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 2012.gada 31.decembrim” (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 2012.gada 31.decembrim” (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
Protokollēmuma
projekta 6.punkts

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

Atbildīgās ministrijas pamatojums iebilduma
noraidījumam

3
Vides
aizsardzības
un reģionālās
attīstības ministrija lūdz papildināt
protokollēmumu ar 6.punktu šādā redakcijā:
„Palielināt virssaistību finansējumu Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas pārziņā esošajā 3.6.2.1.aktivitātē
„Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai
attīstībai” par 2 746 798 latiem papildus
attīstības projektu īstenošanai Alūksnes
novada pašvaldībā”.
Informē, ka Alūksnes novads ir reģionālas

4
Iebildums nav ņemts vērā.
Ņemot vērā līdzšinējo praksi, ka jautājumi
par
papildu
virssaistību
finansējuma
piešķiršanu tiek izskatīti Koalīcijas partneru
darba grupā par ES Struktūrfondu un
Kohēzijas fonda jautājumiem (turpmāk –
KDG), aicinām Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministriju jautājumu par
papildu virssaistību finansējuma piešķiršanu
2 746 798 latu apmērā darbības programmas
„Infrastruktūra
un
pakalpojumi”
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Atzinuma
sniedzēja
uzturētais
iebildums, ja
tas atšķiras
no atzinumā
norādītā
iebilduma
pamatojuma
5

Projekta attiecīgā punkta
(panta) galīgā redakcija

6
Protokollēmuma
6.punkts

projekta

2

Nr.
p.k.

1

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

2

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

3
nozīmes
attīstības
centrs,
kura
sociālekonomiskā situācija ir līdzīga
vairākiem Latgales plānošanas reģiona
novadiem, kuriem tika piešķirts virssaistību
finansējums ar Ministru kabineta 2012.gada
8.maija protokollēmumu (prot.Nr.25, 26.§)
un tam sekojošiem 2012.gada 11.septembra
grozījumiem Ministru kabineta 2010.gada
14.septembra
noteikumos
Nr.843
„Noteikumi par darbības programmas
„Infrastruktūra
un
pakalpojumi”
papildinājuma 3.6.2.1.aktivitāti „Atbalsts
novadu pašvaldību kompleksai attīstībai””
(turpmāk – MK noteikumi Nr.843).
Papildus valsts budžeta finansējums ir
nepieciešams, lai uzlabotu Alūksnes novada
attīstības iespējas, tajā skaitā ņemot vērā
novada ārējās robežas aspektu – Alūksnes
novads ir vienīgais novads ar valsts ārējo
robežu ar Krievijas Federāciju, kurš
nepietilpst Latgales plānošanas reģionā. Lai
spētu
nodrošināt
iedzīvotājiem

Atbildīgās ministrijas pamatojums iebilduma
noraidījumam

4
papildinājuma 3.6.2.1.aktivitātes „Atbalsts
novadu pašvaldību kompleksai attīstībai”
(turpmāk – 3.6.2.1.aktivitāte) īstenošanai
pieteikt izskatīšanai KDG, vienlaikus
piedāvājot aktivitātes, no kurām virssaistību
finansējums
būtu
pārdalāms
3.6.2.1.aktivitātes īstenošanai.
Vienlaikus norādām, ka vadošā iestāde
konceptuāli iebilst pret papildu virssaistību
finansējuma palielinājumu, ņemot vērā, ka
3.6.prioritātes
„Policentriska
attīstība”
ietvaros piešķirtais virssaistību finansējuma
apjoms jau šobrīd pārsniedz pieļaujamo
līmeni. Turklāt papildus slogu budžetam rada
par virssaistību finansējumu finansēti
pašvaldību projekti.
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Atzinuma
sniedzēja
uzturētais
iebildums, ja
tas atšķiras
no atzinumā
norādītā
iebilduma
pamatojuma
5

Projekta attiecīgā punkta
(panta) galīgā redakcija

6

3

Nr.
p.k.

1

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

2

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

3
pakalpojumus atbilstoši likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta 2.,3.,4. un 10.punktā
noteiktajām funkcijām, Alūksnes novada
pašvaldība
ir
apzinājusi
primārās
infrastruktūras attīstības vajadzības, kuras
tās ir gatava īstenot 2013.gada laikā, ja tiek
saņemts atbilstošs finansējums.
Kopējais
nepieciešamais
finansējums
sastāda 7,35 milj. latu, ar kura atbalstu
Alūksnes novada pašvaldība varētu veikt
izglītības
iestāžu
energoefektivitātes
paaugstināšanu,
Rūpniecības
ielas
rekonstrukciju,
Alūksnes
pilsētas
sākumskolas sporta zāles celtniecību,
Alūksnes tautas nama rekonstrukciju,
Alūksnes ezera Pilssalas attīstības plāna
1.kārtas īstenošanu, kā arī novada centrālās
administrācijas un pakalpojumu centra
energoefektivitātes
paaugstināšanu.
Izvērtējot Alūksnes novada vajadzības
ierobežoto
valsts
budžeta
līdzekļu
apstākļos, Vides aizsardzības un reģionālās

Atbildīgās ministrijas pamatojums iebilduma
noraidījumam

4
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Atzinuma
sniedzēja
uzturētais
iebildums, ja
tas atšķiras
no atzinumā
norādītā
iebilduma
pamatojuma
5

Projekta attiecīgā punkta
(panta) galīgā redakcija

6

4

Nr.
p.k.

1

2.

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

2

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

3
attīstības ministrija ierosina piešķirt
Alūksnes novada pašvaldībai virssaistību
finansējumu vismaz 2 746 798 latu apmērā,
kas ir pielīdzināms Balvu novada
pašvaldībai
un
Krāslavas
novada
pašvaldībai
piešķirtajam
virssaistību
finansējuma apjomam. Norāda, ka saskaņā
ar MK noteikumos Nr.843 noteikto iepriekš
minētās trīs pašvaldības atrodas vienā
sociālekonomisko rādītāju grupā un
finansējuma apmēra kategorijā.

