Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem
Protokollēmuma projektā „Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas
Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas apguvi
līdz 2014.gada 31.decembrim” (turpmāk – protokollēmuma projekts)
un
Informatīvajā ziņojumā „Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas
Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas apguvi
līdz 2014.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

2

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

3

Atbildīgās ministrijas pamatojums
iebilduma noraidījumam

4

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

Projekta attiecīgā
punkta (panta)
galīgā redakcija

Informācija par starpministriju (starpinstitūciju) sanāksmi vai elektronisko saskaņošanu
Datums

11.02.2015

Saskaņošanas dalībnieki

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

Saskaņošanas dalībnieki izskatīja šādu ministriju (citu institūciju) iebildumus

Izglītības un zinātnes ministrija, Satiksmes ministrija, Labklājības
ministrija, Tieslietu ministrija, Ekonomikas ministrija, Veselības
ministrija, Valsts kanceleja
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2

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.

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

2
3
Jauns protokollēmuma Finanšu ministrija
Atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 25.novembra sēdes
punkts
protokollēmuma (prot. Nr.65 83.§) 6.punktam Finanšu ministrija
sadarbībā ar atbildīgajām ministrijām ir precizējusi maksājuma mērķus
finansējuma saņēmējiem 2015.gadam atbilstoši 2014.gada izpildei.

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

Projekta attiecīgā punkta (panta)
galīgā redakcija
5
Izpildot
Ministru
kabineta
2014.gada 25.novembra sēdes
protokollēmuma (prot. Nr.65 83.§)
“Informatīvais ziņojums “Par
Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda, Eiropas
Ekonomikas
zonas
finanšu
instrumenta, Norvēģijas finanšu
instrumenta un Latvijas un Šveices
sadarbības programmas apguvi
līdz 2014.gada 30.septembrim””
6.punktā minēto, noteikt,
ka
2015.gadā atbildīgās iestādes
nodrošina
maksājumus
finansējuma saņēmējiem par ES
fondu līdzfinansējuma daļu kopā
vismaz 669 628 382 euro apmērā,
t.sk.:
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Eiropas Sociālā fondā kopā vismaz
40 297 825 euro apmērā, t.sk:
Ekonomikas ministrija nodrošina
maksājumus
finansējuma
saņēmējiem vismaz 10 622 777
euro apmērā;
Finanšu ministrija nodrošina
maksājumus
finansējuma
saņēmējiem vismaz 2 858 077
euro apmērā;
Izglītības un zinātnes ministrija
nodrošina
maksājumus
finansējuma saņēmējiem vismaz
21 114 605 euro apmērā;
Labklājības ministrija nodrošina
maksājumus
finansējuma
saņēmējiem vismaz 4 136 910
euro apmērā;
Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrija nodrošina
maksājumus
finansējuma
saņēmējiem vismaz 49 405 euro
apmērā;
Veselības ministrija nodrošina
maksājumus
finansējuma
saņēmējiem vismaz 583 711 euro
apmērā;
Valsts
kanceleja
nodrošina
maksājumus
finansējuma
saņēmējiem vismaz 932 340 euro
apmērā.
Eiropas Reģionālās attīstības
fondā kopā vismaz 387 311 571
euro apmērā , t.sk.:
Ekonomikas ministrija nodrošina
maksājumus
finansējuma
FMizz_260215_ES_fondi; Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem par protokollēmuma projektu un informatīvo ziņojumu

4
saņēmējiem vismaz 68 998 967
euro apmērā;
Finanšu ministrija nodrošina
maksājumus
finansējuma
saņēmējiem vismaz 15 076 013
euro apmērā;
Izglītības un zinātnes ministrija
nodrošina
maksājumus
finansējuma saņēmējiem vismaz
121 388 645 euro apmērā;
Kultūras ministrija nodrošina
maksājumus
finansējuma
saņēmējiem vismaz 11 329 167
euro apmērā;
Labklājības ministrija nodrošina
maksājumus
finansējuma
saņēmējiem vismaz 676 157 euro
apmērā;
Satiksmes ministrija nodrošina
maksājumus
finansējuma
saņēmējiem vismaz 45 936 332
euro apmērā;
Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrija nodrošina
maksājumus
finansējuma
saņēmējiem vismaz 105 616 521
euro apmērā;
Veselības ministrija nodrošina
maksājumus
finansējuma
saņēmējiem vismaz 18 289 769
euro apmērā.
Kohēzijas fondā kopā vismaz 242
018 986 euro apmērā, t.sk.:
Ekonomikas ministrija nodrošina
maksājumus
finansējuma
saņēmējiem vismaz 16 088 317
euro apmērā;
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Finanšu ministrija nodrošina
maksājumus
finansējuma
saņēmējiem vismaz 2 983 879
euro apmērā;
Satiksmes ministrija nodrošina
maksājumus
finansējuma
saņēmējiem vismaz 158 187 062
euro apmērā;
Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrija nodrošina
maksājumus
finansējuma
saņēmējiem vismaz 64 759 728
euro apmērā.
2.

Jauns protokollēmuma Finanšu ministrija
Ņemts vērā
Ministru kabineta 2014.gada 25.novembra sēdes protokollēmuma
punkts
(prot. Nr.65 83.§) 4.punktu izsaka citādā redakcijā, precizējot
maksājuma mērķus finansējuma saņēmējiem 2015.gadam atbilstoši
2014.gada izpildei

2014.gada 25.novembra Ministru
kabineta sēdes protokollēmuma
nr.65 83.§ 4.punktu izteikt šādā
redakcijā: “Eiropas Savienības
fondu
finanšu
instrumentu
aktivitātēs
(2.2.1.1.aktivitāte
„Ieguldījumu fonds investīcijām
garantijās, paaugstināta riska
aizdevumos, riska kapitāla fondos
un
cita
veida
finanšu
instrumentos”, 2.2.1.4.aktivitāte
„Atbalsts
aizdevumu
veidā
komersantu
konkurētspējas
uzlabošanai”)
2015.gadā
Ekonomikas ministrijai nodrošināt
maksājumus un investīcijas riska
kapitāla, aizdevumu un mezanīna
veidā, kā arī sniegt garantijas par
Eiropas
Savienības
fondu
līdzfinansējuma daļu kopā vismaz
76 866 010 euro apmērā”.
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3.

Jauns protokollēmuma Finanšu ministrija
Ņemts vērā
Uzskatīt
par
izpildītu
Ministru
kabineta
2014.gada
25.novembra
sēdes
punkts
protokollēmuma (prot. Nr.65 83.§) 2.2.apakšpunktā noteikto
uzdevumu Latvijas interešu aizstāvēšanai par Eiropas Komisijas
ierosinātajām finanšu korekcijām 2004.-2006.gada plānošanas perioda
Kohēzijas fonda ietvaros.

4.

Jauns protokollēmuma Finanšu ministrija
Ņemts vērā
Ņemot vērā, ka Kultūras informācijas sistēmu centra darbībā nav
punkts
konstatēti pārkāpumi, uzskatīt par atgūtiem projekta „Nacionālā
muzeju krājuma kopkataloga (NMKK) pilnveidošana” /2. kārta/”
ietvaros konstatētos neatbilstošos izdevumus.

Ņemot vērā ziņojumā sniegto
informāciju, uzskatīt par izpildītu
Ministru kabineta 2014.gada
25.novembra
sēdes
protokollēmuma (prot. Nr.65 83.§)
2.2.apakšpunktā
noteikto
uzdevumu
Latvijas
interešu
aizstāvēšanai
par
Eiropas
Komisijas ierosinātajām finanšu
korekcijām
2004.-2006.gada
plānošanas perioda Kohēzijas
fonda ietvaros saskaņā ar panākto
rezultātu sarunās ar Eiropas
Komisiju
pirms-uzklausīšanas
procedūrā,
ja
vien
Vides
aizsardzības
un
reģionālās
attīstības ministrija un Satiksmes
ministrija
līdz 2015.gada
10.martam nav informējusi par
nepieciešamību un pamatojumu
uzklausīšanas
procedūras
turpināšanai.
Ņemot vērā ziņojumā sniegto
informāciju,
ka
Kultūras
informācijas
sistēmu
centra
darbībā,
īstenojot
projektu
3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS
/015 „Nacionālā muzeju krājuma
kopkataloga
(NMKK)
pilnveidošana” /2. kārta/”, nav
konstatēti pārkāpumi, uzskatīt par
atgūtiem
projekta
ietvaros
konstatētos
neatbilstošos
izdevumus 374 798,32 euro
apmērā
(Eiropas
Reģionālās
attīstības fonda finansējums).
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5.

Protokollēmuma
2.punkts

Tieslietu ministrija
Ņemts vērā
Protokollēmuma projekta 2.punkts paredz grozīt Ministru kabineta
2014.gada 25.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.65, 83.§)
„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 2014.gada 30.septembrim””
(turpmāk – Protokollēmums Nr.65) 7.punkta otro teikumu, papildinot
to ar nosacījumu, ka Protokollēmuma Nr.65 7.punktā noteiktie
ierobežojumi neattiecas uz Kohēzijas fondu, darbības programmas
„Uzņēmējdarbība un inovācijas” projektu līgumu vai vienošanās
grozījumu priekšlikumiem, kas iesniegti līgumslēdzējam līdz
2015.gada 31.martam. Vēršam uzmanību uz 2005.gada 27.maija
Valsts iestāžu juridisko dienestu sanāksmē (prot. Nr.5) panākto
vienošanos, ka Ministru kabineta sēdes protokols ir dokuments, kas
fiksē Ministru kabineta sēdē notiekošo. Protokollēmuma veidā fiksē
Ministru kabineta pieņemtos lēmumus. Ministru kabineta sēdes
protokollēmums nav normatīvs akts un tāpēc nebūtu grozāms tāpat kā
normatīvs akts. Ja nepieciešams mainīt ar Ministru kabineta sēdes
protokollēmumu uzdotu uzdevumu, Ministru kabinetā iesniedzams
jauns Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts par attiecīgā
uzdevuma izpildi. Konkrētajā gadījumā nosacījums, ka
Protokollēmuma Nr.65 7.punktā noteiktie ierobežojumi neattiecas uz
Kohēzijas fondu, darbības programmas „Uzņēmējdarbība un
inovācijas”
projektu
līgumu
vai
vienošanās
grozījumu
priekšlikumiem, kas iesniegti līgumslēdzējam līdz 2015.gada
31.martam, iekļaujami protokollēmuma projektā kā atkāpe no
Protokollēmuma Nr.65 7.punktā noteiktā ierobežojuma. Ievērojot
minēto, lūdzam attiecīgi precizēt protokollēmuma projektu.

