Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem
Protokollēmuma projektā „Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas
Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas apguvi
līdz 2014.gada 30.jūnijam” (turpmāk – protokollēmuma projekts)
un
Informatīvajā ziņojumā „Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas
Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas apguvi
līdz 2014.gada 30.jūnijam” (turpmāk – informatīvais ziņojums)
I Jautājumi, par kuriem saskaņošanā vienošanās nav panākta

Nr.
p.k.

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

1
1.

2

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

3

Atbildīgās ministrijas pamatojums
iebilduma noraidījumam

4

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

Projekta attiecīgā
punkta (panta) galīgā
redakcija

Informācija par starpministriju (starpinstitūciju) sanāksmi vai elektronisko saskaņošanu
Datums

07.08.2014

Saskaņošanas dalībnieki

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

Saskaņošanas dalībnieki izskatīja šādu ministriju (citu institūciju) iebildumus

Tieslietu ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Satiksmes
ministrija, Valsts kanceleja, Ekonomikas ministrija

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

-

FMizz_110814_ES_fondi.docx; Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem par protokollēmuma projektu un informatīvo ziņojumu

6

2

II Jautājumi, par kuriem saskaņošanā vienošanās ir panākta
Saskaņošanai nosūtītā projekta
redakcija (konkrēta punkta
(panta) redakcija)

Nr.
p.k.
1
1.

2
Protokollēmuma 2.punkts

2.

Informatīvā ziņojuma 21.lpp

3.

Informatīvā ziņojuma 22.lpp

4.

Informatīvā ziņojuma 22.lpp

5.

Informatīvā ziņojuma 35.lpp

6.

Informatīvā ziņojuma 12.lpp

Atzinumā norādītais ministrijas (citas institūcijas) iebildums, kā
arī saskaņošanā papildus izteiktais iebildums par projekta
konkrēto punktu (pantu)
3
Tieslietu ministrija
Norādām, ka protokola 2.punktā izteiktais uzdevums ir neskaidri
formulēts un grūti uztverams. Tai skaitā nav saprotams, kuras
iestādes ir domātas kā atbildīgās iestādes protokola 2.punkta
izpratnē. Ievērojot minēto, lūdzam precizēt protokola 2.punktu,
skaidri nosakot kāds uzdevums ir pildāms kādām iestādēm.
Ekonomikas ministrija
21.lpp.nepieciešami papildinājumi par 2.2.1.3.aktivitāti.
Ekonomikas ministrija
Informatīvā ziņojuma 22.lpp. nepieciešams ietvert papildus
informāciju par grozījumiem 2.2.1.4.2.aktivitātes noteikumos.
Ekonomikas ministrija
Nepieciešams precizēt ALTUM aizdevumu programmā
aizdevumu izmaksāšanas termiņu (22.lpp).
Ekonomikas ministrija
Nepieciešams precizēt ALTUM mikrokredītu programmas
termiņu (35.lpp).
Izglītības un zinātnes ministrija
Lūdzam precizēt ziņojuma projekta 4.1.apakšnodaļā „Darbības
programmu un darbības programmu papildinājumu grozījumi”
(12.lpp.)
norādīto
informāciju
par
grozījumiem
DP
„Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumā attiecīgo rindkopu
papildinot:
„Papildus, izpildot MK 2014.gada 17.jūnija protokola
Nr.33 60.§ trešajā punktā doto uzdevumu IZM, tai skaitā līdz
2014.gada 1.jūlijam noteiktā kārtībā iesniegt MK grozījumus DP

Atbildīgās ministrijas norāde par
to, ka iebildums ir ņemts vērā, vai Projekta attiecīgā punkta
informācija par
saskaņošanā
(panta) galīgā redakcija
panākto alternatīvo risinājumu
4
5
Protokollēmuma 2. punkts
Ņemts vērā
precizēts

Ņemts vērā
Ņemts vērā
Ņemts vērā
Ņemts vērā
Ņemts vērā
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Ziņojuma
4.2.1.apakšnodaļā
informācija papildināta
Ziņojuma
4.2.1.apakšnodaļā
informācija papildināta
Ziņojuma
4.2.1.apakšnodaļā
informācija precizēta
Ziņojuma
6.nodaļā
informācija precizēta
Ziņojuma 4.1.apakšnodaļā
informācija papildināta

3

7.

