Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem
Protokollēmuma projektā “Par informatīvo ziņojumu par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu investīciju aktualitātēm (pusgada ziņojums)””
(turpmāk – protokollēmuma projekts)
un
Informatīvā ziņojuma projektā „Informatīvais ziņojums par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu investīciju aktualitātēm (pusgada ziņojums)”
(turpmāk – informatīvais ziņojums).
I Jautājumi, par kuriem saskaņošanā vienošanās nav panākta

N.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
pamatojums
noraidījumam

3

ministrijas
iebilduma

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

18.02.2020.

Saskaņošanas dalībnieki

Ārlietu ministrija; Ekonomikas ministrija, Iekšlietu ministrija;
Kultūras ministrija, Labklājības ministrija, Satiksmes
ministrija, Tieslietu ministrija, Valsts kanceleja, Veselības
ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrija, Zemkopības ministrija, Latvijas darba devēju
konfederācija, Latvijas lielo pilsētu asociācija, Latvijas
pašvaldību savienība.

Saskaņošanas dalībnieki izskatīja šādu ministriju (citu institūciju)
iebildumus

Izglītības un zinātnes ministrija, Labklājības ministrija,
Satiksmes ministrija, Tieslietu ministrija, Valsts kanceleja,
Veselības ministrija, Latvijas lielo pilsētu asociācija.

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

-
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II Jautājumi, par kuriem saskaņošanā vienošanās ir panākta

Nr.p.k.

1
1.

Atbildīgās ministrijas
Saskaņošanai nosūtītā
norāde par to, ka
Atzinumā norādītais ministrijas (citas institūcijas) iebildums, kā
projekta redakcija
iebildums ir ņemts vērā,
arī saskaņošanā papildus izteiktais iebildums par projekta konkrēto
(konkrēta punkta (panta)
vai informācija par
punktu (pantu)
redakcija)
saskaņošanā panākto
alternatīvo risinājumu
2
3
4
Informatīvā
ziņojuma Priekšlikums
Ņemts vērā pēc būtības
3. sadaļa “2007. - 2013. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
ar redakcionāliem
gada plānošanas perioda Lūdzam papildināt informatīvā ziņojuma 3. sadaļu “2007. - 2013. precizējumiem.
ES fondu slēgšana”
gada plānošanas perioda ES fondu slēgšana” (13.lpp) ar informāciju
par rādītāju sasniegšanu SAMP 3.2.2.1. šādā redakcijā: “Saskaņā ar
2010.gada 10.augusta noteikumu Nr.766 “Noteikumi par darbības
programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma
3.2.2.1.1.apakšaktivitātes “Informācijas sistēmu un elektronisko
pakalpojumu attīstība” projektu iesniegumu atlases otro, trešo,
ceturto un piekto kārtu” (turpmāk – MK noteikumi Nr.766)
56.1punktu finansējuma saņēmējs ir tieši atbildīgs par projekta
īstenošanu un rezultātu uzturēšanu vismaz piecus gadus pēc
projekta īstenošanas. Atbilstoši MK noteikumu Nr.766 prasībām
projektu iesniegumos bija jānorāda elektronisko pakalpojumu
pieprasījumu skaits sākot ar otro gadā pēc projekta īstenošanas, kas
tika vērtēts projektu atlasē. Līdz ar to šiem projektiem saskaņā ar
vienošanos par projektu īstenošanu noteikumiem ir jāuzrauga, vai
projekta iesniegumos paredzētie lietošanas rādītāji otrajā gadā pēc
projekta īstenošanas ir sasniegti. Ja norādītais rādītājs vai rādītāji
otrajā gadā pēc projekta īstenošanas nav sasniegti, projektu
pēcuzraudzības ietvaros ir jāvērtē projektu ietvaros radīto vērtību
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Projekta attiecīgā
punkta (panta) galīgā
redakcija
5
Skatīt
precizētu
informatīvā
ziņojuma 3. sadaļu.

3
ilgtspējas nodrošināšana, t.i. projekta mērķa un tā rādītāju
sasniegšanu.
2.

Informatīvā
ziņojuma
4. sadaļa “2014. - 2020.
gada plānošanas perioda
ES fondu investīciju
aktualitātes”

3.

Informatīvā
ziņojuma
4. sadaļa “2014. - 2020.
gada plānošanas perioda
ES fondu investīciju
aktualitātes”
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Priekšlikums
Tieslietu ministrija
Lūdzam pārskatīt ziņojumu (8. un 25. lpp.) un izvērtēt, vai terminu
"uzņēmējs" nav nepieciešams aizstāt ar terminu "saimnieciskās
darbības veicējs" vai "komersants", bet terminu "uzņēmējdarbība"
– ar terminu "saimnieciskā darbība" vai "komercdarbība".
Norādām, ka saskaņā ar Komerclikuma 18. pantu termins
"uzņēmums" apzīmē organizatoriski saimniecisku vienību
(objektu) un nevis komercdarbības vai saimnieciskās darbības
subjektu.

Ņemts
vērā,
kur
attiecināms.
Ziņojumā
atsevišķās
vietās
termins”
uzņēmums” ir mainīts. Tā
kā ziņojumā lietota arī
terminoloģija, kas tiek
izmantota gan darbības
programmā,
gan
specifisko atbalsta mērķu
nosaukumos,
kā
arī
termins
“uzņēmums”
ziņojumā lietots atbilstoši
Komercdarbības atbalsta
kontroles likumā un citos
ar
komercdarbības
atbalstu saistītos ES un
Latvijas
dokumentos
lietotiem
terminiem
(https://www.fm.gov.lv/l
v/sadalas/komercdarbibas
_atbalsta_kontrole/
).
Tādēļ attiecīgās vietās
termins
“uzņēmums”
ziņojumā ir saglabāts.
Ņemts vērā pēc būtības.
Priekšlikums
Precizēta
redakcija,
Tieslietu ministrija
Vēršam uzmanību, ka Ministru kabineta sēdes protokols ir svītrojot vārdu “atcelt”.
dokuments, kas fiksē Ministru kabineta sēdē notiekošo un tajā
pieņemtos lēmumus, Ministru kabineta sēdes protokollēmums nav
normatīvs akts un tāpēc nav atceļams, tāpat kā normatīvs akts.

Skatīt
precizētu
informatīvā
ziņojuma ievadu un
4. sadaļu.

Skatīt
precizētu
informatīvā
ziņojuma 4. sadaļu.

4

4.

Informatīvā
ziņojuma
4. sadaļa “2014. - 2020.
gada plānošanas perioda
ES fondu investīciju
aktualitātes”

Attiecīgi lūdzam precizēt ziņojuma 4. sadaļu, aizstājot tajā ietverto
norādi (13. lpp.), ka šobrīd nav nepieciešams atcelt Ministru
kabineta 2019. gada 11. oktobra protokollēmuma 2. punktu, ar
norādi, ka šobrīd nav nepieciešams atzīt konkrētajā
protokollēmuma punktā ietverto uzdevumu par aktualitāti
zaudējušu.
Iebildums
Labklājības ministrija
Lūdzam detālāk skaidrot FM pieņēmumus, uz kuriem balstoties
informatīvā ziņojuma 4. sadaļā “2014.-2020.gada plānošanas
perioda ES fondu investīciju aktualitātes” FM secina, ka aktuālajā
Eiropas Komisijas pieprasāmo maksājumu rezervju aprēķinā ir
nebūtiskas atšķirības salīdzinājumā ar datiem uz 2019. gada
11. oktobri un arī turpmāk ir prognozēta ievērojama deklarējamo
izdevumu rezerve 9. prioritārā virziena (Eiropas Sociālais fonds
(turpmāk – ESF)) ietvaros, kādēļ arī FM secina, ka nav
nepieciešams atcelt Ministru kabineta (turpmāk – MK) 2019.gada
11.oktobra protokollēmuma1 2. punktu kādām no iekļautajiem
prioritārajiem virzieniem. Vēlamies vērst uzmanību, ka:
a.
informatīvā ziņojuma 8. zemsvītras atsaucē ietverto saiti,
kurā atbilstoši norādēm ir pieejama detāla informācija par Eiropas
Komisijas maksājumu rezervi, nav iespējams atvērt, līdz ar to LM
nav pieejama informācija par FM aprēķinu;
b.
atbilstoši LM pieejamai informācijai deklarējamo izdevumu
rezerve 9. prioritārā virziena (ESF) ietvaros novērsta – līdzšinēji to
veidoja 9.1.1.1. pasākumā “Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā
situācijā esošiem bezdarbniekiem” noteiktā minimālā privātā
līdzfinansējuma apmēra pārsniegums, kas ir novērsts atbilstoši FM

Skatīt
precizētu
Ņemts vērā.
Panākta
vienošanās, informatīvā
elektroniski saskaņojot ziņojuma 4. sadaļu.
2020. gada 17. februārī:
pie jautājuma atgriezties
kompleksi pie nākamā
Finanšu ministrijas (FM)
ES fondu informatīvā
ziņojuma, kas
iesniedzams MK līdz
1. septembrim. Uz to
brīdi FM ņems vērā
jaunāko informāciju gan
par DP grozījumu Nr. 5
apstiprināšanas
EK
statusu, gan ieviešanas
statusu utml., t.sk. par
Labklājības ministrijas
pieteikto šī ziņojuma
saskaņošanas laikā.
Papildus FM 2020. gada
11. februārī Labklājības
ministrijai
e-pastā
nosūtīja un skaidroja
pieņēmumus, uz kuriem

FM izstrādātais informatīvais ziņojums “Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” snieguma ietvarā noteikto
mērķu sasniegšanas progresu un snieguma rezerves finansējuma tālāku izmantošanu”
1
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ierosinātajām pārdalēm2, virzot atbilstošus darbības programmas
“Izaugsme un nodarbinātība” (turpmāk – darbības programma)
grozījumus Nr. 5. Arī citu LM pārziņas specifisko atbalsta
mērķu/pasākumu vidū nav tādu, kuros faktiskais publiskais
līdzfinansējums pārsniegtu darbības programmā minimāli noteikto
publiskā līdzfinansējuma likmi.
Ievērojot minēto, vienlaikus lūdzam atkārtoti pārskatīt FM veiktos
aprēķinus attiecībā uz iespējamo maksājumu rezervi un atcelt
2019. gada 11. oktobra protokollēmuma 2. punkta piemērošanu
attiecībā uz 9. prioritāro virzienu (ESF).
Papildu informācija 14.02.2020.
- 9.1.1.1.SAM pasākuma ietvaros privāto līdzfinansējumu atbilstoši
MK 23.12.2014. noteikumiem Nr.835 veido darba devēju
līdzfinansējums, nodrošinot subsidētajās darba vietās iesaistītajiem
bezdarbniekiem darba algu tādā apmērā, lai darba alga kopā ar
projekta ietvaros paredzēto dotāciju bezdarbniekiem sasniegtu
vismaz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru par
pilnu darba laiku, un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas par darba devēja līdzmaksājuma daļu;
- MK noteikumu grozījumi, kas stājās spēkā 20.12.2019. un
paredzēja finansējuma palielinājumu iepriekš minētajam SAM
pasākumam, kas saistīts ar atbalsta modeli nelabvēlīgākā situācijā
esošiem bezdarbniekiem optimizēšanu, t.sk. papildinot to ar
ilgstošo bezdarbnieku atbalsta darbībām (iepriekš īstenotas
9.1.1.2.SAM pasākuma ietvarā, lielākoties bez privātā
līdzfinansējuma piesaistes), nerada apstākļus, kas veicinātu privātā
līdzfinansējuma pieaugumu projektā (līdz ar to atbalstāma 3. punktā
minētā FM pieeja nepiemērot finanšu avotu proporciju pēc papildu
finansējuma pārdales);

balstās prognozes. ES
fondu tīmekļa vietnē
veikti
labojumi
un
iespējams
atvērt
informatīvā
ziņojuma
9. zemsvītras
atsaucē
ietverto saiti.
Ņemot vērā, ka šobrīd
faktiski
nav
veiktas
iekšējās
pārdales
atbilstoši MK 2020. gada
21. janvāra
protokollēmuma
(Nr.3
32.§)
5.4.
un
5.5.apakšpunktam,
indikatīvā deklarējamo
izdevumu
rezerve
9. prioritārā
virziena
(ESF) ietvaros faktiski vēl
nav samazinājusies, līdz
ar to nav objektīva
pamata pārskatīt MK
2019. gada 11. oktobra
protokollēmuma
2. punktu.

FM ierosinātās finansējuma pārdales paredz samazināt 9.1.1.1.pasākuma “Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem” valsts budžeta finansējuma apmēru, aizstājot to ar Veselības
ministrijas pārziņā esošo 9.2.6.specifiksā atbalsta mērķa “Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju” un 9.2.4.2.pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai” ESF
finansējumu.
2
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- FM aprēķins ir balstīts uz 9.1.1.1.SAM pasākuma projekta
finansējuma saņēmēja aplēsēm par iespējamo privātā
līdzfinansējuma apmēru projektā līdz projekta beigām (t.i., šobrīd
plānots, ka minētais finansējums varētu tikt piesaistīts 16 474 110
EUR apmērā). Jāmin, ka šobrīd atbilstoši MK 23.12.2014.
noteikumiem Nr.835 privātais līdzfinansējums pasākuma ietvaros ir
noteikts ne mazāk kā 1 755 396 EUR, kas atbilstoši FM
ierosinātajām pārdalēm, virzot atbilstošus DP grozījumus Nr.5, ir
palielināts par 9 447 718 EUR un veidos - ne mazāk kā 11 233 114
EUR. Savukārt projektā privātais līdzfinansējums ir piesaistīts 11
855 929 EUR apmērā (proti, būtiski nepārsniedz plānoto minimālo
privātā līdzfinansējuma apmēru);
- ņemot vērā šobrīd saskaņošanā esošās un 2020. gadā papildus
plānotās izmaiņas normatīvajā regulējumā attiecībā uz subsidēto
darba vietu īstenošanas nosacījumiem (t.sk. kas skar gan projekta
ietvaros izmaksājamās dotācijas apmēru darba devējam, gan darba
devēju dalību ierobežojušus nosacījumus un veicamos pienākumus,
nodrošinot subsidētās darba vietas), privātā līdzfinansējuma
apmērs, kas tiks faktiski piesaistīts projektā, visticamāk būtiski
nepieaugs - līdz ar to var rasties situācija, ka minētais finansējums
būs pat mazāks kā tas ir šobrīd prognozēts projektā (attiecīgi arī
1.punktā minētais FM pieņēmums var neatbilst faktiskajai
situācijai).
Piemēram, atbilstoši MK 25.01.2011. noteikumu Nr.75 grozījumu
projektam, kas 17.10.2019. izsludināts VSS (prot. Nr. 39 20. §) un
atrodas saskaņošanas stadijā, t.sk. ir plānots mērķētāks atbalsts
pirmspensijas vecuma personām, paredzot, ka, nodarbinot
bezdarbniekus, kuriem līdz vecumam, kas dod tiesības saņemt
vecuma pensiju, atlikuši ne vairāk kā 2 gadi, darba devējiem tiks
nodrošināts lielāks atbalsts ikmēneša darba algai - 80% apmērā no
algu izmaksām viena gada laikā (proti, attiecīgi būs mazāks darba
devēja līdzfinansējums darba algas nodrošināšanā). Savukārt ar
plānotajām izmaiņām (plānots veikt atbilstošus grozījumus
2020.gada 2.pusgadā) - plānots pārskatīt iesaistāmo darba devēju
FMizz_25022020_ES_fondi.docx
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5.

Informatīvā
ziņojuma
4. sadaļa “2014. - 2020.
gada plānošanas perioda
ES fondu investīciju
aktualitātes” Ilustrācija
Nr. 3.

6.

Informatīvā
ziņojuma
4. sadaļa “2014. - 2020.
gada plānošanas perioda
ES fondu investīciju
aktualitātes”. Ilustrācija
Nr. 3.
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loku un nosacījumus dalībai atbalstāmās darbības ietvaros.
Ievērojot iepriekš minēto, secināms, ka:
a) privātā līdzfinansējuma apmērs, kas šobrīd papildu piesaistīts
9.prioritārā virziena ietvaros (ESF) un rada maksājumu rezervi,
veido 622 815 EUR;
b) arī turpmāk nav prognozēts privātā līdzfinansējuma būtisks
piesaistes pārsniegums (pat gadījumā, ja privātais līdzfinansējums
tiks piesaistīts projektā prognozētajā apmērā - tas (ievērojot
4.punktā minētos FM pieņēmumus attiecībā uz lauztajiem
līgumiem/neatbilstībām) veidos nebūtisku maksājumu rezervi vien ~1,5% no kopējā 9.prioritārā virziena (ESF) piešķīruma).
Lūdzam iepriekš minēto informāciju ņemt vērā un atcelt
11.10.2019. protokollēmuma 2.punkta turpmāku piemērošanu
attiecībā uz 9.prioritāro virzienu (ESF).
Priekšlikums
Latvijas Pašvaldību savienība
Informējam, ka radusies tehniska kļūda un ziņojumā ietvertā
Ilustrācija Nr. 3 “Nozīmīgākie investīciju rādītāju vērtību
sasniegumi piemēri ES fondu projektos līdz 2020. gada 1. janvārim”
nepareizi norādīta Rīgas pilsētas teritorija m2. Lūdzam precizēt
inforgrafiku.
Priekšlikums
Latvijas Pašvaldību savienība
Lūdzam precizēt vai “2 171 daudzdzīvokļu mājsaimniecībās ir
uzlabots enerģijas patēriņš” nozīmē 2171 atsevišķus dzīvokļus, vai
2171 daudzdzīvokļu mājas? Vēršam uzmanību, ka termins
‘mājsaimniecība’ runājot par mājokli parasti ietver atsevišķas
ģimenes nedalīti apdzīvotu telpu kopumu- dzīvokli vai individuālo
dzīvojamo māju. Ja tomēr Finanšu ministrija uzstāj uz terminu
“daudzdzīvokļu mājsaimniecība”, lūdzam to skaidrot, kā arī norādīt
uz faktiem, kas apliecina, ka viena mājsaimniecība apdzīvo daudzus
dzīvokļus.