Izteikt
Ministru
kabineta
2014.gada 25.novembra sēdes
protokollēmuma (prot. Nr.65 83.§)
“Informatīvais ziņojums "Par
Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda, Eiropas
Ekonomikas
zonas
finanšu
instrumenta, Norvēģijas finanšu
instrumenta un Latvijas un Šveices
sadarbības programmas apguvi
līdz 2014.gada 30.septembrim"
7.punktu šādā redakcijā: “Ņemot
vērā prognozēto negatīvo ietekmi
uz vispārējās valdības budžeta
deficītu un fiskālo telpu, īpaši
2015.gadā,
un
ievērojot
finansējuma
izmantošanas
disciplīnas
nosacījumus,
par
kuriem jau ir lēmis Ministru
kabinets, ES fondu atbildīgajām
iestādēm nodrošināt, ka turpmāk
netiek atbalstīti priekšlikumi ES
fondu un nacionālā publiskā
finansējuma, tai skaitā budžeta
virssaistību,
izmantošanai
finansējuma
pārdales,
ietaupījumu,
atbrīvotā
finansējuma
atkārtotas
izmantošanas veidā, kā arī netiek
atļauti
ES fondu projektu
īstenošanas termiņa pagarinājumi,
izņemot
gadījumus,
kad
finansējuma saņēmējs ir valsts
budžeta iestāde vai ir saņemts
Finanšu ministrijas saskaņojums.
Noteikt, ka minētie ierobežojumi
neattiecas uz Kohēzijas fondu,
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ņemot vērā Eiropas Savienības
finansējuma pilnīgas izmantošanas
riskus, kā arī uz tādiem darbības
programmas “Uzņēmējdarbība un
inovācijas” projektu līgumu vai
vienošanās
grozījumu
priekšlikumiem, kas iesniegti
līgumslēdzējam līdz 2015.gada
31.martam.
6.

Protokollēmuma
2.punkts

Ekonomikas ministrija
Protokollēmuma 2.punktā, aiz vārdiem „līdz 2015.gada 31.martam”
papildināt ar vārdiem „uz projektu līgumu grozījumu priekšlikumiem
2.3.2.3.aktivitātē „Klasteru programma”, uz tādiem projektu līgumu
vai vienošanās grozījumu priekšlikumiem, kas nepieciešami, lai
pabeigtu uzsāktus darbus, kurus nepārvarama vara neļauj pabeigt
sākotnēji plānotajā termiņā”.
Skaidrojam, ka šis precizējums nepieciešams, lai varētu pagarināt
projektus 2.3.2.3.aktivitātē „Klasteru programma”. Grozījumi
2011.gada 11.oktobra Ministru kabineta noteikumos Nr.788
„Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas"
papildinājuma 2.3.2.3.aktivitāti "Klasteru programma"”, kuri atrunā
nosacījumus, pie kuriem ir pieļaujams projektu īstenošanas termiņa
pagarinājums, ir stājušies spēkā tikai 2015.gada 27.janvārī. Tāpēc līdz
31.martam visi klasteri nebūs paguvuši pagarināt projektus.
Papildus tam ir nepieciešams izņēmums, lai varētu pagarināt projektus,
kuros nepārvaramas varas apstākļi neļauj pabeigt darbus sākotnēji
plānotajā termiņā.

Izteikt
Ministru
kabineta
2014.gada 25.novembra sēdes
protokollēmuma (prot. Nr.65 83.§)
“Informatīvais ziņojums "Par
Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda, Eiropas
Ekonomikas
zonas
finanšu
instrumenta, Norvēģijas finanšu
instrumenta un Latvijas un Šveices
sadarbības programmas apguvi
līdz 2014.gada 30.septembrim"
7.punktu šādā redakcijā: “Ņemot
vērā prognozēto negatīvo ietekmi
uz vispārējās valdības budžeta
deficītu un fiskālo telpu, īpaši
2015.gadā,
un
ievērojot
finansējuma
izmantošanas
disciplīnas
nosacījumus,
par
kuriem jau ir lēmis Ministru
kabinets, ES fondu atbildīgajām
iestādēm nodrošināt, ka turpmāk
Atbilstoši vadošās iestādes netiek atbalstīti priekšlikumi ES
2015.gada
12.janvāra fondu un nacionālā publiskā
1
skaidrojumam , saskaņojot finansējuma, tai skaitā budžeta
Sniegts skaidrojums.
Protokollēmuma
redakcija
nosaka,
ka
izņēmumi
ierobežojumiem
darbības
programmā “Uzņēmējdarbība
un inovācijas” neattiecas uz
tādiem projektu līgumu vai
vienošanās
grozījumu
priekšlikumiem, kas iesniegti
līgumslēdzējam
līdz
2015.gada
31.martam.
ņemot vērā augstākminēto,
2.3.2.3.aktivitātē “Klasteru
programma” līdz 2015.gada
31.martam
projektu
īstenotājiem
jāiesniedz
priekšlikumi
līgumslēdzējam
par
nepieciešamību pagarināt
termiņus.

Vadošās iestādes 2015.gada 12.janvāra skaidrojums par MK 2014.gada 25.novembra protokollēmuma Nr. 65. 83.§ 7.punkta izpildi saistībā ar ES fondu un nacionālā publiskā
finansējuma pārdali un termiņu pagarināšanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai
1
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ar
Finanšu
ministriju,
projekta īstenošanas termiņu
var
pagarināt
īpaši
pamatotajos gadījumos, kad
līgumslēdzējs
argumentēti
atbalsta
termiņa
pagarinājumu un projekta
nepagarināšana var radīt
lielāku negatīvu ietekmi uz
valsts budžetu.

7.

Protokollēmuma
3.punkts

Ekonomikas ministrija
Aiz protokolēmuma 3.punkta, protkollēmumu papildināt ar jaunu
punktu šādā redakcijā: „Atkāpjoties no Ministru kabineta 2014.gada
25.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.65 83.§) 7.punktā un no
šī protokollēmuma 2.punktā noteiktā, atļaut Ekonomikas ministrijai
darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” Eiropas
Sociālā fonda Ekonomikas ministrijas 1.3.1.1.1. apakšaktivitātē
"Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas
veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām apmācībām" projektu
iesniegumu atlases otro kārtu" pagarināt projektu īstenošanu līdz
2015.gada 31.decembrim.”
Ekonomikas ministrija un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
2015.gada 3.februārī saņēma Latvijas Darba devēju konfederācijas
(turpmāk – LDDK) 27.01.2015. vēstuli „Par projekta pagarinājumu”,
kurā LDDK aicina Ekonomikas ministriju rast iespēju pagarināt

Vienlaikus informējam, ka
atbilstoši 2007.gada 26.jūnija
MK
noteikumu
25.2
10.apakšpunktam,
var
pagarināt attiecīgajā līgumā
vai vienošanās nosacījumos
paredzēto
projekta
īstenošanas
termiņu,
ja
iestājas
kāds
no
nepārvaramas
varas
apstākļiem.
Sniegts skaidrojums.
Finanšu
ministrija
ir
izskatījusi
Ekonomikas
ministrijas
ierosinājumu
pagarināt
1.3.1.1.1.
apakšaktivitātes
"Atbalsts
nodarbināto
apmācībām
komersantu konkurētspējas
veicināšanai
–
atbalsts
partnerībās
organizētām
apmācībām"
projektu
iesniegumu atlases otrās
kārtas projektu īstenošanu
līdz
2015.gada
31.decembrim.
Tomēr

