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Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem
Protokollēmuma projektā „Par informatīvo ziņojumu “Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda,
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības
programmas investīciju progresu līdz 2016.gada 31.decembrim”” (turpmāk – protokollēmuma projekts)
un
Informatīvā ziņojuma projektā „Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda,
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības
programmas investīciju progresu līdz 2016.gada 31.decembrim” (turpmāk – informatīvais ziņojums)
I Jautājumi, par kuriem saskaņošanā vienošanās nav panākta

Nr.
p.k.

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

1

2

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

Atbildīgās ministrijas pamatojums iebilduma
noraidījumam

3

4

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

Informācija par starpministriju (starpinstitūciju) sanāksmi vai elektronisko saskaņošanu
Datums

07.02.2017; 2.03.2017

Saskaņošanas dalībnieki

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

2
Saskaņošanas dalībnieki izskatīja šādu ministriju (citu institūciju)
iebildumus

Izglītības un zinātnes ministrija, Veselības ministrija,
Ekonomikas ministrija, Labklājības ministrijas, Satiksmes
ministrija un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrija

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

-

II Jautājumi, par kuriem saskaņošanā vienošanās ir panākta

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

Nr.
p.k.

1
1.

2
Jauns protokollēmuma punkts

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

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

Lūdzam papildināt protokollēmumu ar jaunu
punktu, lai paātrinātu specifiskā atbalsta mērķa
ieviešanu:
“Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai
sadarbībā ar Veselības ministriju uzsākt
specifiskā atbalsta mērķa Nr.9.2.4.2. “Pasākumi
vietējās sabiedrības veselības veicināšanai”
projektu gada plānu pārbaudi un atzinumu
sniegšanu pirms projektu apstiprināšanas un
līgumu slēgšanas.”
2.

Jauns protokollēmuma punkts
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Ekonomikas ministrija

Ņemts vērā

Projekta attiecīgā punkta (panta)
galīgā redakcija

5
3.5.Centrālajai finanšu un līgumu
aģentūrai sadarbībā ar Veselības
ministriju uzsākt specifiskā atbalsta
mērķa
Nr.9.2.4.2.
“Pasākumi
vietējās
sabiedrības
veselības
veicināšanai” projektu gada plānu
pārbaudi un atzinumu sniegšanu
pirms projektu apstiprināšanas un
līgumu slēgšanas.

4. Ekonomikas ministrijai līdz
Lūdzam papildināt protokollēmumu ar 15.punktu Informatīvā
ziņojuma 2017.gada 31.martam iesniegt
sekojošā redakcijā:
2. pielikumā “Ministru Ministru prezidentam konkrētus
kabineta
noteikumu priekšlikumus ar precīzu finanšu

3
“15. No informatīvā ziņojuma svītrot informāciju
attiecībā uz 1.2.1.1. pasākuma “Atbalsts jaunu
produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences
centru ietvaros” 3. kārtu;
15.1. 1.2.1.1. pasākuma 3.kārtai plānoto
finansējumu 20 milj. euro apmērā pārdalīt uz
1.2.1.1.pasākuma 4.kārtu;
15.2. Ekonomikas ministrijai nodrošināt
1.2.1.4.pasākuma “Atbalsts jaunu produktu
ieviešanai ražošanā” 2.kārtā atbalstu vismaz 27,5
milj. euro apmērā infrastruktūrai, kas veicina
pētniecības un attīstības darbu pieaugumu
komersantos.”
Skaidrojam, ka šis precizējums ir nepieciešams,
lai novērstu pārklāšanos starp 1.2.1.1. pasākuma
“Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei
kompetences centru ietvaros” 3.kārtu un
1.2.1.4.pasākuma “Atbalsts jaunu produktu
ieviešanai ražošanā” 2.kārtu.
1.2.1.1. pasākuma 3.kārta bija plānota 2017.gadā.
Tomēr pēc 1.2.1.4.pasākuma 1.kārtas noslēgšanās
2016.gada decembrī, vēl ir pieejams brīvs ERAF
finansējums 27,5 milj. euro apmērā. Līdz ar to
1.2.1.4.pasākumā ir nepieciešams organizēt
2.kārtu.
Vēršam
uzmanību,
ka
gan
1.2.1.1.pasākuma
3.kārtā,
gan
arī
1.2.1.4.pasākumā
ir
plānots
atbalsts
infrastruktūrai, kas veicina pētniecības un
attīstības darbu pieaugumu komersantos.
Attiecīgi 1.2.1.1.pasākuma 3.kārtā plānotais
finansējums infrastruktūrai ir jāpārdala uz šī paša
pasākuma 4.kārtu – pētījumu veikšanai.
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apstiprināšanas
laika
grafiks 2017. - 2019. gados
Kohēzijas politikas ES
fondu 2014-2020. gada
plānošanas
perioda
ietvaros” nav iekļauta
informācija attiecībā uz
1.2.1.1.
pasākuma
“Atbalsts jaunu produktu
un tehnoloģiju izstrādei
kompetences
centru
ietvaros” 3. kārtu.
Vienlaikus,
tā
kā
nepieciešams pamatots un
argumentēts izvērtējums
par 1.2.1.1. pasākuma
3.kārtas
finansējuma
novirzīšanu
konkrētāk
mērķis, citastarpā ņemot
vērā
investīciju
pieprasījumu
un
ES
finansējuma
atlikumus,
nesadalīto finansējumu EM
pārziņā esošos specifiskos
atbalsta mērķos, protokolā
ierosināts
atsevišķs
uzdevums
Ekonomikas
ministrijai. Tādējādi tiek
dots arī laiks sagatavot
izsvērtu
priekšlikumu
kompleksi.

sadalījumu,
t.sk.
finansējuma
pārdalēm,
nepieciešamajām
izmaiņām,
t.sk.
darbības
programmā, atlikušā mazo un vidējo
uzņēmumu un inovāciju atbalstam
paredzētā finansējuma izlietojumā.

4
3.

Jauns protokollēmuma punkts

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
Lūdzam papildināt protokollēmumu ar jaunu
punktu, ņemot vērā, ka vairākiem projektu
iesniedzējiem ir izpratne, ka nefinanšu
investīcijas rada komersants, kurš gūst labumu no
projekta īstenošanas un tā saimnieciskā darbība
atbilst noteiktajām atbalstāmajām nozarēm
projekta īstenošanas vietā, bet nav skaidri
saprotams, ka nefinanšu investīcijas ir jārada
projekta
īstenošanas
vietā,
nepieciešami
grozījumi
MK
2015.gada
1.novembra
noteikumos Nr.645 “Darbības programmas
"Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2. specifiskā
atbalsta
mērķa
"Teritoriju
revitalizācija,
reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši
pašvaldību integrētajām attīstības programmām"
īstenošanas noteikumi”. Tā pat projektu atlases
laikā, iepriekš norādīto SAM MK noteikumu
interpretācijas dēļ, radusies nepieciešamība pēc
papildus projektu iesniedzēju iesniedzamajiem
dokumentiem – zemes robežu plāniem, līdz ar to
nepieciešami
grozījumi
MK
2015.gada
27.oktobra Nr.614 “Reģionālās attīstības atbalsta
pasākumu
īstenošanas,
novērtēšanas
un
finansēšanas kārtība”, lai skaidri noteiktu kārtību
un dokumentāciju, kas nepieciešama, kad
Reģionālā attīstības koordinācijas padome izskata
un saskaņo grozījumus projektu iesniedzēju un
finansējuma saņēmēju projektu idejās
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Ņemts vērā
Pamatojums
iekļauts
ziņojuma 4.sadaļas “ES
fondu 2014. - 2020. gada
plānošanas perioda ES
fondu
ieviešana”
apakšsadaļā “Aktualitātes
projektu
iesniegumu
atlasēs
un
ieviešanas
uzraudzībā”. VARAM šo
uzdevumu plāno izpildīt
iekļaujot
informāciju
finansējuma saņēmējiem
metodiskā materiālā, kurā
sniegtu skaidrojumu par
juridiski
saistošu
nosacījumu ievērošanu.

Protokollēmuma 5.punkts:
5.Ņemot
vērā
informatīvajā
ziņojumā sniegto informāciju, Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai
līdz
2017.gada
30.aprīlim:
5.1.iesniegt Ministru kabinetā,
virzot kā Ministru kabineta lietu,
grozījumus
Ministru
kabineta
2015.gada 1.novembra noteikumos
Nr.645 “Darbības programmas
"Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2.
specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju
revitalizācija,
reģenerējot
degradētās teritorijas atbilstoši
pašvaldību integrētajām attīstības
programmām"
īstenošanas
noteikumi”, minētajos Ministru
kabineta noteikumos precizējot
termina “nefinanšu investīcijas” un
termina
“atjaunotā
degradētā
teritorija” definīciju ;
5.2.noteikt pašvaldībām juridiski
saistošu kārtību, kādā Reģionālā
attīstības koordinācijas padome
izskata un saskaņo projektu
iesniedzēju
un
finansējuma
saņēmēju projektu ideju grozījumus,
kā
arī
dokumentāciju,
kas
nepieciešama
projekta
idejas
grozījumu saskaņošanai.

5
4.

Jauns protokollēmuma punkts

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
Lūdzam papildināt protokollēmumu ar jaunu
punktu, kas paredzētu atbildīgo iestāžu turpmāko
rīcību gadījumos, kad specifiskajos atbalsta
mērķos atklātas projektu iesniegumu atlases
ietvaros plānotas vairākas projektu iesniegumu
atlases kārtas un nākamās kārtas uzsākšana
atkarīga no iepriekšējās kārtas rezultātiem.

FMizz_130317_ES_fondi

Ņemts vērā
Pamatojums
iekļauts
ziņojuma 4.sadaļas “ES
fondu 2014. - 2020. gada
plānošanas perioda ES
fondu
ieviešana”
apakšsadaļā “Aktualitātes
projektu
iesniegumu
atlasēs
un
ieviešanas
uzraudzībā”. Izņēmums ir
1.1.1.1. SAM pasākums,
kuram
ar
2017.gada
21.februāra MK sēdes
protokola Nr. 9 11§ ir
noteikts cits termiņš –
2017.gada 31.augusts.

