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Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem
Protokollēmuma projektā „Par informatīvo ziņojumu “Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda,
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības
programmas investīciju progresu līdz 2017.gada 30.jūnijam”” (turpmāk – protokollēmuma projekts)
un
Informatīvā ziņojuma projektā „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 2017.gada 30.jūnijam” (turpmāk – informatīvais ziņojums)
I Jautājumi, par kuriem saskaņošanā vienošanās nav panākta

Nr.
p.k.

Saskaņošanai nosūtītā
projekta redakcija
(konkrēta punkta
(panta) redakcija)

1

2

Atzinumā norādītais ministrijas (citas
institūcijas) iebildums, kā arī saskaņošanā
papildus izteiktais iebildums par projekta
konkrēto punktu (pantu)

Atbildīgās ministrijas pamatojums iebilduma
noraidījumam

3

4

Atzinuma
sniedzēja
uzturētais
iebildums, ja tas
atšķiras no
atzinumā
norādītā
iebilduma
pamatojuma
5

Informācija par starpministriju (starpinstitūciju) sanāksmi vai elektronisko saskaņošanu
Datums

31.07.2017., 21.08.2017.

Saskaņošanas dalībnieki

Tieslietu ministrija, Valsts kanceleja, Ekonomikas ministrija,
Izglītības un zinātnes ministrija, Kultūras ministrija, Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Satiksmes
ministrija, Veselības ministrija, Labklājības ministrija,
Zemkopības ministrija un Iekšlietu ministrija
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Projekta
attiecīgā
punkta
(panta)
galīgā
redakcija
6

2
Saskaņošanas dalībnieki izskatīja šādu ministriju (citu institūciju)
iebildumus

Izglītības un zinātnes ministrija, Ekonomikas ministrija,
Labklājības ministrijas, Satiksmes ministrija, Valsts
kanceleja un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrija

Ministrijas (citas institūcijas), kuras nav ieradušās uz sanāksmi vai kuras nav
atbildējušas uz uzaicinājumu piedalīties elektroniskajā saskaņošanā

-

II Jautājumi, par kuriem saskaņošanā vienošanās ir panākta

Saskaņošanai nosūtītā projekta
redakcija (konkrēta punkta (panta)
redakcija)

Nr.
p.k.

1
1.

2
Jauns protokollēmuma punkts
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Atzinumā norādītais ministrijas (citas
institūcijas) iebildums, kā arī saskaņošanā
papildus izteiktais iebildums par projekta
konkrēto punktu (pantu)
3
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrija
Lūdzam
papildināt
Ministru
kabineta
protokollēmuma projektu ar jaunu punktu šādā
redakcijā:
“Ņemot vērā informatīvā ziņojuma 7.sadaļā
sniegto informāciju, neatbilstoši veiktie izdevumi
Daugavpils pilsētas domes 3.6.1.1.aktivitātes
“Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības
centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts
attīstībai” īstenoto projektu ietvaros netiek atgūti
līdz brīdim, kad stāsies spēkā tiesas spriedums
krimināllietā Nr. 16870000912.”
Vienlaikus lūdzam iekļaut ziņojuma projektā
informāciju par nenoslēgtajām VARAM pārziņā
esošajām Daugavpils pilsētas domes 2007.-2013.

Atbildīgās ministrijas
norāde par to, ka
iebildums ir ņemts vērā,
vai informācija par
saskaņošanā panākto
alternatīvo risinājumu
4
Ņemts vērā.

Projekta attiecīgā punkta (panta)
galīgā redakcija

5
Informatīvajā ziņojumā (7.sadaļa)
informācija
papildināta,
protokolēmumā iekļauts attiecīgs
punkts.

3
gada plānošanas perioda 3.6.1.1.aktivitātes
“Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības
centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts
attīstībai”
īstenoto
projektu
ietvaros
neatbilstībām, kuru atgūšana būtu atliekama līdz
brīdim, kad stājas spēkā tiesas spriedums
krimināllietā Nr. 16870000912 par SIA “Gādība”
amatpersonu
veiktajām
iespējamajām
prettiesiskajām darbībām. Attiecīgi lūdzam
papildināt ziņojuma projekta 7.sadaļu ar šādu
informāciju:
“Par Daugavpils pilsētas domes ES fondu
2007.-2013.gada plānošanas perioda projektu
ietvaros konstatēto neatbilstību atgūšanu.
Laikposmā līdz 30.06.2017. Daugavpils pilsētas
domes 3.6.1.1.aktivitātes “Nacionālas un
reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes
veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai” īstenoto
projektu ietvaros ir aktuālas piecas neatbilstību
lietas, kuru kopējā finansiālā ietekme ir
2 045 341,59 euro.
Divas un finansiālas ietekmes ziņā ievērojamākās
neatbilstību lietas, kuru neattiecināmo izmaksu
summa ir 1 362 636,57 euro, ir saistītas ar
Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja
ierosināto kriminālprocesu Nr. 16870000912 par
SIA “Gādība” amatpersonu veiktajiem iespējams
koruptīvajām un krāpnieciskajām darbībām ar
Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonām, tas ir,
par SIA “Gādība” amatpersonu iespējamo
krāpniecisko rīcību Daugavpils pilsētas domes
rīkotajos iepirkumos, iesniedzot viltotas nodokļu
izziņas, proti:
1) Neatbilstības
lieta
projektā
Nr.3DP/3.6.1.1.0/10/IPIA/VRAA/006
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“Daugavpils
pilsētas
satiksmes
infrastruktūras rekonstrukcija, II. kārta”, 688
063,02 euro, tajā skaitā Eiropas Reģionālā
attīstības fonda finansējums 664 606,32 euro
un valsts budžeta finansējums 23 456,70
euro.
Saskaņā ar Finanšu ministrijas kā Eiropas
Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda
vadošās iestādes 10.07.2015. vēstuli Nr.163-02.1/3695 “Par neatbilstoši veikto
izdevumu atgūšanu” neatbilstoši veiktie
izdevumi netiek atgūti līdz brīdim, kad
stāsies spēkā tiesas spriedums krimināllietā.
Daugavpils pilsētas domei labvēlīga tiesas
sprieduma gadījumā, kas būtu par pamatu
pieņemto lēmumu par neatbilstībām
pārskatīšanai, iespējams nebūs nepieciešams
veikt atgūšanas procesu.
2) Neatbilstības
lieta
projektā
Nr.3DP/3.6.1.1.0/09/IPIA/VRAA/016
“Daugavpils pašvaldības izglītības iestāžu
infrastruktūras attīstība – energoefektivitātes
pasākumi un teritorijas labiekārtošana
ilgtspējīgai pilsētvides attīstībai”, 674
573,55 euro, tajā skaitā Eiropas Reģionālā
attīstības fonda finansējums 640 656,44 euro
un valsts budžeta finansējums 33 917,11
euro.
Neatbilstoši veiktie izdevumi pilnā apmērā ir
ieturēti no starpposmu maksājumiem.
Daugavpils pilsētas domei labvēlīga tiesas
sprieduma gadījumā, kas būtu par pamatu
pieņemto lēmumu par neatbilstībām
pārskatīšanai, iespējams būs nepieciešams
veikt šīs summa izmaksu no valsts budžeta.
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Līdz ar to secināms, ka tiesas sprieduma
gadījumā, kas būtu par pamatu pieņemto lēmumu
par neatbilstībām pārskatīšanai, iespējams būs
nepieciešams veikt iepriekš ieturētās un
neizmaksātās summas 674 573,55 euro apmērā
atmaksu no valsts budžeta.
Vienlaikus ar iepriekš minētajām neatbilstību
lietām Daugavpils pilsētas domei ir vēl trīs citas,
ar kopējo finansiālo ietekmi 682 705,02 euro,
kuru rezultātā Daugavpils pilsētas domei ir
jāatmaksā nedeklarētā avansa summa, proti:
3) Neatbilstību
lieta
projektā
Nr. 3DP/3.6.1.1.0/08/IPIA/VRAA/003
“Daugavpils cietokšņa infrastruktūras – ielu
kompleksais labiekārtojums un inženiertīklu
renovācija”, 191 954,06 euro, tajā skaitā
Eiropas
Reģionālā
attīstības
fonda
finansējums 182 210,99 euro un valsts
budžeta finansējums 9 743,07 euro;
4) Neatbilstību
lieta
projektā
Nr. 3DP/3.6.1.1.0/09/IPIA/VRAA/017
“Daugavpils
pilsētas
satiksmes
infrastruktūras rekonstrukcija”, 161 756,44
euro, tajā skaitā Eiropas Reģionālā attīstības
fonda finansējums 153 623,43 euro un valsts
budžeta finansējums 8 133,01 euro;
5) neatbilstību
lieta
projektā
Nr. 3DP/3.6.1.1.0/10/IPIA/VRAA/006
“Daugavpils
pilsētas
satiksmes
infrastruktūras rekonstrukcija, II. kārta”, 328
994,52 euro, tajā skaitā Eiropas Reģionālā
attīstības fonda finansējums 317 736,63 euro
un valsts budžeta finansējums 11 257,89
euro.
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Līdz ar to secināms, ka būtu jāveic neatbilstoši
veikto izdevumu atgūšana no Daugavpils pilsētas
domes 682 705,02 euro apmērā.
Ievērojot
iepriekšminēto,
gadījumā,
ja
krimināllietā stājas spēkā spriedums, kura
rezultātā tiek pārskatīti iepriekš pieņemtie ar SIA
“Gādība” amatpersonu veiktajām iespējamajām
prettiesiskajām darbībām saistīto neatbilstību
lēmumi, Daugavpils pilsētas domei var rasties
tiesības uz iepriekš ieturētās summas atmaksu no
valsts budžeta, vienlaikus pastāvot pienākumam
veikt neatbilstoši veikto izdevumu atmaksu valsts
budžetam. Iepriekš minēto darbību veikšana
pirms pieņemts spriedums krimināllietā radītu
papildu finansiālo un administratīvo slogu, tāpēc
ar finanšu korekciju atgūšanu saistītās darbības
būtu nepieciešams veikt pēc sprieduma
krimināllietā stāšanās spēkā, iespējams veicot
savstarpēju ieskaitu. Tas nodrošinātu, ka
Daugavpils pilsētas domes projektiem tiek
piemēroti vienoti principi neatbilstoši veikto
izdevumu uzskaitē un vadībā. Vienlaikus tas
neietekmē ES fondu ietvaros izlietoto finanšu
līdzekļu deklarēšanu. Līdz ar to neatbilstoši
veikto izdevumu atgūšana Daugavpils pilsētas
domes 3.6.1.1.aktivitātes “Nacionālas un
reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes
veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai” īstenoto
projektu ietvaros ir atliekama līdz brīdim, kad
stājas spēkā tiesas spriedums krimināllietā
Nr. 16870000912 par SIA “Gādība” amatpersonu
veiktajām
iespējamajām
prettiesiskajām
darbībām.
Vienlaikus gadījumā, ja krimināllietā stājas spēkā
tiesas spriedums, kas nevar būt par pamatu
FMizz_110917_ES_fondi
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2.

Jauns protokollēmuma punkts
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pieņemto lēmumu par neatbilstībām pārskatīšanai
Daugavpils pilsētas domei būs pienākums veikt
visu neatbilstoši veikto un neatgūto izmaksu
atmaksu 1 370 768,04 euro apmērā
(iepriekšminēto 1. un 3.-5. neatbilstību gadījumu
neatbilstoši veikto izdevumu kopsumma).”.
Satiksmes ministrija
Specifiskā atbalsta mērķa „6.1.5. Valsts
galveno autoceļu segu pārbūve, nestspējas
palielināšana” (turpmāk – 6.1.5.SAM) un
specifiskā atbalsta mērķa „6.3.1. Palielināt
reģionālo mobilitāti, uzlabojot valsts reģionālo
autoceļu kvalitāti” (turpmāk – 6.3.1.SAM)
ietvaros noslēgto projektu līgumu apjoms
sasniedz attiecīgi 96.71 % un 84.4 % no līdz
2018.gada 31.decembrim pieejamā finansējuma
apjoma specifiskā atbalsta mērķa ietvaros.
Sasniedzamais vidusposma mērķis - projekta
īstenotāja izsludinātie būvniecības iepirkumi no
kopējo rekonstruējamo ceļa posmu skaita – 50 %
6.1.5.SAM un 20 % 6.3.1.SAM ietvaros, kas līdz
ar to ir jau sasniegts (ievērojot ierosinātos
grozījumus DP iznākuma rādītājos), savukārt
finanšu mērķis 6.1.5.SAM ir 197 688 521 euro un
6.3.1.SAM – 72 852 630 euro, kas attiecīgi ir
sasniegts 75.59 % un 120.82 % apmērā, līdz ar to
risks to nesasniegt ir vērtējams kā ļoti zems, īpaši
ievērojot to, ka projekti pēc būtības ir tipveida un
daļa no tiem jau ir realizēti un pārbaudīti Eiropas
Savienības fondu līdzfinansējuma saņemšanai no
Eiropas Komisijas.
Šobrīd specifisko atbalsta mērķu ietvaros
daļa projektu līgumu ir pabeigta un daļa ir
procesā. Projektu īstenotājs VAS “Latvijas Valsts
ceļi” projektu līgumus 6.1.5.SAM ietvaros plāno

Saskaņošanas laikā
panākta vienošanās.

Par ierosinājumu nepieciešams
izdiskutēt tuvākajā Sadarbības
partneru darba grupā par Eiropas
Savienības fondu jautājumiem
(protokollēmuma projektā iekļauts
attiecīgs punkts).
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īstenot līdz 2018.gada beigām un 6.3.1.SAM
ietvaros - līdz 2019.gada beigām.
Ir svarīgi, lai neveidojas pārrāvums
Eiropas Savienības fondu finansējumā, kā
rezultātā var izveidoties būtisks darbu apjoma
kritums autoceļu būvniecības nozarē, jo īpaši
2019.gadā.
Ievērojot minēto, kā arī kopējo vērtējumu
par 6.prioritārā virziena “Ilgtspējīga transporta
sistēma” vidusposma mērķu sasniegšanu,
Satiksmes ministrija lūdz atļaut uzsākt ātrāku
snieguma rezerves izmantošanu 6.1.5.SAM un
6.3.1.SAM ietvaros.

3.

1

Protokollēmuma
5.1. apakšpunkts:
5.1. Ņemot vērā informatīvā
ziņojuma
4.2. apakšsadaļas
1. punktā sniegto informāciju par
sarežģītu un laikietilpīgu lēmumu
pieņemšanas procesu Reģionālās
attīstības koordinācijas padomē,
Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai izstrādāt
risinājumus Reģionālās attīstības
koordinācijas padomes lēmumu
pieņemšanas procesa optimizācijai

http://esfondi.lv/upload/mk-protokollemums.pdf
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Attiecīgi lūdzam papildināt Ministru kabineta
protokollēmuma projektu, paredzot atbalstu
ātrākai snieguma rezerves 15 899 728 euro
apjomā 6.1.5.SAM ietvaros un 16 897 660 euro
apjomā 6.3.1.SAM ietvaros izmantošanai.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrija
Lūdzam svītrot protokollēmuma projekta 5.1.
apakšpunktu, ņemot vērā, ka, izpildot Ministru
kabineta 2017.gada 14.marta sēdes doto
uzdevumu (prot. Nr. 12, 43.§, 5.2. apakšpunkts)1,
VARAM jau ir pārskatījusi Reģionālās attīstības
koordinācijas padomes (turpmāk – RAKP)
lēmumu pieņemšanas procesus un optimizējusi
tos, par ko liecina tas, ka RAKP 2017.gada

Ņemts vērā.

