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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
investīciju progresu līdz 2015.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
investīciju progresu līdz 2015.gada 31.decembrim” (turpmāk – informatīvais ziņojums)
I Jautājumi, par kuriem saskaņošanā vienošanās nav panākta

Nr.
p.k.

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

1
1.

2

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

Atbildīgās ministrijas pamatojums
iebilduma noraidījumam

3

4

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

Informācija par starpministriju (starpinstitūciju) sanāksmi vai elektronisko saskaņošanu
Datums

10.02.2016

Saskaņošanas dalībnieki

Tieslietu ministrija, Valsts kanceleja, Ekonomikas ministrija,
Izglītības un zinātnes ministrija, Kultūras ministrija, Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Satiksmes ministrija,
Veselības ministrija, Labklājības ministrija un Zemkopības ministrija
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Projekta
attiecīgā
punkta (panta)
galīgā
redakcija
6

2
Saskaņošanas dalībnieki izskatīja šādu ministriju (citu institūciju) iebildumus

Izglītības un zinātnes ministrija, Satiksmes ministrija, Tieslietu
ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija,
Ekonomikas ministrija un Labklājības 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
Saskaņošanai nosūtītā projekta
redakcija (konkrēta punkta (panta)
redakcija)

Nr.
p.k.
1
1.

2
Protokollēmuma 2.punkts

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

Labklājības ministrija
Lūdzam 2.1.apakšpunktā minēto uzdevumu – veikt
pasākumus, lai nodrošinātu informatīvā ziņojuma
5.pielikumā
“Maksājumu
mērķi
2016.gadā
finansējuma saņēmējiem 2014.–2020.gada ES fondu
plānošanas periodā, euro” (turpmāk – 5.pielikums)
noteikto maksājumu mērķu finansējuma saņēmējiem
2016.gadam sadalījumā pa mēnešiem sasniegšanu,
nenoteikt kā atbildīgās iestādes pienākumu, jo:
1) šāda pienākuma, t.i., maksājuma mērķu
prognozēšana un izpildes uzraudzība, t.sk. mēneša
griezumā, veikšana nav noteikta ne Eiropas
Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda
2014.—2020.gada plānošanas perioda vadības
likuma, ne 24.02.2015. MK noteikumu Nr.108
„Kārtībā, kādā uzrauga un izvērtē Eiropas
Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda
ieviešanu, kā arī izveido un izmanto Kohēzijas
politikas fondu vadības informācijas sistēmu 2014.–

Atbildīgās ministrijas norāde par
to, ka iebildums ir ņemts vērā,
vai informācija par saskaņošanā
panākto alternatīvo risinājumu
4
Panākta
vienošanās
saskaņošanas laikā par gala
redakciju, kā arī sniedzam
skaidrojumu, ka izstrādātie
maksājumu mērķi 2016.gadam
dalījumā pa mēnešiem tiks
analizēti kopā ar SAM ieviešanas
grafiku.

Projekta attiecīgā punkta (panta)
galīgā redakcija
5
Precizēts MK protokollēmuma
2.punkts un izteikts šādā redakcijā:
“2. Lai nodrošinātu Ministru
kabineta 2015.gada 24.februāra
noteikumu Nr.108 “Kārtība, kādā
uzrauga
un
izvērtē
Eiropas
Savienības
struktūrfondu
un
Kohēzijas fonda ieviešanu, kā arī
izveido un izmanto Kohēzijas
politikas fondu vadības informācijas
sistēmu
2014.–2020.gadam”
11.punktā
minēto,
pieņemt
zināšanai:
2.1.
informatīvā
ziņojuma
5.pielikumā “Maksājumu mērķi
finansējuma saņēmējiem 2014.2020. ES fondu plānošanas
periodā” noteikto maksājumu
mērķu finansējuma saņēmējiem
2014.-2020.gada
plānošanas
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2020.gadam”, ne Vadošās iestādes un Sertifikācijas
iestādēs funkciju un procedūru aprakstā. Atbilstoši
iepriekšminētajam normatīvajam regulējumam,
atbildīgā iestāde veic nepieciešamos uzdevumus, lai
tiktu īstenoti ES fondu specifisko atbalsta mērķu un
to pasākumu (turpmāk – SAM) noteiktie mērķi un
sasniegti rezultāti, t.sk. atbild par SAM laika grafikā
noteikto ieviešanas posmu izpildi, kas ir kā
priekšnosacījums, lai sadarbības iestāde varētu veikt
finanšu apguves progresa, t.sk., maksājumu mērķu
finansējuma saņēmējiem sadalījumā pa mēnešiem,
plānošanu un uzraudzību;

periodā
un
2016.gadam
sadalījumā
pa
mēnešiem
sasniegšanas plānu;
2.2.
informatīvā
ziņojuma
4.pielikumā “Eiropas Savienības
Kohēzijas politikas fondu 2014. 2020.gada plānošanas perioda
darbības programmas "Izaugsme
un nodarbinātība"
un tās
papildinājuma rādītāju saraksts un
prognozes”
noteikto rādītāju
sasniegšanas plānu 2016.gadā.”

2) atbildīgā iestāde nav plānojusi resursus
detālai informācijas par maksājumu mērķu
sasniegšanu iegūšanai un to izpildes uzraudzībai, jo
vienošanos/līgumu par projektu īstenošanu slēdz
sadarbības iestāde un finansējuma saņēmējs,
maksājumu pieprasījumu iesniegšanas plānu
finansējuma saņēmējs iesniedz sadarbības iestādei,
maksājumu
pieprasījumu
izskatīšanu
un
apstiprināšanu veic sadarbības iestāde.
Vadoties no minētā, maksājumu mērķu
plānošanas un uzraudzības pienākums ir tieša
sadarbības iestādes kompetence, tādējādi aicinām
MK protokollēmuma projekta 2.1.apakšpunkta
izpildi noteikt kā vadošās iestādes un sadarbības
iestādes pienākumu. Vienlaikus atbalstām MK
protokollēmuma 2.2.apakšpunktā (par informatīvā
ziņojuma 4.pielikumā noteikto rādītāju sasniegšanas
uzraudzību) un 3.punktā (pa par informatīvā
ziņojuma 6.pielikumā noteikto specifisko atbalsta
mērķu ieviešanas posmu izpildi noteiktajos termiņos
ievērošanu) minēto uzdevumu izpildes noteikšanu
atbildīgajām iestādēm.
Papildus tam informējam, ka šobrīd KP VIS nav
pieejams maksājuma pieprasījuma iesniegšanas
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grafiks katra projekta ietvaros, kā arī nav sniegts
vadošās iestādes skaidrojums par aprēķina
pieņēmumiem maksājuma mērķa 2016.gadā pa
mēnešiem sagatavošanai, kā rezultātā atbildīgai
iestādei nav iespējams sniegt argumentētu
pamatojumu par informatīvā ziņojuma 5.pielikumā
ietverto informāciju.
2.

Protokollēmuma 2.punkts

Panākta

vienošanās

Precizēts

MK

protokollēmuma

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības saskaņošanas laikā par gala 2.punkts un izteikts šādā redakcijā:
redakciju, kā arī sniedzam
ministrija
“2. Lai nodrošinātu Ministru
skaidrojumu, ka izstrādātie
VARAM iebilst pret piedāvāto protokllēmuma maksājumu mērķi 2016.gadam
projekta 2.punkta un 2.1.apakšpunkta redakciju un dalījumā pa mēnešiem tiks
lūdz to precizēt, izsakot sekojošā redakcijā:
analizēti kopā ar SAM ieviešanas
„2. Lai nodrošinātu Ministru kabineta 2015.gada grafiku.
24.februāra noteikumu Nr.108 “Kārtība, kādā
uzrauga un izvērtē Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda ieviešanu, kā arī izveido un
izmanto Kohēzijas politikas fondu vadības
informācijas sistēmu 2014.–2020.gadam” 11.punktā
minēto, Ekonomikas ministrijai, Izglītības un
zinātnes ministrijai, Kultūras ministrijai, Labklājības
ministrijai,
Satiksmes
ministrijai,
Tieslietu
ministrijai, Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai, Valsts kancelejai, Veselības
ministrijai, Zemkopības ministrijai atbilstoši
kompetencei turpināt darbu pie ministriju kā
atbildīgo iestāžu pārziņā esošo 2014.-2020.gada
plānošanas
specifisko
atbalsta
mērķu
sagatavošanas
un
īstenošanas
atbilstoši
plānotajam laika grafikam sadarbībā ar Finanšu
ministriju un, nodrošinot iepriekšminēto
uzdevumu izpildi, pieņemt zināšanai:
2.1. informatīvā ziņojuma 5. pielikumā noteikto
maksājumu mērķu finansējuma saņēmējiem
2016.gadam
sadalījumā
pa
mēnešiem
sasniegšanu;

kabineta 2015.gada 24.februāra
noteikumu Nr.108 “Kārtība, kādā
uzrauga
un
izvērtē
Eiropas
Savienības
struktūrfondu
un
Kohēzijas fonda ieviešanu, kā arī
izveido un izmanto Kohēzijas
politikas fondu vadības informācijas
sistēmu
2014.–2020.gadam”
11.punktā
minēto,
pieņemt
zināšanai:
2.1.
informatīvā
ziņojuma
5.pielikumā “Maksājumu mērķi
finansējuma saņēmējiem 2014.2020. ES fondu plānošanas
periodā” noteikto maksājumu
mērķu finansējuma saņēmējiem
2014.-2020.gada
plānošanas
periodā
un
2016.gadam
sadalījumā
pa
mēnešiem
sasniegšanas plānu;
2.2.
informatīvā
ziņojuma
4.pielikumā “Eiropas Savienības
Kohēzijas politikas fondu 2014. 2020.gada plānošanas perioda
darbības programmas "Izaugsme
un nodarbinātība"
un tās
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2.2. informatīvā ziņojuma 4. pielikumā noteiktos
rādītājus 2016.gadā.”

papildinājuma rādītāju saraksts un
prognozes”
noteikto rādītāju
sasniegšanas plānu 2016.gadā.”

VARAM vērš uzmanību, ka saskaņā ar 2014.2020.gada
plānošanas
perioda
normatīvo
regulējumu atbildīgās iestādes nav atbildīgas par
maksājuma mērķu plānošanu un sasniegšanu, it
sevišķi sadalījumā pa mēnešiem, tāpēc esošais
protokollēmuma projektā deleģējums ir nekorekts, jo
tas pēc būtības uzdod atbildīgajām iestādēm
uzraudzīt un sekot līdzi maksājumu mērķu
izpildes progresam, kas nav atbildīgās iestādes
deleģētais pienākums, ņemot vērā Eiropas
Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.2020.gada plānošanas perioda vadības likuma
11.panta 3.punktā noteiktos atbildīgo iestāžu
pienākumus. Tāpēc vēršam uzmanību, ka atbildīgās
iestādes ikmēneša maksājuma mērķus var izmantot
tikai informatīvi, it sevišķi ņemot vērā īso termiņu,
bet maksājuma mērķu izpildes uzraudzība ir
sadarbības iestādes funkcija.
3.

Protokollēmuma 8.punkts

Satiksmes ministrija
Protokollēmuma projekts: ņemot vērā atzinuma
3.komentārā
minēto,
lūdzam
papildināt
protokollēmumu ar jaunu punktu šādā redakcijā:
“Uzskatīt
par
atgūtiem
projektā
Nr.3DP/3.3.1.4.0/10/IPIA/SM/001 „Starptautiskās
lidostas „Rīga” infrastruktūras attīstība” revīzijas
Nr.DR-15/3-10 ietvaros piemēroto finanšu korekciju
5% jeb 68 714,16 euro”.

Ņemts vērā
Pamatojoties uz SM papildus
sniegto
informāciju,
kas
apliecina, ka:
1)finansējuma saņēmējs, veicot
pretendentu izvērtējumu, ir
vadījies pēc IUB vadlīnijās
sniegtajām
norādēm
un
izmantojis
valsts
iestāžu
uzturētajās datu bāzēs pieejamo
informāciju, tādējādi mazinot
administratīvo
slogu
privātpersonām, kā rezultātā ir
pieņemts
kļūdains
lēmums
attiecībā uz iepirkuma līguma
grozījumiem.

Papildināts
ar
jaunu
protokollērmuma punktu:
“Ņemot
vērā
informatīvajā
ziņojumā sniegto informāciju un
ievērojot
tiesiskās
paļāvības
principu, atļaut nepieprasīt no
finansējuma saņēmēju atmaksu par
piemēroto finanšu korekciju un
uzskatīt par atgūtiem neatbilstošos
izdevumus Starptautiskās lidostas
„Rīga”
īstenotajā
projektā
Nr.3DP/3.3.1.4.0/10/IPIA/SM/001
„Starptautiskās lidostas „Rīga”
infrastruktūras attīstība” 68 714,16
euro apmērā.”
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4.

n/a

Satiksmes ministrija
Protokollēmuma projekts: ņemot vērā atzinuma
6.komentārā
minēto,
lūdzam
papildināt
protokollēmumu ar jaunu punktu šādā redakcijā:
“Pieņemt zināšanai Satiksmes ministrijas sniegto
informāciju, ka ātrāk uzsākamā 6.3.1. specifiskā
atbalsta mērķa “Palielināt reģionālo mobilitāti,
uzlabojot valsts reģionālo autoceļu kvalitāti”
ietvaros divos ātrāk uzsākamajos projektos būvdarbu
un būvdarbu uzraudzības
iepirkumos, kuros
iepirkuma līguma cena ir virs ES direktīvu noteiktā
sliekšņa, konstatēts, ka nolikumā ir iekļauta prasība
par Latvijas normatīvo aktu prasībām atbilstošu
sertifikātu
nodrošināšanu
uz
piedāvājuma
iesniegšanas brīdi, kas atbilstoši Eiropas Komisijas
Reģionālās
politikas
un
pilsētpolitikas
ģenerāldirektorāta 2014.gada 17.februāra revīzijas

2) Ekonomikas ministrija un
Revīzijas
iestāde
paudušas
viedokli,
ka
finansējuma
saņēmējam pēc Būvniecības
informācijas sistēmas datiem
nebija iespējams pārliecināties
par faktisko speciālista
3)
Latvijas
Būvinženieru
savienība paudusi viedokli, ka
līdz ar jauno būvspeciālistu
kompetences novērtēšanas un
patstāvīgās prakses uzraudzības
kārtību vairs nevar pastāvēt
situācija, kad publiski pieejamos
reģistros, tai skaitā Būvniecības
informācijas
sistēmas
būvprakses sertifikātā norādītā
būvspeciālista būvprakses joma
atšķiras no tās, kas norādīta
būvspeciālistam
izsniegtajā
sertifikātā.
Panākta
vienošanās
saskaņošanas laikā ar SM, ka
informācija par neatbilstību
apjomu un maksājumu atgūšanas
veidu tiks iekļauta nākamajā MK
pusgada
ziņojuma
protokollēmumā pēc sadarbības
iestādes
pieņemtajiem
neatbilstību lēmumiem.
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ziņojumam (Ares (2014)383690) ir diskriminējoša
prasība un ir uzskatāma par EK Direktīvas
2004/18/EK 44.panta 2.punktā, 46.pantā un 48.panta
2.punkta
e)apakšpunktā
minēto
noteikumu
pārkāpumu.
5.

Informatīvā ziņojuma 11.lpp

Panākta
vienošanās
saskaņošanas laikā ar EM par
1. Lūdzam precizēt ziņojuma 3.1.sadaļas otro precizētu redakciju.
Skat.
precizēto
rindkopas
rindkopu (11.lpp.), izsakot to šādā redakcijā:
redakciju.
“Pamatojoties uz EK lēmumu, ar kuru tika
nodrošināta iespēja pagarināt 2007.-2013.gada
plānošanas perioda ietvaros īstenoto finanšu
instrumentu termiņu, tika veikti grozījumi finanšu
instrumentu īstenošanas MK noteikumos. Tika
pagarināts izmaksu attiecināmības un investīciju
veikšanas termiņš riska kapitāla, sagatavošanas
kapitāla un sākuma kapitāla un izaugsmes kapitāla
fondos, kā arī lēmumu pieņemšanas un līgumu
slēgšanas termiņš aizdevumu garantijām, īstermiņa
eksporta kredītu garantijām, konkurētspējas
aizdevumiem, mikroaizdevumiem un aizdevumiem
uzņēmējdarbības
uzsākšanai
un
mezanīna
aizdevumiem,
tādejādi
nodrošinot
atbalsta
pieejamības nepārtrauktību līdz jaunu atbalsta
instrumentu izstrādei un pilnīgu ES fondu
finansējuma, gūto procentu ieņēmumu no
noguldījumiem apguvi.”