Protokollēmuma 6.punkts:
6.Ņemot
vērā
informatīvajā
ziņojumā sniegto informāciju,
Izglītības un zinātnes ministrijai,
Ekonomikas ministrijai, Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai sadarbībā ar Centrālo
finanšu un līgumu aģentūru kā
sadarbības iestādi, gadījumos, kad
specifiskajos
atbalsta
mērķos
atklātas projektu iesniegumu atlases
ietvaros plānotas vairākas projektu
iesniegumu atlases kārtas, pēc katras
projektu iesniegumu atlases kārtas
noslēgšanas divu mēnešu laikā
iesniegt Ministru kabinetā atlases
prasību izvērtējumu, tai skaitā
priekšlikumus, kā izvērtējuma
rezultātus un secinājumus ņemt
vērā, izstrādājot nākamo atlases
kārtu
projektu
iesniegumu
vērtēšanas kritērijus un Ministru
kabineta noteikumu par specifisko
atbalsta
mērķu
īstenošanu
nosacījumus vai to grozījumus.
Uzdevums
neattiecas
uz
gadījumiem, kad katrai atlases kārtai
ir apstiprināti atšķirīgi projektu
iesniegumu atlases kritēriji vai
atlases kārtas tiek organizētas
vienlaicīgi.

6
5.

Jauns protokollēmuma punkts

Finanšu ministrija

Ņemts vērā

Ņemot vērā konstatētos kavējumus 4.2.1.2.
specifiskā atbalsta mērķa pasākuma “Veicināt
energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās”
1.kārtas projektu sagatavošanā un projektu
iesniegumu iesniegšanā nepieciešams noteikt
uzdevumu EM sadarbībā ar CFLA un FM
nodrošināt ciešu sadarbību ar projektu
īstenotājiem, lai veicinātu ieviešanas progresu.
Vienošanās par šādu uzdevumu panākta finanšu
ministres un ekonomikas ministra tikšanās laikā
2017.gada. 22.februārī.

6.

Jauns protokollēmuma punkts

Finanšu ministrija
Ņemot vērā konstatētos riskus Rīgas brīvostas
pārvaldes īstenotā projekta "Infrastruktūras
attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai
no pilsētas centra" sekmīgai pabeigšanai
pagarinātā
termiņā
līdz
2019.gadam,
nepieciešama regulāra informācija par projekta
ieviešanas progresu, rīcības plāna izpildi, kā arī
mērķa nesasniegšanas riskiem un rīcības plānu to
novēršanai.
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Protokollēmuma 7.punkts:
7.
Ņemot
vērā
konstatētos
kavējumus
4.2.1.2.
specifiskā
atbalsta mērķa pasākuma “Veicināt
energoefektivitātes paaugstināšanu
valsts ēkās” 1.kārtas projektu
sagatavošanā
un
projektu
iesniegumu
iesniegšanā,
Ekonomikas
ministrijai
līdz
2017.gada 30.aprīlim sadarbībā ar
Centrālo finanšu un līgumu
aģentūru un Finanšu ministriju
nodrošināt individuālas pārrunas ar
ministrijām par projekta ieviešanas
plānu, risku pārvaldību un ikmēneša
izpildes uzraudzības mehānismu, lai
veicinātu
intensīvu
progresu.
Informāciju par projektu ieviešanas
progresu
iekļaut
ikmēneša
informatīvajā
ziņojumā
"Par
Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas
fonda
investīciju
ieviešanas statusu".

Ņemts vērā

Protokollēmuma 8.punkts:
8. Ņemot vērā informatīvajā
ziņojumā sniegto informāciju par
riskiem Rīgas brīvostas pārvaldes
īstenotā projekta "Infrastruktūras
attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu
pārcelšanai no pilsētas centra"
sekmīgai pabeigšanai pagarinātā
termiņā līdz 2019.gadam:
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8.1. Satiksmes ministrijai līdz
2017.gada
15.aprīlim
iesniegt
Ministru kabinetā, virzot kā
Ministru kabineta lietu, grozījumus
Ministru
kabineta
2008.gada
14.oktobra noteikumos Nr.857
„Noteikumi
par
darbības
programmas “Infrastruktūra un
pakalpojumi”
papildinājuma
3.3.1.3.aktivitāti
“Lielo
ostu
infrastruktūras attīstība “Jūras
maģistrāļu” ietvaros”, paredzot
finansējuma saņēmēja pienākumu
līdz projekta pabeigšanai un mērķa
sasniegšanai katra mēneša pirmajā
nedēļā
iesniegt
izskatīšanai
Satiksmes ministrijā un Finanšu
ministrijā informāciju par projekta
ieviešanas progresu, rīcības plāna
izpildi, kā arī mērķa nesasniegšanas
riskiem un rīcības plānu to
novēršanai.
8.2. Satiksmes ministrijai līdz
2017.gada 31.martam izveidot
koordinējošu forumu, tai skaitā
iesaistot
projekta
pabeigšanas
rīcības plāna izpildē iesaistīto pušu
pārstāvjus, lai sekmētu projekta
atbilstošu pabeigšanu.
8.3.
Informāciju par projektu
ieviešanas
progresu
iekļaut
ikmēneša informatīvajā ziņojumā
"Par
Eiropas
Savienības
FMizz_130317_ES_fondi

8
struktūrfondu un Kohēzijas fonda
investīciju ieviešanas statusu".
3.

4.

Protokollēmuma
2.3. apakšpunkts:
informatīvā ziņojuma 6. pielikums
“2017.gada plāns ierobežotas
projektu
iesniegumu
atlases
projektu ieviešanai Kohēzijas
politikas ES fondu 2014.2020.gada plānošanas perioda
ietvaros”.

Izglītības un zinātnes ministrija

Lūdzam
svītrot
MK
protokollēmuma
2.3.apakšpunktu. Skaidrojam, ka ar MK
protokollēmuma 2.punktu ir paredzēts pieņemt
izstrādātos
investīciju
ieviešanas
plānus
2017.gadam, savukārt, saskaņā ar informatīvā
ziņojuma (42.lpp.) minēto informatīvā ziņojuma
6.pielikums ir “informācijas uzkrāšanas datnes
paraugs par plānotiem IPIA projektiem un to
ieviešanas informāciju”, t.i., minētais pielikums
nav izstrādāts plāns. Vēršam uzmanību, ka
saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada
24.februāra noteikumu Nr.108 “Kārtība, kādā
uzrauga un izvērtē Eiropas Savienības
struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanu, kā
arī izveido un izmanto Kohēzijas politikas fondu
vadības
informācijas
sistēmu
2014.–
2020.gadam” (turpmāk – MK noteikumi Nr.108)
11.punktā noteikto reizi gadā līdz 31. decembrim
vadošā iestāde sadarbībā ar atbildīgo iestādi un
sadarbības iestādi izstrādā divus plānus – finanšu
un sasniedzamo rezultātu plānu.
Protokollēmuma 3. punkts: 3. Ekonomikas ministrija
Saskaņā ar Ministru kabineta Lūdzam
izteikt
Ministru
kabineta
2015. gada 24. februāra noteikumu protokollēmuma
projekta
3.punktu
šādā
Nr. 108 “Kārtība, kādā uzrauga un redakcijā:
izvērtē
Eiropas
Savienības “3. Saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 24.
struktūrfondu un Kohēzijas fonda februāra noteikumu Nr. 108 “Kārtība, kādā
ieviešanu, kā arī izveido un uzrauga un izvērtē Eiropas Savienības
izmanto Kohēzijas politikas fondu struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanu, kā
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Ņemts vērā
No
protokollēmuma
svītrots
No
protokollēmuma 2.3. apakšpunkts par 6. pielikumu.
svītrots 2.3. apakšpunkts,
ņemot vērā, ka IPIA
projektu ieviešanas plāna
tabula nav pilnīga. Tās
mērķis ir apzināt situāciju
ar projektu gatavību un
finansiāli
ietilpīgāko
projektu
gadījumos
pārliecināties,
lai
nepieļautu, ka Latvija vai
nozare riskē ar ES finanšu
atbalsta zaudēšanu dēļ
individuālu
projektu
novēlotas iesniegšanas vai
ieviešanas kavējumiem.

Ņemts vērā daļēji

Protokollēmuma 3.2. punkts
3.2.AS
“Attīstības
finanšu
institūcija
Altum”
nodrošināt
informatīvā ziņojuma 5. pielikumā
iekļautā 2017. gada plāna finanšu
instrumentu investīcijām Kohēzijas
politikas ES fondu 2014. - 2020.

9
vadības informācijas sistēmu
2014. – 2020.gadam” 11. punktā
noteikto un, lai nodrošinātu
Eiropas
Savienības
fondu
finansējuma finanšu instrumentu
veidā sekmīgu izmantošanu, uzdot
Ekonomikas ministrijai uzraudzīt
un veicināt informatīvā ziņojuma
5. pielikumā “2017.gada plāns
finanšu instrumentu investīcijām
Kohēzijas politikas ES fondu
2014.-2020.gada
plānošanas
perioda
ietvaros”
noteikto
sasniedzamo investīciju izpildi
2017.gadam.
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arī izveido un izmanto Kohēzijas politikas fondu
vadības informācijas sistēmu 2014. –
2020.gadam” 11. punktā noteikto un, lai
nodrošinātu
Eiropas
Savienības
fondu
finansējuma finanšu instrumentu veidā sekmīgu
izmantošanu, uzdot:
3.1. AS “Attīstības finanšu institūcijai “Altum””
īstenot informatīvā ziņojuma 5.pielikumā
“2017.gada
plāns
finanšu
instrumentu
investīcijām Kohēzijas politikas ES fondu 2014.202.gada plānošanas perioda ietvaros” noteiktos
investīciju mērķus;
3.2. Ekonomikas ministrijai uzraudzīt un veicināt
informatīvā ziņojuma 5. pielikumā “2017.gada
plāns finanšu instrumentu investīcijām Kohēzijas
politikas ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas
perioda
ietvaros”
noteikto
sasniedzamo
investīciju izpildi 2017.gadam”.
Ņemot vērā faktu, ka AS “Attīstības finanšu
institūcija “Altum”” ir informējusi Finanšu
ministriju un Ekonomikas ministriju par
nepieciešamajām
izmaiņām
informatīvā
ziņojuma 5.pielikumā “2017.gada plāns finanšu
instrumentu investīcijām Kohēzijas politikas ES
fondu 2014.-202.gada plānošanas perioda
ietvaros”, kā arī 2017.gada 13.februārī tiek
organizēta sanāksme starp AS “Attīstības finanšu
institūcija “Altum””, Finanšu ministrijas un
Ekonomikas ministrijas pārstāvjiem, lai vienotos
par 2017.gada finanšu mērķiem, lūdzam minētās
sanāksmes ietvaros ņemt vērā AS “Attīstības
finanšu institūcija Altum” ierosinājumus, kā arī
šīs sanāksmes laikā vienoties par 5.pielikuma gala
redakciju.

gada plānošanas periodā izpildi un
Ekonomikas ministrijai uzraudzīt un
veicināt investīciju intensificēšanas
pasākumus finanšu instrumentu
investīciju mērķu sasniegšanai.
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5.

