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 2013.gada 30.septembrim” (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 2013.gada 30.septembrim” (turpmāk – informatīvais ziņojums)
I Jautājumi, par kuriem saskaņošanā vienošanās nav panākta

Nr.
p.k.

1
1.

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

2
MK protokollēmums

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

Atbildīgās ministrijas
pamatojums iebilduma
noraidījumam

3
Izglītības un zinātnes ministrija
Lūdzam precizēt 5.punktu, norādot, ka apstiprināms
ziņojuma projekta 4.pielikumā aktivitāšu griezumā
noteiktais virssaistību un noslēgto līgumu apjoms
virssaistību
finansējumam
2013.-2015.gadam.
Skaidrojam, ka minētajā pielikumā ir aktualizēts
noslēgto līgumu apjoms virssaistību finansējumam arī
2013.gadā,
piemēram,
IZM
pārziņā
esošās
3.1.1.1.aktivitātes „Mācību aprīkojuma modernizācija
un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības
programmu īstenošanai” ietvaros.
Vienlaikus lūdzam precizēt ziņojuma projekta
4.pielikumā 1.1.1.2.aktivitātes ietvaros 2013.gada
3.ceturksnī noslēgto līgumu apmēru virssaistību
finansējumam atbilstoši faktiskajai situācijai, proti,
aizstājot skaitli „1 960 383” ar skaitli „1 265 540”.
Iebildumu, lūdzu, skatīt kontekstā ar šī atzinuma
10.iebildumu par ziņojuma projektu.

4
Iebildums nav ņemts vērā. FM
neatbalsta termiņa pagarinājumu
un ar to saistīto virssaistību
līgumu apjomu pārplānošanu
3.1.1.1.aktivitātei, ņemot vērā
ierobežoto projektu realizācijas
laiku.
Pagarinot
projektu
iesniegumu
atlases
termiņu,
vadošā iestāde (VI) uzskata, ka
pastāv ievērojams risks, ka
projekti netiks īstenoti MK
noteikumos un šajā plānošanas
periodā noteiktajā laikā.
Papildus vēršam uzmanību, ka
saskaņā ar Ministru kabineta
2013.gada
22.janvāra
sēdes
protokollēmuma (prot. Nr.5 24.§)
8.punktu noteikts, ka profesionālā
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Atzinuma
sniedzēja
uzturētais
iebildums, ja tas
atšķiras no
atzinumā norādītā
iebilduma
pamatojuma
5

1.

Projekta attiecīgā
punkta (panta) galīgā
redakcija

6
Protokollēmuma
8.punkts:
Apstiprināt
informatīvā ziņojuma
4.pielikumā noteikto
virssaistību dalījumu
ES fondu aktivitātēm
un noslēgto līgumu
apjomu
par
virssaistību
finansējumu.
Skat.
MK
informatīvā ziņojuma
4.pileikumu

2
izglītības iestāde, kura līdz
projektu iesniegumu iesniegšanas
beigu termiņam – 2013.gada
29.novembrim, atbilstoši projektu
iesniegumu vērtēšanas kritērijos
noteiktajam nebūs nodrošinājusi
projekta iesnieguma ar augstu
gatavības
pakāpi
projekta
uzsākšanai sagatavošanu, pēc
2013.gada 29.novembra nevar
pretendēt uz Eiropas Reģionālās
attīstības fonda 3.1.1.1.aktivitātes
„Mācību
aprīkojuma
modernizācija un infrastruktūras
uzlabošana
profesionālās
izglītības programmu īstenošanai”
otrās projektu iesniegumu kārtas
finansējumu.
Attiecīgi
norādām,
ka
finansējumu
3.1.1.1.aktivitātei
plānots samazināt saskaņā ar
Ministru kabineta 2013.gada
22.janvāra sēdes protokollēmuma
(prot. Nr.5 24.§) 8.punktu, ja
projektu
iesniegumi
netiks
iesniegti
Ministru
kabineta
noteikumos par 3.1.1.1.aktivitātes
īstenošanu noteiktajos termiņos.
Vienlaikus precizēts ziņojuma
projekta 4. pielikums - 1.1.1.2
aktivitātes ietvaros 2013.gada 3.
ceturksnī noslēgto līgumu apmērs,
virssaistību finansējums, precizēts
uz 1 265 540.Pamatojoties uz to,
ka 7 finansējuma saņēmēju (FS)
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2.

MK protokollēmums

vienošanos
par
projekta
īstenošanu noslēgs tikai 4.
ceturksnī.
Tāpat ES fondu Koalīcijas
partneru darba grupā tika skatīts
šis jautājums vairākkārtīgi un
panākta vienošanās, ka nekādi
turpmāki kavējumi un termiņu
nobīdes nav pieļaujamas.
FM aicina IZM aktīvi risināt
jautājumu ar potenciāliem FS, lai
paātrinātu
procesus
un
nodrošinātu projektu iesniegumu
iesniegšanu noteiktajā termiņā vai
arī IZM izvērtēt iespējas..
Iebildums nav ņemts vērā. FM
Izglītības un zinātnes ministrija
Lūdzu papildināt protokollēmuma projektu ar jaunu neatbalsta termiņa pagarinājumu,
ņemot vērā ierobežoto projektu
punktu šādā redakcijā:
realizācijas
laiku.
Pagarinot
projektu
iesniegumu
atlases
„15. Ņemot vērā informatīvajā ziņojumā iekļauto
termiņu,
VI
uzskata,
ka
pastāv
informāciju par darbības programmas „Infrastruktūra
un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.1.1.aktivitātes ievērojams risks, ka projekti
„Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras netiks īstenoti MK noteikumos un
uzlabošana profesionālās izglītības programmu šajā plānošanas periodā noteiktajā
īstenošanai” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas laikā. Skatīt 1.iebildumu un
īstenošanu, Izglītības un zinātnes ministrijai izstrādāt viedokli.
un iesniegt Ministru kabinetā grozījumus Ministru
kabineta 2013.gada 22.janvāra noteikumos Nr.51
„Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra
un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.1.1.aktivitāti
„Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras
uzlabošana profesionālās izglītības programmu
īstenošanai” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas
īstenošanu”, nosakot, ka projekti iesniegumu atlase šīs
kārtas ietvaros notiek līdz 2014.gada 29.janvārim.”
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3.

MK protokollēmums

Izglītības un zinātnes ministrija
Ņemot vērā atzinuma par ziņojuma projektu 10.punktā
un atzinuma par protokollēmuma projektu 4.punktā
minēto, lūdzam papildināt protokollēmuma projektu ar
jaunu punktu šādā redakcijā: „Ņemot vērā šī
protokollēmuma 15.punktā noteikto, atzīt par
aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2013.gada
22.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 5, 24.§)
4.punktu.”

Iebildums nav ņemts vērā
FM
neatbalsta
termiņa
pagarinājumu,
ņemot
vērā
ierobežoto projektu realizācijas
laiku.
Pagarinot
projektu
iesniegumu atlases termiņu, VI
uzskata, ka pastāv ievērojams
risks, ka projekti netiks īstenoti
MK
noteikumos
un
šajā
plānošanas periodā noteiktajā
laikā. Skatīt 1.iebildumu un
viedokli.
Papildus Finanšu ministrija ir
precizējusi
MK
protokollēmuma projektu ar
punktiem, kas, ņemot vērā
2007. – 2013.gada plānošanas
perioda
beigas,
kā
arī
paredzamo maksājumu plūsmu,
nodrošinās fiskālās disciplīnas
ievērošanu, lai
virssaistību
apjoma dēļ netiktu radīts
papildu slogs valsts budžetam,
palielinot budžeta deficītu.
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MK protokollēmuma
9. un 10.punkts:
9.
Noteikt, ka
atbildīgās iestādes un
sadarbības iestādes
nedrīkst apstiprināt
ES fondu projektu
iesniegumus un slēgt
līgumus
un
vienošanās
par
projektu īstenošanu
un
apstiprināt
projektu iesniegumus
par
virssaistību
finansējuma daļu, par
kuru nav izpildīts
attiecīgā ceturkšņa
noslēgto
līgumu
plāns
attiecīgās
aktivitātes ietvaros
(informatīvā
ziņojuma
4.pielikums)
un
ievēroti
MK
noteikumos
par
aktivitātes īstenošanu
noteiktie
projektu
iesniegumu
iesniegšanas termiņi,
izņemot gadījumu, ja
ir veikta projektu
iesniegumu
izvērtēšana
un
uzsākta lēmumu par
projektu iesniegumu
apstiprināšanu

5

4.

MK protokollēmums

Satiksmes ministrija
Vienlaikus lūdzam papildināt protokollēmumu ar
papildu punktu šādā redakcijā: „Pieņemt zināšanai, ka
Ministru
kabineta
2012.gada
8.maija
sēdes
protokollēmuma (prot.Nr.25 26.§) „Informatīvais
ziņojums „Valsts budžeta virssaistību iespējas Eiropas
Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2007.2013.gada plānošanas perioda aktivitātēs” 7.punktā
noteiktais ierobežojums attiecībā uz neatbilstību un
lauzto līgumu ietvaros atbrīvoto finansējumu nav
attiecināms uz Kohēzijas fonda finansējumu 2 273
192,94 LVL apmērā, kas atbrīvojies projektam
Nr.3DP/3.3.1.2.0/08/IPIA/SM/001 „Otrā sliežu ceļa
būvniecība Skrīveri – Krustpils (Rīga – Krustpils
iecirknis)” piemērotās finanšu korekcijas rezultātā.
Atļaut Satiksmes ministrijai izmantot atbrīvoto
finansējumu
jaunu
projektu
īstenošanai

Iebildums nav ņemts vērā.
FM iebilst pret neatbilstoši veikto
izdevumu novirzīšanu jauniem
projektiem, jo tas palielina
faktiski uzņemto virssaistību un
deficīta apjomu, ņemot vērā, ka
pašreiz iesniegtie SM plāni par
neatbilstību un lauzto līgumu
apjomu, t.sk. VARAM prognozes
nekompensē jau esošo virssaistību
apjomu, kas nav pieļaujams un tas
ir kritiski finanšu stabilitātes
nodrošināšanai.
Turklāt, jāņem vērā SM un īpaši
potenciālā
FS
pārziņā
un
īstenošanā esošo aktivitāšu un
projektu atlikušo finansējumu, kas
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paziņošana
finansējuma
saņēmējiem.
10.
ES
fondu
atbildīgajām
iestādēm
un
sadarbības iestādēm,
organizējot projektu
iesniegumu
atlasi,
nodrošināt,
ka
līgumu par projektu
īstenošanu slēgšana
atbilstu informatīvā
ziņojuma
4.pielikumā
ietvertajam
virssaistību
finansējuma noslēgto
līgumu
ceturkšņu
plānam.
n/a
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5.