Ekonomikas ministrija

Pamatojoties uz EK lēmumu, ar
kuru tika nodrošināta iespēja
pagarināt
2007.-2013.gada
plānošanas perioda ietvaros īstenoto
finanšu instrumentu termiņu, tika
veikti grozījumi finanšu instrumentu
īstenošanas
MK
noteikumos.
Attiecīgi
līdz
2016.gada
31.oktobrim tika pagarināts izmaksu
attiecināmības
un
investīciju
veikšanas termiņš riska kapitāla,
sagatavošanas kapitāla un sākuma
kapitāla un izaugsmes kapitāla
fondos2, kā arī līdz 2016.gada
30.jūnijam tika pagarināts lēmumu
pieņemšanas un līgumu slēgšanas
termiņš aizdevumu garantijām,
īstermiņa
eksporta
kredītu
garantijām, mikroaizdevumiem un
mezanīna
aizdevumiem3;4,
konkurētspējas
aizdevumiemun
aizdevumiem
uzņēmējdarbības

Ministru kabineta 2015.gada 15.septembra noteikumi Nr.531 “Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 19. oktobra noteikumos Nr. 818 “Noteikumi par darbības programmas “Uzņēmējdarbība
un inovācijas” papildinājuma 2.2.1.1. aktivitāti “Ieguldījumu fonds investīcijām garantijās, paaugstināta riska aizdevumos, riska kapitāla fondos un cita veida finanšu instrumentos”””.
2

Ministru kabineta 2015.gada 3.novembra noteikumi Nr.629 “Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 2. augusta noteikumos Nr. 614 “Noteikumi par darbības programmas “Uzņēmējdarbība
un inovācijas” papildinājuma 2.2.1.4.2. apakšaktivitāti “Mezanīna aizdevumi un nodrošinājuma garantijas saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai”””.
3

Apakšaktivitātē “Mezanīna aizdevumi un nodrošinājuma garantijas saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai” aizdevumu garantiju un īstermiņa eksporta kredītu garantiju
līgumu slēgšana – līdz 2016.gada 30.jūnijam, mezanīna aizdevumu piešķiršana – līdz 2016.gada 29.februārim un mezanīna aizdevumu izmaksa – līdz 2016.gada 30.jūnijam.
4
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2. Tāpat lūdzam papildināt ziņojuma 3.1.sadaļas otro
rindkopu ar šādu teikumu:

uzsākšanai5, tādejādi nodrošinot
atbalsta pieejamības nepārtrauktību
līdz jaunu atbalsta instrumentu
izstrādei
2014.-2020.gada
plānošanas periodā. EM paredz, ka
tiks nodrošināta pilnīga ES fondu
finansējuma, t.sk. papildus finanšu
instrumentiem
novirzītā
finansējuma, ko veido ieņēmumi no
brīvo
publisko
līdzekļu
noguldījumiem
(procentu
ieņēmumu)
apakšaktivitātē
“Atbalsts
aizdevumu
veidā
komersantu
konkurētspējas
uzlabošanai”,
apakšaktivitātē
“Mezanīna
aizdevumi
un
nodrošinājuma
garantijas
saimnieciskās darbības veicēju
konkurētspējas uzlabošanai” un
apakšaktivitātē “Ieguldījumu fonds
investīcijām garantijās, paaugstināta
riska aizdevumos, riska kapitāla
fondos un cita veida finanšu
instrumentos” izlietošana.

Ņemot vērā atbalsta piešķiršanas termiņa
pagarinājumus finanšu instrumentos1, kā arī
līdzšinējās apguves tendences un citu finanšu resursu
novirzīšanu
(atmaksāto
finansējumu),
lai
nodrošinātu pietiekošu finansējumu līdz atbalsta
programmu īstenošanas termiņa beigām, paredzams,
ka ES fondu finansējums un papildus novirzītais
finansējums finanšu instrumentos, ko veido
ieņēmumi no brīvo publisko līdzekļu noguldījumiem
apakšaktivitātē
“Atbalsts
aizdevumu
veidā
komersantu
konkurētspējas
uzlabošanai”,
apakšaktivitātē
“Mezanīna
aizdevumi
un
nodrošinājuma garantijas saimnieciskās darbības
veicēju
konkurētspējas
uzlabošanai”
un
apakšaktivitātē “Ieguldījumu fonds investīcijām
garantijās, paaugstināta riska aizdevumos, riska
kapitāla fondos un cita veida finanšu instrumentos”
tiks apgūts 100% apmērā (izmaksāts gala labuma
saņēmējiem un izmantots Altum un finanšu
starpnieku vadības izmaksu segšanai). Termiņa
pagarinājums finanšu instrumentos un pieejamie
papildus resursi (atmaksas) nodrošina atbalsta
pieejamības nepārtrauktību saimnieciskās darbības
veicējiem līdz jaunu atbalsta instrumentu izstrādei
2014.-2020.gada plānošanas periodā.”
6.

3.1.sadaļas trešā rindkopa (11.lpp).

Ekonomikas ministrija
Lūdzam precizēt ziņojuma 3.1.sadaļas 11.lpp. trešo
rindkopu izsakot to šādā redakcijā:

Ņemts vērā

“Pārskata
periodā
projektu
pieņemšana grantu programmās
turpinājās tikai apakšaktivitātē
“Ārējo tirgu apgūšana – ārējais

“Pārskata periodā projektu pieņemšana grantu

Ministru kabineta 2015.gada 3. novembra noteikumi Nr.630 “Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 10. marta noteikumos Nr. 238 “Noteikumi par darbības programmas “Uzņēmējdarbība
un inovācijas” papildinājuma 2.2.1.4.1. apakšaktivitāti “Atbalsts aizdevumu veidā komersantu konkurētspējas uzlabošanai”””.
5
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programmās turpinājās tikai apakšaktivitātē “Ārējo
tirgu apgūšana – ārējais mārketings”, kura noslēdzās
2015.gada 30.septembrī.”
7.

Informatīvā ziņojuma 3.2.sadaļa

Satiksmes ministrija
Ziņojuma projekta 3.2.sadaļa, 15.lpp. otrā rindkopa:
ziņojuma projekta minēts, ka, pateicoties operatīvai
risku
vadībai
un
izstrādātajam
projekta
“Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu
pārcelšanai no pilsētas centra” uzraudzības
mehānismam, projekta risks ir samazināts līdz
zemam. Vēršam uzmanību, ka atbildīgās iestādes
ieskatā projektam jāturpina nodrošināt pastiprinātu
uzraudzību līdz projekta mērķus sasniegšanai, t.i.
2018.gada 31.decembrim. Lūdzam attiecīgi precizēt
ziņojuma projektu.

8.

Informatīvā ziņojuma 3.2.sadaļa

Satiksmes ministrija
Ziņojuma projekta 3.2.sadaļa, 16.lpp. pirmā
rindkopa: ziņojuma projektā minēts, ka līdz gala
lēmuma pieņemšanai projektam saglabājas zems
risks saistībā ar iespējamo korekciju par būvniecības
termiņa pagarinājumu projekta “Otrā sliežu ceļa
būvniecība Skrīveri – Krustpils (Rīga – Krustpils
iecirknis)” ietvaros. Vēršam uzmanību, ka šobrīd
atbildīgajā iestādē tiek izvērtēta noslēguma

mārketings”,
kura
noslēdzās
2015.gada 30.septembrī.”
Ņemts vērā
Projekta
ieviešanas
risks
informatīvā ziņojuma izpratnē
nav saistīts ar 2010.gada
16.februāra MK noteikumos
Nr.140 “Kārtība, kādā vadošā
iestāde, sertifikācijas iestāde,
sadarbības iestāde vai atbildīgā
iestāde veic pārbaudi Eiropas
Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas
fonda
finansētā
projekta īstenošanas vietā”
noteikto saistībā ar augsta riska
noteikšanu visiem lielajiem
projektiem pārbaužu projekta
īstenošanas vietā veikšanas
intensitāti, bet tiek noteikts
vērtējot
projekta
mērķa
sasniegšanas un funkcionalitātes
nodrošināšanas iespējas un ar to
saistītos riskus. Tomēr, lai
novērstu
pārpratumus,
redakcionāli esam precizējuši
tekstu.
Panākta
vienošanās
saskaņošanas laikā ar SM par
precizētu redakciju

Pateicoties operatīvai risku vadībai
un
izstrādātajam
projekta
uzraudzības mehānismam projekta
ieviešanas risks samazinājies, tomēr
projektam nepieciešams turpināt
nodrošināt pastiprinātu uzraudzību
līdz projekta mērķus sasniegšanai,
t.i. 2018.gada 31.decembrim.

Projektā
“Otrā
sliežu
ceļa
būvniecība Skrīveri- Krustpils
(Rīga- Krustpils iecirknis)” visi
būvdarbi pabeigti. SM izskata
Latvijas dzelzceļa (LDZ) iesniegto
noslēguma maksājumu, padziļinātāk
izvērtējot
būvdarbu
termiņa
pagarinājuma atbilstību.
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maksājuma pieprasījuma dokumentācija un
atbildīgās iestādes ieskatā riska līmeni projektam
varēs noteikt pēc dokumentācijas izvērtēšanas.
9.

Informatīvā ziņojuma 3.2.sadaļa

Satiksmes ministrija
Ziņojuma projekta 3.2.sadaļa, 16.lpp. otrā rindkopa:
ziņojuma projektā minēts, ka revīzijas iestāde
projekta
„Starptautiskās
lidostas
„Rīga”
infrastruktūras attīstība” ietvaros veiktās revīzijas
ietvaros konstatējusi neatbilstību iepirkumu jomā,
par ko 2015.gada 22.decembrī ierosinājusi piemērot
finanšu korekciju 5% apmērā no konkrētā līguma
apjoma jeb 69 tūkst. euro. Ņemot vērā revīzijas
Nr.DR-15/3-10 ziņojuma projekta saskaņošanas
laikā sniegtos skaidrojumus un komentārus, kā arī
finansējuma saņēmēja tiesiskās paļāvības principu,
izmantojot valsts iestādes uzturētās datu bāzes
publiski pieejamo informāciju, Satiksmes ministrija
ierosina finanšu korekciju šajā gadījumā nepiemērot
finansējuma saņēmējam un uzskatīt par atgūtiem
konstatētos neatbilstošos izdevumus. Lūdzam
attiecīgi papildināt ziņojuma projektu, kā arī
protokollēmuma projektu.

Ņemts vērā

Informatīvā
papildināta:

ziņojuma

6.1.sadaļa

“2015.gada 22.decembrī RI VAS
“Starptautiskā
lidosta
„Rīga”
īstenotā
projekta
Nr.3DP/3.3.1.4.0/10/IPIA/SM/001
„Starptautiskās lidostas „Rīga”
infrastruktūras attīstība” ietvaros
veiktās
revīzijas
ietvaros
konstatējusi, ka būvniecības līguma
izpildes laikā ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmu būvuzraugs ir
nomainīts pret citu speciālistu, kurš
neatbilst visām iepirkuma nolikumā
iekļautajām prasībām. Saskaņā ar
nolikumā izvirzītajām prasībām
būvuzraugam ir jābūt sertificētam
ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmu būvdarbu vadīšanā un
būvuzraudzībā.
Pamatojoties uz konstatēto, RI
ierosinājusi
piemērot
finanšu
korekciju 5% apmērā no konkrētā
līguma apjoma jeb 69 tūkst. euro.
Veicot speciālista kvalifikācijas
pārbaudi, kā arī, lai pārliecinātos par
speciālista būvprakses sertifikāta
spēkā
esamību,
finansējuma
saņēmējs
vadījās
pēc
IUB
Iepirkumu vadlīnijām sabiedrisko
pakalpojumu sniedzējiem, kas
nosaka,
ka
pasūtītājs
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Būvkomersantu reģistra mājas lapā
internetā pieejamajā Būvprakses un
arhitektu prakses sertifikātu datu
bāzē pārliecinās par Pretendenta
piedāvātajiem
speciālistiem
piešķirtajiem sertifikātiem.
Audita laikā tika konstatēts, ka
ieraksti Būvniecības informācijas
sistēmā (turpmāk – BIS) faktiski
atšķiras no prakses, proti, sistēmā ir
norādīta tādu dokumentu/ sertifikātu
esamība, kas praksē nepastāv.
EM veicot BIS uzrauga funkcijas,
komentējot
radušos
situāciju,
sniedza
skaidrojumu,
ka
Būvniecības
speciālistu
sertificēšanas centrs iekļaušanai BIS
būvprakses un arhitekta prakses
sertifikātu reģistrā sniedza EM
informāciju
par
būvprakses
sertifikātu, norādot sertifikātu jomu
(ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmu būvdarbu vadīšana un
būvuzraudzība)
atbilstoši
MK
2003.gada 8.jūlijā noteikumiem
Nr.383 “Noteikumi par būvprakses
un arhitekta prakses sertifikātu
piešķiršanu,
reģistrēšanu
un
anulēšanu” (turpmāk – noteikumi
Nr.383). Tādejādi, gadījumā, kad
būvprakses sertifikāts piešķirts tikai
daļā no noteikumu Nr.383 noteiktās
jomas BIS būvspeciālistu reģistrā
viennozīmīgi (laika periodā līdz
2014.gada
15.oktobrim)
pārliecināties nebija iespējams.
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RI, izvērtējot revīzijas ziņojuma
projekta
saskaņošanas
laikā
kompetento institūciju sniegto
informāciju un skaidrojumus, izziņā
par revīzijas ziņojuma projekta
saskaņošanu pauda viedokli, ka
finansējuma saņēmējam pēc BIS
datiem
nebija
iespējams
pārliecināties
par
faktisko
speciālista sertificēšanas jomu.
Papildus Latvijas Būvinženieru
savienība sniegusi viedokli, ka līdz
ar
jauno
būvspeciālistu
kompetences
novērtēšanas
un
patstāvīgās prakses uzraudzības
kārtību (MK 2014.gada 7.oktobra
noteikumi Nr.610 “Būvspeciālistu
kompetences
novērtēšanas
un
patstāvīgās prakses uzraudzības
noteikumi”) vairs nevar pastāvēt
situācija, kad publiski pieejamos
reģistros, tai skaitā BIS būvprakses
sertifikātā norādītā būvspeciālista
būvprakses joma atšķiras no tās, kas
norādīta būvspeciālistam izsniegtajā
sertifikātā.
Pamatojoties uz augstāk minēto un
ievērojot
tiesiskās
paļāvības
principu,
nav
konstatējama
finansējuma
saņēmēja
vaina,
tādējādi nebūtu pamatoti no
finansējuma saņēmēja atprasīt
atmaksāt šos par neatbilstošiem
atzītos līdzekļus. Priekšlikums, kā
līdzīgos gadījumos, neatbilstošos
izdevumus uzskatīt par atgūtiem,
norakstot tos valsts budžeta
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zaudējumos. Tāpat šobrīd nav
konstatējama nepieciešamība citai
rīcībai
sistēmiska
trūkuma
novēršanai, jo jautājums jau
sakārtots, kā informē Latvijas
Būvinženieru savienība.”
10.

Informatīvā ziņojuma 3.2.sadaļa

Satiksmes ministrija

Ņemts vērā

Ziņojuma projekta 3.2.sadaļa, 22.lpp. otrā rindkopa:
ziņojuma projektā minēts, ka pastāv Kohēzijas fonda
projektu mērķu nesasniegšanas risks, piemēram,
Krievu salas, dīzeļvilcienu modernizācijas,
Ventspils brīvostas, Liepājas lidostas, Skrīveri –
Krustpils sliežu, Jūrmalas ūdenssaimniecības
projektos u.c., kā arī ERAF Stradiņu slimnīcas
projektā. Vēršam uzmanību, ka projekta
Nr.3DP/3.3.1.2.0/08/IPIA/SM/001 "Otrā sliežu ceļa
būvniecība Skrīveri-Krustpils (Rīga- Krustpils
iecirknis)"
īstenošana
pabeigta
2015.gada
31.augustā un projekta ietvaros ir sasniegti noteiktie
mērķi, kā arī rezultatīvie rādītāji. Ņemot vērā
minēto, lūdzam svītrot vārdus “Skrīveri – Krustpils
sliežu”.
11.

Informatīvā ziņojuma 22.lpp

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrija
Lūdzam papildināt ziņojuma projekta 3.2.sadaļas
„ES fondu investīciju progress” 22.lpp. trešo
rindkopu, izsakot to šādā redakcijā:
„2)
Iekšlietu ministrijas Informācijas centra
projekts
Nr.3DP/3.2.2.1.1/13/IPIA/CFLA/011
„Iekšlietu
ministrijas
radiosakaru
sistēmas
modernizācija”, kur, iespējams,
piemērota
nepamatota iepirkuma procedūra, kas nozīmētu
100% finanšu korekciju konkrētajam līgumam
16 216 505,60 euro apmērā. Pārskata periodā tika

Ņemts vērā

KF projektu mērķu nesasniegšana,
piemēram,
Krievu
salas,
dīzeļvilcienu
modernizācijas,
Ventspils
brīvostas,
Liepājas
lidostas,
Jūrmalas
ūdenssaimniecības projektos u.c., kā
arī ERAF Stradiņu slimnīcas
projektā.

Iekšlietu ministrijas Informācijas
centra
projekts
Nr.3DP/3.2.2.1.1/13/IPIA/CFLA/01
1 „Iekšlietu ministrijas radiosakaru
sistēmas
modernizācija”,
kur,
iespējams, piemērota nepamatota
iepirkuma procedūra, kas nozīmētu
100%
finanšu
korekciju
konkrētajam
līgumam
16 216 505,60
euro
apmērā.
Pārskata periodā tika saņemta
informācija, ka Iekšlietu ministrijas
Informācijas centrs 2015.gada
nogalē veica iepirkumu ar līdzīgu

FMizz_230216_ES_fondi; Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem par protokollēmuma projektu un informatīvo ziņojumu

14
saņemta informācija, ka Iekšlietu ministrijas
Informācijas centrs 2015.gada nogalē veica
iepirkumu ar līdzīgu iepirkuma priekšmetu, kurā kā
vienīgais pretendents pieteicās tas pats uzņēmums, ar
kuru jau iepriekš aprakstītajā iepirkuma procedūrā
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs bija
komunicējis kā vienīgo pretendentu. 2016.gada
janvārī no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra
saņemts argumentējošs ekspertu ziņojums un
papildu informācija-izvērtējums, ko attiecīgi izvērtē
FM, IUB un CFLA, lai pieņemtu gala lēmumu par
iepirkuma procedūras likumību un izdevumu
atbilstību. VARAM 2015.gada 16.decembrī veica
funkcionalitātes pārbaudi projekta īstenošanas vietā,
izvērtējot projekta ietvaros iegādāto Radiosakaru
sistēmas gala (radiostaciju) lietotāju ģeogrāfisko
koordināšu vietas noteikšanas informācijas sistēmu
un to funkcionalitāti atbilstoši projektā plānotajam,
un tās rezultāts ir pozitīvs.”