Ņemts vērā.

Skatīt
precizētu
informatīvā
ziņojuma ilustrāciju
Nr. 3.

Ņemts vērā.
Ilustrācijā
ir
veiks
precizējums – “2 171
mājsaimniecībā
daudzīvokļu namos ir
uzlabots
enerģijas
patēriņš”.
2 171 šajā gadījumā
apzīmē 2 171 atsevišķus
mājokļus. Ar terminu
“mājsaimniecība”
šeit
tiek apzīmēts atsevišķas

Skatīt
precizētu
informatīvā
ziņojuma ilustrāciju
Nr.3.

8
ģimenes
nedalīti
apdzīvots telpu kopums
(privātā mājsaimniecība
(mājsaimniecība)
ir
vairākas personas, kuras
dzīvo vienā mājoklī un
kopīgi sedz izdevumus,
vai viena persona, kura
saimnieko
atsevišķi,
skatīt
https://www.csb.gov.lv/l
v/statistika/statistikastemas/socialieprocesi/mba/tabulas/meta
dati-majsaimniecibubudzets-un-paterinaizdevumi).
7.

Informatīvā
ziņojuma
4. sadaļa “2014. - 2020.
gada plānošanas perioda
ES fondu investīciju
aktualitātes”.
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Ņemts vērā pēc būtības Skatīt
precizētu
Priekšlikums
ar redakcionāliem
informatīvā
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Lūdzam papildināt informatīvā ziņojuma 4.sadaļā “2014. - 2020. precizējumiem.
ziņojuma 4. sadaļu.
gada plānošanas perioda ES fondu investīciju aktualitātes” (18.lpp.)
norādīto informāciju, kas sniegta par par ūdenssaimniecības
pabeigtajiem projektiem Olainē un Rojā, norādot tajos uzlaboto
notekūdeņu attīrīšanas sistēmu apkalpoto iedzīvotāju skaita
pieaugumu par 188 iedzīvotājiem. Tā kā ūdenssaimniecības
projektos Iznākuma rādītāja vērtību skaita ne tikai pabeigtiem
projektiem, bet arī pabeigtiem būvdarbu posmiem, lūdzam papildus
norādīt, ka “Kopumā līdz 2019.gada beigām projektu ietvaros
nodrošināta mājsaimniecību pieslēgumu izbūve centralizētajiem
kanalizācijas tīkliem 4256 iedzīvotājiem”;
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3

8.

Informatīvā
ziņojuma
4. sadaļa “2014. - 2020.
gada plānošanas perioda
ES fondu investīciju
aktualitātes”.

9.

Informatīvā
ziņojuma
4. sadaļa “2014. - 2020.
gada plānošanas perioda
ES fondu investīciju
aktualitātes”.

Priekšlikums
Satiksmes ministrija
Lūdzam izvērtēt informatīvā ziņojuma projekta (17.lpp) ietvertās
informācijas par Rēzeknē pārbūvētā kravu transporta maršruta ceļa
posma garumu 1,7 km garumā, atbilstību Kohēzijas politikas fondu
vadības informācijas sistēmā ietvertajai informācijai, kurā
pārbūvētā ceļa posma garums norādīts 1.17 km apmērā.
Iebildums
Satiksmes ministrija
Ņemot vērā SM 2019.gada 15.novembra Finanšu ministrijai
adresētā vēstulē Nr.10-01/3456 sniegto viedokli par izvērtējuma
gala nodevumu, kurā norādīts, ka izvērtējuma gala nodevumu pēc
būtības nevar uzskatīt par atbilstošu pamatmērķim un tas nevar
kalpot par pamatu SM kā nozares ministrijai sakaru jomā lēmumu
pieņemšanai un pasākumu īstenošanai turpmākajā platjoslas tīkla
attīstībā, lūdzam svītrot informatīvā ziņojuma projekta (18.lpp)
5.punktā ietverto informāciju.

Pieejama - https://komitejas.esfondi.lv/KIDG/
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Ņemts vēra pēc būtības Skatīt
precizētu
ar
redakcionāliem informatīvā
precizējumiem.
ziņojuma 4. sadaļu.

Ņemts vērā pēc būtības. Skatīt
precizētu
Ziņojuma
4. sadaļā informatīvā
svītrojot teikumu: “To ziņojuma 4. sadaļu.
rezultātus AI izmantos ES
fondu
ieguldījumu
efektivitātes analīzē un
nākamā
plānošanas
perioda
ieguldījumu
plānošanā”.
Vienlaikus skaidrojam, ka
atbilstoši
Satiksmes
ministrijas
2019. gada
15. novembra
vēstulei
Nr.1001/3456, FM ir
iekļāvusi
izvērtējuma
gala nodevumā atsauci uz
Satiksmes
ministrijas
viedokli (11.lpp), kas ir
publicēts tīmekļa vietnē
https://komitejas.esfondi.
lv/KIDG/3.
Atbilstoši
MK
noteikumiem “Kārtība,
kādā publiska persona
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10.

Informatīvā
ziņojuma
4. sadaļas “2014-2020.
gada plānošanas perioda
ES fondu investīciju
aktualitātes” apakšsadaļa
“Projektu
īstenošanas
risku pārvaldība”.
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Priekšlikums
Latvijas Pašvaldību savienība
Informatīvā ziņojuma sadaļā “Projektu īstenošanas risku
pārvaldība” (19.lpp) ir sniegta informācija, ka projektu
iesniedzējiem ir neskaidrības par valsts atbalsta kumulācijas
(apvienošanas) normu pareizu piemērošanu un dubultā finansējuma
nepieļaušanu. Piemēram, pretendējot uz atbalstu, netiek sniegta
pilnīga informācija par citiem, saistītajiem projektiem un sniegto
atbalstu, kā rezultātā varētu iestāties “pārkompensācijas risks” par
vienām un tām pašām izmaksām vai ierobežojumu pārsniegums.
Tāpat tiek minēts, ka projektu iesniedzējiem joprojām nav
pietiekama izpratne par pamatnosacījumiem, uz kādiem tiek
izsniegts valsts atbalsts, t.i., statuss, grūtībās nonākuša uzņēmuma
pazīmes, viena vienots uzņēmums. Ņemot vērā šos riskus, lūdzam
Ministru kabineta rīkojuma projektu papildināt ar jaunu uzdevumu
šādā redakcijā:
“Lai sniegtu atbalstu projektu ieviesējiem atbilstoši konsultē
vispirms” principam, Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai
sadarbībā ar kompetentām iestādēm nodrošināt projektu ieviesēju
apmācību par valsts atbalsta kumulācijas (apvienošanas) normu
pareizu piemērošanu un dubultā finansējuma nepieļaušanu, kā arī
valsts atbalsta regulējumu.”

pasūta
pētījumus”
izvērtējuma
gala
nodevums ir publicēts
pasūtītāja mājaslapā un
iesniegts PKC pētījumu
datu
bāzē
(http://petijumi.mk.gov.l
v/node/2964 ).
Ņemts vērā pēc būtības. Skatīt
precizētu
Apakšsadaļā “Projektu informatīvā
īstenošanas
risku ziņojuma 4. sadaļu.
pārvaldība”
iekļauta
papildu informācija par
Centrālās finanšu un
līgumu aģentūras (CFLA)
rīcību. Skaidrojam, ka
CFLA
jau
iepriekš
Latvijas
Pašvaldību
savienībai ir organizējusi
specifiskus valsts atbalsta
jautājumu
seminārus,
piemēram,
VARAM
speciālo atbalsta mērķu
kontekstā (2018. gadā),
tāpat arī 2019. gada
rudenī
CFLA
labās
prakses semināru cikla
ietvaros, kas notika visos
Latvijas reģionos (t.i.,
Vidzemē,
Kurzemē,
Latgalē, Zemgalē un
Rīgā),
tika
iekļauta
prezentācija arī par valsts
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atbalsta jautājumiem ES
fondos.
CFLA
arī
turpmāk
sadarbosies
ar
kompetentām iestādēm,
t.sk. FM Komercdarbības
atbalsta
kontroles
departamentu,
lai
nodrošinātu
projektu
ieviesēju
apmācību
(kursus,
seminārus,
konsultācijas,
rokasgrāmatas,
publikācijas) par valsts
atbalsta jautājumiem ES
fondu
līdzfinansētos
projektos.
CFLA
minētajiem aktuālajiem
riska jautājumiem īpaši
pievērsīs uzmanību un
fokusēs gan individuālu,
gan plašāku interesentu
grupu
apmācību
un
konsultāciju pasākumus.
Ņemot vērā, ka atbalsta
sniegšana
projektu
ieviesējiem
tiek
nodrošināta
CFLA
noteikto
funkciju
ietvaros, protokollēmuma
projekta
papildināšana
nav
nepieciešama.
Aicinām arī vērsties
CFLA
tieši,
tiklīdz
FMizz_25022020_ES_fondi.docx
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nepieciešamas
konsultācijas.
11.

Informatīvā
ziņojuma
4. sadaļas
“2014. 2020. gada
plānošanas
perioda
ES
fondu
investīciju aktualitātes”
apakšsadaļa
“Projektu
īstenošanas
risku
pārvaldība”.

12.

Informatīvā
ziņojuma
4. sadaļa
“2014. 2020. gada
plānošanas
perioda
ES
fondu
investīciju aktualitātes”
apakšsadaļa
“Projektu
īstenošanas
risku
pārvaldība”.
Informatīvā
ziņojuma
4. sadaļas “2014-2020.
gada plānošanas perioda

13.
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Iebildums
Satiksmes ministrija
Lai nodrošinātu aktuālas informācijas izsekojamību un pienākumus
starp projekta īstenošanā iesaistītājiem, lūdzam Informatīvā
ziņojuma projekta (20.lpp) pirmo rindkopu izteikt šādā redakcijā:
“Operatīvā risku pārvaldībā aktuāls ir LDZ “lielais” projekts
“Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija” - palielinājies risks
projektu nepabeigt līdz plānošanas perioda attiecināmo izdevumu
beigām (2023. gada 31. decembris) gan iepirkumu kavējumu, gan
samazinoties pa dzelzceļu pārvadāto kravu apjomam, kas var
ietekmēt LDZ finanšu situāciju. LDZ iepirkumu process ir ilgāks
nekā LDZ plānoja. Tāpat arī LDZ ir identificējusi risku saistībā ar
Rail Baltica projekta īstenošanu Rīgas Centrālajā stacijā, kas
ietekmēs projekta pabeigšanas termiņu. Papildus, ņemot vērā
pašreizējās un prognozējamās starptautisko kravu pārvadājumu
tendences un to ietekmi uz LDZ saimnieciskās darbības efektivitāti,
SM ir uzdevusi LDZ sagatavot analīzi un informāciju par līdzšinējo
projekta progresu un turpmāko īstenošanu. Attiecīgi SM plāno
informēt valdību par situāciju un LDZ kā projekta īstenotāja rīcību
identificēto risku mazināšanai.”.
Priekšlikums
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Lūdzam precizēt informatīvā ziņojuma 4. sadaļas “2014. 2020. gada plānošanas perioda ES fondu investīciju aktualitātes”
apakšsadaļu “Projektu īstenošanas risku pārvaldība” (23.lpp),
pārnesot vārdus “VARAM identificē šādus risku veicinošus
faktorus:” jaunā rindkopā un izsakot šādā redakcijā “Kopumā
VARAM identificē šādus risku veicinošus faktorus:”;
Iebildums
Valsts kanceleja
Informatīvā ziņojuma projekta sadaļā “Projektu īstenošanas risku

Ņemts vērā pēc būtības Skatīt
precizētu
ar
redakcionāliem informatīvā
precizējumiem
un, ziņojuma 4. sadaļu.
papildinot to ar aktuālāko
informāciju no VAS
“Latvijas
dzelzceļš”
projekta rīcības plāna.

Ņemts vērā pēc būtības Skatīt
precizētu
ar
redakcionāliem informatīvā
precizējumiem.
ziņojuma 4. sadaļu.

Skatīt
precizētu
Ņemts vērā.
Zemsvītras atsaucē dzēsti informatīvā
projekti
ziņojuma 4. sadaļu.
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ES fondu investīciju
aktualitātes” apakšsadaļa
“Projektu
īstenošanas
risku pārvaldība”.
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pārvaldība” 21.lpp. ir minēta Valsts kanceleja un tai ir dota Nr. 2.2.1.1/17/I/014
zemsvītras atsauce Nr.29 teikumā, kurš identificē institūcijas ar Nr. 2.2.1.1/17/I/016
augsta riska projektiem. Lūdzam precizēt zemsvītras atsaucē Nr.29
minētos Valsts kancelejas projektus, jo uzskatām, ka augsts risks
saistībā ar savlaicīgu projektu pabeigšanu nav attiecināms uz
projektu Nr. 2.2.1.1/17/I/014 “Vienotais tiesību aktu projektu
izstrādes un saskaņošanas portāls” – 1 450 000 euro (turpmāk projekts Nr. 2.2.1.1/17/I/014) un projektu Nr. 2.2.1.1/17/I/016
“Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotā platforma” – 2
000 000 euro (turpmāk - projekts Nr. 2.2.1.1/17/I/016), jo projektu
ietvaros esošie informācijas un komunikācijas tehnoloģiju
risinājumi ir aktīvā izstrādes fāzē, visi lielākie iepirkumi ir sekmīgi
noslēgušies, izpildītāju nodevumi un maksājumi par paveiktajiem
izstrādes darbiem notiek ar nebūtisku novirzi. Nesaredzam, ka
minētajiem projektiem ir nepieciešams atsevišķs uzraudzības plāns,
kā ir minēts informatīvā ziņojuma projektā. Kopumā projektu riski
jau šobrīd tiek sekmīgi vadīti un uzraudzīti projektu uzraudzības
padomēs un darbu izpildes gaitā. Izņēmums ir projekts Nr.
2.2.1.1/17/I/018 “Personāla vadības platformas projekts”, kura
saglabāšana zemsvītras atsaucē būtu pamatota, jo projekta
īstenošana būtiski kavējas, kas saistīts ar projekta ietvaros
izstrādājamā informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājuma
tvēruma pārskatīšanu un veikto izstrādātāja iepirkuma procedūru,
kura noslēgusies bez rezultāta. Lūdzam sniegt skaidrojumu, kāpēc
projekti Nr. 2.2.1.1/17/I/014 un Nr. 2.2.1.1/17/I/016 tiek uzskatīti
par augsta riska projektiem un kas kalpo par pamatu pieņēmumiem,
ka šie projekti ir augsta riska projekti vai arī izslēgt iepriekšminētos
divus projektus no zemsvītras atsauces Nr.29 uzskaitījuma.

un
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14.

Informatīvā
ziņojuma
4. sadaļas
“2014. - 2020. gada
plānošanas perioda ES
fondu investīciju
aktualitātes” apakšsadaļa
“Projektu
īstenošanas
risku pārvaldība”
un
protokollēmuma projekts.
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Iebildums
FM
Sakarā ar 2020.gada sākumā aktualizējušos jautājumu izvērtēt
iespējas palielināt ES fondu projektos attiecināmo izdevumu
apjomu, vienlaikus samazinot neattiecināmo izmaksu, papildināt
informatīvā ziņojuma apakšsadaļu “Projektu īstenošanas risku
pārvaldība” ar informāciju par minētā jautājuma risināšanās
iespējām.
Atsevišķas AI ir iesniegušas CFLA priekšlikumus palielināt
attiecināmo
izdevumu
apjomu,
vienlaikus
samazinot
neattiecināmās izmaksas. Pamatā attiecināmo izmaksu apmērā
pašvaldības iesniedz pieteikumus aizņēmuma saņemšanai atbilstoši
valsts budžeta likumā 2020.gadam noteiktajiem kritērijiem.
Savukārt tas ietekmē budžeta deficītu. Jau 2019. gadā MK jau ir
uzdevis ministrijām un CFLA, izvērtējot pašvaldību ES projektu
iesniegumus, ņemt vērā noteikto ierobežojumu projekta
neattiecināmajam izmaksām un iespēju pašvaldībām tās finansēt no
sava budžeta līdzekļiem. FM ieskatā risinājums visiem pašvaldību
īstenotiem ES fondu projektiem jau minēto nosacījumu ietvaros ir
noteikt iespēju DP ietvaros palielināt pašvaldības īstenota projekta
attiecināmo izmaksu apmēru tikai gadījumā, kad AI iesniedz FM un
CFLA rakstisku atzinumu par nepieciešamību palielināt projekta
attiecināmās izmaksas publisko līdzekļu efektīvai un lietderīgai
investēšanai, pamatojot projekta īpašu tautsaimniecības attīstības
nozīmi, un vienlaikus iesniedz konkrētu priekšlikumu negatīvās
fiskālās ietekmes neitralizēšanai, kas samazina attiecināmās
izmaksas līdzīgā apmērā citā tās pārraudzībā esošā pašvaldības
īstenotā ES fondu projektā.

