Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem
Protokollēmuma projektā „Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas
Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas
apguvi līdz 2013.gada 31.martam” (turpmāk – protokollēmuma projekts)
un
Informatīvajā ziņojumā „Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas
Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas
apguvi līdz 2013.gada 31.martam” (turpmāk – informatīvais ziņojums)
I Jautājumi, par kuriem saskaņošanā vienošanās nav panākta

Nr.
p.k.

1
1.

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

2
Informatīvā
ziņojuma
1.2.2.sadaļa „Informācija
par
valsts
budžeta
virssaistībām”
SM 16,3 milj. latu apmērā
(virssaistību
līgumu
neizpilde
aktivitātēs:
„Tranzītielu
sakārtošana
pilsētu
teritorijās”
un
„TEN-T autoceļu tīkla
uzlabojumi”).

Atzinumā norādītais
ministrijas (citas institūcijas)
iebildums, kā arī saskaņošanā
papildus izteiktais iebildums
par projekta konkrēto punktu
(pantu)
3
Satiksmes ministrija lūdz
precizēt ziņojuma projektā
norādīto Satiksmes ministrijas
pārziņā esošajām aktivitātēm
piešķirto
virssaistību
neizpildes summu, jo minētajā
summā
ir
iekļauts
3.3.1.1.aktivitātes
„TEN-T
autoceļu tīkla uzlabojumi”
piešķirto Eiropas Savienības
fondu līdzekļu un virssaistību
atlikums.

Atzinuma
sniedzēja
uzturētais
Projekta attiecīgā
Atbildīgās ministrijas pamatojums iebilduma
iebildums, ja tas
punkta (panta) galīgā
noraidījumam
atšķiras no
redakcija
atzinumā norādītā
iebilduma
pamatojuma
4
5
6
informatīvā
Iebildums nav ņemts vērā
Iebildums
nav Skatīt
Lai nodrošinātu sekmīgu ES fondu investīciju projektu uzturēts
ziņojuma
īstenošanu, 2013.gada 12.marta MK sēdē (MK sēdes
1.2.2.sadaļu
protokols Nr.12 32.§) tika apstiprināti mērķi
„Informācija
par
maksājumiem finansējuma saņēmējiem, nosakot atšķirīgu
valsts
budžeta
finansējuma apjomu Eiropas Reģionālās attīstības fondam
virssaistībām”
un Kohēzijas fondam, kas līdz 2013.gada beigām
Ņemot vērā šos
jāizmaksā finansējuma saņēmējiem. Analizējot šo mērķu
nosacījumus,
tika
izpildi februārī un martā tiek vērtēts finansējuma apjoms,
analizēta
atbildīgo
kas izmaksāts konkrētā fonda ietvaros, tāpēc maksājuma
iestāžu
mērķa
mērķa neizpilde Eiropas Reģionālās attīstības fondā netiek
maksājumiem
kompensēta ar pārpildi Kohēzijas fondā.
finansējuma
saņēmējiem
un
Papildus vēršam uzmanību, ka, ņemot vērā š.g. 15.aprīļa
virssaistību līgumu
Koalīcijas partneru darba grupas par ES fondu
plānu izpilde februārī
jautājumiem sanāksmē panākto vienošanos, ziņojumā
un martā. Atbildīgo
norādītā neizpildes summa ir informatīva un šajā
iestāžu maksājumu
protokollēmumā netiek virzīts piedāvājums virssaistību
mērķu izpilde tika
samazinājumam, bet konkrēti priekšlikumi tiks virzīti
vērtēta
fondu
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2
nākamā ceturkšņa ziņojumā valdībai.

griezumā.

Attiecībā
par
virssaistību
līgumu
neizpildi
3.3.1.1.aktivitātē „TEN-T autoceļu tīkla uzlabojumi”
vēršam uzmanību, ka ar 2012.gada 4.decembra Ministru
kabineta sēdes (pprot. Nr.68, 34§) 2.punktu
http://www.esfondi.lv/upload/Uzraudziba/Gada_zinojumi/
FMzinop2_131112_ES_fondi_(2).pdf, tika apstiprināts
noteikto virssaistību plāns aktivitāšu sadalījumā, un šajā
aktivitātē netika izpildīti 2012.gada pēdējā ceturkšņa
virssaistību plāns pilnā apmērā.
2

Informatīvā
ziņojuma
1.2.2.sadaļa „Informācija
par
valsts
budžeta
virssaistībām”
„VARAM 13,2 milj. latu
apmērā
(virssaistību
līgumu
neizpilde
aktivitātēs: „Pirmsskolas
izglītības
iestāžu
infrastruktūras
attīstība
nacionālas un reģionālas
nozīmes
attīstības
centros”, apakšaktivitātē
„Informācijas sistēmu un
elektronisko pakalpojumu
attīstība” un aktivitātē
„Atbalsts
novadu
pašvaldību
kompleksai
attīstībai”).”

Vides
aizsardzības
un
reģionālās
attīstības
ministrija
lūdz
izteikt
ziņojuma
projekta
13.lpp
4.rindkopu sekojošā redakcijā :
„VARAM 11,9 milj. latu
apmērā (virssaistību līgumu
neizpilde
aktivitātēs:
„Pirmsskolas izglītības iestāžu
infrastruktūras
attīstība
nacionālas
un
reģionālas
nozīmes attīstības centros”,
apakšaktivitātē „Informācijas
sistēmu
un
elektronisko
pakalpojumu attīstība” un
aktivitātē „Atbalsts novadu
pašvaldību
kompleksai
attīstībai”)”
Skaidro,
ka
minētais
precizējums nepieciešams, jo
kopējā mērķa profila neizpilde
ir 3,9 milj. latu, nevis 5,2 milj.
latu. Minētie 5,2 milj. latu kā
neizpilde ir tikai Vides

Iebildums nav ņemts vērā
Iebildums
Lai nodrošinātu sekmīgu ES fondu investīciju projektu uzturēts
īstenošanu, 2013.gada 12.marta Ministru kabineta sēdē
(MK sēdes protokols Nr.12 32.§) tika apstiprināti mērķi
maksājumiem finansējuma saņēmējiem, nosakot atšķirīgu
finansējuma apjomu Eiropas Reģionālās attīstības fondam
un Kohēzijas fondam, kas līdz 2013.gada beigām
jāizmaksā finansējuma saņēmējiem. Analizējot šo mērķu
izpildi februārī un martā tiek vērtēts finansējuma apjoms,
kas izmaksāts konkrētā fonda ietvaros, tāpēc maksājuma
mērķa neizpilde Eiropas Reģionālās attīstības fondā netiek
kompensēta ar pārpildi Kohēzijas fondā.
Papildus vēršam uzmanību, ka, ņemot vērā š.g. 15.aprīļa
Koalīcijas partneru darba grupas par ES fondu
jautājumiem sanāksmē panākto vienošanos, ziņojumā
norādītā neizpildes summa ir informatīva un šajā
protokollēmumā netiek virzīts piedāvājums virssaistību
samazinājumam, bet konkrēti priekšlikumi tiks virzīti
nākamā ceturkšņa ziņojumā valdībai.
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informatīvā
nav Skatīt
ziņojuma
1.2.2.sadaļu
„Informācija
par
valsts
budžeta
virssaistībām”
Ņemot vērā šos
nosacījumus,
tika
analizēta
atbildīgo
iestāžu
mērķa
maksājumiem
finansējuma
saņēmējiem
un
virssaistību līgumu
plānu izpilde februārī
un martā. Atbildīgo
iestāžu maksājumu
mērķu izpilde tika
vērtēta
fondu
griezumā.