Protokollēmuma 5. punkts:
Lai
sekmīgi
izpildītu
šī
protokollēmuma 2.un 3.punktā
noteiktos maksājumu un rādītāju
plānus, uzdot Izglītības un zinātnes
ministrijai nodrošināt darbības, lai
1.1.1.3.specifiskā atbalsta mērķa
pasākuma
“Inovāciju
granti
studentiem” ietvaros līgumus ar
projektu iesniedzējiem varētu slēgt
ne vēlāk kā, sākot ar 2018.gada
janvāri.
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Izglītības un zinātnes ministrija
Lūdzam svītrot MK protokollēmuma 5.punktu.
Skaidrojam, ka ar MK protokollēmuma 2. un
3.punktu paredzēts pieņemt izstrādātos investīciju
ieviešanas plānus 2017.gadam. IZM, izvērtējot
visu veicamo darbību un procedūru termiņus līdz
līgumu ar projektu iesniedzējiem slēgšanai,
secina, ka 1.1.1.3.specifiskā atbalsta mērķa
(turpmāk – SAM) pasākuma “Inovāciju granti
studentiem” ietvaros līgumu slēgšana ar projektu
iesniedzējiem 2018.gada janvārī nav iespējama.
Inovāciju grantus studentiem plānots maksāt,
sākot ar nākamā akadēmiskā gada sākumu, t.i.,
2018.gada septembrī, savukārt, līgumu slēgšana
ar projektu iesniedzējiem – augstākās izglītības
institūcijām ir plānota ātrāk – 2018.gada
1.pusgadā. Papildus vēršam uzmanību, ka
saskaņā ar laika grafiku (informatīvā ziņojuma
2.pielikums) 1.1.1.3.SAM pasākuma MK
noteikumus plānots apstiprināt MK 2017.gada
augustā, tādējādi turpmākais 1.1.1.3.SAM
pasākuma laika grafiks tiek plānots sekojošs:
projektu iesniegumu atlases nolikuma izstrāde un
apstiprināšana 2017.gada septembrī/oktobrī,
projektu iesniegumu atlases izsludināšana
2017.gada oktobrī, projektu iesniegumu izstrāde
un iesniegšana Centrālajā finanšu un līgumu
aģentūrā (turpmāk – CFLA) 2017.gada novembrī,
projektu iesniegumu vērtēšana laika posmā no
2017.gada decembra līdz 2018.gada martam,
līgumu slēgšana ar projektu iesniedzējiem
2018.gada aprīlī.

Panākta
vienošanās,
jautājums
izdiskutēts
2017.gada
2.marta
Sadarbības partneru darba
grupā par ES fondu
jautājumiem, termiņš MK
noteikumu
projekta
iesniegšanai
MK
2017.gada augusts.

Termiņš noteikts protokollēmuma
16.punktā:
16.Izglītības un zinātnes ministrijai
1.1.1.3. specifiskā atbalsta mērķa
pasākuma
“Inovāciju
granti
studentiem” Ministru kabineta
noteikumu
projektu
iesniegt
izskatīšanai Ministru kabinetā
2017.gada augustā.
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6.

Protokollēmuma 6.1. un
6.2. apakšpunkti:
6.1.Izglītības
un
zinātnes
ministrijai, Labklājības ministrijai,
Veselības ministrijai, Tieslietu
ministrijai un Valsts kancelejai
sadarbībā ar Finanšu ministriju un
Centrālo finanšu un līgumu
aģentūru veikt koordinētus un
mērķtiecīgus
pasākumus, lai
intensificētu projektu iesniegumu
sagatavošanu un iesniegšanu
Centrālajā finanšu un līgumu
aģentūrā,
maksājumu
pieprasījumus to kompetencē
esošajos Eiropas Sociālā fonda
specifiskajos atbalsta mērķos, īpaši
tajos, kur ministrija vai tās
padotības iestāde ir finansējuma
saņēmējs.
6.2. Izglītības un zinātnes
ministrijai, Satiksmes ministrijai,
Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai, Ekonomikas
ministrijai, Kultūras ministrijai,
Zemkopības ministrijai,
Labklājības ministrijai, Veselības
ministrijai sadarbībā ar Finanšu
ministriju un Centrālo finanšu un
līgumu aģentūru, veikt
koordinētus un mērķtiecīgus
pasākumus, lai intensificētu
projektu iesniegumu sagatavošanu
un iesniegšanu Centrālajā finanšu
un līgumu aģentūrā, maksājumu
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Izglītības un zinātnes ministrija
Lūdzam precizēt MK protokollēmuma 6.1. un
6.2.apakšpunktu, nosakot minētajām iestādēm
veikt koordinētus un mērķtiecīgus pasākumus, lai
intensificētu projektu iesniegumu sagatavošanu
un iesniegšanu CFLA un lai nodrošinātu projektu
ieviešanu atbilstoši plānotajiem laika grafikiem,
tai skaitā maksājumu pieprasījumu iesniegšanu
plānotajos termiņos un apmērā. Vienlaikus
vēršam uzmanību, ka Eiropas Savienības
struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.
gada plānošanas perioda vadības likumā (turpmāk
– Likums) ir precīzi noteikts vadošās iestādes
deleģēto funkciju sadalījums starp Eiropas
Savienības fondu administrēšanā iesaistītajām
institūcijām – vadošo iestādi, atbildīgajām
iestādēm un sadarbības iestādi, panākot funkciju
nedublēšanos. Saskaņā ar Likuma 12.pantā
noteiktajām sadarbības iestādes tiesībām un
pienākumiem, secināms, ka darbs ar projektu
iesniedzējiem un finansējuma saņēmējiem ir
sadarbības iestādes kompetencē (skat. arī Likuma
11.panta 4.daļu). Savukārt, ņemot vērā Likuma
11.pantā atbildīgajām iestādēm noteiktās tiesības
un
pienākumus
un,
ievērojot
MK
protokollēmumā noteiktos uzdevumus, secināms,
ka faktiski tiek paplašināta atbildīgo iestāžu
iesaiste SAM un to pasākumu ieviešanā, tai skaitā
uzraudzībā un kontrolē projektu līmenī.
IZM atbalsta koordinētu un mērķtiecīgu
pasākumu veikšanu, lai nodrošinātu specifiskā
atbalsta mērķa rezultātu sasniegšanu. Vienlaikus,
IZM ieskatā, šādu pasākumu veikšana ir
jānodrošina ciešā sadarbībā ar CFLA, gan ņemot

Protokollēmuma 3.4. un
Ņemts vērā
Precizēti protokollēmuma 3.5.apakšpunkti:
punkti un apakšpunkti
3.4.Centrālajai
finanšu
un
(t.sk. izteikti jaunā secībā).
līgumu aģentūrai sadarbībā ar
Skaidrojam, ka nav plānots
Izglītības un zinātnes ministriju,
noteikt uzdevumus vai
Labklājības
ministriju,
atbildību
pretēji
Veselības ministriju, Tieslietu
normatīvajos aktos vai
ministriju, Valsts kanceleju un
starpresoru
vienošanās
Finanšu
ministriju
kā
paredzētajam. Piekrītam,
atbildīgajām iestādēm veikt
ka CFLA ir atbildīga par
koordinētus un mērķtiecīgus
projektu
ieviešanas
pasākumus,
lai
atbilstoši
uzraudzību,
citastarpā
kompetencei
nodrošinātu
uzturot komunikāciju ar
attiecīgās ministrijas pārziņā
finansējuma saņēmējiem.
esošā Eiropas Sociālā fonda
Vienlaikus, tā kā attiecīgo
specifiskā
atbalsta
mērķa
specifisko atbalsta mērķu
projektu
iesniegumu
un
īstenošanas
tempi
un
maksājumu
pieprasījumu
sekmes ir atkarīgas no
sagatavošanas un iesniegšanas
daudz
un
dažādiem
Centrālajā finanšu un līgumu
faktoriem,
t.sk.
MK
aģentūrā intensificēšanu.
noteikumos vai projektu
3.4.Centrālajai
finanšu
un
iesniegumu
atlases
līgumu aģentūrai sadarbībā ar
nosacījumos iekļautā, kas
Izglītības un zinātnes ministriju,
ir
atbildīgo
iestāžu
Satiksmes ministriju, Vides
atbildībā, tad sagaidām
aizsardzības un reģionālās
iestāžu sadarbību un rīcību,
attīstības
ministriju,
ja iespējams atbilstoši
Ekonomikas
ministriju,
kompetencei
nodrošināt
Kultūras ministriju, Zemkopības
pasākumus (t.sk. virzot
ministriju,
Labklājības
MK
noteikumu
ministriju, Veselības ministriju
grozījumus, piemēram, kas
un Finanšu ministriju kā
šobrīd tieši IZM ir aktuāli
atbildīgajām iestādēm
veikt
gan
pēc
IZM,
gan
koordinētus un mērķtiecīgus
potenciālo
projekta
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pieprasījumus to kompetencē
esošajos Eiropas Reģionālā
attīstības fonda specifiskajos
atbalsta mērķos, īpaši tajos, kur
ministrija vai tās padotības iestāde
ir finansējuma saņēmējs.