Informatīvā ziņojuma 20.lpp

8.

Informatīvā ziņojuma 20.lpp

„Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumā, paredzot ERAF
finansējuma pārdali 12,09 milj. euro apmērā no apakšaktivitātes
„Zinātniskās infrastruktūras attīstība” uz aktivitāti „Augstas
pievienotās vērtības investīcijas”, 2014.gada 30.jūnijā tika veikti
grozījumi MK noteikumos par augstākminēto aktivitāšu
īstenošanu. Vienlaikus, lai papildinātu DP „Uzņēmējdarbība un
inovācijas” papildinājumu, tai skaitā ar IZM ierosinājumu, kas
paredz noteikt jaunas 2.1.1.3.3.apakšaktivitātes „Zinātnisko
institūciju institucionālās kapacitātes attīstība” ieviešanas
nosacījumus, MK rīkojuma projekts par augstākminēto grozījumu
veikšanu DP „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumā tika
izskatīts MK 2014.gada 15.jūlija sēdē, tādējādi nodrošinot
plānošanas dokumentu atbilstību MK noteikumiem par
aktivitāšu/apakšaktivitāšu īstenošanu.”.
Izglītības un zinātnes ministrija
Ņemts vērā
Lūdzam precizēt ziņojuma projekta 4.2.1.apakšnodaļā „Kopējais
ES fondu investīciju progress un mērķu sasniegšana” (20.lpp.)
norādīto informāciju par noslēgto līgumu progresu zinātnes jomā
attiecīgo rindkopu papildinot:
„Zinātnes jomā 2.ceturksnī samazinājies noslēgto līgumu
kopējais apjoms, kas skaidrojams ar apakšaktivitātes "Zinātniskās
infrastruktūras attīstība" otrās kārtas finansiāli ietilpīgā SIA
“Baltijas ciklotronu centrs” projekta „Baltijas ciklotrona centra
izveidošana pētniecības pakalpojumu komercializēšanai” (ERAF
līdzfinansējums – 12,1 milj. euro) līguma laušanu. Galvenais
projekta līguma laušanas iemesls – savlaicīga projekta neuzsākšana
un ievērojama atkāpšanās no iepriekš vairākkārtīgi grozītiem
projekta ieviešanas starptermiņiem, kā rezultātā tika secināts, ka
projektu vairs nav iespējams pabeigt šī ES fondu plānošanas
perioda attiecināmības perioda ietvaros.”.
Izglītības un zinātnes ministrija
Ņemts vērā
Lūdzam precizēt ziņojuma projekta 4.2.1.apakšnodaļā „Kopējais
ES fondu investīciju progress un mērķu sasniegšana” (20.lpp.)

FMizz_110814_ES_fondi.docx; Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem par protokollēmuma projektu un informatīvo ziņojumu

Ziņojuma
4.2.1.apakšnodaļā
informācija precizēta

Ziņojuma
4.2.1.apakšnodaļā
informācija papildināta

4

9.