Papildināta
ziņojuma
4.1.
apakšsadaļa
un
svītrots
protokollēmuma punkts.
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(saīsināti lēmumu pieņemšanas 31.maijā rakstiskajā procedūrā2 apstiprināja, ka
termiņi)
un
vienkāršošanai, VARAM turpmāk sagatavo atzinumu:
nodrošinot rīcību ar plānoto 1.1. par precizētu projekta ideju (atkārtoti sniegto)
izmaiņu spēkā stāšanos līdz
– RAKP vērtē tikai rezultatīvo rādītāju un
2017. gada 2. oktobrim
finansējuma apjoma izmaiņas. VARAM 10
darba dienu laikā (vai citā termiņā, ja tas ir
nepieciešams) sagatavo atzinumu. Līdz šim
pašvaldības 87% gadījumu precizējumus
iesniedza par projektu plānotajām darbībām –
tās turpmāk (sākot ar š.g. jūniju) netiks
vērtētas RAKP. Projektu pilnā apmērā vērtē
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras
(turpmāk – CFLA) organizētās projektu
iesniegumu vērtēšanas komisijas (RAKP vērtē
tikai rezultāta rādītāju, lai nodrošinātu kopējo
rezultātu sasniegšanu starp pašvaldībām
pieejamā finansējuma ietvaros);
1.2. par jaunu projekta ideju – tiek veikts
sākotnējais izvērtējums. VARAM 20 darba
dienu laikā (vai citā termiņā, ja tas ir
nepieciešams) sagatavo atzinumu par projekta
idejas atbilstību specifiskā atbalsta mērķim,
sasniedzamajiem
rezultātiem,
atbilstību
attīstības
programmā
noteiktajiem
stratēģiskajiem uzstādījumiem, idejas un
aktivitāšu pamatojumu, kā arī iesniegto
informāciju
par
investīciju
plāna
apstiprināšanu ar domes lēmumu. Sniedzot
atzinumu, VARAM ņem vērā projekta idejā
norādīto informāciju un to, ka detalizēti, t.sk.
tehnisko projektu un partnerus, projektu
izvērtēs CFLA vai republikas pilsētas
2

RAKP protokols Nr. 8, 1. daļas lēmums Nr. 1.
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4.

Protokollēmuma
5.5. apakšpunkts:
5.5. Ņemot vērā informatīvā
ziņojuma
4.2. apakšsadaļas
5. punktā sniegto informāciju,
Izglītības un zinātnes ministrijai
līdz
2017. gada
2. oktobrim
nodrošināt
8.3.4. specifiskā

pašvaldības izveidotā projektu iesniegumu
vērtēšanas komisija.
Informējam,
ka
kopš
iepriekšminēto
procesuālo grozījumu stāšanās spēkā 2017.
gada 1. jūnijā3 RAKP ir saskaņojusi
grozījumus pašvaldību ierosinātajās 14
projektu idejās, un šo 14 saskaņojumu vidējais
sniegšanas laiks ir bijis 7 darba dienas.
Ņemot vērā augstāk norādīto, ierosinām šo
problēmjautājumu ziņojuma projektā atspoguļot
kā pozitīvo ziņu, norādot, ka pārskata periodā
identificētie riski attiecībā uz sarežģītu un
laikietilpīgu lēmumu pieņemšanas procesu RAKP
ir novērsti. Vienlaikus vēršam uzmanību, ka visas
reģionālās attīstības jomas projektu idejas RAKP
ir saskaņotas un nepieciešamība kādu no tām
precizēt var rasties tikai pašvaldību iniciatīvas
dēļ. Tomēr, ņemot vērā izsludināto atlašu laika
grafikus un projektu iesniegumu iesniegšanas
termiņu tuvošanos, pašvaldības strādā pie
tehnisko dokumentu sagatavošanas, un būtiski
precizējumi projektu idejās, kas ir saistīti ar
investīciju objekta izvēli, netiek sagaidīti.
Izglītības un zinātnes ministrija
Lūdzam
svītrot
MK
protokollēmuma
5.5.apakšpunktu, vai precizēt to, nosakot, ka IZM
8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt
priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot
preventīvus un intervences pasākumus” (turpmāk
– 8.3.4.SAM) ietvaros līdz 2017.gada 2.oktobrim
ir jāizstrādā vienas vienības izmaksu (pedagogu

Ņemts vērā.
Akceptējam
IZM
priekšlikumu par metodiku
izstrādi.
Vienlaikus
attiecībā par vienreizējā
maksājuma
metodikas
izstrādes nepieciešamību
skaidrojam, ka 8.3.4.SAM

8.3. Ņemot vērā informatīvā
ziņojuma 4.2. apakšsadaļas 3.
punktā
sniegto
informāciju,
Izglītības un zinātnes ministrijai līdz
2017. gada 2. oktobrim izstrādāt un
iesniegt
Finanšu
ministrijā
saskaņošanai
vienas
vienības
metodiku pedagogu un izglītības

VARAM 2017. gada 1. jūnija iekšējie noteikumi Nr. 1-4/12 “Grozījumi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2016.gada 12.februāra iekšējos noteikumos Nr.3 “Kārtība, kādā
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sagatavo atzinumu par attīstības programmām republikas pilsētām un novadiem, kuros atrodas reģionālas nozīmes attīstības centrs””.
3
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atbalsta
mērķa
“Samazināt
priekšlaicīgu
mācību
pārtraukšanu,
īstenojot
preventīvus
un
intervences
pasākumus” vienkāršoto izmaksu
metodikas piemērošanas iespēju

stundas likmes) metodika, un atbilstoši precizēt
arī informatīvā ziņojuma tekstu. Skaidrojam, ka
MK
noteikumu
8.3.4.SAM
īstenošanu4
25.8.apakšpunkts nosaka, ka tiks izstrādāta
vienreizējā maksājuma metodika jaunatnes
iniciatīvu projektiem. Minētās metodikas izstrāde
neietekmē vadlīniju izstrādi un tās neesamība nav
iemesls vadlīniju un plānu ieviešanas
aizkavēšanai. Vadlīnijas finansējuma saņēmējs –
Izglītības kvalitātes vadības dienests – ir
izstrādājis, notiek to precizēšana, kā arī notiek
darbs ar pašvaldībām un profesionālās izglītības
iestādēm plānu izstrādei un sadarbības līgumu
slēgšanai. Turklāt 8.3.4.SAM projektā5 ir
paredzēts, ka vadlīnijas tiks aktualizētas projekta
īstenošanas laikā. Attiecībā par vienreizējā
maksājuma metodikas izstrādi skaidrojam, ka
sākotnēji tika plānots vienreizējā maksājuma
metodiku pārņemt no ES programmas “Jaunatne
darbībā”, tomēr ar 2017.gadu nacionālie
jaunatnes iniciatīvu projekti netiek finansēti
programmas ERASMUS+ ietvaros, tādējādi ir
izstrādājama jauna metodika. IZM ir uzrunājusi
Eiropas Komisiju par līdzšinējās metodikas
izstrādes principiem un līdz šim atbildi nav
saņēmusi. Savukārt, lai veicinātu 8.3.4.SAM
projekta īstenošanas uzsākšanu izglītības iestādēs
un finansējuma apguvi, IZM ir ierosinājusi
grozījumus MK noteikumos par SAM īstenošanu,
paredzot, ka no tiešajām izmaksām var segt arī

projektā paredzēts, ka
atbalsts
priekšlaicīgu
mācību
pārtraukšanas
riska grupas izglītojamo
iesaistei
jauniešu
aktivitātēs un iniciatīvu
projektos tiks uzsākts
2017.g. III ceturksnī. Lai
uzsāktu
šīs
projekta
aktivitātes
īstenošanu,
finansējuma
saņēmējam
jāizstrādā vienots jaunatnes
iniciatīvu projektu atklāto
konkursu nolikums un
vērtēšanas kritēriji, kas
savukārt nav iespējams,
kamēr
nav
izstrādāta
vienreizējā
maksājuma
metodika. Saskaņā ar
projekta budžetu jaunatnes
iniciatīvu
projektu
finansēšanai
plānots
novirzīt 3,2 milj. EUR, kas
veido 8,8% no projekta
kopējā finansējuma.
Ņemot
vērā,
ka
vienreizējos maksājumus
par jaunatnes iniciatīvu
projektiem
finansējuma
saņēmējs varēs iekļaut

iestāžu
atbalsta
personāla
(psihologi,
sociālie
pedagogi,
logopēdi,
speciālie
pedagogi)
atlīdzības
izmaksu
likmes
noteikšanai 8.3.4. specifiskā atbalsta
mērķa “Samazināt priekšlaicīgu
mācību pārtraukšanu, īstenojot
preventīvus
un
intervences
pasākumus” un 8.3.2. specifiskā
atbalsta mērķa “Palielināt atbalstu
vispārējās
izglītības
iestādēm
izglītojamo individuālo kompetenču
attīstībai”
8.3.2.2.
pasākuma
“Atbalsts izglītojamo individuālo
kompetenču attīstībai”” ietvaros , kā
arī līdz 2017.gada 1.decembrim
izstrādāt un iesniegt Finanšu
ministrijai saskaņošanai vienreizējā
maksājuma metodiku
8.3.4.
specifiskā
atbalsta
mērķa
“Samazināt priekšlaicīgu mācību
pārtraukšanu, īstenojot preventīvus
un intervences pasākumus” ietvaros.

Ministru kabineta 2016.gada 12.jūlija noteikumi Nr.460 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu,
īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” īstenošanas noteikumi
4

5

Projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, Nr. 8.3.4.0/16/I/001.
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5.

Protokollēmuma
5.7. apakšpunkts:
5.7. Ņemot vērā informatīvā
ziņojuma
4.2. apakšsadaļas
7. punktā sniegto informāciju,
Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai, ņemot vērā
informāciju
par
projektu

tādas personāla (pedagogu) izmaksas, kuri uz
daļlaiku strādā mazāk par 30% no normālā darba
laika. Vienlaikus ir uzsākts darbs pie vienas
vienības izmaksu metodikas pedagogu stundas
likmes noteikšanai. Ņemot vērā, ka atlīdzības
izmaksas veido lielāko daļu projekta finansējuma,
ierosinātajiem grozījumiem MK noteikumos par
SAM īstenošanu un vienas vienības izmaksu
metodikai ir lielāka ietekme uz finansējuma
apguvi un 8.3.4.SAM projekta īstenošanu nekā
vienreizējā maksājuma metodikai jaunatnes
iniciatīvu projektu īstenošanai6. Turklāt, vienas
vienības izmaksu metodika tiek izstrādāta, lai to
piemērotu ne tikai 8.3.4.SAM, bet arī
8.3.2.2.pasākuma7 ietvaros, ņemot vērā abās
programmās paredzēto pedagogu plašo iesaisti.

maksājuma pieprasījumā
tikai pēc katra projekta
noslēguma,
2018.gadā
noteiktajā finanšu rādītājā
parādīsies izdevumi tikai
par tiem projekti, kuri būs
īstenoti 2018.g. I pusgadā.
Ja vienreizējā maksājuma
metodikas izstrāde tiek
atlikta uz nenoteiktu laiku,
saskatām risku, ka tas
ietekmēs 2018.g. noteiktā
finanšu
rādītāja
sasniegšanu. Ņemot vērā
iepriekš minēto, kā arī IZM
sniegto skaidrojumu, tiek
precizēts
termiņš
vienreizējā
maksājuma
metodikas izstrādei līdz
2017.gada 1.decembrim.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrija
Lūdzam svītrot protokollēmuma projekta 5.7.
apakšpunktu, ņemot vērā, ka uz šo brīdi Rīgas
pilsētas pašvaldība ir iesniegusi visus projektu
iesniegumus (kopā 31 projekta iesniegums) un
notiek intensīva to vērtēšana – tiek prognozēts, ka
Rīgas 26 projektu iesniegumu iesniegšana mēnesi

Ņemts vērā.

Papildināta
ziņojuma
4.1.
apakšsadaļa
un
svītrots
protokollēmuma punkts.

Ņemot vērā, ka vienreizējā maksājuma summa vienam jaunatnes iniciatīvu projektam ir 4 600 euro un kopumā ir paredzēts īstenot ap 700 jaunatnes iniciatīvu projektu, kā arī 8.3.4.SAM
projekta īstenošanas termiņš ir 6 gadi, ieviešot vienreizējo maksājumu, tā pienesums 39 milj. euro projektam ir 536 tūkst. gadā.
6

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.2.
pasākuma “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”
7
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iesniegumu
neiesniegšanu
plānotajos
termiņos
4.2.2.
specifiskā
atbalsta
mērķa
“Atbilstoši
pašvaldības
integrētajām
attīstības
programmām
sekmēt
energoefektivitātes
paaugstināšanu
un
AER
izmantošanu pašvaldību ēkās”
ietvaros, izanalizēt situāciju un
veikt individuālas sarunas ar
pašvaldībām
kā
plānotajiem
projektu iesniedzējiem, jo īpaši ar
Rīgas pilsētas pašvaldību, un rast
iespējamos
pasākumus,
lai
paātrinātu projektu ieviešanu un
nodrošinātu specifiskā atbalsta
mērķa
starpposma
rādītāju
sasniegšanu. Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai līdz
2017. gada 2. oktobrim sniegt
informāciju Finanšu ministrijai par
veiktajiem pasākumiem un plānoto
turpmāko rīcību starpposma mērķu
izpildes nodrošināšanai attiecībā
uz katru pašvaldību, kurai ir
plānoti vai tiek īstenoti projekti

8

vēlāk nekā sākotnēji plānots neradīs negatīvu
ietekmi uz plānoto projektu naudas plūsmu, tai
skaitā, ņemot vērā projektu specifiku, tos plānots
izvērtēt īsos termiņos, tādējādi kompensējot
Rīgas pilsētas pašvaldības kavēšanos ar projektu
iesniegumu iesniegšanu. Vienlaikus informējam,
ka atbilstoši Eiropas Savienības fondu Vadības
informācijas sistēmas datiem 4.2.2. specifiskā
atbalsta
mērķa
“Atbilstoši
pašvaldības
integrētajām attīstības programmām sekmēt
energoefektivitātes
paaugstināšanu
un
atjaunojamo
energoresursu
izmantošanu
pašvaldību ēkās” (turpmāk – SAM 4.2.2.) ietvaros
līdz 2017. gada 31. jūlijam ir iesniegts 51 projekts
par kopējo Eiropas Reģionālās attīstības fonda
(turpmāk – ERAF) finansējumu 12 719 579 euro,
kas ir 98% no plānotā (saskaņā ar Finanšu
ministrijas ierobežotas projektu iesniegumu
atlases sarakstā8 sniegto informāciju līdz
2017.gada 31.jūlijam bija plānots iesniegt 57
projektus par ERAF finansējumu 13 563 797
euro). Ņemot vērā, ka iesniegto projektu ERAF
finansējuma apjoms ir tikai par 2% mazāks nekā
prognozētais, kā arī to, ka atsevišķu projektu
iesniegumu savlaicīgu iesniegšanu kavējošie
faktori nav atkarīgi no atbildīgās iestādes rīcības
un Finanšu ministrijai zināmi – tie ir apkopoti
Finanšu ministrijas informatīvajā ziņojumā "Par
Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas
fonda investīciju ieviešanas statusu" (projekta
vadības personāla noslogotība; aizkavējusies
tehniskās dokumentācijas izstrāde – ņemot vērā

http://esfondi.lv/upload/00-finansu-raditaji-un-to-izpilde/ipia-izpildes/ipia_saraksts_31.05..xlsx
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6.

