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Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem
Protokollēmuma projektā „Par informatīvo ziņojumu par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu investīciju progresu līdz 2018. gada
30. jūnijam un 2018. gada augusta ikmēneša operatīvā informācija” (turpmāk – protokollēmuma projekts)
un
Informatīvā ziņojuma projektā „Informatīvais ziņojums par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu investīciju progresu līdz 2018. gada
30. jūnijam un 2018. gada augusta 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

4

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

Informācija par starpministriju (starpinstitūciju) sanāksmi vai elektronisko saskaņošanu
Datums

06.08.2018.

Saskaņošanas dalībnieki

Tieslietu ministrija, Valsts kanceleja, 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

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas,
Satiksmes ministrijas, Valsts kancelejas un Labklājības
ministrijas

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

-
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II Jautājumi, par kuriem saskaņošanā vienošanās ir panākta
Atbildīgās ministrijas
norāde par to, ka
Saskaņošanai nosūtītā
Atzinumā norādītais ministrijas (citas institūcijas)
Nr.
iebildums ir ņemts vērā,
Projekta attiecīgā punkta (panta)
projekta redakcija (konkrēta
iebildums, kā arī saskaņošanā papildus izteiktais
p.k.
vai informācija par
galīgā redakcija
punkta (panta) redakcija)
iebildums par projekta konkrēto punktu (pantu)
saskaņošanā panākto
alternatīvo risinājumu
1
2
3
4
5
1.
Protokollēmuma
Precizēts
protokollēmuma
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
Ņemts vērā
apakšpunkts 2.2.: izstrādāt un ministrija
2.2. apakšpunkts un informatīvā
apstiprināt
programmas Lūdzam precizēt protokollēmuma projekta 2.2.
ziņojuma 5. sadaļa.
sadarbības komitejā kārtību, apakšpunktu, izsakot to šādā redakcijā:
kādā
piešķir divpusējās
sadarbības fonda programmas „2.2. izstrādāt un apstiprināt iesniegt apstiprināšanai
līmeņa finansējumu, nosaka programmas sadarbības komitejā kārtību, kādā piešķir
iniciatīvu
īstenotāju divpusējās sadarbības fonda programmas līmeņa
caurspīdīgu atlasi, kā arī finansējumu, nosaka iniciatīvu īstenotāju caurspīdīgu
norēķinu,
pārskatu, atlasi, kā arī programmas apsaimniekotājam izstrādāt
pamatojošo
dokumentu un apstiprināt divpusējās sadarbības fonda programmas
līmeņa finansējuma norēķinu, pārskatu, pamatojošo
iesniegšanu un to pārbaudi;
dokumentu iesniegšanu un to pārbaudi”
Precizējums ir nepieciešams, lai novērstu nesamērīgu
administratīvo slogu programmas apsaimniekotājam un
sadarbības komitejai, jo sākotnējā 2.2. apakšpunkta
redakcija paredz pienākumu programmas sadarbības
komitejai izstrādāt kārtību, kādā piešķir divpusējās
sadarbības fonda programmas līmeņa finansējumu,
nosaka iniciatīvu īstenotāju caurspīdīgu atlasi, kā arī
norēķinu, pārskatu, pamatojošo dokumentu iesniegšanu
un to pārbaudi, kas neatbilst 2016. gada 22. septembrī
apstiprināto noteikumu par Eiropas Ekonomikas zonas
finanšu instrumenta ieviešanu 2014.–2021. gadā un
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Norvēģijas Ārlietu ministrijas 2016. gada 22. septembrī
apstiprināto noteikumu par Norvēģijas finanšu
instrumenta ieviešanu 2014. – 2021. gadā 4.4. pantā
noteiktajiem sadarbības komitejas uzdevumiem. Ņemot
vērā, ka norēķinu, pārskatu un pamatojošo dokumentu
pārbaude nav saistīta ar sadarbības komitejas
uzdevumiem, lūdzam kārtību, kas nosaka divpusējās
sadarbības fonda programmas līmeņa finansējuma
norēķinu, pārskatu, pamatojošo dokumentu iesniegšanu
un to pārbaudi noteikt izstrādāt un apstiprināt
programmas apsaimniekotājam.
Ņemot vērā iepriekšminēto, lūdzam atbilstoši precizēt
informatīvā
ziņojuma
projekta
5.sadaļā
„EEZ/Norvēģijas atbalsta instrumentu investīciju
progress” noteiktos programmas apsaimniekotāja
priekšnosacījumus.
2.