12.

Informatīvā ziņojums
pirmais teikums - 22 lpp.

3.3.sadaļas Ekonomikas ministrija
Lūdzam papildināt ziņojuma 3.3.sadaļas pirmo
teikumu un izteikt to šādā redakcijā:
“2015.gada 31.decembrī ir beidzies 2007.-2013.gada
plānošanas perioda izdevumu attiecināmības
periods, savukārt izmaksu attiecināmības periods ir
pagarināts finanšu instrumentos (saskaņā ar Eiropas
Komisijas lēmumu līdz 2017.gada martam jāveic
maksājumi gala saņēmējiem un jāveic visas
nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu finanšu
instrumentu slēgšanu; apakšaktivitātē “Atbalsts

iepirkuma priekšmetu, kurā kā
vienīgais pretendents pieteicās tas
pats uzņēmums, ar kuru jau iepriekš
aprakstītajā iepirkuma procedūrā
Iekšlietu ministrijas Informācijas
centrs bija komunicējis kā vienīgo
pretendentu. 2016.gada janvārī no
Iekšlietu ministrijas Informācijas
centra
saņemts
argumentējošs
ekspertu ziņojums un papildu
informācija-izvērtējums, ko attiecīgi
izvērtē FM, IUB un CFLA, lai
pieņemtu
gala
lēmumu
par
iepirkuma procedūras likumību un
izdevumu atbilstību. VARAM
2015.gada
16.decembrī
veica
funkcionalitātes pārbaudi projekta
īstenošanas vietā, izvērtējot projekta
ietvaros iegādāto Radiosakaru
sistēmas gala (radiostaciju) lietotāju
ģeogrāfisko koordināšu vietas
noteikšanas informācijas sistēmu un
to funkcionalitāti atbilstoši projektā
plānotajam, un tās rezultāts ir
pozitīvs.
Ņemts vērā

2015.gada 31.decembrī ir beidzies
2007.-2013.gada
plānošanas
perioda izdevumu attiecināmības
periods,
savukārt
izmaksu
attiecināmības periods ir pagarināts
finanšu instrumentos (saskaņā ar
Eiropas Komisijas lēmumu līdz
2017.gada
martam
jāveic
maksājumi gala saņēmējiem un
jāveic visas nepieciešamās darbības,
lai nodrošinātu finanšu instrumentu
slēgšanu; apakšaktivitātē “Atbalsts
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aizdevumu veidā komersantu konkurētspējas
uzlabošanai” izmaksu attiecināmības termiņš ir
2016.gada 30.jūnijs, apakšaktivitātē “Mezanīna
aizdevumi
un
nodrošinājuma
garantijas
saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas
uzlabošanai” - 2016.gada 30.jūnijs, apakšaktivitātē
“Ieguldījumu fonds investīcijām garantijās,
paaugstināta riska aizdevumos, riska kapitāla fondos
un cita veida finanšu instrumentos” – 2016.gada
31.oktobris).”

13.

Informatīvā ziņojuma 3.3.sadaļa

Satiksmes ministrija
Ziņojuma projekta 3.3.sadaļa, 24.lpp. otrā rindkopa:
ziņojuma projektā minēts, ka Satiksmes ministrijai ir
īpaši jāstiprina kapacitāte un jāuzstāda kā prioritāte
atlikušo maksājumu pieprasījumu izskatīšanai un
lēmumu pieņemšanai par izdevumu attiecināmību un
maksājumiem līdz 2016.gada 31.martam. Vēršam
uzmanību, ka Satiksmes ministrija nepiekrīt revīzijas
iestādes viedoklim. Uzskatām, ka revīzijas iestādes
konstatējums ir nepamatots un Satiksmes ministrijas
kā atbildīgās iestādes kapacitāte ir pietiekama, lai
līdz 2016.gada 31.martam apstiprinātu tos
attiecināmos izdevumus, par kuriem būs gūta
pārliecība un kuru attiecināmība būs atbilstoši
pārbaudīta un apliecināta. Satiksmes ministrija
faktoloģiski argumentētu viedokli sniedza revīzijas
iestādei 2016.gada janvāra sākumā. Ņemot vērā
minēto, lūdzam attiecīgi precizēt ziņojuma projektu.

aizdevumu
veidā
komersantu
konkurētspējas
uzlabošanai”
izmaksu attiecināmības termiņš ir
2016.gada 30.jūnijs, apakšaktivitātē
“Mezanīna
aizdevumi
un
nodrošinājuma
garantijas
saimnieciskās darbības veicēju
konkurētspējas uzlabošanai”
2016.gada 30.jūnijs, apakšaktivitātē
“Ieguldījumu fonds investīcijām
garantijās,
paaugstināta
riska
aizdevumos, riska kapitāla fondos
un cita veida finanšu instrumentos”
– 2016.gada 31.oktobris).
Ņemts vērā

2015.gada II ceturksnī RI ir
pabeigusi perioda slēgšanas auditu
slēgšanas
procesā
iesaistītajās
iestādēs.
Ņemot
vērā
RI
konstatējumus, LIAA un SM īpaši
jāstiprina kapacitāte un jāuzstāda kā
prioritāte
atlikušo
maksājumu
pieprasījumu
izskatīšanai
un
lēmumu pieņemšanai par izdevumu
attiecināmību un maksājumiem līdz
2016.gada
31.martam,
lai
nodrošinātu
sekmīgu
perioda
slēgšanu,
t.sk.
dokumentu
sagatavošanu un iesniegšanu EK
saskaņā ar slēgšanas grafiku.
Pamatojoties
uz
Satiksmes
ministrijas
2016.gada
janvāra
sākumā revīzijas iestādei sniegto
viedokli, Satiksmes ministrija kā
atbildīgā iestāde nepiekrīt revīzijas
iestādes konstatējumam un uzskata,
ka tās kapacitāte ir pietiekama, lai
līdz
2016.gada
31.martam
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apstiprinātu
tos
attiecināmos
izdevumus, par kuriem būs gūta
pārliecība un kuru attiecināmība būs
atbilstoši pārbaudīta un apliecināta.
14.

Ziņojuma 4.sadaļas 4.punkts (26.lpp.)

Ekonomikas ministrija
Lūdzam precizēt ziņojuma 4.sadaļas 26.lpp 4.punktu
un izteikt to šādā redakcijā:
“4) EM programmā “Inovācijas "zaļās" ražošanas
jomā” 2014.gada otrajā pusē rīkotajā atklāta projektu
konkursa 2.kārtā iesniegto projektu iesniegumu
skaits, kas būtu atbilstoši atklāta konkursa
minimālajām prasībām bija nepietiekami, kā arī
vairāki atbalstītie projektu iesniedzēji ir atteikušies
no līguma slēgšanas par projektu īstenošanu,
nespējot piesaistīt nepieciešamo līdzfinansējumu,
līdz ar to atklāta konkursa 2.kārtas ietvaros
izveidojās finanšu atlikums. Lai panāktu efektīvāku
līdzfinansējuma izlietojumu, tika nolemts rīkot
iepriekš neplānotu NAGS 3. projektu atlases kārtu,
tādejādi sasniedzot papildus rezultatīvos rādītājus un
sekmējot inovatīvu produktu un tehnoloģiju
komercializēšanu. Finansējuma apguvi ietekmējis
arī ir apstāklis, ka vairāki līdzfinansējuma saņēmēji
atteicās no valsts budžetā ieplānotajiem avansa
maksājumiem.”

15.

Ziņojuma 5.sadaļas pirmā rindkopu

Panākta
vienošanās
saskaņošanas laikā ar EM par
precizētu redakciju
Skaidrojam,
ka
2015.gadā
NAGS 3.projektu kārta nebija
neplānota, tas, ka jārīko 3.kārta
tika apstiprināta ar Inovācijas
programmas
līguma
grozījumiem 2014.gadā. Līdz ar
to šāds formulējums nav korekts,
un FM neatbalsta formulējuma
“iepriekš neplānotu” iekļaušanu
ziņojumā, bet ierosina precizēt,
ka plānots rīkot papildu NAGS
projektu atlases kārtu. Skatīt
precizēto redakciju.

Ņemts vērā
Skaidrojam,
ka
Šveices
Lūdzam papildināt ziņojuma 5.sadaļas pirmo programma noslēdzas 2017.gada
14.jūnijā. Savukārt projektā
rindkopu un izteikt to šādā redakcijā:
“Mikrokreditēšanas programmā”
“Finansējums Latvijai ir pieejams no 2007.gada ir paredzēts specifisks pēc
14.jūnija un iespēja īstenot projektus būs līdz

Ekonomikas ministrija

“4) EM programmā “Inovācijas
"zaļās" ražošanas jomā” atklāta
projektu konkursa 2.kārtā iesniegto
projektu iesniegumu skaits, kas būtu
atbilstoši
atklāta
konkursa
minimālajām
prasībām
bija
nepietiekami, kā arī vairāki
atbalstītie projektu iesniedzēji ir
atteikušies no līguma slēgšanas par
projektu
īstenošanu,
nespējot
piesaistīt
nepieciešamo
līdzfinansējumu, līdz ar to atklāta
konkursa
2.kārtas
ietvaros
izveidojās finanšu atlikums. Lai
panāktu efektīvāku līdzfinansējuma
izlietojumu, tika nolemts rīkot
papildu neliela apjoma grantu
shēmas projektu atlases kārtu,
tādejādi
sasniedzot
papildus
rezultatīvos rādītājus un sekmējot
inovatīvu produktu un tehnoloģiju
komercializēšanu.
Investīciju
progresu ietekmējis arī ir apstāklis,
ka vairāki līdzfinansējuma saņēmēji
atteicās
no
valsts
budžetā
ieplānotajiem avansa maksājumiem.
8 projekti ir jau pabeigti –
„Pašvaldību aktivitāšu īstenošana,
lai
nodrošinātu
skolnieku
pārvadāšanu un ar to saistītos
atbalsta pasākumus”, „Projektu
sagatavošanas
fonds”,
„NVO
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2017.gada 14.jūnijam, Šveices mikrokreditēšanas projekta noslēgšanās nosacījums
programmā – aizdevumu līgumu slēgšana līdz – par Aizdevuma fonda darbību,
2019.gada 30.jūnijam.”
kas paredz, ka līgumi par jaunu
aizdevumu piešķiršanu var tikt
noslēgti līdz 30.06.2019. Līdz ar
to šis nosacījums ir iekļauts
ziņojumā tieši pie informācijas
par
Mikrokreditēšanas
programmu, nevis pie vispārējās
informācijas
par
Šveices
programmas periodu. Skatīt
precizēto
5.sadaļas pirmās
rindkopas trešo teikumu.

16.

Ziņojuma projekta 5.nodaļas “Šveices
Ņemts vērā
Izglītības un zinātnes ministrija
programmas ieviešana” piektā rindkopa
Lūdzam precizēt Ziņojuma projekta 5.nodaļas
„Šveices programmas ieviešana” piekto rindkopu
izsakot to šādā redakcijā:
”Stipendiju fonds” noslēdzās 2015.gada 30.oktobrī,
kopumā nodrošinot stipendijas 27 stipendiātiem no
Latvijas (doktorantiem un jaunajiem zinātniekiem)
augstas kvalitātes pētījumu izstrādāšanai un studijām
Šveices pētniecības institūcijās kopā ar Šveices
zinātnes pārstāvjiem.”.

17.

Informatīvā ziņojuma 6.1.sadaļas
tabula Nr.3 “Ierosināto dienesta
izmeklēšanu un disciplinārlietu skaits
2015.gadā, saistībā ar konstatētajām
neatbilstībām valsts budžeta iestāžu
īstenotajos projektos, kuri līdzfinansēti

Finanšu ministrija
Ziņojuma projekta 6.1.sadaļas tabulā Nr.3 ir
precizēta informācija par ierosināto dienesta
izmeklēšanu un disciplinārlietu skaitu 2015.gadā
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā

Ņemts vērā

fonds”,
„Tiesu
modernizācija
Latvijā”,
“Mikrokreditēšanas
programma”
(lai
nodrošinātu
projekta noslēgšanās nosacījumu
izpildi
–
mikro
aizdevumu
piešķiršana
turpinās
no
atmaksātajiem aizdevumiem, līgumi
par jaunu aizdevumu piešķiršanu var
tikt
slēgti
līdz
2019.gada
30.jūnijam),
“Atbalsts
ugunsdrošības
pasākumiem
pašvaldību vispārējās izglītības
iestādēs”,
“Šveices
pētnieku
aktivitātes Latvijā” un “Stipendiju
fonds”.
Noslēgtajos
projektos
investīciju
ieguldījums
tautsaimniecībā nodrošināts vidēji
97,7%
līmenī
no
pieejamā
finansējuma.
“Stipendiju
fonds”
noslēdzās
2015.gada 30.oktobrī, kopumā
nodrošinot
stipendijas
27
stipendiātiem
no
Latvijas
(doktorantiem
un
jaunajiem
zinātniekiem) augstas kvalitātes
pētījumu izstrādāšanai un studijām
Šveices pētniecības institūcijās kopā
ar Šveices zinātnes pārstāvjiem.”.

Resors: VARAM
Neatbilstību skaits virs 120 euro
(summa euro): 1 (248 585,76)
Ierosināto izmeklēšanu skaits: 2
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no ES fondu 2007. – 2013.gada
plānošanas perioda, EEZ/Norvēģijas
finanšu instrumentu un Latvijas Šveices
sadarbības programmām”
18.

Informatīvā ziņojuma 6.2.sadaļa

Ierosināto disciplinārlietu skaits: 0

Satiksmes ministrija
Ziņojuma projekta 6.2.sadaļa, 40.lpp.: lūdzam
papildināt sadaļu ar Satiksmes ministrijas rīcībā
esošu informāciju par neatbilstībām ES fondu 2014.2020.gada plānošanas periodā ES fondos līdz
2015.gada 31.decembrim: Atbilstoši sadarbības
iestādes sniegtajai informācijai 6.1.5. specifiskā
atbalsta mērķa “Valsts galveno autoceļu segu
pārbūve, nestspējas palielināšana” ietvaros septiņos
īstenotajos projektos būvdarbu un būvdarbu
uzraudzības iepirkumos, kuros iepirkuma līguma
cena ir virs ES direktīvu noteiktā sliekšņa,
konstatēts, ka nolikumā ir iekļauta prasība par
Latvijas normatīvo aktu prasībām atbilstošu
sertifikātu
nodrošināšanu
uz
piedāvājuma
iesniegšanas brīdi. Eiropas Komisijas Reģionālās
politikas un pilsētpolitikas ģenerāldirektorāta
2014.gada 17.februāra revīzijas ziņojumā (Ares
(2014)383690) ir izdarīts secinājums, ka prasība
uzrādīt Latvijas sertifikātu piedāvājuma iesniegšanas
brīdī ir diskriminējoša, jo tādējādi tiek diskriminēti
pakalpojumu sniedzēji, kas ir reģistrēti citās
dalībvalstīs vai kas izmanto citās dalībvalstīs
reģistrētus ekspertus un ir uzskatāma par EK
Direktīvas 2004/18/EK 44.panta 2.punktā, 46.pantā
un 48.panta 2.punkta e)apakšpunktā minēto
noteikumu pārkāpumu. Vienlaikus atbilstoši
Ministru kabineta 2014.gada 13.oktobra rīkojuma
Nr.573 10.punktam Satiksmes ministrija informē, ka
arī 6.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt
reģionālo mobilitāti, uzlabojot valsts reģionālo
autoceļu kvalitāti” ietvaros divos ātrāk uzsākamajos

Ņemts vērā

Atbilstoši
SI
sniegtajai
informācijai 6.1.5. SAM “Valsts
galveno autoceļu segu pārbūve,
nestspējas palielināšana” ietvaros
septiņos
īstenotajos
projektos
būvdarbu
un
būvdarbu
uzraudzības iepirkumos, kuros
iepirkuma līguma cena ir virs ES
direktīvu
noteiktā
sliekšņa,
konstatēts, ka nolikumā ir iekļauta
prasība par Latvijas normatīvo aktu
prasībām atbilstošu sertifikātu
nodrošināšanu uz piedāvājuma
iesniegšanas
brīdi.
Eiropas
Komisijas Reģionālās politikas un
pilsētpolitikas
ģenerāldirektorāta
2014.gada 17.februāra revīzijas
ziņojumā (Ares (2014)383690) ir
izdarīts secinājums, ka prasība
uzrādīt
Latvijas
sertifikātu
piedāvājuma iesniegšanas brīdī ir
diskriminējoša, jo tādējādi tiek
diskriminēti pakalpojumu sniedzēji,
kas ir reģistrēti citās dalībvalstīs vai
kas izmanto citās dalībvalstīs
reģistrētus
ekspertus
un
ir
uzskatāma par EK Direktīvas
2004/18/EK 44.panta 2.punktā,
46.pantā un 48.panta 2.punkta
e)apakšpunktā minēto noteikumu
pārkāpumu.
Vienlaikus atbilstoši MK 2014.gada
13.oktobra
rīkojuma
Nr.573
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projektos būvdarbu un būvdarbu uzraudzības
iepirkumos, kuros iepirkuma līguma cena ir virs ES
direktīvu noteiktā sliekšņa, konstatēta augstāk
minētā diskriminējoša prasība. Ņemot vērā minēto,
lūdzam papildināt informatīvo ziņojumu arī ar
minēto informāciju.