Informatīvais ziņojums

3.3.1.2.aktivitātē
„TEN-T
dzelzceļa
posmu
rekonstrukcija un attīstība (Austrumu-Rietumu
dzelzceļa koridora infrastruktūras attīstība un Rail
Baltica)”.”
Informatīvā ziņojumā „Informatīvais ziņojums par
Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda,
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta,
Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un
Latvijas un Šveices sadarbības programmas apguvi
līdz 2013.gada 30.jūnijam” (izskatīts Ministru kabineta
2013.gada 20.augusta sēdē (prot.Nr.45 97.§))
3.2.1.apakšpunktā tika secināts, ka 2014.gadā var
rasties risks saistībā ar n+2/n+3 principa
nodrošināšanu, proti, ja Latvija neiesniegs pietiekamu
maksājumu pieprasījumu apjomu Eiropas Komisijā, tā
zaudēs daļu no piešķirtajiem ES fondu līdzekļiem.
Ierosinātais protokollēmuma punkts ļautu nodrošināt
minētā n+2/n+3 principa izpildi, uzsākot jaunu
projektu ieviešanu 2014.gadā un tādējādi veicinot
maksājumu veikšanu.
Izglītības un zinātnes ministrija
Lūdzam papildināt 3.2.5.apakšnodaļu „Darbības
programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” finanšu
progress un mērķu sasniegšana” (40.lp.) aiz ceturtās
rindkopas ar tekstu šādā redakcijā:
„Pārskata periodā turpinās projektu iesniegumu atlase
3.1.1.1.aktivitātes otrajā kārtā, tomēr saskaņā ar IZM
sniegto informāciju par profesionālās izglītības iestāžu
gatavības pakāpi projektu iesniegumu iesniegšanai
IZM, uzaicinājumus iesniegt projektu iesniegumus
IZM var nosūtīt profesionālās izglītības iestādēm tikai
2013.gada oktobrī – novembrī. Ņemot vērā, ka
aktivitātes ieviešanu regulējošos MK noteikumos (MK
2013.gada 22.janvāra noteikumi Nr.51 „Noteikumi par
darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi”
papildinājuma 3.1.1.1.aktivitāti „Mācību aprīkojuma
modernizācija
un
infrastruktūras
uzlabošana

sekmīgi
jāapgūst, iespējamo
kapacitāti un saistītos riskus, kas
ļauj pietiekoši secināt, ka nav
reālistiski sekmīgi ieviest jaunus
nozīmīgus projektus konkrētajā
jomā esošajā plānošanas periodā.

Iebildums nav ņemts vērā.
FM
neatbalsta
termiņa
pagarinājumu,
ņemot
vērā
ierobežoto projektu realizācijas
laiku.
Pagarinot
projektu
iesniegumu atlases termiņu, VI
uzskata, ka pastāv ievērojams
risks, ka projekti netiks īstenoti
MK
noteikumos
un
šajā
plānošanas periodā noteiktajā
laikā. Skatīt 1.iebildumu un
viedokli.
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Skat.
Informatīvā
ziņojuma 44.lapu.

7
profesionālās izglītības programmu īstenošanai” otrās
projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanu) projektu
iesniegumu atlases beigu termiņš ir noteikts 2013.gada
29.novembris, ir risks, ka atsevišķiem finansējuma
saņēmējiem (Liepājas Valsts tehnikums, Rīgas Valsts
tehnikums, Daugavpils Celtnieku profesionālā
vidusskola, Cēsu pilsētas dome) var nebūt pietiekams
laiks projekta iesnieguma sagatavošanai, ņemot vērā,
ka iepirkumos noraidītajiem pretendentiem ir tiesības
iesniegt apstrīdējumus neatkarīgi no to pamatotības.
Profesionālās izglītības iestādēm ir bijis nepieciešams
pieprasīt papildus informāciju gan no pretendentiem,
gan arī no kompetentām institūcijām, lai samazinātu
nepamatotu pārsūdzību risku un nodrošinātu pareizu
lēmumu pieņemšanu, tāpēc ir radušās nelielas nobīdes
no sākotnēji plānotā grafika lēmumu pieņemšanā.
Vienlaikus visi gadījumi, kuros jau ir pieņemts
Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) lēmums par
pretendentu sūdzībām par iepirkuma norises gaitu
(Daugavpils Profesionālā vidusskola, Smiltenes
Tehnikums, Valmieras Profesionālā vidusskola),
pretendentu sūdzības ir atzītas par nepamatotām,
tādejādi apliecinot IZM veikto uzraudzības pasākumu.
efektivitāti, tomēr sakarā ar būvdarbu iepirkumu
apstrīdējumu izskatīšanas un lēmumu pieņemšanas
termiņiem IUB, lēmumu par veiktā iepirkuma
pareizību profesionālās izglītības iestādes var saņemt
dažas dienas pēc 2013.gada 15.novembra, kas ir pēdējā
diena, kurā IZM var uzaicināt profesionālās izglītības
iestādi iesniegt projekta iesniegumu.
Tāpēc IZM uzskata, ka ir nepieciešams grozīt
aktivitātes ieviešanu regulējošos MK noteikumus,
nosakot, ka šīs kārtas ietvaros projekta iesniegumu var
iesniegt ne vēlāk kā līdz 29.01.2014. Šāda pieeja ļautu
tām profesionālās izglītības iestādēm, kuru veiktie
iepirkumi ir nepamatoti apstrīdēti, pabeigt projekta
iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanu IZM šīs
FMizz_131113_ES_fondi.doc; Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem par protokollēmuma projektu un informatīvo ziņojumu
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6.

Informatīvais ziņojums

kārtas ietvaros. Saskaņā ar IZM sniegto informāciju,
tam, ka vienošanās par projekta īstenošanu ar VIAA
tiek noslēgta 2013.gada decembrī vai 2014.gada
janvārī, nav ietekmes uz projekta īstenošanas gaitu, jo
būvdarbu līgumus šīs profesionālās izglītības iestādes
varēs noslēgt tikai 2014.gada janvārī, kad tām būs
pieejams valsts budžeta finansējums projektu
īstenošanas uzsākšanai un iepirkumā noteiktais
būvdarbu īstenošanas termiņa tecējums sākas no
būvdarbu līguma noslēgšanas dienas. Profesionālās
izglītības iestāžu veiktajos būvdarbu iepirkumos
būvdarbu veikšanas termiņi ir plānoti, ņemot vērā
iepriekš minēto laika ietvaru, vienlaikus nodrošinot, ka
projektu īstenošana tiek pabeigta līdz 2015.gada
1.septembrim,
lai
2015./2016.mācību
gadu
profesionālās izglītības iestādes var uzsākt aprīkotas ar
modernu infrastruktūru.”
Satiksmes ministrija:
Lūdzam papildināt informatīvā ziņojuma 3.3.punkta
ceturto rindkopu ar tekstu šādā redakcijā: „SM
pastiprināti uzrauga šos projektus un veic visas
nepieciešamās AI kompetencē esošās aktivitātes
sekmīgai projektu īstenošanai, tomēr, ņemot vērā
plānošanas perioda termiņu ierobežojumus projektu
īstenošanai un jau šobrīd konstatētās nobīdes
iepirkumos, SM uzskata, ka pastāv risks atsevišķu
projektu darbību īstenošanai noteiktajā termiņā, kas
varētu apdraudēt n+2/n+3 principa izpildi KF ietvaros.
Ņemot vērā minēto, SM ierosina pārskatīt Ministru
kabineta 2012.gada 8.maija sēdes protokollēmuma
7.punktā noteikto ierobežojumu attiecībā uz
neatbilstību un lauzto līgumu ietvaros atbrīvoto
finansējumu Kohēzijas fonda projektiem, tostarp arī
projektam Nr.3DP/3.3.1.2.0/08/IPIA/SM/001 „Otrā
sliežu ceļa būvniecība Skrīveri – Krustpils (Rīga –
Krustpils iecirknis)”, atbrīvoto finansējumu pārdalot
jauniem 3.3.1.2.aktivitātes „TEN-T dzelzceļa posmu

Iebildums nav ņemts vērā
FM iebilst pret neatbilstoši veikto
izdevumu novirzīšanu jauniem
projektiem, jo tas palielina
faktiski uzņemto virssaistību un
deficīta apjomu, ņemot vērā, ka
pašreiz iesniegtie SM plāni par
neatbilstību un lauzto līgumu
apjomu, t.sk. VARAM prognozes
nekompensē jau esošo virssaistību
apjomu, kas nav pieļaujams un tas
ir kritiski finanšu stabilitātes
nodrošināšanai. Vienlaikus ir
papildināts
informatīvais
ziņojums ar informāciju šādā
redakcijā:
„SM
pastiprināti
uzrauga šos projektus un veic
visas
nepieciešamās
AI
kompetencē esošās aktivitātes
sekmīgai projektu īstenošanai,

FMizz_131113_ES_fondi.doc; Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem par protokollēmuma projektu un informatīvo ziņojumu

Skat.
informatīvā
ziņojuma 46.lpp.
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7.

4.pielikums

rekonstrukcija un attīstība (Austrumu-Rietumu
dzelzceļa koridora infrastruktūras attīstība un Rail
Baltica)” projektiem, kas vērsti uz kustības drošības
uzlabošanu, kuru īstenošanu ir iespējams pabeigt līdz
ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda
projektu noteiktajam beigu datumam un kuriem ir
zems neīstenošanas risks.

tomēr, ņemot vērā plānošanas
perioda termiņu ierobežojumus
projektu īstenošanai un jau šobrīd
konstatētās nobīdes iepirkumos,
SM uzskata, ka pastāv risks
atsevišķu
projektu
darbību
īstenošanai noteiktajā termiņā, kas
varētu
apdraudēt
n+2/n+3
principa izpildi KF ietvaros.
Vienlaikus SM intensīvi jāstrādā
ne tikai pie augstāk minēto
projektu ieviešanas, bet arī pie jau
ieviešanā
esošo
projektu
uzraudzības,
lai
savlaicīgi
novērstu projektos iespējamos
riskus.”
Skatīt 4.iebildumu un viedokli.

Izglītības un zinātnes ministrija
Lūdzu precizēt ziņojuma projekta 4.pielikumā
aktivitāšu griezumā noteikto virssaistību un noslēgto
līgumu par virssaistību finansējumu 2013.-2015.gadam
plānu 3.1.1.1. aktivitātes „Mācību aprīkojuma
modernizācija
un
infrastruktūras
uzlabošana
profesionālās izglītības programmu īstenošanai”
ietvaros, 2013.gada 4.ceturksnī norādīto noslēgto
līgumu apjomu virssaistību finansējumam 18 661 895
LVL apmērā pārceļot uz 2014.gada 1.ceturksni.
Skaidrojam, ka š.g. novembrī IZM ir identificējusi, ka
objektīvu iemeslu dēļ, tas ir, būvdarbu iepirkuma
rezultātu apstrīdēšanas Iepirkumu uzraudzības birojā
dēļ divi finansējums saņēmēji (Profesionālās izglītības
kompetences centrs „Liepājas Valsts tehnikums” un
Profesionālās izglītības kompetences centrs „Rīgas
Valsts tehnikums”) 3.1.1.1.aktivitātes 2.kārtas ietvaros
nepaspēs iesniegt projekta iesniegumu IZM līdz š.g.

Iebildums nav ņemts vērā
Norādām, ka tā kā MK noteikumu
grozījumi nav veikti un projektu
iesniegumu iesniegšanas termiņš
nav pagarināts, nav pamata
2013.gada 4.ceturksnī norādīto
noslēgto
līgumu
apjomu
virssaistību finansējumam 18 661
895 LVL apmērā pārcelt uz
2014.gada 1.ceturksni. Vienlaikus
vēršam uzmanību, ka FM
neatbalsta termiņa pagarinājumu,
ņemot vērā ierobežoto projektu
realizācijas
laiku.
Pagarinot
projektu
iesniegumu
atlases
termiņu, VI uzskata, ka pastāv
ievērojams risks, ka projekti
netiks īstenoti MK noteikumos un
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Skat.
informatīvā
ziņojuma
4.pielikumu
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29.novembrim. To ievērojot, kā arī ņemot vērā minēto šajā plānošanas periodā noteiktajā
izglītības iestāžu stratēģisko nozīmību, IZM ir laikā.
paredzējusi steidzamības kārtā virzīt grozījumus Skatīt 1.iebildumu un viedokli.
3.1.1.1.aktivitātes 2.kārtas īstenošanas noteikumos,
precizējot tajos noteikto projektu iesniegumu
iesniegšanas termiņu. Abām profesionālās izglītības
iestādēm kopējais maksimāli pieejamais ERAF
līdzfinansējuma un valsts budžeta finansējuma apmērs
atbilstoši
aktivitātes
īstenošanas
noteikumos
noteiktajam ir 19 941 840 latu.
Informācija par starpministriju (starpinstitūciju) sanāksmi vai elektronisko saskaņošanu
Datums

07.11.2013

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, Ekonomikas
ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija,
Satiksmes ministrija

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

-

II Jautājumi, par kuriem saskaņošanā vienošanās ir panākta
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Nr.
p.k.