vērā iepriekš minēto, gan lai neradītu papildu
administratīvo slogu potenciālajiem un esošajiem
finansējuma
saņēmējiem
(piemēram,
informācijas pieprasīšana no atbildīgās un
sadarbības iestādes atšķirīgos griezumos vai
termiņos). Tāpat, paredzot papildus ārpuskārtas
uzraudzības un kontroles pasākumus, attiecīgi
pieaug atbildīgās iestādes personāla noslodze.
Ņemot vērā to, ka finansējums atbildīgās iestādes
kapacitātes stiprināšanai Tehniskās palīdzības
projektā tika plānots atbilstoši Likumā
noteiktajām atbildīgās iestādes funkcijām, tad,
paredzot ārpuskārtas pasākumu veikšanu, IZM
ieskatā, būtu attiecīgi jāparedz arī atbildīgās
iestādes
Tehniskās
palīdzības
projekta
finansējuma apmēra pārskatīšana (palielinot
finansējumu
atbilstoši
paplašinātajiem
pienākumiem un kāpinātajai intensitātei). Jau
šobrīd salīdzinājumā ar sākotnēji plānoto faktiski
ir pieaudzis potenciālo un esošo finansējuma
saņēmēju konsultāciju skaits un atbildīgās
iestādes
iesaiste
projektu
ieviešanas
nodrošināšanā, un ar informatīvo ziņojumu tiek
paredzēti vēl papildu SAM un SAM pasākumu
ieviešanas uzraudzības un kontroles pasākumi.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrija
Lūdzam precizēt protokollēmuma projekta 6.2.
apakšpunkta redakciju, svītrojot uzdevumu
ministrijām
iesaistīties
maksājumu
pieprasījumu intensificēšanā, jo tas neatbilst
spēkā esošajai Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda (turpmāk – ES fondi) 2014.2020.gada plānošanas perioda ieviešanas sistēmai

FMizz_130317_ES_fondi

īstenotāju vai finansējuma
saņēmēju iniciatīvas un
priekšlikumiem),
lai
paātrinātu,
atvieglotu
investīciju plūsmu un
labāku
rezultātu
sasniegšanu
kopumā
specifiskā atbalsta mērķī
vai pasākumā (kas attiecīgi
attiecināms
arī
uz
projektiem). Turklāt, ir
zināms, ka praksē šāda
CFLA un atbildīgo iestāžu
regulāra sadarbība jau
notiek,
bet
tā
ir
jāintensificē un jāfokusē uz
mērķi iespēju robežās rast
veidus investīciju tempa
palielināšanai.

pasākumus,
lai
atbilstoši
kompetencei
nodrošinātu
attiecīgās ministrijas pārziņā
esošā
Eiropas
Reģionālās
attīstības
fonda
specifiskā
atbalsta mērķa
projektu
iesniegumu un maksājumu
pieprasījumu sagatavošanas un
iesniegšanas Centrālajā finanšu
un
līgumu
aģentūrā
intensificēšanu.
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un ES fondu plānošanā un uzraudzībā iesaistīto
institūciju deleģēto funkciju un atbildības
sadalījumam. Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar
ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda
vadības likumā un citos horizontālos ES fondu
2014.-2020.gada plānošanas perioda ieviešanu
reglamentējošajos Ministru kabineta noteikumos
paredzēto projekta līmeņa uzraudzību nodrošina
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (turpmāk –
CFLA) kā sadarbības iestāde, kas, cita starpā,
slēdz līgumus vai vienošanās ar finansējuma
saņēmējiem par projektu īstenošanu. Turpretī
ministrijām kā ES fondu atbildīgajām iestādēm
nav līgumattiecību ar projektu finansējuma
saņēmējiem. Ņemot vērā šo apsvērumu, kā arī
šāda deleģējuma neesamību esošajā tiesiskajā
regulējumā, norādām, ka ministrijām kā
atbildīgajām iestādēm nav tiesiska pamata dot
uzdevumus finansējuma saņēmējiem (jo
finansējuma saņēmējiem nav nekādu juridisku vai
civiltiesisku attiecību ar atbildīgajām iestādēm)
un tās nevar uzņemties maksājumu pieprasījumu
kontroli.
Papildus jāņem vērā ar šāda iepriekš neparedzēta
uzdevuma izpildi saistītais administratīvais slogs
atbildīgajām iestādēm, kas netika ņemts vērā,
lemjot par finansiālo un administratīvo
nodrošinājumu, t.sk., ES fondu tehniskās
palīdzības līdzekļu sadali starp 2014.-2020.gada
plānošanas perioda ieviešanā iesaistītajām
institūcijām šī plānošanas perioda sākumā (skat.
arī zemāk 2.apakšpunktā sniegto informāciju par
projektu skaitu VARAM kā atbildīgās iestādes
pārraudzībā esošajos SAM).
FMizz_130317_ES_fondi
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Vienlaikus informējam, ka VARAM neiebilst
pret ministrijām paredzēto uzdevumu iesaistīties
projektu
iesniegumu
sagatavošanu
un
iesniegšanas intensificēšanā atbildīgās iestādes
kompetences ietvaros.
Satiksmes ministrija
Ministru kabineta ziņojuma 4.punkts, 48.lpp.,
protokollēmuma 6.punkts: protokollēmuma
projektā ir iekļauts uzdevums ministrijām veikt
koordinētus un mērķtiecīgus pasākumus, lai
intensificētu projektu iesniegumu sagatavošanu
un iesniegšanu CFLA, maksājumu pieprasījumus
to kompetencē esošajos Eiropas Reģionālās
attīstības fonda SAM, īpaši tajos, kur ministrija
vai tās padotības iestāde ir finansējuma saņēmējs.
Vēršam uzmanību, ka arī saskaņā ar Vadošās
iestādes izstrādātajām vadlīnijām ,,Vadlīnijas, kas
nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda uzraudzības sistēmas darbības
pamatprincipus un kārtību 2014.-2020.gada
plānošanas periodā”, īpaši VII sadaļu attiecībā uz
maksājumiem, Atbildīgās iestādes iesaiste
izdevumu izpildes uzraudzībā ir konsultatīva un
tās analīze tiek veikta SAM līmenī, balstoties uz
CFLA un Vadošās iestādes sniegto informāciju.
Tādējādi Finanšu ministrijas protokollēmuma
projektā piedāvātajam uzdevumam nav atbilstoša
tiesiskā regulējuma un Atbildīgajām iestādēm
piešķirtu tiesību un resursu to izpildei. Ņemot
vērā arī atzinuma 3.punktā minēto, lūdzam
ziņojuma projektā un protokollēmuma projektā
svītrot minēto uzdevumu attiecībā uz nozaru
ministrijām vai precizēt tā redakciju atbilstoši
2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības un
FMizz_130317_ES_fondi
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kontroles
sistēmai
un
normatīvajam
regulējumam.
Papildus norādām, ka saskaņā ar Vadlīnijās
noteiktajiem principiem rīkotajās sanāksmēs ar
Vadošo iestādi un Sadarbības iestādi panāktajām
vienošanām, komunikāciju ar potenciālajiem
projektu iesniegumu iesniedzējiem veic CFLA,
informējot Atbildīgo iestādi, kā arī, kur
nepieciešams, atkārtoti sazinās ar projekta
īstenotāju un izvērtē saņemtās maksājumu
prognozes - Atbildīgā iestāde nevar veikt
detalizētu maksājumu pieprasījumu plānu un
izpildes analīzi, jo tās rīcībā nav projekta līmeņa
informācijas, kā arī šāda līmeņa informācijas
pieprasīšanas un analīzes veikšana rada dubultu
administratīvo slogu projekta iesniedzēja vai
īstenotāja līmenī, kā arī neefektīvu cilvēkresursu
izmantošanu vadības un kontroles sistēmas
ietvaros – tādējādi apdraudot Eiropas Savienības
fondu administrēšanas vienkāršošanas mērķu
sasniegšanu.
Labklājības ministrija
Lūdzam 6.1. un 6.2. apakšpunktā svītrot vārdus
“Labklājības ministrija”, jo ne ESF, ne ERAF LM
pārziņā esošajos SAM 2017.gadā nav paredzēta
projektu
iesniegumu
sagatavošana
un
iesniegšana, savukārt maksājumu pieprasījumu
sagatavošanas un iesniegšanas nodrošināšana ir
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras
kompetencē;

Ņemts vērā, ziņojumā
iekļaujot skaidrojumu.
Novērtējams LM darbs un
sasniegtais
salīdzinoši
labāks rezultāts, kas bija
iespējams, galvenokārt, dēļ
ātrākas
projektu
uzsākšanas
no
valsts
budžeta līdzekļiem.
Tomēr jāņem vērā, ka EK
noteiktais n+3 finanšu
mērķis attiecas uz visu ESF
kopā, tāpat
snieguma
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ietvara mērķis jāizpilda
katra prioritārā virziena ES
fondam kopā. Tādēļ, kad
iespējams, nepieciešams
visām iesaistītajām pusēm
sadarboties, lai Latvija
kopumā nezaudētu ES
finansējuma iespējas.
Papildus saskatām, ka,
iespējams, LM pārziņā
esošajos pasākumos arī var
rasties īstenošanas riski vai
iespējas vienkāršot vai
paātrināt ieviešanu, ja ne
šobrīd, tad kādā brīdī
turpmāk,
kā
liecina
līdzšinējā arī iepriekšējo
plānošanas
periodu
pieredze.

6.