19.

Informatīvā ziņojuma 7.sadaļa

10.punktam SM informē, ka arī
6.3.1. SAM “Palielināt reģionālo
mobilitāti, uzlabojot valsts reģionālo
autoceļu kvalitāti” ietvaros divos
ātrāk
uzsākamajos
projektos
būvdarbu
un
būvdarbu
uzraudzības iepirkumos, kuros
iepirkuma līguma cena ir virs ES
direktīvu
noteiktā
sliekšņa,
konstatēta
augstāk
minētā
diskriminējoša prasība.
Detalizētāka informācija par SI
pieņemtajiem
neatbilstību
lēmumiem, to apjomu, kā arī
maksājumu atgūšanas veidu tiks
iekļauta nākamajā MK pusgada
ziņojumā.
Panākta

vienošanās

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības saskaņošanas laikā. Sniegts
skaidrojums.
ministrija
VARAM iebilst pret piedāvāto ziņojuma projekta
7.sadaļas „2014.–2020.gada plānošanas perioda ES
fondu ieviešana” 40.lpp. trešās rindkopas redakciju
un lūdz to precizēt, nenosakot atrunu:
„(..) un tikai gadījumos, ja tās saskaņotas Koalīcijas
partneru darba grupā par ES fondu jautājumiem vai
MK.”
VARAM norāda, ka šāda iecere radīs papildu
administratīvo slogu, jo šāda veida papildu
saskaņošanas procedūras neizbēgami prasīs papildu
darba, laika un cilvēkresursu ieguldījumu no nozaru
ministrijām kā atbildīgajām iestādēm, tā vietā, lai
atbildīgās iestādes varētu koncentrēt resursus uz
specifisko atbalsta mērķu (turpmāk – SAM)
uzsākšanu. Tāpēc lūdzam dzēst atrunu „…tikai

Vēršam uzmanību, ka laika
grafiks pēc būtības ir plānots kā
uzraudzības mehānisms, lai
varētu izvērtēt, kāds ir SAM
regulējuma izstrādes process pret
sākotnēji
plānoto,
regulāri
aktualizējot informāciju par
izpildes progresu, bet nav
plānots, ka tas būtu jāaktualizē
katru reizi, kā termiņš tiek
kavēts, lai, kā jau minēts
VARAM iebildumā, neradītu
lieku administratīvo slogu.
Tāpēc atsevišķu termiņu maiņa
būtu veicama tikai īpaši
pamatotos
gadījumos,
un
attiecīgi
lēmums
par
to
pieņemams MK vai KDG.
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20.

Informatīvā
ziņojuma
“Komunikācijas aktivitātes”

gadījumos, ja tās saskaņotas Koalīcijas partneru Vienlaikus apstiprinām, ka laika
darba grupā par ES fondu jautājumiem vai MK”. grafiku ir arī turpmāk plānots
aktualizēt, šobrīd nenosakot
konkrētu regularitāti, bet gan
izvērtējot
situāciju
un
nepieciešamību,
piemēram,
ņemot vērā faktisko izpildes
progresu
konkrētos
SAM,
kopējo ieviešanas progresu,
iespējamos KDG lēmumus u.c.
sadaļa
Ņemts vērā ar precizējumiem

Ekonomikas ministrija

Lūdzam papildināt ziņojuma sadaļu “komunikācijas
aktivitātes” ar šādu rindkopu:
“Papildus
VI
īstenotajiem
komunikācijas
pasākumiem, arī EM 2015. gada rudenī jau trešo
reizi
organizēja
forumu
ciklu
“Atbalsts
uzņēmējiem”, viesojoties 9 Latvijas pilsētās un
informējot sabiedrību par visiem ar ES fondiem
saistītajiem jautājumiem attiecībā uz ES fondu
2014.-2020.gada plānošanas periodā plānoto
atbalstu uzņēmējiem. Pasākumos informāciju
esošajiem un topošajiem uzņēmējiem sniedza, tādas
institūcijas kā EM, VARAM, CFLA, ALTUM,
LIAA, NVA, LAD u.c.. Pasākumu cikls tiek
organizēts, ar mērķi nodrošināt
informācijas
pieejamību cilvēkiem Rīgā un reģionos par plānoto
un pieejamo līdzfinansējumu uzņēmējdarbības
attīstībai. Forumus EM organizē jau trešo gadu.
2015.gada forumos kopumā piedalījās vismaz 950
dalībnieki; papildus jāpiezīmē, ka tiešraidi
(1.12.2015., Rīga) skatījās no 358 unikālajām IP
adresēm.
EM uztur facebook.com kontu “Atbalsts
uzņēmējiem”
(www.facebook.com/atbalstsuznemejiem).
Tajā
regulāri tiek publicēta informācija par EM, LIAA,

Informatīvā
ziņojuma
sadaļa
“komunikācijas
aktivitātes”
papildināta sekojoši:
“Papildus
VI
īstenotajiem
komunikācijas pasākumiem, arī EM
2015. gada rudenī jau trešo reizi
organizēja forumu ciklu “Atbalsts
uzņēmējiem”, viesojoties 9 Latvijas
pilsētās un informējot sabiedrību par
visiem ar ES fondiem saistītajiem
jautājumiem attiecībā uz ES fondu
2014.-2020.gada
plānošanas
periodā
plānoto
atbalstu
uzņēmējiem.
Pasākumos
informāciju
esošajiem
un
topošajiem uzņēmējiem sniedza,
tādas institūcijas kā EM, VARAM,
CFLA, ALTUM, LIAA, NVA,
Lauku atbalsta dienests u.c..
Pasākumu cikls tiek organizēts, ar
mērķi nodrošināt
informācijas
pieejamību cilvēkiem Rīgā un
reģionos par plānoto un pieejamo
līdzfinansējumu uzņēmējdarbības
attīstībai, tostarp mērķa sasniegšana
tiek nodrošināta ar sociālā tīkla
Facebook
konta
“Atbalsts
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ALTUM, NVA, LAD u.c. institūciju aktuālā
informācija par plānoto un pieejamo ES fondu
atbalstu esošajiem un topošajiem Latvijas
uzņēmējiem.”

21.

Informatīvā ziņojuma 7.sadaļa

Satiksmes ministrija
Ziņojuma projekta 7.sadaļa, 42.lpp. otrā rindkopa:
ziņojuma projektā minēts, ka atbilstoši SAM
ieviešanas laika grafikam šobrīd tiek kavēta vairāku
SAM uzsākšanas priekšnosacījumu izpilde, kā arī
ieviešanas nosacījumu izstrāde atsevišķu AI (EM,
IZM, KM, VARAM, VM, SM) pārziņā esošajiem
SAM, kas, cita starpā, nereti ir saistīts ar ilgstošo
ieviešanas nosacījumu saskaņošanas procedūru ar
iesaistītajām pusēm. Ja SAM uzsākšanas
priekšnosacījumu vai ieviešanas nosacījumu izpilde
tiek vērtēta atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada
14.jūlija sēdē apstiprinātajam SAM ieviešanas laika
grafikam, aicinām vadošo iestādi ziņojumā fiksēt, ka
laika nobīdes radušās arī 2014.-2020.gada
plānošanas perioda Eiropas Savienības fondu
ieviešanas sistēmas izstrādes kavējumu dēļ.

22.

Informatīvā ziņojuma 7.sadaļa

Satiksmes ministrija
Ziņojuma projekta 7.sadaļa, 42.lpp. trešā rindkopa:
ziņojuma projektā minēts, ka ir jāaktualizē MK
2015.gada 14.jūlija sēdē saskaņotais SAM
ieviešanas laika grafiks. Satiksmes ministrija piekrīt,
ka laika grafiks ir jāaktualizē. Aicinām SAM
ieviešanas laika grafika aktualizāciju nodrošināt
regulāri, nevis vienu reizi pirms ziņojuma par ES

uzņēmējiem” uzturēšanu. Forumus
EM organizē jau trešo gadu.
2015.gada
forumos
kopumā
piedalījās vismaz 950 dalībnieki;
papildus jāpiezīmē, ka tiešraidi
(2015.gada 1.decembris, Rīga)
skatījās no 358 unikālajām IP
adresēm.”
Panākta
vienošanās
saskaņošanas laikā. Sniegts
skaidrojums. Informējam, ka
izpildes progress tiek vērtēts pret
MK 2015.gada 14.jūlija sēdē
saskaņoto SAM ieviešanas laika
grafiku. Vienlaikus vēršam
uzmanību, ka lielākā daļa
normatīvā
regulējuma
tika
izstrādāts jau 2014.gada beigās,
2015.gada sākumā, tai skaitā,
piemēram, vadlīnijas attiecināmo
un
neattiecināmo
izmaksu
noteikšanai, un MK noteikumu
par SAM īstenošanu izstrādei,
tāpēc nav pamata norādīt, ka
kavēšanās
pret
2015.gada
14.jūlija sēdē saskaņoto laika
grafiku būtu radušās tieši
ieviešanas sistēmas izstrādes
kavējumu dēļ.
Panākta
vienošanās
saskaņošanas laikā. Sniegts
skaidrojums.
Vēršam uzmanību, ka laika
grafika mērķis ir uzraudzīt
faktisko izpildi pret sākotnējiem
plāniem, tāpēc nebūtu lietderīgi
mainīt plānotos termiņus bieži,
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fondu investīciju progresu sagatavošanas, jo SAM
uzsākšanas
priekšnosacījumu
/
ieviešanas
nosacījumu izstrādes laikā dažkārt mainās ES fondu
ieviešanas sistēmas prasības, kā arī sistēmas procesu
organizācijas un ierobežojumu noteikšanas principi,
tāpat termiņus ietekmē arī nereti mainīgās sociālo
partneru vēlmes un prasības, kas ievieš korekcijas
SAM ieviešanas laika grafikā. Vienlaikus, ņemot
vērā 2015.gada 3.decembra Koalīcijas partneru
darba grupas par Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda jautājumiem lemto par
priekšlikumu par citiem darbības programmas
“Izaugsme un nodarbinātība”
grozījumiem
sagatavošanu, lūdzam vadošo iestādi informēt par
laika grafiku darbības programmas grozījumu
veikšanai, lai atbildīgās iestādes varētu plānot savas
darbības SAM īstenošanai, jo darbības programmas
grozījumi ietekmē SAM ieviešanas laika grafiku.

23.

Ziņojuma tabula Nr.4 “EM progress uz
Ekonomikas ministrija
2016.gada 20.janvāri SAM ieviešanā”
Lūdzam precizēt ziņojuma tabulu nr.4 “EM progress
un risku sadaļu
uz 2016.gada 20.janvāri SAM ieviešanā” un risku
sadaļu izteikt šādā redakcijā:

savukārt par faktisko progresu
tiek ziņots vienu reizi mēnesī.
Attiecīgi laika grafiks pēc
būtības ir plānots kā uzraudzības
mehānisms, lai varētu izvērtēt,
kāds ir SAM regulējuma
izstrādes process pret sākotnēji
plānoto, regulāri aktualizējot
informāciju
par
izpildes
progresu, bet nav plānots, ka tas
būtu jāaktualizē katru reizi, kā
termiņš tiek kavēts, lai neradītu
lieku administratīvo slogu.
Vienlaikus apstiprinām, ka laika
grafiku ir arī turpmāk plānots
aktualizēt, šobrīd nenosakot
konkrētu regularitāti, bet gan
izvērtējot
situāciju
un
nepieciešamību,
piemēram,
ņemot vērā faktisko izpildes
progresu
konkrētos
SAM,
kopējo ieviešanas progresu,
iespējamos KDG lēmumus u.c.
Attiecībā
uz
grozījumiem
darbības programmā “Izaugsme
un nodarbinātība” (turpmāk –
DP) informējam, ka papildināto
grozījumu priekšlikumu plānots
prezentēt tuvākajā KDG sēdē, un
pēc tam tas būs atkārtoti virzāms
saskaņošanai
Uzraudzības
komitejā.
Ņemts vērā ar precizējumiem

Skatīt
informatīvā
ziņojuma
preicizēto tabulu Nr.4 “EM progress
uz 2016.gada 20.janvāri SAM
ieviešanā”
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“Tehnoloģiju pārneses programma
EM sadarbībā ar FM ir izstrādājusi jaunu 1.2.1. SAM
„Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.3.
pasākuma „Inovāciju vaučeri MVK” (turpmāk –
1.2.1.3. pasākums) ieviešanas modeli, proti, 1.2.1.3.
pasākums tiks apvienots ar 1.2.1.2.pasākumu
“Atbalsts
tehnoloģiju
pārneses
sistēmas
pilnveidošanai” un ieviests ar LIAA starpniecību,
kurā kā papildus struktūrvienība tiks izveidots
Vienotais tehnoloģiju pārneses centrs. Par cik
Tehnoloģiju pārneses programma papildina virkni
IZM un EM aktivitātes atbalstam pētniecībai un
inovācijai, precizētais sākotnējais novērtējums līdz
2016.gada 23.februārim tiks nosūtīts saskaņošanai
AK dalībniekiem un tiks uzsāktas diskusijas par
programmas
ieviešanas
modeli
(sarežģīta
programma).
Finanšu instrumenti
Lai nodrošinātu 2014.-2020.gada plānošanas perioda
finanšu instrumentu uzsākšanu, nepieciešama
līguma par fondu fondu starp Atlum un CFLA
noslēgšana (līgumu slēgšana indikatīvi paredzēta
2016.gada maijā). Lai nodrošinātu finanšu
pieejamības nepārtrauktību saimnieciskās darbības
veicējiem līdz jaunu atbalsta instrumentu ieviešanai,
ir pagarinātas finanšu instrumentu 2007.–
2013.plānošanas perioda atbalsta aktivitātes (mikro
aizdevumu, aizdevumu uzņēmējdarbības uzsācējiem
un aizdevumu un īstermiņa eksporta kredītu
garantiju līgumu slēgšana paredzēta līdz 2016.gada
jūnijam un riska kapitāla ieguldījumiem – līdz
2016.gada oktobrim). Ņemot vērā, ka riska kapitāla
fondu pārvaldnieki tiks izvēlēti publiskās iepirkumu
procedūras ietvarā, pastāv risks, ka akselerācijas,
sēklas un sākuma kapitāla fondi un izaugsmes
kapitāla fondi tiks ieviesti vēlāk, nekā paredzēts
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(normatīvie akti publisko iepirkumu jomā paredz
apstrīdēšanas iespējas dažādās iepirkumu stadijās).
Daudzdzīvokļu māju siltināšanas programma.
EM dots uzdevums iesniegt MK noteikumu
apstiprināšanai MK līdz 2016.gada 29.februārim.
Saskaņā ar EK DG COMP prasībām MK noteikumos
ir iekļauti valsts atbalsta nosacījumi. Pašlaik notiek
šo papildinājumu saskaņošana ar iestādēm un ar
citiem partneriem.
Skaidrojam un lūdzam ņemt vērā, ka
1. 2016.gada 12.janvārī tika saņemts EK DG Regio
viedoklis, ka “[…] as the launching of the scheme
has been delayed for a notable period of time,
therefore the Commission services count on the
expertise of the managing authority and the
responsible ministry to tackle in the most
appropriate manner all Commission's concerns, and
launch the right scheme in order to achieve the
targets of the Operational Programme as well as the
targets of Latvia's long terms renovation strategy
2014-2020 (notified under Art 7 of the EE Directive
2012/27/EU) in due time.”
EM un FM vienojās, ka MK noteikumi tiek virzīti
tālākai apstiprināšanai un atbalsta intensitātes
uzraudzīšana netiks regulēta MK noteikumos, bet
Altum kārtībās par atbalsta izsniegšanu un
uzraudzību, saskaņojot to ar Ekonomikas ministriju
un Finanšu ministriju.
2. 2016.gada 25.janvārī tika saņemts EK DG Comp
viedoklis par valsts atbalstu šajā programmā. MK
noteikumi ir precizēti atbilstoši valsts atbalsta
regulējumam un nosūtīti oficiālajai saskaņošanai
2016.gada 8.februārī.”
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24.