1
1.

2.

Saskaņošanai nosūtītā projekta
redakcija (konkrēta punkta (panta)
redakcija)
2
MK protokollēmums

MK protokollēmums

Atzinumā norādītais ministrijas (citas institūcijas)
iebildums, kā arī saskaņošanā papildus izteiktais
iebildums par projekta konkrēto punktu (pantu)
3
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija:
Ziņojumam
pievienotā
protokollēmuma
projekta
11.3.punktā noteikto termiņu Finanšu ministrijas
informēšanai par veiktā izvērtējuma rezultātiem lūdzam
pagarināt līdz trīs mēnešiem, lai nodrošinātu padziļināta
izvērtējuma veikšanu, ņemot vērā lielo darbu apjomu
esošā kalendārā gada beigās un nākamā kalendārā gada
sākumā.

Izglītības un zinātnes ministrija
Lūdzam precizēt 3.2.apakšpunktā norādīto maksājumu
finansējuma saņēmējiem apmēru atbilstoši IZM š.g.
18.oktobrī Finanšu ministrijā iesniegtajam aktualizētajam
maksājumu finansējuma saņēmējiem mērķim 2013.2015.gadam, skaitli „67 258 491” aizstājot ar skaitli „35
190 820” un skaitli „95 700 211” aizstājot ar skaitli „50
072 026”. Vienlaikus lūdzam attiecīgus precizējumus
veikt arī Finanšu ministrijas informatīvā ziņojuma
projekta 3.pielikumā.

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

Projekta attiecīgā punkta (panta)
galīgā redakcija

5
Precizēts MK protokollēmuma 15.3.
punkts
15.3. trīs mēnešu laikā informēt
Finanšu
ministriju
par
veiktā
izvērtējuma
rezultātiem,
pieņemtajiem lēmumiem, kā arī
veiktajām un plānotajām darbībām
neatbilstību
risku
mazināšanā
pašvaldību
īstenotajos
projektos
kopumā.

Iebildums ņemts vērā
Minētais MK
protokollēmuma
apakšpunkts ir dzēsts,
savukārt Izglītības un
zinātnes ministrijai
noteiktais maksājumu
mērķis (ERAF) noteikts
MK protokollēmuma
4.2.3.punktā.

FMizz_131113_ES_fondi.doc; Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem par protokollēmuma projektu un informatīvo ziņojumu

Precizēts
MK
4.2.3.punkts:

protokollēmuma

4.2.3. Izglītības un zinātnes ministrija
nodrošina maksājumus finansējuma
saņēmējiem vismaz 62 681 909 latu
(89 188 321 euro) apmērā.
Precizēts MK ziņojuma 3.pielikums
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3.

MK protokollēmums

4.

MK protokollēmums

5.

MK protokollēmums

Izglītības un zinātnes ministrija
Lūdzam precizēt protokollēmuma projekta 13.punktu
attiecībā uz punktā minētajiem iestādēm veicamajiem
pasākumiem, svītrojot vārdu „preventīvus”, kā arī aicinām
Finanšu ministriju vēlreiz izvērtēt gadu, uz kādu
attiecināts 13.punktā noteiktais. Skaidrojam, ka, ņemot
vērā laiku, kāds noteikts normatīvajos aktos maksājuma
pieprasījuma izvērtēšanai un laiku, kādā protokollēmuma
projekts stāsies spēkā, IZM ieskatā, nav lietderīgi paredzēt
veikt preventīvus pasākumus maksājumu finansējuma
saņēmējiem paātrināšanai 2013.gadā. Vienlaikus vēršam
uzmanību, ka maksājumu finansējuma saņēmējiem
paātrināšana 2013.gadā negatīvi ietekmēs aktualizēto
maksājumu finansējuma saņēmējiem mērķi 2014.gadam,
kas tiks apstiprināts ar šo protokollēmuma projektu, un
atbildīgajām iestādēm nebūs iespējams to precizēt, ņemot
vērā faktiski finansējuma saņēmējiem izmaksāto
finansējumu 2013.gada ietvaros.
Tieslietu ministrija
Lūdzam precizēt Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai (turpmāk – VARAM) noteiktā
uzdevuma izpildes termiņu protokollēmuma projekta
6.punktā, ievērojot, ka šobrīd noteiktajā termiņā – līdz
2013.gada 11.novembrim – uzdevums nav īstenojams.
Tieslietu ministrija
Lūdzam izvērtēt un precizēt protokollēmuma projekta
10.punktu, norādot VARAM noteiktā uzdevuma izpildes
termiņu. Līdzīgi lūdzam precizēt protokollēmuma projekta
13.punktu.

Iebildums ņemts vērā
Papildus skaidrojam, ka
n+2/n+3 principa izpilde
attiecas uz
maksājumiem gan
2013., gan 2014.gadā.
Turklāt, lai sasniegtu
maksājuma mērķus
2014.gadā ir jau tagad ir
nepieciešama
nekavējoša un aktīva
rīcība.

Iebildums ņemts vērā,
skaidrojumu skatīt
izziņas 8.punktā

Iebildums ņemts vērā
Iebildums par 10.punktu
skaidrots
protokollēmuma
15.3.apakšpunktā

FMizz_131113_ES_fondi.doc; Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem par protokollēmuma projektu un informatīvo ziņojumu

Precizēts MK protokollēmuma
6.punkts:
6. Ekonomikas ministrijai sadarbībā
ar Latvijas investīciju un attīstības
aģentūru un Izglītības un zinātnes
ministrijai sadarbībā ar Valsts
izglītības attīstības aģentūru veikt
pasākumus, lai paātrinātu attiecināmo
izdevumu maksājumu veikšanu
2013.gadā darbības programmas
„Uzņēmējdarbība un inovācijas”
papildinājuma aktivitāšu ietvaros.

Informatīvā ziņojuma
protokollēmuma punkts dzēsts

Skatīt termiņu protokollēmuma
15.3.apakšpunktā.
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6.

7.

MK protokollēmums

MK protokollēmums

Tieslietu ministrija
Iebildums ņemts vērā
Lūdzam
precizēt
protkollēmuma
projekta
11.3.apakšpunktu, norādot divu mēnešu perioda atskaites
sākuma brīdi.

Finanšu ministrija,
Papildināts MK
Ņemot vērā Koalīcijas partneru darba grupas par ES protokollēmums
struktūrfondu un Kohēzijas fonda jautājumiem šī gada
1.novembra sēdē lemto, nepieciešams Ministru kabinetu
informēt, ka panākta konceptuāla vienošanās par Ministru
kabineta 2013.gada 4.jūnija rīkojuma Nr.230 „Par
Koncepciju par Eiropas Reģionālās attīstības fonda,
Eiropas Sociālā fonda, Kohēzijas fonda, Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas
Jūrlietu un zivsaimniecības fonda ieviešanu 2014.–
2020.gadā Latvijā” 3.1.apakšpunktā Finanšu ministrijai
dotā uzdevuma izpildes termiņa pagarinājumu līdz
2013.gada 3.decembrim.
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Precizēts MK protokollēmuma
15.3.punkts:
15.3 trīs mēnešu laikā pēc šī
protokollēmuma pieņemšanas
informēt Finanšu ministriju par veiktā
izvērtējuma rezultātiem,
pieņemtajiem lēmumiem, kā arī
veiktajām un plānotajām darbībām
neatbilstību risku mazināšanā
pašvaldību īstenotajos projektos
kopumā.
MK protokollēmums papildināts ar
punktu:
„18. Ņemot vērā informatīvajā
ziņojumā
sniegto
informāciju,
pieņemt zināšanai, ka informatīvais
ziņojums par Eiropas Reģionālās
attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda
un Kohēzijas fonda vadības un
kontroles sistēmu 2014. 2020.gada
plānošanas
periodam
Ministru
kabinetā tiks iesniegts līdz 2013.gada
3.decembrim.”
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8.

MK protokollēmums

Finanšu ministrija dzēš 6.protokollēmuma projekta Precizēts MK
punktu „Vides aizsardzības un reģionālās attīstības protokollēmums
ministrijai līdz 2013.gada 11.novembrim izstrādāt un,
saskaņojot ar Finanšu ministriju, iesniegt izskatīšanai
Ministru
kabinetā
informatīvo
ziņojumu
ar
priekšlikumiem par lielā projekta „Vēsturiski piesārņoto
vietu „Inčukalna sērskābā gudrona dīķi” sanācijas darbi”
ieviešanas problēmu risināšanu un rīcības plānu projekta
sekmīgai pabeigšanai līdz ES fondu 2007. - 2013.gada
plānošanas perioda beigām.”, ņemot vērā, ka Vides
aizsardzības un reģionālā ministrija sākotnēji plānoja uz
12.11.2013. MK sēdi, kas vēlāk pārlikts uz 19.11.2013.
MK sēdi, jo nebija saņemti visi pamatojošie dokumenti.
Šobrīd no aktuālās informācijas secināms, ka informatīvā
ziņojuma izskatīšana aizkavēsies, jo VARAM pirms tam
nepieciešams saņemt aktualizētu piedāvājumu no līguma
izpildītāja.
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MK
protokollēmuma
6.punkts dzēsts.

projekta
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9.

MK protokollēmums

Finanšu ministrija papildina MK protokollēmumu ar Precizēts MK
diviem jauniem punktiem attiecībā uz veiktajiem protokollēmums
precizējumiem DP „Uzņēmējdarbība un inovācijas”.
Tāpat tiek precizēts protokollēmuma punkts par
Ekonomikas
ministrijas
pārziņā
esošo
DP
„Uzņēmējdarbība un inovācijas” aktivitāšu ietvaros
maksājumiem finansējuma saņēmējiem 2014. gadā
(protokollēmuma 5.punkts), ņemot vērā š.g.4.novembrī
sanāksmē starp EM, VI un VK panākto vienošanos.

MK protokollēmums papildināts ar
jauniem punktiem:
2. Pieņemt zināšanai informatīvajā
ziņojumā sniegto informāciju par
veiktajiem precizējumiem darbības
programmā
(turpmāk
DP)
„Uzņēmējdarbība un inovācijas” pēc
Eiropas Komisijas apsvērumu un
iebildumu saņemšanas.
3. Ņemot vērā šī protokollēmuma
2.punktā minēto, Finanšu ministrijai
divu nedēļu laikā pēc Eiropas
Komisijas lēmuma pieņemšanas par
grozījumu
veikšanu
DP
„Uzņēmējdarbība un inovācijas”
iesniegt MK precizēto MK rīkojuma
projektu par grozījumu veikšanu
darbības
programmā
„Uzņēmējdarbība un inovācijas”.
Precizēts protokollēmuma 5.punkts:
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5. Ekonomikas ministrijas pārziņā
esošās
aktivitātes
darbības
programmas „Uzņēmējdarbība un
inovācijas” papildinājuma ietvaros
2014.gada
ietvaros
nodrošināt
maksājumus finansējuma saņēmējiem
par ES fondu līdzfinansējuma daļu
vismaz 67 258 491 latu (95 700 211
euro)
apmērā.
Ņemot
vērā
iepriekšminēto,
Ekonomikas
ministrijai izstrādāt un līdz 2013.gada
13.decembrim
iesniegt
Finanšu
ministrijā rīcības plānu konkrētu
aktivitāšu/apakšaktivitāšu griezumā ar
priekšlikumiem par iespējamajiem
pasākumiem maksājumu veikšanas
finansējuma saņēmējiem intensitātes
palielināšanai 2014.gada pirmajos trīs
ceturkšņos..
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10.