Protokollēmuma
5.8. apakšpunkts:
5.8. Ņemot vērā informatīvā
ziņojuma
4.2. apakšsadaļas
8. punktā sniegto informāciju,
Valsts
pārvaldes
iestādēm,
plānojot un īstenojot ES fondu
2014. – 2020. gada
plānošanas
perioda
projektus,
projektu
dokumentāciju
(projektu
iesniegumi, līguma grozījumi,
maksājuma
pieprasījumi,
iepirkuma
plāni,
plānoto
maksājumu
pieprasījumu
iesniegšana grafiki) iesniegt,
izmantojot Kohēzijas politikas
fondu
vadības
informācijas

FMizz_110917_ES_fondi

atvaļinājumu laiku, nav pieejami energoauditori;
izsludināts jauns iepirkums un meklēti citi
tehniskie risinājumi, jo pieteikumi būtiski
pārsniedza paredzēto finansējumu), VARAM
uzskata, ka šobrīd nav nepieciešams paredzēt
uzdevumu VARAM informēt Finanšu ministriju
par projektu īstenošanas progresu, jo šobrīd nav
pamata runāt par starpposma mērķu neizpildes
riskiem specifiskā atbalsta mērķa līmenī. Analīzi
specifiskā
atbalsta
mērķa
ietvaros
nepieciešamības gadījumā, būtu lietderīgi veikt
pēc otrās atlases kārtas projektu iesniegšanas
termiņa beigām, t. i, pēc 2017. gada 29.
novembra, ja tiks konstatēts, ka nav iesniegti
projektu iesniegumi prognozētajā finansējuma
apjomā. Lūdzam attiecīgi precizēt arī ziņojuma
projekta 4.2.sadaļas “Risināmie jautājumi ES
fondu ieviešanas veicināšanai” 7.punktu (37. lpp).
Izglītības un zinātnes ministrija
Ņemot vērā to, ka Centrālās finanšu un līgumu
aģentūras (turpmāk – CFLA) rīcībā ir informācija
par tām valsts pārvaldes iestādēm, kuras šobrīd
projekta dokumentāciju neiesniedz CFLA
izmantojot E – kohēziju, tad lūdzam precizēt MK
protokollēmuma 5.8.apakšpunktu, uzdodot CFLA
par šo MK lēmumu informēt visas attiecīgās
valsts pārvaldes iestādes. Vienlaikus vēršam
uzmanību, ka Eiropas Savienības struktūrfondu
un
Kohēzijas
fonda
2014.—2020.gada
plānošanas perioda vadības likuma (turpmāk –
Likums) 21.panta 5.punkts nosaka, ka projekta
iesniedzējs sagatavo un iesniedz projekta
iesniegumu saskaņā ar projektu iesniegumu
atlases nolikuma prasībām.

Saskaņošanas laikā
panākta vienošanās.
Sniedzam skaidrojumu, ka
tiklīdz būs šāds valdības
lēmums, tas būs kā
mandāts CFLA vērsties pie
Valsts pārvaldes iestādēm,
kas
īsteno
projektus,
informējot par obligātu
pienākumu/prasībuvisus ar
projektu
saistītos
dokumentus
iesniegt
elektroniski (ne tikai pašu
projektu iesniegumu, bet
arī līguma grozījumus,
maksājumu pieprasījumus,
plānoto
maksājumu

15
sistēmas 2014. - 2020. gadam Evidi
7.

Protokollēmuma
5.9.1. apakšpunkts:
5.9.1.
pilnvērtīgai
projektu
ieviešanas
uzraudzībai
un
administratīvā sloga mazināšanai
līdz
2017. gada
2. oktobrim
nodrošināt Centrālajai finanšu un
līgumu
aģentūrai
piekļuvi
informācijas sistēmai “BURVIS”.

8.

Protokollēmuma
5.9.2. apakšpunkts:
5.9.2. pārskatīt 7.1.1. specifiskā
atbalsta
mērķa
“Paaugstināt
bezdarbnieku kvalifikāciju un
prasmes atbilstoši darba tirgus
pieprasījumam”,
7.2.1.1.
pasākuma “Aktīvās darba tirgus
politikas pasākumu īstenošana
jauniešu
bezdarbnieku
nodarbinātības veicināšanai” un
9.1.1.1. pasākuma
“Palielināt
nelabvēlīgākā situācijā esošu
bezdarbnieku iekļaušanos darba
tirgū”
projektu
ieviešanas
nosacījumus
un
izvērtēt
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pieprasījumu iesniegšanas
grafikus u.c.).
Labklājības ministrija
Lūdzam
pārskatīt
informatīvā
ziņojuma
protokollēmuma projekta 5.9.1.apakšpunktā
noteikto termiņu, līdz kuram CFLA būtu
nodrošināma pieeja informācijas sistēmai
“Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču
informācijas sistēma” (turpmāk – IS BURVIS) –
to nosakot ne ātrāk kā līdz 2017.gada
1.novembrim. Vēlamies vērst uzmanību, ka
minētās pieejas nodrošināšanai ir nepieciešams
veikt atbilstošas izmaiņas IS BURVIS, kas prasa
papildu finanšu ieguldījumus un laiku. Vienlaikus
attiecībā uz minēto lūgums skatīt arī pielikumā
pievienoto NVA 2017.gada 7.augusta vēstuli
Nr.1.1.-2.1.1/1977
Labklājības ministrija
Lūdzam
pārskatīt
informatīvā
ziņojuma
protokollēmuma projekta 5.9.2.apakšpunktā
noteikto termiņu, līdz kuram iesniedzams
Ministru kabinetā informatīvais ziņojums par
situācijas novērtējumu 7.1.1.SAM, 7.2.1.1.SAM
pasākuma un 9.1.1.SAM projektu ieviešanas
gaitu, veiktajiem un plānotajiem pasākumiem
konstatēto trūkumu novēršanai – to nosakot ne
ātrāk kā līdz 2017.gada 1.novembrim. Minētā
informatīvā
ziņojuma
izstrādes
termiņu
nepieciešams pagarināt, ņemot vērā, ka līdz
2017.gada 31.augustam NVA gatavo informāciju
par veiktajiem pilnveidojumiem iekšējā kontroles
sistēmā. Pēc minētās informācijas saņemšanas
LM būtu nepieciešami vismaz divi mēneši, lai

Ņemts vērā.

8.6.1.
pilnvērtīgai
projektu
ieviešanas
uzraudzībai
un
administratīvā sloga mazināšanai
līdz 2017. gada 1. novembrim
nodrošināt Centrālajai finanšu un
līgumu
aģentūrai
piekļuvi
informācijas sistēmai “BURVIS”;

Ņemts vērā.

8.6.2. pārskatīt 7.1.1. specifiskā
atbalsta
mērķa
“Paaugstināt
bezdarbnieku
kvalifikāciju
un
prasmes atbilstoši darba tirgus
pieprasījumam”, 7.2.1.1. pasākuma
“Aktīvās darba tirgus politikas
pasākumu īstenošana jauniešu
bezdarbnieku
nodarbinātības
veicināšanai” un 9.1.1.1. pasākuma
“Palielināt nelabvēlīgākā situācijā
esošu bezdarbnieku iekļaušanos
darba tirgū” projektu ieviešanas
nosacījumus
un
izvērtēt
Nodarbinātības valsts aģentūras
projektu
īstenošanas
gaitu,
efektivitāti, sasniegtos rezultātus,

16

9.

Nodarbinātības valsts aģentūras
projektu
īstenošanas
gaitu,
efektivitāti, sasniegtos rezultātus,
iekšējās
kontroles
sistēmas
atbilstību
drošas
finanšu
pārvaldības principiem un līdz
2017. gada 2. oktobrim noteiktā
kārtībā iesniegt Ministru kabinetā
informatīvo
ziņojumu
par
situācijas novērtējumu, veiktajiem
un
plānotajiem
pasākumiem
konstatēto trūkumu novēršanai.
Protokollēmuma
5.10. apakšpunkts:
5.10. Ņemot vērā informatīvā
ziņojuma
4.2. apakšsadaļas
10. punktā sniegto informāciju, ES
fondu atbildīgajām iestādēm
atbilstoši informatīvā ziņojuma
4. sadaļā
sniegtajiem
priekšlikumiem līdz 2017. gada
2. oktobrim izstrādāt vienkāršoto
izmaksu metodikas specifisko
atbalsta mērķu atbalstāmo darbību
ietvaros.
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izvērtētu NVA procedūru atbilstību drošas
finanšu pārvaldības principiem, izstrādātu un
saskaņotu noteiktā kārtībā Ministru kabineta
informatīvo ziņojumu.

Labklājības ministrija
Attiecībā
uz
informatīvā
ziņojuma
protokollēmuma projekta 5.10.apakšpunktā
ietverto uzdevumu atbildīgajām iestādēm līdz
2017.gada 2.oktobrim izstrādāt vienkāršoto
izmaksu metodikas specifisko atbalsta mērķu
atbalstāmo darbību ietvaros vēlamies vērst
uzmanību, ka:
a) LM pārziņā esošo specifisko atbalsta mērķu
ietvaros ir izstrādātas metodikas par tām
izmaksām, kur iespējams piemērot vienkāršotos
instrumentus, un jaunu metodiku izstrādi šobrīd
neplānojam;
b) līdzšinēji ir bijušas diskusijas par horizontālu
vienkāršoto izmaksu metodiku izstrādi, atbilstoši
2016.gada 7.decembra sanāksmē par 2014.2020.gada plānošanas perioda ES fondu un citu
ārvalstu finanšu instrumentu jautājumiem
lemtajam;
c) kvalitatīvai vienkāršoto izmaksu metodiku
izstrādei un saskaņošanai ar FM noteiktais
terminiņš ir pārāk īss.

iekšējās
kontroles
sistēmas
atbilstību drošas finanšu pārvaldības
principiem un līdz 2017. gada
1. novembrim noteiktā kārtībā
iesniegt
Ministru
kabinetā
informatīvo ziņojumu par situācijas
novērtējumu,
veiktajiem
un
plānotajiem pasākumiem konstatēto
trūkumu novēršanai;

Ņemts vērā.
Atbilstoši
10.08.2017.
sanāksmē
FM
par
Kohēzijas politikas ES
fondu
investīciju
aktualitātēm skaidrotajam
un
vienošanās
esam
precizējuši
protokollēmuma punkta
redakciju, lai mazinātu
bažas un pārpratumus par
uzdevumu. Balstoties uz
AI
izvērtējuma
secinājumiem
un
priekšlikumiem, iepriekš
ar FM saskaņojot kopējo
viedokli un pieeju, AI
jāizstrādā
vienkāršoto
izmaksu metodikas SAM,
lai maksimāli atvieglotu
projektu ieviešanu un
administratīvo slogu visos
līmeņos. Gadījumā, ja

8.7.
Ņemot vērā informatīvā
ziņojuma
4.2. apakšsadaļas
7. punktā sniegto informāciju, ES
fondu
atbildīgajām
iestādēm,
pamatojoties uz to veikto analīzi,
līdz 2017. gada 30. novembrim
izstrādāt un iesniegt Finanšu
ministrijā saskaņošanai vienkāršoto
izmaksu metodikas tajos gadījumos,
kad ir spēkā Ministru kabineta
noteikumi par attiecīgā specifiskā
atbalsta mērķa vai pasākuma
ieviešanu un kad atbalstāmās
darbības un izmaksas ir tādas, kur
vienkāršotās
izmaksas
ir
piemērojamas. Gadījumos, kad tiek
izstrādāti jauni Ministru kabineta
noteikumi par attiecīgā specifiskā
atbalsta mērķa vai pasākuma
ieviešanu, atbildīgajai iestādei,
balstoties uz aktuālu vienkāršoto
izmaksu piemērošanas iespējas
analīzi, paredzēt attiecīgus projektu
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Valsts kanceleja
Lūdzam labot protokollēmuma projekta 5.10.
punktu, izsakot to šādā redakcijā: “5.10. Ņemot
vērā informatīvā ziņojuma 4.2. apakšsadaļas 10.
punktā sniegto informāciju, ES fondu
atbildīgajām iestādēm atbilstoši informatīvā
ziņojuma 4. sadaļā sniegtajiem priekšlikumiem
līdz 2017. gada 1. septembrim atkārtoti izvērtēt
vienkāršoto izmaksu metodikas piemērošanas
iespējas specifisko atbalsta mērķu atbalstāmo
darbību ietvaros.” Norādām, ka esošajā redakcijā
protokollēmuma projekta 5.10. punkts paredz kā
obligātu nosacījumu visām atbildīgajām iestādēm
līdz 2017. gada 2. oktobrim izstrādāt vienkāršoto
izmaksu metodikas specifisko atbalsta mērķu
atbalstāmo darbību ietvaros, nenošķirot tos
gadījumus un specifiskos atbalsta mērķus, kur
vienkāršoto izmaksu piemērošana objektīvi nav
iespējama vai būtu neefektīva, radot paaugstinātu
valsts budžeta finansējuma izdevumu risku un
papildus administratīvo slogu un zaudējumus
finansējuma
saņēmējiem.
Turklāt
protokollēmuma projekta 5.10. punktā dotais
uzdevums un ietvertās atsauces uz informatīvā
ziņojuma projekta 4.2. apakšsadaļas 10. punktā
sniegto informāciju ietver pretrunu, jo
informatīvā ziņojuma projekta 4.2. sadaļas
10.punktā attiecībā uz vienkāršoto izmaksu
plašāku pielietošanu ir lietoti tādi formulējumi
kā: “10) Papildus FM un CFLA kā risinājumu
finanšu plūsmas paātrināšanai [..] saredz
vienkāršoto izmaksu (vienas vienības izmaksu)
izmantošanu...” un “Līdz ar to FM ir aicinājusi AI
izvērtēt SAM attiecināmo izmaksu pozīcijas...”,
kas neparedz kategorisku uzdevuma deleģēšanu
FMizz_110917_ES_fondi