3
aizsardzības un reģionālās
attīstības
ministrijas
pārraudzībā esošajās Eiropas
Reģionālās attīstības fonda
līdzfinansētajās
aktivitātēs,
taču nav ņemts vērā fakts, ka
Vides
aizsardzības
un
reģionālās attīstības ministrijas
pārraudzībā esošo Kohēzijas
fonda līdzfinansēto aktivitāšu
kopējie mērķi ir pārsniegti par
3,9 milj. latu, kas attiecīgi
ietekmē arī atbildīgas iestādes
kopējo mērķa profila izpildi.
Informācija par starpministriju (starpinstitūciju) sanāksmi vai elektronisko saskaņošanu
Datums

2013.gada 3.maijā

Saskaņošanas dalībnieki

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

Saskaņošanas dalībnieki izskatīja šādu ministriju (citu institūciju) iebildumus

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

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

Zemkopības ministrija un Ārlietu ministrija
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II Jautājumi, par kuriem saskaņošanā vienošanās ir panākta

Nr.
p.k.
1
1.

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

2.

Protokollēmuma projekta
4.punkts
„Ņemot
vērā
šī
protokollēmuma 2.punktā
noteikto,
atzīt
par
aktualitāti
zaudējušu
Ministru
kabineta
2013.gada 12.marta sēdes
protokollēmuma
(prot.
Nr.14 32.§) 3.punktu.”

3.

Protokollēmuma projekta
5.punkts „Ņemot vērā
2013.gada
5.marta
Ministru kabineta sēdes
lēmumu par
Eiropas
Komisijas
audita

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

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

3
Ekonomikas
ministrija
lūdz
papildināt Iebildums ņemts vērā
protokollēmuma projektu ar šādiem punktiem:
„1. Pagarināt 2013.gada 5.marta Ministru kabineta
sēdes protokollēmuma Nr. 13 38.§ 7.punktā noteikto
termiņu līdz 2013.gada 15.jūlijam;
2. Pagarināt 2013.gada 5.marta Ministru kabineta
sēdes protokollēmuma Nr. 13 38.§ 9.punktā noteikto
termiņu līdz 2013.gada 1.jūlijam.
3. Pagarināt 2013.gada 5.marta Ministru kabineta
sēdes protokollēmuma Nr. 13 38.§ 11.punktā
noteikto termiņu līdz 2013.gada 15.jūlijam.”
Tieslietu ministrija atzīmē, ka protokollēmuma Iebildums ņemts vērā
projekta 4.punktā norādīts, ka „ņemot vērā šī
protokollēmuma 2. punktā noteikto, atzīt par
aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2013. gada
12. marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.14 32.§) 3.
punktu”. Saturiski vērtējot, norādītajā Ministru
kabineta 2013. gada 12. marta sēdes protokollēmumā
ietvertos uzdevumus, secināms, ka protokollēmuma
projekta 4.punktā atsauci jāveido uz protokollēmuma
projekta 3.punktu, nevis uz tā 2.punktu. Ievērojot
minēto, lūdz atbilstoši precizēt protokollēmuma
projekta 4. punktā ietverto informāciju.
Ekonomikas
ministrija
lūdz
izteikt Iebildums ņemts vērā
protokollēmuma 5.punktu šādā redakcijā:
„Ņemot vērā 2013.gada 5.marta Ministru kabineta
sēdes lēmumu par
Eiropas Komisijas audita
ziņojumos noteiktajām finanšu korekcijām un to ka
projekta „Aizdevumi komersantu konkurētspējas

4
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Projekta attiecīgā punkta (panta)
galīgā redakcija
5
Skatīt protokollēmuma projekta
8., 9. un 10.punktu.

Protokollēmuma
projekta
4.punkts:
„Ņemot vērā šī protokollēmuma
3.punktā noteikto, atzīt par
aktualitāti zaudējušu Ministru
kabineta 2013.gada 12.marta
sēdes protokollēmuma (prot.
Nr.14 32.§) 3.punktu.”

1.

Protokollēmuma
projekta
5.punkts:
„Ņemot vērā Ministru kabineta
2013.gada
5.marta
sēdes
protokollēmuma (prot. Nr.13
38.§) par Eiropas Komisijas

5
Nr.
p.k.
1

4.

Saskaņošanai nosūtītā
projekta redakcija
(konkrēta punkta (panta)
redakcija)
2
ziņojumos
noteiktajām
finanšu korekcijām un to
ka projekta „Aizdevumi
komersantu
konkurētspējas
uzlabošanai” īstenotājas
valsts akciju sabiedrības
„Latvijas Hipotēku un
zemes banka” darbībā
nav konstatēti pārkāpumi,
uzskatīt par atgūtiem
projekta
ietvaros
konstatētos neatbilstošos
izdevumus 2 433 460,30
latu (3 462 502,07 eiro)
apmērā.”

Protokollēmuma projekta
6.punkts „Lai paātrinātu
tiesību aktu projektu par
Eiropas
Ekonomikas
zonas un Norvēģijas
finanšu instrumentu 2009.
– 2014.gada perioda
līdzfinansēto programmu
īstenošanu
virzību
Ministru
kabinetā,
atbildīgajām ministrijām
minētos tiesību aktu

Atzinumā norādītais ministrijas (citas institūcijas)
iebildums, kā arī saskaņošanā papildus izteiktais
iebildums par projekta konkrēto punktu (pantu)
3
uzlabošanai” īstenotājas valsts akciju sabiedrības
„Latvijas Hipotēku un zemes banka” darbībā nav
konstatēti pārkāpumi, uzskatīt par atgūtiem projekta
ietvaros konstatētos neatbilstošos izdevumus 1 934
260,30 latu (2 752 204,46
eiro) apmērā.
Ekonomikas ministrijai nodrošināt, ka valsts akciju
sabiedrība „Latvijas Hipotēku un zemes banka” par
šo apjomu izsniedz aizdevumus tās pašas valsts
atbalsta programmas ietvaros”.