Informatīvais ziņojums

Finanšu ministrija papildina Informatīvo ziņojumu ar Precizēts
sadaļu par 2004.-2006.gada plānošanas perioda KF
slēgšanu, ņemot vērā, ka Valsts kase no Eiropas Komisijas
oktobrī ir saņēmusi noslēguma maksājumus par trim
projektiem, atlikušajiem projektiem ir sagaidāmas finanšu
korekcijas

11.

Informatīvais ziņojums

Finanšu ministrija, lūdz precizēt informatīvā ziņojuma Iebildums ņemts vērā
10.sadaļu „Jaunais ES fondu 2014. – 2020.gada
plānošanas periods”. Ņemot vērā Koalīcijas partneru
darba grupas par ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda
jautājumiem šī gada 1.novembra sēdē lemto, nepieciešams
Ministru kabinetu informēt, ka panākta konceptuāla
vienošanās par Ministru kabineta 2013.gada 4.jūnija
rīkojuma Nr.230 „Par Koncepciju par Eiropas Reģionālās
attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda, Kohēzijas fonda,
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda ieviešanu
2014.–2020.gadā Latvijā” 3.1.apakšpunktā Finanšu
ministrijai dotā uzdevuma izpildes termiņa pagarinājumu
līdz 2013.gada 3.decembrim.
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Informatīvais ziņojums papildināts ar
jaunu 3.sadaļu „2004.-2006.gada
plānošanas perioda KF projektu
slēgšana” un 5.pielikumu
„Informācija par 2004.-2006.gada
plānošanas perioda KF projektu
slēgšanu”
Precizēt informatīvā ziņojuma teksts,
izsakot to šādā redakcijā: „…1)Notika
un turpinās aktīvs darbs pie šādu
būtisku jautājumu risināšanas kā
jaunā
perioda
ieviešanas
institucionālā struktūra, funkciju
sadalījums starp iestādēm, galvenie
sistēmas ieviešanas principi, procesi,
administratīvā sloga mazināšanas
pasākumi. Kopumā vadības un
kontroles sistēma tiks būvēta uz
principiem, kas tika paredzēti
koncepcijā
par
2014.-2020.gada
plānošanas perioda ieviešanu, un
virzīta uz administratīvā sloga
mazināšanu finansējuma saņēmējiem,
skaidru funkciju sadalījumu starp ES
fondu vadībā esošajām iestādēm, uz
rezultātu
balstītu
novērtēšanas
sistēmu, skaidras risku pārvaldības
stratēģijas esamību, t.sk. korupcijas
un krāpšanas apkarošanas pasākumu
ieviešanu. Redzējums par šīm lietām
tiks ietverts informatīvajā ziņojumā
MK par ES KP fondu vadības un
kontroles sistēmu, kuru ņemot vērā
Koalīcijas darba grupas 2013.gada
1.novembra
sanāksmē
lemto,
jāiesniedz Valsts kancelejā līdz š.g.
3.decembrim.”
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12.

Informatīvā ziņojuma 59.lpp

Finanšu ministrija precizē informatīvā ziņojuma sadaļu Precizēts
„Elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas un
atalgojuma daļas attiecināšanas ieviešana ES fondu vadībā
iesaistītajās institūcijās ”, ņemot vērā notikušo progresu
pēc informatīvā ziņojuma projekta iesniegšanas
saskaņošanai atbildīgajām iestādēm.
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Precizēts ziņojuma teksts 59.lpp.

18
13.

Informatīvā ziņojuma 18.lpp

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija:
Lūdzam papildināt ziņojuma projekta 18.lpp. pēdējo
rindkopu ar zemāk sniegto papildinājumu, jo norādām, ka
nav adekvāti un korekti vienkārši aritmētiski salīdzināt
VARAM aktivitāšu, kas galvenokārt ir orientētas uz
vērienīgiem infrastruktūras attīstības projektiem, progresu
ar piemēram, Valsts kancelejas pārziņā esošo Eiropas
Sociālā fonda aktivitāšu progresu, ņemot vērā šo
aktivitāšu/projektu atšķirīgo specifiku, finansējuma
apjomu un sarežģītības pakāpi.
„Vienlaikus gan, analizējot neizpildes absolūtos skaitļos,
jāņem vērā, ka VARAM atbildībā ES fondu 2007.2013.gada plānošanas periodā ir vislielākais ES fondu
finansējums, turklāt līdz 30.09.2013. VARAM aktivitātēs
finansējuma saņēmējiem ir izmaksāti 72% no pieejamā ES
fondu finansējuma un 65 % no kopējā piešķīruma,
ieskaitot arī piešķirto virssaistību finansējumu {avots http://esfondi.lv/page.php?id=909 }, kas ir ceturtais
labākais rādītājs starp atbildīgajām iestādēm, bet
absolūtajos skaitļos finansējuma saņēmējiem ir izmaksāti
617,1 milj. LVL, kas ievērojami pārsniedz citu atbildīgo
ministriju pārziņā esošajās aktivitātēs izmaksātā
finansējuma apjomu. Konkrēti laika periodā no 2013.gada
1.janvāra līdz 2013.gada 30.septembrim VARAM pārziņā
esošajās aktivitātēs finansējuma saņēmējiem izmaksāts ES
fondu finansējums 65,7 milj. LVL apmērā, kas ir otrais
lielākais 2013.gadā izmaksātais ES fondu finansējuma
apmērs atbildīgo iestāžu dalījumā”.

Iebildums ņemts vērā
Informējam,
ka
maksājumu
mērķi
finansējuma saņēmējiem
ir noteikti proporcionāli
AI
pieejamajam
finansējuma apmēram,
turklāt, tos izstrādā AI.
MK ziņojuma sadaļā
„ES
fondu
finanšu
progress
un
mērķu
sasniegšana”
mērķu
sasniegšana
tiek
analizēta pēc noteiktiem
kritērijiem
nevis
absolūtos skaitļos pēc
maksājumu
apjoma.
Tiek
ņemts
vērā
VARAM komentārs –
ziņojuma 18.lpp. pēdējā
rindkopa papildināta ar
norādi, ka VARAM
pārziņā ES fondu 2007.2013.gada plānošanas
periodā ir vislielākais
ES fondu finansējums.

FMizz_131113_ES_fondi.doc; Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem par protokollēmuma projektu un informatīvo ziņojumu

Precizēts informatīvā ziņojuma teksts
20. un 21.lpp:
Ņemot vērā iepriekšējā pārskata
perioda rezultātus, VARAM progress
maksājumu
mērķu
izpildē
2013.gadam ir pieaudzis tikai par
18,3% un visticamāk 2013.gada
pēdējā ceturksnī gada mērķis
maksājumiem
finansējuma
saņēmējiem
netiks
sasniegts.
Vienlaikus gan, analizējot neizpildes
absolūtos skaitļos, jāņem vērā, ka
VARAM atbildībā ES fondu 2007.2013.gada plānošanas periodā ir
vislielākais ES fondu finansējums,
turklāt līdz 30.09.2013. VARAM
aktivitātēs finansējuma saņēmējiem ir
izmaksāti 72% no pieejamā ES fondu
finansējuma un 65 % no kopējā
piešķīruma, ieskaitot arī piešķirto
virssaistību finansējumu, kas ir
ceturtais labākais rādītājs starp
atbildīgajām iestādēm, bet absolūtajos
skaitļos finansējuma saņēmējiem ir
izmaksāti 617,1 milj. LVL, kas
ievērojami pārsniedz citu atbildīgo
ministriju pārziņā esošajās aktivitātēs
izmaksātā
finansējuma
apjomu.
Konkrēti laika periodā no 2013.gada
1.janvāra
līdz
2013.gada
30.septembrim VARAM pārziņā
esošajās
aktivitātēs
finansējuma
saņēmējiem izmaksāts ES fondu
finansējums 65,7 milj. LVL apmērā,
kas ir otrais lielākais 2013.gadā
izmaksātais ES fondu finansējuma
apmērs atbildīgo iestāžu dalījumā”.

19
14.

15.

Informatīvā ziņojuma 32.lpp

Informatīvā ziņojuma 39.lpp

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija:
Iebildums ņemts vērā
VARAM nav izprotama ziņojuma projekta 32.lpp. Precizēta redakcija.
iekļautā
teikuma:
„Administratīvās
kapacitātes
stiprināšanas aktivitātēs attiecībā uz reģionāla līmeņa
plānošanas dokumentu izstrādi VARAM pārziņā esošajā
aktivitāte turpmākajā ieviešanas posmā līdz 2014. gada
beigām prasa īpašu visu iesaistīto pušu uzmanību.” būtība
un nepieciešamība.
Lūdzam gramatiski precizēt teikumu, kā arī informēt par
tā būtību un nepieciešamību, ņemot vērā faktu, ka
VARAM kā atbildīgā iestāde pēdējā pusgada laikā jau
vairākkārt ir atbildējusi uz vadošās iestādes informācijas
pieprasījumiem par minēto aktivitāšu ieviešanas gaitu, kā
arī atkārtoti paskaidrojusi un informējusi, kādā veidā
atbilstoši
apstiprinātajai
darbības
programmai
„Cilvēkresursi un nodarbinātība” tiek uzskaitīti minēto
aktivitāšu uzraudzības rādītāji.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija:
Iebildums ņemts vērā
Informējam, ka saskaņā ar ziņojuma projekta 39.lpp. Precizēta redakcija.
trešajā rindkopā rakstīto „… tomēr VARAM informē, ka
oktobrī plāno veikt projekta funkcionalitātes pārbaudi, pēc
kuras rezultātu saņemšanas VI varēs lemt par izdevumu
deklarēšanas un maksājumu veikšanas atjaunošanu
projektam.” kā arī 63.lpp. 10.sadaļas „Secinājumi un
turpmākā
rīcība”
3.rindkopā,
projekta
Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/002
„Valsts
izglītības informācijas sistēmas 2.kārta” ietvaros oktobrī
plānotā funkcionalitātes pārbaude nav veikta, jo nav
saņemta atbilde par jaunas infrastruktūras iegādi par
projekta līdzekļiem no Izglītības un zinātnes ministrijas.
Tiklīdz tiks saņemta atbilde VARAM veiks
funkcionalitātes pārbaudi ar mērķi pārbaudīt, ka sistēma
darbojas arī uz jaunās infrastruktūras pamata.
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Ņemot vērā, ka VARAM
ESF
maksājumu mērķa izpilde pret
plānoto uz 2013. gada 3. ceturkšņa
beigām ir tikai 45%, administratīvās
kapacitātes stiprināšanas aktivitātēs
attiecībā
uz
reģionāla
līmeņa
plānošanas
dokumentu
izstrādi
VARAM pārziņā esošajā aktivitāte
turpmākajā ieviešanas posmā līdz
2014. gada beigām nepieciešams
pievērst
pastiprinātu
projektu
īstenošanas
monitoringu,
lai
nodrošinātu 2014. gada maksājuma
mērķa izpildi plānotajā apjomā.

Informatīvā ziņojuma 4.2.5.sadaļa un
11.sadaļa precizēta šādā redakcijā
„.. saskaņā ar VARAM informāciju,
tiklīdz no IZM būs saņemta atbilde
par jaunas infrastruktūras iegādi par
projekta līdzekļiem, tiks veikta
projekta funkcionalitātes pārbaude,
pēc kuras rezultātu saņemšanas VI
varēs lemt par izdevumu deklarēšanas
un maksājumu veikšanas atjaunošanu
projektam.”

