1
Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem
Protokollēmuma projektā „Par informatīvo ziņojumu par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu investīciju
progresu līdz 2017. gada 31. decembrim un 2018. gada februāra ikmēneša operatīvā informācija” (turpmāk –
protokollēmuma projekts)
un
Informatīvā ziņojuma projektā „Informatīvais ziņojums par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu investīciju
progresu līdz 2017. gada 31. decembrim un 2018. gada februāra ikmēneša operatīvā informācija” (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
pamatojums
noraidījumam

3

ministrijas
iebilduma

4

Projekta
Atzinuma sniedzēja uzturētais
attiecīgā
iebildums, ja tas atšķiras no
punkta
atzinumā norādītā iebilduma
(panta) galīgā
pamatojuma
redakcija
5
6

Informācija par starpministriju (starpinstitūciju) sanāksmi vai elektronisko saskaņošanu
Datums

05.02.2018.

Saskaņošanas dalībnieki

Tieslietu ministrija, Valsts kanceleja, Ārlietu ministrija,
Ekonomikas ministrija, Iekšlietu ministrija, Izglītības un
zinātnes ministrija, Kultūras ministrija, Labklājības ministrija,
Satiksmes ministrija, Veselības ministrija, Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrija un Zemkopības ministrija

Saskaņošanas dalībnieki izskatīja šādu ministriju (citu institūciju)
iebildumus
FMizz_230218_ES_fondi

2
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

Nr.
p.k.
1
1.

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

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

2
Jauns protokollēmuma
punkts

3
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrija
Lai nodrošinātu finansējuma saņēmēju informētību
un mazinātu riskus projekta darbību pabeigšanai
par finansējuma saņēmēja līdzekļiem vai
asignējuma apturēšanai, kas varētu radīt papildu
slogu valsts budžetam, lūdzam papildināt
protokollēmuma projektu ar jaunu punktu, kas
paredz uzdevumu sadarbības iestādei – Centrālajai
finanšu un līgumu aģentūrai (turpmāk – CFLA)
informēt finansējuma saņēmējus (projektu
vadītājus vai koordinatorus) par izmaiņām, kas
stāsies
spēkā
pēc
šī
protokollēmuma
apstiprināšanas.
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Atbildīgās ministrijas norāde par
to, ka iebildums ir ņemts vērā,
Projekta attiecīgā punkta (panta)
vai informācija par saskaņošanā
galīgā redakcija
panākto alternatīvo risinājumu
4
5
Lūgums
skatīt
papildināto
Elektroniskās saskaņošanas
informatīvā ziņojuma 4.3. sadaļu.
laikā panākta vienošanās
Informatīvais
ziņojums
ir
papildināts ar tekstu:
CFLA
informēs visus finansējuma
saņēmējus par ieviešanas plānu
finanšu disciplīnas pasākumiem
un izmaiņu stāšanas spēkā
termiņiem pēc protokollēmuma
apstiprināšanas.
Uzskatām, ka protokollēmumā to
nav nepieciešams atrunāt, jo
informēšanu
par
izmaiņām
paredz
arī
līgumsaistības
(Centrālā finanšu un līgumu
aģentūra (turpmāk – CFLA) ar
finansējuma
saņēmēju
(turpmāk –FS)), kā arī saskaņā ar
Sadarbības partneru darba grupa
par ES fondu jautājumiem
(turpmāk – KDG)
lēmumu,
CFLA tas būtu jādara obligātā
kārtā.

3
2.

Jauns protokollēmuma
punkts
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Protokollēmums papildināts ar
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
Ņemts vērā
ministrija
Protokollēmums papildināts ar jaunu punktu šādā redakcijā:
Lūdzam papildināt protokollēmuma projektu ar jaunu punktu
“[..] 12. Ņemot vērā informatīvā
jaunu punktu šādā redakcijā:
ziņojuma
3. sadaļā
sniegto
informāciju
par
Kultūras
„Kultūras ministrijai, ņemot vērā informatīvā
informācijas sistēmu centra
ziņojuma 3.sadaļā sniegto informāciju par
projektā
Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/
Kultūras informācijas sistēmu centra (KISC)
IPIA/IUMEPLS/021 “Kultūras
projektu Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/ IPIA/IUMEPLS/021
un atmiņas institūciju vienotās
“Kultūras un atmiņas institūciju vienotās
informācijas
pārvaldības
informācijas pārvaldības sistēma” un projektu
sistēma”
un
projektā
Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/
IUMEPLS/016
Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/
“Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas
IUMEPLS/016 “Vienotās valsts
izstrādes un ieviešanas 2.kārta”, sagatavot un līdz
arhīvu informācijas sistēmas
2018.gada
1.oktobrim
noteiktajā
kārtībā,
izstrādes un ieviešanas 2.kārta” ,
saskaņojot ar Vides aizsardzības un reģionālās
konstatētiem
zemiem
un
attīstības ministriju un Finanšu ministriju, iesniegt
neprogresējošiem
lietošanas
Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par
rādītājiem,
kā
arī
finansējuma
risinājumiem projektā izveidoto elektronisko
saņēmēju rīcības plāna situācijas
pakalpojumu
lietošanas
nodrošināšanai
uzlabošanai trūkumu, Kultūras
paredzētajā apjomā, ņemot vērā, ka lietošanas
ministrijai
sagatavot
un
rādītāji ir zemi un pārskata gada laikā faktiski nav
noteiktajā
kārtībā
līdz
2018.
gada
pieauguši,
turklāt
finansējuma
saņēmēju
1. oktobrim, saskaņojot ar Vides
skaidrojumi neliecina par situācijas uzlabošanos
aizsardzības
un
reģionālās
turpmāk.”
attīstības ministriju un Finanšu
ministriju, iesniegt Ministru
kabinetā informatīvo ziņojumu
par risinājumiem
projektos
izveidoto
elektronisko
pakalpojumu
lietošanas
nodrošināšanai
paredzētajā
apjomā.[..]”.

4
3.

4.

Protokollēmuma 5. punkts:

Labklājības ministrija

“[..] 5. Ņemot vērā
informatīvajā ziņojuma
4.2. sadaļā sniegto
informāciju par Eiropas
Savienības fondu projektu
ieviešanas plānu finanšu
disciplīnas pasākumiem:
5.1. noteikt, ka Eiropas
Savienības
fondu
finansējuma
saņēmēji
līgumu, vienošanās par
projekta
īstenošanu
ietvaros
iesniegtās
maksājumu prognozes
var
aktualizēt
līdz
2018. gada
1. septembrim;
5.2. sākot ar 2018. gada
1. septembri, kalendārā
gada plāna izpildi vērtē
pret Eiropas Savienības
fondu finansējuma
saņēmēju līgumu,
vienošanās par projekta
īstenošanu ietvaros
iesniegtajām maksājumu
prognozēm, kas ir
aktuālas uz 2018. gada
1. septembri;
5.3 sākot ar 2018. gada
1. septembri, Centrālā
finanšu un līgumu
aģentūra, saņemot

Lūdzam
novērst
tehnisku
neprecizitāti
protokollēmuma projekta 5.punktā, norādot, ka
informācija par Eiropas Savienības fondu projektu
ieviešanas plānu finanšu disciplīnas pasākumiem ir
sniegta informatīvā ziņojuma 4.3.sadaļā (šobrīd
norādīts, ka minētā informācija ir ietverta
informatīvā ziņojuma 4.2.sadaļā, kas šādu
informāciju nesatur).
Tieslietu ministrija
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Ņemot vērā informatīvā ziņojuma 4.2. sadaļā
sniegto
informāciju,
protokollēmuma
5.1. apakšpunktā noteikts, ka "Eiropas Savienības
fondu finansējuma saņēmēji līgumu, vienošanās
par projekta īstenošanu ietvaros sniegtās
maksājumu prognozes var aktualizēt līdz 2018.
gada 1. septembrim". Vēršam uzmanību, ka
Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas
fonda 2014.—2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma 1. pantā noteikts, ka finansējuma
saņēmēji var būt arī fiziskas vai juridiskas
personas. Tomēr atbilstoši 2009. gada 7. aprīļa
Ministru kabineta noteikumu Nr. 300 ''Ministru
kabineta kārtības rullis'' 2.4.3. apakšpunktam
Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts
ir iekšējs tiesību akts, kas attiecīgi nav juridiski
saistošs privātpersonām, bet gan valsts pārvaldei.
Attiecīgi norādām, ka protokollēmuma 5.1.
apakšpunkts ir pretrunā iepriekš minētajam
regulējumam un lūdzam attiecīgi precizēt
protokollēmumu.

Ņemts vērā

Elektroniskās saskaņošanas
laikā panākta vienošanās
Ministru
kabineta
(turpmāk – MK)
protokollēmuma 5.1., 5.2 un 5.3.
apakšpunktiem ir informatīvs
raksturs un tie ir kā atklāta
publiskā ziņa visiem FS par
turpmāko
rīcību
projektu
īstenošanā. Šie punkti savā veidā
ir mandāts CFLA pārejas periodā
(līdz 01.09.2018.) saskaņā ar
ziņojuma 4.3. sadaļā minēto
veikt intensīvu darbu ar visu
projektu FS, atkārtoti dodot
iespēju
aktualizēt
projektu
maksājumu
pieprasījumu
prognozes, lai kopīgi panāktu
reālistiskas prognozes, ievērtējot
“laika rāmī” dažādu faktoru
ietekmi un iespējamās nobīdes;
izglītotu FS projektu naudas
plūsmas prognozēšanas aspektos,
tādējādi daļēji stiprināt īstenotāju
kapacitāti,
informējot
par

Protokollēmums:
“[..] 5. Ņemot vērā informatīvajā
ziņojuma 4.3. sadaļā sniegto
informāciju
par
Eiropas
Savienības
fondu
projektu
ieviešanas
plānu
finanšu
disciplīnas pasākumiem:
5.1.
noteikt,
ka
Eiropas
Savienības
fondu
finansējuma
saņēmēji
līgumu, vienošanās par
projekta īstenošanu ietvaros
maksājumu pieprasījumu
iesniegšanas grafikus var
aktualizēt līdz 2018. gada
1. septembrim;
5.2 sākot
ar
2018. gada
1. septembri, kalendārā gada
plāna izpildi vērtē pret
Eiropas Savienības fondu
finansējuma
saņēmēju
līgumu, vienošanās par
projekta īstenošanu ietvaros
iesniegto
maksājumu
pieprasījumu iesniegšanas
grafiku, kas ir aktuāls uz
2018. gada 1. septembri;
5.3. sākot ar 2018. gada
1. septembri,
Centrālā
finanšu un līgumu aģentūra,
saņemot Eiropas Savienības
fondu finansējuma saņēmēju
līgumu,
vienošanās
grozījumu priekšlikumu par

5

5.

Eiropas Savienības
fondu finansējuma
saņēmēju līgumu,
vienošanās grozījumu
priekšlikumu par
projekta īstenošanas
termiņa pagarinājumu,
ņem vērā, ka kopējais
projekta izdevumu
attiecināmības periods
(termiņš, līdz kuram
veiktos finansējuma
saņēmēja atbilstīgos
izdevumus līdzfinansē
no Eiropas Savienības
fondu un nacionālo
publisko finansējuma)
saskaņā ar noslēgto
līgumu vai vienošanos
par projekta īstenošanu
nav pagarināms vairāk
nekā par 6 mēnešiem,
vienlaikus saglabājot
iespēju projektu pabeigt
par finansējuma
saņēmēja paša
līdzekļiem,
nepārsniedzot Ministru
kabineta noteikumos par
attiecīgā specifiskā
atbalsta mērķa vai
pasākuma ieviešanas
nosacījumiem noteikto
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dažādiem iespējamiem riskiem
un to ietekmi; praktiski apzinātu
nozīmīgākos katra projekta
riskus un iespēju konsultatīvi
palīdzēt īstenotājiem savlaicīgi
mazināt risku iestāšanos vai
ietekmi, ja iespējams. Šie
apakšpunkti nekādā gadījumā
nav saistoši privātpersonām.
Attiecībā uz šiem FS finanšu
disciplīna stāsies spēkā tikai ar
MK 2014. gada 16. decembra
noteikumu Nr. 784 “Kārtība,
kādā
Eiropas
Savienības
struktūrfondu un Kohēzijas
fonda
vadībā
iesaistītās
institūcijas nodrošina plānošanas
dokumentu sagatavošanu un šo
fondu
ieviešanu
2014.–
2020.gada plānošanas periodā”
(turpmāk – MK noteikumi
Nr.784)
grozījumiem
(5.5.apakšpunks)
Izglītības un zinātnes ministrija
Lūdzam
precizēt
protokollēmuma
5.3.
apakšpunktu, kas paredz, ka kopējais projekta
izdevumu attiecināmības periods nav pagarināms
vairāk nekā par 6 mēnešiem, ņemot vērā, ka
informatīvajā ziņojumā ir noteikts, ka izņēmuma
gadījumi tiks noteikti MK noteikumu Nr. 784
grozījumos. Tāpat precizēt redakciju par “iespēju
projektu pabeigt par finansējuma saņēmēja paša
līdzekļiem”, ņemot vērā, ka valsts budžeta

Ņemts vērā
Skaidrojam, ka protokollēmuma
5.3. apakšpunktam ir vairāk
informatīvs raksturs un tas ir kā
atklāta publiskā ziņa visiem FS
par turpmāko rīcību projektu
īstenošanā
un
plānotajiem
finanšu disciplīnas pasākumiem.
Papildus informatīvajā ziņojumā
attiecībā uz valsts budžeta

projekta īstenošanas termiņa
pagarinājumu, ņem vērā, ka
kopējais projekta izdevumu
attiecināmības
periods
(termiņš, līdz kuram veiktos
finansējuma
saņēmēja
atbilstīgos
izdevumus
līdzfinansē no Eiropas
Savienības
fondu
un
nacionālo
publisko
finansējuma) saskaņā ar
noslēgto
līgumu
vai
vienošanos par projekta
īstenošanu nav pagarināms
vairāk nekā par 6 mēnešiem,
izņemot
ar
Ministru
kabineta lēmumu attiecībā
uz tiešajām pārvaldes
iestādēm, kā arī saglabājot
iespēju projektu pabeigt par
saviem
līdzekļiem
finansējuma saņēmējiem,
kas nav tiešās pārvaldes
iestādes,
nepārsniedzot
Ministru
kabineta
noteikumos par attiecīgā
specifiskā atbalsta mērķa vai
pasākuma
ieviešanas
nosacījumiem
noteikto
izdevumu
attiecināmības
termiņu;
5.4. Finanšu ministrijai līdz
2018. gada
5. aprīlim
iesniegt Ministru kabinetā

6

6.