Informatīvā ziņojuma
Vides
aizsardzības
un reģionālās
2.3.sadaļa
„Citi
attīstības ministrija lūdz papildināt
aktuāli jautājumi”
Ziņojuma 2.3.apakšpunktu „Citi aktuāli
jautājumi” ar piekto punktu šādā redakcijā:
„3.4.1.1.aktivitātē
„Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar
iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ir konstatēta
virssaistību finansējuma nepieciešamība.
Šobrīd kopējais Ūdenssaimniecības būvju
būvniecības projektu vērtēšanas komisijas

Atbildīgās ministrijas pamatojums iebilduma
noraidījumam

4

Iebildums nav ņemts vērā.

Ņemot vērā līdzšinējo praksi, ka
jautājumi par papildu virssaistību
finansējuma piešķiršanu tiek izskatīti
KDG, aicinām VARAM jautājumu par
papildu
virssaistību
finansējuma
piešķiršanu
darbības
programmas
„Infrastruktūra
un
pakalpojumi”
papildinājuma
3.4.1.1.aktivitātes
„Ūdenssaimniecības
infrastruktūras
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Atzinuma
sniedzēja
uzturētais
iebildums, ja
tas atšķiras
no atzinumā
norādītā
iebilduma
pamatojuma
5

Projekta attiecīgā punkta
(panta) galīgā redakcija

6

Informatīvā
ziņojuma
2.3.sadaļa
„Citi
aktuāli
jautājumi”

5

Nr.
p.k.

1

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

2

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

3
izsniegto akceptu skaits ūdenssaimniecības
attīstības projektu tehniski ekonomiskajiem
pamatojumiem pārsniedz 140, savukārt
vērtēti vēl tiek aptuveni 70 projekti. Jau
tagad ir redzams, ka finansējuma atlikums,
kas pieejams septītajai projektu iesniegumu
atlases kārtai, ir nepietiekams visu šobrīd
akceptēto projektu īstenošanai. Problēma ir
īpaši aktuāla, jo nākošajā Eiropas
Savienības plānošanas periodā 2014.2020.gadam netiek plānotas investīcijas
ūdenssaimniecību sakārtošanā apdzīvotās
vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000. Lai
izpildītu Eiropas Padomes direktīvās
91/271/EEC „Par komunālo notekūdeņu
attīrīšanu” un 98/83/EK „Par dzeramā
ūdens kvalitāti” izvirzītās prasības,
nepieciešama papildu finansējuma piesaiste
ūdenssaimniecības projektu īstenošanai.
Precīzs nepieciešamo virssaistību apjoms
būs zināms pēc 2013.gada 28.marta, kad
tehniski
ekonomiskos
pamatojumus

Atbildīgās ministrijas pamatojums iebilduma
noraidījumam

4

attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju
skaitu
līdz
2000”
(turpmāk
–
3.4.1.1.aktivitāte) īstenošanai pieteikt
izskatīšanai KDG, vienlaikus piedāvājot
aktivitātes, no kurām virssaistību
finansējums
būtu
pārdalāms
3.4.1.1.aktivitātes īstenošanai. Vienlaikus
norādām, ka joprojām nav uzsākta
darbības programmas „Infrastruktūra un
pakalpojumi”
papildinājuma
3.5.1.1.aktivitātes
„Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība aglomerācijas ar
cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000”
(turpmāk – 3.5.1.1.aktivitāte) ietvaros
piešķirtā
virssaistību
finansējuma
11 000 000 latu apmērā apguve, turklāt
joprojām ES fondu Uzraudzības komitejā
nav
saskaņoti
grozījumi
3.4.1.1.aktivitātes un 3.5.1.1.aktivitātes
projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijos,
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Atzinuma
sniedzēja
uzturētais
iebildums, ja
tas atšķiras
no atzinumā
norādītā
iebilduma
pamatojuma
5

Projekta attiecīgā punkta
(panta) galīgā redakcija

6

6

Nr.
p.k.

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

1

2

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

Atbildīgās ministrijas pamatojums iebilduma
noraidījumam

3
4
pārtrauks izvērtēt Ūdenssaimniecības būvju ņemot vērā Eiropas Komisijas izteikto
būvniecības projektu vērtēšanas komisija.”. viedokli, ka projekta iesniedzējam

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

Projekta attiecīgā punkta
(panta) galīgā redakcija

jānodrošina, ka piecu gadu laikā pēc
projekta īstenošanas projekta īstenošanas
vietā
atbilstoši
projektā
radītajai
pakalpojumu pieejamībai pilnā apjomā
(100%) tiks nodrošināta šo pakalpojumu
izmantošana.

Informācija par starpministriju (starpinstitūciju) sanāksmi vai elektronisko saskaņošanu
Datums

2013.gada 20.februāris

Saskaņošanas dalībnieki

Tieslietu ministrija, Valsts kanceleja, Ekonomikas ministrija,
Izglītības un zinātnes ministrija, Kultūras ministrija, Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Satiksmes ministrija,
Veselības ministrija, Zemkopības ministrija, Ārlietu ministrija,
Iekšlietu ministrija, Labklājības ministrija un Latvijas prezidentūras
Eiropas Savienības Padomes sekretariāts
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6

7

Saskaņošanas dalībnieki izskatīja šādu ministriju (citu institūciju)
iebildumus

Tieslietu ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrija, Labklājības ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija

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

Ekonomikas ministrija, Satiksmes ministrija, Ārlietu ministrija un
Iekšlietu ministrija

II Jautājumi, par kuriem saskaņošanā vienošanās ir panākta

Nr.
p.k.
1
1.