virssaistību,
izmantošanai
finansējuma
pārdales,
ietaupījumu,
atbrīvotā
finansējuma
atkārtotas
izmantošanas veidā, kā arī netiek
atļauti
ES fondu projektu
īstenošanas termiņa pagarinājumi,
izņemot
gadījumus,
kad
finansējuma saņēmējs ir valsts
budžeta iestāde vai ir saņemts
Finanšu ministrijas saskaņojums.
Noteikt, ka minētie ierobežojumi
neattiecas uz Kohēzijas fondu,
ņemot vērā Eiropas Savienības
finansējuma pilnīgas izmantošanas
riskus, kā arī uz tādiem darbības
programmas “Uzņēmējdarbība un
inovācijas” projektu līgumu vai
vienošanās
grozījumu
priekšlikumiem, kas iesniegti
līgumslēdzējam līdz 2015.gada
31.martam.
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projekta
APA/1.3.1.1.1./10/02/017
„Partnerība
biznesa
konkurētspējai” ieviešanas termiņu līdz 2015.gada 30.oktobrim.
Saistībā ar LDDK vēstuli, kā arī citu finansējuma saņēmēju izrādīto
vēlmi pagarināt projektu īstenošanas termiņu, Ekonomikas ministrija
saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 25.novembra protokollēmuma
Nr. 65. 83.§ 7.punktu lūdz Finanšu ministriju saskaņot darbības
programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma
1.3.1.1.1.apakšaktivitātes
“Atbalsts
nodarbināto
apmācībām
komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībās
organizētām apmācībām” (turpmāk – 1.3.1.1.1.apakšaktivitāte)
projektu īstenošanas termiņu pagarinājumus kopumā, nevērtējot katru
projektu individuāli.
Līdz šim vēlmi pagarināt projektu īstenošanas termiņus finansējuma
saņēmēji ir izrādījuši par šiem projektiem:
•
„Kokrūpniecības un saistīto nozaru komersantu darbinieku
apmācību
projekts”
(projekta
kods:
1DP/1.3.1.1.1/10/APIA/LIAA/001);
•
„Vieglās rūpniecības un saistīto nozaru uzņēmumu partnerības
apmācību
projekts”
(projekta
kods:
1DP/1.3.1.1.1/10/APIA/LIAA/003);
•
„Būvmateriālu - būvkonstrukciju ražošanas un saistīto nozaru
asociāciju
partnerības
projekts”
(projekta
kods:
1DP/1.3.1.1.1/10/APIA/LIAA/004);
•
„Viesnīcu, restorānu un saistīto nozaru komersantu darbinieku
apmācību
projekts”
(projekta
kods:
1DP/1.3.1.1.1/10/APIA/LIAA/007);
•
„Latvijas ķīmijas un ar to saistītajās nozarēs nodarbināto
apmācības kvalifikācijas celšanai, konkurētspējas paaugstināšanai
darba tirgū un uzņēmēju konkurētspējas veicināšanai” (projekta kods:
1DP/1.3.1.1.1/10/APIA/LIAA/009);
•
„Pārtikas nozarē nodarbināto apmācības – konkurētspējas
veicināšanai” (projekta kods: 1DP/1.3.1.1.1/10/APIA/LIAA/010);
•
„Latvijas Interneta asociācijas un Latvijas Telekomunikāciju
asociācijas biedru darbaspēka kvalifikācijas celšana” (projekta kods:
1DP/1.3.1.1.1/10/APIA/LIAA/011);
•
„Latvijas Pilnvaroto autotirgotāju asociācijas biedru
darbinieku
kvalifikācijas
paaugstināšana”
(projekta
kods:
1DP/1.3.1.1.1/10/APIA/LIAA/012);

izvērtējot
Ekonomikas
ministrijas
sniegto
informāciju par konkrētās
apakšaktivitātes
ietvaros
sasniegto rādītāju apjomu līdz
2014.gada 31.decembrim, kā
arī
apgūtā
finansējuma
apjomu
līdz
2015.gada
31.janvārim,
Finanšu
ministrija pašreiz nesaskata
nepieciešamību
apakšaktivitātes īstenošanas
termiņa pagarināšanai. Tomēr
tā kā Finanšu ministrija plāno
tikties
ar
Ekonomikas
ministriju, lai diskutētu par
kopējo darbības programmas
“Cilvēkresursi
un
nodarbinātība” fizisko un
finanšu sniegumu, paredzēts
turpināt arī diskusiju par
nepieciešamību un iespējām
pagarināt
1.3.1.1.1.apakšaktivitātes
īstenošanas termiņu.
Papildus iepriekšminētajam,
informējam, ka joprojām
spēkā
ir
2014.gada
25.novembra MK sēdes
protokollēmuma Nr.65 83§
7.punkta pirmā teikuma
redakcija, kas cita starpā
paredz, ka ir iespējams
pagarināt projektu līgumos
noteikto termiņu, ja ir
saņemts FM saskaņojums.
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•
„Latvijas poligrāfijas un iepakojuma nozares darbaspēka
kvalifikācijas
celšana”
(projekta
kods:
1DP/1.3.1.1.1/10/APIA/LIAA/015);
•
„Latvijas Loģistikas asociācijas biedru darbaspēka
kvalifikācijas
celšana”
(projekta
kods:
1DP/1.3.1.1.1/10/APIA/LIAA/016);
•
„Partnerība biznesa konkurētspējai” (projekta kods:
1DP/1.3.1.1.1/10/APIA/LIAA/017);
•
„Informācijas Tehnoloģiju apmācības mazajiem un mikro
uzņēmumiem konkurētspējas un produktivitātes veicināšanai”
(projekta kods: 1DP/1.3.1.1.1/12/IPIA/LIAA/001);
Augstāk minētajos projektos, kā arī, iespējams, vēl citos projektos ir
nepieciešams īstenošanas termiņa pagarinājums uzsākto darbību
veiksmīgai pabeigšanai.
1.3.1.1.1.apakšaktivitātes ietvaros vairākos projektos ir uzsāktas vai
tuvākajā laikā tiks uzsāktas apmācības, kuras var netikt pabeigtas līdz
2015.gada 1.jūnijam un līdz ar to veiktās izmaksas var netikt
attiecinātas. Tas ne tikai radītu negatīvu ietekmi uz finansējuma
saņēmēju finansiālo stāvokli, bet radītu riskus arī citu projektu
īstenošanā, kuros ir iesaistīti attiecīgie finansējuma saņēmēji, kā arī var
negatīvi ietekmēt 1.3.1.1.1.apakšaktivitātes mērķu sasniegšanu,
neskatoties uz to, ka līdz šim 1.3.1.1.1.apakšaktivitātē mērķi tiek
piepildīti straujāk nekā tiek apgūts pieejamais finansējums.
Svarīgi atzīmēt, ka 1.3.1.1.1.apakšaktivitāti līdz šim ļoti pozitīvi
novērtējuši gan finansējuma saņēmēji, gan apmācību dalībnieki, gan
Eiropas Komisija un projektu īstenošanā ir iesaistīts liels dalībnieku
skaits. Un, ņemot vērā, ka 2014.-2020.gada plānošanas perioda
apmācību aktivitātes tiks uzsāktas ne ātrāk kā 2016.gada sākumā, tad
projektu īstenošanas termiņu pagarināšana arī samazinās pārtraukumu
starp 2007.-2013.gada plānošanas perioda programmām un 2014.2020.gada plānošanas perioda programmām.
Ekonomikas ministrijas mērķis maksājumiem finansējuma
saņēmējiem no Eiropas Sociālā fonda 2015.gadā ir 10 228 496 EUR,
kas ir apstiprināts Ministru kabineta 2014.gada 25.novembra
protokollēmuma Nr.65 83.§ 3.1.1.apakšpunktā. Tajā skaitā
1.3.1.1.1.apakšaktivitātē plānots 2015.gadā apgūt 7 807 183 EUR un
darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma
1.3.1.1.6.apakšaktivitātē „Atbalsts darba vietu radīšanai” plānots apgūt
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2 421 313 EUR. Tā kā 1.3.1.1.1.apakšaktivitātē pagarinot projektu
īstenošanas termiņus Ekonomikas ministrija 2015.gadā plāno apgūt
Ministru kabineta 2014.gada 25.novembra protokollēmuma Nr.65 83.§
3.1.1.apakšpunktā apstiprināto finansējumu, tad projektu pagarināšana
nerada negatīvu ietekmi uz valsts budžetu. Tāpat jāinformē, ka
nepagarinot projektu īstenošanas termiņus, dažu projektu ietvaros ir
iespējams apgūt visu apstiprināto finansējumu, sasteidzot plānoto
darbību īstenošanu, no kā var ciest projektu īstenošanas kvalitāte.
Līdz ar to pagarinot projektu īstenošanas termiņus, netiek radīta
negatīva ietekme uz valsts budžetu. Savukārt nepagarinot projektu
īstenošanu var rasties negatīva ietekme uz 1.3.1.1.1.apakšaktivitātes
mērķu sasniegšanu, projektu īstenošanas kvalitāti, finansējumu
saņēmēju ekonomisko stāvokli un finansējuma saņēmēju spēju
veiksmīgi īstenot citus projektus, kuros finansējuma saņēmēji
iesaistījušies, tad var secināt, ka projektu īstenošanas termiņu
pagarināšana ir pamatota un nepieciešama un projektu termiņu
nepagarināšana var radīt negatīvas sekas.
Projektu īstenošanas termiņi var tikt pagarināti pamatojoties uz
2007.gada 26.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.419 “Kārtība,
kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā
iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu
un šo fondu ieviešanu” (turpmāk – MK noteikumi Nr.419) 25.2
10.apakšpunktu „nepārvarama vara”.
Atbilstoši Krievijas Federācijas valdības 2014.gada 7.augusta
lēmumam Krievija ir ieviesusi pilnīgu embargo lauksaimniecības
produktiem, izejvielām un pārtikas precēm no Eiropas Savienības,
Amerikas Savienotajām Valstīm, Kanādas un Norvēģijas uz vienu
gadu. Gada laikā no 2014.gada 26.janvāra līdz 2015.gada 26.janvārim
Krievijas rubļa vērtība attiecībā pret euro ir samazinājusies no 0,02110
līdz 0,01396, kas ir 33,8% vērtības kritums. Gan Krievijas embargo,
gan Krievijas rubļa vērtības krišanās ir uzskatāma par nepārvaramu
varu un ir ietekmējusi Latvijas uzņēmējus tiešā vai netiešā veidā.
Komersantiem ir aizvēries nozīmīgs eksporta tirgus, samazinājušies
apgrozāmie līdzekļi un ir nepieciešams pārplānot savu darbību un
attiecīgi arī apmācības 1.3.1.1.1apakšaktivitātes ietvaros.
MK noteikumu Nr.419 25.4 4.apakšpunkts nosaka, ka MK noteikumu
Nr.419 25.2 10.apakšpunktā minētajā gadījumā atbildīgā iestāde vai
sadarbības iestāde, ievērojot MK noteikumu Nr.419 25.2 un 25.3
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8.