Skatīt
precizētu
N/A – pēc Izglītības un informatīvā
zinātnes
ministrijas ziņojuma 4. sadaļu
izteikta
iebilduma
protokollēmuma projekta
punkts dzēsts.
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Labklājības ministrijas 2020. gada 20. februārī izteikts
priekšlikums atkārtotas saskaņošanas laikā.
Lūdzam precizēt protokollēmuma 6. punktu, pirms vārdiem
"palielināt pašvaldības īstenota projekta attiecināmo izmaksu
apmēru" papildinot ar vārdiem "pārskatīt projekta attiecināmo un
neattiecināmo izmaksu plānojumu un".
Izglītības un zinātnes ministrijas 2020. gada 21. februārī izteikts
iebildums atkārtotas saskaņošanas laikā.
Aicinām svītrot informatīvā ziņojuma 4.sadaļā „2014. - 2020. gada
plānošanas perioda ES fondu investīciju aktualitātes papildināto”
un tā protokollēmuma projekta 6.punktā minēto prasību
atbildīgajām iestādēm sniegt priekšlikumu iesniegšanu negatīvās
fiskālās ietekmes neitralizēšanai, kas samazina attiecināmās
izmaksas līdzīgā apmērā citā tās pārraudzībā esošā pašvaldības
īstenotā ES fondu projektā, ja nepieciešama projekta attiecināmo
izmaksu palielināšana. Minētais pamatots ar ministrijas
ierobežotajām iespējām samazināt attiecināmās izmaksas citos tās
pārraudzībā esošu specifisko atbalsta mērķu projektos, kur
finansējuma saņēmēji ir pašvaldības. Tā piemēram, ievērojot
Ministru kabineta 2019.gada 11.oktobra sēdē nolemto (protokols
Nr.15; 30.§ 2.punkts), 8.prioritārā virziena „Izglītība, prasmes un
mūžizglītība” ietvaros ar neatbilstoši veikto izdevumu un lauzto
vienošanos rezultātā atbrīvoto finansējumu tiek kompensētas valsts
budžeta virssaistības.
Ministrija aicina nodrošināt iepriekš pieņemto lēmumu pēctecību,
neapdraudot pašvaldību projektu īstenošanas pabeigšanu atbilstoši
tajos plānotajiem mērķiem un rezultātiem – pilnībā modernizētas
vispārējās izglītības iestādēs, kas ir būtiski izglītības funkcijas
īstenošanai un īpaši uzsākot pilnveidotā izglītības satura ieviešanu.
Vēršam uzmanību uz pašvaldībām doto paļāvību palielināt projekta
attiecināmās izmaksas (Ministru kabineta 2018.gada gada 13.marta
sēdē apstiprinātais informatīvais ziņojums „Informatīvais ziņojums
„Par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu investīciju
FMizz_25022020_ES_fondi.docx

N/A – pēc Izglītības un
zinātnes
ministrijas
izteikta
iebilduma
protokollēmuma projekta
punkts dzēsts.
Skatīt
precizētu
Ņemts vērā.
informatīvā
Dzēsts teksts ziņojuma
ziņojuma 4. sadaļu.
4.sadaļā
un
protokollēmuma projekta
6. punkts.
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15.

Informatīvā
ziņojuma
4. sadaļas “2014. - 2020.
gada plānošanas perioda
ES fondu investīciju
aktualitātes”
un informatīvā ziņojuma
protokollēmuma projekts.
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progresu līdz 2017.gada 31.decembrim un 2018.gada februāra
ikmēneša operatīvā informācija”” (protokols Nr.15; 30.§)), kas
pašvaldībām īpaši saistošs kļuva pēc 2019.gada maija, kad tika
ierobežoti Valsts kases izsniegti aizdevumi projekta neattiecināmo
izmaksu segšanai.
Ministrijas ieskatā būtu saglabājama vadošās iestādes 2018.gada
10.decembrī pieņemtā kārtība attiecināmo izmaksu palielināšanas
ierobežošanai, ja atbildīgā iestāde ir sniegusi saskaņojumu par
projekta īpašo tautsaimniecības nozīmi, un attiecināmo izmaksu
palielināšana tiek veikta samazinot projekta neattiecināmas
izmaksas, kas pēc būtības ir attiecināmas atbilstoši Ministru
kabineta noteikumiem par attiecīgo specifisko atbalsta mērķa
īstenošanu. Turklāt šāds risinājums, ministrijas ieskatā, mazina
Valsts kases ierobežoto aizdevumu izsniegšanas radītās sekas, kas
informatīvā ziņojuma projekta 4.sadaļā „2014. - 2020. gada
plānošanas perioda ES fondu investīciju aktualitātes” ir raksturota
kā finansējuma saņēmējam iepriekš neparedzama ietekme.
Papildus vēršam uzmanību, ka Nacionālā attīstības plāna 2021.2027.gadam saskaņošanas laikā netika atbalstītas Eiropas
Reģionālā attīstības fonda investīcijas turpmākai vispārējās
izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveidei, attiecīgi ministrijas
ieskatā ir būtiski nesamazināt pašvaldību jau šobrīd īstenošanā
esošo projektu apjomu.
Iebildums
Labklājības ministrija
Lūdzam FM papildināt informatīvā ziņojuma 4. sadaļas “2014.2020. gada plānošanas perioda ES fondu investīciju aktualitātes”
apakšsadaļu “2019. gada projektu ieviešanas plānu izpilde” un
protokollēmuma projektu ar informāciju par šādiem LM pārziņas
projektiem:
a. Jēkabpils pilsētas pašvaldības projekts Nr.9.3.1.1/18/I/001
“Infrastruktūras izveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu
nodrošināšanai dzīvesvietā” – minētā projekta ietvaros 2019.gadā

Ņemts vērā pēc būtības.
Informatīvais ziņojums
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iesniegti maksājumi par 58 916,09 euro jeb 15,46% no plānotā.
Saskaņā ar MK noteikumu Nr.784 51.3 punktu projektam būtu
jāsamazina finansējums par 226 974,15 euro. Plāna izpildes novirzi
lielāku par 25% finansējuma saņēmējs skaidro ar domes lēmumu
par finansējuma piešķiršanu būvprojekta izmaiņu veikšanai,
izmainot sākotnējos projekta risinājumus (līdz ar to atbilstoši
Publisko iepirkumu likumam bija jāveic jauns iepirkums, kas pēc
visas nepieciešamās iepirkuma dokumentācijas sagatavošanas, tika
izsludināts 2019.gada 15.novembrī, šobrīd notiek piedāvājumu
izvērtēšana);
b. Cēsu novada pašvaldības projekts Nr.9.3.1.1/18/I/006
"Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Cēsis”” – minētā
projekta ietvaros 2019.gadā iesniegti maksājumi par 33 007,25 euro
jeb 18,54% no plānotā. Saskaņā ar MK noteikumu Nr.784 51.3
punktu projektam būtu jāsamazina finansējums par 100 549,48
euro. Plāna izpildes novirzi lielāku par 25% finansējuma saņēmējs
skaidro ar projektēšanas līguma ietvaros pakalpojuma sniedzēja
līgumsaistību izpildes termiņa neievērošanu, kas ir kavējis projekta
realizācijas gaitu un tehniskās specifikācijas sagatavošanu
iepirkuma izsludināšanai būvniecībai. Jāmin arī, ka, lai neveicinātu
vēl lielāku novirzi projektā no sākotnējā laika grafika, finansējuma
saņēmējs nepārtrauca līgumsaistības un neveica jaunu iepirkumu,
bet ir ticis piemērots līgumsods;
c. Raunas novada pašvaldības projekts Nr.9.3.1.1/18/I/028
“Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna
īstenošanai Raunas novadā” – minētā projekta ietvaros 2019.gadā
iesniegti maksājumi par 0,00 euro jeb 0,00% no plānotā. Saskaņā ar
MK noteikumu Nr.784 51.3 punktu projektam būtu jāsamazina
finansējums par 23 416,74 euro. Plāna izpildes novirzi lielāku par
25% finansējuma saņēmējs skaidro ar to, ka vienai no divām
projekta aktivitātēm aizkavējās tehniskās dokumentācijas izstrāde
un attiecīgi būvniecības iepirkums.
Ņemot vērā finansējuma saņēmēja sniegtos skaidrojumus, kas
liecina, ka novirzes radušās lielākoties ne to vainas dēļ, kā arī ņemot
FMizz_25022020_ES_fondi.docx
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vērā, ka atbilstoši LM pieejamai informācijai KP VIS secināms, ka
Jēkabpils pilsētas pašvaldības projektā (2020.gada 27.janvārī) un
Raunas novada pašvaldības projektā (2020.gada 22.janvārī)
finansējuma saņēmēji ir iesnieguši avansa pieprasījumus, kas
pilnībā nosedz neapgūto summu 2019. gadā, lūdzam informāciju
par projektiem iekļaut informatīvajā ziņojumā un uz minētajiem
projektiem piemērot MK noteikumu Nr.784 51.47.apakšpunktā
noteikto izņēmumu disciplīnas sankciju nenoteikšanai. LM atbalsta
izņēmuma piemērošanu, jo 9.3.1.1.pasākuma “Pakalpojumu
infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai”
projekti ir ar īpašu tautsaimniecības nozīmi un disciplīnas sankciju
piemērošana var negatīvi ietekmēt to īstenošanu, jo īpaši projektu
mērķa grupas personu (cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem,
bērni ar funkcionāliem traucējumiem un ārpusģimenes aprūpē esoši
bērni), kas ir vismazāk aizsargātākās sabiedrības grupas, iespējas
saņemt pakalpojumus;
Iebildums
Tieslietu ministrija
1. Lūdzam ziņojuma ceturtās sadaļas apakšsadaļu "2019. gada
projektu ieviešanas plānu izpilde" papildināt ar šādu informāciju:
"Tieslietu ministrija lūdz MK noteikt izņēmuma gadījumu attiecībā
uz projektu Nr. 9.1.2.0/16/I/001 "Bijušo ieslodzīto integrācija
sabiedrībā un darba tirgū" (turpmāk – 9.1.2. projekts) un atļaut
CFLA nesamazināt projekta ES fondu un valsts budžeta
līdzfinansējumu.
9.1.2. projekta uzraudzības komiteja 2019. gada 22. novembra sēdē
pieņēma lēmumu veikt finansējuma pārdali no 9.1.2. projekta uz
projektu
Nr. 9.1.3.0/16/I/001
"Resocializācijas
sistēmas
efektivitātes paaugstināšana" (turpmāk – 9.1.3. projekts)
410 465 euro apmērā, kā rezultātā 9.1.2. projekta attiecināmās
izmaksas 2019. gadā tika samazinātas par 88 657 euro (Vienošanās
grozījumi Nr. 8 par attiecināmo izmaksu samazināšanu SI tika
iesniegti 2019. gada 29. novembrī). 2019. gadā 9.1.2. projektā bija
plānots apgūt finansējumu 1 026 992 euro, tika iesniegti
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maksājuma pieprasījumi par 677 084 euro, jeb 65,93 % no plānotā.
Ņemot vērā pārdali no 9.1.2. projekta uz 9.1.3. projektu, attiecīgi
samazinās arī kalendārā gada plāna neizpilde – 261 250,82 euro jeb
25,44 %.
Neizpilde saistīta ar projekta īstenošanas personāla mainību
2019. gadā, kuras apjomu nebija iespējams iepriekš paredzēt, ne arī
novērst, kā arī ar kavējumiem projekta iepirkumos, kurus nebija
iespējams sagatavot, izsludināt un īstenot plānotajos termiņos
iepirkumu speciālistu trūkuma dēļ. Tieslietu ministrija sadarbībā ar
finansējuma saņēmēju ir pārskatījusi identificēto personāla
mainības un cilvēkresursu nepietiekamības riska iestāšanās
varbūtību un ietekmi, kā arī turpina darbu pie papildus pasākumiem
tā mazināšanai un novēršanai.
Ņemot vērā minētos apstākļus, Tieslietu ministrijas ieskatā pastāv
pamats
finanšu
disciplīnas
pasākumu
nepiemērošanai
9.1.2. projektam. Tieslietu ministrija ir izstrādājusi un virzīs
saskaņošanai grozījumus attiecīgo SAM regulējošos MK
noteikumos."
2. Lūdzam papildināt lēmuma projektu ar jaunu punktu šādā
redakcijā:
"Atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai nesamazināt
Eiropas Savienības fonda un valsts budžeta līdzfinansējumu
Ieslodzījuma vietu pārvaldes projektam Nr. 9.1.2.0/16/I/001
"Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū" saskaņā ar
Ministru kabineta 2014. gada 16. decembra noteikumu Nr. 784
"Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas
fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas
dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020. gada
plānošanas periodā" 51.4 7. apakšpunktu."
Priekšlikums
Ekonomikas ministrija
Atsaucoties uz Ekonomikas ministrijas 2020.gada 6.februārī
Centrālai finanšu un līgumu aģentūrai nosūtīto vēstuli Nr.3.38/2020/642 par 2019.gada MP plāna neizpildi un finanšu disciplīnu,
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Ekonomikas ministrija pievieno nosūtīto apkopojumu par tiem
projektiem, kurus lūdz izskatīt Ministru kabinetā un piemērot
izņēmumu atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.decembra
noteikumu Nr. 784 “Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina
plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–
2020.gada plānošanas periodā” 51.4 7.apakšpunktam, nepiemērojot
finanšu disciplīnu norādītājiem projektiem.
Priekšlikums
Izglītības un zinātnes ministrija
Ministrija rosina nepiemērot finanšu disciplīnas pasākumus šādiem
projektiem:
1. SIA „ENERGOSERT” projekts „Energoietilpīga ražošanas
procesa optimāla plānošana un tā elektroenerģijas patēriņa
optimizācija
atkarībā
no
tirgus
cenas
izmaiņām”
(Nr.1.1.1.1/16/A/280).
2019.gadā faktiski veikto izdevumu un sadarbības iestādē iesniegto
maksājuma pieprasījumu plāna (turpmāk – maksājuma
pieprasījumu plāns) neizpilde lielāka par 25% (5% izpilde) ir
radusies līgumpētījuma izpildītāja - Rīgas Tehniskās universitātes darbu izpildes kavējumu dēļ. Finansējuma saņēmējs ir brīdinājis
līgumpētījuma izpildītāju par līgumsoda piemērošanu. Ņemot vērā
radušos apstākļus, tai skaitā projekta īstenošanas termiņu –
2020.gada 29.februāris (vairs nav pagarināms, saglabājot Eiropas
Savienības fonda finansējumu), sadarbība iestāde šobrīd ir
apturējusi maksājumu veikšanu līdz pozitīva zinātniskās kvalitātes
gala atskaites vērtējuma no Eiropas Komisijas datubāzē reģistrēto
ekspertu saņemšanas. Finansējuma saņēmējs ir apliecinājis
apņemšanos pabeigt projekta īstenošanu par saviem līdzekļiem,
ievērojot noteikumu Nr.784 51.5punktā noteikto. Attiecīgi finanšu
disciplīnas pasākumu piemērošana ierobežotu projekta īstenošanas
turpināšanu, un projektā plānotā mērķa un rezultāta sasniegšanu.
Ministrijas ieskatā projekta īstenošanas pabeigšana ir būtiska
1.prioritārajam virzienam noteikto iznākuma rādītāju – a) privātās
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investīcijas, kas papildina valsts atbalstu inovācijām vai pētniecības
un izstrādes projektiem; b) un jaunu produktu un tehnoloģiju skaits,
kas ir komercializējamas un kuru izstrādei sniegts atbalsts projekta
ietvaros, sasniegšanā.
2. SIA „Field and forest” projekts „Inovatīvi risinājumi pavasara
savvaļas ārstniecības un aromātisko augu audzēšanas tehnoloģijās
un izmantošanā” (Nr.1.1.1.1/18/A/043).
Maksājuma pieprasījumu plāna neizpilde lielāka par 25% (68%
izpilde) ir radusies pētījumu veikšanai nepieciešamo bioloģisko
materiālu pakāpeniskas iegādes dēļ, pretēji projektā sākotnēji
plānotajam, kā arī amortizējamo pamatlīdzekļu iegādes/izveides
izmaksu samazinājuma dēļ. Minēto darbību rezultātā 2019.gada
neizmantotais finansējums būs nepieciešams turpmākajos projekta
īstenošanas gados (projekta īstenošanas termiņš – 2022.gada
28.februāris), lai sasniegtu projektā plānoto mērķi un rezultātus.
Ministrijas ieskatā projekta īstenošanas pabeigšana ir būtiska
1.prioritārajam virzienam noteikto iznākuma rādītāju – a) privātās
investīcijas, kas papildina valsts atbalstu inovācijām vai pētniecības
un izstrādes projektiem; b) un jaunu produktu un tehnoloģiju skaits,
kas ir komercializējamas un kuru izstrādei sniegts atbalsts projekta
ietvaros, sasniegšanā.
3. SIA „Tet” projekts „Multifaktorāla televīzijas reālā laika
skatītāju profilēšanas un responsīva reklāmas tārgetēšanas
risinājuma izstrāde” (Nr.1.1.1.1/18/A/127).
Maksājuma pieprasījumu plāna neizpilde lielāka par 25% (66%
izpilde) ir radusies dēļ iepriekš neparedzamiem apstākļiem
līgumpētījuma izpildītāja – Latvijas universitātes – pētījumā, kur
konstatēta algoritma izstrādei nepieciešamo datu nepieejamība,
kuriem ir būtiska ietekme uz projekta rezultātu sasniegšanu. Ņemot
vērā, ka minētie apstākļi ir kavējuši projekta ieviešanu kopumā,
finansējuma saņēmējs ir vērsies sadarbības iestādē par termiņa
pagarināšanu par trim mēnešiem. Ministrijas ieskatā projekta
īstenošanas pabeigšana ir būtiska 1.prioritārajam virzienam
noteikto iznākuma rādītāju – a) privātās investīcijas, kas papildina
FMizz_25022020_ES_fondi.docx
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valsts atbalstu inovācijām vai pētniecības un izstrādes projektiem;
b) un jaunu produktu un tehnoloģiju skaits, kas ir
komercializējamas un kuru izstrādei sniegts atbalsts projekta
ietvaros, sasniegšanā.
4. Rīgas Tehniskās universitātes projekts „Tehnoloģiska mācību eekosistēma ar gadījuma rakstura mijiedarbībām – TELECI”
(Nr.1.1.1.1/16/A/154).
Maksājuma pieprasījumu plāna neizpilde lielāka par 25% (61%
izpilde) ir radusies dēļ Ministru kabineta noteikumos4 paredzētā
Eiropas Komisijas datubāzē reģistrēto ekspertu vērtējuma
(negatīvs) par projekta zinātnisko kvalitāti projekta īstenošanas
vidusposmā, kā rezultātā sadarbības iestāde šobrīd ir apturējusi
maksājumu
veikšanu.
Atbilstoši
minēto
noteikumu
64.3.apakšpunktam Ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija kā
atbildīgā iestāde, sadarbības iestāde un finansējuma saņēmējs ir
vienojušies par grozījumiem projekta darba plānā, ievērojot Eiropas
Komisijas ekspertu atzinumā sniegtās rekomendācijas. Minēto
nosacījumu izpilde nodrošinās projekta īstenošanas kvalitātes
uzlabošanu un projekta mērķa un rezultātu sasniegšanu. Sadarbības
iestādes maksājumu atjaunošana iespējama pēc projekta īstenošanas
kvalitātes uzlabošanas un pozitīva gala rezultātu zinātniskās
kvalitātes izvērtējuma saņemšanas. Ministrijas ieskatā projekta
īstenošanas pabeigšana ir būtiska 1.prioritārajam virzienam noteiktā
iznākuma rādītāja – jaunu produktu un tehnoloģiju skaits, kas ir
komercializējamas un kuru izstrādei sniegts atbalsts projekta
ietvaros, sasniegšanā.
5. SIA „Latima” projekts „Toksicitātes pētījums (28 dienas)
izmantojot žurku modeli” (Nr.1.1.1.1/18/A/164).
Maksājuma pieprasījumu plāna neizpilde lielāka par 25% (44%
izpilde) ir radusies līgumpētījuma izpildītāja – ārvalstu laboratorijas
Charles River Laboratories – darbu izpildes kavējumu dēļ, kas
Ministru kabineta 2016.gada 12.janvāra noteikumi Nr.34 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju
pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi” īstenošanas noteikumi”
FMizz_25022020_ES_fondi.docx
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skaidrojumi ar iepriekš neparedzamu papildus pētniecības darbību
veikšanu. Atbilstoši projektam minētās darbības uzsākšana un
pabeigšana tika paredzēta 2019.gada 4.ceturksnī, un šīs pētniecības
veikšanas izmaksas tika plānotas kā būtiska 2019.gadā plānoto
maksājumu pieprasījumu daļa. Attiecīgi var konstatēt finansējuma
saņēmēja pārāk optimistisku finanšu plānošanu. Finansējums
saņēmējs prognozē, ka projekta īstenošana tiks pabeigta sākotnēji
plānotajos termiņos (2020.gada 31.marts). Ministrijas ieskatā
projekta īstenošanas pabeigšana ir būtiska 1.prioritārajam
virzienam noteiktā iznākuma rādītāju – a) privātās investīcijas, kas
papildina valsts atbalstu inovācijām vai pētniecības un izstrādes
projektiem; b) un jaunu produktu un tehnoloģiju skaits, kas ir
komercializējamas un kuru izstrādei sniegts atbalsts projekta
ietvaros, sasniegšanā.
6. Ventspils augstskolas projekts „VSRC institucionālās un
zinātniskās kapacitātes turpmākā attīstība” (Nr.1.1.1.5/18/A/019).
Maksājuma pieprasījumu plāna neizpilde lielāka par 25% (67%
izpilde) ir radusies darba tiesisko attiecību pārtraukšanas ar projekta
stratēģisko padomnieku dēļ, kura vadībā netika nodrošināta
ekspertu stratēģiskās komisijas izveide. Finansējuma saņēmējs ir
veicis darbības, lai novērstu turpmāku kavēšanos ar projekta
darbību īstenošanu, noslēdzot darba līgumu ar jauno stratēģisko
padomnieku, un tiek nodrošināts paaugstinātas intensitātes
kopdarbs, lai veiktu projekta stratēģiskās komandas personāla
atlasi, kas ir priekšnosacījums projekta plānoto rezultātu sekmīgai
sasniegšanai. Lai novērstu riskus turpmākajā projekta īstenošanā,
sasniedzot projekta rezultātus sākotnēji plānotajā projekta
īstenošanas termiņā (2023.gada 30.novembris), kā arī, lai
nodrošinātu plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafika
izpildi turpmākiem projekta īstenošanas gadiem, ministrija ir
uzdevusi finansējuma saņēmējam sagatavot turpmāko darbību
detalizētu rīcības plānu, pēc kura izvērtēšanas ministrija lems par
nepieciešamo tālāko rīcību.
7. Ogres novada pašvaldības projekts „Uzlabot vispārējās izglītības
FMizz_25022020_ES_fondi.docx
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iestāžu mācību vidi Ogres novadā” (Nr.8.1.2.0/17/I/008).
Maksājuma pieprasījumu plāna neizpilde lielāka par 25% (0%
izpilde) ir radusies vairākkārtējas iepirkuma procedūras par jaunas
Ogres Valsts ģimnāzijas ēkas būvniecību pārtraukšanas dēļ, kā
rezultātā nav notikusi 2019.gada 19.decembrī plānotā avansa
maksājuma 136 856 euro apmērā (tai skaitā 105 142 euro Eiropas
Savienības fonda finansējums) pieprasīšana. 2019.gada
12.novembrī pēc iepirkuma nolikuma precizēšanas un tā
saskaņošanas ar Iepirkumu uzraudzības biroju, tika atkārtoti uzsākta
iepirkuma procedūra, kuras ietvaros šobrīd norit iesniegtā
piedāvājuma vērtēšana. Būvdarbu līguma noslēgšana plānota š.g.
februārī, pēc kā paredzēta iepriekšminētā avansa maksājuma
pieprasīšana sadarbības iestādei. Ņemot vērā nebūtisko avansa
maksājuma pieprasīšanas termiņa novirzi, kā arī ņemot vērā
pašvaldības pašas būtisko līdzfinansējumu projekta īstenošanā,
ministrija aicina nesamazināt projekta Eiropas Savienības fonda
finansējuma, lai neradītu risku projekta mērķa un rezultāta
sasniegšanā. Ministrijas ieskatā projekta īstenošanas pabeigšana ir
būtiska uzraudzības rādītāja – 100-115 pilnībā modernizētas
vispārējās izglītības iestādēs – sasniegšanā, kā arī saistībā ar būtisko
izglītojamo skaita pieaugumu Ogres pilsētā, un nepietiekamo esošo
vispārējās izglītības iestāžu ēku kapacitāti.
8. Vidzemes augstskolas projekts „Vidzemes Augstskolas
akadēmiskā personāla pilnveide un cilvēkresursu attīstība”
(Nr.8.2.2.0/18/A/012).
Maksājuma pieprasījumu plāna neizpilde lielāka par 25% (66%
izpilde) ir radusies atsevišķām doktorantu un ārvalstu akadēmiskā
personāla atlasēm beidzoties bez rezultāta, tādējādi nenodrošinot
visu sākotnēji projektā 2019.gadā plānoto vakanču aizpildīšanu.
Finansējuma saņēmējs ir nodrošinājis minēto atlašu organizēšanu
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19.