Informatīva ziņojuma tabulā Nr.5 “IZM
Ņemts vērā
Izglītības un zinātnes ministrija
progress uz 2016.gada 20.janvāri SAM
Lūdzam precizēt informāciju Ziņojuma projekta
ieviešanā”
tabulā Nr.5 “IZM progress uz 2016.gada 20.janvāri
SAM ieviešanā” (42.lpp.):
a. Rindā “MK noteikumu izsludināti
VSS” lūdzam kavēto skaitu samazināt no 7 uz 6 un
izpildīto skaitu palielināt no 11 uz 12;
Informējam, ka līdz 20.01.2016. Valsts
sekretāru sanāksmē ir izsludināti šādi Ministru
kabineta noteikumu projekti par Ministrijas pārziņā
esošo
specifisko
atbalsta
mērķu/pasākumu
īstenošanu:
1)
Ministru kabineta noteikumu projekts
„Darbības
programmas
„Izaugsme
un
nodarbinātība” 8.5.2. specifiskā atbalsta mērķa
„Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību
Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai” īstenošanas
noteikumi” (04.06.2015., VSS-607);
2)
Ministru kabineta noteikumu projekts
„Darbības
programmas
„Izaugsme
un
nodarbinātība” 8.3.6. specifiskā atbalsta mērķa
„Ieviest izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu”
8.3.6.1.pasākuma „Dalība starptautiskos pētījumos
un nacionālo izglītības pētījumu veikšana” 1.kārtas
„Dalība starptautiskos pētījumos” īstenošanas
noteikumi” (04.06.2015., VSS-608);
3)
Ministru kabineta noteikumu projekts
„Darbības
programmas
„Izaugsme
un
nodarbinātība” 8.4.1.specifiskā atbalsta mērķa
„Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo
kompetenci”
8.4.1.1.pasākuma
„Izmēģinājumprojekts bezdarba riskam pakļauto
nodarbināto personu atbalstam” īstenošanas
noteikumi” (09.07.2015., VSS-738);
4)
Ministru kabineta noteikumu projekts
„Darbības
programmas
„Izaugsme
un
nodarbinātība” 8.5.3. specifiskā atbalsta mērķa

Skatīt
informatīvā
ziņojuma
preicizēto tabulu Nr.5 “IZM
progress uz 2016.gada 20.janvāri
SAM ieviešanā”
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„Nodrošināt profesionālās izglītības iestāžu efektīvu
pārvaldību un iesaistītā personāla profesionālās
kompetences pilnveidi” īstenošanas noteikumi”
(13.08.2015.,VSS-849);
5)
Ministru kabineta noteikumu projekts
„Darbības
programmas
„Izaugsme
un
nodarbinātība” 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa
„Palielināt modernizēto profesionālās izglītības
iestāžu skaitu” īstenošanas noteikumi” (08.10.2015.,
VSS-1013);
6)
Ministru kabineta noteikumu projekts
„Darbības
programmas
„Izaugsme
un
nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa
„Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi”
īstenošanas noteikumi” (07.01.2016., VSS-12);
7)
Ministru kabineta noteikumu projekts
„Darbības
programmas
„Izaugsme
un
nodarbinātība” 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa
„Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm
izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”
8.3.2.1.pasākuma
„Atbalsts
nacionāla
un
starptautiska mēroga pasākumu īstenošanai
izglītojamo
talantu
attīstībai"
īstenošanas
noteikumi” (07.01.2016., VSS-21).
Papildus Ministru kabineta noteikumu skaitam, kas
izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē ir pieskaitāmi
Ministru kabineta noteikumi, kas jau pieņemti
Ministru kabinetā (līdz 20.01.2016.- 5 Ministru
kabineta noteikumi, skatīt nākamo komentāru), kopā
veidojot vērtību 12.
b. Rindā “MK noteikumu apstiprināšana
MK” lūdzam kavēto skaitu samazināt no 5 uz 4 un
izpildīto skaitu palielināt no 4 uz 5.
Informējam, ka līdz 20.01.2016. Ministru
kabinetā ir pieņemti šādi Ministru kabineta
noteikumi par Ministrijas pārziņā esošo specifisko
atbalsta mērķu /pasākumu īstenošanu:
1) Ministru kabineta 07.07.2015. noteikumi Nr.385
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„Darbības
programmas
"Izaugsme
un
nodarbinātība" 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa
"Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes
un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos
pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un
nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā"
īstenošanas noteikumi”;
2) Ministru kabineta 18.08.2015. noteikumi Nr.479
„Darbības
programmas
"Izaugsme
un
nodarbinātība" 8.2.4. specifiskā atbalsta mērķa
"Nodrošināt atbalstu EQAR aģentūrai izvirzīto
prasību izpildei" īstenošanas noteikumi”;
3) Ministru kabineta 24.11.2015. noteikumi Nr.670
„Darbības
programmas
"Izaugsme
un
nodarbinātība" 8.3.1. specifiskā atbalsta mērķa
"Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās
izglītības saturu" 8.3.1.1. pasākuma "Kompetenču
pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija
un ieviešana" īstenošanas noteikumi”;
4) Ministru kabineta 12.01.2016. noteikumi Nr.34
“Darbības
programmas
"Izaugsme
un
nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa
„Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko
un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo
finansējumu,
ieguldot
cilvēkresursos
un
infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskās
ievirzes pētījumi" īstenošanas noteikumi”;

Ministru kabineta 19.01.2016. noteikumi Nr.50
“Darbības
programmas
„Izaugsme
un
nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa
„Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju
pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju
piesaistīt
ārējo
finansējumu,
ieguldot
cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2.
pasākuma
„Pēcdoktorantūras
pētniecības
atbalsts” īstenošanas noteikumi”.
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25.

Informatīva ziņojuma tabulā Nr.5 “IZM
Ņemts vērā
Izglītības un zinātnes ministrija
progress uz 2016.gada 20.janvāri SAM
Lūdzam precizēt informāciju Ziņojuma projekta
ieviešanā”
tabulā Nr.5 “IZM progress uz 2016.gada 20.janvāri
SAM ieviešanā” attiecībā uz profesionālo izglītību
(43.lpp.) izsakot to šādā redakcijā:
„Profesionālā izglītība:
Nobīde 8.1.3.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt
modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu”
uzsākšanā saistīta ar:
1) ilgstošo diskusiju procesu nacionālās
vienošanās panākšanai par SAM finansējuma
sadalījuma metodiku;
2) ES
fondu
uzraudzības
komitejas
24.11.2015.sēdē (protokols Nr. P-2015/UK/3)
nolemto par SAM projektu iesniegumu vērtēšanas
kritēriju apstiprināšanu ar nosacījumu, ka tiek
turpinātas diskusijas par sākotnējo novērtējumu,
kartējumu un MK noteikumu projektu, kas ir
izsludināts VSS 2015.gada 8.oktobrī.

Skatīt
informatīvā
ziņojuma
precizēto tabulu Nr.5 “IZM progress
uz 2016.gada 20.janvāri SAM
ieviešanā”

Atbilstoši ES fondu uzraudzības komitejas sēdē
nolemtajam notiek saskaņošanas process par EK
iebildumiem par paplašinātajā sākotnējā
novērtējumā
iekļauto
SAM
investīciju
kartējumu profesionālās vidējās kultūrizglītības
iestādēm, tai skaitā par plānoto finansējuma
intensitāti un SAM ieguldījumu papildinātību ar
citiem finanšu avotiem ievērojot profesionālās
vidējās kultūrizglītības iestāžu kopējā audzēkņu
skaita proporciju pret audzēkņu skaitu
profesionālās vidējās izglītības programmās.”.
26.

Informatīva ziņojuma tabulā Nr.5 “IZM
Ņemts vērā
Izglītības un zinātnes ministrija
progress uz 2016.gada 20.janvāri SAM
Lūdzam precizēt informāciju Ziņojuma projekta
ieviešanā”
tabulā Nr.5 “IZM progress uz 2016.gada 20.janvāri

Skatīt
informatīvā
ziņojuma
precizēto tabulu Nr.5 “IZM progress
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SAM ieviešanā” attiecībā uz vispārējo izglītību (42.
– 43.lpp.) izsakot to šādā redakcijā:
“Vispārējā izglītība
Ieviešanas uzsākšana tiek kavēta, jo nav saskaņots
konceptuālais ziņojums par agrīni skolu pametušo
jauniešu skaita samazināšanu, kas ir viens no
priekšnosacījumiem investīciju uzsākšanai (ex-ante
nosacījums, kura izpildes termiņš tiek kavēts).
Konceptuālais ziņojums ir izsludināts Valsts
sekretāru 2015.gada 5.novembrī, izvērtējot saņemtos
komentārus par ziņojuma projektu, IZM ir
nepieciešams papildu laiks konceptuālā ziņojuma
precizēšanai un saskaņošanai, t.sk. diskusijām ar
iesaistītajām pusēm. Plānots, ka konceptuālais
ziņojums tiks iesniegts apstiprināšanai MK un virzīts
izskatīšanai ES fondu apakškomitejā 2016.gada
martā.

uz 2016.gada
ieviešanā”

20.janvāri

SAM

Ieviešanas uzsākšanu kavē SAM īstenošanas
nosacījumu saskaņošana. Attiecībā uz vispārējās
izglītības iestāžu infrastruktūru ir noteikti
pamatprincipi kartējuma izstrādei, kas ir
apstiprināti MK 2015.gada 29.septembrī
(Prot.Nr.51, 57.§) kā 8.1.2.SAM ietvaros
atbalstāmo vispārējās izglītības iestāžu
stratēģiskie priekšatlases kritēriji.).”
27.

Informatīvā ziņojuma 7.sadaļas tabula Satiksmes ministrija
Panākta
vienošanās
Nr.8 “SM progress uz 2016.gada Ziņojuma projekta 7.sadaļa, 46.lpp., tabula Nr.8: saskaņošanas laikā ar SM par
precizētu redakciju.
20.janvāri SAM ieviešanā”
ziņojuma projektā minēts, ka, ņemot vērā, ka SM
pārziņā ir finansiāli ietilpīgākie SAM, pastāv
finansiāli riski, tai skaitā lielo projektu īstenošanā, lai
sasniegtu 2018.gadam noteiktos snieguma ietvara un
finanšu mērķus. Vēršam uzmanību, ka no Satiksmes
ministrijas kā atbildīgās iestādes puses jau sākotnēji
tika pausta līdzšinējā pieredzē balstīta nostāja, ka
lielo projektu procesi ir objektīvi garāki un izdevumi

Skatīt
informatīvā
ziņojuma
precizēto tabulu Nr.8 “SM progress
uz 2016.gada 20.janvāri SAM
ieviešanā”
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projektu ietvaros tiek veikti projektu īstenošanas
perioda otrajā pusē, līdz ar ko Satiksmes ministrija
jau sākotnēji plānojot vidējā termiņa snieguma
ietvara mērķa apguves iespējas, nerēķinājās ar lielo
projektu progresu un iespējām nodrošināt vidējā
termiņa snieguma ietvara mērķus, bet gan piedāvāja
citu, reālistisku vidējā termiņa snieguma ietvara
mērķu sadalījumu transporta nozares specifisko
atbalsta mērķu griezumā. Ņemot vērā minēto,
lūdzam attiecīgi precizēt ziņojuma projektu.
Vienlaikus vēršam uzmanību, ka ziņojuma projekta
7.2.sadaļā (53.lpp. pirmā rindkopa) minēts, ka
2015.gadā kopā veiktas investīcijas gandrīz divreiz
lielākā apmērā nekā bija prognozēts, galvenokārt
saistībā ar SM valsts galveno un reģionālo ceļu
projektu intensīvu ieviešanas periodu un sekmīgu
būvniecības sezonu. Ņemot vērā minēto, lūdzam
izvērtēt nepieciešamību precizēt ziņojuma projekta
7.sadaļas tabulā Nr.8 paustos apgalvojumus.
28.

Informatīvā ziņojuma 7.sadaļas tabula Satiksmes ministrija
Panākta
vienošanās
Nr.8 “SM progress uz 2016.gada Ziņojuma projekta 7.sadaļa, 46.lpp., tabula Nr.8: saskaņošanas laikā ar SM par
precizētu redakciju.
20.janvāri SAM ieviešanā”
ziņojuma
projektā
minēts,
ka
dzelzceļa
elektrifikācijas projektam plānotais finansējums
veido vairāk kā ceturto daļu no prioritārajam
virzienam “Ilgtspējīga transporta sistēma” pieejamā
KF finansējuma un snieguma ietvara finanšu mērķis
2018.gadā kopā ar nacionālo līdzfinansējumu
sasniedz ~ 89 milj.euro. Vēršam uzmanību, ka
minētā informācija ir pretrunā ar ziņojuma projekta
5.pielikumu, jo saskaņā ar ziņojuma projekta
5.pielikumu 6.2.1.specifiskā atbalsta mērķa
“Nodrošināt konkurētspējīgu un videi draudzīgu
TEN-T dzelzceļa tīklu, veicinot tā drošību, kvalitāti
un kapacitāti” sertificēto izdevumu mērķis
2018.gadā ir 41,8 milj.euro un to plānots nodrošināt
ar specifiskā atbalsta mērķa ietvaros plānotajiem

Skatīt
informatīvā
ziņojuma
precizēto tabulu Nr.8 “SM progress
uz 2016.gada 20.janvāri SAM
ieviešanā”
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dzelzceļa infrastruktūras modernizācijas un izbūves
projektiem.
29.

Informatīvā ziņojuma 7.sadaļas tabula Satiksmes ministrija
Ņemts vērā. Papildinājums
Ziņojuma projekta 7.sadaļa, 46.lpp., tabula Nr.8: saskaņots ar SM.
Nr. 8
ziņojuma projektā minēts, ka, ņemot vērā finansiālo .
ietekmi negatīvu risku iestāšanās gadījumā, lielo
projektu ieviešanas gaita tiek īpaši uzraudzīta.
Vēršam uzmanību, ka Eiropas Savienības
struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada
plānošanas perioda vadības likumā neparedz
atbildīgajām iestādēm funkciju veikt lielo projektu
ieviešanas gaitas uzraudzību. Līdz ar to, atbildīgajām
iestādēm nav finanšu resursu minētās funkcijas
veikšanai. Ņemot vērā minēto, uzskatām, ka ir
nepieciešams veikt grozījumus Eiropas Savienības
struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada
plānošanas perioda vadības likumā, paredzot
atbildīgajām iestādēm papildu funkciju lielo
projektu ieviešanas uzraudzībā.
Vienlaikus vēlamies atzīmēt, ka, neskatoties uz to,
ka normatīvie akti to neparedz, kā arī neskatoties uz
to, ka atbilstoši ziņojuma projekta 3.3.sadaļā (24.lpp.
otrā rindkopa) minētajam, Satiksmes ministrijai ir
jāuzstāda kā prioritāte atlikušo maksājumu
pieprasījumu izskatīšanai un lēmumu pieņemšanai
par izdevumu attiecināmību un maksājumiem līdz
2016.gada 31.martam, Satiksmes ministrija esošās
kapacitātes un iespēju ietvaros veic visas
nepieciešamās darbības, lai izpildītu 24.11.2015 ES
fondu Uzraudzības komitejā un 03.12.2015
Koalīcijas partneru darba grupas sēdē Satiksmes
ministrijai dotos uzdevumus attiecībā uz lielo
projektu sagatavošanas uzraudzību.

Ziņojuma
projekta
7.sadaļa
papildināta ar šādu rindkopu:
“SM vērš uzmanību, ka ES fondu
2014.-2020.gada
plānošanas
perioda vadības likumā neparedz AI
funkciju veikt lielo projektu
sagatavošanas un ieviešanas gaitas
uzraudzību tādā detalizācijā, kā to
šobrīd pieprasa EK, līdz ar to
attiecīgajām AI nav papildu finanšu
resursu minētās funkcijas veikšanai.
SM aicina izskatīt iespēju veikt
grozījumus ES fondu 2014.2020.gada plānošanas perioda
normatīvajos aktos, paredzot AI
atsevišķu funkciju lielo projektu
sagatavošanas
un
ieviešanas
uzraudzībā. Tuvākajā laikā VI plāno
piedāvāt risinājumu saistībā ar AI
iesaisti lielo projektu ieviešanas
sagatavošanā un uzraudzībā.”
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30.

Informatīvā ziņojuma 7.sadaļas tabula
Panākta
vienošanās
saskaņošanas
laikā
ar
VARAM
Vides
aizsardzības
un
reģionālās
attīstības
Nr.10 “VARAM progress uz 2016.gada
par
precizētu
redakciju.
ministrija
20.janvāri SAM ieviešanā”
VARAM iebilst pret ziņojuma projekta tabulā Nr.10
„VARAM progress uz 2016.gada 20.janvāri SAM
ieviešanā” 48.lpp norādīto risku „Atkritumu
pārstrādes jomā bijusi negatīva pieredze ES fondu
2007.–2013.gada plānošanas periodā dalītās
atkritumu pārstrādes sistēmas jomā un netika apgūts
pieejamais finansējums lielā apjomā”.

Skatīt informatīvā ziņojuma tabulu
Nr.10 “VARAM progress uz
2016.gada
20.janvāri
SAM
ieviešanā”.

VARAM vērš uzmanību, ka 2007. -2013.gada
plānošanas periodā netika atbalstīta atkritumu
pārstrāde. Attiecīgi izdarītais secinājums par risku ir
nekorekts. Papildus norādām, ka attiecībā uz dalītās
vākšanas sistēmas attīstību VARAM ir mazinājusi
risku, paplašinot dalītās vākšanas aktivitāšu
atbalstāmo izmaksu un finansējuma saņēmēju loku.
31.

Informatīvā ziņojuma 7.1.sadaļa

Izglītības un zinātnes ministrija

Ņemts vērā

Lūdzam precizēt Ziņojuma projekta 7.1. nodaļā “Exante nosacījumu izpildes progress” sniegto
informāciju (49.lpp.), nosakot, ka konceptuālo
ziņojumu ex-ante nosacījuma izpildei Ministrija
plāno virzīt apstiprināšanai Ministru kabinetā un
iesniegt Eiropas Komisijai indikatīvi 2016.gada
martā.
32.

Informatīvā ziņojuma 4.pielikums

Ekonomikas ministrija
Lūdzam
precizēt
ziņojuma
4.pielikumā
3.1.1.5.pasākuma radītāja “To komersantu skaits,
kuri saņem atbalstu” 2018.gada vērtību pārplānot uz
0, jo rādītājs ir uzņēmumu skaits. Tie būs
būvniecības projekti, kuriem ir ilgs īstenošanas
periods, kā arī rādītājā uzrādāmi pabeigtie projekti neviens 2018.gadā nebūs pabeigts.

Ņemts vērā

Minēto konceptuālo ziņojumu
plānots virzīt apstiprināšanai MK un
iesniegt EK indikatīvi 2016.gada
martā.