Protokollēmuma
2.punkts

punktā minētās prasības, var pagarināt projektu īstenošanas termiņu
par termiņu, kas ir proporcionāls laikam, kāds nepieciešams, lai
novērstu nepārvaramas varas sekas, kuras padara neiespējamu Eiropas
Savienības fondu projekta īstenošanu.
Iestājoties MK noteikumu Nr.419 25.2 punktā minētajiem
nosacījumiem un ievērojot MK noteikumu Nr.419 25.3 punktā
noteikto, proti, ka Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanas
termiņš tika vērtēts atbilstoši Eiropas Savienības fonda projekta
iesnieguma vērtēšanas kritērijiem, Eiropas Savienības fonda projekta
īstenošanas termiņa pagarināšana mainītu attiecīgā projekta
iesnieguma kopējo vērtējumu un ar šādu vērtējumu attiecīgais projekta
iesniegums nebūtu ticis apstiprināts, ir pieļaujama Eiropas Savienības
fonda projekta īstenošanas termiņa pagarināšana, veicot līguma par
projekta īstenošanu grozījumus, pārsniedzot aktivitāšu noteikumos
noteikto projekta īstenošanas termiņu.
Izglītības un zinātnes ministrija
Lūdzam Ministru kabineta protokollēmuma projekta 2.punktā aizstāt
vārdus “līdz 2015.gada 31.martam” ar vārdiem “līdz 2015.gada 1.
decembrim”, attiecīgi arī ziņojuma projekta 3.nodaļas „ES fondu
investīciju progress” apakšsadaļas “Informācija par valsts budžeta
virssaistībām” (25.lpp) trešajā rindkopā aizstāt vārdus “līdz 2015.gada
31.martam” ar vārdiem “līdz 2015.gada 1.decembrim”.
Pamatojums: 2015.gadā divu jaunu programmu ietvaros plānots uzsākt
projektu īstenošanu; īstenošanas termiņš līdz 2015.gada 31.decembrim
(2.1.1.2.aktivitātes “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem
zinātnē un tehnoloģijās” otrā kārta un 2.1.1.3.3.apakšaktivitāte
“Zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes attīstība”), kā arī
2015.gadā ir jānodrošina 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes “Zinātnes
infrastruktūras attīstība” pirmās kārtas un 3.1.2.1.1.apakšasktivitātes
“Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana studiju
programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā nodrošinot izglītības
programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem
traucējumiem” projektu īstenošanas pabeigšana.
Balstoties uz līdzšinējo pieredzi projektu īstenošanā pastāv augsta
varbūtība, ka projektu īstenošanas laikā varētu rasties nepieciešamība
veikt projektu grozījumus (iepirkumu procedūru rezultāti, Būvniecības
likuma grozījumu ietekme, citas saistītas izmaiņas), lai nodrošinātu
kvalitatīvu projektu mērķu un rezultātu sasniegšanu, ņemot vērā

Sniegts skaidrojums, skat.
izziņas 6.punktu.
Informējam, ka joprojām
spēkā
ir
2014.gada
25.novembra MK sēdes
protokollēmuma Nr.65 83§
7.punkta pirmā teikuma
redakcija, kas cita starpā
paredz, ka ir iespējams
pagarināt projektu līgumos
noteikto termiņu, ja ir
saņemts FM saskaņojums.
Lūdzam IZM informēt par
nepieciešamību
pagarināt
līguma termiņus noteiktajām
aktivitātēm.
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9.

Protokollēmuma
2.punkts

faktisko projektu īstenošanas procesu. Uzskatām, ka aizliegums veikt
finansējuma pārdales starp projekta ietvaros īstenojamajām
aktivitātēm ir nesamērīgs ierobežojums un var apdraudēt sekmīgu
projektu pabeigšanu. Finansējuma izmantošanas disciplīnas ietvaros
ierobežojumi būtu attiecināmi uz projektā iepriekš neplānotu papildus
darbību īstenošanu.
Satiksmes ministrija
Ministru kabineta sēdes protokollēmuma 2.punkts paredz izteikt
Ministru kabineta 2014.gada 25.novembra sēdes protokollēmuma
(prot.Nr.65 83.§) 7.punkta otro teikumu jaunā redakcijā, nosakot, ka
ierobežojumi attiecībā uz projektu pagarinājumiem un atbrīvotā
finansējuma atkārtotu izmantošanu neattiecas uz Kohēzijas fondu,
darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” projektu
līgumu vai vienošanās grozījumu priekšlikumiem, kas iesniegti
līgumslēdzējam līdz 2015.gada 31.martam un uz pārējiem projektu
līgumu vai vienošanās grozījumu priekšlikumiem, kas iesniegti
līgumslēdzējam līdz 2014.gada 26.novembrim. Informatīvā ziņojuma
3.2.1.nodaļā (25.lpp.) minēts, ka Finanšu ministrija rosina papildināt jau
spēkā esošos virssaistību izmantošanas disciplīnas pasākumus, nosakot,
ka ierobežojumi attiecas arī uz darbības programmas „Uzņēmējdarbība
un inovācijas” projektiem, un informatīvā ziņojuma 3.2.2.nodaļā
(30.lpp.) minēts, ka vadošā iestāde turpinās neierobežot Kohēzijas fonda
finansējuma ietaupījumu vai atlikumu pārdales, lai veicinātu sekmīgu
Kohēzijas fonda apguvi. Lai nodrošinātu skaidru un nepārprotamu
Ministru kabineta sēdes protokollēmuma izpildi, lūdzam precizēt
protokollēmuma punktu, skaidri nosakot, kas ir pieļaujams darbības
programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība”, darbības programmas
„Uzņēmējdarbība un inovācijas” un darbības programmas
„Infrastruktūra un pakalpojumi” Eiropas Reģionālās attīstības fonda
līdzfinansēto aktivitāšu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto aktivitāšu
ietvaros. Vienlaikus aicinām izvērtēt piedāvāto ierobežojumu atbilstību
Vadošās iestādes 2015.gada 10.janvāra vadlīniju Nr.10.1 „Vadlīnijas
attiecināmo un neattiecināmo izmaksu noteikšanai 2007.-2013.gada
plānošanas periodā” 43.- 47.punktā noteiktajam.

Sniegts skaidrojums.
Atbilstoši
sniegtajam
skaidrojumam Informatīvajā
ziņojumā
un
atbilstoši
vadošās iestādes 2015.gada
12.janvāra
skaidrojumam2
ierosinātais protokollēmuma
2.punkts paredz izmaiņas
tikai attiecībā uz darbības
programmas
„Uzņēmējdarbība
un
inovācijas”
projektu
pagarinājumiem, Informatīvā
ziņojuma
kopsavilkumā
sniegts
skaidrojums:
1)
Ņemot vērā novērsto
ES
fondu
finansējuma
zaudējuma risku darbības
programmā “Uzņēmējdarbība
un inovācijas”, kā arī ņemot
vērā pieejamo virssaistību
apjomu
un
iespējamo
negatīvo ietekmi uz valsts
budžetu,
turpmāk
arī
darbības
programmai
“Uzņēmējdarbība
un
inovācijas”
noteikt
ierobežojumus attiecībā uz

Vadošās iestādes 2015.gada 12.janvāra skaidrojums par MK 2014.gada 25.novembra protokollēmuma Nr. 65. 83.§ 7.punkta izpildi saistībā ar ES fondu un nacionālā publiskā
finansējuma pārdali un termiņu pagarināšanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai
2
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10.

11.

12.

13.

14.

Informatīvā
37.lpp

ziņojuma Ekonomikas ministrija
Ziņojuma 37.lpp esošajā tabulā iesniegto projektu skaits atklātā
konkursa 2. kārtas ietvaros ir neprecīzi norādīts – jābūt nevis 21, bet
22.
Informatīvā
ziņojuma Ekonomikas ministrija
38. un 40.lpp
Ziņojumā nepareizi ir lietots termins „preinkubācija” tā vietā būtu
jālieto „pirmsinkubācija”. Šāds jēdziens lietots 38.lpp pēdējā rindkopā
2 reizes un 40.lpp pirmajā rindkopā 2 reizes.
Informatīvā
ziņojuma Valsts kanceleja
Lūdzam MK ziņojuma projektā precizēt informāciju zem grafika Nr.8
22.lpp
„Informācija par AI mērķiem maksājumiem finansējuma saņēmējiem
un to izpildi 2014.gadā; ES fondu finansējums, milj. euro (mērķa
izpilde, %)” norādot, ka lielākās mērķa neizpildes procentuālā
izteiksmē vērojamas EM un VARAM (izpildīti 70,5% un 79,2%) nevis
EM un Vkanc (izpildīti 70,5% un 80,1%);
Informatīvā
ziņojuma Valsts kanceleja
Lūdzam MK ziņojuma projekta 8.sadaļas „2007-2013.gada plānošanas
54.lpp
perioda ES fondu izvērtēšanas jautājumi” ceturtajā rindkopā precizēt
informāciju attiecībā uz VKanc izvērtējuma „Darbības programmas
„Cilvēkresursi un nodarbinātība” ietvaros īstenoto pasākumu 1.5.1.
„Labāka regulējuma politika” un 1.5.2. „Cilvēkresursu kapacitātes
stiprināšana” ietekmes izvērtējums 2007.-2013.gada plānošanas
periodā” (turpmāk – izvērtējums) gala ziņojuma termiņu. Informējam,
ka, saskaņā ar 11.11.2014. noslēgto līgumu ar SIA „SAFEGE
BALTIJA” par izvērtējuma veikšanu, līgumā paredzētais gala
ziņojuma iesniegšanas termiņš ir 24.03.2015., bet ņemot vērā
līdzšinējo praksi starpziņojumu saskaņošanā, paredzam, ka
izvērtējuma gala ziņojums būs pieejams ne agrāk kā 2015.gada
2.ceturksnī;
Informatīvā
ziņojuma Valsts kanceleja
Lūdzam MK ziņojuma projekta 10.1.sadaļas ”Ex-antes nosacījumu
64.lpp
izpildes progress” 6.punktā precizēt iesniegšanas termiņu no
2015.gada 30.janvāra uz 2015.gada 28.februāri, kā arī precizēt punkta
redakciju, norādot, ka nevis VKanc sadarbībā ar Korupcijas

projektu pagarinājumiem
un atbrīvotā finansējuma
atkārtotu izmantošanu.
Ņemts vērā