Tieslietu ministrija atzīmē, ka protokollēmuma
projekta 6.punktā norādīts, ka „lai paātrinātu tiesību
aktu projektu par Eiropas Ekonomikas zonas un
Norvēģijas finanšu instrumentu (..) virzību Ministru
kabinetā, atbildīgām ministrijām minētos tiesību aktu
projektus iesniegt Valsts kancelejā izskatīšanai
Ministru kabineta sēdē kā Ministru kabineta lietu”.
Vēršam uzmanību, ka noteiktu tiesību aktu projektu
atzīšanu par Ministru kabineta lietu reglamentē
Ministra kabineta 2009. gada 7. aprīļa noteikumu Nr.
300 „Ministru kabineta kārtības rullis” 116. līdz 120.
punkta nosacījumi. Attiecīgi, lai protokollēmuma

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

Projekta attiecīgā punkta (panta)
galīgā redakcija

5
audita ziņojumos noteiktajām
finanšu korekcijām un to ka
projekta
„Aizdevumi
komersantu
konkurētspējas
uzlabošanai” īstenotājas valsts
akciju sabiedrības „Latvijas
Hipotēku un zemes banka”
darbībā
nav
konstatēti
pārkāpumi,
uzskatīt
par
atgūtiem
projekta
ietvaros
konstatētos
neatbilstošos
izdevumus 1 934 260,30 latu (2
752 204,46
eiro) apmērā.
Ekonomikas
ministrijai
nodrošināt, ka valsts akciju
sabiedrība „Latvijas Hipotēku
un zemes banka” par šo
apjomu izsniedz aizdevumus
tās pašas valsts atbalsta
programmas ietvaros.”
Protokollēmuma
projekta
Iebildums ņemts vērā.
Ņemot vērā, ka visu EEZ/Norvēģijas finanšu 6.punkts ir svītrots.
instrumentu līdzfinansēto programmu līgumos
ir noteikts, ka atklāto projektu konkursi ir
jāizsludina 2013.gada otrajā ceturksnī, tad, lai
nodrošinātu paātrinātu programmas noteikumu
virzību, vadošā iestāde ierosināja paredzēt
līdzīgu praksi kā ar tiesību aktu virzību par
Eiropas
Savienības
fondu
aktivitāšu
īstenošanu, t.i. – tie tiek iesniegti izskatīšanai
Ministru kabinetā bez izsludināšanas Valsts
sekretāru sanāksmē. Turklāt 2011.gada beigās
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Nr.
p.k.
1

5.

Saskaņošanai nosūtītā
projekta redakcija
(konkrēta punkta (panta)
redakcija)
2
projektus iesniegt Valsts
kancelejā
izskatīšanai
Ministru kabineta sēdē kā
Ministru kabineta lietu.”

Informatīvais ziņojums

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

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

Projekta attiecīgā punkta (panta)
galīgā redakcija

3
projekta 6.punktā norādītos tiesību aktu projektus
izskatītu kā Ministru kabineta lietas katrā atsevišķā
gadījumā jāievēro norādītais normatīvais regulējums.
Ievērojot minēto, lūdzam svītrot protokollēmuma
6. punktu, kā arī atbilstoši precizēt informatīvajā
ziņojumā ietverto informāciju.

Tieslietu

ministrija

norāda,

ka

4
un 2012.gada 1.ceturksnī visas septiņas
programmas
pirms
to
iesniegšanas
donorvalstīm apstiprināšanai nacionāli jau tika
izskatītas Ministru kabinetā, pirms tam
programmu projektus izsludinot Valsts
sekretāru sanāksmē, tādejādi ļaujot jau
programmas izstrādes laikā dažādu nozares
ministriju un citu institūciju pārstāvjiem paust
viedokli
par
programmas
ieviešanas
nosacījumiem,
t.sk.,
atklāto
konkursu
vērtēšanas kritērijiem. Ņemot vērā, ka atklāta
konkursa nosacījumi un vērtēšanas kritēriji pēc
programmu apstiprinājuma no donorvalstu
puses pamatā nav mainīti, Finanšu ministrija
atbalstīja
atbildīgo
nozares
ministriju
(programmas apsaimniekotāju) priekšlikumus
programmas
noteikumus
virzīt
bez
izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē.
Vienlaikus paātrināta programmas noteikumu
virzība nodrošinātu ātrāku projektu uzsākšanu
un investīciju pieeju gala saņēmējiem, ņemot
vērā īso projektu ieviešanas periodu, kurā
jāapgūst Latvijai piešķirtais finansējums līdz
2016.gada 30.aprīlim.
Ņemot vērā izteikto Tieslietu ministrijas
iebildumu, Finanšu ministrija piekrīt svītrot no
protokollēmuma projekta 6.punktu, vienlaikus
katra ministrija virzot attiecīgās programmas
ieviešanas Ministru kabinetā noteikumu
projektu izvērtē, vai var virzīt to kā Ministru
kabineta lietu.
informatīvā Iebildums ņemts vērā
2. Atsauces
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uz

grafikiem

ir

7
Nr.
p.k.
1

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

6.

Informatīvā
saīsinājumi

ziņojuma

7.

Informatīvā
satura rādītājs

ziņojuma

8.

Informatīvā
ziņojuma
1.2.3.sadaļa
„Darbības
programmas
„Cilvēkresursi
un
nodarbinātība” mērķu un
rezultātu sasniegšana”

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

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

3
ziņojuma tekstā daudzviet norādītas nesaprotamas
atsauces uz noteiktiem grafikiem. Piemēram,
informatīvā ziņojuma 11. lapaspusē norādīta atsauce
uz informatīvā ziņojuma grafiku Nr. 7., kurā būtu
jābūt ietvertai informācijai par Eiropas Savienības
fondu finanšu rādītājiem starp Eiropas Savienības
dalībvalstīm. Savukārt informatīvā ziņojuma 12.
lapaspusē norādīts, ka detalizētāka informācija par
Eiropas Savienības fondu investīcijām attiecībā uz
Baltijas valstīm pieejama informatīvajā ziņojumā
ietvertajā grafikā Nr. 8. Saturiski vērtējot minētos
grafikus, secināms, ka noteiktā informācija tajos nav
iekļauta.
Ievērojot
minēto,
lūdz
precizēt
informatīvajā ziņojumā ietvertās atsauces uz
minētajiem grafikiem. Līdzīgi lūdzam izvērtēt arī
citas informatīvajā ziņojumā ietvertās atsauces uz
noteiktiem grafikiem un nepieciešamības gadījumā
tās atbilstoši precizēt.
Ekonomikas ministrija lūdz papildināt ziņojuma Iebildums ņemts vērā
projektu ar saīsinājumu „DG EMPL - Eiropas
Komisijas Nodarbinātības, sociālo lietu un
iekļautības ģenerāldirektorāts”
Kultūras ministrija lūdz precizēt informatīvā Iebildums ņemts vērā
ziņojuma projektu atbilstoši informatīvā ziņojuma
projekta 2.lapā norādītajai satura rādītāja numerācija;
Ekonomikas ministrija lūdz aizstāt ziņojuma Iebildums ņemts vērā
projekta 18.lapā vārdus „Tā kā EM priekšlikumu
tālākvirzībai nepieciešamais EK saskaņojums
pārskata periodā nav saņemts − MK 05.03.2013.
sēdes protokollēmumā Nr. 13 38.§ noteiktajam
termiņam MK noteikumu grozījumu par 1.3.1.2.

Projekta attiecīgā punkta (panta)
galīgā redakcija

4
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5
precizētas.

Skatīt informatīvā
saīsinājumu sarakstu

ziņojuma

Informatīvā ziņojuma
rādītājs ir precizēts.

satura

Skatīt informatīvā ziņojuma
1.2.3.sadaļu
„Darbības
programmas „Cilvēkresursi un
nodarbinātība”
mērķu
un
rezultātu sasniegšana”.

8
Nr.
p.k.
1

9.

10.