Informatīvā ziņojuma 33.lpp

norādīto informāciju par noslēgto līgumu skaitu prioritātē, kas ir
vērsta uz infrastruktūras attīstību cilvēku kapitāla nostiprināšanai
attiecīgo rindkopu papildinot:
„Vienlaikus jāmin, ka pārskata periodā prioritātē, kas ir
vērsta uz infrastruktūras attīstību cilvēku kapitāla nostiprināšanai,
ir samazinājusies gan apstiprināto projektu, gan noslēgto līgumu
summa, jo ir samazināts projektu attiecināmais finansējums, ņemot
vērā konstatētās neatbilstības profesionālās un augstākās izglītības
jomas projektos, kā arī neatliekamās medicīniskas palīdzības un
stacionārās veselības aprūpes jomas projektos. Regress ir
skaidrojams arī ar četriem pārtrauktiem projektiem ģimenes ārstu
aktivitātē.”.
Izglītības un zinātnes ministrija
Daļēji ņemts vērā
Lūdzam precizēt ziņojuma projekta 5.nodaļā „EEZ/Norvēģijas
finanšu instrumentu ieviešana” (33.lpp.) norādīto informāciju par
IZM programmu „Pētniecība un stipendijas” attiecīgo rindkopu
papildinot:
„IZM programmā “Pētniecība un stipendijas” paredzēti
divi atklātie konkursi – viens konkurss aktivitātē “Stipendijas” un
viens konkurss aktivitātē “Pētniecība”. Konkurss aktivitāte
“Pētniecība” tika izsludināts 2014.gada 8.jūlijā, kas ir gadu vēlāk
kā plānots programmas līgumā. Konkurss aktivitātē “Stipendijas”
vēl aizvien nav izsludināts (sākotnēji tas Programmas līgumā bija
plānots - 2013.gada 2.ceturksnī). Kaut arī IZM EEZ/Norvēģijas
finanšu instrumentu 2014.gada 4.jūnija gada sanāksmē
donorvalstīm solīja atklātā konkursa noteikumus izstrādāt līdz
2014.gada 20.jūnijam,MK noteikumu projekts tika izstrādāts līdz
2014.gada jūlija beigām. Ja atklāta konkursa noteikumi netiks
iesniegti MK līdz 2014.gada augusta beigām, VI lems par
iespējamo līdzekļu pārdali citām EEZ/Norvēģijas finanšu
instrumentu programmām, atbildot uz donorvalstu oficiālo
pieprasījumu VI apliecināt, ka visus projektus ir iespējams ieviest
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Ziņojuma
5.nodaļā
informācija papildināta

5

10.

Informatīvā ziņojuma 37.lpp

11.

Informatīvā ziņojuma 14.lpp

līdz 2016.gada 30.aprīlim, vai piedāvāt risinājumus pārdalēm starp
programmām, ja to nav iespējams nodrošināt.”.
Izglītības un zinātnes ministrija
Ņemts vērā
Lūdzam precizēt ziņojuma projekta 7.1.apakšnodaļā „Neatbilstības
ar finansiālu ietekmi ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas periodā
ES fondos līdz 2014.gada 30.jūnijam” (37.lpp.) norādīto
informāciju par DP „Cilvēkresursi un nodarbinātība” ietvaros
2014.gada 2.ceturksnī konstatēto neatbilstību apjomu attiecīgo
rindkopu papildinot:
„DP „Cilvēkresursi un nodarbinātība” ietvaros 2014.gada
2.ceturksnī konstatēto neatbilstību apjoms veido 0,06 milj. euro,
kas ir sešas reizes mazāk nekā iepriekšējā pārskata periodā. Ņemot
vērā DP ietvaros IZM pārraudzībā esošo lielo aktivitāšu skaitu,
lielāko apjomu jeb 0,04 milj. euro (61,2%) no neatbilstību apjoma
veido IZM pārraudzībā esošajos projektos konstatētās neatbilstības.
Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu IZM neatbilstību
apjoms DP ietvaros ir samazinājies par 90,3%, kā arī pārskata
periodā konstatētās neatbilstības ir atgūtas pilnā apmērā. Pārskata
periodā būtiski samazinājies iepirkuma vai konkurences normu
neatbilstību apjoms – 0,01 milj. euro. Kopumā secināms, ka DP
ietvaros līdz šim veiktie pasākumi neatbilstību apjoma
samazināšanā vērtējami pozitīvi. Kumulatīvi līdz pārskata perioda
beigām ir atgūti 94,6% no kopējā konstatēto neatbilstību apjoma.
Lielākoties neatbilstoši veikto izdevumu atgūšana notiek, ieturot
neatbilstību summu no kārtējā vai nākamā maksājuma
pieprasījuma, pārējos gadījumos atmaksa tiek veikta labprātīgi.”.
Valsts kanceleja
Ņemts vērā
lūdzam informatīvā ziņojuma projektā iekļauto analīzi par Grafiku
Nr.2 „ES fondu finanšu investīcijas līdz 2014.gada 30.jūnijam; ES
fondu finansējums, milj.euro (% no pieejamā ES fonda
finansējuma); progress pret datiem līdz 2014.gada 31.martam,%”
papildināt ar šādu informāciju:
Vkanc administrēto aktivitāšu pazeminātais ceturkšņa progress
+1.6% apmērā ir saistīts ar vairāku aktivitāšu īstenošanas
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Ziņojuma 7.1.apakšnodaļā
informācija precizēta

Ziņojuma
4.2.1.apakšnodaļā
informācija papildināta
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12.