Informatīvā
ziņojuma
4. sadaļa “2014. - 2020.
gada plānošanas perioda
ES fondu investīciju
aktualitātes”.

atbilstoši Ministru kabineta noteikumos5 noteiktajām prasībām
(atlašu konkursu paziņojumi tiek publicēti oficiālajā izdevumā
„Latvijas Vēstnesis”, Eiropas Komisijas portālā „Euraxess” un
ministrijas tīmekļvietnē). Vienlaikus finansējuma saņēmējs ir
informējis, ka 2019.gadā ar pozitīvu rezultātu ir noslēgušās
atsevišķas personāla atlases par doktorantu un ārvalstu docētāju
piesaisti. Pēc ministrijas pieprasījuma finansējuma saņēmējs gatavo
un š.g. martā ministrijā iesniegs precizētu projekta rīcības plānu par
turpmākajiem pasākumiem projekta mērķa un rezultātu
sasniegšanā, kā arī, lai nodrošinātu plānoto maksājumu
pieprasījumu iesniegšanas grafika izpildi turpmākiem projekta
īstenošanas gadiem. Pēc minētā rīcības plāna izvērtēšanas ministrija
lems par tālākām nepieciešamām darbībām.
Izglītības un zinātnes ministrijas 2020. gada 21. februārī izteikts
iebildums atkārtotas saskaņošanas laikā.
Aicinām informatīvā ziņojuma 2.pielikumu „Priekšlikumi atbalsta
samazinājuma nepiemērošanai projektos” ieļaut Vidzemes
augstskolas projektu „Vidzemes Augstskolas akadēmiskā personāla
pilnveide un cilvēkresursu attīstība” (Nr.8.2.2.0/18/A/012),
atbilstoši ministrijas 2020.gada 12.februāra vēstules Nr.44.1e/20/460 „Atzinums par informatīvā ziņojuma „Informatīvais
ziņojums par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu
investīciju aktualitātēm (pusgada ziņojums)” projektu” (turpmāk –
atzinums) 1.7.apakšpunktā minētajam.
Priekšlikums
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Lūdzam papildināt informatīvā ziņojuma 4.sadaļas “2014. - 2020.
gada plānošanas perioda ES fondu investīciju aktualitātes”
apakšsadaļu “2019. gada projektu ieviešanas plānu izpilde” (29.lpp)
ar informāciju par finanšu disciplīnas pasākumu piemērošanas

Skatīt
precizētu
Ņemts vērā
Informatīvā ziņojuma 2. informatīvā
pielikums papildināts.
ziņojuma 4. sadaļu
un 2. pielikumu.

Ņemts vērā pēc būtības.
Informatīvais ziņojums
papildināts ar vispārīgu
informāciju
par
gadījumiem, par kuriem
jālemj MK ar atsauci uz

Skatīt
precizētu
informatīvā
ziņojuma 4. sadaļu,
attiecīgos pielikumus
un protokollēmuma
projekta 6. punktu.

Ministru kabineta 2018.gada 9.janvāra noteikumi Nr.25 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa „Stiprināt augstākās izglītības institūciju
akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās" pirmās, otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”
5
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izvērtējumu šādā redakcijā:“4. Ņemot vērā informatīvā ziņojuma
ceturtajā sadaļā un informatīvā ziņojuma pirmajā pielikumā “Valsts
kancelejas vēstule “Par finanšu līdzekļu apguvi projektā "Valsts un
pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotā platforma"” sniegto
skaidrojumu par maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafikā
noteiktā plāna izpildes kavējumiem, atļaut Centrālajai finanšu un
līgumu aģentūrai nesamazināt Eiropas Savienības fonda un valsts
budžeta līdzfinansējumu Valsts kancelejas projektam Nr.
2.2.1.1/17/I/016 "Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotā
platforma", Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras projektam
Nr. 2.2.1.1/17/I/026 “Latvijas eksporta un investīciju informācijas
sistēma”, Preiļu novada domes projektam Nr. 4.2.2.0/17/I/101
“Preiļu novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes uzlabošana
Raiņa bulvārī 19, Preiļos”, Grobiņas novada domes projektam Nr.
4.2.2.0/17/I/072 “Energoefektivitātes paaugstināšana pirmsskolas
izglītības iestādes "Čiekuriņš" ēkai” un SIA "Kandavas komunālie
pakalpojumi" projektam Nr. 5.3.1.0/17/I/031 “Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Kandavā, II kārta” saskaņā ar Ministru
kabineta 2014. gada 16. decembra noteikumu Nr. 784 "Kārtība,
kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā
iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu
sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020. gada plānošanas
periodā" 51.4 7. apakšpunktu, kā arī atļaut pagarināt SIA "Kandavas
komunālie
pakalpojumi"
projekta
Nr.
5.3.1.0/17/I/031
“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kandavā, II kārta”
īstenošanas termiņu virs sešiem mēnešiem.”.
Vienlaikus norādām, ka VARAM atbalsta CFLA veikto
izvērtējumu un viedokli par tiem VARAM atbildības specifisko
atbalsta mērķu ietvaros īstenošanā esošajiem 26 projektiem, kuros
maksājumu pieprasījumu iesniegšanas plānu izpilde ir mazāka par
75% un par kuriem CFLA ir konstatējusi izņēmuma gadījumus
(saskaņā ar tīmekļa vietnes https://www.esfondi.lv/2019.gads
2.punktā pieejamo informāciju).
2020. gada 16. februārī papildus no VARAM saņemtā
FMizz_25022020_ES_fondi.docx

pielikumiem ar detalizētu
informāciju. Informatīvā
ziņojuma saskaņošanas
laikā 2020. gadā 16.-17.
februārī VARAM atsūtīja
e-pastu, ar padziļinātu
skaidrojumu par projektu
5.3.1.0/17/I/031
“Ūdenssaimniecības
pakalpojumu
attīstība
Kandavā, II kārta”, ar
kuru nomainīts komentārs
abos
informatīvā
ziņojuma pielikumos.
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informācija par projektu 5.3.1.0/17/I/031 “Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Kandavā, II kārta”
VARAM sadarbībā ar CFLA atkārtoti izskatījusi apstākļus, kas
saistās ar SIA "Kandavas komunālie pakalpojumi" 5.3.1. specifiskā
atbalsta mērķa "Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas
iespējas"" turpmāk – SAM 5.3.1.) ietvaros īstenotā projekta Nr.
5.3.1.0/17/I/031 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība
Kandavā, II kārta” (turpmāk – projekts) termiņa pagarinājumu un
uzskata, ka finanšu discipilīnas pasākumi nav piemērojami un būtu
pieļaujama projekta īstenošanas termiņa pagarināšana par termiņu
virs sešiem mēnešiem.
Skaidrojam, ka novirzes no projekta naudas plūsmas un īstenošanas
laika grafika radušās, jo laika periodā līdz iepirkuma līguma
noslēgšanai:
• finansējuma saņēmējs veica rūpīgu iepirkuma dokumentu
sagatavošanu būvdarbu iepirkuma pretendentu konkurences
nodrošināšanai, lai saņemtu labākos un tirgus cenām
atbilstošākos piedāvājumus. Rūpīgas plānošanas rezultātā
Finansējuma saņēmējs par iepirkuma procedūras nolikumu
saņēma pozitīvu iepirkuma pirmspārbaudes atzinumu no CFLA,
kā arī lielu piedāvājumu skaitu - piecus piedāvājumus.
• Iepirkuma komisija veica rūpīgu visu piecu saņemto
piedāvājumu izvērtēšanu un konstatēja, ka visi piedāvājumi ir
atbilstoši nolikuma prasībām, piedāvājums ar zemāko cenu nav
nepamatoti lēts un ir atbilstošs tirgus cenām, savukārt konkursā
dārgākais piedāvājums gandrīz divreiz pārsniedz piedāvājumu
ar viszemāko cenu. Par konkursa uzvarētāju tika atzīsts
saimnieciski izdevīgākais piedāvājums ar zemāko piedāvāto
līgumcenu.
• finansējums saņēmējam bija jāveic papildus pasākumi, kas
saistās ar dokumentu sagatavošanu izskatīšanai Kandavas
novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē un kredītlīdzekļu
saņemšanu Valsts kasē (trešā puse). Līdz ar to laiks, kas
FMizz_25022020_ES_fondi.docx
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vajadzīgs
domes
lēmuma
saņemšanai,
aizdevuma
pieprasījumam un finansējuma saņemšanai, aizkavēja līguma
slēgšanu un maksājumu izmaksu.
Iepriekš minētie apstākļi ietekmēja iepirkuma izsludināšanas un
līguma noslēgšanas laiku, kā arī 2019.gada naudas plūsmas
prognozes izpildi. Minētais attiecīgi arī radīja nepieciešamību pēc
projekta izpildes termiņa pagarinājuma virs sešiem mēnešiem.
Skaidrojam, ka projekta termiņa pagarinājums virs sešiem
mēnešiem ir nepieciešams nevis būvdarbu pabeigšanai, bet gan
projekta un SAM 5.3.1. iznākuma rādītāja - mājsaimniecību
pieslēgumu – nodrošināšanai (ko var izveidot tikai pēc būvdarbu
pabeigšanas un nodošanas ekspluatācijā). Mājsaimniecību
pieslēgumi ir jāizveido līdz projekta īstenošanas beigām un tie ir
kritiski svarīgi SAM 5.3.1. iznākuma rādītāja snieguma
nodrošināšanai. Vēršam arī uzmanību, ka SAM 5.3.1. MK
noteikumi Nr.403 “Darbības programmas "Izaugsme un
nodarbinātība" 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt un uzlabot
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un
nodrošināt pieslēgšanas iespējas"” atļauj īstenot projektus līdz
2023.gada 31.decembrim un projekta pagarinājums par sešiem
mēnešiem iekļausies šajā termiņā.
Finansējuma saņēmējs un Kandavas novada dome ir veikusi arī
administratīvus un finansiālus pasākumus, lai veicinātu projekta
izpildi – ir uzlabota projekta administratīvā kapacitāte, ir izdoti
Kandavas novada domes saistošo noteikumi Nr.23 “ Kandavas
novada domes līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība nekustamo
īpašumu pieslēgšanai centralizētajiem ūdensapgādes vai
kanalizācijas tīkliem” ar mērķi veicināt nekustamo īpašumu
pieslēgšanu centralizētajiem kanalizācijas un ūdensvada tīkliem un
iznākuma rādītāja ātrāku izpildi.
Skaidrojums saskaņots ar CFLA.
2020. gada 17. februārī papildus no VARAM saņemtā
informācija par projektu 5.3.1.0/17/I/031 “Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Kandavā, II kārta”
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Iepirkuma līgumcena ir par 74 tūkstošiem EUR bez PVN augstāka
kā plānots, kas ir +14% no sākotnēji plānotās līgumcenas.
Lai salīdzinātu konkrētā iepirkuma cenas un tirgus cenas,
pievienojam būvdarbu iepirkumu līgumu summas Kurzemes
reģionā attiecīgajā aglomerāciju grupā (ar cilvēkekvivalentu no 10
– 100 tūkstošiem) projektos, kur paredzēti pieslēgumi
mājsaimniecībām ar 200-400 iedzīvotāju. Salīdzinājums attiecīgi
parāda, ka izvēlētais piedāvājums ir atbilstošs tirgus cenām
konkrētajā apgabalā līdzīgos projektos un, salīdzinot datus par
izmaksām uz vienu iedzīvotāju, atrodas izmaksu lejasdaļā. Tādēļ
iepirkuma procedūras atkārtota izsludināšana nebūtu bijusi
lietderīga ne no projekta ieviešanas laika grafika viedokļa, ne
finanšu viedokļa. Ievērojot minēto, finansējuma saņēmējs lēma par
iepirkuma līguma slēgšanu. Atbilstību tirgus cenām pierāda arī
konkurence (5 piedāvājumi) un tas, kas tika izvēlēts piedāvājums ar
viszemāko cenu.
Kopumā, uzraugot SAM 5.3.1. ieviešanas gaitu, gan CFLA, gan
VARAM ir secinājušas, ka daudzos ūdenssaimniecības projektos,
kas izsludināti 2018. – 2019. gadā, ir vērojamas augstas iepirkumos
saņemto piedāvājumu līgumcenas, kas pārsniedz sākotnēji plānoto,
piemēram, piemēram, Dundagas, Stendes, Aizputes, Bauskas,
Mārupes, Jūrmalas, u.c. aglomerācijās.
Papildus norādām, ka ņemot vērā 2019.gadā konstatēto situāciju
par pašvaldību aizņēmumu apstiprināšanas rindu, Finansējuma
saņēmējam nācās mainīt finansēšanas mehānismu, jo Projekta
finansēšanai tika paredzēts piesaistīt pašvaldības aizņēmumu no
Valsts kases, kas tiktu virzīts uz Projekta iesniedzēja pamatkapitāla
palielināšanu. Lai nodrošinātu ātrāku projekta būvdarbu iepirkuma
līguma noslēgšanu, FS nācās mainīt arī aizdevuma veidu (uz
aizdevumu Valsts kasē SIA vajadzībām ar pašvaldības galvojumu).
20.