Skatīt
informatīvā
precizēto 4.pielikumu.
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33.

Informatīvā ziņojuma 4.pielikums

34.

Informatīvā ziņojuma 4.pielikums

Daļēji ņemts vērā,
11. un 12.kolonnās izveidotas
Lūdzam precizēt Ziņojuma projekta 4.pielikuma 11. atsauces, ka rādītāji ietver arī
un 12.kolonnas nosaukumus, norādot, ka kolonnā DPP esošu informāciju.
iekļauta arī darbības programmas papildinājumā
esošā informācija. Tā piemēram, 4.pielikumā ir
iekļauti arī specifiskie izvērtēšanas rādītāji (SIR),
kas ir darbības programmas papildinājuma, nevis
darbības programmas rādītāji. Tāpat pielikumā un
norādītajās kolonnās ir iekļautas tādu darbības
programmas rādītāju 2018.gadā sasniedzamās
vērtības, kas plānotas attiecīgā specifiskā atbalsta
mērķa īstenošanas noteikumos, taču nav plānotas
darbības programmā.

Izglītības un zinātnes ministrija

Izglītības un zinātnes ministrija

Ņemts vērā

Lūdzam precizēt Ziņojuma projekta 4.pielikumu
attiecībā uz 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa SIR
vērtību (Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi un
absolventi vecumā līdz 25 gadiem, kas piedalījušies
starptautiskajos jauno profesionāļu meistarības
konkursos), kas uz 2023 gadu ir 40 nevis 80
atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 30.decembra
rīkojumā Nr.821 „Par Karjeras izglītības īstenošanas
plānu valsts un pašvaldību vispārējās un
profesionālās
izglītības
iestādēs
2015.20120.gadam” noteiktajam.
35.

Informatīvā ziņojuma 4.pielikums

Izglītības un zinātnes ministrija
Lūdzam precizēt Ziņojuma projekta 4.pielikumā
„Eiropas Savienības Kohēzijas politikas fondu 2014.
- 2020. gada plānošanas perioda darbības
programmas "Izaugsme un nodarbinātība" un tās
papildinājuma rādītāju saraksts un prognozes” pie
1.1.1.specifiskā atbalsta mērķa 1.1.1.2.pasākuma
„Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” iznākuma

Ņemts vērā

Skatīt
informatīvā
precizēto 4.pielikumu.

ziņojuma

Skatīt
informatīvā
precizēto 4.pielikumu.

ziņojuma

Skatīt
informatīvā
precizēto 4.pielikumu.

ziņojuma
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rādītāja „Privātās investīcijas, kas papildina valsts
atbalstu inovācijām vai pētniecības un izstrādes
projektiem” vērtību 2016.gadā no „107 358” euro uz
„0” euro, ņemot vērā aktuālākās prognozes par
projektu uzsākšanu. Skaidrojam, ka vienošanos ar
Valsts izglītības attīstības aģentūru par projekta
īstenošanu plānots noslēgt 2016.gada augustā, bet
līgumus ar pētniecības pieteikumu iesniedzējiem par
pētniecības pieteikumu īstenošanu indikatīvi varētu
slēgt 2017.gada sākumā, no kā izriet, ka iepriekš
minētā iznākuma rādītāja vērtība veidosies, sākot ar
2017.gadu.
36.

Informatīvā ziņojuma 4.pielikums

Satiksmes ministrija
Ziņojuma projekta 4.pielikums: Vēršam uzmanību,
ka ziņojuma projekta 4.pielikums (6.1.5. un
6.3.1.specifisko atbalsta mērķu plānotās vērtības)
nav precizēts atbilstoši Satiksmes ministrijas
2016.gada 11.janvārī vadošajai iestādei sniegtajai
informācijai. Lūdzam precizēt ziņojuma projekta
4.pielikumu atbilstoši Satiksmes ministrijas
sniegtajai informācijai (pielikumā).

37.

Informatīvā ziņojuma 4.pielikums

Tieslietu ministrija
Attiecībā uz informatīvā ziņojuma 4. pielikumu
norādām, ka šobrīd attiecībā uz 3.4.1. SAM gaidām
norādījumus no vadošās iestādes par precīzo summu.
Ņemot vērā minēto, Tieslietu ministrija informāciju
par rādītājiem sniegs pēc informācijas par precīzo
pārdalāmo summu 3. prioritātes ietvaros saņemšanas
no vadošās iestādes. Savukārt attiecībā uz 9.1.2.
SAM un 9.1.3. SAM informējam, ka šobrīd notiek
intensīvs darbs pie nepieciešamo dokumentu
sagatavošanas iesniegšanai AK un saskaņošana,
kuras laikā varētu iezīmēties precizējumi.

Ņemts vērā

Skatīt
informatīvā
precizēto 4.pielikumu.

Panākta
vienošanās
Skatīt
informatīvā
saskaņošanas laikā ar TM,
precizēto 4.pielikumu.
daļēji ņemts vērā.
4.pielikumā ietverta atruna, ka
DP
grozījumu
rezultātā
iespējamas
izmaiņas
finansējuma apmērā, kā arī
attiecībā uz radītājiem.
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38.

Informatīvā ziņojuma 4.pielikums

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrija

Ņemts vērā

Skatīt
informatīvā
precizēto 4.pielikumu.

ziņojuma

Skatīt
informatīvā
precizēto 4.pielikumu

ziņojuma

Skatīt
informatīvā
precizēto 5.pielikumu.

ziņojuma

Lūdzam precizēt ziņojumu projekta 4.pielikumu
“Eiropas Savienības Kohēzijas politikas fondu 2014.
- 2020.gada plānošanas perioda darbības
programmas "Izaugsme un nodarbinātība" un tās
papildinājuma rādītāju saraksts un prognozes”:
- precizēt rādītāja “Pilnveidoti darbības procesi”
vērtības SAM 2.2.1. ietvaros atbilstoši norādītājām
2.2.1.1.pasākuma un 2.2.1.2.pasākuma rādītāja
vērtībām;
precizēt rādītāja “Noslēgtie līgumi par informāciju
sistēmu/ e-pakalpojumu izstrādi/piegādi procentos
no kopējā pilnveidojamo procesu skaita” vērtību
atbilstoši VARAM š.g. janvārī Finanšu ministrijai
sniegtajai informācijai.
39.

Informatīvā ziņojuma 4.pielikums

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrija

Ņemts vērā

4.pielikumā precizēt SAM 3.3.1. un SAM 5.6.2.
rādītāju mērķa vērtības kolonnā “% no 2023.g.
mērķa vērtības” (šobrīd norādīti 380%, kā arī
rādītāju kopsumma neveido 100%).
40.

Informatīvā ziņojuma 5.pielikums

Ekonomikas ministrija
Lūdzam precizēt ziņojuma 5.pielikumā 1.2.2. SAM
maksājumu mērķus, paredzot maksājumus no
2016.gada augusta, bet vienlaicīgi nemainot
2016.gada vērtību. Kā arī 4.2.1. SAM palielināt
2016.gada mērķi uz 13 345 000 euro.

41.

Informatīvā ziņojuma 5.pielikums

Izglītības un zinātnes ministrija
Lūdzam precizēt Ziņojuma projekta 5.pielikumu
„Maksājumu mērķi 2016.gadā finansējuma

Ņemts vērā

a)– i) Ņemts vērā
Skatīt
informatīvā
j) Panākta
vienošanās precizēto 5.pielikumu.
saskaņošanas laikā, sniegts
skaidrojums,
ka
nav
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saņēmējiem 2014.-2020.gada ES fondu plānošanas
periodā, euro”, ņemot vērā sekojošo:
a. 1.1.1.1.pasākumu „Prakstiskas ievirzes
pētījumi” un 1.1.1.2.pasākumu „Pēcdoktorantūras
pētniecības atbalsts” projektu iesniegumu atlasi
plānots uzsākt 2016.gada aprīlī, tādejādi līgumu
slēgšana par projektu īstenošanu indikatīvi plānota
2016.gada jūlijā vai augustā. Pasākuma 1.1.1.1.
ietvaros finansējuma saņēmēji ir zinātniskās
institūcijas, tādejādi, ņemot vērā plānoto līgumu par
projektu īstenošanu noslēgšanas laiku, šī pasākuma
ietvaros 2016.gadā varētu tikt izmaksāti avansa
maksājumi finansējuma saņēmējiem (atbilstoši
Ministrijas prognozei līdz 6 000 000 euro
(struktūrfondu daļa – 5 100 000 EUR)), savukārt
pasākuma 1.1.1.2. finansējuma saņēmējs ir valsts
budžeta iestāde – Valsts izglītības attīstības aģentūra,
līdz ar to, pirmie maksājumu pieprasījumi šī
pasākuma ietvaros varētu tikt apstiprināti 2017.gada
I. ceturksnī (pieņemot, ka pārskata periods ir 3
mēneši,
nepieciešamais laiks maksājumu
pieprasījumu sagatavošanai ir 1 mēnesis, to
izskatīšanai un apstiprināšanai – 1 mēnesis.).
Lūdzam precizēt maksājumu mērķi, tajā neparedzot
maksājumus pasākumu 1.1.1.2. ietvaros, savukārt
maksājumus pasākuma 1.1.1.1. ietvaros – ne vairāk
kā avansa apmērā sākot no 2016.g. septembra (ja
Finanšu ministrijas sagatavotajos maksājumu
mērķos ir paredzēts iekļaut avansa maksājumus);
b. attiecībā uz 8.1.3.specifisko atbalsta
mērķi „Palielināt modernizēto profesionālās
izglītības iestāžu skaitu” ailē „Mērķis, JanvārisNovembris, ES fondu finansējums” norādīt vērtību
„0”;
c.
8.1.3.specifiskā atbalsta mērķa
„Palielināt modernizēto profesionālās izglītības
iestāžu skaitu” projektu iesniegumu atlasi plānots

paredzēts
precizēt
maksājumu
mērķus
2016.gadam vēlāk gada
ietvaros,
novirzes
tiks
skaidrotas
un
panākta
vienošanās ar IZM, ka
komentārs netiek uzturēts
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uzsākt 2016.gada jūlijā, tādejādi līgumu slēgšana par
projektu īstenošanu indikatīvi plānota 2016.gada
septembrī. Minētā specifiskā atbalsat mērķa ietvaros
potenciālie finansējuma saņēmēji ir valsts budžeta
iestādes, pašvaldības un valsts kapitālsabiedrība.
Ņemot vērā plānoto līgumu par projektu īstenošanu
noslēgšanas laiku, maksājumu mērķī būtu ietverami
tikai avansa maksājumi pašvaldībām un valsts
kapitālsabiedrībai (ja FM sagatavotajos maksājumu
mērķos ir paredzēts iekļaut avansa maksājumus),
savukārt pirmie maksājumu pieprasījumi gan valsts
iestāžu, gan pašvaldību un valsts kapitālsabiedrības
gadījumā tiks apstiprināti ne ātrāk kā 2017.gada I.
ceturksnī (pieņēmumus skat. iepriekš). Atbilstoši
Ministrijas prognozēm, nepieciešamais valsts
budžeta finansējums 2016.gadā ir 2 259 242 EUR,
tādejādi ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzam
maksājumus 8.1.3.specifiskā atbalsta mērķim plānot
ne ātrāk kā ar 2016.gada decembri un neplānot
vairāk kā 928 320 euro apmērā (avansa maksājums
5% no pašvaldībām un valsts kapitālsabiedrībai
indikatīvi plānotā struktūrfondu finansējuma);
d. 8.4.1.specifiskā
atbalsta
mērķa
„Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo
kompetenci” projektu iesniegumu atlasi plānots
uzsākt 2016.gada jūnijā, tādejādi līgumu slēgšana
indikatīvi plānota 2016.gada augustā. Ņemot vērā,
ka finansējuma saņēmējs minētā specifiskā atbalsta
mērķa ietvaros ir Valsts izglītības attīstības aģentūra,
tad pirmais maksājumu pieprasījums varētu tikt
iesniegts 2016.gada novembrī (pieņemot, ka
pārskata periods ir 3 mēneši, nepieciešamais laiks
maksājumu pieprasījumu sagatavošanai – 1
mēnesis). Ja pieņem, ka maksājumu pieprasījuma
izskatīšanai un apstiprināšanai nepieciešams 1
mēnesis, tad tas varētu tikt apstiprināts ne ātrāk kā
2016.gada decembrī. Tādejādi aicinām minētā
specifiskā atbalsta mērķa maksājumu mērķi sākt
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plānot ne ātrāk kā no 2016.gada decembra;
e. lūdzam
nenoteikt
mērķi
8.1.2.specifiskā atbalsta mērķim „Uzlabot vispārējās
izglītības iestāžu mācību vidi” ņemot vērā, ka
saskaņā ar Ziņojuma projekta 6.pielikumu Ministru
kabineta noteikumu apstiprināšanas termiņš
indikatīvi ir 2016.gada jūnijs, vienošanās slēgšana
plānota indikatīvi 2016.gada 3. un 4.ceturksnī, kas
tādējādi izslēdz iespēju iesniegt maksājuma
pieprasījumu sadarbības iestādē;
f. lūdzam
samazināt
mērķi
8.3.1.1.pasākumam „Kompetenču pieejā balstīta
vispārējās izglītības satura aprobācija”, ņemot vērā,
ka 8.3.1.1.pasākuma ietvaros 27.01.2016. ir
izsludināta atlase (projektu iesniegumu iesniegšana
līdz 29.02.2016.), projekta īstenošanas uzsākšana ir
indikatīvi 2016.gada jūlijā, tādējādi pirmais
maksājumu pieprasījums plānots 2016.gada oktobrī,
tādējādi minētais pasākums ieguldījumu kopējā
mērķa izpildē sniegs 2016.gada decembrī un ne
vairāk kā 364 862 euro;
g. lūdzam
samazināt
mērķi
8.3.2.1.pasākumam
„Atbalsts
nacionāla
un
starptautiska mēroga pasākumu īstenošanai
izglītojamo talantu attīstībai”, ņemot vērā, ka
8.3.2.1.pasākuma ietvaros Ministru kabineta
noteikumus plānots apstiprināt 2016.gada marta
beigās, projekta īstenošanas uzsākšana ir indikatīvi
2016.gada jūlijā, tādējādi pirmais maksājumu
pieprasījums plānots 2016.gada oktobrī, tādējādi
8.3.2.1.pasākums ieguldījumu kopējā mērķa izpildē
sniegs 2016.gada decembrī un ne vairāk kā 41 913
euro.
Savukārt
8.3.2.2.pasākuma
„Atbalsts
izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai
(1.kārta)” ietvaros Ministru kabineta noteikumus
plānots apstiprināt 2016.gada maija beigās, projekta
īstenošanas uzsākšana ir indikatīvi 2016.gada
septembra beigās, tādējādi pirmais maksājumu
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pieprasījums plānots 2017.gada sākumā un 8.3.2.2.
pasākums ieguldījumu kopējā 2016.gada mērķa
izpildē nesniegs;
h. lūdzam
precizēt,
attiecībā
uz
8.3.3.specifisko atbalsta mērķi „Attīstīt NVA
nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to
iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasķumos
jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko
organizāciju vai jauniešu centru darbībā”, ņemot
vērā sadarbības iestādes iesniegto aktuālo
maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafiku (un to
summas) – janvāris- marts 63 218, aprīlis – jūnijs
109 850, jūlijs – septembris 574 841, oktobrisdecembris 1 377 028;
i. lūdzam
precizēt
attiecībā
uz
8.3.4.specifisko
atbalsta
mērķi
„Samazināt
priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot
preventīvus un intervences pasākumus” Ziņouma
projekta 5.pielikuma 4.kolonnā, kā arī 16.19.kolonnās iekļauto informāciju attiecībā uz
8.3.4.specifisko
atbalsta
mērķi
„Samazināt
priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot
preventīvus un intervences pasākumus”. Vēršam
uzmanību, ka, pirmkārt, ņemot vērā darbības
programmas grozījumos Ministrijas un Labklājības
ministrijas pieteikto finanšu pārdali no 8.prioritārā
virziena uz 7.prioritāro virzienu, kā arī Ministrijas
pieteikto finanšu pārdali 8.prioritārā virziena
ietvaros (no 8.3.4.specifiskā atbalsta mērķa uz
8.3.6.specifisko atbalsta mērķi), 8.3.4.specifiskā
atbalsta mērķa kopējais Eiropas Sociālā fonda
finansējums ir 41 588 653 eiro. Otrkārt, ņemot vērā
Ziņojuma projekta 6.pielikumā iekļauto 8.3.4.SAM
laika grafiku, projektu plānots apstiprināt šī gada
beigās, tādējādi 2016.gadā netiek plānoti maksājumi
finansējuma saņēmējam;
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vienlaikus, lūdzam paredzēt, ka tiem specifiskā
atbalsta mērķiem, kuru ietvaros šobrīd vēl nav
uzsākta projektu īstenošana, ir iespēja precizēt
maksājumu mērķi pēc projektu iesniegumu
apstiprināšanas.
42.

Informatīvā ziņojuma 5.pielikums

Satiksmes ministrija
Ziņojuma projekta 5.pielikums: vēršam uzmanību,
ka mērķu prognožu dati nesaskan ar Satiksmes
ministrijas 2016.gada 11.janvārī vadošajai iestādei
sniegtajām darbības programmas "Izaugsme un
nodarbinātība" indikatīvajām budžeta līdzekļu
izlietojuma prognozēm. Lūdzam skaidrot mērķu
prognožu
sagatavošanas
principus
un
nepieciešamības gadījumā precizēt ziņojuma
projekta 5.pielikumu atbilstoši Satiksmes ministrijas
sniegtajai informācijai.