Saskaņošanai nosūtītā
Atzinumā norādītais ministrijas (citas institūcijas)
projekta redakcija
iebildums, kā arī saskaņošanā papildus izteiktais
(konkrēta punkta (panta)
iebildums par projekta konkrēto punktu (pantu)
redakcija)
2
3
Protokollēmuma projekta Tieslietu ministrija lūdz precizēt protokollēmuma
4.4.apakšpunkts
projekta 4.4.apakšpunktu, kas paredz, ka „Tieslietu
ministrija sadarbībā ar Iekšlietu ministriju nodrošina
maksājumus 3 324 325 latu apmērā”. Vērš
uzmanību, ka 2013.gada 13.februārī ar vēstuli Nr. 1
– 17/602 Tieslietu ministrija ir informējusi Valsts
kasi, ka 2013.gadā prognozē apgūt līdzekļus 740 000
latu apmērā.
Vērš uzmanību, ka 2012.gada augustā Tieslietu
ministrija saņēma norādījumu no Finanšu ministrijas
kā Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta
vadošās iestādes pieņemt par potenciālo projektu

Atbildīgās ministrijas norāde par to, ka
iebildums ir ņemts vērā, vai informācija par
saskaņošanā panākto alternatīvo risinājumu
4
Iebildums ņemts vērā.
1.
Iemesls, kādēļ 2013. Gadā netiks apgūti
2012.gada augustā plānotie programmas
līdzekļi pilnā apjomā ir saistīts ar projektu
apstiprināšanu un jautājumiem, kas nebija
zināmi augustā – Donoru izvirzīto prasību
Valsts policijai noslēgt partnerības līgumu ar
Eiropas Padomi; projektu Norvēģijas puses
partneru pēdējā brīža pieprasījums iekļaut
projektu budžetos partneru izmaksas, kā arī ar
virkne nosacījumu, kas tiek izvirzīti no
donorvalsts programmas partnera
puses
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Projekta attiecīgā punkta (panta)
galīgā redakcija
5
4. Lai nodrošinātu 2009. –
2014.gada perioda Eiropas
Ekonomikas zonas finanšu
instrumenta
un Norvēģijas
finanšu instrumenta finansējuma
apguvi, noteikt, ka 2013.gadā
programmu
apsaimniekotāji
nodrošina
maksājumus
programmu ietvaros par Eiropas
Ekonomikas zonas finanšu
instrumenta
un Norvēģijas
finanšu
instrumenta

8

Nr.
p.k.
1

2.

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

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

3
uzsākšanas laiku 2012.gada oktobri. Minētā norāde
tika ņemta vērā, prognozējot valsts budžeta
izdevumus 2013.gadā. Tā kā programmas Nr.LV08
„Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas
īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma” projekts tika
apstiprināts 2012.gada 12.novembrī un projektu
izvērtēšanas procesā aktīvi iesaistās Norvēģijas
Tieslietu un policijas ministrija, kā arī ņemot vērā
Finanšu instrumentu biroja izvirzītos nosacījumus
programmas līguma slēgšanas procesā, Tieslietu
ministrija prognozē, ka kopumā 2013.gadā izdosies
apgūt līdzekļus 740 000 latu apmērā. Precīzāka
informācija būs pieejama pēc 2013.gada 11. –
12.martā paredzētās Sadarbības komitejas sēdes,
kurā tiks turpināts projektu izvērtējuma process.
Informatīvā
ziņojuma Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
2.4.2.sadaļa „Informācija ministrija lūdz ziņojuma projekta „Informatīvais
par
valsts
budžeta ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un
virssaistībām”
Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu
instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un
Latvijas un Šveices sadarbības programmas apguvi
līdz 2012.gada 31.decembrim” 2.4.2.sadaļas
1.punkta 1.teikumā aktivitāti „Pirmsskolas izglītības
iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un
reģionālas nozīmes attīstības centros” aizstāt ar
aktivitāti „Nacionālas un reģionālas nozīmes
attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai

Atbildīgās ministrijas norāde par to, ka
iebildums ir ņemts vērā, vai informācija par
saskaņošanā panākto alternatīvo risinājumu
4
Ieslodzījumu vietu pārvaldes projektam un,
kuri nav reāli izpildāmi (piem., iekļaut
indikatorus, par kuriem dati būs pieejami
aptuveni 2020.gadā un vēlāk), uz kuriem
programmas
apsaimniekotājs
meklē
risinājumus.
TM šī brīža prognoze balstās uz pieņēmumu,
ka Valsts probācijas dienesta projekts tiks
uzsākts aprīlī/maijā, Ieslodzījumu vietu
pārvaldes projekts jūlijā, bet Valsts policijas
projektā 2013.gadā būs minimāli izdevumi, jo
iepirkumi nepaspēs noslēgties.
TM
3.pielikuma
3.tabulā
aktualizēt
finansējuma precizētās summas pa 2013.gada
ceturkšņiem.
Iebildums ņemts vērā.
2.
Ziņojuma redakcija ir precizēta.

FMizz_270213_ES_fondi.doc; Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem par protokollēmuma projektu un informatīvo ziņojumu

Projekta attiecīgā punkta (panta)
galīgā redakcija
5
līdzfinansējuma
daļu
kopā
vismaz 9 987 300 latu apmērā,
t.sk.:
4.4.
Tieslietu
ministrija
sadarbībā ar Iekšlietu ministriju
nodrošina maksājumus 740 000
latu apmērā;

Informatīvā
ziņojuma
2.4.2.sadaļa „Informācija par
valsts budžeta virssaistībām”

9

Nr.
p.k.
1

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

3.

Informatīvā
ziņojuma
2.6.1. sadaļā
„Publisko
resursu
ieguldījums
darbības
programmā
„Cilvēkresursi
un
nodarbinātība””

4.