20
16.

17.

Informatīvā ziņojuma 42.lpp

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija:
Iebildums ņemts vērā
Lūdzam vērst uzmanību uz ziņojuma projekta 42.lpp.
norādīto, ka „… un attiecīgi JASPERS ekspertu atzinums
par situācijas neparedzamiem apstākļiem nevar tikt
iesniegts, jo nav pieejams projekta Inženiera izvērtējums,
kas apstiprina SIA „Skonto būves” iesniegtā finanšu
piedāvājuma pamatotību (termiņš bija š.g.11.oktobris).”
un ka „JASPERS eksperti sniegs savu rakstisko slēdzienu,
kas ir kritiski nepieciešams sekmīgai projekta īstenošanas
turpināšanai,
tikai
pēc
visas
nepieciešamās
dokumentācijas saņemšanas.” Informējam, ka 2013.gada
28.oktobra sanāksmē ar JASPERS tika nolemts, ka
Inženiera izvērtējums nav nepieciešams, un JASPERS
atzinums par neparedzamiem apstākļiem neatkarīgi no tā
tiks sagatavots līdz 2013.gada 7.novembrim.

Kā arī 42.lpp. norādīts, ka „… Līdz šim nav saņemts arī
VARAM informatīvais ziņojums par projektu un attiecīgu
rīcības plānu sekmīgai projekta pabeigšanai izskatīšanai
valdībā (VARAM piedāvātais termiņš bija š.g.
22.oktobris)…”. Informējam, ka ziņojuma projektā nav
norādīts, ka VARAM informatīvais ziņojums par projektu
nav iesniegts tāpēc, ka no JASPERS puses joprojām
netika iesniegts atzinums par neparedzamiem apstākļiem.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija:
Iebildums ņemts vērā
Informatīvā ziņojuma 4.3.sadaļa
Informējam, ka ziņojuma projektā nav pieminēts vēl viens
„Lielo projektu īstenošana”
VARAM
pārziņā
esošais
lielais
projekts:
„Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 4.kārta”. Projekta
ietvaros problēmu/izmaiņu nav un projekts tiek īstenots
saskaņā ar plānu.
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Precizēto redakciju skatīt MK
ziņojuma 4.3.sadaļā

Precizēto redakciju skatīts
informatīvā ziņojuma 4.3. sadaļā
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18.

Informatīvais ziņojums

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija:
Informējam, ka saskaņā ar ziņojuma projekta 44.lpp.
rakstīto „… Savukārt, VARAM plāno veikt neizlietoto
līdzekļu pārdali līdz 2013.gada novembrim.”, pēc līgumu
noslēgšanas 2013.gadā daļa no neizlietotā programmas
finansējuma tiks pārdalīta iepriekš noteikto projektu
īstenošanai 2013.gadā.

19.

Informatīvā ziņojuma 44.lpp

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija:
Ziņojuma 44.lpp. 3.punktā „…IZM Pētniecības un
stipendiju programmā un VARAM Klimata politikas
programmā, tomēr konkursu izsludināšana būtiski
aizkavējas, jo minētās nozaru ministrijas nav izstrādājušas
un iesniegušas MK atklāto projektu konkursu nolikumus.”
norādītā informācija atbilst esošai situācijai, jo patlaban
starpinstitūciju saskaņošanai nodots projektu atklātā
konkursa nolikums un plānots pabeigt mazo grantu shēmu
nolikuma izstrādi un saskaņošanu līdz decembra vidum.

Daļēji ņemts vērā
Saskaņā ar VARAM
Klimata
politikas
programmas
līgumu
atklātais
projektu
konkurss bija jāizsludina
– 2013.gada 2.ceturksnī,
bet konkurss neliela
apjoma grantu shēmā –
2013.gada 3.ceturksnī.
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Informatīvā
ziņojuma
5.sadaļa
precizēta šādā redakcijā:
„Saskaņā ar noslēgtajiem programmu
līgumiem atklātie projektu konkursi
bija jāizsludina attiecīgi 2013.gada 2.
vai 3.ceturksnī šādās programmās:
EM programmā Inovāciju „zaļās”
ražošanas jomā, IZM Pētniecības un
stipendiju programmā un VARAM
Klimata politikas programmā. Tā kā
uz
pārskata
perioda
beigām
iepriekšminētās nozaru ministrijas
nav iesniegušas MK atklāto projektu
konkursu
nolikumus,
konkursu
izsludināšana būtiski aizkavēsies
(VARAM
Klimata
politikas
programmas viens atklātā konkursa
nolikums 2013.gada 30.oktobrī ir
iesniegts atbildīgajām ministrijām
saskaņošanai kā MK lieta).”

22
20.

Informatīvā ziņojuma 44.lpp

21.

Informatīvā ziņojuma 45.lpp.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija:
Ņemts vērā
Lūdzam vērst uzmanību, ka ziņojuma projekta 44.lpp.
norādīts, ka “... Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai, Izglītības un zinātnes ministrijai un
Ekonomikas ministrijai ir nepieciešams steidzami
izstrādāt un līdz 2013.gada 20.decembrim iesniegt MK
izskatīšanai noteikumu projektus ....”, bet Ministru
kabineta sēdes protokollēmuma 8.punktā – “...Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, Izglītības
un zinātnes ministrijai un Ekonomikas ministrijai līdz
2013.gada 13.decembrim izstrādāt un iesniegt Ministru
kabinetā noteikumu projektu ....”. Lūdzam vienoti norādīt
izstrādājamo dokumentu iesniegšanas datumu - 2013.gada
20.decembris.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija:
Iebildums ņemts vērā
Ziņojuma projekta 45.lpp. veikt šādus tehniskus
labojumus:
1.1. „RI noteiktais termiņš vadības un kontroles
sistēmas
aprakstu
iesniegšanai
visiem
programmu apsaimniekotājiem bija 2013.gada
15.augusts, taču joprojām RI nav saņemti minētie
apraksti
no
diviem
programmu
apsaimniekotājiem – TM un IZM.” Aizstāt vārdu
„apsaimniekotājem”
ar
vārdu
„apsaimniekotājiem”.
1.2. „2013.gada 18.septembrī TM noslēdza līgumu ar
Ieslodzījuma vietu pārvaldi par „Jaunas nodaļas
izveide Olaines cietumā, ieskaitot būvniecību un
personāla apmācību” projekta īstenošanu, un līdz
ar to tika uzsākts arī otrs iepriekš noteiktais
projekts TM Korekcijas dienestu reformas
programmā.” Aizstāt vārdu „noteiktas” ar vārdu
„noteiktais”.
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Informatīvā
ziņojuma
5.sadaļa
precizēta šādā redakcijā: „Ņemot vērā
iepriekš minēto, Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai,
Izglītības un zinātnes ministrijai un
Ekonomikas
ministrijai
ir
nepieciešams steidzami izstrādāt un
līdz
2013.gada
13.decembrim
iesniegt MK izskatīšanai noteikumu
projektus par programmās plānoto
atklāto konkursu izsludināšanu un
projektu iesniegumu atlasi.”
Precizēts teksts informatīvā ziņojuma
47.lpp.

23
22.

Informatīvā ziņojuma 46.lpp

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija:
Ziņojuma projekta 46.lpp. 5.sadaļā Šveices programmas
ieviešana papildus informējam, ka Latvijas un Šveices
sadarbības programmas ietvaros VARAM pārziņā ir trīs
projekti, no kuriem viens jau ir īstenots, bet par pārējiem
diviem sniegtā informācija ziņojuma projektā atbilst
esošai situācijai.

Iebildums ņemts vērā.
MK ziņojumā tiek
aprakstīts ieviešanā
esošo projektu statuss,
6.sadaļas 1.rindkopas
pēdējā teikumā ir
iekļauta informācija arī
par pabeigtajiem
projektiem (t.sk.
VARAM projekts).
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23.

Informatīvā ziņojuma 54.lpp

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija:
Ja ziņojuma projekta 54.lpp. 7.1.apakšsadaļā „Veiktie
pasākumi ES fondu vadības un kontroles sistēmas
pilnveidošanai” ir domāti ne tikai VI pasākumi, tad lūdzu
papildināt aiz teikuma „Metodoloģiskā atbalsta
stiprināšana ES fondu vadībā iesaistītajām iestādēm ar
mērķi nodrošināt vienotu praksi starp iestādēm un mazināt
neatbilstoši veikto izdevumu rašanās risku:” ar šādu
informāciju:
IUB metodoloģiskais atbalsts, t.i. 2013.gada 3.ceturksnī:
1. 30.07.2013. un 04.09.2013. aktualizēto „Metodiku
par
iepirkumu
pirmspārbaužu
veikšanu
atbildīgajām iestādēm un sadarbības iestādēm”;
2. 31.07.2013. izstrādāto "Metodiku par iepirkumu
pirmspārbaužu
veikšanu
programmas
apsaimniekotājiem un aģentūrām" (Norvēģijas un
EEZ finanšu instrumentiem);
3. IUB sniegtie skaidrojumi, kas saistīti ar Publisko
iepirkumu likumu (pieejami IUB mājaslapā sadaļā
„Skaidrojumi un ieteikumi”, no 29.07.2013. līdz
13.09.2013.).
Finanšu ministrijas rīkotās:
1. starpinstitūciju neatbilstību darba grupas
sanāksmes;
2. sadarbībā ar IUB organizētajām Iepirkumu
pirmspārbaužu veikšanas, konstatēto problēmu un
pirmspārbaužu metodikas aktualizēšanas darba
grupas sanāksmes.

Iebildums ņemts vērā
daļēji.
Papildināts ziņojuma
projekts ar IUB
metodikas par
pirmspārbaudēm
aktualizēšanu.
Informatīvajā ziņojuma
ietvaros MK nav
paredzēts norādīt
regulārās darba līmeņa
sanāksmes. Tāpat
horizontālo jomu
uzlabojumi, kurus nav
iniciējis ES fondu
sektors kā tiešus ES
fondu vadības un
kontroles sistēmas
uzlabošanas pasākumus,
netiek izdalīti kā
ziņojuma pārskata
periodā tieši veiktie
uzlabojumi sistēmā.
Papildus norādām, ka
7.sadaļa ietver tikai ES
fondu sistēmas
uzlabojumus un
neaptver arī Norvēģijas
un EEZ finanšu
instrumentu vadības un
kontroles sistēmu.
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Ziņojuma projekta papildināts ar:
2)
„Metodika par iepirkumu
pirmspārbaužu veikšanu atbildīgajām
iestādēm un sadarbības iestādēm”
Precizēta atbilstoši MK 2013.gada
4.jūnija noteikumiem Nr.299
„Noteikumi par iepirkuma procedūru
un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja
finansētiem projektiem”.

25
24.

Informatīvais ziņojums

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija:
Ja ziņojuma projekta 55.lpp. 7.1.apakšsadaļā „Veiktie
pasākumi ES fondu vadības un kontroles sistēmas
pilnveidošanai” ir domāti ne tikai VI pasākumi, tad lūdzu
papildināt aiz teikuma „Normatīvās bāzes stiprināšana ES
fondu ieviešanā” ar šādu informāciju:
Grozījumi Publisko iepirkumu likumā (01.08.2013.,
20.09.2013. un 18.10.2013.), kā arī IUB organizētie
semināri un sniegtie skaidrojumi šajā sakarā
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Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija:
Ja ziņojuma projekta 56.lpp. 7.2.apakšsadaļā „Plānotie
pasākumi vadības un kontroles sistēmas pilnveidošanai” ir
domāti ne tikai VI pasākumi, tad lūdzu papildināt aiz
teikuma „Metodoloģiskā atbalsta stiprināšana ES fondu
vadībā iesaistītajām iestādēm” ar šādu informāciju:
1. no 2014.gada 1.janvāra plānotie grozījumi
Publisko iepirkumu likumā;
2. FM sadarbībā ar IUB organizētie Iepirkumu
pirmspārbaužu veikšanas, konstatēto problēmu un
pirmspārbaužu metodikas aktualizēšanas darba
grupas sanāksmju laikā sniegtais konsultatīvais
atbalsts AI/SAI iepirkumu jomā.