jautājuma pārskatīšanas ieviešanas nosacījumus līdz
rezultātā AI un FM noteikumu spēkā stāšanos.
argumentēti secinās, ka
konkrētā
SAM
nav
iespējams
piemērot
vienkāršotās izmaksas vai
arī
nav
sagaidāmi
ieguvumi, tad AI nav
jāpilda protokollēmumā
uzdotais par konkrētu
metodiku izstrādi.
Attiecībā uz LM iebilduma
b) punktā norādīto darbs ir
procesā un tas vairāk
saistīts ar vienkāršošanas
pasākumiem
tehniskās
palīdzības projektos, kas
nav saistīts ar SAM
īstenošanas problēmām.
Skaidrojam, ka šobrīd
joprojām lielākā daļa
iestāžu savos SAM nav
izmantojuši
vienkāršoto
izmaksu iespējas, taču
jāņem vērā, ka vienkāršoto
izmaksu
izmantošana
būtiski atvieglo projektu
administrēšanu
un
maksājumu pieprasījumu
izskatīšanu, tādejādi tiek
paātrināta gan finansējuma
plūsma, gan samazināts

ar
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atbildīgajām iestādēm. Tāpat arī nav skaidrs
protokollēmuma projekta 5.10. punkta konteksts
un sasaiste ar FM 07.08.2017. sagatavoto vēstuli
Nr.11-2-03/6061 “Par vienkāršoto izmaksu
izmantošanu”, kurā FM aicina atbildīgās iestādes
apsvērt iespējas izstrādāt vienas vienības
izmaksu metodikas. Atgādinām, ka 2014.2020.gada plānošanas perioda sākuma posmā
Finanšu ministrijas kā ES fondu vadošās iestādes
nolīgtie ārējie eksperti (SIA “Corporate
Consulting”) veica visu specifisko atbalsta mērķu
izvērtējumu ar nolūku maksimāli piemērot
vienkāršoto izmaksu iespējas tajos specifiskajos
atbalsta mērķos, kur tas būtu efektīvi un objektīvi
iespējams. Ekspertu ieskatā Valsts kancelejas
pārraudzībā esošajā 3.4.2. specifiskajā atbalsta
mērķī vienkāršoto izmaksu vienas vienības
izmaksu likmes piemērošana nebūtu efektīva un
radītu papildus administratīvo slogu un finanšu
zaudējumu riskus finansējuma saņēmējiem. Mēs
neuzskatām, ka šis ekspertu vērtējums laika gaitā
nebūtu grozāms, tomēr, mūsuprāt, atbildīgajām
iestādēm ir jāsaglabā iespēja izvēlēties piemērot
vai nepiemērot vienkāršoto izmaksu vienas
vienības izmaksu likmes un gala lēmumi
jāpieņem izvērtējot kompleksi dažādus faktorus,
dialogā iesaistot arī finansējuma saņēmējus,
kuriem pēdējā gadā pirms projektu vidusposma
vērtības sasniegšanas obligāta un būtiska
projektu administrēšanas nosacījumu maiņa
varētu būt drīzāk kā kavēklis nevis atvieglojums,
kā rezultātā vēl negatīvāk varētu tikt ietekmēti
projektu progresa rezultāti, tāpēc aicinām
pārskatīt protokollēmuma projekta 5.10. punkta
pašreizējo redakciju.
FMizz_110917_ES_fondi

administratīvais slogs un
kļūdu skaits. Tāpat kopš
SIA
“Corporate
Consulting”
veiktā
izvērtējuma ir pagājuši
vairāki
gadi
un
atbildīgajām iestādēm ir
bijusi iespēja uzkrāt gan
pieredzi, gan informāciju,
ko tālāk izmantot ES fondu
ieviešanas vienkāršošanā,
t.sk., izstrādājot vienas
vienības
izmaksu
metodikas. Līdz ar to
šobrīd jau esam lūguši
visas atbildīgās iestādes
sniegt
argumentētus
apsvērumus par katru SAM
par iespējām izstrādāt
vienas vienības izmaksu
metodikas.
Tāpat saprotam, ka ir
SAM, kuros lielākoties
atbalsts tiek saņemts,
izmantojot iepirkumus vai
ir
citas
atbalstāmās
darbības, par kurām nav
iespējams
izstrādāt
vienkāršoto
izmaksu
metodikas un tam ir savi
argumenti. Attiecīgi tos
vēlamies redzēt. Taču
iespējams ir atbalstāmās
darbības, kurām būtu vērts
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Izglītības un zinātnes ministrija
Lūdzam
svītrot
MK
protokollēmuma
5.10.apakšpunktu. Skaidrojam, ka vairāki IZM
pārziņā esošie specifiskie atbalsta mērķi vēl ir
izstrādes procesā, kuru īstenošanas noteikumus
plānots pieņemt MK līdz 2017.g. novembrim,
tādējādi IZM nav iespējams ievērot MK
protokollēmumā noteikto termiņu vienkāršoto
izmaksu metodiku izstrādei specifisko atbalsta
mērķu atbalstāmo darbību ietvaros. Vienlaikus
informējam,
ka
1.1.1.2.pasākuma
„Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” ietvaros
plānoti grozījumi MK noteikumos saistībā ar
COFUND projekta īstenošanu, kas paredz
vairākas jaunas vienas vienības izmaksas, kuru
piemērošanas metodikas IZM kā atbildīgā iestāde
izstrādās gadījumā, ja finansējuma saņēmējs –
Valsts izglītības attīstības aģentūra – saņems
pozitīvu lēmumu par COFUND projekta
īstenošanu (indikatīvi 2018.g. 1.pusgads).

izstrādāt vienas vienības
izmaksu metodikas.
Piemēram, attiecībā uz
Valsts kancelejas 3.4.2.
SAM
atbalstāmajām
darbībām būtu vērtīgi
apdomāt šādu metodiku
izstrādi
attiecībā
uz
ārvalstu
semināru
organizēšanu kopumā vai
pa daļām, kur izmaksu
pozīcijas definētas kā
vienības, piemēram, kafijas
paužu
izmaksas
par
personu
vai
ārvalstu
eksperta izmaksas par
stundu utt.
Uzdevuma termiņš ir
pagarināts
līdz
30.novembrim.
Vēršam
uzmanību, ka metodiku
izstrādāšana nenozīmē to
apstiprināšanu.
No
pieredzes zinām, ka katras
individuālas
metodikas
saskaņošanas process ir
atšķirīgs ņemot vērā tās
sarežģītību un specifiku.
Vienlaikus informējam, ka,
piemēram, LM un IZM jau
šobrīd
aktīvi
izstrādā
vienas vienības izmaksu

FMizz_110917_ES_fondi
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10.

Protokollēmuma
5.11. apakšpunkts:
5.11. Noteikt, ka projektu
izdevumu attiecināmības periods
(termiņš, līdz kuram finansējuma
saņēmējs tiesīgs saņemt Eiropas
Savienības fondu un nacionālo
publisko līdzfinansējumu) saskaņā
ar noslēgto līgumu vai vienošanos
par projektu īstenošanu nav
pagarināms. Centrālajai finanšu un
līgumu aģentūrai nodrošināt visu
finansējuma
saņēmēju
informēšanu par šo nosacījumu.
Noteikt, ka Centrālā finanšu un

FMizz_110917_ES_fondi

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrija
Lūdzam precizēt protokollēmuma projekta 5.11.
apakšpunktu, izsakot to šādā redakcijā:
“5.11. Noteikt, ka projektu izdevumu
attiecināmības periods (termiņš, līdz kuram
finansējuma saņēmējs tiesīgs saņemt Eiropas
Savienības fondu un nacionālo publisko
līdzfinansējumu) saskaņā ar noslēgto līgumu vai
vienošanos par projektu īstenošanu nav
pagarināms. Centrālajai finanšu un līgumu
aģentūrai nodrošināt visu finansējuma saņēmēju
informēšanu par šo nosacījumu. Noteikt, ka
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir tiesīga
piemērot izņēmuma kārtību tikai gadījumā, ja

metodikas un to arī
novērtējam. Novērtēsim arī
turpmāku tikpat aktīvu
darbu.
Tāpat
ir
akceptējams un pieņemams
IZM sniegtais skaidrojums
par plāniem attiecībā uz
metodikām atbilstoši SAM
MK noteikumu izstrādes
laika
grafikam.
Protokollēmuma
punkts
burtiski nenozīmē, ka
absolūti visām metodikām,
kuras var iedomāties būtu
jābūt izstrādātām šajā
termiņā. Šim termiņam
lielāka nozīme ir uz tiem
SAM, kuros noteikumi jau
ir apstiprināti un projektu
ieviešana notiek.
Protokollēmuma projektā punkts
Saskaņošanas laikā
dzēsts.
Par
projektu
panākta vienošanās.
pagarināšanu/nepagarināšanu
nepieciešams izdiskutēt tuvākajā
Sadarbības partneru darba grupā par
Eiropas
Savienības
fondu
jautājumiem
(protokollēmuma
projektā iekļauts attiecīgs punkts).
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līgumu aģentūra ir tiesīga piemērot
izņēmuma kārtību tikai gadījumā,
ja par to ir pieņemts attiecīgs
Ministru kabineta lēmums.
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ierosinātais projekta izdevumu attiecināmības
termiņa pagarinājums nepārsniedz Ministru
kabineta noteikumos par attiecīgā specifiskā
atbalsta mērķa vai pasākuma ieviešanas
nosacījumiem noteikto termiņu vai par to ir
pieņemts attiecīgs Ministru kabineta lēmums.”
Precizējums ir nepieciešams, lai novērstu
nesamērīgu administratīvo slogu vadošajai
iestādei, atbildīgajām iestādēm un Ministru
kabinetam, jo, kā liecina 2007.-2013. gada
plānošanas perioda pieredze, grozījumi projektu
termiņos atsevišķās situācijas ir nepieciešami un
to iemesli ne vienmēr ir atkarīgi no finansējuma
saņēmējiem, it sevišķi neparedzētu apstākļu
gadījumā (piemēram, būvniecības darbu procesā
atklāti šķēršļi, informācija par kuriem iepriekš
nebija pieejama, ilgstoši netipiski slikti laika
apstākļi, citas neparedzamas, t.sk., ārkārtas
situācijas). Tāpēc ir būtiski, lai, mācoties no
Eiropas Savienības fondu 2007.-2013. gada
plānošanas perioda pozitīvās un negatīvās
pieredzes, savlaicīgi tiktu paredzēti elastīgi
mehānismi šādu grozījumu virzībai gadījumos,
kad projektu izdevumu attiecināmības perioda
pagarināšana nerada riskus attiecīgā specifiskā
atbalsta mērķa vai pasākuma mērķu un
starpposma rādītāju sasniegšanai.
Labklājības ministrija
Lūdzam papildināt informatīvā ziņojuma
protokollēmuma projekta 5.11.apakšpunktu aiz
vārdiem “ja par to ir pieņemts attiecīgs Ministru
kabineta lēmums” ar vārdiem “vai ja to pieļauj
Ministru kabineta noteikumos par specifiskā
atbalsta mērķa īstenošanu noteiktais termiņš”.
Valsts kanceleja
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Lūdzam pārskatīt protokollēmuma projekta 5.11.
punktā ietverto nosacījumu, ka projektu
izdevumu attiecināmības periods (termiņš, līdz
kuram finansējuma saņēmējs tiesīgs saņemt
Eiropas Savienības fondu un nacionālo publisko
līdzfinansējumu) saskaņā ar noslēgto līgumu vai
vienošanos par projektu īstenošanu nav
pagarināms. Mūsuprāt, ar šo punktu tiek īstenota
izšķiršanās par sliktu Latvijas kā Eiropas
Savienības fondu finansējuma saņēmējvalsts
fiskālajām interesēm, jo pēc noteiktā beigu
datuma Latvijai tiks liegta iespēja saņemt
neizlietoto ES fondu finansējumu. Abu
iepriekšējo ES fondu plānošanas periodu pieredze
liecina, ka tieši projektu pagarināšana plānošanas
perioda pēdējo gadu ietvaros vēl deva iespēju
investēt neiztērēto finansējumu vai nu tā paša vai
citu projektu darbībās, tādējādi novēršot ES fondu
finansējuma zaudēšanas risku. Mūsuprāt, šāda
punkta ietveršana protokollēmuma projektā
2014.-2020.gada plānošanas perioda vidū ir
pāragra un finansējuma plūsmas problēmas ir
risināmas ar citiem instrumentiem.
Izglītības un zinātnes ministrija
Lūdzam svītrot MK protokollēmuma 5.11.
apakšpunktu, kas nosaka, ka projektu izdevumu
attiecināmības periods (termiņš, līdz kuram
finansējuma saņēmējs tiesīgs saņemt ES fondu un
nacionālo publisko līdzfinansējumu) saskaņā ar
noslēgto līgumu vai vienošanos par projektu
īstenošanu nav pagarināms un Centrālā finanšu un
līgumu aģentūra (turpmāk – CFLA) ir tiesīga
piemērot izņēmuma kārtību tikai gadījumā, ja par
to ir pieņemts attiecīgs MK lēmums. Vēršam
uzmanību, ka iepriekšējā ES fondu plānošanas
FMizz_110917_ES_fondi
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11.