Informatīvā
ziņojuma
2.6.3. sadaļa
„Publisko
resursu
ieguldījums
darbības
programmā
„Infrastruktūra
un
pakalpojumi””

Atzinumā norādītais ministrijas (citas institūcijas)
iebildums, kā arī saskaņošanā papildus izteiktais
iebildums par projekta konkrēto punktu (pantu)
3
valsts attīstībai”, jo vienošanās par projektu
īstenošanu par VARAM piešķirto virssaistību
finansējumu
ir
noslēgtas
3.6.1.1.aktivitātes
„Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru
izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai”
ietvaros.
Izglītības un zinātnes ministrija lūdz precizēt
ziņojuma projekta 2.6.1. nodaļas „Publisko resursu
ieguldījums darbības programmā „Cilvēkresursi un
nodarbinātība”” 4.rindkopā (37.lpp) un apakšnodaļas
„Augstākā izglītība un zinātne” 3.rindkopā (39.lpp)
norādīto iznākuma rādītāja „papildus zinātnei
piesaistīto un atbalstīto strādājošo zinātnisko
darbinieku skaitu” vērtību – līdz 2012.gada
31.decembrim sasniegtā vērtība ir 619, kas ir 61,9%
no darbības programmas papildinājumā plānotā.
Izglītības un zinātnes ministrija lūdz papildināt
ziņojuma projekta 2.6.3. nodaļas „Publisko resursu
ieguldījums darbības programmā „Infrastruktūra un
pakalpojumi”” apakšnodaļas „Infrastruktūra cilvēku
kapitāla nostiprināšanai” 6.rindkopu (57.lpp) ar
vārdiem: „Finansējuma ziņā apjomīgāko augstākās
izglītības iestāžu infrastruktūras projektu īstenošana
turpinās līdz 2015.gadam.”

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

Projekta attiecīgā punkta (panta)
galīgā redakcija
5

Iebildums ņemts vērā.
Ziņojuma redakcija ir precizēta.

Skatīt precizēto informatīvā
ziņojuma 2.6.1.sadaļu „Publisko
resursu ieguldījums darbības
programmā „Cilvēkresursi un
nodarbinātība”” un apakšnodaļu
„Augstākā izglītība un zinātne”.

Iebildums ņemts vērā.
Ziņojuma redakcija ir precizēta.

„Lielākie maksājumi pārskata
periodā
veikti
augstāko
izglītības iestāžu telpu un
iekārtu
modernizēšanas
projektos, kā arī kopumā
izglītības jomā ir vērojams
lielāks
veikto
maksājumu
progress
salīdzinot
ar
iepriekšējiem
2012.gada
ceturkšņiem, kas skaidrojams arī
ar to, ka liela daļa projektu tiek

FMizz_270213_ES_fondi.doc; Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem par protokollēmuma projektu un informatīvo ziņojumu
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Nr.
p.k.
1

5.

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

Informatīvā
ziņojuma
2.6.3. sadaļa
„Publisko
resursu
ieguldījums
darbības
programmā
„Infrastruktūra
un
pakalpojumi””

Atzinumā norādītais ministrijas (citas institūcijas)
iebildums, kā arī saskaņošanā papildus izteiktais
iebildums par projekta konkrēto punktu (pantu)
3

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

Izglītības un zinātnes ministrija lūdz izteikt Iebildums ņemts vērā.
ziņojuma projekta 2.6.3. nodaļas „Publisko resursu Ziņojuma redakcija ir precizēta.
ieguldījums darbības programmā „Infrastruktūra un
pakalpojumi”” apakšnodaļas „Infrastruktūra cilvēku
kapitāla nostiprināšanai” 10.rindkopu (57.lpp) šādā
redakcijā: „Uzraudzības rādītāji tiek sasniegti
pakāpeniski, un kopumā rādītāju progress atbilst
plānotajam. Jāatzīmē, ka profesionālās izglītības
jomā iznākuma rādītājs – profesionālās izglītības
iestāžu skaits, kurās modernizēta infrastruktūra un
mācību aprīkojums – tiks sasniegts mazākā apjomā,
kā plānots darbības programmas papildinājumā
sakarā
ar
profesionālās
izglītības
iestāžu
reorganizāciju, kā arī sakarā ar aktivitātes
īstenošanas progresa un ERAF ieguldījumu
profesionālajā izglītībā efektivitātes izvērtēšanas
rezultātā
veikto
aktivitātes
pārplānošanu –
finansējums tiks koncentrēts mazākā skaitā izglītības
iestāžu,
nekā
sākotnēji
apstiprināts
3.1.1.1.akativitātes ietvaros, lai ieguldījumu rezultātā
tiktu nodrošināta atbalstāmo izglītības iestāžu

FMizz_270213_ES_fondi.doc; Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem par protokollēmuma projektu un informatīvo ziņojumu

Projekta attiecīgā punkta (panta)
galīgā redakcija
5
pabeigti
vai
tie
atrodas
noslēguma fāzē. Finansējuma
ziņā apjomīgāko augstākās
izglītības iestāžu infrastruktūras
projektu īstenošana turpinās līdz
2015.gadam.”
„Uzraudzības
rādītāji
tiek
sasniegti
pakāpeniski,
un
kopumā rādītāju progress atbilst
plānotajam.
Jāatzīmē,
ka
profesionālās izglītības jomā
iznākuma
rādītājs –
profesionālās izglītības iestāžu
skaits,
kurās
modernizēta
infrastruktūra
un
mācību
aprīkojums – tiks sasniegts
mazākā apjomā, kā plānots
darbības
programmas
papildinājumā
sakarā
ar
profesionālās izglītības iestāžu
reorganizāciju, kā arī sakarā ar
aktivitātes īstenošanas progresa
un
ERAF
ieguldījumu
profesionālajā
izglītībā
efektivitātes
izvērtēšanas
rezultātā
veikto
aktivitātes
pārplānošanu – finansējums tiks
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Nr.
p.k.
1

6.