7.

izdevumu attiecināmības
termiņu;
5.4. Finanšu ministrijai līdz
2018. gada
5. aprīlim
iesniegt
Ministru
kabinetā
steidzamības
kārtībā
grozījumus
Ministru
kabineta
2015. gada
13. maija
noteikumos
Nr. 130
“Noteikumi par valsts
budžeta
līdzekļu
plānošanu
Eiropas
Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda
projektu īstenošanai un
maksājumu
veikšanu
2014. – 2020. gada
plānošanas
periodā”,
paredzot, ka Centrālā
finanšu
un
līgumu
aģentūra var pieņemt
lēmumu par asignējuma
apturēšanu valsts budžeta
iestāžu gadījumā arī tad,
ja finansējuma saņēmējs
projekta
vienošanās
noteiktajos termiņos un
plānotajā
apmērā
neiesniedz maksājuma
pieprasījumu, un šādas
būtiskas novirzes no
plāna liecina par risku
neizpildīt gada plānu par

FMizz_230218_ES_fondi

iestādēm šādas iespējas ir ļoti ierobežotas vai pat iestādēm ir skaidri noteikts, ka
nepastāv (skat. atzinuma 3. punktu).
tikai ar MK lēmumu varēs
pagarināt projektu un, ja MK
nedos
akceptu
šādam
pagarinājumam,
projekts
visticamāk netiks īstenots šādā
pašā
apjomā
vai
būs
nepieciešami
kādi
noteikti
pasākumi projekta turpmākai
ieviešanai.
Vienlaikus, lai skaidrāk:
1) precizēta
protokollēmuma
5.3. apakšpunkta redakcija;
2) Ņemot vērā, ka izņēmumi tiks
noteikti
MK
noteikumu
Nr. 784 grozījumos, precizēta
protokollēmuma
5.5.apakšpunkta redakcija
Labklājības ministrija

Ņemts vērā

Informācijas nepārprotamībai lūdzam precizēt
protokollēmuma projekta 5.4.apakšpunktu,
norādot, no kāda plāna novirzes tiek vērtētas (t.i.,
norādot, ka tiek vērtētas novirzes no maksājumu
pieprasījumu plāniem).
Valsts kanceleja
Lūdzam protokollēmuma projekta 5.4.punktu
izteikt sekojošā redakcijā:
“5.4. Finanšu ministrijai līdz 2018. gada 5. aprīlim
iesniegt Ministru kabinetā steidzamības kārtībā

Ņemts vērā
Skaidrojam,
ka
finanšu
disciplīnas pēc būtības ir stigrāka
uzraudzība attiecībā uz FS
īstenotajiem projektiem, kas

steidzamības
kārtībā
grozījumus
Ministru
kabineta
2015. gada
13. maija
noteikumos
Nr. 130 “Noteikumi par
valsts budžeta līdzekļu
plānošanu
Eiropas
Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda projektu
īstenošanai un maksājumu
veikšanu 2014. – 2020. gada
plānošanas
periodā”,
paredzot,
ka
Centrālā
finanšu un līgumu aģentūra,
var pieņemt lēmumu par
asignējuma
apturēšanu
valsts
budžeta
iestāžu
gadījumā arī tad, ja
finansējuma
saņēmējs
projekta
vienošanās
noteiktajos termiņos un
plānotajā apmērā neiesniedz
maksājuma pieprasījumu,
un šādas būtiskas novirzes
no
maksājumu
pieprasījumu iesniegšanas
grafika liecina par risku
neizpildīt kalendārā gada
plānu par vairāk nekā 25 %
no paredzētā apjoma;
5.5. Finanšu ministrijai līdz
2018. gada
5. aprīlim
iesniegt Ministru kabinetā
steidzamības
kārtībā

7
vairāk nekā 25 % no
paredzētā apjoma;
5.5. Finanšu ministrijai līdz
2018. gada
5. aprīlim
iesniegt
Ministru
kabinetā
steidzamības
kārtībā
grozījumus
Ministru
kabineta
2014. gada 16. decembra
noteikumos
Nr. 784
“Kārtība, kādā Eiropas
Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda
vadībā
iesaistītās
institūcijas
nodrošina
plānošanas dokumentu
sagatavošanu un šo fondu
ieviešanu
2014.
–
2020. gada plānošanas
periodā”,
paredzot
kārtību
finanšu
disciplīnas ieviešanai;
5.6. Nozares ministrijām
izvērtēt informāciju par
to padotības iestāžu
īstenotajiem projektiem
un sagatavot
priekšlikumus par
konkrētajiem
iespējamajiem
risinājumiem un
turpmāko rīcību projektu
īstenošanā, ja ir
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grozījumus Ministru kabineta 2015. gada 13. maija
noteikumos Nr. 130 “Noteikumi par valsts budžeta
līdzekļu
plānošanu
Eiropas
Savienības
struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu
īstenošanai un maksājumu veikšanu 2014. – 2020.
gada plānošanas periodā”, paredzot, ka Centrālā
finanšu un līgumu aģentūra, saskaņojot ar
atbildīgo iestādi, var pieņemt lēmumu par
asignējuma apturēšanu valsts budžeta iestāžu
gadījumā arī tad, ja finansējuma saņēmējs projekta
vienošanās noteiktajos termiņos un plānotajā
apmērā neiesniedz maksājuma pieprasījumu, un
šādas būtiskas novirzes no plāna liecina par risku
neizpildīt gada plānu par vairāk nekā 25 % no
paredzētā apjoma”. Minēto pamatojam ar Eiropas
Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda
2014.—2020.gada plānošanas perioda vadības
likuma 11.panta 3.daļas 2.punktā noteikto
pienākumu atbildīgajām iestādēm nodrošināt
specifiskā atbalsta mērķa rezultātu sasniegšanu, tai
skaitā iznākuma un rezultāta rādītāju sasniegšanas
uzraudzību. Ja pieņem normatīvā regulējuma
izmaiņas, kurš paredz, ka asignējuma apturēšana un
lēmuma par 25% neizpildes riska iestāšanos
pieņemšana ir tikai sadarbības iestādes
kompetencē, tad atbildīgajai iestādei nav iespējams
izpildīt likumā noteiktos pienākumus attiecībā uz
mērķa rezultātu sasniegšanu, jo tā nevar ietekmēt
sadarbības iestādes pieņemtos lēmumus un
piemērotās sankcijas finansējuma saņēmējam no
kura darbības izriet specifiskā atbalsta mērķa
rezultāta sekmīga sasniegšana.

saskaņā ar ziņojumu paredz to
grozījumus
Ministru
veikt, nepieciešamības gadījumā
kabineta
2014. gada
iesaistot arī atbildīgo iestādi
16. decembra noteikumos
(turpmāk – AI), brīdināt FS par
Nr. 784 “Kārtība, kādā
riskiem, maksimāli atbalstot
Eiropas
Savienības
rīcības ieviešanā. Līdz ar to
struktūrfondu un Kohēzijas
nozīmīgu risku gadījumā CFLA
fonda vadībā iesaistītās
turpinās informēt AI. Tas ir
institūcijas
nodrošina
skaidrots ziņojumā un nav
plānošanas
dokumentu
nepieciešams
to
dublēt
sagatavošanu un šo fondu
protokollēmumā.
ieviešanu
Tāpat
vadošā
iestāde
2014. – 2020. gada
(turpmāk – VI) reizi mēnesī ar
plānošanas
periodā”,
FM ikmēneša ziņojumu informēs
paredzot kārtību finanšu
MK par novirzēm no maksājumu
disciplīnas ieviešanai, t.sk.
pieprasījuma grafika, tāpat arī
izņēmumu gadījumus;
notiek ikdienas komunikācijas 5.6. Nozares ministrijām, sākot
(sanāksmes un citi forumi, kur
ar 2018. gada
notiek pastāvīga informācijas
1. septembri, izvērtēt
apmaiņa).
informāciju par to padotības
Papildus pie MK 2015. gada
iestāžu īstenotajiem
17. marta noteikumu Nr. 130
projektiem un sagatavot
“Noteikumi par valsts budžeta
priekšlikumus par
līdzekļu plānošanu Eiropas
konkrētajiem iespējamajiem
Savienības struktūrfondu un
risinājumiem un turpmāko
Kohēzijas
fonda
projektu
rīcību projektu īstenošanā,
īstenošanai
un
maksājumu
ja ir konstatēts finanšu
veikšanu
2014.–2020.gada
disciplīnas pārkāpums,
plānošanas
periodā”
nosakot veicamo uzdevumu
grozījumiem, izvērtēsim iespēju
izpildes termiņus un
sniegt aprakstu anotācijā par
atbildīgās institūcijas, un:
iespējamo praktisko informācijas
apriti starp iestādēm.
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konstatēts finanšu
disciplīnas pārkāpums
līdz vienošanās
grozījumu priekšlikuma
iesniegšanai Centrālajā
finanšu un līgumu
aģentūrā, nosakot
veicamo uzdevumu
izpildes termiņus un
atbildīgās institūcijas,
un:

Labklājības ministrija

Lūdzam precizēt protokollēmuma projekta
5.5.apakšpunktu, līdzīgi kā 5.4.apakšpunktā
norādot MK 2014.gada 16.decembra noteikumu
Nr.784 “Kārtība, kādā Eiropas Savienības
struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās
institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu
sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–
2020.gada plānošanas periodā” (turpmāk – MK
noteikumi Nr.784) grozījumu būtību, t.sk., ka būs
iespējami izņēmuma gadījumi, kas tiks noteikti
5.6.1. ne vēlāk kā līdz MK noteikumos Nr.784 – atbilstoši informatīvajā
kārtējā
gada ziņojumā minētajam.
10. februārim
un
10. augustam iesniegt
Finanšu
ministrijai
iekļaušanai
informatīvajā
ziņojumā par Eiropas
Savienības
struktūrfondu
un
Kohēzijas
fonda,
Eiropas Ekonomikas
zonas
finanšu
instrumenta,

Ņemts vērā

5.6.1. ne vēlāk kā līdz kārtējā
gada 10. februārim un
10. augustam
iesniegt
Finanšu
ministrijai
iekļaušanai informatīvajā
ziņojumā par Eiropas
Savienības struktūrfondu
un
Kohēzijas
fonda,
Eiropas Ekonomikas zonas
finanšu
instrumenta,
Norvēģijas
finanšu
instrumenta un Latvijas un
Šveices
sadarbības
programmas
investīciju
progresu ieviešanu;

Grozījumu saturs tiks skaņots ar
iestādēm grozot MK noteikumus
Nr.784.
Papildinām MK protokollēmumu
skaidri, ka MK noteikumos tiks
noteikti arī izņēmuma gadījumi.
Vienlaikus uzskatām, ka tas jau ir
noteikts protokollēmumā zem
“kārtība finanšu disciplīnas
ieviešanai” un arī noteikts
ziņojuma tekstā. Tāpat vēršam
uzmanību, ka ziņojuma tekstā ir
noteikts, ka “[..] 2) Citi FS1 –
jāveic grozījumi horizontālajos
ES fondu plānošanas un 5.6.2. ja Ministru kabineta
ieviešanas MK noteikumos
lēmumu par projektu ir
Nr. 784,
iekļaujot
finanšu
nepieciešams
pieņemt
ātrāk
par
šī
disciplīnas normas attiecībā uz
protokollēmuma
projektu
pagarinājumu
5.6.1. apakšpunktā minētā
ierobežojumiem un projektu
informatīvā
ziņojuma
plānoto
maksājumu
izskatīšanu
Ministru
pieprasījumu
iesniegšanas
kabinetā
(piemēram,
grafikā
noteikto
plānu
vienošanās pagarināšanas
līgumsaistībām un to gada
gadījumos),
nozares
izpildes
pieļaujamām
novirzēm, kā arī izņēmumu
ministrijām sagatavot un
gadījumiem. [..]”.
noteiktā kārtībā iesniegt

Pastarpinātā pārvaldes iestāde, atvasināta publiska persona, t.sk. plānošanas reģioni, pašvaldības vai cita valsts iestāde, t.sk. ALTUM, fiziskas personas vai Latvijas Republikā reģistrētas
juridiskas personas vai šo personu apvienības. (Saskaņā ar ES fondu likuma 1. panta (2) https://likumi.lv/doc.php?id=267471)
1
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9.