periodā publisko iepirkumu pārsūdzību dēļ bija
nepieciešams pagarināt projektu īstenošanas
termiņus, jo īpaši infrastruktūras attīstības
projektiem.
Tādēļ
aicinām
nepalielināt
administratīvo slogu MK, lemjot par projektu
īstenošanas termiņiem. Šāds ierobežojums var
apdraudēt ES fondu projektos noteikto mērķu un
rezultātu sasniegšanu, kā arī palielina
administratīvo slogu gan atbildīgajām iestādēm,
gan MK. Vienlaikus vēršam uzmanību, ka MK
2014. gada 16. decembra noteikumu Nr. 784 51.
punkts nosaka grozījumu, tai skaitā projekta
īstenošanas termiņa pagarināšanu, veikšanas
kārtību (nav paredzēta projekta īstenošanas
termiņa pagarināšana tikai pēc atbilstoša MK
lēmuma).
Ekonomikas ministrija
Aicinām Finanšu ministriju izvērtēt, vai
protokollēmuma 5.11 punkts neradīs papildus
administratīvo slogu un kavēšanos projektu
īstenošanas laikā. Norādām, ka esam saņēmuši
informāciju, ka šobrīd tirgū trūkst kvalificēti
speciālisti projektu darbu izpildei, kas var novest,
piemēram, pie tādām situācijām, kā iepirkuma
slēgšana bez rezultāta. Šis un citi no projekta
iesniedzēja neatkarīgi faktori var objektīvi
aizkavēt projektu īstenošanu. Tas savukārt var
nozīmēt to, ka, lai pagarinātu projektu īstenošanu
un attiecināmības periodu, būs nepieciešamas
daudz sarežģītākas procedūras, kas kavēs gan
projektu īstenotāju, gan AI un SI darbu.
Protokollēmuma
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
Saskaņošanas laikā
5.12. apakšpunkts:
ministrija
panākta vienošanās.
5.12.
Finanšu
ministrijai, Lūdzam precizēt protokollēmuma projekta 5.12. Atbilstoši
10.08.2017.
izstrādājot 2018. gada plānus apakšpunkta redakciju, nosakot, ka atbildīgās sanāksmē
FM
par
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8.8. Finanšu ministrijai, izstrādājot
2018. gada plānus saskaņā ar
Ministru
kabineta
2015. gada
24. februāra noteikumu Nr. 108
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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,
sadarbībā ar Centrālo finanšu un
līgumu aģentūru un atbildīgajām
iestādēm aktualizēt ierobežotas
projektu
iesniegumu
atlases
plānoto projektu iesniegumu
iesniegšanas
termiņu
un
maksājuma pieprasījumu plānu
(indikatīvais
katra
projekta
iesniedzēja plāns pieejams tīmekļa
vietnē
http://www.esfondi.lv/upload/00finansu-raditaji-un-to-izpilde/ipiaizpildes/ipia_saraksts_31.05..xlsx)
un līdz 2018. gada 1. martam
iesniegt apstiprināšanai Ministru
kabinetā.
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iestādes iesaistās informācijas apkopošanā tikai
par tām ierobežotajām projektu iesniegumu
atlasēm (turpmāk – IPIA), kurās līdz attiecīgajam
brīdim nav iesniegti projektu iesniegumi. Šāda
prakse, vienojoties ar CFLA, tika piemērota arī
līdz šim, ņemot vērā faktu, ka saskaņā ar Eiropas
Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda
2014.—2020. gada plānošanas perioda vadības
likuma 12.pantā noteikto CFLA kā sadarbības
iestāde nodrošina projektu iesniegumu atlasi,
projektu īstenošanas uzraudzību un kontroli,
projektu mērķu un iznākuma rādītāju
sasniegšanas uzraudzību, analizēt problēmas
projektu īstenošanā un iesniegt atbildīgajai
iestādei, vadošajai iestādei un uzraudzības
komitejai priekšlikumus par projektu īstenošanas
uzlabošanu. Līdz ar to attiecībā uz tām IPIA, kur
projektu iesniegumi ir iesniegti, apstiprināti vai
turpinās to vērtēšana, visai informācijai par
plānotajiem maksājumiem ir jābūt iekļautai
projekta iesnieguma veidlapā vai arī precizētajā
maksājumu grafikā, attiecīgi – šai informācijai ir
jābūt CFLA rīcībā, un atbildīgo iestāžu iesaiste
šajā procesā nav nepieciešama un nav pamatota.

Kohēzijas politikas ES
fondu
investīciju
aktualitātēm skaidrotajam
un
vienošanās
esam
precizējuši
redakciju.
Sniedzam skaidrojumu, ka
nav plānots mainīt līdz šim
piemēroto
praksi
par
savstarpēju vienošanos ar
CFLA un uzskatām, ka nav
nepieciešams
detālāk
precizēt
šo
protokollēmuma punktā, jo
protokollēmuma punktā ir
ietverts jautājums par
“plānotajiem projektiem”,
attiecīgi
par
tiem
projektiem, kuriem jau ir
noslēgti
līgumi
vai
iesniegti
projektu
iesniegumi,
atbildīgās
iestādes tiks iesaistītas tikai
pēc nepieciešamības sniegt
savu vērtējumu par to vai
šie plāni ir izpildāmi,
iespējams atbildīgo iestāžu
rīcībā uz to brīdi būs kāda
aktuālāka informācija, kas
var ietekmēt plānus un
attiecīgi, to izpildi. . Pat arī
ja atbildīgā iestāde netiks
iesaistīta, ar šiem plāniem
būs
nepieciešams
iepazīties.

"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, sadarbībā ar
Centrālo finanšu un līgumu
aģentūru un atbildīgajām iestādēm
aktualizēt ierobežotas projektu
iesniegumu atlases plānoto projektu
iesniegumu iesniegšanas termiņu un
maksājuma pieprasījumu plānu par
tām
ierobežotajām
projektu
iesniegumu atlasēm, kurās līdz
attiecīgajam brīdim nav iesniegti
projektu iesniegumi (indikatīvais
katra projekta iesniedzēja plāns
pieejams
tīmekļa
vietnē
http://www.esfondi.lv/upload/00finansu-raditaji-un-to-izpilde/ipiaizpildes/ipia_saraksts_31.05..xlsx)
un līdz 2018. gada 1. martam
iesniegt apstiprināšanai Ministru
kabinetā;
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12.

Protokollēmuma 5.13. un
5.14. apakšpunkti:
5.13. Finanšu ministrijai Ministru
kabineta ikmēneša informatīvajā
ziņojumā “Par Eiropas Savienības
struktūrfondu un Kohēzijas fonda
investīciju ieviešanas statusu”, kas
iesniedzams Ministru kabinetā līdz
2017. gada
29. septembrim,
iekļaut detalizētu sarakstu ar katru
plānoto vai īstenošanā esošu
ierobežotas projektu iesniegumu
atlases projektu, kur konstatētas
ieviešanas finanšu plānu negatīvas
novirzes vai projekta iesniegums
nav iesniegts noteiktajā termiņā.
5.14. ES fondu atbildīgajām
iestādēm atbilstoši to komptenecē
esošajiem specifiskajiem atbalsta
mērķiem izvērtēt informāciju par
projektu ieviešanas negatīvām
novirzēm, kas tiks sniegta saskaņā
ar
šī
protokollēmuma
5.13. apakšpunktu,
un
līdz
2017. gada 31. oktobrim iesniegt
Ministru kabinetā informatīvo
ziņojumu
par
situācijas
novērtējumu, tai skaitā par katru
projektu,
un
priekšlikumus
finansējuma pārdalēm vai citu
rīcību, lai novērstu riskus darbības
programmā
noteikto
mērķu
izpildē.
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Labklājības ministrija
Lūdzam
pārskatīt
informatīvā
ziņojuma
protokollēmuma
projekta
5.13.
un
5.14.apakšpunktā noteikto termiņu, līdz kuram
atbildīgajām iestādēm ir jāiesniedz Ministru
kabinetā informatīvos ziņojumus par situācijas
novērtējumu – to nosakot ne ātrāk kā līdz
2017.gada 1.novembrim. Atbildīgajām iestādēm
būtu nepieciešami vismaz divi mēneši, lai
izstrādātu un saskaņotu noteiktā kārtībā Ministru
kabineta informatīvos ziņojumus.

Ņemts vērā.
Atbilstoši
10.08.2017.
sanāksmē
FM
par
Kohēzijas politikas ES
fondu
investīciju
aktualitātēm skaidrotajam
un
vienošanās
esam
precizējuši
redakciju
attiecībā uz uzdevumu,
kas
attiecināms
uz
atbildīgajām
iestādēm.
Skaidrojam, ka termiņš
Finanšu ministrijai attiecīgi
netiek mainīts.

8.9. Finanšu ministrijai Ministru
kabineta ikmēneša informatīvajā
ziņojumā “Par Eiropas Savienības
struktūrfondu un Kohēzijas fonda
investīciju ieviešanas statusu”, kas
iesniedzams Ministru kabinetā līdz
2017. gada 29. septembrim, iekļaut
detalizētu sarakstu
specifisko
atbalsta mērķu maksājumu plānu
negatīvām novirzēm un katru
plānoto vai īstenošanā esošu
ierobežotas projektu iesniegumu
atlases projektu, kur konstatētas
ieviešanas finanšu plānu negatīvas
novirzes vai projekta iesniegums
nav iesniegts noteiktajā termiņā;
8.10. ES fondu atbildīgajām
iestādēm atbilstoši to komptenecē
esošajiem specifiskajiem atbalsta
mērķiem sadarbībā ar Centrālo
finanšu un līgumu aģentūru izvērtēt
situāciju ar
Eiropas Savienības
fondu
investīciju
ieviešanas
negatīvām novirzēm, balstoties uz
informāciju, kas tiks sniegta saskaņā
ar
šī
protokollēmuma
8.9. apakšpunktu,
un
līdz
2017. gada 1. novembrim iesniegt
Ministru kabinetā bez saskaņošanas
ar citām iestādēm informatīvo
ziņojumu par situācijas novērtējumu
un priekšlikumus finansējuma
pārdalēm vai citu rīcību, tai skaitā
attiecībā uz individuālu projektu, ja
nepieciešams, lai novērstu riskus
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darbības programmā noteikto mērķu
izpildē.
13.

Protokollēmuma
5.14. apakšpunkts:
5.14. ES fondu atbildīgajām
iestādēm atbilstoši to komptenecē
esošajiem specifiskajiem atbalsta
mērķiem izvērtēt informāciju par
projektu ieviešanas negatīvām
novirzēm, kas tiks sniegta saskaņā
ar
šī
protokollēmuma
5.13. apakšpunktu,
un
līdz
2017. gada 31. oktobrim iesniegt
Ministru kabinetā informatīvo
ziņojumu
par
situācijas
novērtējumu, tai skaitā par katru
projektu,
un
priekšlikumus
finansējuma pārdalēm vai citu
rīcību, lai novērstu riskus darbības
programmā
noteikto
mērķu
izpildē.
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Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrija
VARAM iebilst pret esošo protokollēmuma
projekta 5.14. apakšpunkta redakciju, kas paredz
pienākumu atbildīgajām iestādēm “izvērtēt
informāciju par projektu ieviešanas negatīvajām
novirzēm, … un … iesniegt Ministru kabinetā
informatīvo ziņojumu par situācijas novērtējumu,
tai skaitā par katru projektu,…”. Vēršam
uzmanību, ka esošā 5.14. punkta apakšpunkta
redakcija ir pretrunā ar Eiropas Savienības
struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.—
2020.gada plānošanas perioda vadības likumā
noteikto pienākumu un atbildības sadalījumu
attiecībā uz projektu līmeņa uzraudzību, t.sk.,
saistīto datu uzkrāšanu un analīzi. Norādām, ka
atbilstoši
spēkā
esošajam
tiesiskajam
regulējumam atbildīgajām iestādēm nav deleģēts
pienākums un attiecīgi nav piešķirti resursi
projektu līmeņa datu uzkrāšanai un analīzei, līdz
ar to atbildīgās iestādes savas kompetences
ietvaros nevar sagatavot informatīvu ziņojumu ar
projektu līmeņa analīzi.
Tāpēc norādām, ka šajā situācijā ir nepieciešams
uzdot CFLA veikt detalizētu projektu līmeņa
informācijas analīzi un sagatavot apkopojumu par
konstatētajām problēmām, kas sekojoši tiktu
izplatīts arī vadošajai iestādei un atbildīgajām
iestādēm, lai, pamatojoties uz CFLA sagatavoto
analīzi, nepieciešamības gadījumā attiecīgās
atbildīgās iestādes varētu sagatavot priekšlikumus

Saskaņošanas laikā
panākta vienošanās.
Atbilstoši
10.08.2017.
sanāksmē
FM
par
Kohēzijas politikas ES
fondu
investīciju
aktualitātēm skaidrotajam
un
vienošanās
esam
precizējuši
redakciju.
Sniedzam skaidrojumu, ka
atbildīgajām iestādēm ir
kopumā
jāvērtē
informācija par visiem
pārziņā
esošajiem
specifiskajiem
atbalsta
mērķiem
(ne
tikai
ierobežotas
projektu
iesniegumu atlases), kas
būs
iekļauta
Finanšu
ministrijas ziņojumā, kas
tiks iesniegts MK līdz
2017. gada
29. septembrim.
Ja
atbildīgā iestāde konstatē
būtiskus
riskus
kāda
projekta (vai konkrēta
finansējuma
saņēmēja
vairākos
projektos)
realizācijā (saskata, ka
konkrētu projektu tomēr
varētu nerealizēt un naudu

8.10.
ES fondu atbildīgajām
iestādēm atbilstoši to komptenecē
esošajiem specifiskajiem atbalsta
mērķiem sadarbībā ar Centrālo
finanšu un līgumu aģentūru izvērtēt
situāciju ar Eiropas Savienības
fondu
investīciju
ieviešanas
negatīvām novirzēm, balstoties uz
informāciju, kas tiks sniegta saskaņā
ar
šī
protokollēmuma
8.9. apakšpunktu,
un
līdz
2017. gada 1. novembrim iesniegt
Ministru kabinetā bez saskaņošanas
ar citām iestādēm informatīvo
ziņojumu par situācijas novērtējumu
un priekšlikumus finansējuma
pārdalēm vai citu rīcību, tai skaitā
attiecībā uz individuālu projektu, ja
nepieciešams, lai novērstu riskus
darbības programmā noteikto mērķu
izpildē.
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par veicamo rīcību attiecībām uz tām problēmām
un situācijām, kuru risināšana ir atbildīgās
iestādes kompetencē un ietekmes sfērā.
Vienlaikus vēršam uzmanību, ka daudzi kavējumi
projektos, piemēram, kavējumi, kas ir saistīti ar
problēmām dažāda veida izpildītāju (projektētāju,
būvnieku un tml.) piesaistē, kavējumi iepirkumu
procedūrās, kā arī kavējumi, kas ir saistīti ar
sliktiem laika apstākļiem, un citas līdzīgas
situācijas nav problēmas, kuras var atrisināt
atbildīgās iestādes. Tāpat arī norādām, ka ne visi
kavējumi projektu ieviešanā, t.sk., maksājumu
kavējumi rada tūlītēju risku attiecīgā specifiskā
atbalsta mērķa starpposma mērķu sasniegšanā,
tāpēc, lai neradītu lieku administratīvo slogu
iesaistītajām pusēm, gatavojot un iesniedzot
Ministru kabinetā informatīvos ziņojumus, šādas
situācijas ir jākontrolē projektu uzraudzības
procesā, nepieciešamības gadījumā attiecīgi
pielāgojot projektu ieviešanas un maksājumu
iesniegšanas grafikus.
Tāpēc, ņemot vērā iepriekšminēto, lai mazinātu
administratīvo slogu atbildīgajām iestādēm un
Ministru
kabinetam,
lūdzam
precizēt
protokollēmuma projekta 5.14. punktu,
nosakot, ka atbildīgās iestādes sagatavo un
iesniedz
informatīvo
ziņojumu
Ministru
kabinetam gadījumā, ja atbildīgā iestāde,
izvērtējot CFLA sagatavoto projektu līmeņa
analīzi par negatīvajām ieviešanas novirzēm,
konstatē būtiskus riskus atbildīgās iestādes
pārziņā esošo specifisko atbalsta mērķu vai
pasākumu mērķu vai starpposma rādītāju
nesasniegšanai.
Satiksmes ministrija
FMizz_110917_ES_fondi