Iebildums nav ņemts
vērā.
Horizontālo jomu
uzlabojumi, kurus nav
iniciējis ES fondu
sektors kā tiešus ES
fondu vadības un
kontroles sistēmas
uzlabošanas pasākumus,
netiek izdalīti kā
ziņojuma pārskata
periodā tieši veiktie
uzlabojumi sistēmā.
Tāpat informatīvajā
ziņojuma ietvaros netiek
atspoguļoti regulāri
darba līmeņa pasākumi
un sniegtie skaidrojumi.
Iebildums nav ņemts
vērā.
Horizontālo jomu
uzlabojumi, kurus nav
iniciējis ES fondu
sektors kā tiešus ES
fondu vadības un
kontroles sistēmas
uzlabošanas pasākumus,
netiek izdalīti kā
ziņojuma pārskata
periodā tieši veiktie
uzlabojumi sistēmā.
Tāpat informatīvajā
ziņojuma ietvaros netiek
atspoguļoti regulāri
darba līmeņa pasākumi
un sniegtie skaidrojumi.
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Ziņojuma projekta redakcija precizēta
atbilstoši šīs izziņas 28.punktam.

Ziņojuma projekta redakciju lūdzam
skatīt 7.2.apakšpunktā.
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Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija:
Norādām, ka ziņojuma projekta 56.lpp. 7.2.apakšsadaļas
„Plānotie pasākumi vadības un kontroles sistēmas
pilnveidošanai” 1.punktā norādītā metodika ar šādiem
grozījumiem uz šo brīdi ir apstiprināta.

Iebildums nav ņemts
vērā.
Informatīvais ziņojums
ir par periodu līdz
2013.gada
30.septembrim,
bet
metodika
apstiprināta
2013.gada 10.oktobrī,
kas tiks norādīts nākamā
ceturkšņa
ziņojuma
ietvaros.
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Metodika
Nr.12.2.
„Eiropas
Savienības fondu vadošās iestādes
metodika pārbaužu veikšanai Eiropas
Savienības
struktūrfondu
un
Kohēzijas fonda finansētā projekta
īstenošanas vietā 2007. – 2013.gada
plānošanas periodā”
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Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija:
Iebildums ņemts vērā
Lūdzam vērst uzmanību uz ziņojuma projekta 62.lpp.
Notika un turpinās aktīvs darbs pie 9.sadaļas „Jaunais ES fondu 2014. – 2020.gada
šādu būtisku jautājumu risināšanas plānošanas periods” 1.punktu, kur noteiktais datums ir jau
kā
jaunā
perioda
ieviešanas pagājis.
institucionālā struktūra, funkciju
sadalījums starp iestādēm, galvenie
sistēmas ieviešanas principi, procesi,
administratīvā sloga mazināšanas
pasākumi. Kopumā vadības un
kontroles sistēma tiks būvēta uz
principiem, kas tika paredzēti
koncepcijā par 2014.-2020.gada
plānošanas perioda ieviešanu, un
virzīta uz administratīvā sloga
mazināšanu
finansējuma
saņēmējiem,
skaidru
funkciju
sadalījumu starp ES fondu vadībā
esošajām iestādēm, uz rezultātu
balstītu
novērtēšanas
sistēmu,
skaidras risku pārvaldības stratēģijas
esamību,
t.sk.
korupcijas
un
krāpšanas apkarošanas pasākumu
ieviešanu. Redzējums par šīm lietām
tiks ietverts informatīvajā ziņojumā
MK par ES KP fondu vadības un
kontroles
sistēmu
līdz
š.g.
31.oktobrim.
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Precizēts informatīvā ziņojuma teksts
66.lpp:
Notika un turpinās aktīvs darbs pie
šādu būtisku jautājumu risināšanas kā
jaunā
perioda
ieviešanas
institucionālā struktūra, funkciju
sadalījums starp iestādēm, galvenie
sistēmas ieviešanas principi, procesi,
administratīvā sloga mazināšanas
pasākumi. Kopumā vadības un
kontroles sistēma tiks būvēta uz
principiem, kas tika paredzēti
koncepcijā
par
2014.-2020.gada
plānošanas perioda ieviešanu, un
virzīta uz administratīvā sloga
mazināšanu finansējuma saņēmējiem,
skaidru funkciju sadalījumu starp ES
fondu vadībā esošajām iestādēm, uz
rezultātu
balstītu
novērtēšanas
sistēmu, skaidras risku pārvaldības
stratēģijas esamību, t.sk. korupcijas
un krāpšanas apkarošanas pasākumu
ieviešanu. Redzējums par šīm lietām
tiks ietverts informatīvajā ziņojumā
MK par ES KP fondu vadības un
kontroles sistēmu, kuru ņemot vērā
Koalīcijas darba grupas 2013.gada
1.novembra
sanāksmē
lemto,
jāiesniedz Valsts kancelejā līdz š.g.
3.decembrim.
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Informatīvais ziņojums

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija:
Iebildums ņemts vērā
Ziņojuma projekta 62.lpp. veikt šādu tehnisku labojumu:
„Decembra sākumā plānota plānošanas dokumentu
apstiprināšana pagaidu uzraudzības komitejā, attiecīgi
decembrī plānota to iesniegšana MK;” Aizstāt vārdu
„apstiprināšanu” ar vārdu „apstiprināšana”.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija:
Iebildums ņemts vērā
Ziņojuma projekta 62.lpp. veikt šādu tehnisku labojumu:
„Decembra sākumā plānota plānošanas dokumentu
apstiprināšana pagaidu uzraudzības komitejā, attiecīgi
decembrī plānota to iesniegšana MK;” Aizstāt vārdu
„apstiprināšanu” ar vārdu „apstiprināšana”.
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Precizēts informatīvā ziņojuma teksts
67.lpp:
Decembra sākumā plānota plānošanas
dokumentu apstiprināšanau pagaidu
uzraudzības
komitejā,
attiecīgi
decembrī plānota to iesniegšana MK;
Precizēts informatīvā ziņojuma teksts
67.lpp:
Ņemot vērā risku, kas 2014.gadā
varētu rasties saistībā ar n+2/n+3
principa nodrošināšanu, īpaši darbības
programmas „Uzņēmējdarbība un
inovācijas” un KF ietvaros, VI turpina
pastiprināti uzraudzīt maksājumu
pieprasījumu izpildes, lai nesasniegtu
„sarkano līniju”, pēc kuras iestājas
automātiskā saistību atcelšana.
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Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija:
Iebildums ņemts vērā
Attiecībā uz 2014.-2020.gada plānošanas periodu
ierosinām izvērtēt nepieciešamību informatīvajā ziņojumā
iekļaut informāciju par grozījumiem Eiropas Savienības
struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likumā, kā arī
sadaļā „Nākamajā pārskata periodā plānotie būtiskākie
pasākumi” norādīt plānotos termiņus ES fondu likuma un
horizontālo MK noteikumu sagatavošanai, ES fondu
vadības un kontroles sistēmas izveidei, kā arī
metodoloģiskā materiāla izstrādei.

31.

Informatīvais ziņojums

Izglītības un zinātnes ministrija, norāda uz atšķirībām Iebildums ņemts vērā
informatīvajā ziņojumā un MK protokollēmumā un lūdz
precizēt datumu līdz kuram Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai, Izglītības un zinātnes
ministrijai un Ekonomikas ministrijai ir nepieciešams
steidzami izstrādāt un iesniegt MK izskatīšanai noteikumu
projektus par EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu
programmās plānoto atklāto konkursu izsludināšanu un
projektu iesniegumu atlasi.

FMizz_131113_ES_fondi.doc; Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem par protokollēmuma projektu un informatīvo ziņojumu

Precizēts informatīvā ziņojuma teksts
68.lpp:
Paralēli norit darbs pie ES fondu
vadības likumprojekta un horizontālo
MK
noteikumu
projektu
sagatavošanas, ES fondu vadības un
kontroles sistēmas izveides, kā arī
metodoloģiskā materiāla izstrādes. ES
fondu vadības likumprojektu plānots
izsludināt VSS 2014.gada janvāra
sākumā un iesniegt MK līdz
2014.gada marta beigām. MK
noteikumu projektu apstiprināšana
plānota pakāpeniski līdz 2014.gada
beigām. Vadības un kontroles
sistēmas aprakstu ir plānots izstrādāt
un iesniegt Revīzijas iestādei līdz
2014.gada augustam. Darbs pie
metodoloģijas izstrādes jau ir uzsākts
un notiek pakāpeniski paralēli MK
noteikumu izstrādei.
Precizēts
informatīvā
ziņojuma
5.sadaļa (46.,47.lpp):
„Ņemot vērā iepriekš minēto, Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai, Izglītības un zinātnes
ministrijai un Ekonomikas ministrijai
ir nepieciešams steidzami izstrādāt un
līdz 2013.gada 13.decembrim iesniegt
MK izskatīšanai noteikumu projektus
par programmās plānoto atklāto
konkursu izsludināšanu un projektu
iesniegumu atlasi.”
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35.

Informatīvais ziņojums

Izglītības un zinātnes ministrija
Lūdzam ziņojuma projektā, kur norādīts kopējais IZM
Eiropas Savienības fondu finansējuma piešķīrums un
pieejamais virssaistību apmērs atbilstoši š.g. septembrī
konceptuāli nolemtajam, iekļaut atsauci, ka minētais
finansējuma apmērs būs spēkā tikai pēc grozījumu
darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” un
darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi”
saskaņošanas ar Eiropas komisiju.
Izglītības un zinātnes ministrija
Lūdzam precizēt ziņojuma projekta 4.grafikā (16.lp.)
norādīto IZM pieejamo Eiropas Savienības fondu
finansējuma apmēru, skaitli „522” aizstājot ar skaitli
„529”, ņemot vērā to, ka grafikā norādīts konceptuāli
nolemtais (samazinātais) virssaistību finansējuma apmērs
36 milj. latu apmērā, kas nozīmē, ka attiecīgi ir
palielināms Eiropas Savienības fondu piešķīrums
Izglītības un zinātnes ministrija
Ziņojuma projekta 20.lp. zemsvītras atsaucē norādīt
informāciju, kas paskaidro, kuri darbības programmas
„Uzņēmējdarbība un inovācijas” grozījumi ir minēti.
Izglītības un zinātnes ministrija
Lūdzam precizēt 3.2.1.apakšnodaļas „ES fondu finanšu
progress un mērķu sasniegšana” (21.lp.) teikumu „Ņemot
vērā, ka EM un IZM sākotnēji noteiktie plāni 2014.gadam
nenodrošina n+2/n+3 principa izpildi, protokollēmumā ir
noteikts minimālais apjoms, par kādu ministrijām ir
jānodrošina
maksājumu
veikšana
finansējuma
saņēmējiem”, ievērojot to, ka no saziņas ar Finanšu
ministriju izriet, ka Finanšu ministrija ar protokollēmumu
nav paredzējusi maksājumu finansējuma saņēmējiem
apmēru 2014.gadā noteikt lielāku nekā kā tas ir plānots
IZM aktualizētajā maksājumu finansējuma saņēmējiem
mērķī 2013.-2015.gadam un, kuru IZM ir iesniegusi
Finanšu ministrijai š.g.18.oktobrī elektroniski.