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

Informatīvā
ziņojuma
6.sadaļa „Neatbilstības un
neatbilstoši
veikti
izdevumi ES fondu un
citu ārvalstu finanšu
palīdzības līdzfinansētu

Atzinumā norādītais ministrijas (citas institūcijas)
iebildums, kā arī saskaņošanā papildus izteiktais
iebildums par projekta konkrēto punktu (pantu)
3
infrastruktūras pilnīga sakārtošana un plānoto
darbību pabeigtība. Tāpat, sakarā ar aktivitātes
pārplānošanu
un
finansējuma
novirzīšanu
profesionālās izglītības infrastruktūrai uzraudzības
rādītājs – renovēto vispārējās izglītības iestāžu
skaits – tiks sasniegts mazākā apjomā, kā plānots
darbības
programmas
papildinājumā.
3.1.3.2. aktivitātē tiek īstenoti četri projekti par visu
aktivitātē pieejamo finansējumu.”

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

Tieslietu ministrija lūdz precizēt ziņojuma projekta Iebildums ņemts vērā.
6.nodaļā (97.lpp.) ietverto atsauci uz Eiropas Ziņojuma redakcija ir precizēta.
Savienības tiesību aktiem. Vērš uzmanību, ka
Komisijas paziņojumi, tai skaitā Kopienas
Pamatnostādnes par valsts atbalstu grūtībās nonākušu
uzņēmumu glābšanai un pārstrukturēšanai (2004/C

FMizz_270213_ES_fondi.doc; Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem par protokollēmuma projektu un informatīvo ziņojumu

Projekta attiecīgā punkta (panta)
galīgā redakcija
5
koncentrēts
mazākā
skaitā
izglītības iestāžu, nekā sākotnēji
apstiprināts 3.1.1.1.akativitātes
ietvaros,
lai
ieguldījumu
rezultātā
tiktu
nodrošināta
atbalstāmo izglītības iestāžu
infrastruktūras
pilnīga
sakārtošana un plānoto darbību
pabeigtība. Tāpat, sakarā ar
aktivitātes pārplānošanu un
finansējuma
novirzīšanu
profesionālās
izglītības
infrastruktūrai
uzraudzības
rādītājs – renovēto vispārējās
izglītības iestāžu skaits – tiks
sasniegts mazākā apjomā, kā
plānots darbības programmas
papildinājumā.
3.1.3.2. aktivitātē tiek īstenoti
četri projekti par visu aktivitātē
pieejamo finansējumu.”
AI
pārraudzībā
esošajos
projektos no konstatētajām
neatbilstībām VM un VARAM
administrētajās
aktivitātēs
lielāko skaitu neatbilstības veido
iepirkumu jomas pārkāpumi,
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Nr.
p.k.
1

Saskaņošanai nosūtītā
projekta redakcija
(konkrēta punkta (panta)
redakcija)
2
projektu ietvaros”, 97.lp.

7.

Informatīvā ziņojuma 7.1.
sadaļa „Veiktie pasākumi
ES fondu vadības un
kontroles
sistēmas
pilnveidošanai”

8.

Informatīvā ziņojuma 7.1.
sadaļa „Veiktie pasākumi
ES fondu vadības un
kontroles
sistēmas
pilnveidošanai”

Atzinumā norādītais ministrijas (citas institūcijas)
iebildums, kā arī saskaņošanā papildus izteiktais
iebildums par projekta konkrēto punktu (pantu)
3
244/02), nav saistošs Eiropas Savienības tiesību akts
Līguma par Eiropas Savienības darbību 288.panta
izpratnē.

Labklājības ministrija aicina 7.1. sadaļas „Veiktie
pasākumi ES fondu vadības un kontroles sistēmas
pilnveidošanai” 6.punktā „Par grūtībās nonākuša
uzņēmuma noteikšanu” tiesiskās noteiktības
interesēs MK noteikumos 26.06.2007. Nr.419
noteikt, ka grūtībās nonākušo uzņēmumu noteikšanai
ir jāizmanto FM izstrādātās „Vadlīnijas par grūtībās
nonākušo uzņēmumu noteikšanu” (līdzīgi kā
ziņojuma 7.1.sadaļas 7.punktā minēts par
grozījumiem MK noteikumos Nr.740 par finanšu
korekciju vadlīniju piemērošanu);
Labklājības ministrija lūdz ziņojuma 7.1. sadaļas
„Veiktie pasākumi ES fondu vadības un kontroles
sistēmas pilnveidošanai” 6.punktā „Par grūtībās
nonākuša uzņēmuma noteikšanu” noteikt, ka MK
noteikumos par aktivitātes īstenošanu atbildīgās
iestādes iekļauj atsauci uz 2007.gada 26.jūnija MK
noteikumos Nr. 419 minētajām FM izstrādātajām
„Vadlīnijām par grūtībās nonākušo uzņēmumu
noteikšanu”.

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

Iebildums ņemts vērā.
7.1.sadaļa papildināta ar papildus skaidrojumu.

Iebildums ņemts vērā.
7.1.sadaļa papildināta ar papildus skaidrojumu.

FMizz_270213_ES_fondi.doc; Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem par protokollēmuma projektu un informatīvo ziņojumu

Projekta attiecīgā punkta (panta)
galīgā redakcija
5
savukārt
neprecizitātes
dokumentu sagatavošanā un
līguma pārkāpumi lielākoties
konstatēti EM
aktivitāšu
projektos.
Skat. precizēto informatīvā
ziņojuma 7.1. sadaļa „Veiktie
pasākumi ES fondu vadības un
kontroles
sistēmas
pilnveidošanai”

Skatīt precizēto informatīvā
ziņojuma 7.1. sadaļa „Veiktie
pasākumi ES fondu vadības un
kontroles
sistēmas
pilnveidošanai”
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III Priekšlikumi

Nr.
p.k.

1
1.