Informatīvā
3. sadaļa
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ziņojuma Satiksmes ministrija
Attiecībā uz Informatīvā ziņojuma projekta 3. daļas
1.punktā
ietverto
informāciju
par
projektu
“Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu
pārcelšanai no pilsētas centra” vēršam Jūsu uzmanību,
ka atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 14. oktobra
noteikumiem Nr.875 “Noteikumi par darbības
programmas
“Infrastruktūra
un
pakalpojumi”
papildinājuma
3.3.1.3.aktivitāti
“Lielo
ostu
infrastruktūras attīstība “Jūras maģistrāļu” ietvaros””
54.1. apakšpunktam, Rīgas brīvostas pārvaldei,
īstenojot projektu, ir pienākums līdz projekta
pabeigšanai un mērķa sasniegšanai katra mēneša
pirmajā nedēļā iesniegt izskatīšanai atbildīgajā iestādē
un vadošajā iestādē informāciju par projekta ieviešanas
progresu, rīcības plāna izpildi, kā arī mērķa
nesasniegšanas riskiem un rīcības plānu to novēršanai.

Veikti precizējumi
Ņemts vērā
Veikti precizējumi, pēc ziņojuma 3. sadaļā.
būtības ņemot vērā
Satiksmes ministrijas
ierosināto redakciju.

informatīvā
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Atbildīgā iestāde un Vadošā iestāde, izvērtējot iesniegto
informāciju par projekta ieviešanas progresu un rīcības
plāna izpildi, sniedz savu viedokli finansējuma
saņēmējam par konstatētajiem trūkumiem un
nepilnībām projekta ieviešanas gaitā, kā arī sniedz
viedokli par konstatētajiem riskiem projekta ieviešanas
gaitā un aicina tos novērst vai minimizēt līdz tādam
līmenim, lai netiktu ietekmēta projekta ieviešana tam
paredzētajā termiņā.
Tāpat Rīcības plānā konstatējot būtiskas nobīdes no
plānotajiem termiņiem vai atsevišķu risku iestāšanās
iespējamību, atbildīgā iestāde, pamatojoties uz
Satiksmes ministra 18.04.2017. rīkojumu Nr.01-03/74
“Par darba grupu” sasauc darba grupas sanāksmi, kuras
laikā projekta uzraudzībā un ieviešanā iesaistīto iestāžu
pārstāvji vienojas par risku mazināšanas pasākumiem
projektu mērķu sasniegšanai un veicamajiem
grozījumiem rīcības plānā.
Līdz ar to, Informatīvā ziņojuma projekta 3.daļas
1.punkta 4.teikumā norādīta atsauce uz “SM
apstiprinātam rīcības plānam” ir neprecīza un izsakāma
šādā redakcijā:
“Lai gan trūkumu novēršana kopumā norit atbilstoši
atbildīgajā un vadošajā iestādē iesniegtajam rīcības
plānam, šobrīd nevar konstatēt būtisku riska līmeņa
samazinājumu.”.
Ņemot vērā iepriekš paustos argumentus un kārtību,
kādā tiek uzraudzīta projekta ieviešanas gaita,
atbildīgajā iestādē un vadošajā iestādē iesniedzot
informāciju par projekta ieviešanas progresu, rīcības
plāna izpildi, kā arī mērķa nesasniegšanas riskiem un
rīcības plānu to novēršanai, aicinām Informatīvā
ziņojuma projekta 3.daļas 1.punkta 5.teikumu izteikt
šādā redakcijā:
FMizz_230818_ES_fondi
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3.