10.

Norvēģijas
finanšu
instrumenta
un
Latvijas un Šveices
sadarbības
programmas
investīciju progresu
ieviešanu;
5.6.2. ja Ministru kabineta
lēmumu par projektu
ir
nepieciešams
pieņemt ātrāk par šī
protokollēmuma
5.6.1. apakšpunktā
minētā
informatīvā
ziņojuma izskatīšanu
Ministru
kabinetā
(piemēram,
vienošanās
pagarināšanas
gadījumos), nozares
ministrijām sagatavot
un noteiktā kārtībā
iesniegt
Ministru
kabinetā
atsevišķu
Ministru
kabineta
rīkojuma projektu vai
Ministru
kabineta
sēdes protokollēmuma
projektu
par
konkrētajiem

FMizz_230218_ES_fondi

Labklājības ministrija
Informācijas nepārprotamībai lūdzam precizēt
protokollēmuma projekta 5.6.apakšpunktu,
norādot, kādu vienošanās grozījumu gadījumā
iesniedzama informācija par projektiem un
sagatavojumi priekšlikumi par iespējamiem
risinājumiem/turpmāko rīcību projektu īstenošanā
(proti, vai pareizi saprotam, ka minētais neattiecas
uz gadījumiem, ja tiek veiktas izmaiņas, piemēram,
atbalstāmo darbību aprakstos, tiek pārdalīts
finansējums no vienas atbalstāmās darbības uz otru
utml.).

Izglītības un zinātnes ministrija
Lūdzam papildināt protokollēmuma projekta 5.6.
apakšpunktu, nosakot, ka paredzētā norma ir spēkā
no 2018. gada 1. septembra, ņemot vērā
informatīvajā ziņojumā norādīto par pārejas
periodu.

Ņemts vērā
Skaidrojam,
ka
finanšu
disciplīnas normu “iespējamās
negatīvās sekas” ir piemērojamas
divos gadījumos, kas ir aprakstīts
ziņojumā:
“[..] (a)
projekta
kalendārā gada plāns nav
izpildīts par vairāk kā 25 % vai
(b) projekts pagarinās par vairāk
kā 6 mēnešiem.[..]”. Uz pārējiem
iespējamiem projekta izmaiņu –
līgumu vai vienošanās grozījumu
gadījumiem
attiecas
citi
nosacījumi, kas ir saistoši. Tas ir
noteikts ziņojuma tekstā un nav
papildināms
protokollēmuma
punktā, jo pretējā gadījumā tas
kļūst nelasāms.
Ņemts vērā

Ministru
kabinetā
atsevišķu
Ministru
kabineta rīkojuma projektu
vai Ministru kabineta sēdes
protokollēmuma projektu
par
konkrētajiem
iespējamajiem
risinājumiem un turpmāko
rīcību projektu īstenošanā
konstatēto
problēmu
novēršanai.[..]”.
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iespējamajiem
risinājumiem
un
turpmāko
rīcību
projektu
īstenošanā
konstatēto problēmu
novēršanai.[..]”.
11.

Informatīvā ziņojuma
3. sadaļa

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrija

Ņemts vērā

Papildināta informatīvā ziņojuma
3. sadaļa:

Informatīvā ziņojuma projekta 3.sadaļu „2007. - Informācija
iekļauta “[..] Informācijas sistēmu un
2013. gada plānošanas perioda ES fondu slēgšana” informatīvajā ziņojumā
elektronisko
pakalpojumu
lūdzam papildināt ar vēstules pielikumā pievienoto
attīstības
projektu
rādītāju
VARAM sagatavoto informāciju:
analīze
Papildinājums informatīvā ziņojuma 3.sadaļai
Izpildot
MK
2016. gada
“2007. - 2013. gada plānošanas perioda ES
13. decembra
sēdes
fondu slēgšana”
protokollēmuma (Nr. 68; 68.§)6
6. punktā
doto
uzdevumu7
ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas
VARAM ir izvērtējusi CFLA
perioda
ietvaros
īstenotās
sniegto informāciju par darbības
3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu
programmas „Infrastruktūra un
un elektronisko pakalpojumu attīstība”
pakalpojumi”
3.2.2.1.1.
projektos sasniegtie rezultāti un izmantošanas
apakšaktivitātes „Informācijas
rādītāji
sistēmu
un
elektronisko
Izpildot Ministru kabineta (turpmāk – MK)
pakalpojumu attīstība” (turpmāk
2016. gada 13.decembra sēdes protokollēmuma
– 3.2.2.1.1.apakšaktivitāte)
projektos izstrādāto elektronisko
pakalpojumu un informācijas
MK 2016. gada 13. decembra sēdes protokollēmuma Nr. 68 68.§ Informatīvais ziņojums "Par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.2.2.1.1 apakšaktivitātes „Informācijas
sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” projektu ieviešanas plānu izvērtēšanu un uzraudzību"
7
VARAM, izvērtējot CFLA sniegto informāciju par projektos izstrādāto elektronisko pakalpojumu un informācijas sistēmu izmantošanas rādītājiem, sagatavot un iesniegt FM iekļaušanai
informatīvajā ziņojumā par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices
sadarbības programmas investīciju progresu informāciju par projektiem, kuros izstrādātās informācijas sistēmas un elektroniskie pakalpojumi netiek lietoti plānotajā apmērā (ja attiecināms).
FMizz_230218_ES_fondi
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(Nr.68; 68.§)2 6.punktā doto uzdevumu – Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai,
izvērtējot Centrālās finanšu un līgumu aģentūras
sniegto informāciju par projektos izstrādāto
elektronisko pakalpojumu un informācijas sistēmu
izmantošanas rādītājiem, sagatavot un iesniegt
Finanšu ministrijai iekļaušanai informatīvajā
ziņojumā par Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas
finanšu
instrumenta,
Norvēģijas
finanšu
instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības
programmas investīciju progresu informāciju par
projektiem, kuros izstrādātās informācijas
sistēmas un elektroniskie pakalpojumi netiek lietoti
plānotajā apmērā (ja attiecināms) – Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
(turpmāk – Atbildīgā iestāde) ir izvērtējusi
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (turpmāk CFLA) sniegto informāciju par darbības
programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi”
3.2.2.1.1. apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu
un elektronisko pakalpojumu attīstība” (turpmāk –
3.2.2.1.1.apakšaktivitāte) projektos izstrādāto
elektronisko pakalpojumu un informācijas sistēmu
izmantošanas rādītājiem 2016.gadā.

sistēmu izmantošanas rādītājiem
2016. gadā un secina, ka ar šo
ziņojumu
netiek
sniegta
informācija par MK noteikumu
Nr. 7668
ietvaros īstenoto
3.2.2.1.1.apakšaktivitātes9 otrās
un turpmāko kārtu projektu
iesniegumos paredzēto un vērtēto
elektronisko
pakalpojumu
lietošanas rādītāju izpilde, jo
informācija
par
izpildi
pēcuzraudzības otrajā gadā tiks
sniegta nākamajā informatīvajā
ziņojumā, balstoties uz FS
2018. gada jūnijā iesniegto
informāciju.
Veicot FS iesniegto ieviešanas
plānu10 un skaidrojumu analīzi, ir
konstatēts, ka ir vairāki projekti,
kuriem
elektronisko
pakalpojumu un informācijas
sistēmu procesu izmantošanas
rādītājs ir “0”, bet tā kā
projektiem ir pagājis viens gads
vai to elektronisko pakalpojumu
ieviešana ir saistīta ar cita

Ministru kabineta 2016. gada 13.decembris sēdes protokollēmuma Nr.68 68.§ Informatīvais ziņojums "Par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.2.2.1.1 apakšaktivitātes
„Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” projektu ieviešanas plānu izvērtēšanu un uzraudzību"
8
MK 2010. gada 10. augusta noteikumi Nr. 766 “Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes “Informācijas sistēmu un
elektronisko pakalpojumu attīstība” projektu iesniegumu atlases otro, trešo, ceturto un piekto kārtu”
9
Projektu saraksts sadalījumā pa gadiem ir pieejams VARAM tīmekļa vietnē http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/?doc=21604 .
10
MK 2012. gada 13. novembra sēdes protokollēmuma Nr. 64 44.§ Informatīvais ziņojums "Par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas
sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" īstenošanas progresu un projektu ieviešanas plānu izvērtēšanu"
FMizz_230218_ES_fondi
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Ar šo ziņojumu netiek sniegta informācija
par MK noteikumu Nr.7663 ietvaros īstenoto
3.2.2.1.1.apakšaktivitātes otrās un turpmāko kārtu
projektu iesniegumos paredzēto un vērtēto
elektronisko pakalpojumu lietošanas rādītāju
izpilde, jo informācija par izpildi pēcuzraudzības
otrajā gadā tiks sniegta nākamajā informatīvajā
ziņojumā, balstoties uz finansējumu saņēmēju
2018.gada jūnijā iesniegto informāciju. Projektu
saraksts sadalījumā pa gadiem, kuros iestāsies
otrais gads pēc projekta īstenošanas, ir pieejams
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas
tīmekļa
vietnē
http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/?doc=21
604.
Projektu ieviešanas
lietošanas rādītāju analīze

plānos

paredzēto

Atbilstoši MK 2012.gada 13.novembra
sēdē (protokollēmums Nr.64 44.§)4 nolemtajam
Finansējuma saņēmējiem ir jāizstrādā ieviešanas
plāni, savukārt atbilstoši MK 2016. gada
13.decembra sēdes protokollēmuma (Nr.68; 68.§)5
5. un 6.punktā minētajam CFLA ir noteikusi
finansējuma saņēmēja pienākumu projektu
pēcuzraudzības
pārskata
veidlapā
norādīt
informāciju par projektos izstrādāto elektronisko
pakalpojumu
un
informācijas
sistēmu

projekta
ieviešanu,
projektiem
netiek
turpmākā rīcība, taču
sadarbībā ar CFLA
pastiprinātu uzmanību
periodā.