Informatīvā
ziņojuma Iebildums
4. sadaļa “2014. - 2020. Veselības ministrija
gada plānošanas perioda
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Ņemts vērā pēc būtības. Skatīt
precizētu
Informatīvais ziņojums informatīvā
papildināts ar vispārīgu ziņojuma 4. sadaļu,
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21.

ES fondu investīciju Ņemot vērā šīs Veselības ministrijas sniegto pamatojumu par 9.3.2.
aktualitātes”.
specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes
pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības
un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības
aprūpes infrastruktūru” (turpmāk – SAM 9..3.2.) I un IV atlases
kārtas projektiem, kuros ir konstatēts finanšu disciplīnas
pārkāpums, lūdzam papildināt protokollēmuma projektu un atļaut
Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai nesamazināt Eiropas
Savienības fonda un valsts budžeta līdzfinansējumu SAM
9.3.2.projektos,
piemērojot
MK
noteikumu
Nr.784
51.47.apakšpunktā noteikto izņēmumu. Attiecīgi lūdzam papildināt
pusgada ziņojuma sadaļu “2019. gada projektu ieviešanas plānu
izpilde”;
Informatīvā
ziņojuma Iebildums
4. sadaļas “2014. - 2020. Labklājības ministrija
gada plānošanas perioda Lūdzam FM papildināt informatīvo ziņojumu un protokollēmuma
ES fondu investīciju projektu, atļaujot sadarbības iestādei pagarināt vairāk par sešiem
aktualitātes” apakšsadaļa mēnešiem (nepārsniedzot 2023.gada 31.decembri) projektiem
“2019. gada
projektu pieejamā finansējuma ietvaros šādus Nodarbinātības valsts
ieviešanas plānu izpilde”. aģentūras īstenotos darbības programmas “Izaugsme un
nodarbinātība” specifisko atbalsta mērķu/pasākumu projektus:
a. projektu Nr.7.1.1.0/15/I/001 “Atbalsts bezdarbnieku
izglītībai”, kas veicina bezdarbnieku un darba meklētāju
konkurētspēju darba tirgū, nodrošinot profesionālās kvalifikācijas
vai darbam nepieciešamo prasmju un iemaņu ieguvi un pilnveidi;
b. projektu Nr.9.1.1.1/15/I/001 “Subsidētās darbavietas
bezdarbniekiem”, kas vērsts uz nelabvēlīgākā situācijā esošu
bezdarbnieku iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos pastāvīgā
darbā, nodrošinot subsidētas darba vietas, kā arī sniedz atbalsta
pasākumus ilgstošiem bezdarbniekiem;
c. projektu Nr.7.3.2.0/16/I/001 “Paildzināt gados vecāku
nodarbināto darbspēju saglabāšana un nodarbinātību”, kas veicina
gados vecāku nodarbināto personu darbspēju saglabāšanu un
nodarbinātību, veicot gados vecāku nodarbinātu personu
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informāciju
par attiecīgos pielikumus
gadījumiem, par kuriem un protokollēmuma
jālemj MK ar atsauci uz projekta 6. punktu.
pielikumiem ar detalizētu
informāciju.

Ņemts vērā pēc būtības.
Informatīvais ziņojums
papildināts ar vispārīgu
informāciju
par
gadījumiem, par kuriem
jālemj MK ar atsauci uz
pielikumiem ar detalizētu
informāciju.

Skatīt
precizētu
informatīvā
ziņojuma 4. sadaļu,
attiecīgos pielikumus
un protokollēmuma
projekta 6. punktu.
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22.

Informatīvā
ziņojuma
4. sadaļas “2014. - 2020.
gada plānošanas perioda
ES fondu investīciju
aktualitātes” apakšsadaļa
“2019.gada
projektu
ieviešanas plānu izpilde”.
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cilvēkresursu izvērtējumu un piedāvājot nepieciešamos atbalsta
pasākumus darbspēju un veselības saglabāšanai/ uzlabošanai.
Minētais ļautu nodrošināt aktīvo nodarbinātības pasākumu un
preventīvo bezdarba mazināšanas pasākumu nepārtrauktību
bezdarbniekiem, darba meklētājiem un bezdarba riskam pakļautām
personu grupām – šī brīža projektu plānotais īstenošanas termiņš ir
nepietiekams, lai nodrošinātu pakalpojumu nepārtrauktību mērķa
grupai līdz finansējuma pieejamībai jaunajā plānošanas periodā
(attiecībā uz šo jo īpaši jāmin, atbalsta pieejamība projekta
“Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” ietvaros, jo, ievērojot to,
ka dalība šajā projektā ilgst līdz diviem gadiem, projekta
pagarinājums nodrošinās personām ar invaliditāti iespēju ilgāku
laiku turpināt iesaistīties projektā un pilnvērtīgi pabeigt dalību).
Attiecībā uz atzinuma 6.punktā minēto LM plāno šī gada laikā
ierosināt atbilstošus grozījumus pārziņas MK noteikumos par
attiecīgā specifiskā atbalsta mērķa/ pasākuma īstenošanu.
Priekšlikums
Izglītības un zinātnes ministrija
Ministrija rosina šādu projektu īstenošanas termiņu pagarinājumus,
kas kopumā pārsniedz noteikumu Nr.784 51.1punktā noteikto sešu
mēnešu termiņa ierobežojumu:
1. Ogres novada pašvaldības projekts „Uzlabot vispārējās izglītības
iestāžu mācību vidi Ogres novadā” (Nr.8.1.2.0/17/I/008). Ir
nepieciešams projekta īstenošanas termiņa pagarinājums indikatīvi
par 10 mēnešiem līdz 2022.gada 30.jūnijam.
Ievērojot augstāk sniegto informāciju par projekta ietvaros
atkārtotas iepirkuma procedūras uzsākšanu un plānoto
projektēšanas un būvdarbu līguma noslēgšanu š.g. februārī, ir
nepieciešama projekta īstenošanas termiņa pagarināšana par 10
mēnešiem līdz 2022.gada 31.augustam. Minētais pamatots ar
plānoto projektēšanas un būvdarbu līguma izpildi 24 mēnešus, kā
arī četriem mēnešiem, kas nepieciešami ēkas mēbeļu un aprīkojuma
iegādei.

Ņemts vērā pēc būtības.
Informatīvais ziņojums
papildināts ar vispārīgu
informāciju
par
gadījumiem, par kuriem
jālemj MK ar atsauci uz
pielikumiem ar detalizētu
informāciju.

Skatīt
precizētu
informatīvā
ziņojuma 4. sadaļu,
attiecīgos pielikumus
un protokollēmuma
projekta 6. punktu.
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2. Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma projekts „Kuldīgas
Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma modernizēšana specifiskā
atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās
izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” (Nr. 8.1.3.0/16/I/016). Ir
nepieciešams projekta īstenošanas termiņa pagarinājums indikatīvi
par 13 mēnešiem līdz 2022.gada 31.janvārim.
2019.gada 22.maijā tika izsludināts iepirkums PIKC “Kuldīgas
Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” tehnoloģiju centra pārbūve,
Kalpaka ielā 1, Kuldīgā. Saņemtie pretendentu piedāvājumi, tostarp
zemākās cenas piedāvājums, būtiski pārsniedz projekta budžetā
paredzēto summu būvdarbiem. Vienlaikus Tehnoloģiju centra
pārbūves darbu īstenošanai papildinošas darbības paredzēts īstenot
4.2.1.2.pasākuma „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu
valsts ēkās” projekta ietvaros, kur projekta iesniegumu būs
iespējams iesniegt sadarbības iestādē pēc Ministru kabineta
noteikumu6 grozījumu apstiprināšanas, kas paredz papildus
finansējuma piešķiršanu Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma
tehnikumam. Ņemot vērā minēto grozījumu spēkā stāšanos,
plānotais vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas termiņš ir
2020.gada septembris. Paredzamais būvdarbu laiks ir 16 mēneši.
Prognozētais būvdarbu līguma noslēgšanas laiks ir 2020.gada
septembris.
3. Rēzeknes tehnikuma projekts „Rēzeknes tehnikuma
modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. „Palielināt
modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros”
(Nr.8.1.3.0/16/I/004). Ir nepieciešams projekta īstenošanas termiņa
pagarinājums indikatīvi par astoņiem mēnešiem līdz 2021.gada
31.oktobrim.
Projektētājs – pilnsabiedrība „Doma & arhitektūra” – uz šo brīdi
kavē Rēzeknes tehnikuma darbnīcu korpusa pārbūves būvprojekta
Ministru kabineta 2016.gada 9.augusta noteikumi Nr.534 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu
valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”
6

FMizz_25022020_ES_fondi.docx

33
izstrādi par sešiem mēnešiem. Veicot projektēšanas darbu virzības
kontroli, pilnsabiedrība „Doma & arhitektūra” kavējumu skaidro ar
grūtībām
piesaistīt
nepieciešamos
būvinženierus
inženierrisinājumu izstrādei. Projektētājs ir informēts, ka nepildot
uzņemtās līgumsaistības tiks piemērots līgumsods pie noslēguma
maksājuma. Provizoriski būvprojekts ekspertīzei tiks nodots
2020.gada februārī. Ievērojot ekspertīzei un iepirkuma norisei
nepieciešamo laiku, prognozētais būvdarbu līguma noslēgšanas
laiks ir 2020. gada oktobris. Paredzamais būvdarbu laiks ir 12
mēneši.
4. Rīgas Valsts tehnikuma projekts „Profesionālās izglītības
kompetences centra "Rīgas Valsts tehnikums" modernizēšana
specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. „Palielināt modernizēto
profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” (Nr.
8.1.3.0/16/I/015). Ir nepieciešams projekta īstenošanas termiņa
pagarinājums indikatīvi par sešiem mēnešiem līdz 2021.gada
30.jūnijam.
Reaģējot uz būvniecības nozares straujo izmaksu kāpumu, projektā
plānotā darbība – PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” mācību korpusu
Noliktavas ielā 2, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 1C, Rīgā un
Kronvalda bulvārī 1A, Rīgā atjaunošanas īstenošana – tika plānotā
kā pēdējā, par prioritāram darbībām izvirzot dienesta viesnīcas
jaunbūvi, metodiskā korpusa/biznesa inkubatora pārbūvi,
multifunkcionālas zāles jaunbūvi un āra sporta laukumu
būvniecību. 2019. gada augustā noslēdzās dienesta viesnīcas
jaunbūves darbi un metodiskā korpusa/biznesa inkubatora pārbūve.
2020. gada janvārī tika uzsākta multifunkcionālas zāles jaunbūve un
āra sporta laukumu būvniecība. Līdz ar mācību korpusu Noliktavas
ielā 2, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 1C, Rīgā un Kronvalda bulvārī
1A, Rīgā atjaunošanas apliecinājuma karšu izstrādi (2019.gada
decembris), ievērojot projektā pieejamo finansējuma apjomu šai
darbībai, ir iespējama šo 3 ēku iepirkuma norises organizēšana,
sadalot prioritāros darbus ar izslēdzamiem apjomiem. Iepirkumu
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plānots izsludināt 2020.gada februārī ar plānoto būvdarbu termiņu
– astoņi mēneši. Paredzams, ka būvdarbu līgumu varētu noslēgt un
darbus uzsākt 2020.gada augustā. Rezerves termiņš divi mēneši
neparedzētu papildus darbu vai citu būvniecības procesa risku
segšanai, būvdarbu nodošanai ekspluatācijā un mēbeļu iegādei.
5. Daugavpils tehnikuma projekts „Daugavpils tehnikuma
modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. „Palielināt
modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros”
(Nr.8.1.3.0/16/I/001). Ir nepieciešams projekta īstenošanas termiņa
pagarinājums indikatīvi par sešiem mēnešiem līdz 2020.gada
30.septembrim.
Baseina ēkas pārbūve par Dzelzceļa transporta laboratorijas
korpusa būvkonstrukciju pastiprinājuma risinājumu izmaiņu
projekta ekspertīze ir ieilgusi. Tas aizkavē pastiprināšanas darbu un
secīgi iekšējās apdares darbu veikšanu būves 2.stāvā. Tiek veikta
darbu virzības izpildes kontrole un pirms noslēguma maksājuma
izmaksas tiks vērtētā noslēgto līgumu saistību izpildes disciplīna,
nepieciešamības gadījumā piemērojot līgumsodu. Pēc būvdarbu
pabeigšanas un nodošanas ekspluatācijā projekta ietvaros vēl
nepieciešams aprīkot ar iekārtām un aprīkojumu.
6. Saldus tehnikuma projekts „Saldus tehnikuma modernizēšana
specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. „Palielināt modernizēto
profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” (Nr.
8.1.3.0/16/I/009). Ir nepieciešams projekta īstenošanas termiņa
pagarinājums indikatīvi par trīs mēnešiem līdz 2021.gada
28.februārim.
Divu Saldus tehnikuma dienesta viesnīcu pārbūves termiņš
sākotnēji bija paredzēts 14 mēneši, projekta kļūdu un
autoruzraudzības risinājumu kavējumu dēļ termiņš tika pagarināts
par 2,5 mēnešiem. Šobrīd par diviem mēnešiem kavējas 1.ēkas
nodošana ekspluatācijā, līdz ar to nav iespējas uzsākt 2.ēkas
pārbūves darbus (Saldus tehnikumam nav pieejamas vietas, kur
izvietot audzēkņus - tos var pārcelt uz 1.ēku tikai tad, kad tā nodota
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ekspluatācijā). Faktiski 1.dienesta viesnīcas pārbūves darbi līdz
nodošanai ekspluatācijā varētu kopā ilgt nevis 11, bet 14 mēnešus laiku, kas sākotnēji bija paredzēts abām dienesta viesnīcām.
Attiecīgi ir secināms, ka ar pirmo būvdarbu līguma termiņa
pagarinājumu nebūs pietiekami, lai pabeigtu 2.ēku. 2.dienesta
viesnīcas pārbūvei sākotnēji bija paredzēti četri mēneši, taču
ievērojot lielo skaitu ar nepieciešamajiem būvprojekta
precizējumiem 1. dienesta viesnīcas ēkā, būs nepieciešami precizēti
risinājumi un papildu darbi, par kuriem būvdarbu veicējs būs tiesīgs
lūgt termiņa pagarinājumu. Tā kā 1.ēkas nodošanas ekspluatācijā
kavējums varētu kopā sasniegt aptuveni trīs mēneši, tad arī 2.ēkai
paredzamais būvdarbu ilgums līdz nodošanai ekspluatācijā varētu
būt seši līdz astoņi mēneši (2020.gada novembris). Turklāt
2.dienesta viesnīcai pēc būvdarbu beigām vēl nepieciešams
piegādāt projektā iegādājamās mēbeles.
7. Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikuma projekts „Priekuļu
tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3.
„Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu”
ietvaros” (Nr. 8.1.3.0/16/I/002). Ir nepieciešams projekta
īstenošanas termiņa pagarinājums indikatīvi par sešiem mēnešiem
līdz 2021.gada 31.jūlijam.
2019.gada 23. decembrī tika izsludināts iepirkums „Vidzemes
Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma lauksaimniecības tehnikas,
automobiļu diagnostikas un remontu ēkas jaunbūve un tai
piegulošās teritorijas labiekārtošana”. Tam noslēdzoties sākotnēji
plānotajos termiņos (piedāvājumu iesniegšanas termiņš 2020.gada
10.februāris), būs iespējams noslēgt būvdarbu līgumu (ar 10
mēnešu būvdarbu izpildes termiņu) bez projekta termiņa
pagarinājuma. Taču būvdarbu izpildes laikā iespējamo termiņa
kavējumu risku segšanai nav pieejama projekta īstenošanas termiņa
rezerve, kā rezultātā 2020.gada beigās būs nepieciešama projekta
īstenošanas termiņa pagarināšana. Ja būvdarbu iepirkums
nenoslēgsies plānotajā termiņā un būvdarbu līgumu slēgšana netiks
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veikta šī gada aprīlī – jūlijā, tad būs nepieciešams projekta
īstenošanas termiņa pagarinājums vairāk kā par trīs mēnešiem, kas
kopā pārsniegs sešus mēnešus kopš 2018.gada 31.augusta. Tāpat
pēc būvdarbu beigām automobiļu diagnostikas un remontu ēku vēl
nepieciešams aprīkot ar projektā iegādājamajām iekārtām un
aprīkojumu.
8. Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma projekts „Rīgas
Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma modernizēšana specifiskā
atbalsta mērķa 8.1.3. „Palielināt modernizēto profesionālās
izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” (Nr. 8.1.3.0/16/I/012). Ir
nepieciešams projekta īstenošanas termiņa pagarinājums indikatīvi
par sešiem mēnešiem līdz 2021.gada 30.septembrim.
Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma Mācību korpusa un
Mācību darbnīcu pārbūvei, būvprojekta precizējumu izstrādes un to
ekspertīzes nepieciešamība aizkavē būvdarbu izpildi. Būvdarbu
īstenošana paredzētajos 18 mēnešos, t.i. līdz 2020.gada decembrim,
vairs nav iespējama no būvnieka neatkarīgu iemeslu dēļ. Arī Sporta
zāles jaunbūves un sporta laukuma pārbūves līguma izpildes
termiņš ir bez laika rezerves iespējamu precizējumu izstrādes un
ekspertīzes veikšanai, radot projekta termiņa pārsniegšanas risku.
9. Vienlaikus informējam, ka ministrija ir vērsusies Ekonomikas
ministrijā7 kā par 4.2.1.2.pasākumu „Veicināt energoefektivitātes
paaugstināšanu valsts ēkās” otrās projektu iesniegumu atlases
kārtas īstenošanas noteikumi” atbildīgajā iestādē ar lūgumu atbalstīt
ministrijas padotības iestādes Rēzeknes tehnikums projekta
„Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana
Rēzeknes tehnikuma mācību darbnīcu ēkā Varoņu ielā 11A,
Rēzeknē” (Nr. 4.2.1.2./19/I/005) projekta īstenošanas termiņa
pagarinājumu par deviņiem mēnešiem līdz 2021.gada 31.oktobrim.
Ņemot vērā iepriekšminēto par septiņu 8.1.3.specifiskā atbalsta
7