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

Informatīvā
ziņojuma
1.2.3.sadaļa
„Darbības
programmā
„Uzņēmējdarbība
un
inovācijas” mērķu un
rezultātu sasniegšana”
Informatīvā
ziņojuma
1.2.3.sadaļa
„Darbības
programmā

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

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

3
aktivitātes
„Atbalsts
pašnodarbinātība
un
uzņēmējdarbības uzsākšanai” ieviešanu iesniegšanai
MK ir nepieciešams pagarinājums.” ar vārdiem „Š.g.
22.martā FM to nosūtīja saskaņošanai DG EMPL.
Š.g. 10.aprīlī EM izsūtīja saskaņošanai TM un FM
grozījumus Ministru kabineta 2009.gada 31.marta
noteikumos Nr.293 „Noteikumi par darbības
programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība”
papildinājuma
1.3.1.2.aktivitāti
„Atbalsts
pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai””
(turpmāk – MK noteikumi Nr.293) Ņemot vērā, ka
EM priekšlikumu tālāka virzība ir iespējama tikai
pēc saskaņojuma saņemšanas no DG EMPL, bet
pārskata periodā saskaņojums nav saņemts, ir
nepieciešams termiņa pagarinājums MK 05.03.2013.
sēdes protokollēmuma Nr. 13 38.§ 9. un 11.punktā
noteiktajiem termiņiem”;

4

Ekonomikas ministrija lūdz svītrot ziņojuma Iebildums ņemts vērā
projekta 21.lapas sadaļā par apakšaktivitāti
„Aizdevumi
komersantu
konkurētspējas
uzlabošanai” vārdus „ERAF līdzfinansējumam”;
Ekonomikas ministrija lūdz aizstāt ziņojuma Iebildums ņemts vērā
projekta 22.lapas sadaļā par apakšaktivitāti
„Aizdevumi
komersantu
konkurētspējas
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Projekta attiecīgā punkta (panta)
galīgā redakcija
5
Š.g. 22.martā FM to nosūtīja
saskaņošanai DG EMPL. Š.g.
10.aprīlī
EM
izsūtīja
saskaņošanai TM un FM
grozījumus Ministru kabineta
2009.gada 31.marta noteikumos
Nr.293 „Noteikumi par darbības
programmas „Cilvēkresursi un
nodarbinātība” papildinājuma
1.3.1.2.aktivitāti
„Atbalsts
pašnodarbinātības
un
uzņēmējdarbības uzsākšanai””
Ņemot
vērā,
ka
EM
priekšlikumu tālāka virzība ir
iespējama tikai pēc saskaņojuma
saņemšanas no DG EMPL, bet
pārskata periodā saskaņojums
nav saņemts, ir nepieciešams
termiņa
pagarinājums
MK
05.03.2013.
sēdes
protokollēmuma Nr. 13 38.§ 9.
un
11.punktā
noteiktajiem
termiņiem.
Skatīt informatīvā ziņojuma
1.2.3.sadaļu
„Darbības
programmā „Uzņēmējdarbība
un inovācijas” mērķu un
rezultātu sasniegšana”
Skatīt informatīvā ziņojuma
1.2.3.sadaļu
„Darbības
programmā „Uzņēmējdarbība

9
Nr.
p.k.
1

11.

Saskaņošanai nosūtītā
projekta redakcija
(konkrēta punkta (panta)
redakcija)
2
„Uzņēmējdarbība
un
inovācijas” mērķu un
rezultātu sasniegšana”
Informatīvā
ziņojuma
1.2.3.sadaļa
„Darbības
programmā
„Uzņēmējdarbība
un
inovācijas” mērķu un
rezultātu sasniegšana”

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

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

3
uzlabošanai” vārdus „2,4 milj. latu” ar vārdiem „1,9
milj. latu”;

4

Ekonomikas ministrija lūdz papildināt ziņojuma Iebildums ņemts vērā
projektu ar šādu tekstu: „Saskaņā ar MK 05.03.2013.
sēdes protokollēmuma Nr. 13 38.§ 7.puntā noteikto,
EM līdz 2013.gada 2.aprīlim bija jāiesniedz VKanc
grozījumu projekti Ministru kabineta 2009.gada
10.marta noteikumos Nr.237 „Noteikumi par
darbības
programmas
„Uzņēmējdarbība
un
inovācijas”
papildinājuma
2.2.1.3.aktivitāti
„Garantijas
komersantu
konkurētspējas
uzlabošanai”” (turpmāk – MK noteikumi Nr.237) un
Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos
Nr.238
„Par
darbības
programmas
„Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma
2.2.1.4.aktivitāti
„Aizdevumi
komersantu
konkurētspējas uzlabošanai”” (turpmāk - MK
noteikumi Nr.238), atbilstoši pozīcijai, paredzot
samazināt aktivitāšu ietvaros pieejamo finansējuma
apjomu pēc finanšu korekcijas. Š.g. 18.aprīlī EM
izsūtīja saskaņošanai TM un FM grozījumus MK
noteikumos Nr.237 un Nr.238. Ņemot vērā, ka abu
MK noteikumu projektu tālāka virzība ir iespējama
tikai vienlaicīgi ar vai pēc atbilstošu DP un DP
papildinājumu grozījumu apstiprināšanas, kurus
plānots apstiprināt š.g. 15.maija Uzraudzības
komitejas sanāksmē, kā arī MK noteikumu tālākai
virzībai ir nepieciešams sagatavot atbilstošus
grozījumus MK noteikumos par tās aktivitātes
īstenošanu, uz kuru plānots pārdalīt finansējumu, ir
nepieciešams termiņa pagarinājums MK 05.03.2013.
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Projekta attiecīgā punkta (panta)
galīgā redakcija
5
un inovācijas” mērķu
rezultātu sasniegšana”

un

Skatīt informatīvā ziņojuma
1.2.3.sadaļu
„Darbības
programmā „Uzņēmējdarbība
un inovācijas” mērķu un
rezultātu sasniegšana”

10
Nr.
p.k.
1
12.

13.

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

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

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

3
sēdes 7. punktā noteiktajam termiņam.”.
Informatīvā
ziņojuma Satiksmes ministrija lūdz redakcionāli precizēt Iebildums ņemts vērā
1.2.5.sadaļa
„Darbības teikumu „Lēnāka ieviešana notiek mazo ostu
programmas
infrastruktūras uzlabošanas un izglītības iestāžu
„Infrastruktūra
un infrastruktūras pilnveidošanas jomās”.
pakalpojumi” mērķu un
rezultātu sasniegšana”