novirzīt citiem projektiem),
tad attiecīgi ar ziņojuma
starpniecību
informē
valdību par nepieciešamo
rīcību, lai novērstu riskus
darbības
programmā
noteikto mērķu izpildē.
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Precizēt
protokollēmuma
projekta
5.14.apakšpunktu atbilstoši ES fondu likumā
noteiktajam funkciju dalījumam. Atbilstoši ES
fondu likuma 12.panta trešās daļas 9.punktam
sadarbības iestādes pienākums ir nodrošināt
projektu īstenošanas uzraudzību un kontroli,
projektu mērķu un iznākuma rādītāju
sasniegšanas uzraudzību, analizēt problēmas
projektu īstenošanā un iesniegt atbildīgajai
iestādei, vadošajai iestādei un uzraudzības
komitejai priekšlikumus par projektu īstenošanas
uzlabošanu. Ņemot vērā minēto, piedāvājam
izteikt 5.14.apakšpunktu šādā redakcijā: “ES
fondu atbildīgajām iestādēm, atbilstoši to
kompetencē esošajiem specifiskajiem atbalsta
mērķiem, izvērtēt informāciju par projektu
ieviešanas negatīvajām iezīmēm, kas tiks sniegta
saskaņā ar šī protokollēmuma 5.13.apakšpunktu,
un līdz 2017.gada 31.oktobrim iesniegt Ministru
kabinetā informatīvo ziņojumu par situācijas
novērtējumu specifisko atbalsta mērķu īstenošanā
un priekšlikumus finansējuma pārdalei vai citu
rīcību, ja tāda nepieciešama, lai novērstu riskus
darbības programmā noteikto vidusposma mērķu
izpildē”. Vienlaikus lūdzam vadošo iestādi sniegt
atbildīgajām iestādēm norādes par kritērijiem, kas
būtu
piemērojami
atbildīgās
iestādes
novērtējumā, lai nodrošinātu vienlīdzīgu
attieksmi pret projektu īstenotājiem.
Izglītības un zinātnes ministrija
Lūdzam precizēt MK protokollēmuma 5.14.
apakšpunktu, nosakot, ka atbildīgajām iestādēm
ciešā sadarbībā ar CFLA ir jāizvērtē informāciju
par projektu ieviešanas negatīvām novirzēm to
kompetencē esošo specifisko atbalsta mērķu
FMizz_110917_ES_fondi
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ietvaros un jāiesniedz MK informatīvo ziņojumu
par situācijas novērtējumu, tai skaitā par katru
ierobežotas projektu iesniegumu atlases projektu,
kur konstatētas ieviešanas finanšu plānu negatīvas
novirzes vai projekta iesniegums nav iesniegts
noteiktajā termiņā, un priekšlikumus finansējuma
pārdalēm vai citu rīcību, lai novērstu riskus
darbības programmā noteikto mērķu izpildē.
Skaidrojam, ka Likumā ir precīzi noteikts vadošās
iestādes deleģēto funkciju sadalījums starp ES
fondu administrēšanā iesaistītajām institūcijām –
vadošo iestādi, atbildīgajām iestādēm un
sadarbības
iestādi,
panākot
funkciju
nedublēšanos, kā arī saskaņā ar Likuma 12.pantā
noteiktajām sadarbības iestādes tiesībām un
pienākumiem, secināms, ka darbs ar projektu
iesniedzējiem un finansējuma saņēmējiem ir
sadarbības iestādes kompetencē (skat. arī Likuma
11.panta 4.daļu). IZM ieskatā, šādas analīzes
veikšana ir jānodrošina ciešā sadarbībā ar CFLA,
gan ņemot vērā iepriekš minēto, gan lai neradītu
papildu administratīvo slogu potenciālajiem un
esošajiem finansējuma saņēmējiem (piemēram,
informācijas pieprasīšana no atbildīgās un
sadarbības iestādes atšķirīgos griezumos vai
termiņos u.c.). Vienlaikus lūdzam MK
protokollēmuma 5.14. apakšpunktā paredzētajam
uzdevumam noteikt citu izpildes termiņu,
piemēram, līdz 2017.gada 30.novembrim, ņemot
vērā gan atbildīgās iestādes informatīvā ziņojuma
projekta
sagatavošanai
un
saskaņošanai
nepieciešamo laiku pirms tā iesniegšanas MK
(saziņa ar CFLA un esošajiem/potenciālajiem
finansējuma saņēmējiem), gan to, ka šobrīd nav
precīzi
zināms
MK
protokollēmuma
FMizz_110917_ES_fondi
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14.

Informatīvā ziņojuma 9.-11.lpp.
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5.13. apakšpunktā minētā informatīvā ziņojuma
izskatīšanas MK datums. Tāpat aicinām paredzēt,
ka MK protokollēmuma 5.13. apakšpunktā
minētajā informatīvajā ziņojumā tiks noteikti tie
projekti / projektu iesniegumi, par kuriem būs
jāsniedz MK protokollēmuma 5.14. apakšpunktā
noteiktais informatīvais ziņojums (no esošās
informatīvā ziņojuma redakcijas nav skaidrs, pie
kāda apjoma negatīvām novirzēm būs jāgatavo
informatīvais ziņojums). IZM ieskatā, lai
mazinātu administratīvo slogu, bet vienlaikus
nodrošinot pastiprinātu uzraudzību, nebūtu
jāiekļauj formāla informācija, ja negatīvā novirze
ir nebūtiska.
Satiksmes ministrija
Papildināt informatīvā ziņojuma 3.sadaļu “2007.–
2013. gada plānošanas perioda ES fondu
slēgšana” un attiecīgi arī protokollēmuma
projektu
ar
informāciju,
ka
projekta
Nr.3DP/3.3.1.5.0/08/IPIA/SM/001 „Daugavpils
autotransporta mezgls (Vidzemes, Piekrastes,
A.Pumpura, Višķu iela)” ietvaros, pamatojoties
uz finansējuma saņēmēja sniegtu papildinošu un
precizētu informāciju, kā arī Iepirkumu
uzraudzības biroja viedokli, Satiksmes ministrija
kā atbildīgā iestāde, ņemot vērā jaunus lietas
tiesiskos apstākļus, atzīst par pamatotu atmaksu
402 934.99 euro apmērā, kā rezultātā no valsts
budžeta ir jāveic atmaksa 360 626.83 euro, kas
normatīvajos aktos noteiktā kārtībā jāpieprasa no
74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes
procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00
programmas "Nesadalītais finansējums ES
politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu

Ņemts vērā.

Informācija iekļauta ziņojuma
3.sadaļā
un
protokollēmumā
iekļauts attiecīgs punkts:
4. Ņemot vērā informatīvajā
ziņojumā sniegto informāciju par
ES
fondu
2007.-2013. gada
plānošanas
perioda
ietvaros
apstrīdēšanas rezultātā Satiksmes
ministrijas pieņemto lēmumu par
labu finansējuma saņēmējam,
Satiksmes ministrijai 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
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palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu
īstenošanai".

15.

Informatīvā ziņojuma 11.lpp.
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Labklājības ministrija
Lūdzam precizēt informatīvā ziņojuma 11.lpp
aprakstu:
a) svītrojot vārdu “galvenokārt” pirms vārdiem
“dēļ nepieciešamības uzlabot pamatojumu
veselības jomā”;
b) novēršot tehnisku neprecizitāti un norādot, ka
2017.gada rudenī tiks uzsākts jaunu darbības
programmas “Izaugsme un nodarbinātība”
(turpmāk – DP) grozījumu Nr.3 izstrādes process
(šobrīd ir minēts, ka 2017.gada rudenī tiks virzīti
DP grozījumi Nr.2);
c) papildinot ar informāciju, ka LM virzāmie
priekšlikumi 9.prioritārā virziena “Sociālā
iekļaušana un nabadzības apkarošana” (turpmāk
- 9.prioritārais virziens) snieguma ietvara mērķu
samazinājumam, kas tiks virzīti kā DP grozījumi
Nr.3, ir saskaņoti ar Eiropas Komisiju (atbilstoši
precizējumi veicami arī informatīvā ziņojuma
25.lpp). Vienlaikus lūdzam papildināt, ka līdz ar
minētajiem grozījumiem LM virzīs arī izmaiņas
7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt
nodarbinātībā,
izglītībā
vai
apmācībās
neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības
ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” (turpmāk –

Ņemts vērā.

īstenošanai"
uz
61.09.00
apakšprogrammu “Kohēzijas fonda
(KF) finansētie ierobežotās atlases
projekti (2007 - 2013) Kohēzijas
fonda
projekta
Nr.3DP/3.3.1.5.0/08/IPIA/SM/001
„Daugavpils autotransporta mezgls
(Vidzemes, Piekrastes, A.Pumpura,
Višķu iela)” 360 626,83 euro
apmērā.
Precizēta informācija ziņojuma 4.1.
apakšadaļā.
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Informatīvā ziņojuma 12.lpp.

17.

Informatīvā ziņojuma 12. un
16.lpp.

FMizz_110917_ES_fondi

7.2.1.SAM)
īstenošanā
(t.sk.,
paredzot
nepieciešamās izmaiņas, kas saistītas ar Jauniešu
Nodarbinātības iniciatīvas atbalsta izmantošanas
termiņa pagarināšanu, kā arī par turpmāka
atbalsta
nodrošināšanu
jauniešiem
pēc
7.2.1.SAM pasākuma “Aktīvās darba tirgus
politikas
pasākumu
īstenošana
jauniešu
bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai”
noslēgšanās).
Precizēta informācija ziņojuma 4.1.
Labklājības ministrija
Ņemts vērā.
Lūdzam papildināt informatīvā ziņojuma 12.lpp
apakšadaļā.
ietverto informāciju par investīciju nosacījumu
izstrādes statusu ar informāciju attiecībā uz
izmaiņām plānotajās atlasēs, norādot, ka LM
neplāno īstenot 7.2.1.SAM pasākumu “Jauniešu
garantijas pasākumu īstenošana pēc 2018.gada”
(turpmāk – 7.2.1.3.SAM pasākums) kā atsevišķu
pasākumu. 7.2.1.3.SAM pasākuma finansējums
tiks pārdalīts 7.1.1.specifiskajam atbalsta mērķim
“Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un
prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam”
(turpmāk – 7.1.1.SAM) un 9.1.1.specifiskajam
atbalsta mērķim “Subsidētās darbavietas
nelabvēlīgākajā
situācijā
esošiem
bezdarbniekiem” (turpmāk – 9.1.1.SAM), lai
turpinātu
sniegt
atbalstu
jauniešiem
bezdarbniekiem neformālās un profesionālās
izglītības programmu, subsidētās nodarbinātības
pasākumu, darbnīcu jauniešiem un darba prasmju
attīstības nevalstiskajā sektorā pakalpojumu
ietvaros.
Ziņojuma redakcija precizēta.
Satiksmes ministrija
Ņemts vērā.
Lai nodrošinātu vispusīgas un objektīvi pamatotas Ziņojums papildināts ar
informācijas atspoguļošanu ziņojumā, skaidrojot koncentrētu skaidrojumu
investīciju nosacījumu izstrādes kavēšanās par to, ka katrs procesa
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negatīvo ietekmi uz projektu iesniegumu atlasēm,
līgumu slēgšanu un ieviešanas naudas plūsmu, kā
arī ekonomisko aktivitāti tautsaimniecībā
4.1.apakšsadaļā (12.lpp), aicinām ņemt vērā un
atbilstoši ievērtēt visu konsekvento un saistīto
procesu ietekmi uz ES fondu finanšu plūsmu un
ekonomisko aktivitāti tautsaimniecībā, tostarp
projektu iesniegumu atlasēm un līgumu slēgšanai
veltīto laiku absolūtā izteiksmē salīdzinājumā ar
pārējiem procesiem. Vēršam uzmanību, ka
daudzos gadījumos minētajiem procesiem
patērētais laiks mērāms vairākos mēnešos,
atsevišķos gadījumos vairāk vai mazāk objektīvu
iemeslu dēļ – līdz pat gadam, līdz ar to ziņojuma
4.1.apakšsadaļas 16.lpp iekļautā norāde par
pēdējā pusgada laikā panākto 5-7 darba dienu
ietaupījumu projektu iesniegumu vērtēšanai un
līgumu slēgšanai būtu vērtējama relatīvi
kontekstā ar kopējo procesiem patērēto laiku un
iespējamo pozitīvo ietekmi uz rezultātu.
Labklājības ministrija
Lūdzam skaidrot informatīvā ziņojuma 13.lpp
ietverto informāciju par veikto atmaksu
(maksājumu) finansējuma saņēmējiem plāna
atkāpju būtiskumu (proti, šobrīd informatīvajā
ziņojumā ir ietverta informācija, ka atmaksu plāni
kopumā ir sekmīgāki jomās, kas vērstas uz
transporta sistēmas attīstību, vides un kultūras
atbalstu, bet visās atlikušajās prioritātēs atpaliek
no plānotā). Vēlamies vērst uzmanību, ka,
atbilstoši atbildīgās iestādes informācijai,
maksājumu prognožu finansējuma saņēmējiem
izpilde 2017.gada pusgada griezumā 7.prioritārā
virziena
“Nodarbinātība
un
darbaspēka

laika
ietaupījums
ir
nozīmīgs un iestādes,
sadarbojoties,
turpina
meklēt
iespējas
uzlaojumiem. Skaidrojam,
ka pusgada ziņojuma
mērķis nav sniegt pilnīgu
izvērtējumu par procesu
efektivitāti, bet gan ilustrēt
gan riskus, gan arī
pozitīvus
aspektus.
Operatīvā darbā gan AI,
gan FM sadarbojas ar
CFLA, risina jautājumus
optimizācijai.