Iebildums ņemts vērā

Iekļauta atsauce 27.lpp:
Virssaistību finansējums norādīts
atbilstoši aktuālajiem MK un KDG
lēmumiem. Norādītais finansējums
var mainīties atbilstoši tam, vai EK
apstiprinās grozījumus DP.

Iebildums nav ņemts
vērā – skaidrojam , ka
informatīvā ziņojuma
4.grafikā finansējuma
apmērs ir pieejamie ES
līdzekļi atbilstoši EK
apstiprinātajām
darbības programmām.
Iebildums ņemts vērā

Iebildums ņemts vērā
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Informācija par DP grozījumiem
papildināta informatīvā ziņojuma
15.lpp sadaļā „Cita svarīga
informacija”
Precizēts informatīvā ziņojuma teksts
22.lpp:
„Ņemot vērā, ka EM sākotnēji
noteiktais plāns 2014.gadam
nenodrošina n+2/n+3 principa izpildi,
protokollēmumā ir noteikts
minimālais apjoms, par kādu
ministrijai ir jānodrošina maksājumu
veikšana finansējuma saņēmējiem.
Tāpat jau šobrīd nepieciešams meklēt
risinājumus, lai ievērojami kāpinātu
maksājumu plūsmu jau 2014.gada
pirmajos trīs ceturkšņos.”
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Informatīvais ziņojums

39.

Informatīvais ziņojums

Izglītības un zinātnes ministrija
Lūdzam precizēt 11.grafikā norādīto noslēgto virssaistību
līgumu apmēru IZM pārziņā esošo Eiropas Savienības
fondu aktivitāšu/apakšaktivitāšu ietvaros atbilstoši faktam
uz š.g. 30.septembri, aizstājot grafikā skaitli „2,5” ar
skaitli „5,6”.
Izglītības un zinātnes ministrija
Lūdzam precizēt 3.2.2.apakšnodaļas „Informācija par
valsts budžeta virssaistībām” 25.lp. iekļauto teikumu
„Tomēr, virzot ierosinājumu par virssaistību pārdalēm un
samazinājumiem ir jāņem vērā MK un KDG jau pieņemtie
lēmumi augusta, septembra, kā arī oktobra mēnesī”,
svītrojot vārdus „oktobra mēnesī”, ņemot vērā, ka
ziņojums ir par laika periodu līdz 30.09.2013..

Iebildums ņemts vērā

Iebildums nav ņemts
vērā – skaidrojam, ka,
lai gan informatīvā
ziņojuma pārskata
periods ir līdz
30.09.2013,
informatīvajā ziņojumā
un tā pielikumos
virssaistību apjoms
norādīts, ņemot vērā arī
lēmumus, kas pieņemti
pēc pārskata perioda
beigām (MK un KDG),
lai nodrošinātu pilnīgas
un korektas informācijas
sniegšanu MK.
Iebildums ņemts vērā

Izglītības un zinātnes ministrija
Lūdzu
papildināt
3.2.3.apakšnodaļas
„Darbības
programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” finanšu
progress un mērķu sasniegšana” 2.rindkopu (29.lp.) ar
teikumu šādā redakcijā: „Noslēgto līgumu skaita
pieaugums skaidrojams ar otrās projektu atlases kārtas
noslēgšanos aktivitātē.”
Izglītības un zinātnes ministrija
Iebildums ņemts vērā
Precizēt 3.2.3.apakšnodaļā „Darbības programmas
„Cilvēkresursi un nodarbinātība” finanšu progress un
mērķu sasniegšana” (31.lp.) norādīto noslēgto līgumu
skaitu 1.1.1.2.aktivitātes 2.kārtas ietvaros. Vēršam
uzmanību, ka līdz ziņojuma projekta pārskata perioda
beigām bija noslēgti 19 līgumi.
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Precizēts informatīvā ziņojuma
11.grafiks.

Precizēts teksts informatīvā ziņojuma
30.lpp

Veikts labojums informatīvajā
ziņojumā, precizējot 1.1.1.2.
aktivitātes 2. kārtas līgumu noslēgto
apjomu no 28 uz 19.
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Izglītības un zinātnes ministrija
Iebildums ņemts vērā
Lūdzu izteikt 3.2.5.apakšnodaļā „Darbības programmas
„Infrastruktūra un pakalpojumi” finanšu progress un
mērķu sasniegšana” (40.lp.) minēto teikumu par Latvijas
Universitātes projektu šādā redakcijā: „Pārskata periodā
augstākās izglītības jomā ar MK lēmumu tika atbalstīta
Latvijas Universitātes projekta īstenošanas turpināšana,
kura ietvaros plānots izbūvēt jaunu Dabaszinātņu centru,
uzlabojot studiju procesa nodrošinājumu ar iekārtām,
aprīkojumu un tehnoloģijām, tajā skaitā pielāgojot centrā
studijas personām ar funkcionāliem traucējumiem.”
Izglītības un zinātnes ministrija, norāda uz atšķirībām Iebildums ņemts vērā
informatīvajā ziņojumā un MK protokollēmumā un lūdz
precizēt datumu līdz kuram Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai, Izglītības un zinātnes
ministrijai un Ekonomikas ministrijai ir nepieciešams
steidzami izstrādāt un iesniegt MK izskatīšanai noteikumu
projektus par EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu
programmās plānoto atklāto konkursu izsludināšanu un
projektu iesniegumu atlasi.

Precizēto redakciju skatīt informatīvā
ziņojuma 4.2.5.sadaļā

Izglītības un zinātnes ministrija
Iebildums ņemts vērā
Lūdzu izteikt 5.nodaļas „Šveices programmas ieviešana”
5.rindkopas (48.lp.) otro teikumu šādā redakcijā:
„Pirmajos 3 konkursos ir apstiprināti 43 iesniegumi no 44
saņemtajiem, bet ir apgūti tikai 29% no konkursos
pieejamā finansējuma. Lai palielinātu finansējuma apguvi,
2013.gada septembrī tika izsludināts atvērts atklātais
konkurss, kurš noslēgsies brīdī, kad grantu shēmas
ietvaros pieejamais finansējums tiks izlietots.”

6.nodaļas 5.rindkopas trešais teikums
izteikts šādā redakcijā: „Lai
palielinātu finansējuma apguvi,
2013.gada septembrī tika izsludināts
atvērts atklātais konkurss, kurš
noslēgsies brīdī, kad grantu shēmas
ietvaros pieejamais finansējums tiks
izlietots.”
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Precizēts
informatīvā
ziņojuma
projekta 5.sadaļa (46.,47.lpp):
„Ņemot vērā iepriekš minēto, Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai, Izglītības un zinātnes
ministrijai un Ekonomikas ministrijai
ir nepieciešams steidzami izstrādāt un
līdz 2013.gada 13.decembrim iesniegt
MK izskatīšanai noteikumu projektus
par programmās plānoto atklāto
konkursu izsludināšanu un projektu
iesniegumu atlasi.”
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Informatīvais ziņojums
„7)
Atbalstīts
FM
priekšlikums par finansējuma pārdali
293 785 latu apmērā Valsts kontroles
kapacitātes
celšanas
pasākumu
īstenošanai no VARAM pārziņā
esošo ESF aktivitāšu ,,Speciālistu
piesaiste plānošanas reģioniem,
pilsētām
un
novadiem’’
un
aktivitātes ,,Plānošanas reģionu un
vietējo
pašvaldību
attīstības
plānošanas
kapacitātes
paaugstināšana’’ atlikumiem”

Valsts kanceleja
Iebildums ņemts vērā
lūdzam pilnveidot informatīvā ziņojuma projekta
3.2.2.sadaļas 7.apakšpunktu (27.lpp), norādot precīzu
informāciju par Finanšu ministrijas priekšlikumu par
finansējuma pārdali 293 785 latu apmērā. Vēršam
uzmanību, ka atbilstoši Koalīcijas partneru darba grupas
2013.gada 12.septembra sēdes protokola 11. punktā
noteiktajam, konceptuāli atbalstīts finansējuma piešķīrums
293 785 latu apmērā Finanšu ministrijas pārziņā esošajai
1.5.1.1.1.apakšaktivitātei „Atbalsts strukturālo reformu
īstenošanai un analītisko spēju stiprināšanai valsts
pārvaldē” (turpmāk - 1.5.1.1.1.apakšaktivitāte) Valsts
kancelejas projekta „Atbalsts strukturālo reformu
ieviešanai valsts pārvaldē” īstenošanai 2014. un 2015.
gadā, no minētās summas atbalstot finansējumu 190 000
LVL apmērā Valsts kontroles kapacitātes celšanas
pasākumu īstenošanai un 103 785 LVL projekta
administrēšanas nodrošināšanu un veselības obligātās
apdrošināšanas koncepcijas ieviešanai;
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Precizēts
informatīvā
ziņojuma
projekta 4.2.2.sadaļas 7.apakšpunkts:
Atbilstoši Koalīcijas partneru darba
grupas 2013.gada 12.septembra sēdes
protokola 11. punktā noteiktajam,
konceptuāli atbalstīts finansējuma
piešķīrums 293 785 latu apmērā
Finanšu ministrijas pārziņā esošajai
1.5.1.1.1.apakšaktivitātei
„Atbalsts
strukturālo reformu īstenošanai un
analītisko spēju stiprināšanai valsts
pārvaldē” Valsts kancelejas projekta
„Atbalsts
strukturālo
reformu
ieviešanai valsts pārvaldē” īstenošanai
2014. un 2015. gadā, no minētās
summas atbalstot finansējumu 190
000 LVL apmērā Valsts kontroles
kapacitātes
celšanas
pasākumu
īstenošanai un 103 785 LVL projekta
administrēšanas nodrošināšanu un
veselības obligātās apdrošināšanas
koncepcijas ieviešanai.
1.5.1.1.1.
apakšaktivitātes
reglamentējošo
MK
notikumu
grozījumu projekts iesniegts Valsts
kancelejā š.g. 11. novembrī, lai tiktu
iekļauts izskatīšanai tuvākajā MK
sēdes darba kārtībā.
Grozījumu
projekta
darbības
programmas
„Cilvēkresursi
un
nodarbinātība” papildinājuma gala
redakcija šobrīd ir saskaņošanas
procesā. Plānots, ka grozījumu
projekts
tiks
iesniegts
Valsts
kancelejā iekļaušanai MK sēdes darba
kārtībā līdz š.g. novembra beigām.
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Informatīvais ziņojums

Valsts kanceleja
Iebildums ņemts vērā
lūdzam papildināt informatīvā ziņojuma projekta
7.1. sadaļu ar rindkopu sekojošā redakcijā:
„Administratīvā sloga mazināšana ES fondu apguvē
VKanc vadītās darba grupas ietvaros apzināti ES fondu
administratīvā sloga cēloņi un izstrādāti priekšlikumi to
novēršanai, lai atvieglotu 2014. – 2020. gada ES fondu
plānošanas perioda administrēšanu. Kopumā Finanšu
ministrijā iesniegti 32 priekšlikumi par 18 tēmām
(piešķīruma līguma juridiskais statuss, atlases kārtības
uzlabošana, projektu pieteikumu vienkāršošana, projektu
ideju atlases procedūras ieviešana, iepirkumu procedūru
veikšana, projekta izmaksu pamatojošās dokumentācijas
samazināšana, ES logo un vizuālo identitāšu prasību
samazināšana u.c.).”