4

1.3.sadaļa „Lielo projektu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības Iebildums ņemts vērā
īstenošana”
ministrija lūdz papildināt sadaļā skaidrojumu, kādi
projekti uzskatāmi par lielajiem projektiem (26.lp)
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Projekta attiecīgā punkta (panta)
galīgā redakcija
5
Informatīvā
ziņojuma
1.2.5.sadaļa
„Darbības
programmas „Infrastruktūra un
pakalpojumi”
mērķu
un
rezultātu sasniegšana” :
„Kopumā pārskata periodā DP
ietvaros
progress
par
apstiprinātajiem projektiem ir
vērojams neliels - 1,7% no
pieejamā publiskā attiecināmā
finansējuma, savukārt progress
par noslēgtajiem līgumiem ir
2,5% un lielākais progress ir
vērojams tādās nozarēs kā
kvalitatīvas
vides
un
ekonomiskās
aktivitātes
nodrošināšana,
policentriskā
attīstība,
Eiropas
nozīmes
transporta tīkla un ilgtspējīga
transporta attīstība, un videi
draudzības
enerģētikas
veicināšana. Lēnāka ieviešana
notiek infrastruktūras cilvēku
kapitāla nostiprināšanas un
teritoriju
pieejamības
un
sasniedzamības
veicināšanas
jomās.”
Skatīt informatīvā ziņojuma
1.3.sadaļu
„Lielo
projektu
īstenošana”

11
Nr.
p.k.
1
14.

Saskaņošanai nosūtītā
Atzinumā norādītais ministrijas (citas institūcijas)
Atbildīgās ministrijas norāde par to, ka
projekta redakcija
iebildums, kā arī saskaņošanā papildus izteiktais
iebildums ir ņemts vērā, vai informācija par
(konkrēta punkta (panta)
iebildums par projekta konkrēto punktu (pantu)
saskaņošanā panākto alternatīvo risinājumu
redakcija)
2
3
4
2.nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības Iebildums ņemts vērā
„EEZ/Norvēģijas finanšu ministrija lūdz norādīt 2. nodaļā „EEZ/Norvēģijas
instrumentu investīcijas”
finanšu instrumentu investīcijas” uzskaitīto Ministru
kabineta noteikumu numurus (29.lpp).
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Projekta attiecīgā punkta (panta)
galīgā redakcija
5
Informatīvā ziņojuma 2.nodaļa
„EEZ/Norvēģijas
finanšu
instrumentu investīcijas”:
„2013.gada 29.janvāra MK sēdē
tika apstiprināti noteikumi Nr.67
„Eiropas Ekonomikas zonas
finanšu
instrumenta
un
Norvēģijas finanšu instrumenta
2009.–2014.gada
perioda
uzraudzības noteikumi”. Lai
nodrošinātu
apstiprināto
programmu
ieviešanu,
2013.gada 1.ceturksnī MK
apstiprināti šādi noteikumu
projekti:
1.
26.februārī
Nr.111
„Norvēģijas finanšu instrumenta
2009.–2014.gada
perioda
programmas
„Kapacitātes
stiprināšana un institucionālā
sadarbība starp Latvijas un
Norvēģijas valsts institūcijām,
vietējām
un
reģionālām
iestādēm” īstenošanas kārtība”;
2.
26.martā
Nr.
162
„Eiropas Ekonomikas zonas
finanšu instrumenta 2009.–
2014.gada perioda programmas
„Kultūras un dabas mantojuma
saglabāšana un atjaunināšana”
īstenošanas kārtība”;
3.
2.aprīlī
Nr.
181

12
Nr.
p.k.
1

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

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

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

3

4

15.

Informatīvā
ziņojuma
2.sadaļa „EEZ/Norvēģijas
finanšu
instrumentu
investīcijas”

Kultūras ministrija lūdz izteikt informatīvā Iebildums ņemts vērā
ziņojuma projekta 29.lpp. 3.rindkopas 2.punktu šādā
redakcijā: „Eiropas Ekonomikas zonas finanšu
instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas
„Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un
atjaunināšana” īstenošanas kārtība”;

16.

Informatīvā
ziņojuma
2.sadaļa „EEZ/Norvēģijas
finanšu
instrumentu
investīcijas”

Kultūras ministrija lūdz izteikt informatīvā Iebildums ņemts vērā
ziņojuma projekta 29.lpp.3.rindkopas 3.punktu šādā
redakcijā: „Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–
2014.gada perioda programmas „Inovācijas „zaļās”
ražošanas jomā” īstenošanas kārtība”.

Projekta attiecīgā punkta (panta)
galīgā redakcija
5
„Norvēģijas finanšu instrumenta
2009.-2014.gada
perioda
programmas „Inovācijas „zaļās”
ražošanas jomā” īstenošanas
kārtība”.”
Informatīvā ziņojuma 2.sadaļa
„EEZ/Norvēģijas
finanšu
instrumentu investīcijas”:
„26.martā Nr.162 „Eiropas
Ekonomikas zonas finanšu
instrumenta
2009.–2014.gada
perioda programmas „Kultūras
un
dabas
mantojuma
saglabāšana un atjaunināšana”
īstenošanas kārtība”
Informatīvā ziņojuma 2.sadaļa
„EEZ/Norvēģijas
finanšu
instrumentu investīcijas”:
„2.aprīlī Nr. 181 „Norvēģijas
finanšu instrumenta 2009.2014.gada perioda programmas
„Inovācijas „zaļās” ražošanas
jomā” īstenošanas kārtība”.”

III Priekšlikumi

Nr.
p.k.
1

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

Atzinumā norādītais ministrijas (citas institūcijas)
priekšlikums

Atbildīgās ministrijas
pamatojums priekšlikuma
noraidījumam

Projekta attiecīgā punkta (panta) galīgā
redakcija

3

4

6
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1.

Protokollēmuma projekts

Labklājības ministrija lūdz iekļaut informāciju
par turpmāko rīcību 3.1.4.1.5.aktivitātes ERAF
projektā. Finanšu ministrijas rīcība un ar
Labklājības ministriju saskaņotā redakcija ir
iekļauta protokollēmuma 6.punktā, kā arī
skaidrojums iekļauts ziņojuma projekta 1.2.5.sadaļā
„Darbības
programmas
„Infrastruktūra
un
pakalpojumi” mērķu un rezultātu sasniegšana”
„Ņemot vērā Labklājības ministrijas sniegto
argumentāciju par Eiropas Reģionālā attīstības
fonda
projektam
Nr.3DP/3.1.4.1.5/10/IPIA/CFLA/002
„Valsts
sociālās aprūpes centra „Rīga” sociālās aprūpes un
rehabilitācijas pakalpojumu attīstība” nepieciešamo
papildu finansējumu projekta pabeigšanai sakarā ar
būvnieka
maksātnespēju
un
iepirkuma
līgumsaistību neizpildi, Labklājības ministrijai
sagatavot un līdz 2013.gada 30.jūnijam iesniegt
Ministru kabinetā attiecīgus grozījumus Eiropas
Reģionālā attīstības fonda 3.1.4.1.5.apakšaktivitātes
„Infrastruktūras
pilnveidošana
sociālās
rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai personām ar
garīga rakstura traucējumiem” īstenošanas Ministru
kabineta noteikumos, kā arī sadarbībā ar Finanšu
ministriju sniegt priekšlikumus par papildu
nepieciešamā finansējuma 815 000 LVL projekta
pabeigšanai
finansēšanas
avotu,
ietverot
informāciju par valsts budžeta virssaistību pārdali
indikatīvi 475 000 Ls apmērā sadārdzinājuma
segšanai un kritiski nepieciešamo papildu darbu
veikšanai no tādas aktivitātes, kur ir virssaistību
neizpildes saskaņā ar noteiktajiem kritērijiem, kā
arī sniegt priekšlikumus zaudējumu segšanai no
valsts budžeta līdzekļiem neatbilstoši veiktajiem
izdevumiem indikatīvi 340 000 latu apmērā.”