43.

Informatīvā ziņojuma 5.pielikums

Panākta
vienošanās
saskaņošanas laikā. Sniegts
skaidrojums,
saskaņots ar SM.
SM nosūtītā budžeta līdzekļu
prognoze ir ņemta vērā gatavojot
ziņojuma projekta 5.pielikumu.
Papildus informējam, ka budžeta
prognozes tiek nosūtītas CFLA.
CFLA kā SI jeb tiešais projektu
uzraugs un maksājumu veicējs
veic labojumus un komentārus,
ņemot vērā tobrīd aktuālo laika
grafiku un ierēķinot MP
iesniegšanas un apstrādes laiku.
VI ir ņēmusi vērā CFLA
piedāvātos
labojumus
un
komentārus.
Daļēji ņemts vērā. SAM 5.1.1.

informatīvā
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 1.kārtas projekta maksājumu Skatīt
precizēto
5.pielikumu.
ministrija
prognoze norādīta atbilstoši
faktiskajiem
maksājumiem
2016.gada februārī. SAM 5.1.1.
2.kārtas projekta budžets un
maksājumu prognoze koriģēta
atbilstoši VARAM 2016.gada
attiecībā uz finansējuma mērķiem, VARAM norāda, janvāra budžeta prognozei.
ka SAM 5.1.1. paredzētais 2016.gada maksājumu
mērķis nav atbilstošs (ir lielāks) par VARAM š.g.
janvārī Finanšu ministrijai sniegto budžeta prognozi
Lūdzam precizēt ziņojumu projekta 5.pielikumu
„Maksājumu mērķi 2016.gadā finansējuma
saņēmējiem 2014.-2020.gada ES fondu plānošanas
periodā, euro”:
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2016.gadam attiecībā uz šo SAM. Lūdzam precizēt
SAM 5.1.1 budžeta prognozi 2016.gadam uz 2 347
648 euro;
44.

Informatīvā ziņojuma 5.pielikums

Finanšu ministrija
Ņemot vērā ziņojuma izveides laika grafiku,
nepieciešams precizēt 5.pielikuma 2016.gada
maksājumu mērķu prognozi atbilstoši faktiskajai
izpildei 2016.gada janvārī un februārī.

45.

Informatīvā ziņojuma 6.pielikums

46.

Informatīvā ziņojuma 6.pielikums

Ņemts vērā

Skatīt
informatīvā
precizēto 5.pielikumu.

Panākta
vienošanās
saskaņošanas laikā ar EM, ka
Lūdzam precizēt ziņojuma 6.pielikumā informāciju pielikums netiek precizēts.
par
3.1.1.1.,
3.1.1.2.,
3.1.1.3.,
3.1.1.4.,
3.1.2.1.pasākumu
plānoto
MK
noteikumu
apstiprināšanas datumus attiecīgi uz 2016.gada
jūniju, 2016.gada maiju, 2017.gada janvāri,
2016.maiju, 2017.jūliju. Kā arī 3.1.1.4., 3.1.2.1.,
3.1.2.2. pasākumiem izdevumu attiecināmība ir no
MK noteikumu spēkā stāšanās.
a) Ņemts vērā
Skatīt
informatīvā
Izglītības un zinātnes ministrija
b) Ņemts vērā
precizēto 6.pielikumu.
Lūdzam precizēt Ziņojuma projekta 6.pielikumā c) Ņemts vērā
„Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas d) Ņemts vērā
Panākta
vienošanās
fonda
2014.-2020.gada
plānošanas
perioda e)
saskaņošanas
laikā
ar IZM,
specifisko atbalsta mērķu ieviešanas laika grafiks”:
balstot labojumus 8.4.1.SAM
a. laika grafiku 1.1.1.4.pasākumam „P&A laika grafikā nevis IZM
infrastruktūras attīstīšana Viedās specializācijas 22.02.16. janvāra e-pastā, bet
jomās un zinātnisko institūciju institucionālās 04.02.2016. e-pastā
kapacitātes stiprināšana”: Sākotnējā novērtējuma f) Ņemts vērā
iesniegšana KIDG/AK (mēn., kad iesūta KIKD/AK) g) Ņemts vērā
no „2015.gada decembris” uz „2016.gada marts”; h) Ņemts vērā
Kritēriju komplekta iesniegšana AK (mēn., kad i) Ņemts vērā
iesūta AK) no „2015.gada decembris” uz „2016.gada j) Ņemts vērā
marts”
un
MK
noteikumu k)
Panākta
vienošanās
apstiprināšanas/indikatīvais apstiprināšanas datums saskaņošanas laikā ar IZM,
no „2016.gada jūnijs” uz „2016.gada augusts”, ņemts vērā daļēji

ziņojuma

Ekonomikas ministrija
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ņemot vērā faktisko situāciju un līdzšinējo pieredzi
MK noteikumu saskaņošanas ilgumam;
b. laika
grafiku
8.1.4.specifiskajam
atbalsta
mērķim
„Uzlabot
pirmā
līmeņa
profesionālās augstākās izglītības STEM, t.sk.
medicīnas un radošās industrijas, studiju mācību vidi
koledžās”:
MK
noteikumu
apstiprināšanas/indikatīvais apstiprināšanas datums
no „2016.gada jūnijs” uz „2016.gada jūlijs”, ņemot
vērā
līdzšinējo
pieredzi
MK
noteikumu
saskaņošanas ilgumam;
c. informāciju
par
8.1.1.specifisko
atbalsta mērķi „Palielināt modernizēto STEM, tajā
skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju
programmu skaitu” ailē „PL noteikto ex-ante un citu
priekšnosacījumu/ Izpildes progress”, norādot, ka
darba uzdevums ir saskaņots KIDG 25.01.2016;
d. informāciju
par
8.1.4.specifisko
atbalsta mērķi „Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās
augstākās izglītības STEM, t.sk. medicīnas un
radošās industrijas, studiju mācību vidi koledžās”
ailē „PL noteikto ex-ante un citu priekšnosacījumu/
Izpildes progress”, norādot, ka darba uzdevums ir
saskaņots KIDG 25.09.2015;
e. laika
grafiku
8.4.1.1.pasākumam
„Imēģinājumprojekts bezdarba riskam pakļauto
nodarbināto personu atbalstam” un 8.4.1.2.
pasākumam „Pilnveidot nodarbināto personu
profesionālo kompetenci” atbilstoši Ministrijas
2016. gada 22.janvārī Finanšu ministrijai
nosūtītajam epastam attiecībā uz specifisko atbalsta
mērķu laika grafika aktualizēšanu;
f. laika grafiku 8.5.1.specifiskā atbalsta
mērķim „Palielināt kvalficētu profesionālās
izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības
darba vidē balstītās mačībās vai mācību praksē
uzņēmumā” ailē „Sākotnēji plānotais izsludināšanas
datums VSS” ciparus un vārdu „2016 februāris”
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aizstāt ar cipariem un vārdu „2016 marts”, kā arī ailē
„”Plānotais MK noteikumumu apstiprināšanas
datums” ciparus un vārdu „2016 aprīlis” aizstāt ar
cipariem un vārdu „2016 maijs”;
g. Laika grafiku 8.5.2.specifiskā atbalsta
mērķim „Nodrošināt profesionālās izgl’tiības
atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai” ailē
„”Plānotais MK noteikumumu apstiprināšanas
datums” ciparus un vārdu „2016 februāris” aizstāt ar
cipariem un vārdu „2016 marts”;
h. laika grafiku 8.1.2. specifiskā atbalsta
mērķa „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību
vidi” aili „Izdevumu attiecināmība” papildinot to ar
tekstu „01.01.2014. tehniskās dokumentācijas
izstrādei”;
i. laika grafiku 8.3.1.2. pasākumam
„Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde
(1.kārta)”, nosakot sākotnējā novērtējuma izstrādes
uzsākšanu no 2017.gada trešā ceturkšņa, ņemot vērā,
ka minētā pasākuma ieviešana ir saistīta ar 8.3.1.1.
pasākuma „Kompetenču pieejā balstīta vispārējās
izglītības satura aprobācija” ieviešanu, kura ietvaros
plānota pirmsskolas un pamatskolas 1.posma satura
ieviešanu no 2018.gada 1.septembra, pamatskolas
2.posma un vidusskolas satura ieviešanu - no
2019.gada 1.septembra. Digitālie mācību līdzekļi
tiks izstrādāti saskaņā ar izstrādāto un aprobēto
standartu;
j. laika grafiku 8.3.4.specifiskā atbalsta
mērķa
„Samazināt
priekšlaicīgu
mācību
pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences
pasākumus” ailē „Izpildes progress” indikatīvo
izpildes termiņu nosakot 2016.gada martu;

laika grafiku 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa
„Uzlabot
pieeju
karjeras
atbalstam
izglītojamajiem vispārējās un profesionālās
izglītības iestādēs” ailē „Izpildes progress”
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norādot, ka „Karjeras izglītības īstenošanas
plāns valsts un pašvaldību vispārējās un
profesionālās izglītības iestādēs 2015.2020.gadam” ir apstiprināts ar 30.12.2015.
Ministru kabineta rīkojumu Nr.821. Vienlaikus
precizēt ailē „Izdevumu attiecināmība” norādīto
informāciju, nosakot, ka izmaksas ir
attiecināmas no 02.01.2016. saskaņā ar
izstrādāto Ministru kabineta noteikumu
projektu.
47.

Informatīvā ziņojuma 6.pielikums

Satiksmes ministrija
Ziņojuma projekta 6.pielikums: Vēršam uzmanību,
ka laika grafiks sagatavots, balstoties uz Satiksmes
ministrijas rīcībā esošo informāciju, kas var
mainīties, līdz ar to, arī laika grafiks var tikt precizēts
atbilstoši faktiskajiem apstākļiem. Ņemot vērā
minēto, Satiksmes ministrija ir aktualizējusi laika
grafiku (pielikumā). Lūdzam attiecīgi precizēt
ziņojuma projekta 6.pielikumu.

48.

Informatīvā ziņojuma 6.pielikums

Tieslietu ministrija
Ņemot vērā, ka 2016. gada 21. janvārī 9.1.3.
specifiskā atbalsta mērķa (turpmāk – SAM) kritēriji
ir iesniegti izskatīšanai 2016.gada 25.februāra
apakškomitejas sēdē (turpmāk – AK), informatīvā
ziņojuma 46. lappusē lūdzam aktualizēt informāciju
par kritērijiem, kas iesniegti AK. Līdzīgi, ņemot
vērā, ka 2016.gada 28.janvārī Valsts sekretāru
sanāksmē ir izsludināti 9.1.3. SAM Ministru
kabineta noteikumi, lūdzam aktualizēt informāciju
par Ministru kabineta noteikumiem, kas izsludināti
Valsts sekretāru sanāksmē. Atbilstoši minētajiem
apsvērumiem, lūdzam veikt precizējumus arī
informatīvā ziņojuma 6.pielikumā.

Daļēji ņemts vērā

Skatīt
informatīvā
precizēto 6.pielikumu.

Panākta
vienošanās
Skatīt
informatīvā
saskaņošanas laikā ar TM,
precizēto 6.pielikumu.
daļēji ņemts vērā
6.pielikums precizēts, norādot
aktuālāko
informāciju.
Vienlaikus vēršam uzmanību, ka
informācija ziņojuma tekstā ir uz
2016.gada 20.janvāri, attiecīgi
minētie precizējumi nav ietverti.
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49.

Informatīvā ziņojuma 6.pielikums

1)

Panākta

vienošanās

Skatīt

informatīvā

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības saskaņošanas laikā. Sniegts precizēto 6.pielikumu
skaidrojums – norādām, ka
ministrija
Lūdzam ziņojuma projekta 6.pielikumā „Eiropas
Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.2020.gada plānošanas perioda specifisko atbalsta
mērķu ieviešanas laika grafiks”:
1) pārskatīt un, kur nepieciešams, precizēt
6.pielikuma AE un AK kolonnās norādītos
termiņus (datumus) atbilstoši atbildīgo iestāžu
sniegtajai informācijai (šobrīd atsevišķās šūnas ir
vienkārši skaitļi – 2,5 un tml., kas nesniedz precīzu
priekšstatu par plānoto termiņu);
2)
precizēt
par
2.2.1.1.pasākumu
un
2.2.1.2.pasākumu kolonnā “PL noteikto ex-ante un
citu priekšnosacījumu” norādīto informāciju par
izpildes progresu, ņemot vērā, ka Ministru kabineta
2016.gada 2.februāra sēdē tika apstiprināts
rīkojuma projekts "Par informācijas sabiedrības
attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās
pārvaldes
informācijas
sistēmu
jomā.
Mērķarhitektūra v1.0".
3) precizēt 5.4.2.1.pasākuma „PL noteikto ex-ante
un citu priekšnosacījumu” izpildes termiņu uz
2017.gada 1.martu, kā arī precizēt priekšnosacījuma
definējumu uz „Pasākums var tikt uzsākts pēc
Natura
2000
teritoriju
aizsardzības
un
apsaimniekošanas programmas, kas būt pamatā
pasākumā plānotajām darbībām,
izstrādes”.
Skaidrojam, ka Natura 2000 teritoriju nacionālā
aizsardzības un apsaimniekošanas programma,
kas ir Programmas LIFE+ Nature & Biodiversity
finansēts projekts un, kuru īsteno Dabas aizsardzības
pārvalde, šobrīd izstrādā Natura 2000 teritoriju
aizsardzības un apsaimniekošanas programmu
Latvijai, un to paredzēts pabeigts 2017.gada februārī.

minētajās
kolonās
atlases
uzsākšanas
un
projektu
apstiprināšanas termiņš norādīts
kā mēnešu skaits, nevis konkrēts
datums, ņemot vērā, ka tas tiešā
veidā ir atkarīgs no MK
noteikumu
apstiprināšanas.
Attiecīgi gadījumos, kad MK
noteikumi ir apstiprināti, tikai tad
tiek norādīts konkrēts datums.
Attiecīga norāde ietverta arī
kolonu nosaukumos.
2) Ņemts vērā, lūdzu skatīt
precizēto 6.pielikumu.
3) Ņemts vērā, lūdzu skatīt
precizēt 6.pielikumu.
4)
Panākta
vienošanās
saskaņošanas
laikā
ar
VARAM,
vienojoties,
ka
minētie precizējumi veicami pēc
tam, kad tiks saskaņoti MK
noteikumi
par
5.3.1.SAM
īstenošanu.
5)
Panākta
vienošanās
saskaņošanas
laikā
ar
VARAM.
6) Ņemts vērā, lūdzu skatīt
precizēto 6.pielikumu.

FMizz_230216_ES_fondi; Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem par protokollēmuma projektu un informatīvo ziņojumu

ziņojuma

46
Līdz ar to lūdzam precizēt pasākuma 5.4.2.1. termiņu
„Sākotnējā novērtējuma iesniegšana KIDG/AK” uz
2016.gada martu, jo 5.4.1.1. pasākuma sākotnējo
novērtējumu paredzēts iesniegt Eiropas Savienības
struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada
plānošanas perioda apakškomitejai 2016.gada martā
kopā par visa SAM 5.4.1. sākotnējo novērtējumu
atbilstoši 2015.gadā Konsultatīvās izvērtēšanas
darba grupa saskaņotajam Darba uzdevumam;
4)ņemt vērā VARAM 2016.gada janvārī sniegto
informāciju, ka pasākumam 5.2.1.2. tiek izdalīta
otrā atlases kārta, kuras Ministru kabineta
noteikumu izstrādes un projektu atlases uzsākšanas
termiņš atšķiras no pirmās atlases kārtas Ministru
kabineta noteikumu izstrādes un projektu atlases
uzsākšanas termiņa;
5) ņemt vērā VARAM 2016.gada janvārī sniegto
informāciju, ka SAM 5.3.1. plānots īstenot trīs
atlases kārtā ar atšķirīgiem plānotās atlases
uzsākšanas termiņiem;
6)precizēt SAM 3.3.1. sākotnējo plānoto atlases
uzsākšanas datumu otrajai un trešajai atlases kārtai,
norādot, ka tā tiks uzsākta 2016.gada maijā.
VARAM norāda, ka SAM 3.3.1. paredzētais
plānotais atlases uzsākšanas datums otrajai un
trešajai atlases kārtai nav atbilstošs informācijai,
kuru VARAM iesniedza Finanšu ministrijai š.g.
janvārī attiecībā uz šo SAM.
50.

n/a

Tieslietu ministrija
Lūdzam informatīvajā ziņojumā un tā pielikumos
ietverto informāciju precizēt (kur tas nepieciešams),
ņemot vērā 2016.gada 4.februārī Finanšu ministrijas
rīkotajā sanāksmē ar Tieslietu ministrijas un Valsts
kancelejas pārstāvjiem panākto konceptuālo
vienošanos par 3.4.1. SAM un 3.4.2. SAM

Panākta
vienošanās
Skatīt
informatīvā
saskaņošanas laikā ar TM,
precizēto 4.pielikumu.
daļēji ņemts vērā.
4.pielikumā ietverta atruna, ka
DP
grozījumu
rezultātā
iespējamas
izmaiņas
finansējuma apmērā, kā arī
attiecībā uz radītājiem.
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finansējuma pārdali un snieguma rezerves summu,
kas būtu jāuzņemas katrai no atbildīgajām iestādēm,
ņemot vērā sociālo partneru iesaisti šo abu SAM
ietvaros finansējuma saņemšanā. Tādējādi, ņemot
vērā to, ka piešķirtā finansējuma apmērs 3.4.1. SAM
ietvaros var samazināties, attiecīgi būs nepieciešami
precizējumi sasniedzamajos uzraudzības rādītājos
(proporcionāli samazinot tos).
51.

n/a

Sniedzam skaidrojumu, ka
informācija ziņojuma projekta
Lūdzam precizēt, kāda informācija ir norādāma pielikumos ir norādīta atbilstoši
esošajai
darbības
Ziņojuma projekta pielikumos – saskaņā ar spēkā spēkā
programmas
redakcijai
esošo darbības programmas redakciju vai atbilstoši
ministriju pieteiktajiem grozījumiem darbības
programmā.