Informatīvā ziņojuma
informācija precizēta

4.sadaļā

Ņemts vērā

Informatīvā ziņojuma
informācija precizēta

4.sadaļā

Ņemts vērā

Informatīvā
3.2.1.apakšsadaļā
precizēta

Ņemts vērā

ziņojuma
informācija

Informatīvā ziņojuma 8.sadaļā
informācija
precizēta
šādā
redakcijā - FM administrētā

izvērtējuma gala nodevums
plānots 2015.gada februārī,
savukārt VKanc izvērtējumu
plānots noslēgt 2015.gada
2.ceturksnī.

Informatīvā
Vēršam
uzmanību,
ka 10.1.apakšsadaļā
ziņojumā ir norādīti termiņi, precizēta.
par
kuriem
vienojās
2015.gada
7.janvāra
Ņemts vērā.
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novēršanas un apkarošanas biroju, bet gan, Korupcijas novēršanas un
apkarošanas birojs sadarbībā ar VKanc izstrādā un līdz 2015.gada
28.februārim iesniedz MK izskatīšanai Korupcijas novēršanas un
apkarošanas pamatnostādnes 2014.–2020.gadam.

15.

16.

17.

Informatīvā
6.lpp

Informatīvā
15.lpp

Informatīvā
40.lpp

ziņojuma Izglītības un zinātnes ministrija

Koalīcijas partneru darba
grupā par ES fondu fonda
jautājumiem, attiecīgi Valsts
Kancelejas
iebildumā
minētais termiņš norādīts
papildus.

Ņemts vērā.

Lūdzam precizēt ziņojuma projekta kopsavilkumā (6.lpp)
norādīto informāciju par sasniegtajiem rādītājiem 2007.2013.gada plānošanas periodā attiecīgo rindkopu papildinot:
„Izglītības jomā 21 832 vispārējās izglītības pedagogi pilnveidojuši savu
kompetenci un kvalifikāciju, 71284 profesionālajā izglītībā izglītojamie
saņēmuši tiešu atbalstu stipendiju veidā, kā arī atbalstīti 153 pētniecības
projekti.”.
ziņojuma Izglītības un zinātnes ministrija
Lūdzam precizēt vai skaidrot ziņojuma projekta 2.grafikā „ES fondu
finanšu investīcijas līdz 2014.gada 31.decembrim; ES fondu
finansējums, milj. euro (% no pieejamā ES fondu finansējuma);
progress pret datiem līdz 2014.gada 30.septembrim, %.” (15.lpp)
norādīto, ka Ministrijai vēl jāizmaksā finansējums 187,2 milj. EUR
apmērā. Norādām, ka iepriekšējā ceturkšņa ziņojumā minēts, ka
Ministrijai vēl jāizmaksā finansējums 182,5 milj. EUR apmērā.
Skaidrojam, ka 2014.gada 4.ceteturksnī kopējais piešķīrums
Ministrijai nav mainījies (ir veiktas tikai iekšējas pārdales).

Informatīvā
ziņojuma
kopsavilkums precizēts.

Informatīvā
ziņojuma
3.2.1.apakšsadaļa
papildināta
un
Iepriekšējos
ziņojumos
atlikumi
(neizmaksātais Grafiks Nr.2 izteikts šādā
finansējums) tika norādīti redakcijā:
tikai ES fondu finansējumā,
“Grafiks Nr.2 „ES fondu
šajā ziņojumā kā atlikušie
finanšu
investīcijas
līdz
maksājumi norādīti ES fondu
2014.gada
31.decembrim;
ES
finansējums
kopā
ar
fondu finansējums, milj. euro
piešķirtajām virssasitībām.

Sniegts skaidrojums

ziņojuma Izglītības un zinātnes ministrija
Ņemts vērā.
Lūdzam precizēt ziņojuma projekta 4.nodaļas „EEZ/Norvēģijas
finanšu instrumentu ieviešana” (40.lpp) rindkopu par programmu
„Pētniecība un stipendijas”, izsakot to šādā redakcijā:
„IZM programmā “Pētniecība un stipendijas”: programmas
bilateriālā fondā sagatavošanas vizītēm aktivitātē “Stipendijas” un

(% no pieejamā ES fondu
finansējuma); progress pret
datiem
līdz
2014.gada
30.septembrim, %.; atlikušais
finansējums norādīs kopā ar
piešķirtajām virssaistībām.”
Informatīvā
precizēta.
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18.

Informatīvā
60.lpp

19.

Informatīvā
64.lpp

“Pētniecība” ir apstiprināts 51 projekts. Finansējums šajos projektos ir
paredzēts partneru no Īslandes, Lihtenšteinas vai Norvēģijas
meklēšanai un/vai kopīgai projekta iesnieguma izstrādei. 44
sagatavošanās vizītes no 51 ir noslēgušās 2014.gadā, bet 7 projekti
aktivitātē “Stipendijas” noslēgsies līdz 2015.gada 23.janvārim.”.
ziņojuma Izglītības un zinātnes ministrija
Lūdzam precizēt ziņojuma projekta 10.nodaļā „2014.-2020.gada
plānošanas perioda ES fondu ieviešana” (60.lpp) norādīto informāciju par
Ministrijas progresu Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada
plānošanas perioda specifisko atbalsta mērķu īstenošanas uzsākšanā
attiecīgo rindkopu papildinot:
„informējam, ka 2014.gada 23.decembrī UK rakstiskās procedūras
ietvaros apstiprināti IZM izstrādātie projektu iesniegumu vērtēšanas
kritēriji 8.3.3.SAM “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu
prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos
pasākumos jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju
vai jauniešu centru darbībā” īstenošanai. 2014.gada 13.novembrī
Eiropas Komisijai tika nosūtīts vienas vienības izmaksu standarta
likmju aprēķina un piemērošanas metodikas projekts Eiropas Sociālā
fonda 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 īstenošanai.
ziņojuma Izglītības un zinātnes ministrija
Ņemot vērā, ka Ministrijas izstrādātajā Rīcības plānā „Izglītības
attīstības pamatnostādņu 2014.-2020.gadam īstenošanas plāns 2015.2017.gadam” ir iekļauts, ka Ministrija līdz 2015.gada 1.martam
izstrādās informatīvo ziņojumu par pieaugušo izglītības ieviešanas
mehānisma analīzi, atbildīgo institūciju pienākumu un lomu aprakstu,
mērķa grupas sadalījumu un uzraudzības mehānisma aprakstu, lūdzam
precizēt ziņojuma projekta 10.1.apakšnodaļas „Ex-ante nosacījumu
izpildes progress” (64.lpp) otrajā punktā norādīto informāciju.

Informatīvā
10.1.apakšsadaļā
precizēta.

ziņojuma
informācija

Informatīvā
Ņemts vērā.
Attiecībā uz termiņiem, 10.1.apakšsadaļā
vēršam
uzmanību,
ka precizēta.
ziņojumā ir norādīti termiņi,
par
kuriem
vienojās
2015.gada
7.janvāra
Koalīcijas partneru darba
grupā par ES fondu fonda
jautājumiem, attiecīgi IZM
minētā informācija iekļauta
papildus.

ziņojuma
informācija

Ņemts vērā.
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20.

Informatīvā
66.lpp

21.

Informatīvā
21.lpp

22.

Informatīvā
32.lpp

ziņojuma Izglītības un zinātnes ministrija
Lūdzam precizēt ziņojuma projekta 11.nodaļā „Turpmākā rīcība un
nākamā pārskata perioda aktualitātes” (66.lpp) norādīto termiņu
Ministru kabineta noteikumu projekta “Eiropas Savienības
struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanas uzraudzības, izvērtēšanas
un Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas 2014.2020.gadam izveides un izmantošanas kārtība” iesniegšanai Ministru
kabinetā, jo Ministru kabineta noteikumu projekts uz ziņojuma
sagatavošanas brīdi atrodas elektroniskajā saskaņošanā ar Eiropas
Savienības fondu vadībā iesaistītajām institūcijām un ir zināms, ka
šādā termiņā tas netiks iesniegts izskatīšanai un apstiprināšanai
Ministru kabinetā.
ziņojuma Satiksmes ministrija
Informatīvā ziņojuma 3.2.1.nodaļā (21.lpp.) minēts, ka iestādēm
jāuzlabo finanšu plūsmu plānošana, balstoties uz plānoto naudas
plūsmas modeli un finansējuma saņēmēju reālām prognozēm, ievērtējot
riskus, kā arī jāveic aktīva sadarbība ar projektu iesniedzējiem un
finansējuma saņēmējiem šajos jautājumos. Lūdzam precizēt minēto,
ņemot vērā informatīvajā ziņojumā minēto, ka transporta jomā lielākās
novirzes mērķu maksājumiem finansējuma saņēmējiem izpildē ir
lidostu un ostas projektos, kas saistītas gan ar izmaiņām darbu laika
grafikā, kā arī kavējumiem maksājumu pieprasījumu apstiprināšanā, jo
atbildīgā iestāde nebija guvusi pietiekamu pārliecību par iekļauto
izdevumu pozīciju attiecināmību. No transporta nozares vadības
viedokļa novirzes maksājumu mērķu sasniegšanā nav veidojušās
nepilnvērtīgas finanšu plūsmas plānošanas rezultātā kā minēts
informatīvajā ziņojumā, bet gan projekta īstenošanā identificēto risku
rezultātā, kurus ne visos gadījumos ir iespējams paredzēt.
ziņojuma Satiksmes ministrija
Informatīvā ziņojuma 3.3.nodaļā (32.lpp.) minēts, ka lielo projektu
mērķa lielākās neizpildes 2014.gadā ir saistītas ar maksājumu
apturēšanu un problēmjautājumu risināšanu projektā „Infrastruktūras
attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra”,
maksājumu pieprasījumu apstrādi, kā arī zemju atsavināšanas
problēmām autoceļu infrastruktūras uzlabošanas projektos. Ņemot vērā,
ka zemju atsavināšanas problēmas 2014.gadā neietekmēja lielo projektu
mērķa apguvi, lūdzam svītrot 3.3.nodaļas otrās rindkopas teikumā