Ziņojuma redakcija precizēta.
Ņemts vērā.
Ziņojuma
redakcija
precizēta.
Sniedzam
skaidrojumu,
ka
informatīvajā
ziņojumā
ietvertā informācija par
veiktajām atmaksām un
sekmīgākajām jomām, tās
ir tāds jomas, kuras
izpildījušas savus plānus
100% vai virs. Savukārt
pārējās jomās izpilde nav
bijusi 100% atbilstoši
plānam, tādēļ tajās ir
zināma izpildes atkāpe.
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Informatīvā ziņojuma 14.lpp. un
16.-17.lpp
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mobilitāte” ietvaros ir 94,4%. Mūsuprāt, šādi dati LM minēto var uzskatīt par
neliecina par būtiskām atkāpēm no plāna.
izpildi
ar
pieļaujamo
novirzi, kamēr neietekmē
ES
finansējuam
saņemšanas iepsējas no EK
vai budžeta izdevumus,
tādēļ netiek izcelts kā īpaši
apsveicams sniegums.
Satiksmes ministrija
Saskaņošanas laikā
Vērtējot ES fondu ieviešanas progresu kopumā,
panākta vienošanās.
ziņojuma 4.1.apakšadaļas ietvaros norādīts uz Sniedzam skaidrojumu, ka
projektu iesniegumu zemo kvalitāti (14.lpp.) un operatīvā informācija ir
finansējuma saņēmēju kapacitātes un disciplīnas pieejama
regulārajos
trūkumu projektu dokumentācijas izstrādē, jo ziņojumos MK9. Kā arī
īpaši attiecībā uz finanšu plūsmas plānošanu un CFLA sadarbībā ar VI
plānu ievērošanu (16.–17.lpp). Vienlaikus meklē aizvien jaunus
ziņojumā ir uzsvērts, ka sadarbības iestāde risinājumus, lai uzlabotu
sadarbībā ar vadošo iestādi un atbildīgajām finanšu
plūsmu
un
iestādēm aizvien meklē risinājumus maksājumu rezultātu
sasniegšanu.
plūsmas intensificēšanai, aktīvi komunicē ar Efektīvi
konkrētās
finansējuma saņēmējiem, t.sk. aicinot intensificēt situācijas risināmas
uz
projektu ieviešanu.
konkrētu piemēru pamata
Ņemot vērā iezīmēto negatīvo tendenču būtisko un, iespējami negaidot
ietekmi uz rezultātu, t.sk. finanšu mērķu ziņojumus valdībai vai
sasniegšanu, lūdzam izskatīt iespēju papildināt citiem mērķiem. Tādēļ šajā
4.1.apakšsadaļu ar sadarbības iestādes analīzi par ziņojumā netiek sniegta
būtiskākajiem konstatēto izaicinājumu iemesliem detalizēta analīze, jo tas
un cēloņiem. Papildus, iespējams, turpmāko ES nav ziņojuma mērķis.
fondu progresa ziņojumu izstrādes procesā, Tāpat atbildīgās iestādes ir
ierosinām iespēju robežās detalizētāk izvērtēt aicinātas turpināt sniegt
finansējuma saņēmēju vājās kapacitātes un priekšlikumus
procesu
disciplīnas trūkuma cēloņus, ņemot vērā to, ka (1) uzlabošanai/paātrināšanai,
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lielākajai daļai finansējuma saņēmēju ir
iepriekšējo divu plānošanas periodu pieredze ES
fondu līdzfinansēto projektu īstenošanā, (2) šajā
plānošanas periodā veikta virkne uzlabojumu
darbā ar finansējuma saņēmēju, tostarp ieviests
vienas pieturas aģentūras princips, palielināts exante kontroļu apjoms, nodrošināts papildu
konsultatīvais atbalsts, (3) šī plānošanas perioda
ietvaros, nodrošinot EK noteikto sociālās
partnerības principu, finansējuma saņēmējiem,
salīdzinot ar iepriekšējiem plānošanas periodiem,
tikusi dota lielāka iespēja iesaistīties ES fondu
investīciju plānošanas procesos, tostarp sniegt
savu viedokli pie kritēriju, specifisko atbalsta
mērķu sākotnējo novērtējumu un tiesiskā
regulējuma izstrādes, tādējādi izveidojot
platformu potenciālo projektu īstenotāju zināšanu
un izpratnes par ES fondu ieviešanas prasībām un
ierobežojumiem iegūšanai agrīnā ES fondu
ieviešanas stadijā, kam būtu jākalpo par pamatu
efektīvākai turpmāko procesu īstenošanai.
Pamatojoties uz minēto vērtējumu, lūdzam sniegt
konkrētus proaktīvus ierosinājumus ES fondus
uzraugošo institūciju, tostarp sadarbības iestādes,
kā finansējuma saņēmēju vienīgā kontaktpunkta
pēc
projekta
iesnieguma
iesniegšanas,
turpmākajiem sadarbības uzlabojumiem atbilstoši
Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas
fonda 2014.–2020.gada plānošanas perioda
vadības likuma (turpmāk – ES fondu likums)
noteiktajām funkcijām. Ņemot vērā ziņojumā
uzsvērto iepirkumu procesu kā vienu no
būtiskākajiem kavējuma iemesliem, kā arī,
ievērojot būtiskos publiskā iepirkumu likuma
grozījumus š.g. martā, aicinām izvērtēt iespēju
FMizz_110917_ES_fondi

jo izpildīti/sasniegti gan
finanšu mērķi, gan fiziskie
rādītāji ir mūsu kopējās
interesēs,
Latvijas
interesēs, jo tas nozīmē, ka
arī
Latvijas
tautsaimniecība ir guvusi
labumu no ES fondu
projektu īstenošanas. Arī
atbildīgajām iestādēm ir
iepriekšējo
periodu
pieredze, bet diemžēl tas
nenozīmē, ka ieviešanā nav
konstatētas aizķeršanās.
Vienlaikus, informējam, ka
viens no pasākumiem
attiecībā
uz
risku
mazināšanu
projektu
izmaksu attiecināmībai ir
EM
uzsāktā
datu
apkopošana un analīze par
faktoriem, lai novērtētu
būvniecības
tirgus
attīstības tendences un
strauju cenu kāpuma riskus
attiecībā uz projektēšanas
pakalpojuma un būvdarbu
cenu
izmaiņām.
Tās,
galvenokārt, skar tādas
komponentes kā darba
spēka
izmaksas,
būvmateriālu un iekārtu
izmaksas,
kā
arī
pakalpojuma sniedzēju vai
būvdarbu veicēja peļņa.
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ieviest jaunus preventīvos, tostarp, apmācību un
konsultatīvos pasākumus, dažādojot to metodes
un formas, lai iespējami operatīvi un kvalitatīvi
vadītu un mazinātu riskus, kas saistīti ar projektu
izmaksu attiecināmību un savlaicīgu veikšanu
iepirkumu līgumu rezultātā.
Papildus minētajam ierosinām pārskatīt ziņojuma
16.lpp. otrās rindkopas pēdējo teikumu, novēršot
saturiski tehniskas neprecizitātes.
Labklājības ministrija
Lūdzam precizēt informatīvā ziņojuma 23. un
24.lpp ietverto informāciju par snieguma ietvara
rādītāju mērķu 2018.gada beigās izpildes
prognozi, informāciju par 9.prioritāro virzienu
norādot dalījumā pa nozarēm. Ņemot vērā, ka
minētais prioritārais virziens ietver vairākas
nozares un tā īstenošanā iesaistītas vairākas
institūcijas, šobrīd informatīvajā ziņojumā
ietvertais apraksts nesniedz skaidru priekšstatu
par katras nozares izpildes statusu.

Pēc datu apkopošanas un
analīzes sagaidāms, ka EM
publicēs šo informāciju.

Informatīvajā ziņojumā
Ņemts vērā.
10.08.2017. sanāksmes FM informācija.
par Kohēzijas politikas ES
fondu
investīciju
aktualitātēm
materiālos
pieejama
detalizēta
informācija.
Atbilstoši
vienošanās sanāksmē FM
regulāri turpinās informēt
atbildīgās iestādes par
prognozēm un iesaistīs
sadarbībā ar CFLA to
izstrādē un analīzē, t.sk., lai
lemtu par nepieciešamo
rīcību, kad aktuāli.
Informatīvajā
ziņojumā
papildināta
informācija,
t.sk. iekļaujot norādi, ka
detalizētas
operatīvās
prognozes
pieejamas
prognožu apakšsadaļā un
tiek regulāri aktualizētas:
http://www.esfondi.lv/fina
nsu-un-raditaju-plani-toizpilde

precizēta
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Informatīvā ziņojuma 25.lpp.
ilustrācija Nr.12

22.

Informatīvā ziņojuma 25.lpp.
ilustrācija Nr.13
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Izglītības un zinātnes ministrija
Ievērojot darbības programmā “Izaugsme un
nodarbinātība” noteikto, lūdzam precizēt
informatīvā ziņojuma 12. ilustrāciju (25.lpp.)
attiecībā uz informāciju par 8.2.2. specifiskā
atbalsta mērķa “Stiprināt augstākās izglītības
institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās
specializācijas jomās” īstenošanas ietvaros 2023.
gadā sasniedzamo mērķi, norādot, ka 2023. gadā
tie ir 300 pasniedzēji. Tāpat attiecībā uz
informāciju par: 1) 8.3.1. specifiskā atbalsta
mērķi “Attīstīt kompetenču pieejā balstītu
vispārējās izglītības saturu” lūdzam precizēt –
“mācību un metodiskie materiāli” un 2023.gadā
sasniedzamais mērķis – 61 mācību materiāls; 2)
8.3.3. specifiskā atbalsta mērķi “Attīstīt NVA
nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt
to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos
Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko
organizāciju vai jauniešu centru darbībā” lūdzam
precizēt, ka 2023.gadā sasniedzamais mērķis ir
5 262 jaunieši.
Labklājības ministrija
Lūdzam precizēt informatīvā ziņojuma 25.lpp
ilustrācijā Nr.13 “9.prioritārā virziena “Sociālā
iekļaušana un nabadzības apkarošana” snieguma
ietvara rādītāju statuss” ietverto tabulu, norādot
snieguma ietvara rādītāju (rādītājs “Bezdarbnieki,
tostarp ilgtermiņa, kas saņem atbalstu 9.1.” un
“Personas ar garīga rakstura traucējumiem, kas
saņem ESF atbalstu 9.2.2.”) izpildi uz 2017.gada
30.jūniju (šobrīd ir ietverta informācija par izpildi
uz 2016.gada 31.decembri).

Ņemts vērā.

Informatīvajā ziņojumā
informācija.

precizēta

Informatīvajā ziņojumā papildināta
Ņemts vērā.
Ziņojumā iekļauta norāde informācija.
uz
pieejamu
aktuālu
informāciju tīmekļa vietnē.
Sniedzam skaidrojumu, ka
akturālākie
rādītāju
izpildes datu (operatīvie no
vadības
informācijas
sistēmas) būs pieejami
vietnē, kur detalizētas
operatīvās
prognozes
pieejamas
prognožu
apakšsadaļā
un
tiek
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regulāri
aktualizētas:
http://www.esfondi.lv/fina
nsu-un-raditaju-plani-toizpilde) .
Informatīvajā ziņojumā precizēta
Satiksmes ministrija
Ņemts vērā.
Aicinām skaidrot un papildināt informatīvo
informācija.
ziņojumu ar informāciju par izmantoto
prognozēšanas metodi, balstoties uz kuru
noteikts, ka 6. prioritārajā virzienā (transporta
joma) snieguma ietvara rādītāju izpilde tiek
prognozēta ar nozīmīgu pārpildi (27.lpp
2.rindkopa).
Vēršam uzmanību, ka Satiksmes ministrijas kā
Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas
fonda 2014.–2020.gada plānošanas perioda
atbildīgās iestādes (turpmāk – AI) prognozes par
snieguma ietvara finanšu rādītāja starpposma
vērtības izpildi 100% apmērā ir piesardzīgas un
ņemot vērā projektu īstenotāju plānu novirzes,
kuras atsevišķos gadījumos izraisījuši ārējas
ietekmes faktori, KF finanšu rādītāja izpilde, pēc
AI šā brīža rīcībā esošiem datiem, ir
prognozējama ~85% apmērā no ES fondu 2014.–
2020.gada
plānošanas
perioda
Darbības
programmai “Izaugsme un nodarbinātība”
6.prioritārā virziena “Ilgtspējīga transporta
sistēma” snieguma ietvaram noteiktā finanšu
rādītāja starpposma vērtības. Esam gatavi arī
pārrunāt prognozi ar vadošās iestādes un
sadarbības iestādes pārstāvjiem vienotas izpratnes
veicināšanai.
Informatīvajā ziņojumā precizēta
Satiksmes ministrija
Ņemts vērā.
Lūdzam precizēt informatīvajā ziņojumā norādīto
informācija
ES fondu finansējumu RPSIA “Rīgas satiksmes”
lielajam
projektam
“Rīgas
tramvaja
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infrastruktūras attīstība”, lai nodrošinātu
konsekventu pieeju projektu aprakstiem sadaļā
“Lielie projekti” (28.lpp 2.punkts).
25.
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Labklājības ministrija
Lūdzam papildināt informatīvā ziņojuma 34.lpp,
norādot, ka līdzīga problēmsituācija, kur
administratīvais slogs rodas pašvaldībām tās
attīstības programmu vairākkārtēju saskaņošanu
Reģionālās attīstības koordinācijas padomē, ir arī
LM pārziņā esošajā 9.3.1.specifiskā atbalsta
mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu
aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti
neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā”
pasākumā “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība
deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai”. Proti,
ja pašvaldības attīstības programmas investīciju
plānā iekļautās projektu idejas atšķiras no
plānošanas reģionu 9.2.1.specifiskā atbalsta
mērķa “Paaugstināt sociālo dienestu darba
efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam
ar riska situācijās esošām personām” pasākuma
“Deinstitucionalizācija” ietvaros izstrādājamos
plānošanas reģionu deinstitucionalizācijas plānos
iekļautā pašvaldības apstiprinātā sabiedrībā
balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras
attīstības risinājuma, sabiedrībā balstītu sociālo
pakalpojumu attīstības plānojums attīstības
programmā ir precizējams un atkārtoti skaņojams
Reģionālās attīstības koordinācijas padomē.

Informatīvajā ziņojumā precizēta
Saskaņošanas laikā
informācija
panākta vienošanās.
Ņemot vērā, ka 4.2.sadaļā “
Risināmie jautājumi ES
fondu
ieviešanas
veicināšanai” tika svītrota
informācija par ITI SAM
atlasēm, šī informācija par
9.3.1.specifiskā
atbalsta
mērķa
“Attīstīt
pakalpojumu infrastruktūru
bērnu aprūpei ģimeniskā
vidē un personu ar
invaliditāti
neatkarīgai
dzīvei un integrācijai
sabiedrībā”
pasākumu
“Pakalpojumu
infrastruktūras
attīstība
deinstitucionalizācijas
plānu īstenošanai”
un
9.2.1.specifiskā
atbalsta
mērķa “Paaugstināt sociālo
dienestu darba efektivitāti
un
darbinieku
profesionalitāti darbam ar
riska situācijās esošām
personām”
pasākumu
“Deinstitucionalizācija”
netiek
iekļauta
informatīvajā ziņojumā.
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26.