šādiem
noteikta
VARAM
pievērsīs
nākamajā

Projekti, kuros AI un CFLA
ieskatā
ir
nepieciešama
turpmāka
rīcība,
lai
nodrošinātu
informācijas
sistēmu
un
elektronisko
pakalpojumu
plānoto
izmantošanas intensitāti, ir:
•
projekts
Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/
IPIA/IUMEPLS/021 “Kultūras
un atmiņas institūciju vienotās
informācijas
pārvaldības
sistēma”,
kura
paredzētais
rādītājs nav sasniegts 5 no 18
elektroniskajiem
pakalpojumiem.
2015. gadā,
veicot pirms produkcijas iekšējo
KKF sistēmas testu, tika
konstatēta datu integrācijas
neatbilstība starp KKF projektu
pieteikumu sistēmu un KKF

Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumi Nr.766 “Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes “Informācijas sistēmu
un elektronisko pakalpojumu attīstība” projektu iesniegumu atlases otro, trešo, ceturto un piekto kārtu”
4
Ministru kabineta 2012.gada 13.novembra sēdes protokollēmuma Nr.64 44.§ Informatīvais ziņojums "Par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes
"Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" īstenošanas progresu un projektu ieviešanas plānu izvērtēšanu"
5
Ministru kabineta 2016. gada 13.decembris sēdes protokollēmuma Nr.68 68.§ Informatīvais ziņojums "Par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.2.2.1.1 apakšaktivitātes
„Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” projektu ieviešanas plānu izvērtēšanu un uzraudzību"
FMizz_230218_ES_fondi
3

13
izmantošanas rādītājiem, lai nodrošinātu projekta
ietvaros
izveidoto
rezultātu
izmantošanas
efektivitāti un to ilgtspēju piecus gadus pēc
projektu īstenošanas.
Ieviešanas plānu izpildes analīze veikta par
51 faktiski pabeigtajiem projektiem, kuriem ir
pagājis vismaz viens gads pēc to īstenošanas un
pozitīva atzinuma saņemšanas funkcionalitātes
pārbaudes rezultātā un noslēguma maksājuma
pieprasījuma apstiprināšanas un maksājuma
veikšanas. Savukārt par Nacionālā veselības
dienesta īstenotajiem četriem e-veselības sistēmas
izveides projektiem informācija tiks sniegta, kad
projektiem būs pagājis vismaz viens gads pēc to
īstenošanas un CFLA gala lēmuma pieņemšanas
par izmaksu attiecināmību, balstoties uz VARAM
funkcionalitātes pārbaudē konstatēto. Papildu
informācijai ir apkopota informācija par 2017.gadā
iesniegtiem
pārskatiem
par
elektronisko
pakalpojumu un informācijas sistēmu rādītājiem
2016.gadā, kura ir pieejama Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas tīmekļa vietnē
http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/?doc=21
604.
Veicot finansējuma saņēmēju iesniegto
ieviešanas plānu un finansējuma saņēmēju
iesniegto skaidrojumu analīzi, ir konstatēts, ka ir
vairāki projekti, kuriem elektronisko pakalpojumu
un informācijas sistēmu procesu izmantošanas
rādītājs ir “0”, bet tā kā projektiem kopš ieviešanas
ir pagājis viens gads vai to elektronisko
pakalpojumu ieviešana ir saistīta ar cita projekta
ieviešanu, šādiem projektiem netiek noteikta
turpmākā rīcība, bet Atbildīgā iestāde sadarbībā ar
FMizz_230218_ES_fondi

projektu pārvaldības sistēmu un
FS informēja, ka rādītāji tiks
sasniegti
projekta
otrajā
pēcuzraudzības gadā. Savukārt
otrā/ trešā pēcuzraudzības gada
laikā KKF 2016. gada konkursu
izsludināja bez elektroniskās
pieteikšanās
sistēmas
izmantošanas.
•
projekts
Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/
IUMEPLS/016 “Vienotās valsts
arhīvu informācijas sistēmas
izstrādes un ieviešanas 2.kārta”,
kura paredzētais rādītājs nav
sasniegts
1
no
11
elektroniskajiem pakalpojumiem
un 2 no 2 sistēmas procesiem.
Joprojām tiek slēgti līgumi ar
iestādēm
par
elektronisko
pakalpojumu
izmantošanu.
Sistēmas procesu rādītāji ir
atkarīgi no iepriekš minēto
elektronisko
pakalpojumu
lietošanas.
Ņemot
vērā,
ka
sniegtā
informācija neliecina, ka FS veic
visas iespējamās darbības, lai
veicinātu rādītāju sasniegšanu,
attiecīgi lai MK tiktu informēts
par
to,
kādēļ
attiecīgos
elektroniskos pakalpojumus nav
iespējams
padarīt
obligāti
lietojamus
kā
vienīgo
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CFLA pievērsīs pastiprinātu uzmanību nākamajā
periodā (detalizētāka informācija ir pieejama Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
tīmekļa
vietnē
http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/?doc=21
604).
Atbildīgās iestādes un CFLA ieskatā
turpmāk norādītajos projektos ir nepieciešama
turpmāka rīcība, lai nodrošinātu informācijas
sistēmu un elektronisko pakalpojumu plānoto
izmantošanas intensitāti:
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Kultūras informācijas sistēmu centra (KISC)
projektam
Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/
IPIA/IUMEPLS/021
“Kultūras
un
atmiņas institūciju vienotās informācijas
pārvaldības sistēma” paredzētais rādītājs
nav sasniegts 5 no 18 elektroniskajiem
pakalpojumiem. 2015.gadā, veicot pirms
produkcijas iekšējo Valsts kultūrkapitāla
fonda (KKF) sistēmas testu, tika konstatēta
datu integrācijas neatbilstība starp KKF
projektu pieteikumu sistēmu un KKF
projektu pārvaldības sistēmu un Finansējuma
saņēmējs informēja, ka rādītāji tiks sasniegti
projekta otrajā pēcuzraudzības gadā.
Savukārt otrā/ trešā pēcuzraudzības gada
laikā KKF 2016.gada konkursu izsludināja
bez elektroniskās pieteikšanās sistēmas
izmantošanas.
Sniegtie
skaidrojumi
liecina,
ka
finansējuma saņēmējs neveic visas
iespējamās darbības, lai veicinātu rādītāju
sasniegšanu. Lai Ministru kabinets tiktu
informēts par to, kādēļ attiecīgos

informācijas apmaiņas veidu,
KM jāsagatavo un noteiktā
kārtībā
jāiesniedz
MK
informatīvais
ziņojums
ar
situācijas
izklāstu
un
iespējamajiem risinājumiem, lai
nodrošinātu projektu rezultātu
izmantošanu.[..].

15
elektroniskos
pakalpojumus
nav
iespējams padarīt obligāti lietojamus kā
vienīgo informācijas apmaiņas veidu,
Kultūras ministrijai jāsagatavo un
noteiktā kārtībā jāiesniedz Ministru
kabinetā informatīvais ziņojums ar
situācijas izklāstu un iespējamajiem
risinājumiem, lai nodrošinātu projektu
rezultātu izmantošanu.


Kultūras informācijas sistēmu centra
projektam
Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/
IUMEPLS/016 “Vienotās valsts arhīvu
informācijas sistēmas izstrādes un
ieviešanas 2.kārta” paredzētais rādītājs
nav sasniegts 1 no 11 elektroniskajiem
pakalpojumiem un 2 no 2 sistēmas
procesiem. Joprojām tiek slēgti līgumi ar
iestādēm par elektronisko pakalpojumu
izmantošanu. Sistēmas procesu rādītāji ir
atkarīgi no iepriekš minēto elektronisko
pakalpojumu lietošanas.

Sniegtie skaidrojumi liecina, ka finansējuma
saņēmējs neveic visas iespējamās darbības, lai
veicinātu rādītāju sasniegšanu. Lai Ministru
kabinets tiktu informēts par to, kādēļ attiecīgos
elektroniskos pakalpojumus nav iespējams
padarīt obligāti lietojamus kā vienīgo
informācijas apmaiņas veidu, Kultūras
ministrijai jāsagatavo un noteiktā kārtībā
jāiesniedz Ministru kabinetā informatīvais
ziņojums
ar
situācijas
izklāstu
un
iespējamajiem risinājumiem, lai nodrošinātu
projektu rezultātu izmantošanu.
FMizz_230218_ES_fondi
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12.

13.

Informatīvā ziņojuma
13. lpp.

Informatīvā ziņojuma
17. lpp.

Labklājības ministrija

Informatīvā ziņojumā:

Lūdzam papildināt informatīvā ziņojuma 13.lpp Informācija
iekļauta “[..] 2018. gadā plānots veikt arī
pēdējo rindkopu, norādot, ka 2018.gadā plānots informatīvajā ziņojumā.
izvērtējumu,
lai
noteiktu
veikt arī izvērtējumu, lai noteiktu horizontālā
horizontālā
principa
principa “Vienlīdzīgas iespējas” īstenošanas
“Vienlīdzīgas
iespējas”
ietekmi un ieguldījumu uz dzimumu līdztiesības
īstenošanas
ietekmi
un
veicināšanu, personu ar invaliditāti tiesību
ieguldījumu
uz
dzimumu
ievērošanu un iekļaušanu, diskriminācijas
līdztiesības
veicināšanu,
novēršanu.
personu ar invaliditāti tiesību
ievērošanu un iekļaušanu,
diskriminācijas novēršanu.[..]”
Skatīt precizēto informatīvo
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
Elektroniskās saskaņošanas
ziņojumu.
ministrija
laikā panākta vienošanās
1. VARAM iebilst pret informatīvā ziņojuma
projekta 17.lpp. sniegto informāciju, ka pieci
noteiktajā
termiņā
neiesniegtie
ūdenssaimniecības attīstības projekti rada 25,8
milj. euro novirzi no sākotnēja paredzētā
plāna. Ievērojot, ka attiecīgajā ziņojuma
projekta rindkopā tiek skarts jautājums par
projektu
iesniegumu
neiesniegšanu,
noslēdzoties
noteiktajiem
projektu
iesniegumu pieņemšanas termiņiem, kā arī
ņemot vērā, ka specifiskais atbalsts mērķis
(turpmāk – SAM) 5.3.1. 3.kārtas projektiem
uz 2017.gada beigām vēl nebija pienācis
noteiktais projektu iesniegumu iesniegšanas
termiņa beigu datums (projekti jāiesniedz līdz
2018.gada 6.martam), lūdzam šos projektus
neskaitīt kā neiesniegtus termiņā un norādīt,
ka SAM 5.3.1. 2.kārtā netika iesniegti kopumā
7 projekti par kopējo Kohēzijas fonda
(turpmāk - KF summu) 7,2 milj. euro.
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Ņemts vērā

Informatīvajā ziņojumā precizēta
redakcija par noteiktajā termiņā
neiesniegtajiem
projektiem.
Skaidrojam, ka ziņojumā analīze
sniegta par tām jomām un
projektiem, kas nav iesniegti
termiņā, vērtējot ierobežotas
projektu iesniegumu atlases
plānā pašu FS
noteiktos
termiņus, nevis pret projektu
atlašu termiņiem.
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2. Lūdzam nodrošināt informācijas atbilstību
informatīvajā ziņojumā par VARAM pārziņā
Ņemts vērā
esošo Eiropas Savienības struktūrfondu un KF
investīciju ieviešanas statusu, kas sagatavots Informatīvajā ziņojumā precizēta
atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada redakcija
12.septembra sēdes protokola Nr.45 42.§
8.10.apakšpunktam1 , norādītajam, ka
VARAM izvērtēs iespēju 3.3.1.SAM 3.kārtas
ietvaros neizmantoto finansējumu novirzīt
projektiem, kas atbilda 3.3.1.SAM 3.kārtas
projektu ideju konceptu priekšatlases
kritērijiem, bet netika atbalstīti finansējuma
trūkuma dēļ, un šobrīd pierāda komersanta
nefinanšu investīcijas vai jaunu darba vietu
izveidi. Vienlaikus tika sniegta informācija, ka
snieguma
rezerves
finansējumu
un
finansējuma atlikumus, kas veidosies projektu
iesniegumu vērtēšanas vai ieviešanas
rezultātā, iespējams novirzīt projektu
iesniegumu atlases kārtai, kuru varētu
izsludināt pēc Eiropas Komisijas lēmuma par
snieguma ietvara izpildi 2019.gadā, izvērtējot
arī 2019.gada valsts budžeta iespējas papildu
finansējuma
piešķiršanai
pašvaldībām
uzņēmējdarbības atbalsta pasākumiem. Ņemot
vērā iepriekš minēto, lūdzam
precizēt
informatīvā ziņojuma projekta 17.lappuses
pēdējo rindkopu, izsakot to šādā redakcijā:
„VARAM kā AI paredz, ka daļai no projektiem
(izņēmuma kārtā) tiks ļauts iesniegt tos vēlāk,
tomēr lielākoties ir paredzēts, ka VARAM izvērtēs
iespēju rīkot papildu atlases, finansējumu novirzot
citu projektu īstenošanai, tai skaitā, ņemot vērā
Eiropas Komisijas lēmuma par snieguma ietvara
izpildi laika grafiku, projektu ietvaros plānotos
FMizz_230218_ES_fondi
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sasniedzamos rādītājus, projektu
gatavības pakāpi un citus aspektus.”
14.

Informatīvā ziņojuma
21. – 22. lpp.

15.

aktualitāti,

Labklājības ministrija
Lūdzam pārskatīt informatīvā ziņojuma 21.lpp
ilustrāciju Nr.3 “Plānotie projektu līgumi līdz
2017.gada beigām, faktiskā izpilde un plāns
2018.gadam nozarēs, milj. euro, % no pieejamā ES
fondu finansējuma”, ņemot vērā informatīvajā
ziņojuma
1.pielikumā
“Ministru
kabineta
noteikumu apstiprināšanas laika grafiks 2018. 2019.gados Kohēzijas politikas ES fondu 20142020.gada plānošanas perioda ietvaros” ietverto
informāciju par plānotajām atlasēm nodarbinātības
nozarē 2018.gadā.
Satiksmes ministrija
Projekta Ilustrācijā Nr.3 (22.lpp) “Plānotie projektu
līgumi līdz 2017. gada beigām, faktiskā izpilde un
plāns 2018. gadam nozarēs, milj. euro, % no
pieejamā ES fondu finansējuma” un tās
paskaidrojumā ir norādīts, ka plānoto līgumu
noslēgšanas neizpilde transporta jomā ir saistāma
ar Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācijas projektu,
kam ir mainīts iesniegšanas termiņš Centrālā
finanšu un līgumu aģentūra (turpmāk – CFLA)
2018. gada 28. februāris. Atkārtoti vēršam Jūsu
uzmanību, ka, prognozējot 6.prioritārā virziena
“Ilgtspējīga transporta sistēma” snieguma ietvaru,
projekta “Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija”
finanšu plūsma netika ņemta vērā, jo tā plānota
sākot no 2019.gada. Ņemot vērā minēto, lūdzam
svītrot (22.lpp) pirmās rindkopas pēdējo teikumu
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Ņemts vērā

Precizēta
informācija
informatīvā ziņojuma ilustrācijā
Nr. 3.