Ņemts vērā

Informatīvā ziņojuma 11.sadaļa
precizēta

Ņemts vērā, elektroniski Informatīvā
ziņojuma
saskaņojot
precizējuma 3.2.1.apakšsadaļaprecizēta.
redakciju:
“Secināms,
ka
mērķu
sasniegšanai
iestādēm
jāuzlabo laicīga projektu
risku
identificēšana,
novērtēšana un risku vadība,
veicot aktīvu sadarbību ar
projektu iesniedzējiem un
finansējuma
saņēmējiem
šajos jautājumos.”

Ņemts vērā

Informatīvā
ziņojuma
3.3.apakšsadaļa precizēta.
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23.

Informatīvā
32.lpp

24.

Informatīvā
65.lpp

vārdus „kā arī zemju atsavināšanas problēmām autoceļu infrastruktūras
uzlabošanas projektos”.
ziņojuma Satiksmes ministrija
Informatīvā ziņojuma 3.3.nodaļā (32.lpp.) minēts, ka, lai izprastu ostas
infrastruktūras būvdarbu specifiku, zemūdens infrastruktūru un citus
apstākļus, Satiksmes ministrija piesaistīja ārējos ekspertus pārbaudes
veikšanai projekta „Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas
aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra” īstenošanas vietā.
Informējam, ka, apzinot Latvijā esošos ekspertus, kas varētu veikt
zemūdens infrastruktūras ekspertīzi, tika konstatēts, ka Latvijā esošie
eksperti ir saistīti ar minētā projekta īstenošanu, līdz ar to nevar veikt
pārbaudi. Līdz ar to pārbaudes projekta „Infrastruktūras attīstība
Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra” īstenošanas
vietā ietvaros netika veikta izbūvētās zemūdens infrastruktūras
ekspertīze. Ņemot vērā minēto, lūdzam svītrot 3.3.nodaļas trešās
rindkopas otrajā teikumā (32.lpp.) vārdus „zemūdens infrastruktūru”.
Papildus informējam, ka Satiksmes ministrija izvērtē iespēju projekta
ietvaros izbūvētās zemūdens infrastruktūras ekspertīzes veikšanai
piesaistīt ārvalstu ekspertu.
ziņojuma Satiksmes ministrija
Informatīvā ziņojuma 10.2.nodaļā (65.lpp.) minēts, ka lielāko daļu no
2014.gadā plānotā valsts budžeta finansējuma 2014.-2020.gada
plānošanas periodam bija paredzēts izmantot Satiksmes ministrijas
pārziņā esošajiem specifiskajiem atbalsta mērķiem, kas vērsti uz valsts
un reģionālo autoceļu uzlabošanas pasākumiem – 47,1 milj. euro. No šī
apjoma kopumā līdz gada beigām izlietoti 8,5 milj. euro jeb 18,1%. Lai
skaidrotu minētās neizpildes iemeslus, lūdzam informatīvā ziņojuma
10.2.nodaļu papildināt ar šādu informāciju:
„Priekšlikums 6.1.5.specifiskā atbalsta mērķa „Valsts galveno autoceļu
segu pārbūve, nestspējas palielināšana” ieviešanai tika izskatīts ES
fondu pagaidu uzraudzības komitejas 2013.gada 5.decembra sēdē un
informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības fondu darbības
programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.5. specifiskā atbalsta
mērķa "Valsts galveno autoceļu segu pārbūve, nestspējas palielināšana"
ieviešanu" tika izsludināts 2014.gada 16.janvāra Valsts sekretāru
sanāksmē. Pēc informatīvā ziņojuma projekta izsludināšanas Valsts
sekretāru sanāksmē tika saņemti vairāki iebildumi, ar lūgumu papildināt
informatīvo ziņojumu ar informāciju, kas atbilstoši vadošās iestādes

Ņemts vērā, elektroniski Informatīvā
ziņojuma
saskaņojot
papildinājuma 3.3.apakšsadaļa papildināta.
redakciju:
“Satiksmes ministrija izvērtēs
iespēju projekta ietvaros veikt
izbūvētās
zemūdens
infrastruktūras
ekspertīzi,
piesaistot ārvalstu ekspertu,
ņemot vērā, ka Latvijā esošie
eksperti, kas varētu veikt
zemūdens
infrastruktūras
ekspertīzi, ir saistīti ar minētā
projekta īstenošanu.”

Ņemts vērā, elektroniski Informatīvā
ziņojuma
saskaņojot
papildinājuma 10.2apakšsadaļa papildināta.
redakciju: “Lai gan jau
2014.gada
janvārī
tika
uzsākta ātrāk uzsākamā
6.1.5.specifiskā
atbalsta
mērķa
„Valsts
galveno
autoceļu
segu
pārbūve,
nestspējas palielināšana” un
6.3.1.specifiskā
atbalsta
mērķa „Palielināt reģionālo
mobilitāti uzlabojot valsts
reģionālo autoceļu kvalitāti”
ieviešanas
regulējuma
saskaņošana,
budžeta
neizpilde skaidrojama ar
ilgstošu minēto regulējumu
saskaņošanu, ņemot vērā, ka
paralēli turpinājās darbības
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sniegtajiem un Ministru kabinetā apstiprinātajiem norādījumiem nebija
jāiekļauj informatīvajā ziņojumā par ātrāk uzsākamā specifiskā atbalsta
mērķa īstenošanu. Vienlaikus informatīvā ziņojuma saskaņošanas gaitā,
Satiksmes ministrijai bija jārisina horizontāli, ne ar transporta nozari
saistīti, jautājumi par formu, kādā reglamentējama ātrāk uzsākamo
aktivitāšu ieviešana. Minētā rezultātā informatīvais ziņojums tika
izskatīts Ministru kabinetā tikai 2014.gada 22.aprīlī. Līdz ar to, daļēji
tika zaudēta 2014.gada būvsezona un plānoto 40 milj. euro vietā 6.1.5.
specifiskā atbalsta mērķa "Valsts galveno autoceļu segu pārbūve,
nestspējas palielināšana" ietvaros tika apgūti tikai 8,5 milj. euro.
Priekšlikums 6.3.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt reģionālo
mobilitāti uzlabojot valsts reģionālo autoceļu kvalitāti” ieviešanai tika
izskatīts ES fondu pagaidu uzraudzības komitejas 2013.gada
5.decembra sēdē un informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības
fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.3.1.
specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt reģionālo mobilitāti uzlabojot
valsts reģionālo autoceļu kvalitāti" ieviešanu" tika izsludināts
2014.gada 16.janvāra Valsts sekretāru sanāksmē. Pēc informatīvā
ziņojuma projekta izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē tika
saņemti vairāki iebildumi, ar lūgumu papildināt informatīvo ziņojumu
ar informāciju, kas atbilstoši vadošās iestādes sniegtajiem un Ministru
kabinetā apstiprinātajiem norādījumiem nebija jāiekļauj. Vienlaikus
informatīvā ziņojuma saskaņošanas gaitā Satiksmes ministrijai bija
jārisina horizontāli, ne ar transporta nozari saistīti, jautājumi par
formu, kādā reglamentējama ātrāk uzsākamo aktivitāšu ieviešana, jo
Tieslietu ministrija norādīja, ka ir izstrādājami Ministru kabineta
noteikumi. 2014.gada 25.septembra Valsts sekretāru sanāksmē tika
nolemts, ka ātrāk uzsākamā 6.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt
reģionālo mobilitāti uzlabojot valsts reģionālo autoceļu kvalitāti"
ieviešanai izdodams Ministru kabineta rīkojuma projekts. Ņemot vērā
minēto, Satiksmes ministrija izstrādāja un Ministru kabineta
2014.gada 30.septembra sēdē tika pieņemts Ministru kabineta
rīkojums par Eiropas Savienības fondu darbības programmas
„Izaugsme un nodarbinātība” 6.3.1.specifiskā atbalsta mērķa
„Palielināt reģionālo mobilitāti uzlabojot valsts reģionālo autoceļu
kvalitāti” ieviešanu. Līdz ar to, tika zaudēta 2014.gada būvsezona un
6.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt reģionālo mobilitāti

programmas “Izaugsme un
nodarbinātība” saskaņošana
ar Eiropas Komisiju un ka
starp
valsts
pārvaldes
institūcijām
noritēja
diskusijas par formu, kādā
reglamentējama
ātrāk
uzsākamo specifisko atbalsta
mērķu ieviešana.”
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25.