Informatīvā ziņojuma 47.lpp

noslēgšanos līdz 2014.gada 1.pusgadam un finansējuma
atlikumiem šo aktivitāšu ietvaros īstenotajos projektos. Līdz ar to
paredzams, ka arī turpmākajos ceturkšņos VKanc administrēto
aktivitāšu progress pret iepriekšējo ceturksni būs neliels.
Valsts kanceleja
Ņemts vērā
lūdzam precizēt 9.sadaļas apakšsadaļu „Nākamajā pārskata periodā
plānotie būtiskie pasākumi”:
 nosakot 11) punktā citu termiņu, ņemot vērā, ka jūlijā minētais
Ministru kabineta noteikumu projekts nav nodots sabiedriskai
apspriedei;

Ziņojuma
9.nodaļā
informācija precizēta

 12) punktā norādot, ka Eiropas Savienības struktūrfondu un

13.

14.

Informatīvā ziņojuma 43.lpp

Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības
likums ir stājies spēkā 11.07.2014.
Valsts kanceleja
lūdzam visās ar informatīvā ziņojuma projektu saistītajās Ms Excel
tabulās, kurās ir atspoguļota informācija par finanšu progresu, euro
datu uzskaitē izmantot vienotu pieeju, t.i., euro datus līdz
2013.gada 31.decembrim uzskaitīt pēc Eiropas Centrālās bankas
kursa, bet pēc 2014.gada 1.janvāra attiecīgi pēc Latvijas Bankas
kursa. Informējam, ka piemēram, www.esfondi.lv tīmekļa vietnē
ievietotās Ms Excel datnes „ES fondu finanšu progress fondu un
aktivitāšu griezumā līdz 30.06.2014. [LV, ENG] - dati uz
08.07.2014. (t.sk. finanšu progress salīdzinājumā ar iepriekšējo
mēnesi)” tabulas „2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu
ieviešanas statuss (uz 30.06.2014., salīdzinot ar 31.05.2014.)1 /
2007-2013 planning period EU Funds implementation progress
(as to 30.06.2014., comparing with 31.05.2014.)” 12.kolonnā
„Izmaksāts finansējuma saņēmējam (ES fondu fin.), neatņemot
atgūtos maksājumus, EUR/Payments to final beneficiaries (EU
funding) incl. recovered amount, EUR” norādītie dati ir atspoguļoti
tikai pēc Latvijas Bankas euro kursa.
Tieslietu ministrija
Lūdzam papildināt informatīvā ziņojuma 9.sadaļu „Jaunais ES
fondu 2014.–2020.gada plānošanas periods” ar šādu rindkopu:

Tiks ņemts
ziņojumā.

vērā

nākamajā

Daļēji ņemts vērā
Ziņojuma
9.nodaļā
TM papildinājums ir pieņemts
informācija papildināta un
zināšanai, bet tiks risināts citu
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„2014.-2020.gada ES fondu plānošanas periodā TM uzsāk darbu kā procesu ietvaros, bet ne kā MK izteikta šādā redakcijā
AI ES fondu apguvē. Šobrīd TM nav pieejami TP līdzekļi, tādējādi ziņojuma lieta.
“Turpinās darbs pie
tiek būtiski apgrūtināta TM pārziņā esošo DP noteikto SAM
tehniskās
palīdzības
Nr.3.4.1. „Paaugstināt tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla
līdzekļu
piešķiršanai
kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai”, SAM
piemērojamo
Nr.9.1.2. „Palielināt bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un
nosacījumu izvērtēšanas
darba tirgū” un SAM Nr.9.1.3. „Paaugstināt resocializācijas
un izstrādes.”.
sistēmas efektivitāti” izpilde VI noteiktajos termiņos.”
III Priekšlikumi

Nr.
p.k.
1
2.
1.

2.