Papildināta informatīvā ziņojuma
8.1.sadaļa (57.lpp):

Valsts kanceleja
Iebildums ņemts vērā
Lūdzam informatīvā ziņojuma projektā 7.sadaļā ietverto
informāciju, kas attiecas uz Latvijas un Šveices sadarbības
programmu un EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentiem,
ietvert atsevišķā sadaļā.

Skatīt informatīvā ziņojuma
8.2.sadaļu
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Administratīvā sloga mazināšana
ES fondu apguvē
VKanc vadītās darba grupas ietvaros
apzināti ES fondu administratīvā
sloga cēloņi un izstrādāti priekšlikumi
to novēršanai, lai atvieglotu 2014. –
2020. gada ES fondu plānošanas
perioda administrēšanu. Kopumā
Finanšu ministrijā iesniegti 32
priekšlikumi
par
18
tēmām
(piešķīruma
līguma
juridiskais
statuss, atlases kārtības uzlabošana,
projektu pieteikumu vienkāršošana,
projektu ideju atlases procedūras
ieviešana,
iepirkumu
procedūru
veikšana,
projekta
izmaksu
pamatojošās
dokumentācijas
samazināšana, ES logo un vizuālo
identitāšu prasību samazināšana u.c.).
Vadošā iestāde izvērtēja sniegtos
priekšlikumus un ņēms tos vērā,
strādājot pie jaunā perioda vadības un
kontroles sistēmas izveides, t.sk.
strādājot pie normatīvās bāzes
izveides.
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1. un 4.pielikumi un informatīvā
ziņojuma teksts (tai skaitā grafiki)

47.

2.pielikums

48.

3.pielikums

49.

3.pielikums

Finanšu ministrija atbilstoši aktuālākajiem MK Precizēts
lēmumiem precizē virssaistību finansējuma apjomu DP
„Infrastruktūra un pakalpojumi” aktivitāšu ietvaros.
3.pielikums
papildināts
ar
3.4.1.1.aktivitāti
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās
vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” un 3.4.1.4.aktivitāti
„Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija”, samazināts
virssaistību finansējums 3.1.4.3., 3.2.2.1.1., 3.5.1.1.,
3.5.1.2.1.aktivitātēs/apakšaktivitātēs, kā arī palielināts
virssaistību finansējums 3.6.1.1. un 3.6.2.1.aktivitātēs.
Tāpat, ņemot vērā atbildīgo ministriju iesūtīto
informāciju, Finanšu ministrija precizē 4.pielikumu,
2014.gadā plānoto virssaistību līgumu apjomu parādot
sadalījumā pa gada ceturkšņiem.
Finanšu ministrija precizē informatīvā ziņojuma Precizēts
2.pielikumu atbilstoši konstatētajām neprecizitātēm
aprēķina formulās. Attiecīgi labojumi veikti arī MK
protokollēmuma 7.punktā
Finanšu ministrija labo neprecizitātes 3.pielikumā Precizēts
attiecībā uz aktuālajām prognozēm maksājumiem
2013.gadam TP aktivitātēm
Finanšu ministrija precizē 3.pielikumā norādīto ES Iebildums ņemts vērā
fonda finansējumu atbilstoši EK apstiprinātajai DP un
norādīto
finansējumu
atbilstoši
konceptuāli
apstiprinātajam MK DPP (3.un 4.kolonas)
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Precizējumus skatīt informatīvā
ziņojuma 3.grafikā, 4.grafikā un
15.grafikā, kā arī 1.pielikumā, un
4.pielikumā.

Precizējumus skatīt informatīvā
ziņojuma 2.pielikumā un MK
protokollēmuma 7.punktā
Precizēts 3.pielikuma aktuālo
prognožu maksājumiem 2013.gadam
apjoms 1.6.1.1., 2.4.1.1., 3.7.1.1. un
3.8.1.1.aktivitātēs.
Precizēti finansējuma apjomi
3.pielikuma 3. un 4.kolonnā DP
„Infrastruktūra unpakalpojumi”
aktivitātēm.
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Informatīvā ziņojuma 3.pielikums

51.

Informatīvā ziņojuma 4.pielikums

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija:
Vienlaikus VARAM informē, ka, balstoties uz
aktuālākajām finanšu plūsmas prognozēm, ir veikti
atsevišķi precizējumi 2014.-2015.gada maksājumu mērķu
prognozēm (ziņojuma projekta 3.pielikums). VARAM
veiktie labojumi iekrāsoti dzeltenā krāsā. Ņemot vērā
minēto, nepieciešams precizēt ziņojuma projekta
protokollēmuma:
2.2.7.apakšpunktu, izsakot to šādā redakcijā: „Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija nodrošina
maksājumus finansējuma saņēmējiem vismaz 67 269 903
latu (95 716 448 euro) apmērā.”;
2.3.4.apakšpunktu, izsakot to šādā redakcijā: „Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija nodrošina
maksājumus finansējuma saņēmējiem vismaz 78 968 657
latu (112 362 275 euro) apmērā.”.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija:
Vienlaikus VARAM informē, ka, balstoties uz
aktuālākajiem Ministru kabineta grozījumiem, ir veikti
precizējumi 2013.-2015.gada virssaistību līguma plānos
(ziņojuma projekta 4.pielikums). VARAM veiktie
labojumi iekrāsoti dzeltenā krāsā.

Iebildums ņemts vērā

Precizēts MK ziņojuma 3.pielikums
par
3.1.4.3.;
3.6.1.1.;
3.6.2.1.
aktivitātēm
un
3.2.2.1.1.;
3.4.1.5.2.apakšaktivitātēm.
Precizēts MK ziņojuma 3.pielikums
par 1.5.3.1 un 1.5.3.2.aktivitāti.
Attiecīgi precizēts ziņojuma projekta
protokollēmuma 2.1.5. apakšpunkts.

Iebildums ņemts vērā
Atbilstoši precizētajiem
DP „Infrastruktūra un
pakalpojumi”
aktivitāšu/apakšaktivitāš
u virssaistību apjomiem
ir precizēti arī
virssaistību līgumu
plāni. Sīkāk skatīt
izziņas 46.punktā.

Precizēts
informatīvā
ziņojuma
4.pielikums.
Samazinātas
3.2.2.1.1.apakšaktivitātes piešķirtās
virssaistības, koriģējot apguves plānu.
Saistībā ar 3.5.1.1.;3.4.1.4.;3.4.1.1.
aktivitāti un 3.5.1.2.1.apakšaktivitāti.,
virssaistību pārdales starp aktivitātēm
tika koriģētas ņemot vērā aktuālās
prioritātes, t.sk., papildu finansējuma
nepieciešamību dažām aktivitātēm, kā
arī samazinātas piešķirtās virrsaistības
koriģējot apguves plānus.

III Priekšlikumi
Nr.
p.k.
1
1.2.

Saskaņošanai nosūtītā
projekta redakcija (konkrēta
punkta (panta) redakcija)
2
Informatīvais ziņojums

Atzinumā norādītais ministrijas (citas
institūcijas) priekšlikums

Atbildīgās ministrijas pamatojums
priekšlikuma noraidījumam

Projekta attiecīgā punkta (panta) galīgā
redakcija

4

6
Gatavojoties ES fondu 2014.–2020.gada

3

Tieslietu ministrija:

Ņemts vērā.
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Lūdzam
svītrot
vārdu
„padarītu”
informatīvā
ziņojuma
1.sadaļas
„Kopsavilkums” devītajā rindkopā, jo tas
ir lieks.

2.

Informatīvais ziņojums

Tieslietu ministrija:
Ņemts vērā.
Lūdzam precizēt informatīvā ziņojuma
6.sadaļas „Neatbilstības un neatbilstoši
veikti izdevumi ES fondu un citu ārvalstu
finanšu palīdzības līdzfinansētu projektu
ietvaros” pirmo rindkopu, aizstājot vārdu
„kopienas” ar vārdu „Savienības”.
Vēršam uzmanību, ka atbilstoši Līguma
par
Eiropas
Savienību
1.pantam
„Savienība aizstāj Eiropas Kopienu un ir
tās pēctece”.

3.

Informatīvais ziņojums

Tieslietu ministrija:

Informatīvais ziņojums

Vēršam uzmanību, ka informatīvā
ziņojuma 9.sadaļas „jaunais ES fondu
2014.-2020.gada plānošanas periods”
otrās rindkopas ceturtajā apakšpunktā ir
lietots iepriekš neatrunāts saīsinājums
ARACHNE, un lūdzam skaidrot tā
nozīmi, attiecīgi precizējot informatīvo
ziņojumu.
Tieslietu ministrija:
Ņemts vērā.

4.

Ņemts vērā

Vēršam uzmanību, ka informatīvā
ziņojuma 10.sadaļas „Secinājumi un
turpmākā rīcība” pirmās rindkopas
pirmajā teikumā ietvertā doma nav
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plānošanas perioda sekmīgai uzsākšanai,
pārskata periodā veikti vairāki nozīmīgi soļi
plānošanas dokumentu izstrādē, kā arī norit
aktīvs darbs pie plānošanas perioda ES fondu
vadības un kontroles sistēmas jautājumiem,
lai maksimāli uzlabotu tās efektivitāti,
padarot to uz klientu orientētu un pēc
iespējas samazinot administratīvo slogu.
Neatbilstība ir jebkurš Savienības tiesību
aktu pārkāpums, kas noticis saimnieciskās
darbības subjekta darbības vai bezdarbības
dēļ un kas rada vai varētu radīt kaitējumu ES
vispārējam budžetam, prasot no vispārējā
budžeta segt nepamatotu izdevumu daļu, un
par ko samazina projekta attiecināmās
izmaksas. Par neatbilstību ar finansiālu
ietekmi tiek uzskatīti gadījumi, kad
finansējuma saņēmējam ir izmaksāts ES
fondu finansējums un tas ir jāatgūst (tai
skaitā ieturot no kārtējā vai nākamā
maksājuma).
Informatīvajā ziņojumā termins skaidrots
zemsvītras atsaucē:
ARACHNE
mazināšanas
atšifrējuma.

ir EK izstrādātais risku
instruments bez konkrēta

Ņemot vērā risku, kas 2014.gadā varētu
rasties saistībā ar n+2/n+3 principa
nodrošināšanu, īpaši darbības programmas
„Uzņēmējdarbība un inovācijas” un KF
ietvaros, VI turpina pastiprināti uzraudzīt
maksājumu pieprasījumu izpildes, lai
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pabeigta, un lūdzam attiecīgi precizēt šo
teikumu.
5.

6.

Informatīvais ziņojums

Ekonomikas ministrija:

Informatīvais ziņojums

Izsaka
priekšlikumu
saskaņot
dokumentu
projektos
norādītos
datumus un norāda, ka datums, kas
norādīts protokollēmuma projekta
9.punktā nesakrīt ar datumu, kas
norādīts informatīvā ziņojuma projekta
4.nodaļas 3) punktā.
Ņemts vērā
Satiksmes ministrija:

Ņemts vērā

Līdztekus izsakām priekšlikumu
informatīvā ziņojuma 3.3.sadaļas otrās
rindkopas priekšpēdējā teikumā
precizēt pēdējā projekta nosaukumu.

Atbildīgā amatpersona _______________________________________________________
(paraksts)

13.11.2013 18:02
8 492
Artūrs Šluburs
Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu uzraudzības departamenta
Uzņēmējdarbības un inovāciju uzraudzības nodaļas vecākais eksperts
Tālr. 67083964, fakss 67095697
Arturs.Sluburs@fm.gov.lv
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nesasniegtu „sarkano līniju”, pēc kuras
iestājas automātiskā saistību atcelšana.
Skatīt informatīvā ziņojuma 46.lpp un MK
protokollēmuma projekta 12.punktu.

Precizējumu skatīt MK informatīvā ziņojuma
4.3.sadaļā