Priekšlikums ņemts vērā
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Protokollēmuma projekta 6., 7.punkts:
„6.Pieņemt zināšanai Labklājības ministrijas
sniegto argumentāciju par Eiropas Reģionālā
attīstības
fonda
projektam
Nr.3DP/3.1.4.1.5/10/IPIA/CFLA/002 „Valsts
sociālās aprūpes centra „Rīga” sociālās
aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu
attīstība” nepieciešamo papildu finansējumu
projekta pabeigšanai sakarā ar būvnieka
maksātnespēju un iepirkuma līgumsaistību
neizpildi.
7.Ņemot vērā šī protokollēmuma 6.punktā
minēto,
Labklājības
ministrijai
līdz
2013.gada 30.jūnijam:
7.1. sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt
Ministru kabinetā attiecīgus grozījumus
Ministru kabineta noteikumos par Eiropas
Reģionālā
attīstības
fonda
3.1.4.1.5.apakšaktivitātes
„Infrastruktūras
pilnveidošana
sociālās
rehabilitācijas
pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga
rakstura traucējumiem” īstenošanu;
7.2. sadarbībā ar Finanšu ministriju sniegt
priekšlikumus par papildu nepieciešamā
finansējuma ne vairāk kā 815 000 latu
apmērā projekta pabeigšanai finansēšanas
avotiem, tai skaitā par iespējām valsts
budžeta virssaistību indikatīvi ne vairāk kā
475 000 latu apmērā pārdalei attiecināmo
papildus izdevumu segšanai no aktivitātes,
kur ir virssaistību neizpildes saskaņā ar
noteiktajiem kritērijiem,
, kā arī par
neattiecināmiem izdevumiem indikatīvi 340
000 latu apmērā.”
un informatīvā ziņojuma 1.2.5.sadaļa
„Darbības programmas „Infrastruktūra un
pakalpojumi”
mērķu
un
rezultātu
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2.

3.

Protokollēmuma projekta
2.punkts
„Pieņemt
zināšanai
informatīvajā
ziņojumā
iekļauto
informāciju par veiktajiem
pasākumiem risku, t.sk.
korupcijas
risku
ES
finansējuma piešķiršanas
un ieviešanas kontroles un
uzraudzības sistēmā un
atklātajiem pārkāpumiem
2007. – 2013.gadā un atzīt
par izpildītu Korupcijas
novēršanas
apkarošanas
programmā
2009.
–
2013.gada
noteikto
uzdevumu Nr.16 ,,Analizēt
ES
finansējuma
piešķiršanas un ieviešanas
kontroles un uzraudzības
sistēmu
un
atklātos
pārkāpumus
2007.
–
2013.gada
plānošanas
periodā.””
un informatīvā ziņojuma
1.2.2.sadaļa „Informācija
par
valsts
budžeta
virssaistībām”.
Protokollēmuma projekta
3.punkts
„Finanšu
ministrijai sadarbībā ar
Ekonomikas
ministriju
Eiropas Savienības fondu
finanšu
instrumentu
aktivitātēm
(2.2.1.1.aktivitāte

Tieslietu ministrija norāda, ka protokollēmuma
projekta 2. punktā nav ievērota tā 1. punktā noteiktā
saīsinājuma atveide. Ievērojot minēto, lūdz
redakcionāli precizēt protokollēmuma projekta 1.
punktā ietverto informāciju.
Vienlaikus
norāda,
ka,
lai
atvieglotu
protokollēmuma projekta 2.punkta piemērošanu
praksē, minētajā protokollēmuma projekta punktā
jānorāda precīza atsauce uz tajā ietverto Korupcijas
novēršanas un apkarošanas programmu 2009 2013.gadam, ietverot norādi, ka noteikta
informācija sniegta minētās programmas 4.nodaļas
16.punktā. Līdzīgi lūdz precizēt arī informatīvā
ziņojuma 14. lapaspusē ietverto 18.atsauci, norādot,
ka noteikta informācija ietverta Ministru kabineta
2012. gada 8.maija sēdes prot. Nr. 25 26.§ 8.
punktā.

Priekšlikums ņemts vērā.

Tieslietu ministrija lūdz protokollēmuma projekta
3. punktā ietverto šķirkļa zīmi „/” aizstāt ar saikli
„un” vai saikli „vai”, jo no protokollēmuma
projekta 3. punktā ietvertā regulējuma nav skaidrs,
vai ar simbolu „/” tiek saprasts saiklis „un” vai
saiklis „vai”. Pamatojoties uz juridiskās tehnikas
prasībām protokollēmuma projekta tekstam ir jābūt
skaidram, lai tā lietotājs un piemērotājs gūtu

Priekšlikums ņemts vērā.
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sasniegšana”
Protokollēmuma projekta 2.punkts:
„Pieņemt zināšanai ziņojumā iekļauto
informāciju par veiktajiem pasākumiem
risku, t.sk. korupcijas risku ES finansējuma
piešķiršanas un ieviešanas kontroles un
uzraudzības
sistēmā
un
atklātajiem
pārkāpumiem 2007. – 2013.gadā un atzīt par
izpildītu
programmas
„Korupcijas
novēršanas apkarošanas programma 2009. –
2013.gadam” 4.nodaļas 16.punktā noteikto
uzdevumu ,,Analizēt ES finansējuma
piešķiršanas un ieviešanas kontroles un
uzraudzības sistēmu un atklātos pārkāpumus
2007. – 2013.gada plānošanas periodā.”
Un
skatīt
informatīvā
1.2.2.sadaļu
„Informācija
par
valsts
budžeta
virssaistībām”.

Protokollēmuma projekta 3.punkts:
„Finanšu ministrijai sadarbībā ar Ekonomikas
ministriju Eiropas Savienības fondu finanšu
instrumentu aktivitātēm (2.2.1.1.aktivitāte
„Ieguldījumu fonds investīcijām garantijās,
paaugstināta riska aizdevumos, riska kapitāla
fondos un cita veida finanšu instrumentos”,
2.2.1.3.aktivitāte „Garantijas komersantu
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4.

„Ieguldījumu
fonds
investīcijām
garantijās,
paaugstināta
riska
aizdevumos, riska kapitāla
fondos un cita veida
finanšu
instrumentos”,
2.2.1.3.aktivitāte
„Garantijas
komersantu
konkurētspējas
uzlabošanai”,
2.2.1.4.aktivitāte „Atbalsts
aizdevumu
veidā
komersantu konkurētspējas
uzlabošanai”;
1.3.1.2.aktivitāte „Atbalsts
pašnodarbinātības
un
uzņēmējdarbības
uzsākšanai”)
noteikt
maksājumu un investīciju
riska kapitāla, aizdevumu
un mezanīna veidā un
sniegto garantiju mērķus
2013.gadā un turpmākajos
gados
un
iesniegt
apstiprināšanai
Ministru
kabinetā ar informatīvo
ziņojumu
par
Eiropas
Savienības struktūrfondu
un
Kohēzijas
fonda,
Eiropas Ekonomikas zonas
finanšu
instrumenta,
Norvēģijas
finanšu
instrumenta un Latvijas un
Šveices
sadarbības
programmas apguvi par
2013.gada 2.ceturksni.”
Protokollēmuma projekta

nepārprotamu priekšstatu par saviem pienākumiem
un tiesībām. Norāda, ka saiklis „un” ir kumulatīvs
nosacījums, kura lietošanas gadījumā ir jāiestājas
visiem
noteikumu
projektā
minētajiem
priekšnosacījumiem. Savukārt saiklis „vai” ir
alternatīvs nosacījums, kura lietošana nosaka tikai
viena priekšnosacījuma iestāšanās nepieciešamību.