Saskaņošanai nosūtītā
Atbildīgās ministrijas
projekta redakcija
pamatojums
Atzinumā norādītais ministrijas (citas institūcijas) priekšlikums
(konkrēta punkta
priekšlikuma
(panta) redakcija)
noraidījumam
2
3
4
Informatīvā ziņojuma Satiksmes ministrija
Ņemts vērā
18.lpp
Informatīvā ziņojuma projekta 4.2.1.apakšnodaļā „Kopējais ES fondu investīciju
progress un mērķu sasniegšana” (17.lpp.) norādīts, ka „SM gadījumā mērķu neizpilde
skaidrojama ar to, ka SM bija apturējusi četrus maksājumus projektā „Autoceļa E22
posma Ludza-Terehova būvniecība” un projektā „Infrastruktūras attīstība Krievu salā
ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra”, SM savlaicīgām maksājumu
pieprasījumu pārbaudēm un apstiprināšanu. Iepriekš noteikto maksājumu mērķu
ietvaros SM bija plānojusi arī avansa izmaksas, taču projektu īstenotāji neizmanto šo
iespēju un iesniedz rēķinus apmaksai par faktiskajiem darbiem.” Lūdzam precizēt
informatīvā ziņojuma projekta 4.2.1.apakšnodaļu „Kopējais ES fondu investīciju
progress un mērķu sasniegšana” (18.lpp.), papildinot to ar jaunu teikumu šādā
redakcijā: „Atbildīgās iestādes maksājumu mērķu sagatavošanas specifikas dēļ
(sagatavoti 2013.gada oktobrī un apstiprināti MK 2013.gada 19.novembrī), SM
2014.gada maksājumu mērķī ir iekļauti maksājumi, kas faktiski tika izpildīti jau
2013.gada beigās, attiecīgi pārsniedzot SM 2013.gada ES fondu apguves mērķi par
15,7 milj. euro, līdz ar to faktiskā SM 2014.gada maksājumu mērķu neizpilde ir par
15,7 milj. euro mazāka jeb 22,7 milj. euro (2014.gada 1.pusgada faktiskā izpilde 83,7
%).”.
Informatīvā ziņojuma Satiksmes ministrija
Ņemts vērā
29., 30.lpp
Lūdzam izteikt informatīvā ziņojumā projekta 4.3.apakšnodaļas „Lielo projektu
īstenošana” sestās rindkopas piekto teikumu (29., 30.lpp.) šādā redakcijā:

Projekta attiecīgā punkta
(panta) galīgā redakcija
6
Ziņojuma
4.2.1.apakšnodaļā
informācija precizēta

Ziņojuma 4.3.apakšnodaļā
informācija precizēta
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3.3.

4.4.

„Pamatojoties uz rīcības plānā paredzētajām darbībām un SM pastiprināto RBP risku
vadības uzraudzību un kontroli, projektam ir atjaunota maksājumu veikšana un
izdevumu deklarēšanas EK, vienlaikus nodrošinot īpašu projekta īstenošanas
uzraudzību arī no VI puses.”.
Informatīvā ziņojuma Satiksmes ministrija
Ņemts vērā
44.lpp
Lūdzam precizēt informatīvā ziņojuma projekta 9.nodaļas „Jaunais ES fondu 2014.–
2020.gada plānošanas periods” 3)punkta a. apakšpunktu (44.lpp.), svītrojot vārdus
„mazākā apjomā”, jo minētajā apakšpunktā paredzētais finansējums reģionālo ceļu
rekonstrukcijai nav koriģēts, savukārt finansējums starptautiskajai lidostai „Rīga”
precizēts 2013.gadā pēc pirmajām sarunām ar Eiropas Komisiju.
Informatīvā ziņojuma Tieslietu ministrija
Ņemts vērā
47.lpp
Vienlaikus izsakām priekšlikumu aktualizēt informatīvā ziņojuma 9.sadaļā
„Nākamajā pārskata periodā plānotie būtiskie pasākumi” 12.punktu, kas noteic, ka
plānots, ka likumprojekts „Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda
2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības likums” stāsies spēkā augusta mēnesī,
lai gan minētais likums jau ir spēkā stājies.

Ziņojuma
9.nodaļā
informācija precizēta

Ziņojuma
9.nodaļā
informācija precizēta

Atbildīgā amatpersona _______________________________________________________
(paraksts)
11.08.2014 10:48
1 954
Signe Albiņa
Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu uzraudzības departamenta
Uzņēmējdarbības un inovāciju uzraudzības nodaļas vadītāja vietniece
Tālr. 67083808, fakss 67095697
Signe.Albina@fm.gov.lv

FMizz_110814_ES_fondi.docx; Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem par protokollēmuma projektu un informatīvo ziņojumu