Saskaņošanai nosūtītā
projekta redakcija
Atzinumā norādītais ministrijas (citas
(konkrēta punkta (panta)
institūcijas) priekšlikums
redakcija)
2
Protokollēmuma
2.punkta
un
ievaddaļa

Atbildīgās ministrijas
pamatojums priekšlikuma
noraidījumam

3
4
projekta Tieslietu ministrija izsaka priekšlikumu Priekšlikums ņemts vērā.
3.punkta precizēt protokollēmuma projekta 2.punkta
ievaddaļu, piemēram, ietverot tajā termina
„1.mērķis”
skaidrojumu.
Vēršam
uzmanību, ka Ministru kabineta sēdes
protokollēmums ir tiesību akts, kurā
protokola veidā tiek fiksēti Ministru
kabineta sēdes laikā pieņemtie lēmumi.
Šādā tiesību aktā nav atbalstāma
zemsvītras piezīmju un skaidrojumu
iekļaušana.
Minētais attiecas arī uz protokollēmuma
projekta 3.punkta ievaddaļu.

Atzinuma sniedzēja
uzturētais
priekšlikums, ja tas
Projekta attiecīgā punkta
atšķiras no atzinumā
(panta) galīgā redakcija
norādītā priekšlikuma
pamatojuma
5
6
3. „Lai
nodrošinātu
Eiropas
Komisijas regulā (EK) Nr.
1080/2006, kas stājās spēkā
2006.gada 1.augustā, minētā
1.mērķa 2007. – 2013.gada
plānošanas
perioda Eiropas
Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda (turpmāk – ES
fondi)
finansējuma
apguvi,
noteikt, ka 2013.gada ietvaros
atbildīgās iestādes nodrošina
maksājumus
finansējuma
saņēmējiem par ES fondu
līdzfinansējuma
daļu
kopā
vismaz
500 284 485 latu
apmērā, t.sk.:”
4. „Papildus ES fondu finanšu
instrumentu
aktivitāšu
(2.2.1.1.aktivitāte „Ieguldījumu
fonds investīcijām garantijās,
paaugstināta riska aizdevumos,
riska kapitāla fondos un cita

FMizz_270213_ES_fondi.doc; Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem par protokollēmuma projektu un informatīvo ziņojumu
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2.

Informatīvā
ziņojuma Tieslietu ministrija izsaka priekšlikumu,
2.6.sadaļa „Publisko resursu ka, ņemot vērā jaunā Eiropas Savienības
ieguldījums un sasniegtie fondu plānošanas perioda tuvošanos,
rezultāti”
nolūkā noteikt Latvijai būtiskās un tiešām
nepieciešamās
prioritātes
Eiropas
Savienības fondu finansējuma piesaistē,
būtu nepieciešams izvērtēt tekošajā
plānošanas periodā apgūto Eiropas
Savienības fondu finansējumu un īstenoto
projektu rezultatīvos rādītājus (līdzīgi, kā
rezultatīvie rādītāji norādīti attiecībā uz
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu
instrumenta un Norvēģijas valdības
divpusējā finanšu instrumenta līdzekļu

Priekšlikums ņemts vērā.
Informatīvā Ziņojuma 2.6.sadaļa
„Publisko resursu ieguldījums un
sasniegtie rezultāti” un Ziņojuma
pielikumā Nr.4. „Informācija par
darbības programmās noteikto
rādītāju izpildi 2012.gadā un
plānotās sasniedzamās vērtības
2013.-2015.gadā” Tabulā Nr.1,
Nr2. un Nr.3 ir sniegta
informācija
par
plānošanas
dokumentos noteikto iznākuma
un rezultāta rādītāju sasniegtajām
un turpmākajos gados plānotajām

FMizz_270213_ES_fondi.doc; Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem par protokollēmuma projektu un informatīvo ziņojumu

veida finanšu instrumentos”,
2.2.1.3.aktivitāte „Garantijas
komersantu
konkurētspējas
uzlabošanai”, 2.2.1.4. aktivitāte
„Atbalsts aizdevumu veidā
komersantu
konkurētspējas
uzlabošanai”;
1.3.1.2.
aktivitāte
„Atbalsts
pašnodarbinātības
un
uzņēmējdarbības uzsākšanai”)
ietvaros 2013.gadā Ekonomikas
ministrijai
nodrošināt
maksājumus/investīcijas
riska
kapitāla, aizdevumu un mezanīna
veidā, sniegt garantijas par ES
fondu līdzfinansējuma daļu kopā
vismaz 25 121 404 latu apmērā,
t.sk:”
Skatīt Informatīvā ziņojuma
2.6.sadaļu „Publisko resursu
ieguldījums
un
sasniegtie
rezultāti”.
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3.

4.

5.