Informatīvā
4. sadaļa
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“Tādēļ FM un SM uzskata šo projektu par augsta riska,
tādējādi RBP un Eiropas Savienības fondu uzraudzībā
iesaistītajām iestādēm ar īpašu atbildību un rūpību
jāseko progresam un jāveic pēc iespējas biežāks risku
pārvērtējums un pasākumi to mazināšanai.”.
Savukārt Informatīvā ziņojuma projekta 3.daļas
1.punkta 8.teikumu izteikt šādā redakcijā:
“Balstoties uz RBP iesniegto, kā arī SM un FM rīcībā
esošo informāciju, VI noteiktā kārtībā informēs EK par
projekta pabeigšanu”.
ziņojuma Satiksmes ministrija
Attiecībā uz Informatīvā ziņojuma projekta sadaļas
“Lielie projekti” 1.punktā iekļauto informāciju par lielo
projektu “Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija”,
ierosinām nenorādīt JASPERS IQR indikatīvo
atzinuma sniegšanas laiku (šobrīd norādīts jūlijs augusts), jo pēc informācijas saņemšanas no Finanšu
ministrijas LDz vēl būs jāprecizē savas atbildes uz
JASPERS IQR jautājumiem. Tāpat arī ierosinām
informāciju par iepirkuma kavēšanos par trīs mēnešiem
aizstāt ar informāciju, ka atbilstoši starpinstitucionālajā
darba grupā 2018.gada 2.augustā panāktajai vienošanās
LDz pārskatīs Rīcības plānā minētos termiņus, ņemot
vērā iepirkumu norises riskus. Līdz ar to ierosinām
informāciju par lielo projektu "Latvijas dzelzceļa tīkla
elektrifikācija" izteikt šādā redakcijā:
“VAS “Latvijas dzelzceļš” lielais projekts “Latvijas
dzelzceļa tīkla elektrifikācija” (kopējās attiecināmās
izmaksas 439,7 milj. euro, t.sk. KF 318,6 milj. euro).
2018.gada 23.maijā FM iesniedza projekta iesniegumu
izvērtēšanai JASPERS IQR. LDz gatavo atbildes uz
saņemtajiem ekspertu jautājumiem. Pozitīva JASPERS
IQR atzinuma gadījumā projekta apstiprināšana un
līguma slēgšana plānota 2018.gada beigās.

Veikti precizējumi
Ņemts vērā
Veikti precizējumi, pēc ziņojuma 4. sadaļā.
būtības ņemot vērā
Satiksmes ministrijas
priekšlikumu, kā arī
aktualizējot FM rīcībā
esošo
jaunāko
informāciju.

informatīvā
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4.

Informatīvā
4. sadaļa
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Paralēli, lai mazinātu projekta ieviešanas riskus, LDz
gatavo projekta ietvaros plānotās apvienotās
projektēšanas un būvdarbu iepirkuma procedūras
dokumentāciju. Iepirkumu plānots izsludināt 2018.gada
augustā pēc iepirkuma nolikuma saskaņošanas ar IUB.
Atbilstoši SM izveidotās starpinstitucionālās darba
grupas 2018.gada 2.augusta sanāksmē panāktajai
vienošanās, LDz pārskatīs Rīcības plānā minētos
termiņus, ņemot vērā iepirkumu norises riskus.”.
ziņojuma Valsts kanceleja
Atbilstoši informatīvā ziņojuma projekta 4.sadaļas
apakšsadaļā “Nacionāli noteikto investīciju ieviešanas
2018. gada plānu izpilde” norādītajai informācijai
līgumus par ES fondu atbalsta projektiem 2.kārtā
plānots slēgt 2019. gadā, savukārt 1.kārtā noslēgto
līgumu ietvaros pieejamais finansējums ir paredzēts
tikai līdz 2018. gada 31. decembrim. Lūdzam papildināt
informatīvā ziņojuma projekta 4.sadaļas apakšsadaļu
“Nacionāli noteikto investīciju ieviešanas 2018. gada
plānu izpilde”, skaidrojot, kā tiks nodrošināta ES fondu
vadībā iesaistīto institūciju funkciju izpilde, sākot ar
2019. gada 1. janvāri. Vēršam uzmanību, ka
informatīvā ziņojuma projekta 8.sadaļas apakšsadaļā
“Darba prioritātes turpmāk” ir minēts, ka “2018. gadā
īpaša vērība tiks veltīta atbalstam 2014. - 2020. gada
plānošanas perioda ES fondu projektu īstenotājiem un
projektu ieviešanas plānu kvalitātes uzlabošanai ..”,
tādējādi nav saprotams, kādēļ ES fondu vadībā
iesaistītajām institūcijām, kuras tiešā veidā sniedz
atbalstu 2014.-2020. gada plānošanas perioda ES fondu
projektu īstenotājiem, līgumu par ES fondu atbalsta
projektu slēgšana ir pārplānota uz 2019. gadu.