Protokollēmuma 7.punkts:
7. Ņemot vērā informatīvajā
ziņojumā
minēto
par
nepieciešamību turpināt aktualizēt
informatīvā ziņojuma 6. pielikumā
iekļauto 2017. gada plānu
ierobežotas projektu iesniegumu
atlases
projektu
īstenošanai
Kohēzijas politikas ES fondu
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Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrija
VARAM iebilst pret protokollēmuma projekta
7.punktā doto uzdevumu ministrijām nodrošināt
informācijas apkopošanu un iesniegšanu CFLA
par ierobežotām projektu iesniegumu atlasēm
(turpmāk – IPIA), kas ir paredzētas VARAM kā
atbildīgās iestādes pārziņā esošajos specifiskajos

Tiks respektēts, ja CFLA
un LM, sadarbojoties,
konstatēs, ka nav iespējams
un
nav
nepieciešams
papildus
intensificēt
attiecīgus procesus.
Ņemts vērā
Precizēti protokollēmuma
punkti un apakšpunkti
(t.sk. izteikti jaunā secībā).
No atbildīgajām iestādēm
tiek lūgta tikai tāda
informācija, kas nav CFLA
rīcībā un kura nav un nebūs
iekļauta MK noteikumu

Skatīt informatīvā ziņojuma
precizēto redakciju un
protokollēmuma 3.1. un
3.6.apakšpunktus:
3.1.Ekonomikas
ministrijai,
Izglītības un zinātnes ministrijai,
Labklājības ministrijai, Satiksmes
ministrijai, Vides aizsardzības un
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2014. - 2020.gada plānošanas
perioda ietvaros, Izglītības un
zinātnes ministrijai, Ekonomikas
ministrijai, Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai,
Labklājības ministrijai, Satiksmes
ministrijai
un
Veselības
ministrijai,
sadarbojoties
ar
potenciālajiem
projektu
iesniedzējiem, nodrošināt, ka
nepieciešamā
informācija
Centrālai finanšu un līgumu
aģentūrai tiek sniegta vienošanās
noteiktajos termiņos, bet ne vēlāk
kā līdz 2017. gada 31. martam.
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atbalsta mērķos (turpmāk – SAM) un pasākumos,
tāpēc lūdzam precizēt šī punkta redakciju.
Vēršam uzmanību, ka VARAM kā atbildīgā
iestāde nevar uzņemties pienākumu nodrošināt
maksājumu pieprasījumu prognožu apkopošanu
par katru IPIA projektu, jo tas ir ievērojams
administratīvais slogs ne tikai VARAM kā
atbildīgajai
iestādei,
bet
arī
projektu
iesniedzējiem (šajā sakarā atgādinām, ka 2014.2020. plānošanas periodā viena no prioritātēm ir
administratīvā sloga mazināšana, it sevišķi
finansējuma saņēmējiem).
Saskaņā ar VARAM aprēķiniem VARAM
pārziņā esošajos informācijas un komunikāciju
tehnoloģiju pasākumos, kur paredzēta IPIA,
kopumā jau šobrīd ir plānoti 40 projekti (bet
projektu skaits pieaugs pēc lēmuma par nesadalītā
ERAF finansējuma piešķiršanu konkrētām
projektu idejām), vides aizsardzības jomā – 71
projekts un reģionālās attīstības jomā plānoti 348
IPIA projekti, līdz ar to kopējais IPIA projektu
skaits VARAM pārraudzībā esošajos SAMos
pārsniegs 459 projektus. Turklāt, kā norādīts
ziņojuma projekta 42.-43.lpp., par plānotajiem
projektiem no atbildīgajām iestādēm tiks
sagaidīta informācija ar augstu detalizācijas
pakāpi, t.sk., “CFLA ir identificējusi iztrūkstošo
informāciju, kas attiecīgi no AI jāiegūst un
jāpapildina vai jāprecizē ar iespējami precīzāku
informāciju par projekta iesniedzējiem, plānoto
projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu CFLA,
projekta iesniedzēja plānoto maksājumu
pieprasījumu iesniegšanas prognozēm par ES
fondu daļu, t.sk. par 2017.gada prognozēm

dokumentācijā. Tādējādi
ievērojami
samazināts
atbildīgo
iestāžu
ieguldāmais
administratīvais resurss, kā
arī
noteikti
saprātīgi
termiņi,
samērojot
ar
problēmjautājuma risku.
Skaidrojam, ka nav plānots
noteikt uzdevumus vai
atbildību
pretēji
normatīvajos aktos vai
starpresoru
vienošanās
paredzētajam. Piekrītam,
ka CFLA ir atbildīga par
projektu
ieviešanas
uzraudzību,
citastarpā
uzturot komunikāciju ar
finansējuma saņēmējiem.
Vienlaikus, tā kā MK
noteikumu vai atlases
dokumentācijā
par
attiecīgo
ierobežotas
projektu
iesniegumu
atlases (IPIA) specifisko
atbalsta mērķu un to
pasākumu
īstenošanu
atbildīgās iestādes vairumā
gadījumu nav paredzējušas
nepieciešamo informāciju
un nav noteikušas katra
potenciālā IPIA projekta
iesniegšanas termiņu, tad
šobrīd ir pieļauta augsta
riska situācija, kad projektu

reģionālās attīstības ministrijai,
Veselības ministrijai un Finanšu
ministrijai nodrošināt uzdevumu
izpildi
atbilstoši
informatīvā
ziņojuma 2. pielikumā “Ministru
kabineta noteikumu apstiprināšanas
laika grafiks 2017. – 2019. gados
Kohēzijas politikas ES fondu
2014 – 2020. gada plānošanas
periodā”
noteiktajam
laika
grafikam, kā arī Ministru kabineta
noteikumu dokumentos noteikt
katra
ierobežotas
projektu
iesniegumu atlases plānotā projekta
iesnieguma iesniegšanas termiņu un
indikatīvo ikgadējo projekta naudas
plūsmu.
3.6.
Izglītības
un
zinātnes
ministrijai, Ekonomikas ministrijai,
Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai, Satiksmes
ministrijai un Veselības ministrijai
kā atbildīgajām iestādēm sadarbībā
ar
informatīvā
ziņojuma
6.pielikumā norādīto specifisko
atbalsta mērķu un to pasākumu
projektu iesniedzējiem nodrošināt
trūkstošās
informācijas
par
ierobežotas projektu iesniegumu
atlases plānoto projektu iesniegumu
indikatīvo iesniegšanas termiņu un
maksājuma pieprasījumu plānu
(detalizēts
nepieciešamās
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mēneša griezumā šādiem SAM vai SAM
pasākumiem” (skat. arī zemāk atzinuma tekstā
sadaļā “II VARAM iebildumi un priekšlikumi
informatīvā ziņojuma projekta precizēšanai”
1.apakšpunktā iekļauto VARAM iebildumu).
Līdz ar to šāds uzdevums radīs būtisku
administratīvo slogu, kas negatīvi ietekmēs, t. sk.,
aizkavēs citu VARAM kā atbildīgās iestādes tiešo
normatīvajos aktos deleģēto funkciju izpildi, it
sevišķi attiecībā uz SAM sagatavošanu un
uzsākšanu, kas ir būtisks priekšnosacījums
pieejamā ES fondu finansējuma apguvei.
Ņemot vērā minēto, lūdzam precizēt šī
protokollēmuma apakšpunkta redakciju, skaidri
norādot, par kādām plānotajām IPIA informācija
ir jāapkopo, kādos gadījumos šāda informācija ir
jāapkopo, kas ir atbildīgs par attiecīgā veida
informācijas apkopošanu. Vienlaikus lūdzam
atbildīgajām iestādēm nenoteikt uzdevumus, kas
saitīti ar CFLA apstiprinātajiem IPIA projektiem,
par kuru īstenošanu CFLA jau ir noslēgusi
līgumus vai vienošanās ar projektu finansējuma
saņēmējiem. Projektu līmeņa uzraudzība ir CFLA
kompetence,
proti,
komunikācija
ar
individuālajiem projektu iesniedzējiem un
finansējuma saņēmējiem jāveic CFLA kā
līgumslēdzējai pusei.
Labklājības ministrija
Lūdzam 7.punktā noteikt, ka informācija par
potenciālajiem
projektu
iesniegumiem
gatavojama SAM līmenī (skat. pamatojumu pie
LM atzinuma par ziņojuma projektu 3.punkta);
Izglītības un zinātnes ministrija
FMizz_130317_ES_fondi

īstenotāji var iesniegt
projektus pēc gada vai pat
vēlāk, jeb izlemt neiesniegt
vispār. Šādā gadījumā,
riskam iestājoties, var
nākties secināt, ka Latvija
kopumā
zaudē
ES
finansējumu, jo vairs nav
iespējams paspēt īstenot
citu projektu pietiekamā
finanšu apmērā.
FM mērķis ir nepieļaut
šādu
negatīvu
seku
iestāšanos, jau šobrīd radot
iespēju izanalizēt projektu
iesniedzēju plānus, kā arī
turpmāk rosināt proaktīvu
vai koriģējošu attiecīgu
rīcību. Tādēļ ziņojumā un
protokllēmumā
iekļauts
attiecīgs uzraudzības vai
risku
pārvaldības
instruments.
Aicinām operatīvā līmenī
ar CFLA vienoties par
efektīvāko
veidu
šī
uzdevuma izpildē. Svarīgi,
lai CFLA šī informācija
būtu
pieejama,
nav
noteicoši, kas šo trūkstošo
informāciju
apkopo.
Iestādes savā starpā var
vienoties. Atzīmējams, ka
līdzšinēji šī jautājuma
risināšanā ministrijas un