Papildināts informatīvā ziņojuma
Skaidrojam, ka ilustrācijā ir teikums pirms ilustrācijas Nr. 3.
atspoguļota
faktiskā
un un izteikts šādā redakcijā:
sadarbības
iestādes “[..] 2017. gadā SI bija plānojusi,
(turpmāk – SI) plānotā līgumu ka projektu līgumi tiks noslēgti
slēgšana.
SI,
prognozējot 1,7 mljrd. euro
apmērā
plānotos
projektu
līgumus (kumulatīvi 3,0 mljrd. euro) ES
2017. gadam,
ieplānoja, ka fondu finansējuma.[..]”.
arī Latvijas dzelzceļa tīkla
elektrifikācijas
projektam
2017. gadā tiks noslēgts līgums.
Attiecīgi pie plāna neizpildes ir
šāds skaidrojums, ka tas ir
saistīts ar Latvijas dzelzceļa tīkla
elektrifikācijas projektu.
Ņemts vērā
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16.

11

Informatīvā ziņojuma
22. lpp.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
Ņemts vērā
ministrija
Informatīvajā ziņojumā precizēta
1. VARAM nepiekrīt informatīvā ziņojuma
redakcija
projekta 22.lpp. norādītajam secinājumam, ka:
„Atkritumu
pārstrādes
trešai
projektu
iesniegumu atlases kārtai “BNA pārstrādes
iekārtu izveide” līdz 2018. gada 31. decembrim
pieejamais KF finansējums 15,3 milj. euro
apmērā ir nepietiekams efektīvu pārstrādes
iekārtu izveidei un nesekmē tuvināšanos
direktīvās noteiktajiem mērķiem”. Ievērojot
minēto, lūdzam minēto teikumu izteikt šādā
redakcijā: „Atkritumu pārstrādes[2] trešajai
projektu iesniegumu atlases kārtai “BNA
pārstrādes iekārtu izveide” līdz 2018. gada 31.
decembrim pieejams KF finansējums 15,3 milj.
euro apmērā. Atbilstoši nozares viedoklis, ir
nepieciešams papildu finansējums efektīvu
pārstrādes iekārtu izveidei un direktīvās
noteikto mērķu sasniegšanai”.
2. Informatīvā ziņojuma projekta 22.lpp. rindkopu
par SAM 5.2.1.2. finansējuma pārdalēm lūdzam
precizēt šādā redakcijā: “Lai veicinātu ES fondu
ieviešanas progresu, tika veikta finansējuma
pārdale no atkritumu dalītās vākšanas
pasākuma un atkritumu pārstrādes pirmās
projektu
iesniegumu
atlases
kārtas
5,3 milj. euro apmērā uz atkritumu pārstrādes
trešo projektu iesniegumu atlases kārtu.
Pārdale veicinās investīciju ātrāku investēšanu
un DP 5. PV 2018. gada starpposma KF

5.2.1.2.pasākums “Atkritumu pārstrādes veicināšana”
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Papildināts informatīvā ziņojuma
4.1. sadaļa:
“[..]
Atkritumu
pārstrādes
trešajai11 projektu iesniegumu
atlases kārtai “BNA pārstrādes
iekārtu izveide” līdz 2018. gada
31. decembrim pieejamais KF
finansējums ir 15,3 milj. euro.
Lai
nodrošinātu
efektīvu
pārstrādes iekārtu izveidi un
direktīvās
noteikto
mērķu
sasniegšanu, trešās projektu
iesniegumu
atlases
kārtas
īstenošanai tika novirzīts papildu
finansējums, to pārdalot no
atkritumu
dalītās
vākšanas
pasākuma
5 316 197 euro
apmērā un atkritumu pārstrādes
pirmās projektu iesniegumu
atlases kārtas 4 163 296 euro
apmērā uz atkritumu pārstrādes
trešo projektu iesniegumu atlases
kārtu. Pārdale veicinās ātrākas
investīcijas un DP 5. PV
2018. gada
starpposma
KF
finanšu rādītāja izpildi, kā arī
nodrošinās, ka BNA pārstrādes
iekārtas tiek iepirktas, uzstādītas
un uzsākta to ekspluatācija pirms
1999. gada 26. aprīļa direktīvas
1999/31/EK
par
atkritumu

20

17.

Informatīvā ziņojuma
23. lpp.

finanšu rādītāja izpildi, kā arī nodrošinās, ka
BNA pārstrādes iekārtas tiek iepirktas,
uzstādītas un uzsākta to ekspluatācija pirms
1999. gada
26. aprīļa
direktīvas
1999/31/EK par atkritumu poligoniem mērķu
sasniegšanas termiņa. Tā kā atkārtota projektu
iesniegumu atlase atkritumu dalītajā vākšanā
netiks īstenota, snieguma ietvars (izteikts kā KF
finansējums euro) no atkritumu dalītās
vākšanas pasākuma 338 911 euro apmērā
pārcelts uz atkritumu pārstrādes pasākumu.”
Labklājības ministrija
Lūdzam precizēt informatīvā ziņojuma 23.lpp
trešo rindkopu, norādot, ka LM, nevis Izglītības un
zinātnes ministrija ar darbības programmas
“Izaugsme un nodarbinātība” (turpmāk – DP)
grozījumiem Nr.3 ir virzījusi priekšlikumu atbalsta
Jauniešu Nodarbinātības iniciatīvas īstenošanas
pagarināšanai līdz 2023.gadam, t.sk. atbalsta
nenodarbinātiem jauniešiem turpināšanu citu LM
pārziņā esošo specifisko atbalsta mērķu ietvaros.

poligoniem mērķu sasniegšanas
termiņa. Tā kā atkārtota projektu
iesniegumu atlase atkritumu
dalītajā vākšanā netiks īstenota,
finanšu rādītājs no atkritumu
dalītās
vākšanas
pasākuma
pārcelts uz atkritumu pārstrādes
pasākumu.[..]”.

Ņemts vērā

Papildināta informatīvā ziņojuma
4.1. sadaļa:
“[..] JNI ieviešanas riski novērsti,
ņemot vērā IZM piedāvāto
rīcību, kas atbalstīta MK
2017. gada 16. augusta sēdē12, uz
kā pamata
LM piedāvāja
priekšlikumu DP grozījumiem
Nr. 3, kas paredz atbalsta JNI
īstenošanas pagarināšanai līdz
2023. gadam,
t.sk.
atbalsta
nenodarbinātiem
jauniešiem
turpināšanu citu LM pārziņā
esošo SAM ietvaros, kā arī
nodarbināto jauniešu atbalstu
paredzot IZM pārziņā esošā
mūžizglītības13
pasākuma
ietvaros.[..]”.

MK 16.08.2017. sēdes protokollēmuma Nr.39 48.§ “Informatīvais ziņojums “Par turpmāku atbalstu jauniešiem, kas nemācās, nestrādā un neapgūst arodu, un nodarbinātiem jauniešiem
sākotnējās profesionālās izglītības programmu apguvei otrā un trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa ieguvei viena vai pusotra mācību gada laikā””
13
8.4.1. SAM “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci”
FMizz_230218_ES_fondi
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18.

Informatīvā ziņojuma
24. lpp.

Ņemts vērā

Lūdzam precizēt informatīvā ziņojuma 24.lpp
ceturto rindkopu, norādot, ka 9.2.2.specifiskā
atbalsta
mērķa
“Palielināt
kvalitatīvu
institucionālai
aprūpei
alternatīvu
sociālo
pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi
pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar
invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākuma
“Deinstitucionalizācija”
ietvaros
reģionu
deinstitucionalizācijas plānus paredzēts apstiprināt
līdz 2018.gada 30.jūnijam.
Satiksmes ministrija

Skatīt precizēto
ziņojumu.

informatīvo

Panākta vienošanās
saskaņošanas
procesa ietvaros.
Projekta 24.lpp. otrās rindkopas pēdējo teikumu
izteikt šādā redakcijā: “Grozījumus SM plāno
iesniegt MK līdz 2018. gada 28.februārim.”

19.

20.

Labklājības ministrija

Informatīvā ziņojuma
4.2. sadaļa
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Skatīt precizēto informatīvā
Lūdzam precizēt informatīvā ziņojuma 4.2. sadaļā Informatīvajā ziņojumā ir dzēsta ziņojuma 4.2. sadaļu.
“2018. gada un turpmāko gadu investīciju finanšu atsauce uz Izglītības un zinātnes
prognozes, risku novērtējums un riskus mazinošie ministriju (turpmāk – IZM).
pasākumi” norādīto informāciju par 2017. gada
maksājumu plūsmu novirzēm (26. lpp. 2. atkāpe)
un svītrot atsauci uz “IZM”, ņemot vērā, ka
norādītais apgalvojums nav pamatots. Nepiekrītam,
ka 2017. gada maksājumu plūsmas novirzēs lielākā
ietekme ir dēļ IZM (un EM) būtiski kavētas
investīciju Ministru kabineta (turpmāk – MK)
noteikumu apstiprināšanas. Vēršam uzmanību, ka
2017. gadā bija paredzēts izstrādāt MK noteikumus
septiņu IZM atbildībā esošu programmu
īstenošanai, taču maksājumi 2017. gadā bija plānoti
tikai vienā no šīm programmām, t.i., 1.1.1.5.
pasākumā. Vienlaikus kopumā, 1.1.1. SAM
ietvaros noteiktais maksājumu plāns ir izpildīts
Izglītības un zinātnes ministrija

Ņemts vērā

22

21.

22.

Informatīvā ziņojuma
30. lpp.

Informatīvā ziņojuma
4.3. sadaļa un
protokollēmuma
5.1. apakšpunkts
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130% apmērā. 2017. gada maksājumu plūsmas
novirzes, kas konstatētas 8. prioritārā virziena
projektos, nav tiešā veidā saistītas ar MK
noteikumu izstrādes kavēšanos.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
Ņemts vērā
ministrija
Informatīvajā ziņojumā precizēta
Informatīvā
ziņojuma
projekta
30.lpp redakcija
nepieciešams precizēt norādītā teksta redakciju, lai
nodrošinātu tā uztveramību: „Vienlaikus CFLA
prognozē piemērotā ticamības korekcija rāda
iespēju tikai nedaudz uzlabotam sniegumam līdz
5,9 milj. euro, ja izpildās īstenotāju plānotais
(galvenokārt, ūdenssaimniecības jomā).”
Labklājības ministrija
Lūdzam
skaidrot
informatīvā
ziņojuma
4.3.sadaļā “ES fondu projektu ieviešanas plānu
finanšu
disciplīnas
pasākumi”
un
protokollēmuma projekta 5.1.apakšpunktā
noteikto
termiņu
maksājumu
prognožu
precizēšanai (t.i., līdz 2018.gada 1.septembrim) proti, vai minētais nozīmē, ka maksājumu
prognozes pēc 2018.gada 1.septembra nebūs
iespējams aktualizēt. Ja jā, LM ieskatā tas nav
loģiski un pie objektīviem apstākļiem (piemēram,
iepirkums vairākkārt beidzas bez rezultāta gan dēļ
tā, ka nav pakalpojuma sniedzēju, gan cena ir
lielāka kā projektā pieejamais finansējums) būtu
nepieciešams paredzēt iespēju precizēt maksājumu
pieprasījumu plānus, jo tas atkal var novest pie
nepareizi sastādītām maksājumu prognozēm, ja
izejas punkts/prognožu sastādīšanas pamats ir
maksājumu pieprasījumu grafiks. Papildus tam,
lūdzam vērtēt, vai nav nepieciešams veikt

Papildināta informatīvā ziņojuma
4.2. sadaļa:
“[..] Ja izpildās īstenotāju
plānotais
(galvenokārt,
ūdenssaimniecības jomā), tad
mērķi
iespējams
sasniegt,
uzlabojot
sniegumu
par
9,8 milj. euro.[..]”.