Ņemts vērā
Skaidrojam,
ka
informatīvajā ziņojumā
bija ieviesusies tehniska
kļūda, norādot
ES
fondu atbalsta projektu
(tehniskās
palīdzības
projektu)
līgumu
slēgšanu 2019. gadā.
Līgumi par tehniskās
palīdzības
projektu
iesniegumu atlases otro
kārtu tiks noslēgti 2018.
gada
IV
ceturksnī
(pēdējos mēnešos).

Precizēta informatīvā ziņojuma
4. sadaļa, svītrojot ierakstu par
ES fondu atbalsta projektu tehniskās
palīdzības projektu iesniegumu
atlases otro kārtu.

7
5.

6.

Informatīvā
4. sadaļa

ziņojuma Labklājības ministrija

Informatīvā
4. sadaļa.

ziņojuma Satiksmes ministrija
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Ņemts vērā

Lūdzam nepārprotamībai precizēt informatīvā ziņojuma
4.sadaļas “2014.-2020.gada plānošanas perioda ES
fondu investīciju progress” apakšsadaļā “Darbības
programmā noteikto 2018.gada mērķu izpildes
progress” norādīto informāciju par prioritārajiem
virzieniem, kuru ietvaros ir konstatēts risks zaudēt
finanšu rezervi. Šobrīd ir ietverta informācija, ka ir četri
prioritārie virzieni, kuru ietvaros ir konstatēts risks
zaudēt finanšu rezervi, tomēr detālāka informācija ir
atspoguļota tikai par trim prioritārajiem virzieniem.

Atbilstoši Sadarbības partneru darba grupas Par Eiropas
Savienības struktūrfondu un kohēzijas fonda
jautājumiem
2017.gada
24.oktobra
sēdes
protokollēmuma Nr.10 3.jautājumam, tika nolemts, ka
Satiksmes ministrija veiks analīzi par 6.1.1 specifiskā
atbalsta mērķa “Palielināt lielo ostu drošības līmeni un
uzlabot transporta tīkla mobilitāti” finansējuma
saņēmēju individuālo mērķu izpildi, vērtējot to
atbilstoši specifiskā atbalsta mērķa projektu iesniegumu
atlases nolikumā norādītajām sasniedzamajām finanšu
rādītāja vērtībām. Satiksmes ministrija argumentētu
priekšlikumu Ministru kabineta lēmumam iesniegs
Finanšu ministrijai iekļaušanai Eiropas Savienības
fondu pusgada ziņojuma un protokollēmuma projektā.
Ņemot vērā minēto, lūdzam Informatīvā ziņojuma
projektu un protokollēmuma projektu papildināt ar
Satiksmes ministrijas izvērtējumu par 6.1.1. specifiskā
atbalsta mērķa “Palielināt lielo ostu drošības līmeni un

Ņemts vērā
Ņemot vērā informāciju
pēc būtības, panākta
vienošanās ar SM par
ziņojuma redakciju un
par to, ka attiecīgi nav
nepieciešams
MK
protokollēmuma punkts.