apguvi ziņojuma projekta 4.nodaļā), jo vērtībām. Papildus informatīvā
īpaši izvērtējot, kādu iespaidu tie atstājuši ziņojuma sadaļā Nr.1 „ES fondu
uz Latvijas ekonomiku un tautsaimniecību. finansējuma ietekme uz Latvijas
tautsaimniecības attīstību” ir
sniegta makroekonomiskā analīze
par ES fondu finansējuma
ietekmi uz Latvijas ekonomiku
un tautsaimniecības attīstību.
Informatīvā
ziņojuma Kultūras
ministrija
lūdz
izteikt Priekšlikums ņemts vērā.
2.6.3.sadaļa
„Publisko informatīvā ziņojuma projekta 62.lpp. Ziņojuma redakcija ir precizēta.
resursu ieguldījums darbības 4.rindkopas 2.teikumu šādā redakcijā:
programmā „Infrastruktūra „Lielākais progress pārskata periodā
un pakalpojumi””
izmaksātajiem maksājumiem finansējuma
saņēmējiem ir kultūras nozarē kultūrvides
sociālekonomiskās ietekmes pasākumā.”
Informatīvā
ziņojuma Kultūras
ministrija
lūdz
izteikt Priekšlikums ņemts vērā.
2.6.3.sadaļa
„Publisko informatīvā ziņojuma projekta 63.lpp. Ziņojuma redakcija ir precizēta.
resursu ieguldījums darbības 4.rindkopas 1.teikumu šādā redakcijā:
programmā „Infrastruktūra „Pārskata periodā notika otrā projektu
un pakalpojumi””
iesniegumu atlases kārta aktivitātē, kas
vērsta uz sociālekonomiski nozīmīgu
kultūras mantojuma objektu atjaunošanu,
par
virssaistību
ietvaros
pieejamo
finansējumu 8 milj. latu apmērā.”;
Informatīvā
ziņojuma Kultūras
ministrija
lūdz
izteikt Priekšlikums ņemts vērā.
2.6.3.sadaļa
„Publisko informatīvā ziņojuma projekta 63.lpp. Ziņojuma redakcija ir precizēta.
resursu ieguldījums darbības 5.rindkopu šādā redakcijā: „Kultūrvides
programmā „Infrastruktūra sociālekonomiskās ietekmes pasākuma
un pakalpojumi””
rādītāji tiek sasniegti pakāpeniski un to
vērtības pilnībā varēs novērtēt tikai pēc
visu projektu pabeigšanas. Uzraudzības
rādītāja vērtība aktivitātē, kas ir vērsta uz
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Lielākais
progress
pārskata
periodā
izmaksātajiem
maksājumiem
finansējuma
saņēmējiem ir kultūras nozarē
kultūrvides sociālekonomiskās
ietekmes pasākumā.
Pārskata periodā notika otrā
projektu iesniegumu atlases kārta
aktivitātē,
kas
vērsta
uz
sociālekonomiski
nozīmīgu
kultūras mantojuma objektu
atjaunošanu, par virssaistību
ietvaros pieejamo finansējumu 8
milj. latu apmērā
„Kultūrvides sociālekonomiskās
ietekmes pasākuma rādītāji tiek
sasniegti pakāpeniski un to
vērtības pilnībā varēs novērtēt
tikai
pēc
visu
projektu
pabeigšanas.
Uzraudzības
rādītāja vērtība aktivitātē, kas ir
vērsta
uz
nacionālas
un
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nacionālas
un
reģionālas
nozīmes
daudzfunkcionālu centru izveidi pilnībā
netiks sasniegta, jo par visu aktivitātei
pieejamo finansējumu 2012.gadā tiek
īstenoti trīs projekti Latvijas reģionos,
ņemot
vērā
ierobežotas
projektu
iesniegumu atlases ietvaros iesniegto
projektu iesniegumu skaitu.”

6.

7.

Informatīvā
ziņojuma Kultūras ministrija lūdz papildināt
2.6.3.sadaļa
„Publisko informatīvā ziņojuma projekta 63.lpp. ar
resursu ieguldījums darbības 6.rindkopu, kas izteikta šādā redakcijā:
programmā „Infrastruktūra „Pārskata periodā aktivitātē, kas vērsta uz
un pakalpojumi””
sociālekonomiski
nozīmīgu
kultūras
mantojuma objektu atjaunošanu, pabeigts
viens projekts - „Livonijas ordeņa pils
kompleksa
Ventspilī
rekonstrukcija,
renovācija un ekspozīcijas izveide”, kura
ietvaros
atjaunots
valsts
nozīmes
arhitektūras un arheoloģijas piemineklis Livonijas ordeņa pils.”
Informatīvā
ziņojuma Kultūras ministrija lūdz precizēt
4.1.sadaļa „EEZ/Norvēģijas informatīvā ziņojuma projekta 76.lpp.
finanšu
instrumentu sniegto informāciju par jomas „Eiropas
investīcijas 2004.-2009.gada kultūras mantojuma saglabāšana” ietvaros
periodā”
sasniegtajiem rezultātiem, nodrošinot tās
atbilstību Finanšu ministrijas sagatavotajā
gada pārskatā par EEZ finanšu instrumenta
īstenošanu
Latvijā
2004.-2009.gadā
(pārskata periods: 2010.gada septembris –
2012.gada marts) norādītajai informācijai.

Priekšlikums ņemts vērā.
Ziņojuma redakcija ir precizēta.

Priekšlikums ņemts vērā.
Ziņojuma redakcija ir precizēta.
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reģionālas
nozīmes
daudzfunkcionālu centru izveidi
pilnībā netiks sasniegta, jo par
visu
aktivitātei
pieejamo
finansējumu 2012.gadā tiek
īstenoti trīs projekti Latvijas
reģionos, ņemot vērā ierobežotas
projektu iesniegumu atlases
ietvaros
iesniegto
projektu
iesniegumu skaitu.”
„Pārskata periodā aktivitātē, kas
vērsta
uz
sociālekonomiski
nozīmīgu kultūras mantojuma
objektu atjaunošanu, pabeigts
viens projekts - „Livonijas
ordeņa pils kompleksa Ventspilī
rekonstrukcija, renovācija un
ekspozīcijas
izveide”,
kura
ietvaros atjaunots valsts nozīmes
arhitektūras un arheoloģijas
piemineklis - Livonijas ordeņa
pils.”
Precizēts informatīvā ziņojuma
4.1.apakšpunkts
„EEZ/Norvēģijas
finanšu
instrumentu investīcijas 2004.2009.gada
periodā”
jomā
„Eiropas kultūras mantojuma
saglabāšana” šādā redakcijā:
„atjaunotas
sešas
kultūrvēsturiskas ēkas, no kurām
četrās ēkās tiek nodrošinātas
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8.