Tieslietu

ministrija

vērš

uzmanību,

ka

konkurētspējas
uzlabošanai”,
2.2.1.4.1.apakšaktivitāte
„Atbalsts
aizdevumu veidā komersantu konkurētspējas
uzlabošanai”; 1.3.1.2.aktivitāte „Atbalsts
pašnodarbinātības
un
uzņēmējdarbības
uzsākšanai”)
noteikt
maksājumu
un
investīciju riska kapitāla, aizdevumu un
mezanīna veidā un sniegto garantiju mērķus
2013.gadā un turpmākajos gados un iesniegt
apstiprināšanai
Ministru
kabinetā
ar
informatīvo ziņojumu par Eiropas Savienības
struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas
Ekonomikas zonas finanšu instrumenta,
Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas
un Šveices sadarbības programmas apguvi
par 2013.gada 2.ceturksni.”

Priekšlikums ņemts vērā. 3.
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5.

5.punkts „Ņemot vērā
2013.gada 5.marta Ministru
kabineta sēdes lēmumu par
Eiropas Komisijas audita
ziņojumos
noteiktajām
finanšu korekcijām un to ka
projekta
„Aizdevumi
komersantu konkurētspējas
uzlabošanai”
īstenotājas
valsts akciju sabiedrības
„Latvijas Hipotēku un
zemes banka” darbībā nav
konstatēti
pārkāpumi,
uzskatīt
par
atgūtiem
projekta
ietvaros
konstatētos
neatbilstošos
izdevumus 2 433 460,30
latu (3 462 502,07 eiro)
apmērā.”
Informatīvais ziņojums

6.

Informatīvais ziņojums

protokollēmuma projekta 5. punktā norādītā atsauce
uz noteiktu 2013.gada 5.marta Ministru kabineta
sēdes lēmumu ir neskaidra, jo nav sniegta
informācija, kas varētu palīdzēt precīzāk identificēt
minēto lēmumu. Lai veidotu viennozīmīgi
uztveramu protokollēmuma projekta 5. punkta
tekstu, lūdzam precizēt minēto atsauci, piemēram,
norādot noteiktā lēmuma protokola numuru un
paragrāfu.

Tieslietu ministrija atzīmē, ka informatīvā
ziņojuma tekstā daudzviet norādīta atsauce uz
Eiropas Savienības fondu tīmekļa vietni. Lai
minētās atsauces būtu uztveramākas, lūdz minētajās
atsaucēs, norādot konkrētu tīmekļa vietni ietvert arī
noteiktu informāciju, kas minētajā tīmekļa vietnē
pieejama. Piemēram, informatīvā ziņojuma
5. lapaspusē ietvertajā 3. atsaucē lūdz norādīt
konkrētas vadlīnijas, kas pieejamas minētajā
tīmekļa vietnē un tamlīdzīgi. Līdzīgi lūdz precizēt
arī citas informatīvā ziņojuma atsauces.
Tieslietu ministrija uzskata, ka, ņemot vērā jaunā
Eiropas Savienības fondu plānošanas perioda
tuvošanos, nolūkā noteikt Latvijai būtiskās un
tiešām nepieciešamās prioritātes Eiropas Savienības
fondu finansējuma piesaistē, informatīvā ziņojuma
un attiecīgi arī protokollēmuma projekta tekstā būtu
nepieciešams izvērtēt tekošajā plānošanas periodā

4.

Priekšlikums ņemts vērā.

„Ņemot vērā Ministru kabineta 2013.gada
5.marta sēdes protokollēmumu (prot.
Nr.13 38.§) par Eiropas Komisijas audita
ziņojumos
noteiktajām
finanšu
korekcijām un to ka projekta „Aizdevumi
komersantu konkurētspējas uzlabošanai”
īstenotājas valsts akciju sabiedrības „Latvijas
Hipotēku un zemes banka” darbībā nav
konstatēti pārkāpumi, uzskatīt par atgūtiem
projekta ietvaros konstatētos neatbilstošos
izdevumus 1 934 260,30 latu (2 752 204,46
eiro) apmērā. Ekonomikas ministrijai
nodrošināt, ka valsts akciju sabiedrība
„Latvijas Hipotēku un zemes banka” par šo
apjomu izsniedz aizdevumus tās pašas valsts
atbalsta programmas ietvaros.”

Skatīt informatīvo ziņojumu

Priekšlikums daļēji ņemts vērā Skatīt informatīvo ziņojumu
Skaidrojam, ka
padziļināta
analīze par darbības programmu
ietvaros noteikto fizisko rādītāju
izpildi tiek sniegta 1 reizi gadā,
taču katrā ziņojumā FM informē
par svarīgākajām izmaiņām vai

FMizz_140513_ES_fondi.doc; Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem par protokollēmuma projektu un informatīvo ziņojumu

17
apgūto Eiropas Savienības fondu finansējumu un
īstenoto projektu rezultatīvos rādītājus, jo īpaši
izvērtējot, kādu iespaidu tie atstājuši uz Latvijas
ekonomiku un tautsaimniecību.

problēmām fizisko rādītāju
izpildē.
Informatīvā
ziņojumā
„Informatīvais ziņojums par
Eiropas
Savienības
struktūrfondu un Kohēzijas
fonda, Eiropas Ekonomikas
zonas
finanšu instrumenta,
Norvēģijas finanšu instrumenta
un
Latvijas
un
Šveices
sadarbības programmas apguvi
līdz 2012.gada 31.decembrim”
tika sniegta informācija publisko
resursu
ieguldījumu
un
sasniegtiem rezultātiem, kā arī
informācija
par
darbības
programmās noteikto rādītāju
izpildi 2012.gadā un plānotās
sasniedzamās vērtības 2013.2015.gadā,
par
plānošanas
dokumentos noteikto iznākuma
un
rezultāta
rādītāju
sasniegtajām un turpmākajos
gados plānotajām vērtībām,
papildus
tika
sniegta
makroekonomiskā analīze par
ES fondu finansējuma ietekmi
uz Latvijas ekonomiku un
tautsaimniecības
attīstību.
Ziņojums pieejams ES fondu
tīmekļa vietnē, kur apkopoti visi
informatīvie ceturkšņa ziņojumi
par ES fondu un citu ārvalstu
finanšu
resursu
apguvi:
http://www.esfondi.lv/page.php?
id=667.
Tāpat arī vadošās iestādes
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7.

