veicināšanai", sniedzot nozares viedokli par programmas plānošanas un īstenošanas jautājumiem pēc Finanšu
ministrijas vai donorvalstu institūcijas pieprasījuma.
13. Ņemot vērā informatīvajā ziņojumā sniegto informāciju par Eiropas Komisijas audita gala slēdzienu finanšu
korekcijas piemērošanai un nepieciešamību precizēt iepriekš veikto aprēķinu, papildus Ministru kabineta
2016.gada 20.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.46 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"" 7.punktā norādītajam, uzskatīt par atgūtiem Eiropas Savienības fondu 2007.-2013.gada plānošanas
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perioda neatbilstoši veiktos izdevumus 567 754 EUR apmērā atbilstoši precizētās finanšu korekcijas summas
palielinājumam un katra projekta iepirkuma līguma attiecināmo izmaksu summas finansējuma avotu
dalījumam.
14. Ņemot vērā informatīvajā ziņojumā sniegto informāciju par izdevumu attiecināšanu pārsūdzības rezultātā,
Finanšu ministrijai, balstoties uz Centrālās finanšu un līgumu aģentūras sniegto informāciju, normatīvajos aktos
noteiktā kārtībā iesniegt 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
62.06.00 "Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem
(2007-2013)" Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta Nr.3DP/3.4.3.2.0/12/APIA/CFLA/003/001 "Latvijas
Nacionālā mākslas muzeja ēkas Rīgā, Kr.Valdemāra ielā 10A, restaurācija un infrastruktūras uzlabošana"
attiecināmo izdevumu segšanai 59 340 EUR apmērā saistībā ar Centrālās finanšu un līgumu aģentūras
pieņemto lēmumu par labu finansējuma saņēmējam.
15. Ņemot vērā informatīvajā ziņojumā sniegto informāciju par neatbilstoši veikto izdevumu konstatēšanas un
ziņošanas kārtību:
15.1. atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2015.gada 22.septembra sēdes protokollēmuma
(prot. Nr.50 36.§) "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 2015.gada 30.jūnijam"" 6.punktu;
15.2. atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2014.gada 11.marta sēdes protokollēmuma (prot.
Nr.16 38.§) 'Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas
Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un Latvijas un
Šveices sadarbības programmas apguvi līdz 2013.gada 31.decembrim"" 10. punktu.
16. Izglītības un zinātnes ministrijai 1.1.1.3.specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Inovāciju granti studentiem"
Ministru kabineta noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā 2017.gada augustā.

4