Vēršam uzmanību, ka informatīvajā
ziņojumā norādītais digitalizēto un
restaurēto mākslas darbu skaits atšķiras no
gada pārskatā norādītā skaita. Ņemot vērā
iepriekš minēto, ierosinām minētos
rezultātus izteikt šādā redakcijā:
„ - atjaunotas sešas kultūrvēsturiskas
ēkas, no kurām četrās ēkās tiek
nodrošinātas muzeju funkcijas,
vienā izvietots koka restaurācijas
centrs, savukārt vēl vienā –
kultūras un informācijas centrs;
- iegādāta mūsdienīga restaurācijas
un digitalizācijas tehnika, kā arī
restaurēti un konservēti aptuveni
3350 mākslas darbi un digitalizēti
aptuveni 5000 mākslas darbi;
- uzlabota pakalpojumu kvalitāte
atjaunotajos muzejos, kā arī ar 142
mākslas darbiem papildināta nonkonformisma
mākslas
darbu
kolekcija;
- apmācīti amatnieki, restauratori un
kuratori, kā arī izstrādātas divas
studiju programmas.”.
Informatīvā
ziņojuma Kultūras ministrija lūdz precizēt Priekšlikums ņemts vērā.
projekta pielikuma Nr.3 informatīvā ziņojuma projekta 3.pielikuma Ziņojuma redakcija ir precizēta.
tabulas
Nr.3
„2009.- tabulas Nr.3 „2009.-2014.gada perioda
2014.gada
perioda EEZ/Norvēģijas
finanšu
instrumentu
EEZ/Norvēģijas
finanšu finansējuma apguve 2013.gadā un
instrumentu
finansējuma indikatīvi līdz 2017.gadam (LVL)” ailē –
apguve
2013.gadā
un „izpilde
uz
31.12.2012.”
sniegto
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muzeju funkcijas, vienā izvietots
koka
restaurācijas
centrs,
savukārt vēl vienā – kultūras un
informācijas centrs;
iegādāta
mūsdienīga
restaurācijas un digitalizācijas
tehnika, kā arī restaurēti un
konservēti
aptuveni
3350
mākslas darbi un digitalizēti
aptuveni 5000 mākslas darbi;
- uzlabota pakalpojumu kvalitāte
atjaunotajos muzejos, kā arī ar
142 mākslas darbiem papildināta
non-konformisma mākslas darbu
kolekcija;
- apmācīti amatnieki, restauratori
un kuratori, kā arī izstrādātas
divas studiju programmas.”.

Precizēta plānotā programmas
finansējuma apguve 2013.gadā
ceturkšņu griezumā informatīvā
ziņojuma tabulā Nr.3 „2009.2014.gada
perioda
EEZ/Norvēģijas
finanšu
instrumentu finansējuma apguve
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9.

indikatīvi līdz 2017.gadam informāciju par EEZ finanšu instrumenta
(LVL)”
programmas LV04 “Kultūras un dabas
mantojuma saglabāšana un atjaunināšana”
finansējuma apguvi, aizstājot skaitli
„55 796” ar skaitli „26 181”, kā arī
precizējot
minētās
programmas
finansējuma apguves sadalījumu pa
2013.gada ceturkšņiem, norādot šādu
informāciju: „I cet. 6 546 LVL, 2.cet. 575
035 LVL, 3.cet. 465 685 LVL, 4.cet. 713
295 LVL.”. Vienlaikus vēršam uzmanību,
ka norādītais finansējuma sadalījums par
2013.gada
ceturkšņiem
atbilst
precizētajam finansēšanas plānam, kas š.g.
25.februārī
tika
iesniegts
Finanšu
ministrijai, taču atzinuma sniegšanas brīdī
vēl nav apstiprināts.
Informatīvā
ziņojuma Kultūras ministrija lūdz precizēt Priekšlikums ņemts vērā.
pielikuma Nr.4 tabula Nr.4 informatīvā ziņojuma projekta 4.pielikuma Ziņojuma redakcija ir precizēta.
„2009.-2014.gada
tabulas
Nr.4
„2009.-2014.gada
EEZ/Norvēģijas
finanšu EEZ/Norvēģijas
finanšu
instrumentu
instrumentu
ietvaros ietvaros sasniedzamie iznākuma un
sasniedzamie iznākuma un rezultāta rādītāji programmu līmenī”
rezultāta rādītāji programmu prioritātes „LV04 Kultūras un dabas
līmenī”
mantojuma saglabāšana un atjaunināšana”
rezultātu un iznākumu rādītājus, norādot
rādītāju „Publikāciju skaits par vienu
valsti otrā valstī” (mērķa vērtība – 10,
sasniegšanas laiks 2015./2016.gads) kā
rezultāta rādītāju un papildinot rādītājus ar
iznākuma rādītājiem, kas izteikti šādā
redakcijā: „Kopīgo iniciatīvu skaits, kas
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2013.gadā un indikatīvi līdz
2017.gadam (LVL)” atbilstoši
Kultūras ministrijas sniegtajai
informācijai.

„Publikāciju skaits par vienu
valsti otrā valstī” - Bilaterālais
rezultāta rādītājs. (mērķa vērtība
–
10,
sasniegšanas
laiks
2015./2016.gads);
„Kopīgo iniciatīvu skaits, kas
radītas sadarbības rezultātā
starp
projektu
īstenošanā
Latvijā
un
donorvalstīs
iesaistītajām
institūcijām”
Bilaterālais
iznākuma rādītājs, (mērķa vērtība
– 10, sasniegšanas laiks –
2015./2016.gads) ; „Ilgtermiņa
partnerību,
kas
radušās
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radītas sadarbības rezultātā starp projektu
īstenošanā Latvijā un
donorvalstīs
iesaistītajām institūcijām” (mērķa vērtība
–
10,
sasniegšanas
laiks
–
2015./2016.gads)
un
„Ilgtermiņa
partnerību, kas radušās programmas
īstenošanas laikā, skaits” (mērķa vērtība –
2, sasniegšanas laiks – 2014./2015.gads).

Atbildīgā amatpersona _______________________________________________________
(paraksts)
28.02.2013. 13:45
3 744
Signe Albiņa
Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu uzraudzības departamenta
Uzņēmējdarbības un inovāciju uzraudzības nodaļas vadītāja vietniece
Tālr. 670083964, fakss 67095697
Signe.Albina@fm.gov.lv
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programmas īstenošanas laikā,
skaits” - Bilaterālais iznākuma
rādītājs, (mērķa vērtība – 2,
sasniegšanas
laiks
–
2014./2015.gads);