Informatīvā
satura radītājs

ziņojuma Tieslietu ministrija lūdz
satura rādītājā ietvert
informāciju par informatīvā
ievērot korektu noteiktu
nodaļu numerācijas atveidi.

gadskārtējie ziņojumi Eiropas
Komisijai
par
darbības
programmu īstenošanu 2007.2013.gada plānošanas periodā
sniedz izsmeļošu analīzi par
sasniegto fizisko progresu,
analizējot sasniegtos rezultātus
darbības
programmu
un
prioritāšu
līmenī.
Vadošās
iestādes gadskārtējie ziņojumi ir
pieejami ES fondu interneta
vietnes sadaļas Ziņojumi par ES
fondu īstenošanu apakšsadaļā
Vadošās iestādes gadskārtējie
ziņojumi par ES fondu apguvi:
http://www.esfondi.lv/page.php?
id=913.
Papildus ik pusgadu atbilstīgās
iestādes informē par rezultatīvo
rādītāju sasniegšanas progresu,
konstatētajām problēmām un
piedāvātajiem
risinājumiem
rezultātu uzlabošanai. Atbildīgo
iestāžu pusgada ziņojumi par ES
fondu apguvi ir pieejami caur
ES fondu interneta vietnes
sadaļas Ziņojumi par ES fondu
īstenošanu
apakšsadaļu
Atbildīgo
iestāžu
pusgada
ziņojumi par ES fondu apguvi:
http://www.esfondi.lv/page.php?
id=338.
informatīvā ziņojuma
Skatīt informatīvā ziņojuma satura radītāju.
Priekšlikums ņemts vērā.
gramatiski korektu
ziņojuma saturu. Proti,
informatīvā ziņojuma
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8.

9.

10.

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

Tieslietu ministrija, lai ievērotu juridiski korektu
Priekšlikums ņemts vērā.
terminoloģiju un praksē informatīvais ziņojuma
teksts tiktu adekvāti interpretēts, lūdz informatīvā
ziņojuma 13. lapaspusē aizstāt vārdu „tiesībsargu”
ar vārdu savienojumu „tiesībsargājošo iestāžu”.
Papildus lūdz vārdu savienojumu „tiesībsargājošās
iestādes” (attiecīgā locījumā) attiecināt arī uz
informatīvā ziņojuma tekstā norādīto vārdu
savienojumu „tiesībsargājošās institūcijas”, tādējādi
ievērojot
vienveidīgu
vārdisku
izteiksmju
lietojumu.
Informatīvā
ziņojuma Tieslietu ministrija, lai nodrošinātu visiem Priekšlikums ņemts vērā
3.sadaļa
„Šveices informatīvā ziņojuma adresātiem viennozīmīgi
programmas investīcijas”
skaidru informatīvā ziņojuma teksta atveidi, lūdzam
informatīvā ziņojuma 31. lapaspusē norādīto
informāciju par 2013. gada 25. aprīļa Latvijas un
Šveices sadarbības programmas gada sanāksmes
darba materiāliem papildināt ar korekti noformētu
atsauci uz noteiktu tīmekļa vietni, nevis uz tīmekļa
vietnes atveidi, kas pieejama tikai informatīvā
ziņojuma elektroniskās versijas lietotājiem. Līdzīgi
lūdzam precizēt arī tajā pašā informatīvā ziņojuma
lapaspusē norādīto atsauci uz noteiktu nevalstisko
organizāciju konferenci.

Skatīt informatīvā ziņojuma 1.2.2.sadaļa
„Informācija
par
valsts
budžeta
virssaistībām” un citur informatīvajā
ziņojumā.

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

Informatīvā ziņojuma 3.sadaļa „Šveices
programmas investīcijas”:
„2013.gada 25.aprīlī norisinājās Latvijas un
Šveices sadarbības programmas gada
sanāksme (sanāksmes materiāli pieejami
Šveices programmas interneta vietnē1 sadaļā
„Dokumenti” ).”
„NVO fondā sniegts atbalsts NVO
aktivitātēm, kas vērstas uz dzīves kvalitātes
uzlabošanu jauniešiem un bērniem ar
mazākām iespējām un senioriem. Ir pabeigta
visu 62 apakšprojektu īstenošana (par 12
projektiem vairāk nekā sākotnēji plānots).
24.aprīlī notika NVO fonda noslēguma
konference (vairāk informācija – Sabiedrības
integrācijas fonda interneta vietnē2 sadaļā
„Aktualitātes”).”
Pārskata periodā ir izstrādāti šādi MK
Priekšlikums ņemts vērā
Norādām, ka informatīvajā noteikumu projekti:
ziņojumā bija norādīts, ka MK
noteikumu projektu plānots 1) „Grozījumi MK 2009.gada 25.augusta
iesniegt izskatīšanai MK, nevis noteikumos Nr.952 „Kārtība, kādā sniedz un

Tieslietu ministrija vērš uzmanību, ka informatīvā
ziņojuma 40. lapaspusē norādīts, ka noteikts
Ministru kabineta noteikumu projekts tiek
papildināts ar atsauci uz Pievienotās vērtības
nodokļu likumu un tiks izskatīts Ministru kabineta

1

http://www.swiss-contribution.lv/page/4
http://www.sif.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=8691%3ALatvijas-Sveices-sadarbibas-programmas-grantu-shemas-NVO-fonds-noslegumapasakums&catid=14%3AJaunumi&Itemid=186&lang=lv
2
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Pārskata
periodā
izstrādāti
šādi
noteikumu projekti:

ir sēdē 2013. gada aprīļa vidū. Ievērojot minēto, tas tiks izskatīts MK 2013.gada
MK lūdzam precizēt informatīvajā ziņojumā norādīto aprīļa
vidū.
Redakcionāli
informāciju vai minēto teikumu izteikt gramatiski precizēts.
korekti.
„Grozījumi MK 2009.gada
25.augusta
noteikumos
Nr.952 „Kārtība, kādā
sniedz
un
pārbauda
informāciju par pievienotās
vērtības
nodokļa
piemērošanu
Eiropas
Savienības struktūrfondu
finansēto projektu ietvaros
un pieņem lēmumu par
pievienotās
vērtības
nodokļa
iekļaušanu
projektu
attiecināmajās
izmaksās”,
kur aktualizētas atsauces
uz Pievienotās vērtības
nodokļa
likumu
(tiks
iesniegts izskatīšanai MK
2013.gada aprīļa vidū)
(tehniski).
Atbildīgā amatpersona _______________________________________________________
(paraksts)
14.05.2013. 13:45
4 787
Signe Albiņa
Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu uzraudzības departamenta
Uzņēmējdarbības un inovāciju uzraudzības nodaļas vadītāja vietniece
Tālr. 670083964, fakss 67095697
Signe.Albina@fm.gov.lv
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pārbauda informāciju par pievienotās
vērtības nodokļa piemērošanu Eiropas
Savienības struktūrfondu finansēto projektu
ietvaros un pieņem lēmumu par pievienotās
vērtības nodokļa iekļaušanu projektu
attiecināmajās izmaksās” – tajā aizstātas
atsauces uz likumu „Par pievienotās vērtības
nodokli” ar atsaucēm uz Pievienotās vērtības
nodokļa likumu (plānots iesniegt izskatīšanai
MK 2013.gada aprīļa vidū).