Skatīt precizēto
Saskaņā ar ziņojuma rakstīto, ziņojumu.
visiem
FS,
balstoties
uz
iepriekšējā gada izpildi, būs
iespēja katru gadu aktualizēt
plānoto maksājuma pieprasījumu
iesniegšanas grafiku, precizējot
nākamā gada plānu.
Attiecībā uz 2018. gadu – 1.
septembris ir atskaites punkts,
pret kuru finanšu disciplīnas
normu un seku kontekstā tiks
vērtētas novirzes attiecībā uz
2018. gadu.
Iesniedzot plānoto maksājuma
pieprasījumu
iesniegšanas
grafiku par nākamo gadu, kā
atskaites punkts tiks ņemts
datums, līdz kuram būs ļauts
aktualizēt šo grafiku. Šāda
Ņemts vērā

informatīvo
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precizējumus arī līgumos/vienošanos par projektu
īstenošanu, jo šobrīd tajā ietvertās normas ļauj
finansējuma saņēmējam diezgan elastīgi mainīt
maksājumu pieprasījumu grafiku.
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iespēja tiks paredzēta, bet vēl nav
noteikts konkrēts termiņš, līdz
kuram to varēs izdarīt – to
plānots
noteikt
pie
MK
noteikumu grozījumiem Nr. 784.
Attiecīgi, katra kalendārā gada
plānu finanšu disciplīnas normu
un seku kontekstā
varēs
aktualizēt
līdz
noteiktam
datumam. Attiecīgi katru gadu uz
noteiktu atskaites datumu būs
spēkā kalendārā gada plāns, pret
kuru attieksies noteiktie finanšu
disciplīnas pasākumi. Vienlaikus
kalendārā gada laikā finansējuma
saņēmēji plānoto maksājuma
pieprasījuma
iesniegšanas
grafiku varēs aktualizēt, kā līdz
šim, lai informētu par izmaiņām
savlaicīgi, ja tādas rodas.
Piemērs turpmākiem gadiem pēc
2018. gada:
Strādājam pie priekšlikuma, lai
līdz turpmāko gadu 1. februārim
FS būtu ļauts aktualizēt saistošu
maksājumu
pieprasījumu
iesniegšanas plānu kārtējam
gadam un prognozes turpmākiem
gadiem .
Attiecīgi 1. februāris ir atskaites
punkts, kad fiksē kārtējā gada
plānu, kura izpildi vērtē finanšu
disciplīnas normu kontekstā .

24

23.

Informatīvā ziņojuma
4.3. sadaļa un
protokollēmuma
5.3. apakšpunkts
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Attiecībā uz nosacījumu par
projektu nepagarināšanu vairāk
kā par 6 mēnešiem – norma
stāsies
spēkā
2018. gada
1. septembrī.
Skatīt precizēto
Labklājības ministrija
Ņemts vērā
Lūdzam
skaidrot
informatīvā
ziņojuma Skaidrojam ar atbildēm uz katru ziņojumu.
4.3.sadaļā “ES fondu projektu ieviešanas plānu uzdoto
jautājumu
secīgi
finanšu disciplīnas pasākumi” un protokollēmuma apakšpunktos:
projekta 5.3.apakšpunktā noteikto. Šobrīd no
a) jā, līdzīgi kā līdz šim
informatīvajā ziņojumā norādītā nav viennozīmīgi
projektu nevar pagarināt
skaidrs:
ilgāk par termiņu, kas ir
a) vai finanšu disciplīnas pasākumi attiecināmi
noteikts kā pēdējais
uz gadījumiem, kad projekta termiņa
attiecināmības
datums
pagarinājums par sešiem mēnešiem iekļaujas
saskaņā
ar
MK
MK noteikumos par SAM vai pasākuma
noteikumiem
par
īstenošanu noteiktajā termiņā;
specifisko atbalsta mērķi
b) kādos gadījumos finansējuma saņēmējam
(turpmāk – SAM).
jāpabeidz projekts par saviem līdzekļiem;
b) kad nav atbalstīts vai nav
c) vai projekta īstenošanas termiņu var
pieņemts MK lēmums par
pagarināt, pārsniedzot MK noteikumos par
to, ka projekts būtu
SAM vai pasākuma īstenošanu noteikto
pagarināms
dēļ
FS
termiņu, bet iekļaujoties 2014.-2020.gada ES
minētajiem iemesliem;
fondu atbilstības periodā;
c) nevar – tādā gadījumā
d) kādi ES fondu piešķīruma pilnīgas
jāgroza MK noteikumi
izmantošanas pasākumi tiks īstenoti, ņemot
par SAM, ja vien
vērā, ka finanšu disciplīnas pasākumu
normatīvie akti nepieļauj
piemērošanas gadījumā var veidoties ES
šādu pārsniegumu;
fondu piešķīruma ietaupījums.
d) šie pasākumi tiek īstenoti
kā līdz šim un tiem nav
saistības
ar
finanšu
disciplīnu ieviešanu, bet
ar atlikumu vadību.

informatīvo
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24.

25.

Informatīvā ziņojuma
34. lpp.

Izglītības un zinātnes ministrija

Informatīvā ziņojuma
35. lpp.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrija

Lūdzam skaidrot 75. zemsvītras atsauci “Nākamais
vērtēšanas periods būtu – nākamā gada (2019)
februāris – marts” – par kādu periodu šis vērtējums
tiks veikts, ņemot vērā plānoto pārejas periodu un
pārejas periodā plānotās darbības (34. lpp.), kā arī
MK protokollēmuma 5.2. apakšpunktā minēto.

Informatīvā ziņojuma projekta 35.lpp. lūdzam
iekļaut pienākumu, ka “CFLA kā par projektu
uzraudzību atbildīgajai institūcijai ir jāsniedz
priekšlikumi projektu apguves veicināšanai.”
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Skatīt precizēto
Skaidrojam,
ka
2019. gada ziņojumu.
februārī – martā tiks vērtēta
izpilde no 2018. gada 1. janvāra
līdz 2018. gada 31. decembrim.
Attiecīgi, ja novirzes jau ar visu
doto pārejas periodu būs virs
25 %
no
aktualizētajām
maksājumu
pieprasījumu
prognozēm 2018. gadam, tām
tiks piemēroti finanšu disciplīnas
nosacījumi. Skaidrojam, ka līdz
2018. gada 1. septembrim ir
jāaktualizē viss
2018. gada
maksājumu
grafiks,
t.i.
paredzam, ka kalendārā gada
plāns
iekļaus
faktu
līdz
1. septembrim un atlikušajos
mēnešos – prognozi.
Skatīt precizēto
Ņemts vērā
Papildināts ziņojuma teksts, ziņojumu.
Ņemts vērā

nosakot, ka pēc pārejas perioda,
saņemot
FS
maksājumu
pieprasījumu prognozi kalendārā
gada ietvaros, kurai ir novirzes
no plāna virs 25 %, SI brīdina FS
par
riskiem,
sniedz
priekšlikumus
projekta
ieviešanas uzlabošanai un veic
stingrāku
uzraudzību,
t.sk.
nepieciešamības
gadījumā
sadarbībā ar AI.

informatīvo

informatīvo

26
26.

Informatīvā ziņojuma
36. lpp.

27.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrija
Informatīvā ziņojuma projekta 36.lpp. norādīts, ka
visiem finansējuma saņēmējiem, balstoties uz
iepriekšējā gada izpildi, būs iespēja katru gadu
aktualizēt nākamā gada prognozes. Lūdzam sniegt
skaidrojumu par termiņiem, kādos finansējuma
saņēmēji varēs aktualizēt nākamā gada prognozes,
vienlaikus skaidrojot, kā tiks aprēķināts nākamo
gadu maksājumu pieprasījumu prognozes nobīdes
apmērs, lai konstatētu, vai nobīde pārsniedz vai
nepārsniedz 25 % no plānotā. Nepieciešams
skaidrot, vai nobīdes apmēru arī 2020.gadā plānots
rēķināt pret 2018.gada 1.septembrī fiksēto
maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafiku, vai
pret kārtējā gadā (attiecīgajā piemērā – 2020.gadā)
plānoto (aktualizēto) maksājumu pieprasījumu
iesniegšanas plānu.
Izglītības un zinātnes ministrija
Lūdzam papildināt informatīvo ziņojumu, lai
būtu viennozīmīgi skaidrs, par kurām 25%
novirzēm no kalendārā gada plāna nozares
ministrijām būs jāinformē MK (36. lpp. a)
apakšpunkts): (1) par tām novirzēm, kuras būs
konstatējusi CFLA un projektam būs apturējusi
asignējumu; (2) par tām novirzēm, kuras būs
konstatējusi CFLA, bet pamatojoties uz CFLA
rīcībā esošu, t.sk., finansējuma saņēmēja sniegtu
informāciju, būs pieņēmusi lēmumu projektam
asignējumu neapturēt; (3) par tiem gadījumiem kad
būs nepieciešams MK lēmums, lai projektam
atjaunotu asignējumu, vai (4) citos gadījumos.
Vienlaikus, ņemot vērā, ka informācija par
novirzēm, tai skaitā par gadījumiem, kad
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Ņemts vērā
Lūdzam skatīt atbildi uz
izziņas 22. un 24.punktu.

Ņemts vērā

Skatīt precizēto
ziņojumu.

informatīvo

Papildināta informatīvā ziņojuma
38. lpp.:
“[..]
Asignējuma apturēšana
plānota
tikai
kā
galējais
instruments, kad FS neveic
nekādas darbības, lai uzlabotu
situāciju
būtisku
noviržu
gadījumā, jeb tās nav atbilstošas
konkrētajā
gadījumā
nepieciešamajam. Asignējumu
apturēšanas brīdinājums būs
savlaicīgi, nozares ministrijas un
AI informējot un iesaistot
jautājuma sekmīgā risināšanā, t.i.
dodot iespēju veikt konkrētus
pasākumus, lai nebūtu jāpieņem

27
asignējums netiks apturēts, būs pieejama CFLA,
uzskatām, ka šādu informāciju Ministru kabinetam
būtu jāgatavo CFLA sadarbībā ar nozares
ministrijām.
Tāpat uzskatām, ka asignējuma apturēšana, kad
konstatētas novirzes virs 25%, nebūs efektīvs veids
kā disciplinēt tiešās pārvaldes iestādes, ņemot vērā,
ka nobīdes lielākoties veidojas objektīvu iemeslu
dēļ, vai gadījumos, kad finansējuma saņēmējam
nav pietiekamas pieredzes plānoto maksājumu
pieprasījumu iesniegšanas grafika sastādīšanai.
Aicinām papildināt informatīvo ziņojumu ar
izvērtējumu par līdzšinējo pieredzi, kad konstatētas
novirzes virs 25% un tām nav bijis objektīvs
pamatojums (cik šādi gadījumi ir bijuši).
28.

Informatīvā ziņojuma 36. un Labklājības ministrija
41. lpp.
Lūdzam papildināt informatīvā ziņojuma 36. un
41.lpp, norādot, kāpēc pienākums izvērtēt
informāciju par to padotības iestāžu īstenotajiem
projektiem tiek paredzēts nozaru ministrijām.
Lūdzam izvērtēt, vai to nav nepieciešams darīt
atbildīgajām iestādēm (ja nepieciešams sadarbībā
ar nozaru ministrijām), kam par tās pārziņā
esošajiem specifiskajiem atbalsta mērķiem
(turpmāk – SAM) ir pieejama informācija
Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas
sistēmā, kas atbilstoši ES struktūrfondu un
Kohēzijas fonda 2014.—2020.gada plānošanas
perioda vadības likumā noteiktajam pienākumam
regulāri analizē SAM ieviešanas gaitu, uzrauga
progresu un visdetālāk zina par projektu ieviešanas
problēmām. Nepieciešamības gadījumā lūdzam
veikt
arī
atbilstošus
precizējumus
protokollēmuma projekta 5.6.apakšpunktā.
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Ņemts vērā
Papildinājām
informatīvo
ziņojumu ar skaidrojumu par
nozares ministrijas iesaistes
nepieciešamību un informācijas
apriti.

tāds
lēmums
apturēt
asignējumus.
Nozares ministrijām jārūpējas
par sava resora īstenotajiem
projektiem – to īstenošanas
disciplīnas kvalitāti un tādēļ arī
iekšēji
resoros,
iespējams,
jāparedz atsevišķa kārtība, kā
šādu projektu ieviešana tiek
uzraudzīta.
Tādēļ arī nozares ministrijām par
sava resora projektiem
ir
jāinformē MK par konstatētiem
sarežģījumiem projektos un
rīcību, vēlams, pirms jau ir
fiksēta gada plāna novirze virs
25 % vai projekta līguma
nepieciešamais
pagarinājums
virs 6 mēnešiem.
Svarīgs instruments projektu
ieviešanas gaitas uzraudzībai
joprojām būs publiski pieejama
informācija par ikmēneša plānu
izpildes
statusu,
kur
ir
informācija par katru gadījumu,
kad ir novirzes no plāna, kas
pieejama un regulāri tiek
aktualizēta ES fondu tīmekļa
vietnē. FS skaidrojumi ir
visdažādākie. Jautājums ir par
plānotā maksājumu pieprasījuma
iesniegšanas grafika kvalitāti, t.i.,
vai ir pietiekami rūpīgi ievērtēti
visi riski, iespējas un kapacitāte.
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Tādēļ šobrīd tiek dota iespēja
izstrādāt
tādus
maksājumu
pieprasījuma
iesniegšanas
grafikus, kas ir izpildāmi un
nerada
problēmu
finanšu
disciplīnas
normu
piemērošanai.[..]”.
29.