informācijas apjoms un forma
katram
projekta
iesniedzējam
pieejama
tīmekļa
vietnē
http://www.esfondi.lv/upload/1_ipi
a.xlsx ) sniegšanu Centrālajai
finanšu un līgumu aģentūrai līdz
2017. gada 15. aprīlim. Gadījumos,
kad nepieciešamā informācija būs
pieejama
Ministru
kabineta
noteikumu dokumentos atbilstoši šī
protokollēmuma 3.1.apakšpunktam,
informācija atsevišķi nav jāiesniedz.
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Lūdzam svītrot MK protokollēmuma 7.punktu un
attiecīgi precizēt arī informatīvā ziņojuma tekstu.
IZM neatbalsta vēl viena maksājumu finansējuma
saņēmējiem plāna 2017.gadam izstrādi un tā
izpildes kontroli, īpaši izdalot informāciju par
specifiskajiem atbalsta mērķiem ar ierobežotu
projektu iesniegumu atlasi, šādu apsvērumu dēļ:
a. viens maksājumu finansējuma
saņēmējiem plāns 2017.gadam jau ir izstrādāts,
līdz ar to MK protokollēmuma 7.punktā minētais
plāns dublēs informāciju, kas ir iekļauta MK
protokollēmuma 2.2.apakšpunktā minētajā plānā,
kā arī radīs papildu administratīvo slogu visām ES
fondu vadībā iesaistītajām institūcijām, kā arī
potenciālajiem un esošajiem finansējuma
saņēmējiem;
b. saskaņā ar MK noteikumu Nr.108
11.punktā noteikto, vadošā iestāde sadarbībā ar
atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi izstrādā
Eiropas Savienības fondu investīciju finanšu
plānu;
c. saskaņā ar Finanšu ministrijas
2015.gada 29.decembra vadlīnijās “Vadlīnijas,
kas nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda uzraudzības sistēmas darbības
pamatprincipus un kārtību 2014.-2020.gada
plānošanas periodā” 15.punktā noteikto, vadošā
iestāde kopā ar sadarbības iestādi sagatavo
maksājumu finansējuma saņēmējiem plānu
nākamajam gadam mēnešu dalījumā, turpmākiem
gadiem gadu dalījumā SAM līmenī, atsevišķi
izdalot plānu (prognozes) lielajiem projektiem un
pa finanšu instrumentu veidiem, ņemot vērā
budžeta izdevumu prognozes, KP VIS pieejamo
informāciju par izpildi un maksājumu
FMizz_130317_ES_fondi

CFLA
pozitīvi
un
rezultatīvi jau sadarbojas,
kā rezultātā CFLA lielu
daļu informācijas jau ir
apkopojusi (par pieejamo
informāciju papildus nekas
netiek prasīts).
Skaidrojam, ka pēc IPIA
projektu ieviešanas plāna
pirmreizējās aizpildīšanas
šo
informāciju
nepieciešamības gadījumā
aktualizēs un uzraudzīs
CFLA (un pēc vienošanās
sadarbībā ar atbildīgo
iestādi).
Iepriekš minētais izskaidro
šī IPIA projektu līmeņa
plāna
atšķirību
no
specifiskā atbalsta līmeņa
plāna, kas ir balstīts uz
pieņēmumiem,
nezinot
reālos pašu potenciālo
projektu iesniedzēju IPIA
projektu plānus. Tāpat
efektīvas risku pārvaldības
nolūkos,
lai
fokusētu
korektīvās vai veicinošās
darbības,
nepieciešams
zināt operatīvi, kuram
projektam (galvenokārt, ar
ievērojamu
finanšu
ietekmi) būtu piemērojami
kādi papildus pasākumi.
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pieprasījuma prognozes;
d. ņemot vērā, ka saskaņā ar Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
Reģionālās attīstības koordinācijas padomes
2017.gada 25.janvāra sēdē nolemto (protokols
Nr.5) IZM ir dots uzdevums līdz 2017.gada
28.februārim iesniegt Reģionālās attīstības
koordinācijas padomē informāciju par termiņiem,
kuros pašvaldības plāno iesniegt projektu
iesniegumus CFLA 8.1.2. SAM ietvaros, tomēr
sagatavot un līdz 2017.gada 31.martam iesniegt
CFLA projektu iesniedzēju plānoto maksājumu
pieprasījumu
iesniegšanas
prognozes
2017.gadam mēnešu griezumā nav iespējams, jo
tiek ieguldīts intensīvs darbs pašvaldību attīstības
programmas investīciju plānu 8.1.2. SAM
projektu idejas vai projektu ideju konceptu
saskaņošanai un virzīšanai apstiprināšanai Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
Reģionālās attīstības koordinācijas padomē, kas ir
priekšnosacījums, lai CFLA varētu uzaicināt
pašvaldības sagatavot projektu iesniegumus.
e. saskaņā ar IZM plānoto laika
grafiku 8.3.6.2.SAM pasākuma “Izglītības
kvalitātes monitoringa sistēmas izveide” MK
noteikumus paredzēts pieņemt MK š.g. augustā,
ņemot vērā projekta iesnieguma sagatavošanai,
vērtēšanai un līguma slēgšanai nepieciešamo
laiku, maksājumi finansējuma saņēmējam
2017.gada ietvaros nav plānoti, kā arī nav
iespējams noteikt precīzāku projekta iesnieguma
iesniegšanas termiņu CFLA;
f. 1.1.1.5.SAM pasākuma “Atbalsts
starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā
un inovācijās” MK noteikumu projektu paredzēts
FMizz_130317_ES_fondi
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izsludināt VSS š.g. februārī, līdz ar to nav
iespējams līdz 2017.gada 31.martam iesniegt
CFLA projektu iesniedzēju plānoto maksājumu
pieprasījumu
iesniegšanas
prognozes
2017.gadam mēnešu griezumā, kā arī nav
iespējams noteikt precīzāku projektu iesniegumu
iesniegšanas termiņu CFLA;
g. 1.1.1.4.SAM pasākuma “P&A
infrastruktūras attīstīšana Viedās specializācijas
jomās un zinātnisko institūciju institucionālās
kapacitātes
stiprināšana”
un
8.1.1.SAM
“Palielināt modernizēto STEM, tajā skaitā
medicīnas un radošās industrijas, studiju
programmu skaitu” ietvaros š.g. martā/aprīlī
plānots pabeigt attīstības stratēģiju saskaņošanu,
kā rezultātā līdz 2017.gada 31.martam nav
iespējams iesniegt CFLA projektu iesniedzēju
plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas
prognozes 2017.gadam mēnešu griezumā, kā arī
nav iespējams noteikt precīzāku projektu
iesniegumu iesniegšanas termiņu CFLA;
h. 8.1.3.SAM
“Palielināt
modernizēto profesionālās izglītības iestāžu
skaitu” ietvaros nav iespējams līdz 2017.gada
31.martam iesniegt CFLA projektu iesniedzēju
plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas
prognozes 2017.gadam mēnešu griezumā, kā arī
nav iespējams noteikt precīzāku projektu
iesniegumu iesniegšanas termiņu CFLA to
Kultūras ministrijas pārziņa esošo profesionālās
izglītības iestāžu gadījumā, kurām līdz 2017.gada
beigām ir jāiegūst profesionālās izglītības
kompetences centra statuss, lai varētu pretendēt
uz atbalsta saņemšanu 8.1.3.SAM ietvaros.
Saskaņā ar KM sniegto informāciju šīs izglītības
FMizz_130317_ES_fondi
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iestādes plāno iesniegt projektu iesniegumus
CFLA 2018.gada I cet.
Satiksmes ministrija
Informatīvā ziņojuma 4.punkts, 44.-45.lpp.,
Ministru kabineta protokollēmuma 7.punkts:
ziņojuma projektā ir minēts un Ministru kabineta
protokollēmuma projektā ir iekļauts uzdevums
ministrijām, sadarbojoties ar plānotajiem projektu
iesniedzējiem, sniegt informāciju CFLA
ierobežotas
projektu
iesniegumu
atlases
projektiem noteikto maksājumu pieprasījumu
iesniegšanas plānu 2017.gadam aktualizēšanai.
Vēlamies atzīmēt, ka atbilstoši Eiropas
Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda
2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības
likumam atbildīgās iestādes pienākums ir
nodrošināt SAM rezultātu sasniegšanu, tai skaitā
iznākuma un rezultāta rādītāju sasniegšanas
uzraudzību. Atkārtoti vēršam uzmanību, ka
projektu atlases kritēriju un tiesiskā regulējuma
izstrāde, tostarp arī potenciālo projektu saraksta
identificēšana ierobežotas projektu iesniegumu
atlases gadījumā, kā arī SAM ieviešanas
uzraudzība procesuāli pilnībā izslēdz projektu
īstenošanas uzraudzības posmu. Vienlaikus
atbilstoši Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas
perioda vadības likumam sadarbības iestādes
pienākums ir veikt projektu iesniegumu atlasi,
nodrošināt projektu īstenošanas uzraudzību un
kontroli, projektu mērķu un iznākuma rādītāju
sasniegšanas uzraudzību, analizēt problēmas
projektu īstenošanā, u.c. Līdz ar to, ņemot vērā
minēto, atbilstoši tiesiskajam regulējumam
FMizz_130317_ES_fondi
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sadarbība ar plānotajiem projektu iesniedzējiem,
projektiem noteikto maksājumu pieprasījumu
iesniegšanas plāna sagatavošana ir sadarbības
iestādes, nevis atbildīgās iestādes funkcija un
tiesība (izņemot lielo projektu sagatavošanas
posmu līdz projekta iesnieguma iesniegšanai
CFLA, kas precizēts Ministru kabineta 2016.gada
3.maija sēdes protokollēmumā (prot.Nr.21,
17.§)). Ņemot vērā minēto, lūdzam ziņojuma
projektā un protokollēmuma projektā svītrot
minēto uzdevumu attiecībā uz nozaru ministrijām
vai precizēt tā redakciju atbilstoši 2014.2020.gada plānošanas perioda vadības un
kontroles
sistēmai
un
normatīvajam
regulējumam.
7.

Protokollēmuma 8.punkts (ar ko
papildināts neformālās
saskaņošanas laikā):
8. Nozares ministrijai vai citai
centrālajai valsts iestādei (turpmāk
– ministrija) kā finansējuma
saņēmējam, kā arī par tās
institucionālajā padotībā esošajām
iestādēm, kuras ir finansējuma
saņēmēji, nodrošināt nepieciešamo
pasākumu
veikšanu,
lai
nodrošinātu šī protokollēmuma
7.punktā
noteikto
Kohēzijas
politikas
ES
fondu
2014. - 2020. gada plānošanas
perioda ierobežotas projektu
iesniegumu
atlases
projektu
maksājumu
pieprasījumu
iesniegšanas plānus.”
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Dzēsts protokollēmuma punkts.
Ņemts vērā
Skaidrojam, ka, nozares
Lūdzam skaidrot 8.punkta mērķi, kā arī pamatot, ministrijas
aicinātas
kāpēc nozares ministrijai būtu jāveic pasākumi pastiprināti rūpēties par
maksājumu pieprasījumu plānu iesniegšanai par savas iestādes un savas
tās institucionālajā padotībā esošajā iestādēm.
padotības iestādes vai
kapitālsabiedrības,
kurā
attiecīgā nozares ministrija
ir kapitāldaļu turētājs,
projektu
maksimāli
sekmīgu
un
valsts
interesēm
atbilstošu
projektu ieviešanu.
Labklājības ministrija
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8.