Ministrijas 2020.gada 6.februāra vēstule Nr. 4-4.1e/20/410 (iesniegta arī Finanšu ministrijai).
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mērķa „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu
skaitu” (turpmāk – 8.1.3.SAM) projektu termiņu pagarināšanu,
ministrija pirmās atlases kārtas projektu ietvaros radušos finanšu
līdzekļu ietaupījumus rosinās virzīt šo projektu vadības izmaksu
nodrošināšanai projektu termiņu pagarinājuma laikā (ievērojot
projekta vadības personāla izmaksām noteiktos izmaksu
ierobežojumus). Vēršam uzmanību, ka ministrijas padotībā esošās
profesionālās izglītības iestādes 8.1.3.SAM projektus īsteno
sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru, ievērojot Ministru
kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumu Nr.249 „Darbības
programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3. specifiskā atbalsta
mērķa „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu
skaitu” īstenošanas noteikumi” 27.punktā noteikto: „[..] Ja
sadarbības partneris ir Valsts izglītības attīstības aģentūra, projekta
vadības personāla noslodze tiek vērtēta visu par pirmās atlases
kārtas projektu īstenošanu noslēgto sadarbības līgumu kontekstā”.
Izglītības un zinātnes ministrijas 2020. gada 21. februārī izteikts
iebildums atkārtotas saskaņošanas laikā.
Aicinām precizēt informatīvā ziņojuma 3.pielikumu „Priekšlikumi
atbalsta samazinājuma nepiemērošanai projektos” (turpmāk –
informatīvā ziņojuma 3.pielikums) Ogres novada pašvaldības
projekta „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi Ogres
novadā” (Nr.8.1.2.0/17/I/008) īstenošanas termiņu norādot
atbilstoši atzinuma 2.1.apakšpunktā minētajam, tas ir, līdz
2022.gada 30.jūnijam.
Izglītības un zinātnes ministrijas 2020. gada 21. februārī izteikts
iebildums atkārtotas saskaņošanas laikā.
Aicinām precizēt informatīvā ziņojuma 3.pielikumu Kuldīgas
Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma projekta „Kuldīgas Tehnoloģiju
un tūrisma tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa
8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu
skaitu” ietvaros” (Nr. 8.1.3.0/16/I/016) īstenošanas termiņu norādot
atbilstoši atzinuma 2.2.apakšpunktā minētajam, tas ir, līdz
2022.gada 31.janvārim.
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Izglītības un zinātnes ministrijas 2020. gada 21. februārī izteikts
iebildums atkārtotas saskaņošanas laikā.
Aicinām precizēt informatīvā ziņojuma 3.pielikumu, precizējot
aktuālo Saldus tehnikuma projekta „Saldus tehnikuma
modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. „Palielināt
modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” (Nr.
8.1.3.0/16/I/009) īstenošanas beigu termiņa, ievērojot sadarbības
iestādes 2020.gada 18.februāra lēmumu par minētā projekta
grozījumiem, tai skaitā projekta īstenošanas termiņa pagarinājumu.
Priekšlikums
Ekonomikas ministrija
1.
Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1.
specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitātes
paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma
„Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” pirmās
projektu iesniegumu atlases kārtas (turpmāk – SAM 4.2.1.2.)
projektu Nr.4.2.1.2./19/I/005 un darbības programmas “Izaugsme
un nodarbinātība” 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt
modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” projektu
Nr.8.1.3.0/16/I/004 (turpmāk kopā – projekti), ir radušās būtiskas
nobīdes no projektu laika grafikiem no finansējuma saņēmēja
neatkarīgu apstākļu dēļ. Lai nodrošinātu kvalitatīvu projektu
īstenošanu un projekta īstenošanas nodrošināšanu termiņā, lūdzam
pagarināt projekta īstenošanas termiņu par deviņiem mēnešiem, tas
ir, līdz 2021.gada 31.oktobrim (uz šo brīdi spēkā esošais projekta
īstenošanas termiņš ir 2021.gada 3.janvāris). Atbilstoši Ministru
kabineta 2016.gada 9.augusta noteikumu Nr. 534 “Darbības
programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta
mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un
dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes
paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās projektu iesniegumu atlases
kārtas īstenošanas noteikumi” 37.punktā noteiktajam, projekta
iesniegumā paredzētās aktivitātes ir īstenojamas 48 mēnešu laikā
pēc tam, kad ar sabiedrības iestādi noslēgts līgums vai vienošanās

Ņemts vērā.
Informatīvā
ziņojuma
3. pielikums papildināts.

Ņemts vērā pēc būtības.
Informatīvais ziņojums
papildināts ar vispārīgu
informāciju
par
gadījumiem, par kuriem
jālemj MK ar atsauci uz
pielikumiem ar detalizētu
informāciju.

Skatīt
precizētu
informatīvā
ziņojuma 4. sadaļu,
attiecīgos pielikumus
un protokollēmuma
projekta 6. punktu.
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24.

Informatīvā
ziņojuma
4. sadaļa
“2014-2020.
gada plānošanas perioda
ES
fondu investīciju
aktualitātes” apakšsadaļa
“Komunikācijas
aktivitātes 2019. gadā”.

25.

Informatīvā
ziņojuma
5. sadaļa
“EEZ/Norvēģijas FI
investīciju progress” un
informatīvā
ziņojuma
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par projekta īstenošanu, bet ne vēlāk kā līdz 2022.gada 31.oktobrim.
Ņemot vērā finansējuma saņēmēja rīcību, izvērtējot un pārraugot
projekta īstenošanas gaitu, Ekonomikas ministrijas ieskatā projekta
termiņš ir pagarināms līdz 2021.gada 31.oktobrim.
Iebildums
Valsts kanceleja
Lūdzam izvērtēt informatīvā ziņojuma projekta sadaļā
“Komunikācijas aktivitātes 2019. gadā” sniegto informāciju
saistībā ar CFLA aprakstītajām komunikācijas aktivitātēm. Saskaņā
ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.—
2020. gada plānošanas perioda vadības likuma 12. panta 3. daļas 6.
punktā noteikto sadarbības iestādei ir pienākums konsultēt
finansējuma saņēmējus par projektu īstenošanu, savukārt saskaņā ar
šī paša panta 14. punktu sadarbības iestādei ir pienākums sniegt
sabiedrībai informāciju, nodrošināt publicitāti un komunikāciju
jautājumos, kas saistīti ar projektu īstenošanu. Informatīvā
ziņojuma sadaļā tiek sniegta detalizēta informācija par CFLA
aktivitātēm, kas galvenokārt skar finansējuma saņēmējus, bet nav
tieši saistītas ar ES fondu komunikācijas mērķi veicināt sabiedrības
izpratni par ES fondu īstenoto projektu ieguldījuma nozīmi.
Mūsuprāt, arī Eiropas Savienības fondu atbildīgās iestādes
2019.gadā ir nodrošinājušas daudz nozīmīgus, uz sabiedrības
informēšanu vērstus komunikācijas pasākumus, un ja nav iespējams
šos pasākumus atspoguļot, tad nebūtu jāpievērš tik detalizēta vērība
arī CFLA veiktajām aktivitātēm vai arī jāmeklē veiksmīgāks
balanss un proporcija informācijas atspoguļošanā informatīvā
ziņojuma projektā starp dažādu institūciju veiktajām komunikācijas
un publicitātes aktivitātēm.
Priekšlikums
Tieslietu ministrija
Aicinām precizēt ziņojumā ietverto informāciju un lēmuma
projekta 6. punktu, ietverot korektu atsauci uz Saprašanās
memoranda par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta
ieviešanu 2014. – 2021. gadā B pielikuma 2. punktu, nevis

Ņemts vērā pēc būtības. Skatīt
precizētu
Iekļauta
kopsavilkuma informatīvā
informācija par atbildīgo ziņojuma 4. sadaļu.
iestāžu
komunikācijas
aktivitātēm. Vienlaikus
skaidrojam, ka netiek
sniegta informācija, kas
tika ietverta iepriekšējos
informatīvajos,
t.sk.
ikmēneša
ziņojumos,
(iepriekšējie
ziņojumi
atrodami tīmekļa vietnē
www.esfond.lv, sadaļā
“Ziņojumi
Ministru
kabinetam un Saeimas
komisijām”).

Ņemts vērā.

Skatīt
precizētu
informatīvā
ziņojuma 5. sadaļu
un protokollēmuma
projekta 7. punktu.
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protokollēmuma
9. punkts.

2. pielikuma 2. punktu.

26.

Informatīvā
ziņojuma
5. sadaļa
“EEZ/Norvēģijas FI
investīciju progress”.

Priekšlikums
Tieslietu ministrija
Lūdzam precīzi salāgot ziņojumā un lēmuma projektā minēto
finansējuma apmēru (100 % donorvalstu finansējums) Eiropas
Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu 2014.–
2021. gada perioda divpusējās sadarbības fonda iniciatīvām.

27.

Informatīvā ziņojuma 6.
sadaļa
“Projektos
konstatētie pārkāpumi ar
finansiālu ietekmi”.

Priekšlikums
Latvijas Pašvaldību savienība
Ņemot vērā ziņojumā norādīto, ka kumulatīvi no 2014.gada
1.janvāra līdz 2019.gada 31.decembrim valsts iestādēs ir konstatēti
neatbilstoši veiktie izdevumi 15,8 miljonu eiro apmērā, t.sk.
2019.gada 2.pusgadā 9,3 miljonu eiro apmērā, lūdzam informēt
kādā veidā tiek nodrošināts konkrēto valsts iestāžu budžeta
atbilstošs samazinājums, kā tiek nodrošināta atgūšanas procedūras
piemērošana?

FMizz_25022020_ES_fondi.docx

Ņemts vērā.
Ziņojumā
finansējums
izteikts, noapaļojot, bet
protokollēmuma projekta
9.
punktā
(mainīta
numerācija) – veselos
skaitļos.
Ņemts vērā pēc būtības,
t.sk.
sniedzot
skaidrojumu.
“Ventspils
Mūzikas
vidusskola”
projektos
konstatētā neatbilstība ir
kategorijā “aizdomas par
krāpšanu vai organizēto
noziedzību”, kur šobrīd
ierosināts
kriminālprocess. Līdz ar
to šobrīd visa minētā
summa ir atzīmēta kā
neatbilstoša finansēšanai
no ES fondu līdzekļiem.
Neatbilstības apjoms pēc
apstākļu noskaidrošanas
var arī samazināties
(šobrīd piemērota 100%
korekcija
visiem
līgumiem, kas saistīti ar
iespējamām
krāpnieciskām
darbībām). Šāda standarta

Skatīt
precizētu
informatīvā
ziņojuma 5. sadaļu
un protokollēmuma
projekta 8. punktu
(mainīta
numerācija).
Skatīt skaidrojumu
un
precizētu
informatīvā
ziņojuma 6. sadaļu.
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kārtība,
rīcība
ir
piemērojama
visos
līdzīgos
gadījumos
saskaņā ar drošas finanšu
pārvaldības un “nulles”
tolerances
pret
krāpnieciskām darbībām
principiem.
Kopumā
no
15,8
milj. euro
neatbilstoši
veiktajiem izdevumiem,
kas konstatēti valsts
iestādēs, 6,6 milj. euro
tiek uzskatīti par atgūtiem
piemērota saskaņā ar MK
2015. gada 8. septembra
noteikumu Nr. 517 19. un
25. punktu.
Saskaņā ar VI vadlīniju
Nr. 2.7. “Vadlīnijas par
finanšu
korekciju
piemērošanu, ziņošanu
par Eiropas Savienības
fondu
ieviešanā
konstatētajām
neatbilstībām,
neatbilstoši
veikto
izdevumu
atgūšanu
2014.-2020.
gada
plānošanas
periodā”
22.punktu,
CFLA
samazina
projekta
attiecināmos izdevumus,
neatbilstoši
veikto
FMizz_25022020_ES_fondi.docx
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28.

Informatīvā
ziņojuma
6. sadaļas
“Projektos
konstatētie pārkāpumi ar
finansiālu
ietekmi”
apakšsadaļa
“CFLA
neatbilstības
lēmumu
pārskatīšana”.