Informatīvā ziņojuma
39. lpp.

30.

Labklājības ministrija
Informācijas nepārprotamībai lūdzam papildināt
informatīvā ziņojuma 39.lpp ar piemēru par
gadījumiem, kad sadarbības iestāde var noraidīt
finansējuma
saņēmēja
līguma/vienošanās
grozījumus attiecībā uz projekta termiņa
pagarinājumu, ja ir MK protokollēmums ar atļauju
apstiprināt šādas izmaiņas projektā. Šobrīd no
informatīvajā ziņojumā minētā nav saprotams,
kāpēc sadarbības iestādes lēmums varētu būt
pretrunā ar MK apstiprināto.
Izglītības un zinātnes ministrija
Lūdzam
informatīvajā
ziņojumā
ietvert
skaidrojumu, kādi ir iespējamie rīcības modeļi
tiešajām valsts pārvaldes iestādēm, lai īstenotu
finanšu disciplīnas veidā “Vairāk par 6 mēnešu
pagarinājums” noteikto: “īstenot projekta darbības
par saviem līdzekļiem pēc līgumā noteiktā projekta
attiecināmības beigām” (39. lpp.), ievērojot valsts
budžeta iestādēm pieejamos “savus līdzekļus”.
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Ņemts vērā
Ja ir MK lēmums, SI nevar
noraidīt projekta pagarināšanas
pieprasījumu.
Lai
nebūtu
neizpratne,
precizējam šo teikumu ziņojumā.

Precizēta informatīvā ziņojuma
41. lpp.:
“[..] SI, balstoties uz MK
protokollēmuma
punktu/lēmumu, noraida FS
līguma grozījumus vai tos
akceptē.[..]”.

Skatīt precizēto protokollēmuma
Skaidrojam, ka attiecībā uz punktu
tiešajām
valsts
pārvaldes
iestādēm
šīs
disciplīnas
iestāšanas nozīmē pārvērtēt
projekta
nozīmīgumu
un
iespējams, ja apsvērumi/iemesli
pagarināšanai nav pietiekoši,
pārdalīt
līdzekļus
citiem
projektiem un citi lēmumi. Bet
kopumā noteicošais, protams, šo
iestāžu gadījumā būs MK
lēmums. Attiecīgi precizējam
protokollēmuma
5.3.apakšpunktu.
Ņemts vērā

29
31.

Informatīvā ziņojuma
40. lpp.

32.

Satiksmes ministrija
Projekta sadaļas “Disciplīnas un atbildības
stiprināšana attiecībā uz citiem FS veidiem (t.sk.
pašvaldības un plānošanas reģioni) kā projektu
īstenotājiem”
2.rindkopā,
tabulas
Nr.2
“Skaidrojums par disciplīnas pasākumu ieviešanu”
sadaļā “25 % novirze no gada plāna” un sadaļā
“Ziņošana MK” ir paredzētas darbības, kuru
realizēšanai ir nepieciešams panākt vienošanos vai
iesaistīto iestāžu starpā izstrādāt kārtību, kādā
vadošā iestāde, atbildīgā iestāde un sadarbības
iestāde realizēs Projektā norādīto lēmumu
pieņemšanu. Ņemot vērā minēto un atsaucoties uz
Sadarbības partneru darba grupas (KDG) par
Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas
fonda jautājumiem 01.02.2018. sēdē panākto
vienošanos, aicinām papildināt protokollēmumu,
tajā iekļaujot uzdevumu Eiropas Savienības fondu
Vadošajai iestādei, veikt grozījumus attiecīgās
jomas regulējošos normatīvajos aktos, tajos
paredzot gadījumus, kad atkāpes no noteiktiem
finanšu disciplīnas nosacījumiem CFLA var
uzskatīt par objektīvi pamatotām, kad attiecīgi
netiks piemērotas sankcijas un CFLA būs tiesīga
atbalstīt attiecīgas objektīvi pamatotas izmaiņas
projekta ieviešanas plānā.
Izglītības un zinātnes ministrija
1. Lūdzam informatīvajā ziņojumā ietvert
skaidrojumu, kā īstenojams tiešajām valsts
pārvaldes iestādēm finanšu disciplīnas veidā
“25% novirze no gada plāna” noteiktais:
“Sadarbības iestāde var atjaunot asignējumu
projekta ietvaros, ja finansējuma saņēmējs
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Skatīt precizēto protokollēmuma
Izstrādājot grozījumus MK punktu
noteikumos Nr. 784, tajos tiks
paredzēti izņēmumu gadījumi,
kad CFLA būs tiesīga atbalstīt
šādus gadījumus. Bet, protams,
katrs individuālais gadījums tiks
vērtēts atsevišķi.
Attiecīgi
arī
precizējām
protokollēmuma
5.5.apakšpunktu.
Ņemts vērā

Ņemts vērā
Skaidrojam, ka asignējuma
apturēšana ir mehānisms, kas ir
noteikts jau šobrīd normatīvajos
aktos, bet līdz šim tā izmantošana
nebija praktiski piemērota (daži
gadījumi tikai). Asignējuma
apturēšana ir noteikta MK
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īsteno projektu atbilstoši iesniegtajam rīcības
plānam” (40. lpp.).
Skaidrojam, ka līdz ar asignējuma apturēšanu,
valsts budžeta iestādei nebūs finanšu līdzekļu
projekta īstenošanai. Mūsu ieskatā, tiešajai
valsts pārvaldes iestādei būtu atjaunojams
asignējums, ja ir izstrādāts rīcības plāns, kas
liecina, ka projekts turpmāk tiks īstenots
atbilstoši vienošanās noteiktajam. Vienlaikus
vēršam uzmanību, ka kārtība, kādā aptur un
atjauno apturēto asignējumu šobrīd ir noteikta
MK noteikumos Nr. 122014, kas tai skaitā
paredz: (1) finansējuma saņēmējam iesniegt
uzraugošajā
iestādē
pārskatus
un
paskaidrojumu, kas apliecina, ka projekts
turpmāk tiks īstenots saskaņā ar līgumu vai
vienošanos par projekta ieviešanu, un (2) ja
uzraugošā iestāde gūst pārliecību, ka projekts
turpmāk tiks īstenots saskaņā ar līgumu vai
vienošanos par projekta ieviešanu, uzraugošā
iestāde pieņem lēmumu par apturētā asignējuma
atjaunošanu.
2. Lūdzam papildināt informatīvo ziņojumu ar
informāciju, par to kādi ieguvumi tiek sagaidīti
no finanšu disciplīnas pasākuma asignējuma
apturēšana, ja konstatēts risks 25% novirzei no
gada plāna. Apturot asignējumu, tiešās
pārvaldes iestādei nav citu finanšu līdzekļu, lai
turpinātu projekta īstenošanu un segtu uzņemtās
saistības, bet, ja nobīdes maksājumu plānā ir
radušās neatkarīgi no finansējuma saņēmēja
gribas, tad nav skaidrs, kāds ieguvums būs no
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https://likumi.lv/doc.php?id=223614
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2010. gada
28. decembra
noteikumos
Nr. 1220
“Asignējumu piešķiršanas un
izpildes kārtība” un apturēšana
notiks līdz ar šo noteikumu
kārtību.
Vēršam
uzmanību,
ka
asignējuma
apturēšana nav
pašmērkis, bet galējā rīcība, ja
projekta uzlabojumi nav redzami
pat sadarbojoties intensīvi savā
starpā VI, AI un SI. Skat.
skaidrojumu arī iepriekš un
precizēto informatīvā ziņojuma
tekstu (41.lpp.)
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asignējuma apturēšanas15. Šāda disciplīnas
pasākuma piemērošana ir kompleksi vērtējums
jautājums, lai vadot vienu risku, netiktu
palielināti citi riski (piemēram, līgumsodi par
pasūtītāja
saistību
nepildīšanu,
risks
kavējumiem projekta darbībās, kur īstenošana
notiek atbilstoši plānam, risks pagarināt
projektu vairāk par 6 mēnešiem, risks
nesasniegt projektā noteikto mērķi, risks
finanšu korekcijām) (skat. arī atzinuma 8.
punktu).
IZM kopumā atbalsta nepieciešamību stingrākai
finanšu disciplīnai, taču informatīvajā ziņojumā
veiktā analīze par piedāvāto risinājumu šobrīd nav
pietiekama un nesniedz viennozīmīgu priekštatu
par to, kā piedāvātie disciplīnas pasākumi tiks
praktiski realizēti (jo īpaši attiecībā uz izņēmuma
gadījumiem).
33.

Informatīvā ziņojuma
43. lpp.

Izglītības un zinātnes ministrija
1. Lūdzam papildināt informatīvo ziņojumu ar
izvērstu sarakstu par konkrētiem izņēmuma
gadījumiem (43. lpp.), kas tiks noteikti MK
noteikumos Nr. 784 (tai skaitā, ņemot vērā
2007. – 2013. gada plānošanas perioda pieredzi
un gadījumus, kas noteikti MK noteikumos Nr.
419).
2. Vēršam uzmanību, ka no esošās informatīvā
ziņojuma redakcijas nav viennozīmīgi skaidrs,
vai izņēmumu gadījumi (43. lpp.), kas tiks
noteikti MK noteikumos Nr. 784, tiks
piemēroti: (1) lai atbalstītu izmaiņas projekta

Skatīt precizēto
1.Skaidrojam, ka izņēmumu ziņojumu.
gadījumi tiks atrunāti MK
noteikumu grozījumos Nr. 784.
Ja ir pamatoti ierosinājumi no
ministrijām
par
izņēmumu
gadījumiem, kad tiešām FS
maksājumu pieprasījumu grafikā
nevar proaktīvi ierēķināt kādus
riskus, tos izvērtēsim un
pamatotos gadījumos iekļausim
MK
noteikumu
Nr. 784
grozījumu
projektā
tā
Ņemts vērā

informatīvo

Piemēram, projektā Nr. 8.1.3.0/16/I/015 – 2017. gada maksājuma plāna neizpilde pārsniedz 25%; neizpilde 87%, jo būvniecības iepirkuma procesā bija daudz pretendentu jautājumu par
iepirkumu un iepirkuma uzvarētājs atteicās slēgt iepirkuma līgumu – vai šādā gadījumā ir jāaptur asignējums.
FMizz_230218_ES_fondi
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ieviešanas plānā bez atbilstošas saskaņošanas
MK, vai (2) lai, izņēmuma gadījumam
izpildoties, MK tiktu virzīts jautājums par
iespēju akceptēt atkāpes no MK noteikumiem.
Lūdzam attiecīgi papildināt informatīvo
ziņojumu.
3. Vērtējot iespējamos izņēmuma gadījumus, kad
atkāpes no noteiktiem finanšu disciplīnas
nosacījumiem var tikt uzskatītas par objektīvi
pamatotām (43. lpp.), lūdzam ņemt vērā
projektu specifiku, tai skaitā gadījumus, kad
projekts tiek īstenots sadarbībā ar lielu skaitu
sadarbības partneru un tas ir paredzēts MK
noteikumos par specifiskā atbalsta mērķa
īstenošanu16, vai, piemēram, ievērojot 1.1.1.5.
pasākuma specifiku.
Ievērojot 1.1.1.5. pasākuma 2. kārtas ieviešanas
specifiku, ir iespējama situācija, kur no
finansējuma saņēmēja neatkarīgu iemeslu dēļ
pēdējie maksājumu pieprasījumi varētu tikt
iesniegti pēc projekta īstenošanas termiņa
beigām (tādējādi būtu nepieciešams projekta
attiecināmības perioda pagarinājums, iespējams
arī vairāk par 6 mēnešiem). Skaidrojam, ka
1.1.1.5. pasākuma 2. kārta paredz sniegt
atbalstu projektu pieteikumu sagatavošanai
programmā Apvārsnis 2020 un ES 9.Ietvara
programmā, savukārt 1.1.1.5. pasākuma
finansēšanas modelis paredz atlīdzību par
projekta pieteikuma sagatavošanu izmaksāt
vienas vienības veidā tikai pēc rezultāta –
Eiropas Komisijas lēmuma par projekta

saskaņošanas laikā. Attiecīgi par
šiem jautājumiem diskusija un
iespēja argumentēt un vienoties
būs.
2. Izņēmumu gadījumi tiek
noteikti, lai CFLA varētu
atbalstīt izmaiņas projektā bez
saskaņošanas MK.
3. Attiecībā uz IZM aprakstīto
gadījumu
attiecībā
uz
1.1.1.5 pasākuma
specifiku,
skaidrojam,
ka
noslēgumu
maksājumu
iesniegšana
un
projekta
īstenošanas
pagarināšana nav viens un tas
pats. Arī šobrīd noslēguma
maksājumi tiek iesniegti vēlāk,
t.i. pēc projekta pabeigšanas, jo
nepieciešams
laiks,
lai
sagatavotu visus dokumentus.
Lai
attiecīgi
maksājumu
pieprasījumu
iesniegšanas
grafiks būtu atbilstošs praksei un
aprakstītajai
situācijai
1.1.1.5. pasākumā, nepieciešams
attiecīgi jau pie maksājumu
pieprasījuma grafika ierēķināt šo
iespēju, tādējādi izvairoties no
maksājumu prognožu un reālās
situācijas neatbilstības.