9.

Informatīvā ziņojuma 17. un
49. lpp

Informatīvā ziņojuma 23. lpp

Izglītības un zinātnes ministrija

Ņemts vērā

Lūdzam aktualizēt informatīvā ziņojuma
4.punktā “ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas
perioda ieviešana” (turpmāk – 4.punkts) minēto
informāciju (17.lpp. un 49.lpp.) par DP
grozījumiem, ņemot vērā, ka tajos ir iekļauti arī
8.prioritārā virziena “Izglītība, prasmes un
mūžizglītība” snieguma ietvarā noteikto ESF un
ERAF finanšu rādītāju starpposma vērtību
2018.gadam
grozījumi
(samazinājums).
Vienlaikus lūdzam precizēt informāciju par
riskiem mērķu nesasniegšanai (49.lpp.), ņemot
vērā, ka MK protokollēmumā ir iekļauti
uzdevumi arī citām ministrijām, ne tikai IZM.
Izglītības un zinātnes ministrija

Skatīt
informatīvā
ziņojuma
4.sadaļā
“ES
fondu
2014.2020.gada plānošanas perioda
ieviešana” informāciju par DP
grozījumiem
un
4.sadaļas
apakšsadaļā
“Snieguma ietvara
rādītāju mērķu līdz 2018. gada
beigām nesasniegšanas riski gadā un
nepieciešamā rīcība” precizētās
redakcijas.

Ņemts vērā

Skatīt
informatīvā
precizēto redakciju.

Lūdzam precizēt un papildināt informatīvā
ziņojuma 4.punktā minēto informāciju (23.lpp.)
par IZM noteiktajām darbībām. Skaidrojam, ka
IZM saskaņo pašvaldību attīstības programmas
investīciju plānu 8.1.2. SAM projektu idejas vai
projektu ideju konceptus, tādējādi norādām uz
IZM un pašvaldību savstarpējo sadarbību ar
pašvaldībām un pašvaldību kompetenci sagatavot
un iesniegt IZM kvalitatīvi izstrādātas projekta
idejas vai projekta ideju konceptus. Vienlaikus ar
8.1.2. SAM ieguldījumiem pašvaldības projekta
idejās pamato atbalstam izvirzīto izglītības
iestāžu nākotnes attīstības iespējas, vērtējot
pašvaldības un reģiona demogrāfisko un
ekonomisko situāciju, tādējādi jautājumu skatot
plašāk, t.sk. attiecībā uz izglītības iestādēm, kas
netiek virzītas kā labuma guvējas 8.1.2. SAM
(pašvaldību izglītības iestāžu tīkls) ietvaros.
FMizz_130317_ES_fondi

ziņojuma
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10.

11.

Informatīvā ziņojuma 29. lpp

Informatīvā ziņojuma 31. lpp

Satiksmes ministrija
Informatīvā ziņojuma 3.punkts, 29.lpp.: ziņojuma
projektā minēts, ka līdz šim ir rekonstruēti
autoceļi 112 km garumā, kas ir 24% no 2018.gadā
plānotās vērtības. Vēršam uzmanību, ka atbilstoši
darbības
programmai
“Izaugsme
un
nodarbinātība” un attiecīgo specifisko atbalsta
mērķu (SAM) Ministru kabineta noteikumiem
starpposma rādītājs ir izsludināti būvniecības
iepirkumi. Ņemot vērā minēto, lūdzam precizēt
ziņojuma projektu, svītrojot vārdus “kas ir 24%
no 2018.gadā plānotās vērtības”.
Izglītības un zinātnes ministrija
Lūdzam papildināt informatīvā ziņojuma
4.punktā sniegto informāciju (31.lpp.) ar
plānotajiem termiņiem KP VIS pilnveidošanai.
Skaidrojam, ka KP VIS ir ļoti nozīmīgs
instruments projektu kontrolē un uzraudzībā,
tāpēc nepieciešams pēc iespējas īsākā termiņā
nodrošināt KP VIS plašākas izmantošanas
iespējas, tai skaitā efektīvākas datu analīzes
iespējas.

12.

Informatīvā ziņojuma 34. lpp

Satiksmes ministrija
Informatīvā ziņojuma 4.punkts, 34.lpp.: ziņojuma
projektā minēts, ka projekta “Latvijas dzelzceļa
tīkla elektrifikācija” virzība ir iekavēta par 2
gadiem, kas rada pieaugošu risku projekta
īstenošanai līdz 2023.gadam. Vēršam uzmanību,
ka lielo projektu iesniegšana Eiropas Komisijā
tika sākotnēji (t.i. darbības programmas
“Izaugsme un nodarbinātība” izstrādes laikā –
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Ņemts vērā

Ņemts vērā
Skaidrojam, ka CFLA
regulāri
informē
gan
ministrijas
(t.sk.
regulārajās
uzraudzības
sanāksmēs),
gan
potenciālos
projektu
iesniedzējus
un
finansējuma
saņēmējus,
citus interesentus par KP
VIS attīstības un iespēju
jautājumiem.
Ņemts vērā
Skaidrojam,
ka
lielā
projekta
vēlāka
nekā
sākotnēji
plānots
uzsākšana ir fakts un tas
jāņem
vērā
visām
iesaistītām
vai
ieinteresētām pusēm, jo
rezerves laika vairs nav
turpmākiem kavējumiem

Informatīvajā ziņojumā svītrots “kas
ir 24 % no 2018. gadā plānotās
vērtības”. Ņemot vērā KPVIS
2017. gada februārī ievadīto aktuālo
par 2016. gadā sasniegto vērtību,
informatīvajā
ziņojumā
tiek
precizēts rekonstruēto autoceļu
garums – 178 km. Precizēto
redakciju
skatīt
informatīvā
ziņojuma 4. sadaļas apakšsadaļā
“Sasniegto investīciju rezultātu
piemēri”.
Skatīt
informatīvā
precizēto redakciju.

ziņojuma

Skatīt
informatīvā
precizēto redakciju.

ziņojuma
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13.

Informatīvā ziņojuma 37., 44.,
45., 46. un 75. lpp.

2013. - 2014.gads) plānota, balstoties uz 2007.- kādu
neparedzētu
2013.gada plānošanas perioda pieredzi un Eiropas sarežģījumu risināšanai.
Savienības fondu ieviešanas sistēmu. Finanšu
ministrija
izstrādāja
Eiropas
Savienības
struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.2020.gada plānošanas perioda vadības likumā
noteiktos - “horizontālos” - Ministru kabineta
noteikumus tikai 2015.gadā, savukārt SAM /
pasākumu ieviešanas noteikumi tika izstrādāti pēc
horizontālā tiesiskā ietvara un tam saistošo
metodisko materiālu izdošanas - pamatā
2016.gadā, līdz ar to, norāde par lielo projektu
kavējumu ir nekorekta, jo projektu nebija
iespējams ne izstrādāt, ne iesniegt Eiropas
Komisijā pirms nacionālā tiesiskā regulējuma
izstrādes un nacionālā līmeņa kompetentās
iestādes (Centrālās finanšu un līgumu aģentūras
(CFLA)) lēmuma par projekta apstiprināšanu.
Papildus norādām, ka saskaņā ar Ministru
kabinetā apstiprināto SAM īstenošanas laika
grafiku projekta iesniegšana CFLA tika plānota
š.g. februārī un apstiprināšana š.g. aprīlī1. Ņemot
vērā minēto, lūdzam attiecīgi precizēt ziņojuma
projektu, atbilstoši precizējot izklāstu par projekta
virzības kavējumu un kavējuma periodu.
Ņemts vērā
Skatīt
informatīvā
Labklājības ministrija
Skaidrojam, ka nav plānots precizēto redakciju.
Lūdzam precizēt ziņojuma projekta 37., 44., 45., noteikt uzdevumus vai
46. un 75. lpp. norādīto attiecībā uz fondu vadībā atbildību
pretēji
iesaistīto iestāžu kompetencēm, ņemot vērā: a) ka normatīvajos aktos vai
vadošā iestāde var deleģēt konkrētus uzdevumus, individuālās
starpresoru

ziņojuma

Informācija atrodama vietnē: http://www.esfondi.lv/planosanas-dokumenti, iekļauts arī
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas
zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas investīciju progresu līdz 2015.gada 31.decembrim
1
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14.

Informatīvā ziņojuma 42.lpp

ne atbildību; b) ES struktūrfondu un Kohēzijas
fonda 2014. – 2020.gada plānošanas perioda
vadības likumā un horizontālajos Ministru
kabineta (turpmāk – MK) noteikumos noteiktos
pienākumus sadarbības iestādei un atbildīgajām
iestādēm; c) ka atbilstoši MK 2015.gada
24.februāra noteikumu Nr.108 “Kārtība, kādā
uzrauga un izvērtē Eiropas Savienības
struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanu, kā
arī izveido un izmanto Kohēzijas politikas fondu
vadības
informācijas
sistēmu
2014.–
2020.gadam” anotācijā noteiktajam, sadarbības
iestādes pārziņā ir ar investīciju finanšu progresu
saistīti jautājumi projektu līmenī, savukārt
atbildīgo iestāžu – galvenokārt specifisko atbalsta
mērķu (turpmāk – SAM) līmenī. Līdz ar to par
uzdevumiem, kuri saistīti ar projektu līmeni un
maksājumu pieprasījumu intensificēšanu (t.sk.
aktīvas komunikācijas veikšanai, lai paātrinātu
maksājumu plūsmu) kā atbildīgie būtu nosakāma
vadošā iestāde un sadarbības iestāde,
nepieciešamības gadījumā sadarbojoties ar
atbildīgajām iestādēm. Tāpat ziņojuma projekta
tekstā, kur minētas iestādes un pie uzdevuma
norādīts “atbilstoši kompetencei”, lūdzam īsi
definēt deleģēto pienākumu attiecīgā uzdevuma
izpildei;

vienošanās
ar
CFLA
paredzētajam.
Attiecīgi
termins
“atbilstoši
kompetencei” nav precīzi
definējams.