Izglītības un zinātnes ministrija

III Priekšlikumi
Saskaņošanai nosūtītā
projekta redakcija
(konkrēta punkta (panta)
redakcija)
1
2
1. Protokollēmuma 3.punkts

Nr.
p.k.

Atzinumā norādītais ministrijas (citas institūcijas) priekšlikums

Atbildīgās ministrijas pamatojums
priekšlikuma noraidījumam

Projekta attiecīgā punkta
(panta) galīgā redakcija

4

6
Skatīt protokollēmuma 2. un
3.punktu

3

Tieslietu ministrija

Ņemts vērā

Iesakām protokollēmuma 3. punktā norādīt precīzus informatīvā
ziņojuma pielikuma nosaukumus, tādējādi atvieglojot
protokollēmuma uztveramību.
2. Informatīvā
tabula nr.1.

ziņojuma

Tieslietu ministrija

Ņemts vērā

Skatīt informatīvā ziņojuma
precizēto tabulu nr.1.

Iesakām pārskatīt informatīvā ziņojuma 1.tabulas 5.kolonnā
ietverto datu matemātisko precizitāti.
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3. Informatīvā ziņojuma 6.1. Labklājības ministrija
Ņemts vērā
un 6.2. sadaļas
Vienlaikus, atbilstoši MK 11.03.2014. protokola Nr. 16 38.§
10. punktā un vadošās iestādes izstrādāto “Vadlīniju par finanšu
korekciju piemērošanu, ziņošanu par Eiropas Savienības fondu
ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, neatbilstoši veikto
izdevumu atgūšanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā”
14.punktā minētajam, lūdzam iekļaut informatīvā ziņojuma 6.1.
un 6.2.sadaļās atbildīgās iestādes sagatavoto informāciju par
padotības iestāžu kā finansējuma saņēmēju kalendārā gada
ietvaros veiktajiem tādiem ES fonda projekta īstenošanai
plānotajiem valsts budžeta finansējuma neatbilstošiem
izdevumiem, kuri nav iekļauti maksājumu pieprasījumos ES
finansējuma atmaksas saņemšanai (1.pielikums).

Skatīt informatīvā ziņojuma
papildinātās 6.1. un 6.2.
sadaļas

6.1. sadaļas noslēgumā:
Lai izpildītu MK 2014. gada 11. marta protokola Nr. 16 38.§
10. punktā noteikto uzdevumu un informētu MK par ministriju kā
ES fondu finansējuma saņēmēju un to padotības iestāžu kā ES
fondu finansējuma saņēmēju īstenotajiem ES fonda projektiem, ja
kādā no šiem projektiem kalendārā gada ietvaros finansējuma
saņēmējs veicis tādus no ES fonda projekta īstenošanai plānotā
valsts budžeta finansējuma neatbilstošus izdevumus, kuri nav
iekļauti maksājumu pieprasījumos ES finansējuma atmaksas
saņemšanai, Labklājības ministrija sniedz informāciju par Valsts
sociālās aprūpes centra (turpmāk – VSAC) „Rīga” 2007.2013.gada plānošanas periodā īstenoto Eiropas Reģionālā
attīstības fonda projektu.
Projekta Nr.3DP/3.1.4.1.5./10/IPIA/CFLA/002/002 „Valsts
sociālās aprūpes centra „Rīga” sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas pakalpojumu attīstība” (turpmāk – projekts)
maksājumu pieprasījumos 2015.gada neiekļauto valsts budžeta
izdevumu apmērs ir 35 432.31 EUR. Valsts budžeta neatbilstoši
veikto izdevumu iemesls – nepabeigtās būvniecības pārņemšanas
rezultātā radušos papildu darbu izmaksas. Projekta ietvaros
renovētais būvobjekts tika pārņemts pēc līguma laušanas ar
iepriekšējo būvuzņēmēju un ar nepilnīgu izpilddokumentāciju par
objektā veiktajiem darbiem, kā rezultātā, veicot būvobjekta
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tehnisko apsekošanu būvniecības iepirkuma tehniskās
specifikācijas vajadzībām, būvekspertiem nebija iespējams
noteikt precīzus būvobjekta pabeigšanas apjomus, kā arī papildus
izmaksas radās, būvniecības laikā mainoties likumdošanā
noteiktajām ugunsdrošības prasībām. Būvobjekta pabeigšanas
faktiskais apjoms tika apzināts tikai jaunā būvlīguma izpildes
laikā. Lai realizētu projektā noteikto mērķi, sasniegtu noteiktos
rezultatīvos rādītājus un atbilstoši plānam noslēgtu projekta
īstenošanu 2007.-2013.gada plānošanas perioda izdevumu
attiecināmības periodā, VSAC „Rīga” projekta īstenošanas laikā
papildus radušos darbus īstenoja noslēgtā būvlīguma ietvaros, bet
tā kā minētie izdevumi nevarēja tikt attiecināti no projekta
attiecināmajiem izdevumiem, tie uzskatāmi kā neatbilstoši veikti
valsts budžeta izdevumi, kurus nevarēja iekļaut maksājumu
pieprasījumos.
VSAC „Rīga” ir informējusi, ka ir nodrošināta projekta vadībā
iesaistītā personāla rīcības izvērtēšana, tāpat projekta īstenošanas
laikā organizēti projekta vadības procesi, lai maksimāli
samazinātu neatbilstoši veiktu izdevumu apmēru.
Ņemot vērā, ka projekta īstenošana ir noslēgusies, vienošanās par
projekta īstenošanu noslēguma grozījumos tiks fiksēti minētie no
valsts budžeta neatbilstoši veiktie izdevumi, samazinot projekta
attiecināmās izmaksas un norādot tās pie neattiecināmajām
izmaksām ar norādi, ka tās ir izmaksas, ko nevar attiecināt un
iekļaut maksājuma pieprasījumos. Papildu darbības netiek
noteiktas un izmaksas 35 432.31 EUR apmērā, kas nevar tikt
finansētas no projekta attiecināmiem izdevumiem, uzskatāmas kā
veiktas no valsts budžeta.
6.2. sadaļas noslēgumā:
Informācija par NVA kā ES fondu finansējuma saņēmēja
2015.gadā ES fondu projektu ietvaros veiktajiem valsts
budžeta izdevumiem, kas atzīti par neatbilstošiem, un nav
iekļauti maksājumu pieprasījumos ES finansējuma atmaksas
saņemšanai.
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Lai izpildītu MK 2014. gada 11. marta protokola Nr.16. 38.§
10.punkta uzdevumu un informētu MK par ministriju kā ES fondu
finansējuma saņēmēju un to padotības iestāžu kā ES fondu
finansējuma saņēmēju īstenotajiem ES fonda projektiem, ja kādā
no šiem projektiem kalendārā gada ietvaros finansējuma saņēmējs
veicis tādus no ES fonda projekta īstenošanai plānotā valsts
budžeta finansējuma neatbilstošus izdevumus, kuri nav iekļauti
maksājumu pieprasījumos ES finansējuma atmaksas saņemšanai,
LM sniedz informāciju par diviem NVA īstenotiem Eiropas
Sociālā fonda projektiem 2014.-2020.gada plānošanas periodā,
kuros 2015.gadā konstatēti maksājumu pieprasījumos neiekļauti
valsts budžeta izdevumi:
Projekts Nr.7.1.1.0/15/I/001 “Atbalsts bezdarbnieku
izglītībai”. Maksājumu pieprasījumos neiekļauto valsts budžeta
izdevumu apmērs veido 200 EUR. Valsts budžeta neatbilstoši
veikto izdevumu iemesls – bezdarbnieki (kopskaitā divi) tika
iesaistīti praktiskajā apmācībā pie darba devēja un attiecīgi
pieņemti lēmumi par finanšu atlīdzības piešķiršanu reģionālās
mobilitātes ietvaros atbilstoši normatīvajam regulējumam. Abi
bezdarbnieki dalību pasākumā pārtrauca, t.sk. vienā gadījumā
neiesniedza mobilitātes pabalsta izlietojumu pamatojošus
dokumentus, lai varētu veikt neizmantotās izmaksātās naudas
summas atmaksu, kā rezultātā ir radušies neattiecināmie izdevumi
200,00 EUR apmērā. Neattiecināmie izdevumi tiks atgūti no
parādniekiem Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā.

1.

2. Projekts Nr. 7.2.1.2/15/I/001„Jauniešu garantijas".
Maksājumu pieprasījumos neiekļauto valsts budžeta izdevumu
apmērs 25 262.03 EUR. Valsts budžeta neatbilstoši veikto
izdevumu iemesla pamatā ir divi iemesli, t.i.:
a)
projekta
ietvaros
tika
apmaksāts
personāla
papildatvaļinājums, ņemot vērā NVA piemēroto praksi
papildatvaļinājumu piešķirt par darbinieka aktuālajām darba
attiecībām, nevis nostrādāto laiku projekta ietvaros. Savai pieejai
NVA izmantoja argumentus, ka nav izstrādāta metodika
aprēķinam par konkrētu papildatvaļinājuma dienu skaita
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atbilstību noteiktam darbinieka nostrādātam darba periodam, līdz
ar to piešķirot papildatvaļinājumu par iepriekšējo periodu, nav
iespējams ievērot proporcionalitātes principu, mainoties
finansējuma avotam. Līdz ar to NVA tika piemērota prakse
papildatvaļinājumu piešķirt par darbinieka aktuālajām darba
attiecībām un finansējumu. Savukārt FM izstrādāto “Vadlīniju
attiecināmo un neattiecināmo izmaksu noteikšanai 2014.2020.gada plānošana periodā” (turpmāk – vadlīnijas)
6.8.8.apakšpunkts nosaka, ka, piešķirot jebkāda veida
atvaļinājumu (t.sk. arī papildatvaļinājumu ) darbiniekiem, kuru
atlīdzība ES fondu līdzfinansēto projektu ietvaros tiek segta no ES
fondu līdzekļiem, ir jāievēro proporcionalitātes princips, proti, ES
fonda projekta īstenošanā iesaistītā personāla atlīdzības izmaksas,
t.sk. arī papildatvaļinājuma izmaksas, ir attiecināmas
proporcionāli un tikai par laika periodu, kas ir nostrādāts projekta
īstenošanai. Vadoties no minētā, nav ievērots vadlīnijās minētais,
kā rezultātā ir radušās neattiecināmās izmaksas 24 328.85 EUR
apmērā, kas nevar tikt finansētas no projekta attiecināmiem
izdevumiem, un uzskatāmas kā veiktas no valsts budžeta.
NVA kā finansējuma saņēmējs ir veicis papildu darbības minētā
jautājumu risināšanai, t.i., ir pārskatītas aprēķina un uzskaites
procedūras, proti, aprēķini tiek veikti manuāli, izdalot uz projekta
periodu attiecināmo („domājamo”) izmaksu daļu, to manuāli
ievadot uzskaites sistēmā, un izmaksas, kas nav attiecināmas uz
projekta tiešajām izmaksām, tiek segtas no projektu netiešajām
izmaksām.
b) jauniešiem – bezdarbniekiem tiek izsniegts avansa
pieprasījums, lai saņemtu atlīdzību transporta un dzīvošanas
izdevumu segšanai atbalsta pasākuma “Atbalsts jauniešu
reģionālajai mobilitātei” ietvaros. Noslēdzot dalību pasākumā,
bezdarbnieki nav atmaksājuši faktiski neizlietoto finansējumu.
Minētā rezultātā ir radušies neattiecināmie izdevumi 933.18 EUR
apmērā. Neattiecināmie izdevumi tiks atgūti no parādniekiem
Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
NVA organizē valsts budžeta neatbilstoši veikto izdevumu
atgūšanu atbilstoši normatīvajam regulējumam, kā arī NVA
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attiecināmos gadījumos veic darbinieku atbildības izvērtējumus
saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma prasībām.
Pārējos LM kā ES fondu finansējuma saņēmēja un tās padotības
iestāžu kā ES fondu finansējuma saņēmēju īstenotajos projektos
2015.gadā maksājumu pieprasījumos neiekļauti neatbilstoši veikti
valsts budžeta izdevumi nav konstatēti.
4. Informatīvā
7.sadaļa

ziņojuma

Izglītības un zinātnes ministrija

Ņemts vērā

Skatīt informatīvā ziņojuma
precizēto 7.sadaļu

Ņemts vērā

Skatīt precizēto informatīvo
ziņojumu

Ierosinām papildināt Ziņojuma projekta tekstu (40.lpp.
4.rindkopu) ar vārdu „izglītības” aiz vārdiem „plūdu risku
mazināšanas”, izsakot teikumu šādā redakcijā: „Tomēr vienlaikus
jāatzīmē, ka pārskata periodā ir sekmīgi uzsākta vairāku SAM/
pasākumu īstenošana, ļaujot uzsākt investīcijas transporta,
veselības, nodarbinātības, plūdu risku mazināšanas, izglītības u.c.
jomās”.
5. n/a

Tieslietu ministrija
Iesakām pārskatīt informatīvā ziņojuma grafiku vizuālo
noformējumu (piemēram, informatīvā ziņojuma 2. un 7. grafiks).
Kā arī iesakām informatīvajā ziņojumā ietvertās atsauces uz
grafikiem “zemāk esošais grafiks” aizstāt ar atsaucēm uz
konkrētiem grafikiem, tai skaitā pārliecinoties, vai tekstā ir
ietverta atsauce uz grafiku (piemēram, informatīvā ziņojuma 6.
grafiks).

6. n/a

Tieslietu ministrija

Ņemts vērā

Iesakām visā informatīvā ziņojuma tekstā pārskatīt teksta
formatējumu, interpunkcijas un ortogrāfijas lietojumu.
7. Informatīvā
4.pielikums

ziņojuma

Skatīt precizēto informatīvo
ziņojumu

Panākta vienošanās saskaņošanas
laikā. Sniegts skaidrojums.
Ņemot vērā Ministrijas 2016.gada 2.februārī sniegtos komentārus Neiebilstam pret ierosinātajiem
Finanšu ministrijai par grozījumiem Darbības programmas precizējumiem pēc būtības, bet
„Izaugsme un nodarbinātība” papildinājumā, rosinām Ziņojuma vēršam uzmanību, ja tie būtu jāveic
projekta 4.pielikumā attiecībā uz 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa tikai pēc grozījumu Darbības

Izglītības un zinātnes ministrija
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„Palielināt modernizēto izglītības iestāžu skaitu” rezultāta programmā
„Izaugsme
un
radītāju „Pilnībā modernizētu profesionālās izglītības iestāžu nodarbinātība”
apstiprināšanas
īpatsvars to kopskaitā” precizēt aili „DP Plānotā vērtība Eiropas Komisijā.
(2023.gadā)” ciparus „80” aiztājot ar cipariem „60-80”, kā arī
ailēs „ 2016”, „2017” un „2018” ciparus „16,33” aiztājot ar
cipariem „12,73”. Vienlaikus rosinām precizēt 8.1.3. specifiskā
atbalsta mērķa „Palielināt modernizēto izglītības iestāžu skaitu”
rezultāta radītāju „Pakalpojumu sniegšanas veiktspēja atbalstītajā
profesionālās izglītības infrastruktūrā” ailēs „2018” un „2019”
norādot ciparu „90” , kā arī ailē „2020” norādot ciparu „3623”,
ailē „2021” norādot ciparu „7623”, ailē „2022” norādot ciparu
„10523” un ailē „2023” norādot ciparu „11323”.
8. Informatīvā
6.pielikums

ziņojuma

Izglītības un zinātnes ministrija
Ierosinām Ziņojuma projekta 6.pielikumā „Eiropas Savienības
struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas
perioda specifisko atbalsta mērķu ieviešanas laika grafiks”
attiecībā uz 8.1.3. specifisko atbalsta mērķi „Palielināt
modernizēto izglītības iestāžu skaitu” ailē „SAM/Pasākuma
nosaukums/atlases kārta” precizēt informāciju, ka specifiskā
atbalsata mērķis tiek īstenots vienā kārtā, kā arī ailē „EUR, Valsts
budžeta finansējums” norādīt „14 461 764”, ailē „EUR,
Pašvaldību finansējums” norādīt „1 256 233”, kā arī ailē
„Pašvaldību finansējuma intensitāte” norādīt „1%”.

Panākta vienošanās saskaņošanas
laikā. Sneigts skaidrojums.
Neiebilstam pret ierosinātajiem
precizējumiem pēc būtības, bet
vēršam uzmanību, ja tie būtu jāveic
tikai pēc MK noteikumu par
8.1.3.SAM
īstenošanu
apstiprināšanas.

Atbildīgā amatpersona _______________________________________________________
(paraksts)
23.02.2016 15:49
12 626
Signe Albiņa
Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu uzraudzības departamenta
Uzņēmējdarbības un inovāciju uzraudzības nodaļas vadītāja
Tālr. 67083808, fakss 67095697
Signe.Albina@fm.gov.lv
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