FMizz_25022020_ES_fondi.docx

Priekšlikums
Latvijas Pašvaldību savienība
Ņemot vērā ziņojuma 38.lpp (sadaļā CFLA neatbilstības lēmumu
pārskatīšana) norādīto, ka konkrētos izdevumus vairs neesot
iespējams atkārtoti deklarēt Eiropas komisijai, LPS ieskatā
finansiālā atbildība ir jāuzliek Centrālajai finanšu līgumu aģentūrai,
nevis ‘jāatlīdzina’ no 2014.-2020. virssaistībām. LPS vērš
uzmanību uz faktu, ka ziņojumā aprakstītajai ‘jaunajai’ kārtībai bija
jābūt noteiktai jau sen, ja vien CFLA konstatēto iespējamo
neatbilstību izvērtēšanas kārtība būtu tikusi izveidota sistēmiski,
ņemot vērā faktu, ka kļūdīties var arī CFLA, ne tikai projektu
iesniedzēji, ko konkrētie ziņojumā aprakstītie piemēri tikai
apliecina.
Vienlaikus lūdzam precizēt Ministru kabineta protokollēmuma
projekta 5.punktu svītrojot tekstu: “par Centrālās finanšu un līgumu
aģentūras atkārtoti pārvērtētiem neatbilstoši veiktiem izdevumiem”
un to aizstājot ar tekstu šādā redakcijā: “par atceltajiem Centrālās
finanšu un līgumu aģentūras lēmumiem par finanšu korekcijas
piemērošanu.” Ir nepieņemami protokollēmuma projektā šķietami
radīt iespaidu it kā virssaistību palielināšanas iemesls nebūtu CFLA
lēmumu un procedūru kļūdainums, kas ir atzīts pašā ziņojumā.

izdevumu apmērā. Par
budžeta
programmas
izpildi
un
rīcību
pārkāpumu
gadījumos
atbild budžeta izpildītājs,
valsts iestādes vadītājs,
saskaņā ar Likumu par
budžetu
un
finanšu
vadību
un
Valsts
civildienesta
ierēdņu
disciplināratbildības
likumu, kā arī citiem
saistošiem dokumentiem.
Ņemts vērā pēc būtības,
veikti
redakcionāli
precizējumi, t.sk. sniedzot
skaidrojumu.
CFLA
sākotnējos
lēmumus
pieņēma, balstoties uz tās
rīcībā esošo finansējuma
saņēmēja
sniegto
informāciju un tā brīža
konstatējamos
faktus.
Ievērojot CFLA iekšējās
procedūras,
visos
gadījumos pirms lēmuma
pieņemšanas CFLA lūdz
finansējuma
saņēmēju
sniegt
savus
skaidrojumus
par
konstatētajiem
pārkāpumiem,
dodot
finansējuma saņēmējiem
iespēju iesniegt visu to

Skatīt
precizētu
informatīvā
ziņojuma 6. sadaļu
un protokollēmuma
projekta 9. punktu.
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rīcībā esošo informāciju.
Ārējie normatīvie akti
nosaka termiņus, kādā
izskatāmi un apstiprināmi
finansējuma
saņēmēju
iesniegtie
projektu
maksājuma pieprasījumi,
CFLA līdz maksājuma
pieprasījuma
apstiprināšanai
ir
pienākums
pieņemt
lēmumu arī par tiem
neatbilstoši
veiktajiem
izdevumiem, kuri iekļauti
konkrētajā
maksājuma
pieprasījumā. Tā kā
konkrētajā
gadījumā
maksājuma pieprasījuma
izskatīšanas
laikā
finansējuma
saņēmējs
neizmantoja doto iespēju
iesniegt
pierādījumus
tam,
ka
konstatētie
pārkāpumi nav būtiski,
CFLA bija jāpieņem
lēmums par neatbilstības
konstatēšanu un finanšu
korekcijas piemērošanu,
balstoties uz tās rīcībā
esošo informāciju. Tikai
pēc salīdzinoši ilga laika
pēc lēmuma pieņemšanas
finansējuma
saņēmēji
veica
nepieciešamās
FMizz_25022020_ES_fondi.docx
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darbības, lai sagādātu
pierādījumus tam, ka
pārkāpumiem nav tik
būtiskas sekas, kas vienā
gadījumā CFLA ļāva
samazināt piemērojamās
finanšu
korekcijas
apmēru, bet otrā gadījumā
konstatēt,
ka
pārkāpumam ir formāls
raksturs,
kas
ļauj
nepiemērot
finanšu
korekciju.
Tādējādi
secināms,
ka
tieši
finansējuma
saņēmēju
neaktīvā
rīcība,
nesniedzot visu to rīcībā
esošo informāciju pirms
lēmuma
pieņemšanas,
bija
iemesls,
kādēļ
sākotnējie CFLA lēmumi
bija jāpārskata. Turpmāk
šādu situāciju iestāšanās
risks
tiek
mazināts
atbilstoši informatīvajā
ziņojumā
skaidrotajai
jaunai
kārtībai,
kas
primāri prasīs disciplinētu
noteiktā ierobežotā laikā
rīcību/reakciju
no
finansējuma
saņēmēju
puses. Pēc CFLA dotā
termiņa, kad mainītus
lēmumus
nedrīkst
FMizz_25022020_ES_fondi.docx
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29.

Informatīvā
ziņojuma
6. sadaļas
“Projektos
konstatētie pārkāpumi ar
finansiālu
ietekmi”
apakšsadaļa
“CFLA
neatbilstības
lēmumu
pārskatīšana”.

Iebildums
Latvijas Lielo pilsētu asociācija
CFLA ar 21.06.2019. gada vēstuli A/S “Daugavpils Satiksme”
atcēla 26.03.2019. pieņemto lēmumu Nr. 39-2-40.2/2959 par
konstatēto neatbilstību un ieturētos izdevumus atmaksāja 17 753.27
euro apmērā.
Informatīvā ziņojuma 38. lpp. ir norādīts, ka A/S “Daugavpils
Satiksme” tika piemērota korekcija 5324,15 euro apmērā. Minētā
summa neatbilst faktiski ieturētās summas apjomam jeb 17 753.27
euro. A/S “Daugavpils Satiksme” realizētā projekta ietvaros Nr.
4.5.1.1/16/I/003 ietvaros netika piemērota finanšu korekcija
5324,15 euro apmērā. Minētā projekta ietvaros tika ieturēti
izdevumi MP Nr.9 - 17 753,27 euro apmērā, kas tika atmaksāti pēc
A/S “Daugavpils Satiksme” skaidrojumu sniegšanas.
Lūdzam neiekļaut minēto informāciju informatīvā ziņojuma
projektā. Skatīt iepriekšējo Latvijas Lielo pilsētu asociācijas
izteikto iebildumu.

8

deklarēt
EK, CFLA
neatbilstību
lēmumus
nedrīkst pārskatīt par labu
finansējuma saņēmējiem,
balstoties uz finansējuma
saņēmēju novēloti sniegtu
papildu informāciju.
Ņemts vērā pēc būtības. Skatīt
precizētu
Veikti
redakcionāli informatīvā
precizējumi, t.sk. sniedzot ziņojuma 6. sadaļu.
skaidrojumu. CFLA ar
2019. gada 21.jūnija
vēstuli A/S “Daugavpils
satiksme”
atcēla
2019.gada
26.marta
pieņemto lēmumu un
finansējuma saņēmējam
atmaksāja
17 756,27
euro.
Neatbilstības
atcelšanas brīdī EK jau
bija deklarēts maksājuma
pieprasījums Nr. 6 ar
samazinātu
apjomu.
Saskaņā
ar
EK
skaidrojumiem8
no
maksājuma pieprasījuma
Nr. 6
izņemtos
izdevumus
5 324,15 euro, kas vēlāk

EK 03.12.2018. vadlīniju “Norādījumi dalībvalstīm par atsauktajām, atgūtajām, atgūstamajām un neatgūstamajām summām” 3.1. punkts, pieejamas:
https://ec.Eiropa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/guidance_withdrawals_recoveries_en.pdf

FMizz_25022020_ES_fondi.docx
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30.

Informatīvā
ziņojuma
7. sadaļa “ES fondu
vadības un kontroles
sistēma”.

31.

Informatīvais ziņojums
un
protokollēmuma
projekts.

FMizz_25022020_ES_fondi.docx

tika
atzīti
par
atbilstošiem,
vairs
atkārtoti nav iespējams
deklarēt EK. Maksājuma
pieprasījumi Nr. 7, Nr. 8
un Nr. 9 vēl nebija
deklarēti
EK,
tādēļ
neatbilstības anulēšana
neietekmē
šajos
maksājuma
pieprasījumos iekļautos
izdevumus,
tie
tiek
deklarēti EK.
Skatīt
precizētu
Iebildums
Ņemts vērā.
informatīvā
Labklājības ministrija
Lūdzam FM papildināt informatīvā ziņojuma 7.sadaļas “ES fondu
ziņojuma 7. sadaļu.
vadības un kontroles sistēma” apakšsadaļā “ES fondu 2014.2020.gada plānošanas periods” ietverto informāciju par deleģēto
funkciju izpildi, ņemot vērā konstatētos procedurālos pārkāpumus
9.3.1.1.pasākuma
“Pakalpojumu
infrastruktūras
attīstība
deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” projekta iesnieguma
vērtēšanā (proti, Liepājas pilsētas pašvaldības un Rēzeknes pilsētās
pašvaldības gadījumā nav ievērots projektu iesniegumu atlases
īstenošanas termiņš);
Panākta
vienošanās, Skatīt
precizētu
Iebildums
elektroniskās sarakstes informatīvā
Labklājības ministrija
Atsaucoties uz 2019.gada 11.oktobra protokollēmuma 4.punktu, laikā starp FM un ziņojuma 4. sadaļu.
lūdzam papildināt informatīvo ziņojumu un tam pievienoto Labklājības
ministriju
protokollēmuma projektu, virzot izmaiņas atbrīvotā finansējuma saskaņota rīcība
izmantošanas kārtībā attiecībā uz LM 9.prioritārā virziena (Eiropas 2020. gada 17. februārī.
Reģionālā attīstības fonda) esošo 9.3.1.1.pasākumu “Pakalpojumu Skatīt pēc būtības saistītu
infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai”. jautājumu
izziņas
Šobrīd, piemēram, minētā pasākuma ietvaros Mazsalacas novada 4. punktā.
pašvaldības īstenotajā projektā konstatēti neatbilstoši veikti
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32.

izdevumi (1799.22 euro apmērā). Šī un turpmāk neatbilstoši veiktu
izdevumu gadījumā atbrīvojušās finansējuma novirzīšana citas
pašvaldības infrastruktūras risinājumiem ļautu nodrošināt paredzēto
atbalstu mērķa grupai, tādējādi tiktu arī rasts papildu avots
nepieciešamajam finansējumam. Jāmin, ka 9.3.1.1.pasākumam
“Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu
īstenošanai”
pieejamais
finansējums
ir
nepietiekams
deinstitucionalizācijas infrastruktūras risinājumu ieviešanai pilnā
apmērā. Minēto arī uzsvēra LM ministre R. Petraviča
protokollēmumam pievienotajā saskaņā ar MK kārtības ruļļa
193.punktu paustajā atsevišķajā viedoklī 2019.gada 11.oktobra MK
sēdē izskatītā jautājuma sakarā;
Informatīvais ziņojums Iebildums
un
protokollēmuma Latvijas Lielo pilsētu asociācija
projekts.
Ņemot vērā publiski pieejamo informāciju par darbības programmā
“Izaugsme un nodarbinātība” ietverto prioritāro virzienu, t.sk.
specifisko atbalsta mērķu un specifisko atbalsta mērķu pasākumu
ieviešanas progresu, norādām, ka informatīvā ziņojuma projektu un
tā protokollēmuma projektu nepieciešams papildināt ar informāciju
par specifiskā atbalsta mērķiem vai specifiskā atbalsta mērķu
pasākumiem, kuros ir lēns vai vājš ieviešanas progress, t.sk.
specifiskā atbalsta mērķa pasākumu 4.2.1.2. “Veicināt
energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” (turpmāk – 4.2.1.2.
pasākums). Tīmekļvietnē esfondi.lv pieejamā informācija liecina,
ka līdz 2019. gada 31. decembrim 4.2.1.2. pasākuma ietvaros
iesniegti projekti par 87% no pieejamā finansējuma, noslēgti līgumi
par 68,2% no pieejamā finansējuma, veikti maksājumi 21,2%
apmērā no pieejamā finansējuma, panāktais progress, salīdzinot ar
iepriekšējo periodu 1,1% apmērā. No attiecīgās publiski pieejamās
informācijas secinām, ka 4.2.1.2. pasākuma ieviešanas progress ir
ļoti lēns, un pastāv pamatotas bažas, ka 4.2.1.2. pasākumā
pieejamais finansējums līdz 2014. 2020. gada Eiropas Savienības
fondu plānošanas perioda beigām netiks apgūts pilnā apjomā.
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Ņemts vērā, sniedzot Sniegts skaidrojums.
skaidrojumu
(lūdzam
skatīt skaidrojumu arī
izziņas
33.punktā).
Informatīvajā ziņojumā
un, ja nepieciešams,
protokollēmuma projektā,
tiek sniegta informācija
un
priekšlikumi
turpmākai rīcībai par
gadījumiem, kuros nav
zināma rīcība vai nav
pieņemti kādi lēmumi,
kuru izpilde ir procesā.
Šajā
ziņojumā
tādi
akcentētie
ir
“lielie
projekti”, IKT joma,
galvenokārt.
Savukārt,
jautājums par 4.2.1.2.
pasākumu jau skatīts MK
un ir pieņemti MK
lēmumi
nepieciešamai
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rīcībai - pēc FM rīcībā
esošās
informācijas
Ekonomikas ministrijas
(EM)
strādā
pie
risinājuma
4.2.1.2.
pasākuma
ieviešanas
progresa
uzlabošanai.
MK
2019.gada
10.septembra sēdē tika
izskatīts EM izstrādātais
informatīvais ziņojums
“Par
darbības
programmas “Izaugsme
un
nodarbinātība”
4.2.1.2.pasākuma
“Veicināt
energoefektivitātes
paaugstināšanu
valsts
ēkās” pirmās un otrās
projektu
iesniegumu
atlases kārtas īstenošanas
progresu”, kurā EM
informē par 4.2.1.2.
pasākuma progresu, kā arī
piedāvā
iespējamos
risinājumus.
Izrietoši
šobrīd
saskaņošanā
atrodas abu kārtu MK
noteikumu
grozījumu
projekti.
Līdz ar to šobrīd papildu
MK
lēmums
šajā
gadījumā nav pietiekami
pamatots. Vienlaikus pie
FMizz_25022020_ES_fondi.docx

49

33.

jautājuma
iespējams
atgriezties
dažādos
forumos, piemēram, gan
ES fondu uzraudzības
komitejā,
gan
pie
nākamiem FM pusgada
ziņojumiem MK, vērtējot
EM
ieviesto
jauno
disciplinēšanas pasākumu
ietekmi un investīciju
progresu.
Pamatojoties
uz
Ekonomikas ministrija
2020. gada 25. februārī
elektroniski
sniegto
informāciju
FM
papildina
ar
šādu
skaidrojumu:
Papildu FM iepriekš
norādītājam un precizējot,
EM ir informējusi, ka
šobrīd 4.2.1.2.pasākuma
pirmās kārtas ietvaros ir
izsludināta atlase līdz
2020. gada 28. februārim
un EM vērtējot līdzšinējo
progresu plāno un virzīs
saskaņošanai optimālāko
risinājumu finansējuma
atlikumu novirzīšanai.
Informatīvais ziņojums Priekšlikums
Ņemts vērā, sniedzot Sniegts skaidrojums.
un
protokollēmuma Latvijas Lielo pilsētu asociācija
skaidrojumu
(lūdzam
projekts.
Kontekstā ar izziņas 32.punktā minēto komentāru.
skatīt skaidrojumu arī
Tāpēc ierosinām Ekonomikas ministriju un Finanšu ministriju izziņas 32.punktā).
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kritiski izvērtēt 4.2.1.2. pasākuma ieviešanas progresu un veikt
nepieciešamās darbības, lai novērstu 4.2.1.2. pasākumā pieejamā
finansējuma neapgūšanas risku. Papildus norādām, ka, lai neradītu
negatīvu ietekmi uz kopējo 4. prioritārā mērķa energoefektivitātes
rādītāju (t.sk. CO2 izmešu daudzuma samazinājums, patērētās
siltumenerģijas samazinājums), sasniegšanu, ierosinām:
1. Ņemot vērā pašvaldību vajadzības un spēju īstenot Eiropas
Savienības fondu līdzfinansētos projektus, daļu (piemēram, daļu,
par kuru 4.2.1.2. pasākuma ietvaros projektu iesniegumi vēl nav
iesniegti) 4.2.1.2. pasākumā pieejamā finansējuma pārdalīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atbildībā esošajam
specifiskā atbalsta mērķim 4.2.2. “Atbilstoši pašvaldības
integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes
paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu
pašvaldību ēkās” (turpmāk – SAM 4.2.2.) pirmās projektu
iesniegumu atlases kārtas īstenošanai;
2. Ņemot vērā 2019. gada 11. oktobra Ministru kabineta ārkārtas
sēdē nolemto (protokols Nr.47, 3.§, 11.1. apakšpunkts), noteikt, ka
tos projektus, kuru īstenošanas idejas saskaņojusi Reģionālās
attīstības koordinācijas padome, pašvaldībām atļauts iesniegt līdz
2020. gada 1. martam;
3. Noteikt, ka līdz 2020. gada 30. jūnijam pašvaldībām atļauts
iesniegt projektus:
3.1.
no 4.2.1.2. pasākuma pārdalītā finansējuma apjomā;
3.2.
tādus projektus, kuriem saskaņā ar SAM 4.2.2. projektu
iesniegumu vērtēšanas kritērijos noteikto ir augsta gatavības
pakāpe, t.i., visām projekta ietvaros plānotajām būvniecības
darbībām ir veikta būvvaldes atzīme par būvdarbu uzsākšanas
nosacījumu izpildi būvatļaujā vai apliecinājuma kartē, vai
paskaidrojuma rakstā, vai ir iesniegta būvvaldes izziņa, kas liecina,
ka būvdarbiem būvatļauja, paskaidrojuma raksts vai apliecinājuma
karte nav nepieciešama, un par visām būvniecības darbībām ir
pabeigta iepirkuma procedūra.
FMizz_25022020_ES_fondi.docx

4.2.1.2.pasākuma pirmā
kārta
ir
paredzēta
Direktīvas
Eiropas
Parlamenta un Padomes
2012/27/ES (2012. gada
25.
oktobris)
par
energoefektivitāti, ar ko
groza
Direktīvas
2009/125/EK
un
2010/30/ES un atceļ
Direktīvas 2004/8/EK un
2006/32/EK3. panta un
5. panta 1. punkta prasību
izpildei (katru gadu 3%
valsts īpašumā esošo un
izmantoto ēku platībās
jāīsteno
energoefektivitātes
paaugstināšanas
pasākumi).
Ekonomikas ministrija
2020. gada 25. februārī
elektroniski
sniedza
šādu skaidrojumu:
EM turpinās īstenot
4.2.1.2. programmu ar tai
pieejamo finansējumu un
sadarbībā ar CFLA veiks
projektu
īstenošanas
gaitas
pastiprinātu
uzraudzību.
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34.

35.