Informatīvā
6.lpp

26.

Informatīvā
7.lpp

27.

Informatīvā
34.lpp

uzlabojot valsts reģionālo autoceļu kvalitāti" ietvaros netika apgūti
plānotie 7,1 milj. euro.”
ziņojuma Tieslietu ministrija
Ņemts vērā, elektroniski
Informatīvā
ziņojuma
Lūdzam precizēt informatīvā ziņojuma kopsavilkuma pirmo rindkopu saskaņojot
papildinājuma
kopsavilkums papildināts ar šādu
(6.lpp.), aktualizējot tajā ietverto informāciju, ievērojot, ka 2014.gads redakciju.
teikumu: “Ņemot vērā statistikas
jau ir pagājis.
publicēšanas
periodiskumu,
informācija par makroekonomikās
situācijas
attīstību
ir
par
2014.gada 3.ceturksni.”
ziņojuma Tieslietu ministrija
Vēršam uzmanību, ka informatīvā ziņojuma kopsavilkumā zem
virsraksta „EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu un Šveices
programmas ieviešana” (7.lpp.) ir ietverta informācija par Eiropas
Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fondu institucionālos sistēmu.
Lūdzam nepieciešamības gadījumā attiecīgi precizēt informatīvo
ziņojumu.
ziņojuma Tieslietu ministrija
Lūdzam precizēt informatīvā ziņojuma 4.sadaļas „EEZ/Norvēģijas
finanšu instrumentu ieviešana” teikumu „TM programmā “Latvijas
korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu
reforma” iepriekš noteiktajam projektam “Jaunas nodaļas izveide
Olaines cietumā, ieskaitot būvniecību un personāla apmācību”,
papildinot ar vārdiem: „2014.gada 9.septembrī Ministru kabinets lēma
grozīt projekta LV08/2 "Jauna nodaļa Olaines cietumā, ieskaitot
būvniecību un personāla apmācību" aprakstu, budžetu un īstenošanas
termiņu, pagarinot to līdz 2016.gada 31.decembrim. Papildus Ministru
kabinets uzdeva Finanšu ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju
virzīt priekšlikumu donorvalstij segt projekta LV08/2 3.aktivitātes
īstenošanai nepieciešamās izmaksas no nākamā Norvēģijas finanšu
instrumenta perioda līdzekļiem. Uz 2014.gada 15. septembra Finanšu
ministrijas priekšlikumu donorvalstij 2014.gada 21.oktobrī saņemta
Finanšu instrumenta biroja atbilde par neiespējamību šobrīd sniegt
informāciju vai norādījumus par 2014.gada 9.septembra Ministru
kabineta sēdē lemto attiecībā uz projekta LV08/2 īstenošanu pēc
2016.gada 30.aprīļa.”

Ņemts vērā

Informatīvā
kopsavilkumā
precizēta

ziņojuma
informācija

Ņemts
vērā,
panākot Informatīvā ziņojuma 4.sadaļa
vienošanos par papildinājuma papildināta: “TM programmā
redakciju.
“Latvijas korekcijas dienestu un
Valsts
policijas
īslaicīgās
aizturēšanas
vietu
reforma”
2014.gada 9.septembrī MK lēma
grozīt iepriekš noteiktā projekta
"Jauna nodaļa Olaines cietumā,
ieskaitot būvniecību un personāla
apmācību" aprakstu, budžetu un
īstenošanas termiņu, pagarinot to
līdz 2016.gada 31.decembrim.
Papildus Ministru kabinets uzdeva
Finanšu ministrijai sadarbībā ar
Tieslietu
ministriju
virzīt
priekšlikumu donorvalstij segt
projekta
resocializācijas
aktivitāšu
īstenošanai
nepieciešamās
izmaksas
no
nākamā EEZ/Norvēģijas finanšu
instrumenta perioda līdzekļiem.
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28.

Informatīvā
64.lpp

29.

Informatīvā
64.lpp

30.

ziņojuma Tieslietu ministrija
Lūdzam precizēt informatīvā ziņojuma 10.1.sadaļas „Ex-ante
nosacījumu izpilde” 4.punktu, izsakot šādā redakcijā: „TM izstrādā un
līdz 2015.gada 1.jūnijam iesniedz MK izskatīšanai pamatnostādnes un
pasākumu plānu ar brīvības atņemšanu notiesāto resocializācijas
pilnveidošanai soda izciešanas laikā un pēc atbrīvošanas laika
periodam no 2014. līdz 2020.gadam”. Pamatnostādņu un pasākumu
plāna ar brīvības atņemšanu notiesāto resocializācijas pilnveidošanai
soda izciešanas laikā un pēc atbrīvošanas laika periodam no 2014. līdz
2020.gadam izstrādes nepieciešamība un termiņš iesniegšanai MK
noteikts L.Straujumas valdības rīcības plānā, kurš apstiprināts
2015.gada 10.februārī.”
ziņojuma Valsts Kanceleja
lūdzam precizēt MK ziņojuma projekta 10.1.sadaļas ”Ex-antes
nosacījumu izpildes progress” 6.punkta pēdējā teikuma redakciju
norādot:
„VKanc ir informējusi, ka minētās pamatnostādnes tiks iesniegtas
izskatīšanai MK līdz 2015.gada 28.februārim”;
Valsts Kanceleja
ņemot vērā, ka VKanc administrētajā 1.5.2.1.apakšaktivitātē visi
līgumi ir lauzti, lūdzam ES fondu tīmekļa vietnes (www.esfondi.lv)
sadaļā par ES fondu finanšu progresu 2007.-2013.g. plānošanas
periodā
(http://www.esfondi.lv/page.php?id=1029)
precizēt
informāciju attiecībā uz apstiprināto projektu, noslēgto līgumu un
nenoslēgto līgumu ESF kopsummu 1.5.2.1.aktivitātē un VKanc
administrētajās
aktivitātēs/apakšaktivitātēs
kopumā.
Vēršam
uzmanību, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 11.marta

Uz
2014.gada
15.septembra
Finanšu ministrijas priekšlikumu
donorvalstij 2014.gada 21.oktobrī
tika saņemta Finanšu instrumenta
biroja atbilde, ka priekšlikums ir
pieņemts zināšanai un tiks
izvērtēts Saprašanās memoranda
par
EEZ/Norvēģijas
finanšu
instrumentu ieviešanu nākamajā
periodā sarunās starp Latviju un
donorvalstīm.”
Informatīvā
ziņojuma
Ņemts vērā.
Attiecībā uz termiņiem, 10.1.apakšsadaļa papildināta.
vēršam
uzmanību,
ka
ziņojumā ir norādīti termiņi,
par
kuriem
vienojās
2015.gada
7.janvāra
Koalīcijas partneru darba
grupā par ES fondu fonda
jautājumiem, attiecīgi TM
minētā informācija ir iekļauta
papildus.
Ņemts vērā

Informatīvā
ziņojuma
10.1.apakšsadaļa precizēta.

Panākta vienošanās, ka
attiecīgās korekcijas attiecībā
uz 1.5.2.1.aktivitāti tiks
veiktas, gatavojot ES finanšu
progresa informāciju fondu
un aktivitāšu griezumā par
periodu līdz 28.02.2015.,
vienlaikus komentāru sadaļu
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protokollēmuma Nr.16, 38§ 6.punktā noteikto Valsts kancelejas papildinot
projektā Nr.1DP/1.5.2.1.0/08/IPIA/SIF/002 „Cilvēkresursu vadības komentāru.
informācijas tehnoloģiju sistēmas izstrāde un ieviešana” veiktie
izdevumi EUR 85 685,37 apmērā (ESF 72 832,62 un VB 12 852.75)
ir uzskatāmi par atgūtiem un finansējamiem no valsts budžeta
līdzekļiem,
savukārt
par
Valsts
kancelejas
projekta
Nr.1DP/1.5.2.1.0/08/IPIA/SIF/001 „Kompetenču pieejas ieviešana
valsts pārvaldes cilvēkresursu vadības procesos” ietvaros veiktajiem
izdevumiem EUR 6 559,97 apmērā (ESF 5 575,96 un VB 984,01) ir
veikta atmaksa pilnā apmērā. Ņemot vērā iepriekš minēto uzskatām,
ka nav pamats ES fondu tīmekļa vietnes sadaļā par ES fondu finanšu
progresu 2007.-2013.g.plānošanas periodā apstiprināto projektu un
noslēgto līgumu finansējumā iekļaut informāciju par lauztā Valsts
kancelejas projekta Nr.1DP/1.5.2.1.0/08/IPIA/SIF/002 „Cilvēkresursu
vadības informācijas tehnoloģiju sistēmas izstrāde un ieviešana”
veiktajiem ESF izdevumiem EUR 72 832,62 apmērā, jo
iepriekšminētie izdevumi ar Ministru kabineta lēmumu skatāmi valsts
budžeta nevis ES fondu izdevumu kontekstā.

ar

atbilstošu

III Priekšlikumi

Nr.
p.k.

1
1.

Saskaņošanai
nosūtītā projekta
redakcija
(konkrēta punkta
(panta)
redakcija)
2
Protokollēmuma
2.punkts

Atzinumā norādītais ministrijas (citas institūcijas) priekšlikums

3
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Vienlaikus lūdzam precizēt protokollēmuma projekta 2.punkta redakciju, jo esošā
punkta redakcija nesniedz skaidru izpratni par piemērojamiem ierobežojumiem.