Precizēta informatīvā ziņojuma
4. sadaļā iekļautā informācija:
“[…]Vienlaikus
2018.
gada
izaicinājums ir DP noteiktā
snieguma ietvara finanšu un
iznākuma
rādītāju
mērķu
sasniegšana pietiekamā apmērā.
2018. gada 27. jūnija vēstulē par
2017. gada ziņojumu EK vērš
uzmanību
uz
konstatēto
nepietiekamo progresu un risku
atsevišķos PV nesasniegt noteiktos
DP
mērķus
2018.
gadam
(problemātiskie investīciju virzieni
uzskaitīti turpmāk šajā ziņojumā).”
Papildināta informatīvā ziņojuma
4. sadaļa.
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uzlabot transporta tīkla mobilitāti” finansējuma
saņēmēju finanšu rādītāja izpildi uz 2018. gada
30.jūniju šādā redakcijā: ”Satiksmes ministrija kā
Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda
2014.-2020.gada plānošanas perioda atbildīgā iestāde
(turpmāk - Atbildīgā iestāde) ir veikusi Darbības
programmas "Izaugsme un nodarbinātība"
6.1.1
specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt lielo ostu drošības
līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti” (turpmāk6.1.1.SAM) finansējuma saņēmēju individuālo mērķu
izpildes statusu izvērtējumu uz 2018.gada 30.jūniju
saskaņā ar 6.1.1.SAM projektu iesniegumu atlases
nolikumā norādītajām sasniedzamajām finanšu rādītāja
vērtībām.
6.1.1.SAM finansējuma saņēmēju finanšu rādītāja
izpilde uz 2018.gada 30.jūniju ir šāda:
Lai gan projektu īstenošana 6.1.1.SAM ietvaros tika
uzsākta dažādos laika periodos un finansējuma
saņēmēju individuālo mērķu izpildes statuss uz
2018.gada 30.jūniju ir atšķirīgs, finansējuma saņēmēju
informācija par plānoto finanšu plūsmu 6.1.1.SAM
projektu ietvaros
liecina, ka finanšu rādītāja
sasniegšana uz 2018.gada 31.decembri visiem
finansējuma saņēmējiem galvenokārt ir atkarīga no
projektu ietvaros uzsākto iepirkuma procedūru
progresa, šo iepirkuma procedūru rezultātā izvēlēto
pretendentu gatavības saņemt avansa maksājumus, kā
arī termiņiem, kādos finansējuma saņēmēji veiks
avansa un starpposma maksājumus.
Izvērtējot iepirkuma procedūru statusu 6.1.1.SAM
projektos, kuros tiek priekšfinansēta snieguma rezerve,
kā arī kopējo progresu 6.1.1.SAM iepirkuma
procedūrās, Atbildīgās iestādes ieskatā iepirkuma
FMizz_230818_ES_fondi
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procedūru norises termiņus var ietekmēt potenciālie
sarežģījumi, kas var būt saistīti ar nepieciešamību
pagarināt piedāvājumu iesniegšanas un izvērtēšanas
termiņus, kā arī iesniegumiem par iepirkuma procedūru
pārkāpumiem. Šīs nobīdes var kavēt sākotnēji
6.1.1.SAM
finansējuma
saņēmēju
prognozēto
maksājumu plānu izpildi, tādējādi radot ietekmi uz
6.1.1.SAM finansējuma saņēmēju individuālo un
6.1.1.SAM kopējo mērķu izpildi.
Vienlaikus svarīgi atzīmēt, ka, ievērojot 2018.gada
26.jūnijā Ministru kabinetā (turpmāk – MK)
apstiprinātos grozījumus MK noteikumos , kas nosaka
jauna finanšu disciplīnas instrumenta pasākumus un
nosacījumus, kā arī, ņemot vērā izmaiņas Eiropas
Komisijas vadlīnijās dalībvalstīm par snieguma ietvaru,
tā izvērtēšanu un rezervi , Centrālā finanšu un līgumu
aģentūra kā Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda
sadarbības iestāde ir aicinājusi finansējumu saņēmējus
līdz 2018.gada 31.augustam pārskatīt projektos
plānotās naudas plūsmas. Līdz ar to 6.1.1.SAM
finansējuma saņēmēju šī brīža projektu maksājumu
prognozes var mainīties.
Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī, lai nodrošinātu
vienlīdzības principa ievērošanu visiem 6.prioritārā
virziena “Ilgtspējīga transporta sistēma” specifisko
atbalstu mērķu finansējuma saņēmējiem, Atbildīgās
iestādes ieskatā lēmumu par 6.1.1.SAM finansējuma
saņēmēju snieguma rezerves piešķiršanu var pieņemt
pēc Eiropas Komisijas lēmuma par kopējo 6.prioritārā
virziena “Ilgtspējīga transporta sistēma” Kohēzijas
fonda rādītāju un 6.1.1.SAM finansējuma saņēmēju
individuālo mērķu izpildi.”
FMizz_230818_ES_fondi
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7.

8.

Informatīvā
4. sadaļa

ziņojuma Finanšu ministrija

Informatīvā
7. sadaļa

ziņojuma Labklājības ministrija
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Ņemts vērā

Papildināta informatīvā ziņojuma
4.sadaļa.

Ņemts vērā

Precizēta informatīvā ziņojuma
6. sadaļa
par
projektos
konstatētajiem pārkāpumiem ar
finansiālu
ietekmi
un
protokollēmuma 4. punkts.

Ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas, Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas,
Ekonomikas ministrijas sniegto atbildes informāciju uz
Finanšu ministrijas vēstulēm par augsto risku
nesasniegt 2018. gada snieguma ietvara mērķus,
ziņojums jāpapildina ar
Izglītības un zinātnes
ministrijas un Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas sniegtajām atbildēm,
skaidrojumiem, vērtējumiem un plānotajām darbībām
riska
mazināšanai/novēršanai.
Attiecībā
uz
energoefektivitātes virzienu (ERAF) jāpapildina ar
informāciju par elektromobilitātes plāna izmaiņu un EK
vēstules par investīcijām ilgtermiņa aprūpes iestādēs
aktuālo situāciju un ietekmi uz snieguma ietvara mērķa
vērtību.
Lūdzam precizēt informatīvā ziņojuma 7.sadaļu
“Projektos konstatētie pārkāpumi ar finansiālu
ietekmi”, kā arī tam pievienotā protokollēmuma
projekta 4.punktu, vārdus “Labklājības ministrijas
atzinums” aizstājot ar vārdiem “Labklājības ministrijas
sniegtais viedoklis”. Atkārtoti vēlamies vērst uzmanību
(viedoklis ir ietverts arī 2018.gada 19.jūlija e-pastā), ka
lēmuma
pieņemšana/atzinuma
sniegšana
par
veicamajām darbībām par neatbilstoši veikto izdevumu
norakstīšanu zaudējumos vai piedziņas procesa
turpināšanu grantu shēmu projektos 2004.-2006.gada
plānošanas periodā nav LM kā pirmā līmeņa
starpniekinstitūcijas kompetences jautājums. Atbilstoši
ES struktūrfondu vadības likumā noteiktajam, grantu
shēmas apsaimniekotājs bija līgumslēdzēja iestāde, kas
bija atbildīga par grantu shēmas projektu ieviešanu, kā
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9.

arī nodrošina nepamatoti veikto izdevumu atgūšanu,
uzskaiti un atmaksāšanu. Attiecīgi arī Ministru
kabineta 2009.gada 30.jūnija noteikumu Nr.706
“Kārtība, kādā ziņo par struktūrfondu finansēto
projektu ieviešanā konstatētajām neatbilstībām un
pieņem
lēmumu
par
piešķirtā
finansējuma
izlietojumu” 36.2.apakšpunkts paredz, ka, ja granta
finansējuma
saņēmējs
neatbilstoši
veiktos
izdevumus nevar atmaksāt norādītajā termiņā un
apmērā,
grantu
shēmas
apsaimniekotājam par
piemēroto risinājumu jāinformē vadošo iestādi, otrā
līmeņa institūciju un maksājumu iestādi.
Valsts kanceleja
Informatīvā ziņojuma projekta 7.sadaļā attiecībā uz
2007.-2013. gada ES fondu plānošanas periodu ir
norādīts,
ka
“Pēc
FM
lūguma
attiecīgās
starpniekinstitūcijas LM un Valsts kanceleja ir
izvērtējušas SIF argumentācijas pamatotību un
pilnīgumu un atbalsta SIF vērtējumu par līdzekļu
atgūšanas neiespējamību par gadījumiem, kad ir FS
likvidācija noslēgusies vai procesā – tas ir kopā par 43,6
tūkst. euro. Attiecībā uz pārējiem gadījumiem (24,5
tūkst. euro) SIF jāturpina darbības, lai FS būtu uzsākta
likvidācija gadījumos, kad līdzekļu piedziņa uzskatāma
par neiespējamu vai nelietderīgu.” Vēršam uzmanību,
ka Valsts kanceleja kā ES fondu atbildīgā iestāde
2018. gada 12. jūlija atzinumā norādīja, ka, ņemot vērā
tiesībsargājošo iestāžu sniegto informāciju par procesu
turpināšanas nelietderīgumu, atbalsta Sabiedrības
integrācijas fonda ierosinājumu norakstīt neatgūtās
summas par kopējo summu 14 230,47 euro valsts
budžeta zaudējumos neatkarīgi no finansējuma
saņēmēja tiesiskā statusa, tai skaitā par biedrības
“Sieviešu mikrouzņēmumu asociācija” projektu

FMizz_230818_ES_fondi

Ņemts vērā

Precizēta
6. sadaļa:

informatīvā

ziņojuma

“[…] Pēc FM lūguma
attiecīgās starpniekinstitūcijas LM
un Valsts kanceleja ir izvērtējušas
SIF argumentācijas pamatotību un
pilnīgumu
un,
ņemot
vērā
tiesībsargājošo iestāžu sniegto
informāciju
par
procesa
turpināšanas
nelietderīgumu,
atbalsta SIF vērtējumu par līdzekļu
atgūšanas
neiespējamību
par
gadījumiem, kad ir FS likvidācija
noslēgusies vai procesā – tas ir kopā
par 43,6 tūkst. euro. Attiecībā uz
pārējiem gadījumiem (24,5 tūkst.
euro), ņemot vērā arī iepriekš
minēto iestāžu viedokļus, FM ir
aicinājusi SIF turpināt līdzekļu
atgūšanas
darbības
līdz
FS
likvidācijas procesa uzsākšanas vai
pabeigšanas
brīdim.
Detālāka
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Nr.1DP/1.5.2.2.2./11/APIA/SIF/044/049,
biedrības
“Lietišķo
sieviešu
apvienība”
projektu
Nr.1DP/1.52.2.2/11/APIA/SIF/083/48,
biedrības
“Latgale
Eiropā”
projektu
Nr.1DP/1.5.2.2.2./10/APIA/SIF/166.
Savukārt
priekšlikumu neturpināt līdzekļu atgūšanu gadījumos,
kad finansējuma saņēmēja likvidācija noslēgusies vai ir
procesā, kā arī turpināt darbības, lai finansējuma
saņēmējam būtu uzsākta likvidācija gadījumos, kad
līdzekļu piedziņa uzskatāma par neiespējamu vai
nelietderīgu, izteica Finanšu ministrija (2018. gada
24. jūlija e-pasta vēstule Nr. 5.1-17/16/224). Ņemot
vērā iepriekš minēto, lūdzam precizēt informatīvā
ziņojuma projekta 7.sadaļas apakšsadaļu, nodrošinot
korektu šī jautājuma saskaņošanas procesa izklāstu.
Vienlaikus lūdzam protokollēmuma projekta 4.punktu
izteikt šādā redakcijā (atbilstoši Finanšu ministrijas
2018. gada 31. jūlija e-pasta vēstulē Nr. 5.1-17/16/235
piedāvātajai redakcijai):

informācija par jautājuma saturu
pieejama SIF1.”

“4. Ņemot vērā informatīvā ziņojuma 7. sadaļā sniegto
informāciju par Sabiedrības integrācijas fonda veikto
izvērtējumu un Labklājības ministrijas un Valsts
kancelejas atzinumiem, atļaut Sabiedrības integrācijas
fondam neturpināt finansējuma piedziņas procesu par
biedrību
neatbilstoši
veiktiem
izdevumiem
43 557,4 euro 2004.-2006. gada plānošanas perioda un
2007.-2013.gada plānošanas perioda Eiropas Sociālā
fonda līdzfinansētos projektos “Nosacīti notiesāto
jauniešu sociālā rehabilitācija savas vietas atrašanai
darba tirgū”, “Palīdzot sev, palīdzi citiem!” un

1

Lēmuma pieņemšanai pamatojošā SIF, LM un Valsts kancelejas sniegtā informācija un minēto iestāžu viedokļi ir pievienoti ziņojuma pavadvēstulei.
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“Lietišķo
sieviešu
kapacitātes celšana”.”
10.

11.

Informatīvā
8. sadaļa

apvienības

administratīvās

ziņojuma Valsts kanceleja

Lūdzam papildināt informatīvā ziņojuma projekta
8.sadaļas apakšsadaļu “Darba prioritātes turpmāk”,
iekļaujot tajā informāciju par 2018. gada 11. jūlija
tikšanās, kuras laikā FM pārstāvji prezentēja 2018. gada
10. jūlijā Ministru kabinetā apstiprināto Latvijas
pozīciju par Kohēzijas politiku pēc 2020. gada EK
Reģionālās
attīstības
ģenerāldirektorāta
un
Nodarbinātības ģenerāldirektorāta augsta līmeņa
pārstāvjiem, rezultātu, kā arī no tikšanās izrietošos
secinājumus attiecībā uz EK daudzgadu budžetu un
Kohēzijas politiku. Vienlaikus lūdzam papildināt
informatīvā ziņojuma projekta 8.sadaļas apakšsadaļu
“Darba prioritātes turpmāk”, ieskicējot turpmākās
darbības attiecībā uz Latvijas iesaisti EK daudzgadu
budžeta un Kohēzijas politikas likumdošanas
saskaņošanas procesā.
2014-2020
ES
fondu Labklājības ministrija
operatīvā
ieviešanas
un Lūdzam pārskatīt tabulā “2014.-2020.gada plānošanas
prognožu
informācija, perioda SAM/SAMP/kārtu ietvaros plānotās un
publicēta ES fondu tīmekļa izsludinātās atlases, to summas EUR, dati uz
vietnē:
10.07.2018.” ietverto informāciju:
http://www.esfondi.lv/2018.g
 precizējot to atbilstoši līgumos/vienošanās
ads
apstiprinātajiem grozījumiem, ar kuriem ir
samazinātas projektu kopējās attiecināmās
izmaksas par neatbilstoši veiktajiem izdevumiem
(šobrīd tabula nesatur korektu informāciju, nav
ietvertas visas izmaiņas līgumos/vienošanās);
 attiecībā uz 7.2.1.1.specifiskā atbalsta mērķa
“Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās

FMizz_230818_ES_fondi

Ņemts vērā

Precizēta informatīvā ziņojuma
7. sadaļas noslēguma
“Darbu
prioritātes turpmāk” redakcija.

Jautājums
neskar
informatīvā
Ņemts vērā
Tā kā jautājums neskar ziņojuma teksta redakciju.
informatīvā ziņojuma
teksta redakciju un
atlikumu tabula nav
ziņojuma
sastāvdaļa,
CFLA atlikumu tabulu
ar
precizētu
informāciju (t.sk. par
neatbilstoši veiktajiem
izdevumiem
un ar
papildinošu komentāru
par specifiskā atbalsta
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12.

neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības
ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākumu
“Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu
īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības
veicināšanai” norādot visus neatbilstoši veikto
izdevumu gadījumus, kas konstatēti uz 2018.gada
10.jūliju (šobrīd iztrūkst visa informācija par
pārskata periodā konstatētajiem neatbilstoši
veiktajiem izdevumiem);
 attiecībā uz informāciju, kas ietverta par
9.3.1.1.specifiskā atbalsta mērķa pasākuma
“Pakalpojumu
infrastruktūras
attīstība
deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” pirmās
un otrās projektu iesniegumu atlašu veikšanu,
precizējot, ka uz 2018.gada 10.jūliju bija
apstiprināti Zemgales plānošanas reģiona un
Vidzemes
plānošanas
reģiona
deinstitucionalizācijas plāni (attiecīgi 2018.gada
28.jūnijā un 2018.gada 22.jūnijā).
2014-2020
ES
fondu Labklājības ministrija
operatīvā
ieviešanas
un
prognožu
informācija, Lūdzam precizēt tabulā “Snieguma ietvara finanšu
publicēta ES fondu tīmekļa rādītāja izpildes prognoze prioritārajos virzienos
SAM/SAMP dalījumā” ietverto informāciju, pie
vietnē:
atbalsta
mērķa
pasākuma
http://www.esfondi.lv/2018.g 9.3.1.1.specifiskā
“Pakalpojumu
infrastruktūras
attīstība
ads
deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” norādot, ka
laika periodā no 2018.gada 28.jūnija līdz 2019.gada
30.jūnijam ir plānojama atlases organizēšana, nevis
projektu iesniegšana.
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mērķa
9.3.1.1.
“Pakalpojumu
infrastruktūras attīstība
deinstitucionalizācijas
plānu
īstenošanai”
2. projektu iesniegumu
atlases veikšanu) š.g.
21. augustā ir nosūtījusi
LM atsevišķi.

Jautājums
neskar
informatīvā
ziņojuma
teksta
redakciju.
Veikti
precizējumi
tabulas
“Snieguma
ietvara finanšu rādītāja
izpildes
prognoze
prioritārajos virzienos
SAM/SAMP dalījumā”
komentāros attiecībā uz
SAM 9.3.1.1.
(skatīt tīmekļa vietnē:
http://www.esfondi.lv/2
018.gads pie 1.punkta,
izpilde līdz 30.06.2018.)
Ņemts vērā
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Vispārīgs iebildums

Finanšu ministrija
Nepieciešams papildināt informatīvā ziņojuma sadaļu –
2014. - 2020. gada plānošanas perioda ES fondu
investīciju progress – ar jūlija/augusta ikmēneša
jaunāko informāciju, izpildot MK 2015. gada 10. marta
sēdes protokollēmuma (prot.Nr. 14, 27. §) 11. punktu.

Atbildīgā amatpersona _______________________________________________________
(paraksts)
Zālīte-Supe 67083808
Zinta.Zalite-Supe@fm.gov.lv
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Ņemts vērā

Skatīt
aktualizēto
informāciju
informatīvajā ziņojumā.