Papildus norādām, ka, ja tiek lemts par daļas 4.2.1.2. pasākumā
pieejamā finansējuma nepārdalīšanu, lūdzam sniegt detalizētu
skaidrojumu, kā Ekonomikas ministrija nodrošinās 4.2.1.2.
pasākuma ietvaros pieejamā finansējuma pilnīgu apguvi.
Informatīvais ziņojums.
Priekšlikums
Ņemts vērā.
FM
Informatīvais ziņojums papildināts ar janvāra ikmēneša aktuālo
informāciju, izpildot MK 2015. gada 10. marta sēdes
protokollēmuma (prot. Nr. 14, 27. §) 11. punktu.
Informatīvais ziņojums Iebildums
Ņemts vērā.
un
protokollēmuma FM
projekta 11. punkts.
Informatīvais ziņojums papildināts ar aktuālāko informāciju par
2021. – 2027. gada plānošanas periodu. Vienlaikus, sakarā ar
nepieciešamību, sākot ar 2021. gadu, uzsākt investīcijas ES fondu
2021. - 2027. gada plānošanas periodā, jānosaka kā ātrāk
uzsākamus valsts un reģionālo ceļu kvalitātes uzlabošanas
investīciju projektus, un Satiksmes ministrijai nodrošināt transporta
jomas ieguldījumu priekšnosacījuma pilnīgu izpildi, apstiprinot
nepieciešamos plānošanas dokumentus līdz 2020. gada 30. jūnijam
un nosacījuma izpildi saskaņot ar Eiropas Komisiju līdz 2020. gada
beigām.
Latvijas darba devēju konfederācijas 2020. gada 21. februārī Daļēji ņemts vērā.
Informējam,
ka
izteikts priekšlikums atkārtotas saskaņošanas laikā.
izstrādājot informatīvo
1) dublicēt 2021. –2027. gada plānošanas periodā un nodrošināt ziņojumu, tika izvērtēts
darbības
programmas
ātrāku ieviešanu ierobežotā projektu iesniegumu atlasē:
“Izaugsme
un
a) SAM 8.5.1. projektu “Profesionālo izglītības iestāžu nodarbinātība” specifisko
audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību atbalsta mērķu (turpmāk –
praksēs uzņēmumos”, pamatojoties uz uzņēmumu SAM) un pasākumu
pieprasījumu un labiem sasniegumiem projekta SAM 8.5.1. faktiskais
ieviešanas
īstenošanā, kā arī progresējošu rezultatīvo rādītāju
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Skatīt
aktualizēto
informāciju
informatīvajā
ziņojumā.
Skatīt
aktualizēto
informāciju
informatīvajā
ziņojumā un jaunu
protokollēmuma
projekta 10. punktu.
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sasniegšanā (nodarbinātības rādītāji pēc profesionālo
izglītības iestāžu audzēkņa dalības projektā);
b) SAM 3.4.2.2. projektu "Sociālā dialoga attīstība labāka
tiesiska regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības atbalsta jomā",
pamatojoties uz to, ka LDDK kā valdības sociālais partneris
projekta īstenošanas periodā ir veicis būtiskas darbības
(priekšlikumi likumdošanas izmaiņām, izpratnes veicināšana
dažādās auditorijās, esošo nozaru koplīgumu ieviešana un
attīstība), kas ir radījis pozitīvu attīstības tendenci un būtu
uzturamas;
c) SAM 7.3.1. projektu “Darba drošības normatīvo aktu
praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana”,
pamatojoties uz visu veidu nozaru un dažāda lieluma
uzņēmumu pieprasījumu un ņemot vērā komplekso darba
tiesību regulējumu, darba devējiem joprojām ir nepieciešams
skaidrot darba likuma un darba aizsardzības likuma
piemērošanu.
2) papildināt informatīvā ziņojuma 8.punktu šādā redakcijā:
“8. Ņemot vērā informatīvā ziņojuma astotajā nodaļā sniegto
informāciju par nepieciešamību uzsākt investīcijas Eiropas
Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas periodā jau
2021. gadā, noteikt iespēju ātrāk uzsākt valsts galveno un reģionālo
autoceļu kvalitātes uzlabošanas investīciju projektus; dublicēt SAM
8.5.1., 3.4.2.2., 7.3.1. pie nosacījuma, ja Satiksmes ministrija,
Izglītības un zinātnes ministrija, Labklājības ministrija un Valsts
Kanceleja veic nepieciešamās darbības, nodrošina plānošanas
dokumentu transporta, darba tirgus, izglītības un sociālās politikas
jomu ieguldījumu priekšnosacījuma pilnīgai izpildei apstiprināšanu

9

https://www.esfondi.lv/finansu-un-raditaju-plani-to-izpilde
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progress9,
investīciju
pārrāvuma risks, Eiropas
Savienības fondu 2014.–
2020.gada
plānošanas
perioda
pieredze,
savukārt attiecībā uz
Eiropas Savienības fondu
2021.–2027.gada
tika
vērtēta
ieguldījumu
priekšnosacījumu izpilde
(t.sk. nozares plānošanas
dokumentu
plānotais
izstrādes laika grafiks),
plānoto
projektu
gatavības pakāpe un
ieviešanas mehānisms.
Izvērtējot
augstāk
minētos
aspektus
attiecībā uz darbības
programmas “Izaugsme
un
nodarbinātība”
3.4.2.2.pasākumu
“Sociālā dialoga attīstība
labāka
tiesiska
regulējuma
izstrādē
uzņēmējdarbības atbalsta
jomā”,
7.3.2.SAM
“Paildzināt gados vecāku
nodarbināto
darbspēju
saglabāšanu
un
nodarbinātību”
un
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Ministru kabinetā un saskaņošanu ar Eiropas Komisiju līdz 8.5.1.SAM
“Palielināt
2020. gada 31. decembrim.”
kvalificētu profesionālās
izglītības
iestāžu
audzēkņu skaitu pēc to
dalības
darba
vidē
balstītās mācībās vai
mācību
praksē
uzņēmumā”,
Finanšu
ministrija
nesaskatīja
iespējamo
investīciju
pārrāvuma
riskus.
Vienlaikus
turpmāk
izvērtējot
darbības
programmas “Izaugsme
un
nodarbinātībā”
SAM/pasākumu
ieviešanas progresu, var
tikt izvērtēta iespēja
pārskatīt Eiropas Sociālā
fonda
finansējuma
atlikumus un projektu
ieviešanas termiņus, kā
arī, kā tas norādīts
informatīvajā ziņojumā,
gadījumā, ja atbildīgās
iestādes
identificēs
nozīmīgus
investīciju
pārrāvumu riskus, ir
iespējams vērtēt arī citu
projektu
ātrāku
uzsākšanu,
paredzot
uzņemties
izdevumu
attiecināmības un fiskālo
risku,
vienlaikus
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36.

37.

Informatīvā ziņojuma 2.
pielikums
“EEZ/Norvēģijas
investīciju 2014. - 2021.
gada perioda programmu
Ministru kabineta
noteikumu izstrādes,
atklāto konkursu
izsludināšanas un iepriekš
noteikto projektu
indikatīvais
laika
grafiks”.
Informatīvā ziņojuma 2.
pielikums
“EEZ/Norvēģijas
investīciju 2014. - 2021.
gada perioda programmu
Ministru
kabineta
noteikumu
izstrādes,
atklāto
konkursu
izsludināšanas un iepriekš
noteikto
projektu
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izvērtējot
būtiskākos
riskus un izstrādājot
skaidrus un ar Eiropas
Komisiju
saskaņotus
ieviešanas nosacījumus,
līdztekus
nodrošinot
ieguldījumu
priekšnosacījumu izpildi
(nozares stratēģijai jābūt
saskaņotai ar Eiropas
Komisiju).
Skatīt
precizētu
Priekšlikums
Ņemts vērā.
Pielikumā
precizēts pielikumu Nr. 4.
Kultūras ministrija
Izskatot informatīvo ziņojumu un tā pielikumus, rosinām tehniska programmas nosaukums
rakstura priekšlikumu, tas ir, informatīvajā ziņojumā EEZ FI sadaļā no “reģionu attīstība” uz
tiek lietots programmas nosaukums „Vietējā attīstība, nabadzības “vietējā attīstība.
mazināšana un kultūras sadarbība” savukārt pielikumā Nr.2.
programmas nosaukums – „Reģionu attīstība, nabadzības
mazināšana un kultūras sadarbība”, lai nerastos interpretācijas
iespējas, kā arī nodrošinātu, ka informācija tiek lietota par vienu un
to pašu programmu, lūdzam lietot vienu no šiem programmas
nosaukumiem, attiecīgi lietojot atbilstošo.
Skatīt
precizētu
Priekšlikums
Ņemts vērā.
pielikumu Nr. 4.
Izglītības un zinātnes ministrija
Pielikumā
precizēts
Nepieciešams veikt precizējumus ziņojuma
indikatīvais laika grafiks.
2. pielikumā “EEZ/Norvēģijas investīciju 2014. - 2021. gada
perioda programmu Ministru kabineta noteikumu izstrādes, atklāto
konkursu izsludināšanas un iepriekš noteikto projektu indikatīvais
laika grafiks”.
Tā kā 2.pielikuma tabulā nav tāda apzīmējuma kā “iesniegts MK”,
tad nepieciešams precizēt laika grafiku.
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38.

39.

indikatīvais
laika
grafiks”.
Protokollēmuma projekta Iebildums
2.punkts.
Satiksmes ministrija
Lūdzam precizēt informatīvā ziņojuma projekta protokollēmuma
2.punktā noteikto izpildes termiņu, nosakot to 2020.gada 1.maijs,
lai sagatavojot Ministru Kabinetam informatīvo ziņojumu, tiktu
ņemti vērā I ceturkšņa faktiskie LDZ finanšu rādītāji un pārvadāto
kravu apjomi, tādējādi nodrošinot Ministru Kabineta locekļus ar
aktuālu informāciju.
Protokollēmuma projekta Iebildums
3.punkts.
Veselības ministrija
Saskaņā ar protokollēmuma 3.punktu par darbības programmas
“Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa
"Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un
efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību"
(turpmāk – SAM 2.2.1.) projektiem vairākām nozaru ministrijām,
t.sk. Veselības ministrijai jānodrošina tās pārziņā esošo projektu
pastiprinātu risku pārvaldību un konkrētu risku mazinošu pasākumu
efektīvu ieviešanu. Attiecīgi visām minētajām nozares ministrijām
jāiesniedz Ministru kabinetā informāciju un priekšlikumus rīcībai
par nozīmīgiem riskiem, ja tādi identificēti projektu sekmīgai
pabeigšanai līdz 2023. gada 31. decembrim.
Ņemot vērā to, ka līgumsaistības finansējuma saņēmējiem ir ar
Centrālo finanšu un līgumu aģentūru kā sadarbības iestādi, un
atbildīgā iestāde par SAM 2.2.1. ieviešanu ir Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrija, lūdzam sniegt detalizētāku
skaidrojumu par darbībām, kuras nepieciešams veikt nozaru
ministrijām saskaņā ar šī protokollēmuma 3.punktā noteiktajiem
uzdevumiem. Skaidrojums nepieciešams, lai novērstu iespējamu
funkciju pārklāšanos attiecībā uz finansējuma saņēmēju kontroli;
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Ņemts vērā.

Skatīt
precizētu
informatīvā
ziņojuma 4. sadaļu
un protokollēmuma
projekta 3. punktu.

Ņemts vērā.
Sniedzam VARAM kā
atbildīgās iestādes par
SAM 2.2.1. skaidrojumu
(saņemts
elektroniski
2020. gada 12. februārī):
“skaidrojam, ka MK
protokollēmuma punkts
uzdod atsevišķām nozares
ministrijām
veikt
padotībā esošo iestāžu
projektu,
kuri
ir
identificēti kā augsta riska
projekti, risku pārvaldību
un
konkrētu
risku
mazinošu
pasākumu
efektīvu ieviešanu, ņemot
vērā, ka ministrijas pēc
būtības ir atbildīgas par
savā nozarē īstenoto
projektu
sekmīgu
īstenošanu.

Skatīt
precizētu
informatīvā
ziņojuma 4. sadaļu
un protokollēmuma
projekta 5. punktu.
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Līdz ar to ziņojumā ir
norādīts, ka IKT projektu
īstenotājiem,
kuru
īstenošanas
risku
VARAM un CFLA vērtē
kā augstu vai kritiski
augstu, ir nekavējoši
jānodrošina efektīvs risku
pārvaldības plāns ar
detalizētu informāciju par
darbībām laika grafika
ietvarā,
kā
arī
atbildīgajām
nozares
ministrijām
jānodrošina
plāna
uzraudzība/kontrole.
Papildus ir norādīts, ka
visām minētajām nozares
ministrijām
jāiesniedz
MK
informācija
un
priekšlikumi rīcībai par
nozīmīgiem riskiem, ja
tādi identificēti projektu
sekmīgai pabeigšanai līdz
2023.
gada
31.
decembrim. Norādām, ka
nozares
ministrija
nodrošina atbildībā esošo
SAM 2.2.1. ietvaros
īstenojamo
projektu
detalizēto
aprakstu
saskaņošanu un virzīšanu
uz
MK,
kā
arī
nepieciešamības
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40.

41.

gadījumā sniedz MK
informatīvos ziņojumus
par
nepieciešamajiem
grozījumiem detalizētajos
projektu aprakstos.”
precizētu
Ņemts vērā pēc būtības. Skatīt
informatīvā
Skatīt izziņas 19. punktu.
ziņojuma 4. sadaļu,
attiecīgos pielikumus
un protokollēmuma
projekta 6. punktu.

Protokollēmuma projekta Priekšlikums
4. punkts.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Lūdzam precizēt protokollēmuma 4.punktu, papildinot to ar
informāciju par projektiem, kuriem VARAM aicina nepiemērot
finanšu disciplīnas pasākumus, proti, piemērot MK noteikumu
Nr.784 51.4 7. apakšpunktā noteikto izņēmumu, kas atļauj CFLA
nesamazināt ES fonda un valsts budžeta līdzfinansējumu.
Ņemts vērā.
Protokollēmuma projekta Iebildums
Skatīt izziņas 29. punktu.
Latvijas
Lielo
pilsētu
asociācija
5. punkts.
CFLA ar 21.06.2019. gada vēstuli A/S “Daugavpils Satiksme”
atcēla 26.03.2019. pieņemto lēmumu Nr. 39-2-40.2/2959 par
konstatēto neatbilstību un ieturētos izdevumus atmaksāja 17 753.27
euro apmērā.
Informatīvā ziņojuma 38. lpp. ir norādīts, ka A/S “Daugavpils
Satiksme” tika piemērota korekcija 5324,15 euro apmērā. Minētā
summa neatbilst faktiski ieturētās summas apjomam jeb 17 753.27
euro. A/S “Daugavpils Satiksme” realizētā projekta ietvaros Nr.
4.5.1.1/16/I/003 ietvaros netika piemērota finanšu korekcija
5324,15 euro apmērā. Minētā projekta ietvaros tika ieturēti
izdevumi MP Nr.9 - 17 753,27 euro apmērā, kas tika atmaksāti
pēc A/S “Daugavpils Satiksme” skaidrojumu sniegšanas.
Līdz ar to, lūdzam precizēt protokollēmuma projekta 5. punktu
un neiekļaut tekstā neprecīzu informāciju par AS “Daugavpils
satiksme” piemērotajām finanšu korekcijām, jo:
1) Finansējuma saņēmēja rīcībā nav CFLA lēmuma par
5 324,15 euro apmērā korekciju;
Ieturētie izdevumi 17 753,27 euro apmērā nav uzskatāmi par
finanšu korekciju, jo ir atcelti ar CFLA 21.06.2019. vēstuli Nr. 392-40.2/5374.
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Skatīt
precizētu
protokollēmuma
projekta 9. punktu.
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Protokollēmuma projekta Iebildums
Ņemts vērā.
6.punkts.
Veselības ministrija
Protokollēmuma 6.punkts, nosaka uzdevumu Iekšlietu ministrijai
līdz 2020.gada 15.jūnijam iesniegt Finanšu ministrijā stratēģiski
pamatotu priekšlikumu par rezerves finansējuma 2 449 000 euro
izlietojumu programmā “Starptautiskā policijas sadarbība un
noziedzības apkarošana” saskaņā ar Saprašanās memorandā par
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ieviešanu 2014. –
2021. gadā 2. pielikuma 2. punktā noteikto.
Ievērojot to, ka uzdevuma izpildē ir iesaistīta arī Veselības
ministrija (ņemot vērā Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra
veicamo funkciju potenciālu saistību ar programmas “Starptautiskā
policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” izvirzīto mērķu
sasniegšanu), lūdzam papildināt protokollēmuma 6.punktu,
nosakot, ka stratēģiski pamatotu priekšlikumu par rezerves
finansējuma izmantošanu izstrāde veicama sadarbībā ar Veselības
ministriju.
Protokollēmuma projekts. Priekšlikums
Ņemts vērā.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Lūdzam papildināt protokollēmumu ar X. punktu par rādītāju
sasniegšanu SAMP 3.2.2.1. projektos.

Protokollēmuma projekts. Priekšlikums
Ņemts vērā pēc būtības.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Lūdzam papildināt protokollēmumu ar X. punktu par 2.2.1.1.
pasākuma “Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide,
publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” ietvaros
īstenotajiem diviem Nacionālā veselības dienesta projektiem.
Atbildīgā amatpersona _______________________________________________________
(paraksts)
44.

Astra.Rudolfa@fm.gov.lv
Rūdolfa 67083925
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Skatīt
precizētu
precizētu
informatīvā
ziņojuma 6. sadaļu
un protokollēmuma
projekta 7. punktu.

Skatīt
precizētu
precizētu
informatīvā
ziņojuma 3. sadaļu
un protokollēmuma
projekta 2. punktu.
Skatīt
precizētu
informatīvā
ziņojuma 4. sadaļu,
un protokollēmuma
projekta 4. punktu.