Lai arī finansējuma saņēmējs ir atbildīgs par projekta īstenošanu, tomēr ir gadījumi, kad finansējuma saņēmējam ir ierobežotas iespējas, piemēram, ietekmēt sadarbības partnera darbību izpildi
sadarbības partnera prognozētajā apmērā.
FMizz_230218_ES_fondi
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pieteikuma sekmīgumu (projekts novērtēts virs
kvalitātes sliekšņa) – saņemšanas. Līdz ar to,
iespējama situācija, kad no finansējuma
saņēmēja neatkarīgu iemeslu dēļ, maksājuma
pieprasījumu iespējams iesniegt tikai pēc
projekta īstenošanas beigām. Saskaņā ar EK
sniegto informāciju (pieejama programmas
Apvārsnis 2020 ikgadējos ziņojumos), vidējais
laiks no projekta pieteikuma iesniegšanas brīža
līdz līguma noslēgšanai ir 8 mēneši. Attiecīgi,
lai arī finansējuma saņēmējs projekta darbības
ir īstenojis projektā paredzētajā laika periodā un
pēc projekta īstenošanas beigām darbības nav
veicis, vērtējums (attiecīgi rezultātu apliecinošs
dokuments) par projekta pieteikumu var tikt
saņemts pēc projekta īstenošanas beigām. Šī
situācija jau tika identificēta 1.1.1.5. pasākuma
2. kārtas projektu iesniegumu atlases nolikuma
izstrādes laikā un ar sadarbības iestādi tika
panākta vienošanās, ka šādi gadījumi būs
pietiekami objektīvs un akceptējams apstāklis,
lai maksājumu pieprasījumu iesniegtu periodā
pēc projekta īstenošanas beigām (tostarp arī pēc
MK noteikumu noteiktā 1.1.1.5. pasākuma 2.
kārtas īstenošanas termiņa17). Tādejādi
aprakstītajā situācijā Ministru kabineta lēmums
par
projekta
attiecināmības
perioda
pagarināšanu vairāk kā par 6 mēnešiem, pēc
savas būtības būtu formāls un radītu lieku
administratīvo slogu visām iesaistītajām pusēm.

Bet vienlaikus pieļaujot termiņu pagarināt tikai tiktāl, ciktāl tas neietekmē sadarbības iestādes iespējas veikt procedurālas darbības vienas vienības izmaksu attiecināšanai.
FMizz_230218_ES_fondi
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34.

35.

Informatīvā ziņojuma
47. lpp. 1. rindkopas,
1. teikums

Ārlietu ministrija

Informatīvā ziņojuma
47. lpp.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrija

Lūdzam pārformulēt informatīvā ziņojuma projekta
47. lpp. 1. rindkopas, 1. teikumu:
2018. gada janvārī Rīgā notika pirmā Divpusējā
sadarbības fonda komitejas sanāksme, lai diskutētu
par Divpusējās sadarbības fonda (2,4 milj. euro)
ieviešanu Latvijā. Sanāksmes laikā Ārlietu
ministrija Divpusējā fonda sadarbības komitejas
izvērtēšanai iesniedza priekšlikumus par Divpusējā
sadarbības fonda stratēģiskajām prioritātēm.

Lūdzam Finanšu ministriju informēt, kā tiks
nodrošināta
finansējuma
pieejamība
EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu programmu
apsaimniekotāju funkciju izpildei atbilstoši donoru
prasībām visa gada garumā, ja pašreiz funkciju
izpildei finansējums piešķirts nevis atbilstoši
Programmu apsaimniekotāju pieprasījumam, bet
gan informatīvā ziņojuma projekta 47.lpp.
minētajai Finanšu ministrijas prognozei, kas balstās
uz iepriekšējo gadu pieredzi. Vēršam uzmanību, ka
pašreiz notiek aktīvs programmu sagatavošanas
process atbilstoši Finanšu ministrijas noteiktajam
intensīvajam laika grafikam, kam ir nepieciešams
paredzēt resursus gan atalgojumam, gan pasākumu
organizēšanai – donoru prasības par pasākumu
mērogu, tulkojumiem u.c. prasa ievērojamus
finanšu resursus, turklāt vairākas sanāksmes
programmu sagatavošanas posmā donoru prasību
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Elektroniskās saskaņošanas
laikā panākta vienošanās

Ziņojuma 49. lpp. papildināta
šādā redakcijā:

“[..] 2018. gada janvārī Rīgā
notika pirmā sanāksme ar
donorvalstu pārstāvjiem, lai
diskutētu
par
Divpusējās
sadarbības fonda (2,4 milj. euro)
ieviešanu Latvijā. Sanāksmes
laikā
Ārlietu
ministrija
donorvalstu
pārstāvjiem
izvērtēšanai
iesniedza
priekšlikumus par Divpusējā
sadarbības fonda stratēģiskajām
prioritātēm.[..]”.
Skatīt precizēto informatīvo
Ņemts vērā
Ievērojot
2009. – 2014. gada ziņojumu.
perioda gūto pieredzi valsts
budžeta plāna izpildē, kur,
piemēram, Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas
(turpmāk – VARAM)
izpilde
svārstījās apm. 80 %, līdz ar to
secināms, ka budžeta plāns tika
plānots ar rezervi. Pamatojoties
uz faktu, ka programmu
koncepciju sagatavošanas posms
ir tikko kā uzsācies un, lai
maksimāli efektīvi izlietotu
80.00.00. programmā pieejamos
līdzekļus, FM aicināja visus
programmu
apsaimniekotājus
racionāli plānot valsts budžeta
līdzekļu izdevumu plūsmu –
pieprasīt
nepieciešamo
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36.

37.

dēļ plānotas ārvalstīs, līdz ar to nepieciešams
paredzēt
finanšu
resursus
komandējumu
izdevumiem. Ņemot vērā minēto, pastāv risks, ka
piešķirtais finansējums būs nepietiekošs visu
(atalgojums, pasākumi u.c.) nepieciešamo
izdevumu segšanai, apdraudot programmu
sagatavošanas procesu.
Informatīvais
pielikums Valsts kanceleja
“4. ES fondu investīciju Lūdzam
precizēt
tīmekļvietnē
finanšu un sasniedzamo http://www.esfondi.lv/2018.gads
publicēto
rezultātu
plāna
līdz informāciju tabulas “4. ES fondu investīciju
2017.gadam izpilde un plāns finanšu un sasniedzamo rezultātu plāna līdz
2018.-2023.gadam
2017.gadam izpilde un plāns 2018.-2023.gadam
(08.02.2018.)” tīmekļvietnē (08.02.2018.)” šķirklī “3.PV” kolonnas “Aktuālās
http://www.esfondi.lv/2018. prognozes” nosaukumā norādot korektu prognozes
gads
izstrādes laiku, t.i. 08.02.2018., kā arī kolonnā

Jauns protokollēmuma
punkts
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“Izpilde” ESF sadaļā norādīt 2017.gada finanšu
rādītāju izpildi institūciju griezumā starp TM un
VK. Tāpat arī lūdzam šajā šķirklī precizēt ESF
rezerves nepiešķiršanas riska mērvienību no “Liels
risks” uz “Neliels risks”, jo šāda informācija izriet
no tabulā ietvertajiem prognožu skaitliskajiem
datiem un riska gradācijas klasifikācijas tabulas
paskaidrojošā daļā. Šīs tabulas šķirklī “3.PV_gr”
lūdzam precizēt grafikā attēloto 2018.gada
prognozi ESF finanšu rādītājam, ietverot skaitlisku
vērtību.
Kultūras ministrija
Ierosinājums iekļaut informatīvajā ziņojumā
situācijas informāciju par 5.6.1. SAM “Veicināt
Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas
efektīvu sociālekonomisko izmantošanu” un
protokollēmumā
informāciju, ka Kultūras
ministrija plāno iesniegt MK ziņojumu par

finansējumu
2018. gada
I pusgadam un attiecīgi tiklīdz
būs
vajadzīgs
papildus
finansējums,
FM
izskatīs
programmu
apsaimniekotāju
papildus
pieprasījumu
2018. gada otrai pusei.
Skatīt precizēto informatīvā
Ņemts vērā
ziņojuma pielikumu tīmekļa
Informatīvā ziņojuma pielikumā vietnē
ir veikti precizējumi.
http://www.esfondi.lv/2018.gads

Protokollēmums papildināts ar
Finanšu ministrija atbalsta jaunu punktu šādā redakcijā:
Kultūras
ministrijas “[..] 14. Pieņemt zināšanai, ka
ierosinājumu,
ņemot
vērā Kultūras
ministrija
līdz
2018. gada 1. februārī KDG 2018. gada 1. maijam lēmuma
izskatīto
jautājumu
un pieņemšanai Ministru kabinetā
konceptuālo
atbalstu
šādai plāno
iesniegt
izvēlēto
Ņemts vērā
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atbilstošāko koncertzāles projekta īstenošanas rīcībai, vienlaikus painformējot
modeli.
Kultūras ministriju, ka
MK
2016. gada 14. novembra
rīkojumā
Nr.
673
„Par
konceptuālo ziņojumu „Par
akustiskās
koncertzāles
īstenošanas modeli Rīgā”” dotie
uzdevumi un termiņi paliek
spēkā.

nacionālās koncertzāles Rīgā
projekta īstenošanas modeļa
risinājumu
5.6.1.specifiskā
atbalsta mērķa “Veicināt Rīgas
pilsētas revitalizāciju, nodrošinot
teritorijas
efektīvu
sociālekonomisko izmantošanu”
ietvaros, ņemot vērā informatīvā
ziņojuma
4. sadaļā
sniegto
informāciju.[..]”.
Papildināta informatīvā ziņojuma
4.1. apakšsadaļa šādā redakcijā:
“[..] Pamatojoties uz MK
2016. gada
14. novembra
rīkojumu
Nr. 673
„Par
konceptuālo ziņojumu „Par
akustiskās
koncertzāles
īstenošanas modeli Rīgā”” 2. un
3. punktu, KM noslēdza līgumu
par finanšu un ekonomisko
aprēķinu izstrādi Nacionālās
koncertzāles projekta īstenošanai
publiskās un privātās partnerības
jomā Rīgā un tika uzsākts darbs
pie
iespējamo
īstenošanas
modeļu izpētes un aprēķinu
izstrādes. Padziļinātas situācijas
izpētes un aprēķinu izstrādes
gaitā tika secināts, ka, lai atrastu
atbilstošāko
koncertzāles
projekta īstenošanas modeli,
papildus nepieciešams veikt
izpēti
un
aprēķinus
arī
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38.

Vispārīgs iebildums

Finanšu ministrija
38.1. Nepieciešams papildināt informatīvā
ziņojuma sadaļas – ES fondu ieviešanas progress
programmā kopumā un Projektu iesniegšana un
līgumu slēgšana – ar februāra ikmēneša jaunāko
informāciju, izpildot MK 2015. gada 10. marta
sēdes protokollēmuma (prot.Nr. 14, 27. §)
11. punktu.
38.2. Ņemot vērā, ka izvērtēšanai vācamiem
datiem (papildu uzkrājamie dati (PUD) un
specifiskie iznākuma rādītāji (SIR)) ir jāuzkrāj tikai
faktiskās vērtības ar mērķi nodrošināt izvērtēšanas
vajadzībām informatīvo bāzi pēc nepieciešamības,
efektivitātes un datu pārskatāmības nolūkos šie dati
no ES fondu mājas lapā publicējamās tabulas par
ES fondu investīciju finanšu un sasniedzamo
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Ņemts vērā

2016. gada
14. novembra
konceptuālā ziņojumā „Par
akustiskās
koncertzāles
īstenošanas
modeli
Rīgā””
minētajām alternatīvām „A” un
„B”. Ar MK protokollēmumu
tiek pieņemts zināšanai, ka KM
līdz
2018. gada
1. maijam
lēmuma pieņemšanai MK plāno
iesniegt izvēlēto nacionālās
koncertzāles
Rīgā
projekta
īstenošanas modeļa risinājumu
5.6.1. SAM “Veicināt Rīgas
pilsētas revitalizāciju, nodrošinot
teritorijas
efektīvu
sociālekonomisko izmantošanu”
ietvaros.[..]”.
Skatīt aktualizēto informāciju
informatīvajā ziņojumā.
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rezultātu plāna līdz 2017.gadam izpildi un plāna
2018.-2023.gadam tiek dzēsti.

Atbildīgā amatpersona _______________________________________________________
(paraksts)
Valaine 67083925
Ilze.Valaine@fm.gov.lv
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