Atbildīgās ministrijas
pamatojums
priekšlikuma
noraidījumam
4
Ņemts vērā

Projekta attiecīgā punkta (panta)
galīgā redakcija

6
Izteikt Ministru kabineta 2014.gada
25.novembra sēdes protokollēmuma
(prot. Nr.65 83.§) “Informatīvais
ziņojums "Par Eiropas Savienības
struktūrfondu un Kohēzijas fonda,
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu
instrumenta, Norvēģijas finanšu
instrumenta un Latvijas un Šveices
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sadarbības programmas apguvi līdz
2014.gada 30.septembrim" 7.punktu
šādā redakcijā: “Ņemot vērā
prognozēto negatīvo ietekmi uz
vispārējās valdības budžeta deficītu
un fiskālo telpu, īpaši 2015.gadā, un
ievērojot finansējuma izmantošanas
disciplīnas nosacījumus, par kuriem
jau ir lēmis Ministru kabinets, ES
fondu
atbildīgajām
iestādēm
nodrošināt, ka turpmāk netiek
atbalstīti priekšlikumi ES fondu un
nacionālā publiskā finansējuma, tai
skaitā
budžeta
virssaistību,
izmantošanai finansējuma pārdales,
ietaupījumu, atbrīvotā finansējuma
atkārtotas izmantošanas veidā, kā arī
netiek atļauti ES fondu projektu
īstenošanas termiņa pagarinājumi,
izņemot gadījumus, kad finansējuma
saņēmējs ir valsts budžeta iestāde vai
ir saņemts Finanšu ministrijas
saskaņojums. Noteikt, ka minētie
ierobežojumi neattiecas uz Kohēzijas
fondu, ņemot vērā Eiropas Savienības
finansējuma pilnīgas izmantošanas
riskus, kā arī uz tādiem darbības
programmas “Uzņēmējdarbība un
inovācijas” projektu līgumu vai
vienošanās
grozījumu
priekšlikumiem,
kas
iesniegti
līgumslēdzējam līdz 2015.gada
31.martam.
1.
2. Informatīvā
ziņojuma
6.1.apakšsadaļa

Labklājības ministrija
Ņemts vērā
Lai nodrošinātu MK 2014. gada 11. marta protokola Nr.16. 38.§ 10.punkta
uzdevuma izpildi, LM ir apzinājusi ministrijas kā Eiropas Savienības (turpmāk –
ES) fondu finansējuma saņēmēja un tās padotības iestāžu kā ES fondu finansējuma
saņēmēju īstenotos projektus un apkopojusi informāciju par tādiem 2014.gada

Informatīvā
ziņojuma
6.1.apakšsadaļa papildināta
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ietvaros veiktajiem no ES fonda projekta īstenošanai plānotā valsts budžeta
finansējuma neatbilstošiem izdevumiem, kuri nav iekļauti maksājumu
pieprasījumos ES finansējuma atmaksas saņemšanai. Pamatojoties uz to, ka nav
nepieciešama turpmāka rīcības noteikšana MK protokollēmuma līmenī un atsevišķa
LM informatīvā ziņojuma gatavošana nebūtu lietderīga, lūdzam ES fondu vadošo
iestādi iekļaut ziņojuma 6.1. sadaļas “Neatbilstības ar finansiālu ietekmi ES fondu
2007.-2013. gada plānošanas periodā ES fondos līdz 2014. gada 31. decembrim”
noslēgumā sekojošu informāciju par iepriekš minētajiem izdevumiem:
“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, ziņojumā tiek sniegta informācija par trīs Nodarbinātības valsts
aģentūras (turpmāk - NVA) īstenotiem Eiropas Sociālā fonda projektiem, kuros
2014. gadā konstatēti maksājumu pieprasījumos neiekļauti valsts budžeta izdevumi:
1. Projekts Nr.1DP/1.3.1.5.0./12/IPIA/NVA/001 "Algotie pagaidu sabiedriskie
darbi pašvaldībās". Maksājumu pieprasījumos neiekļauto valsts budžeta
izdevumu apmērs EUR 206,44, gadījumu skaits - pieci. Valsts budžeta
neatbilstoši veikto izdevumu iemesls – projektā iesaistītie bezdarbnieki algoto
pagaidu sabiedrisko darbu laikā kļuvuši par pensijas saņēmēju, darba ņēmēju,
vai ticis piešķirts bezdarbnieka pabalsts, līdz ar to tie vairs nav atbilduši
projekta mērķa grupai. Neatbilstoši veiktie izdevumi ir konstatēti projekta
ietvaros, veicot ikmēneša pārbaudes par projekta dalībnieku atbilstību mērķa
grupai (NVA Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas
sistēmas (BURVIS) datu salīdzināšana ar Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūras un Valsts ieņēmumu dienesta datu bāzēm).
2. Projekts Nr.1DP/1.3.1.1.3./09/IPIA/NVA/001 "Bezdarbnieku un darba
meklētāju apmācība Latvijā - 2". Maksājumu pieprasījumos neiekļauto valsts
budžeta izdevumu apmērs EUR 697,74, gadījumu skaits - divi. Valsts budžeta
neatbilstoši veikto izdevumu iemesls – bezdarbnieki iesaistīti neformālās
izglītības apmācību programmu apguvē, neievērojot 2011. gada 25. janvāra
MK noteikumu Nr.75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu
organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles
principiem" 33.punktu - "Bezdarbnieku un darba meklētāju viena gada laikā
var iesaistīt ne vairāk kā divu neformālās izglītības programmu apguvē".
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3. Projekts Nr.1DP/1.4.1.1.2/08/IPIA/NVA/001 "Pasākumi noteiktām personu
grupām". Maksājumu pieprasījumos neiekļauto valsts budžeta izdevumu
apmērs EUR 162,02, gadījumu skaits - viens. Valsts budžeta neatbilstoši veikto
izdevumu iemesls – veicot pretendentu izvēles pēcpārbaudi, konstatēts, ka
pretendenta izvēle veikta nekorekti - nav konstatēts, ka darba devējs ir nonācis
finanšu grūtībās. Vienlaikus konstatēts, ka arī bezdarbnieka dalība projektā ir
neatbilstoša prasībām. Bezdarbnieks norīkots dalībai projektā neievērojot
2010. gada 8. septembra iekšējā normatīvā akta "Aktīvā nodarbinātības
pasākuma "Pasākums noteiktām personu grupām" un atbalsta pasākuma
"Subsidētā darba vieta jauniešiem bezdarbniekiem (pasākumi noteiktām
personu grupām) organizēšanas kārtība" 32.2. apakšpunktā noteikto pasākumā neiesaista bezdarbnieku, kurš pēdējo 12 mēnešu laikā ir bijis
nodarbināts pie konkrētā darba devēja.
Visos trīs gadījumos papildu darbības projektos saistībā ar minētajiem izdevumiem
netiek plānotas (izdevumus plānots fiksēt vienošanās par projekta īstenošanu
kārtējos grozījumos 2015. gadā, par valsts budžeta neatbilstoši veiktiem
izdevumiem attiecīgi samazinot projekta attiecināmās izmaksas un norādot tos pie
neattiecināmām izmaksām ar norādi, ka tās ir izmaksas, ko nevar attiecināt un
iekļaut maksājumu pieprasījumos). Vienlaikus NVA organizē valsts budžeta
neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu atbilstoši normatīvajam regulējumam, kā arī
NVA ir veikts darbinieku atbildības izvērtējums 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 2014. gadā
maksājumu pieprasījumos neiekļauti neatbilstoši veikti valsts budžeta izdevumi nav
konstatēti.”
2.
3. Informatīvā
Izglītības un zinātnes ministrija
Ņemts vērā.
ziņojuma 36., 40. Vienlaikus izsakām priekšlikumu precizēt ziņojuma 4.nodaļas “EEZ/Norvēģijas
finanšu instrumentu ieviešana” 1.tabulā “Atklāto projektu konkursos saņemtie un
un 41.lpp
apstiprinātie projekti 2014.gadā” (36.lp) norādīto informāciju par aktivitāti
“Pētniecība”, ņemot vērā, ka projekti šajā aktivitātē tika apstiprināti 2015.gadā.
Tāpat izsakām priekšlikumu precizēt ziņojuma projekta 5.nodaļas „Šveices
programmas ieviešana” (40.lpp; 41.lpp) pirmās rindkopas otro teikumu, kā arī
ceturtās rindkopas pirmo teikumu atbilstoši latviešu valodas gramatikas prasībām.
3.
4. Informatīvā
Veselības ministrija
Ņemts vērā
ziņojuma 33.lpp

Informatīvā ziņojuma 4. un 5.sadaļa
precizēta

Informatīvā
ziņojuma
3.3.apakšsadaļā informācija precizēta
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Vienlaikus aicinām informatīvā ziņojuma projektā 33.lpp precizēt 3.rindkopu
(12.rinda) un norādīt, ka 2015.gada martā, nevis februārī, projekts tiks prezentēts
EK.
Precizētā redakcija: "VM turpina darbu pie astotā lielā projekta (ERAF) “Jaunā
slimnīcas korpusa A1 būvniecība” pieteikuma sagatavošanas veselības nozarē.
2015.gada martā JASPERS tiks iesniegta precizētā dokumentācija atkārtota
atzinuma saņemšanai.2015.gada martā projekts tiks prezentēts EK, savukārt oficiāli
projektu paredzēts iesniegt EK līdz 2015. jūnija beigām".

Atbildīgā amatpersona _______________________________________________________
(paraksts)
26.02.2015 15:49
7 028
Signe Albiņa
Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu uzraudzības departamenta
Uzņēmējdarbības un inovāciju uzraudzības nodaļas vadītāja vietniece
Tālr. 67083808, fakss 67095697
Signe.Albina@fm.gov.lv
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