Informatīvā ziņojuma 35.lpp. un
protokollēmuma 5.3. apakšpunkts:
5.3. Ņemot vērā informatīvā
ziņojuma
4.2. apakšsadaļas
3. punktā sniegto informāciju,
Ekonomikas ministrijai pārskatīt
4.2.1.1.pasākuma
“Veicināt
energoefektivitātes
paaugstināšanu dzīvojamās ēkās”
ieviešanas
nosacījumus,
nodrošinot
nepieciešamo
pasākumu veikšanu programmas
ieviešanas intensificēšanai, un līdz
2017. gada 2. oktobrim sniegt
informāciju Finanšu ministrijai par
veiktajiem pasākumiem un plānoto
turpmāko rīcību.
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Ekonomikas ministrija
Lūdzam svītrot Informatīvā ziņojuma 4.2. sadaļas
3. punktu. Norādām, ka 2017. gada 18. jūlijā tika
apstiprināti grozījumi Ministru kabineta 2016.
gada 15. marta noteikumos Nr. 160 “Darbības
programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.
specifiskā
atbalsta
mērķa
"Veicināt
energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un
dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1. specifiskā atbalsta
mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes
paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanas
noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 160),
ar kuriem tika veikta virkne uzlabojumu
programmas darbībā, kuriem šobrīd ir jāļauj
uzsākt sava darbība. Papildus norādām, ka
Ekonomikas ministrija un Altum nepārtraukti
analizē programmas ieviešanas progresu un
meklē risinājumus ātrākai projektu sagatavošanai
un izvērtēšanai. Attiecīgi lūdzam svītrot arī
protokollēmuma 5.3. punktu, neuzliekot EM un
Altum lieku administratīvo slogu, atskaitīties FM
par paveikto, bet gan izprast un atbalstīt gan tos
procesu uzlabojumus, kuri šobrīd jau tiek veikti,
gad vēl tikai plānotos uzlabojumus. Papildus tam,
protokollēmuma 5.14. punktā arī tiek noteikts, ka
ES fondu atbildīgajām iestādēm būs jāgatavo
informatīvais ziņojums programmas negatīvas
novirzes gadījumā. Informējam, ka pašlaik ir/tiek
veikti sekojoši programmas grozījumi:
1.1. veikta vērtēšanas procesa optimizēšana:
1.1.1. ir noteikts, ka de minis vērtē tikai pie
atbalsta pieteikuma iesniegšanas (ne
tad,
kad
iesniedz
tehnisko
dokumentāciju);

Papildināta
Ņemts vērā.
Atbilstoši
2017. gada 4.1.apakšsadaļa.
10. augusta
Vadošās
iestādes
organizētajā
sanāksmē, kurā piedalījās
arī
CFLA,
EM
un
ALTUM, par finanšu
instrumentu
uzraudzību
panāktajai
vienošanās,
protokollēmuma
5.3. apakšpunkts
tiek
svītrots.
Papildināts
informatīvais
ziņojums
atbilstoši EM atzinumā
iesniegtajiem
papildinājumiem, kā arī
ziņojumā ietverts, ka EM tā
pat
līdz
2017. gada
2. oktobrim jāiesniedz FM
informācija par veiktajiem
pasākumiem un plānoto
turpmāko rīcību procesu
uzlabošanai, t.sk. par tiem
ierosinājumiem,
kas
izdiskutēti
iepriekšminētajā
sanāksmē.

ziņojuma
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1.1.2. papildus, ar MK noteikumu Nr. 160
grozījumiem ir noteikts, ka nodokļu
parādi dzīvokļu īpašnieku līmenī nav
jāvērtē;
1.2. š.g. 1. augustā Altum mājas lapā tika
publicētas precizētas un no informācijas
apjoma pieprasīšanas viedokļa būtiski
samazinātas pieteikumu veidlapas:
1.2.1. Pieteikums atzinuma saņemšanai un
dalībai programmā;
1.2.2. Pieteikums Grantam;
1.2.3. Altum,
izvērtējot
tehnisko
dokumentāciju,
vairs
dzīvokļu
īpašniekiem neprasīs 1. kopsapulces
lēmumu – tas būs jāiesniedz tikai vienu
reizi pie Granta pieteikuma;
1.3. pašlaik Altum tiek pārskatīti visi iekšējie
daudzdzīvokļu māju atbalsta programmas
procesi, lai rastu optimālākus risinājumus.
Kā piemērus var minēt uzlabojumus:
1.3.1. iepirkumu veikšanā (piem., samazinot
darbu veicēju atlases termiņus,
izstrādājot atlases nolikuma paraugu);
1.3.2. tehniskās dokumentācijas vērtēšanā
(samazinot Altum izvērtēšanas laiku).
Papildus norādām, ka dzīvokļu
īpašnieku
pilnvaroto
personu
sagatavoto dokumentu kvalitāte sāk
būtiski
uzlaboties,
izprotot
programmas
ietvaros
noteiktās
prasības;
1.4. norādām, ka veicot MK noteikumu Nr. 160
grozījumus, par MK noteikumu Nr. 160 33.5.
apakšpunktu netika izteikts neviens
ierosinājums vai iebildums ne no dzīvokļu
FMizz_110917_ES_fondi
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27.

Informatīvā ziņojuma 37.lpp.
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īpašniekiem, ne to pilnvarotām personām.
Vēršam uzmanību un aicinām FM un CFLA
izvērtēt, ka pilnvarotās personas, ja tās tiks
piesaistītas projektu īstenošanai tikai īslaicīgi
– uz uzņēmuma līguma pamata, pēc projekta
īstenošanas var nebūt sasniedzamas.
Uzskatām, ka pilnvarotās personas, kuras ir
kopā ar attiecīgo daudzdzīvokļu māju
ilglaicīgi, ir dzīvokļu īpašniekiem daudz
uzticamāks sadarbības partneris, kurš arī nes
atbildību par projekta īstenošanu daudzu
gadu garumā;
Labklājības ministrija
Attiecībā uz informatīvā ziņojuma 37.lpp minēto
par KP VIS sniegtajām priekšrocībām un to, ka
Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk – NVA)
iesniedz informāciju papīra formātā, tādējādi
dublējot Centrālās finanšu un līgumu aģentūras
(turpmāk – CFLA) resursu patēriņu veicot
informācijas pārvadi KP VIS, lūdzam papildināt
ar aktuālo informāciju, norādot, ka NVA visi
projekti uz šo brīdi izmanto KP VIS (t.sk.,
aģentūras darbinieki ir apmeklējuši KP VIS
apmācības). Attiecībā uz minēto lūgums skatīt arī
pielikumā pievienoto NVA 2017.gada 7.augusta
vēstuli
Nr.1.1.-2.1.1/1977
“Par
Finanšu
ministrijas sagatavoto ziņojuma projektu
“Informatīvais ziņojums par ES fondu
investīcijām (līdz 2017.gada 30.jūnijam)””
(turpmāk – NVA 2017.gada 7.augusta vēstule
Nr.1.1.-2.1.1/1977).

Informatīvajā ziņojumā precizēta
Ņemts vērā.
Ziņojumā informācija ir informācija.
korekta, bet piekrītam
svītrot norādi uz NVA,
sagaidot nākamajā pārskata
perioda pilnīgu e-vides
izmantošanu. Vienlaikus
skaidrojam, ka uz šo brīdī
(09.08.2017)
visa,
ar
projektu
saistītā
dokumentācija
tiek
iesniegta e-vidē šādos
NVA projektos:
1) Projekts
Nr.7.1.2.1/15/I/001
“EURES tīkla darbība
Latvijā”
2) Projekts
Nr.7.1.2.2/16/I/001
“Darba
tirgus
prognozēšanas sistēmas
pilnveide”
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3) Projekts
Nr.7.3.2.0/16/I/001
“Atbalsts ilgākam darba
mūžam”
4) Projekts
Nr.9.1.1.2/15/I/001
“Atbalsts ilgstošajiem
bezdarbniekiem”
Savukārt pārējos, lai arī ir
noslēgti e-vides lietošanas
līgumi, kā arī NVA
pārstāvji ir piedalījušies
KPVIS apmācībās, šobrīd
notiek
tikai
daļēja
dokumentācijas plūsma evidē:
5) Projekts
Nr.7.1.1.0/15/I/001
“Atbalsts bezdarbnieku
izglītībai” ārējā vidē
iesniedz
iepirkumu
plānus un vienošanās
grozījumus. Maksājuma
pieprasījumi
un
pamatojošie dokumenti
pagaidām netiek sniegti
KP VIS.
6) Projekts
Nr.7.2.1.1/15/I/001 “Ja
uniešu garantijas” ārējā
vidē ir pievienoti daži
pamatojošās
dokumentācijas faili;
7) Projekts
Nr.9.1.1.1/15/I/001
FMizz_110917_ES_fondi
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28.

Informatīvā ziņojuma 39.lpp.

29.

Informatīvā ziņojuma 39.lpp.

30.

Informatīvā ziņojuma 40.lpp.
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Labklājības ministrija
Lūdzam precizēt informatīvā ziņojuma 39.lpp,
vārdus “LM pārziņā esošo SAM, kas vērsti uz
apmācībām” aizstājot ar vārdiem “LM pārziņā
esošo SAM, kas vērsti uz atbalsta sniegšanu
bezdarbniekiem izglītības iestādēs un pie darba
devēja”.
Ekonomikas ministrija
Lūdzam papildināt Informatīvā ziņojuma 4.2.
sadaļas 10. punktu ar norādi, ka vienas vienības
izmaksu metodiku nevar piemērot ne tikai
gadījumos, ja tiek veikts iepirkums, bet arī
atbalstam saskaņā ar valsts atbalsta shēmu
(izņemot de minimis un gadījumus, ja atbalsts tiek
sniegts vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes
pakalpojumu sniedzējiem).

“Subsidētās darbavietas
bezdarbniekiem” ārējā
vidē iesniedz tikai
PMPIG.
Informatīvajā ziņojumā precizēta
Ņemts vērā.
informācija.

Informatīvajā ziņojumā precizēta
Ņemts vērā.
Atbilstoši
10.08.2017. informācija.
sanāksmē
FM
par
Kohēzijas politikas ES
fondu
investīciju
aktualitātēm skaidrotajam
un
vienošanās
esam
precizējuši redakciju. Par
valsts atbalsta jautājumu
papildus notiek diskusijas
t.sk. ar EK dienestiem.
Informatīvajā ziņojumā precizēta
Izglītības un zinātnes ministrija
Ņemts vērā.
Lūdzam svītrot informatīvā ziņojuma 4.2.
informācija.
apakšnodaļas “Risināmie jautājumi ES fondu
ieviešanas veicināšanai” sadaļā “Lēmumu par
projektu iesniegumu apstrīdēšana VI” pie
plānotajiem vai jau veiktajiem pasākumiem
2. punktā (40.lpp.) ietverto informāciju un aizstāt
to ar šādu pasākumu: IZM saskaņā ar MK
2016.gada 8.novembra sēdes protokollēmuma
(protokols Nr.60 60.§) “Informatīvais ziņojums
“Par papildu finansējuma piešķiršanu praktiskās
pētniecības projektu atbalstam”” 4.punktā
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31.

Informatīvā ziņojuma 41.lpp.
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noteikto, līdz š.g. 31. augustam sagatavos
ziņojumu ar 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas
ievirzes pētījumi” pirmās kārtas atlases rezultātu
analīzi un priekšlikumiem turpmāko atlases kārtu
saturiskiem un procedurāliem uzlabojumiem, tai
skaitā izvērtējot 1. kārtas projektu iesniegumu
atlases vērtēšanas procedūras un dokumentāciju
un nepieciešamības gadījumā veicot atbilstošas
izmaiņas.
Izglītības un zinātnes ministrija
Lūdzam precizēt informatīvā ziņojuma 4.2.
apakšnodaļas “Risināmie jautājumi ES fondu
ieviešanas veicināšanai” pēdējo paragrāfu
(41.lpp.), atbilstoši Finanšu ministrijas 2017.gada
28.jūlija vēstulē Nr.21-3-01/5893 izteiktajam
aicinājumam. Vienlaikus skaidrojam, ka
nepiekrītam informatīvā ziņojuma tekstā
izteiktajam apgalvojumam, ka ir iespējams
ievērojami ietaupīt gan laiku, gan resursus, ja
ierobežotas projektu iesniegumu atlases projekta
iesnieguma dokumentācija tiek iesniegta prasītajā
minimālajā apmērā, kvalitātē un minimālā
gatavības pakāpē. Bieži vien praksē, īpaši
infrastruktūras attīstības projektu gadījumā,
zemākas gatavības pakāpes un kvalitātes
projektiem ir sarežģītāks un laikietilpīgāks
īstenošanas posms, kā arī pastāv augstāks
sadārdzinājuma risks.
Satiksmes ministrija
Informatīvajā ziņojumā ietvertais priekšlikumus
paātrināt ES fondu projektu uzsākšanu,
izmantojot iespēju iesniegt projektus sākotnēji
bez pilna tehniskā projekta gadījumos, kad
ierobežotās projektu atlasēs šis kritērijs ir
precizējamais, AI ieskatā, ne visos gadījumos

Informatīvajā ziņojumā precizēta
Ņemts vērā.
10.08.2017. sanāksmē FM informācija.
par Kohēzijas politikas ES
fondu
investīciju
aktualitātēm
sniegtsskaidrojums
un
precizēta
ziņojuma
redakcija.
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32.

Informatīvā ziņojuma 57.lpp.

33.
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sniegs vēlamo ietekmi uz 2018.gada snieguma
mērķu sasniegšanu. Atbildīgā iestāde piekrīt, ka
minētais risinājums uzlabos apstiprināto projektu
un noslēgto līgumu statistiku, taču vēlamo efektu
uz finanšu plūsmas uzlabošanu vairumā gadījumu
varēs sasniegt tikai tad, kad būs pieejams
tehniskais projekts, uz kura pamata uzsākt
būvdarbu veikšanu. Vēlamies atzīmēt, ka
būvprojekta izstrādes izmaksu līdzfinansēšana no
ES fondiem ir ierobežota līdz 10% no
attiecināmajām izmaksām, līdz ar to būvprojekta
izstrādes iepirkuma izmaksu attiecināšana būtisku
ieguldījumu finanšu plūsmas intensificēšanā
nesniegs. Tādējādi, lai efektīvi izmantotu
administratīvos resursus visās iesaistītajās pusēs,
uzskatām, ka šāds risinājums būtu piemērojams
tikai gadījumos, kad finansējuma saņēmējs spēj
skaidri demonstrēt ieguvumus no šādiem
grozījumiem, piemēram, ja projekta ātrāka
apstiprināšana ir nepieciešama nacionālā
līdzfinansējuma saņemšanai, t.sk. attiecībā uz
projekta sagatavošanas izmaksām.
Labklājības ministrija
Attiecībā uz komunikācijas aktivitātēm (2014.2020.gada plānošanas periodam) lūdzam
papildināt informatīvā ziņojuma 57.lpp ar
informāciju par konkursu “RegioStars Awards”
un Latvijas nomināciju kategorijā “Sieviešu
iespējas un aktīva līdzdalība”.
Izglītības un zinātnes ministrija
Vienlaikus lūdzam papildināt informatīvo
ziņojumu un MK protokollēmumu ar IZM
vērtējumu par izglītības iestāžu tīkla reformas
ietekmi uz ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas
perioda ieguldījumu ilgtspēju, kas tiks nosūtīts

Ņemts vērā.

Informatīvajā ziņojumā precizēta
informācija.

Ņemts vērā.

Informatīvajā ziņojumā papildināta
informācija un protokollēmumā
iekļauts attiecīgs punkts.
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Finanšu ministrijai atsevišķi ar elektroniskā pasta
vēstuli.

Atbildīgā amatpersona _______________________________________________________
(paraksts)
Ziepniece 67095614
Ieva.Ziepniece@fm.gov.lv
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