Labklājības ministrija

Ņemts vērā
Precizēta
ziņojuma
redakcija
un
protokollēmuma punkti un
apakšpunkti (t.sk. izteikti
jaunā secībā).
No atbildīgajām iestādēm
tiek lūgta tikai tāda

Saskaņā ar ziņojuma projekta 42.lpp. minēto
aprakstu, ir plānots jauns uzraudzības, finanšu
disciplīnas un risku pārvaldības instruments
ierobežotas
projektu
iesniegumu
atlases
projektiem un to ir plānots attiecināt arī uz
potenciālajiem projektu iesniegumiem. Attiecībā
FMizz_130317_ES_fondi

Skatīt informatīvā ziņojuma
precizēto redakciju un
Protokollēmuma 3.1. un
3.6.apakšpunktus.
3.1.Ekonomikas
ministrijai,
Izglītības un zinātnes ministrijai,
Labklājības ministrijai, Satiksmes
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uz LM ir identificēts 9.3.1.SAM “Attīstīt
pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei
ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti
neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā”
9.3.1.1.pasākums “Pakalpojumu infrastruktūras
attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai”
(turpmāk – 9.3.1.1.pasākums), par kuru būtu
gatavojama projektu ieviešanas un maksājumu
pieprasījumu
plāna
informācija.
9.3.1.1.pasākuma gadījumā būtu sagatavojama
informācija par maksimums 115 pašvaldību
projektiem, kuriem projektu finansējuma apmērs
būs zināms pēc deinstitucionalizācijas plānu
izstrādes 9.2.2.SAM “Palielināt kvalitatīvu
institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo
pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi
pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar
invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākuma
“Deinstitucionalizācija” ietvaros (plānu izstrāde
plānota līdz 2017.gada 31.decembrim). Saskaņā
ar MK 2016.gada 20.decembra noteikumu Nr.871
“Darbības
programmas
“Izaugsme
un
nodarbinātība” 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa
“Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu
aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti
neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā”
9.3.1.1.pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras
attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai”
pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases
kārtas īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK
2016.gada 20.decembra noteikumi Nr.871) 24.2.
un
25.2.apakšpunktu
LM
pēc
minēto
deinstitucionalizācijas plānu apstiprināšanas
informēs sadarbības iestādi par katrai pašvaldībai
pieejamo finansējuma apmēru. Līdz ar to LM
FMizz_130317_ES_fondi

informācija, kas nav CFLA
rīcībā un kura nav un nebūs
iekļauta MK noteikumu
dokumentācijā. Tādējādi
ievērojami
samazināts
atbildīgo
iestāžu
ieguldāmais
administratīvais resurss, kā
arī
noteikti
saprātīgi
termiņi,
samērojot
ar
problēmjautājuma risku.
Skaidrojam, ka nav plānots
noteikt uzdevumus vai
atbildību
pretēji
normatīvajos aktos vai
starpresoru
vienošanās
paredzētajam. Piekrītam,
ka CFLA ir atbildīga par
projektu
ieviešanas
uzraudzību,
citastarpā
uzturot komunikāciju ar
finansējuma saņēmējiem.
Vienlaikus, tā kā MK
noteikumu vai atlases
dokumentācijā
par
attiecīgo
ierobežotas
projektu
iesniegumu
atlases (IPIA) specifisko
atbalsta mērķu un to
pasākumu
īstenošanu
atbildīgās iestādes vairumā
gadījumu nav paredzējušas
nepieciešamo informāciju
un nav noteikušas katra
potenciālā IPIA projekta

ministrijai, Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai,
Veselības ministrijai un Finanšu
ministrijai nodrošināt uzdevumu
izpildi
atbilstoši
informatīvā
ziņojuma 2. pielikumā “Ministru
kabineta noteikumu apstiprināšanas
laika grafiks 2017. – 2019. gados
Kohēzijas politikas ES fondu
2014 – 2020. gada plānošanas
periodā”
noteiktajam
laika
grafikam, kā arī Ministru kabineta
noteikumu dokumentos noteikt
katra
ierobežotas
projektu
iesniegumu atlases plānotā projekta
iesnieguma iesniegšanas termiņu un
indikatīvo ikgadējo projekta naudas
plūsmu.
3.6.
Izglītības
un
zinātnes
ministrijai, Ekonomikas ministrijai,
Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai, Satiksmes
ministrijai un Veselības ministrijai
kā atbildīgajām iestādēm sadarbībā
ar
informatīvā
ziņojuma
6.pielikumā norādīto specifisko
atbalsta mērķu un to pasākumu
projektu iesniedzējiem nodrošināt
trūkstošās
informācijas
par
ierobežotas projektu iesniegumu
atlases plānoto projektu iesniegumu
indikatīvo iesniegšanas termiņu un
maksājuma pieprasījumu plānu

29
šobrīd nevar sniegt informāciju par projektu
ieviešanas plāniem, jo šobrīd vēl nav zināms
katram projektam paredzētais finansējuma
apmērs. Turklāt pie tik liela apmēra projektu
iesniedzējiem
nav
iespējams
sagatavot
informāciju tik īsā termiņā – līdz 2017.gada
31.martam – un attiecībā uz pašvaldībām tas
radītu virkni jautājumu (kas ir būtiski projektu
ieviešanas plānu un maksājumu pieprasījumu
prognožu sagatavošanā), uz kuriem šobrīd nav
atbilžu, bet būs pēc deinstitucionalizācijas plānu
izstrādes. Ievērojot minēto, lūdzam nepieciešamo
ieviešanas un maksājumu plānu informāciju par
potenciālajiem projektu iesniegumiem apkopot
SAM līmenī, attiecīgi precizējot informatīvā
ziņojuma aprakstu;
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iesniegšanas termiņu, tad
šobrīd ir pieļauta augsta
riska situācija, kad projektu
īstenotāji var iesniegt
projektus pēc gada vai pat
vēlāk, jeb izlemt neiesniegt
vispār. Šādā gadījumā,
riskam iestājoties, var
nākties secināt, ka Latvija
kopumā
zaudē
ES
finansējumu, jo vairs nav
iespējams paspēt īstenot
citu projektu pietiekamā
finanšu apmērā.
FM mērķis ir nepieļaut
šādu
negatīvu
seku
iestāšanos, jau šobrīd radot
iespēju izanalizēt projektu
iesniedzēju plānus, kā arī
turpmāk rosināt proaktīvu
vai koriģējošu attiecīgu
rīcību. Tādēļ ziņojumā un
protokllēmumā
iekļauts
attiecīgs uzraudzības vai
risku
pārvaldības
instruments.
Aicinām operatīvā līmenī
ar CFLA vienoties par
efektīvāko
veidu
šī
uzdevuma izpildē. Svarīgi,
lai CFLA šī informācija
būtu
pieejama,
nav
noteicoši, kas šo trūkstošo
informāciju
apkopo.
Iestādes savā starpā var

(detalizēts
nepieciešamās
informācijas apjoms un forma
katram
projekta
iesniedzējam
pieejama
tīmekļa
vietnē
http://www.esfondi.lv/upload/1_ipi
a.xlsx ) sniegšanu Centrālajai
finanšu un līgumu aģentūrai līdz
2017. gada 15. aprīlim. Gadījumos,
kad nepieciešamā informācija būs
pieejama
Ministru
kabineta
noteikumu dokumentos atbilstoši šī
protokollēmuma 3.1.apakšpunktam,
informācija atsevišķi nav jāiesniedz.
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vienoties. Atzīmējams, ka
līdzšinēji šī jautājuma
risināšanā ministrijas un
CFLA
pozitīvi
un
rezultatīvi jau sadarbojas,
kā rezultātā CFLA lielu
daļu informācijas jau ir
apkopojusi (par pieejamo
informāciju papildus nekas
netiek prasīts).
Skaidrojam, ka pēc IPIA
projektu ieviešanas plāna
pirmreizējās aizpildīšanas
šo
informāciju
nepieciešamības gadījumā
aktualizēs un uzraudzīs
CFLA (un pēc vienošanās
sadarbībā ar atbildīgo
iestādi).
Iepriekš minētais izskaidro
šī IPIA projektu līmeņa
plāna
atšķirību
no
specifiskā atbalsta līmeņa
plāna, kas ir balstīts uz
pieņēmumiem,
nezinot
reālos pašu potenciālo
projektu iesniedzēju IPIA
projektu plānus. Tāpat
efektīvas risku pārvaldības
nolūkos,
lai
fokusētu
korektīvās vai veicinošās
darbības,
nepieciešams
zināt operatīvi, kuram
projektam (galvenokārt, ar
ievērojamu
finanšu
FMizz_130317_ES_fondi
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ietekmi) būtu piemērojami
kādi papildus pasākumi.
15.

Informatīvā ziņojuma 42.lpp

Labklājības ministrija

Ņemts vērā

Lūdzam precizēt 45.lpp aprakstu, ņemot vērā, ka
LM Eiropas Sociālā fonda (turpmāk – ESF) N+3
finanšu mērķu izpildi 2017.gadā plāno 163%
apmērā no LM pārziņā esošo SAM ietvaros
apgūstamā finansējuma saskaņā ar N+3 principu.
Neskatoties uz to, ka N+3 principa izpildi vērtē
kopumā ES fonda līmenī, ja ziņojuma projektā
veic izvērtējumu pa atbildīgo iestāžu pārziņā
esošajiem SAM, tad arī ir jāņem vērā N+3 finanšu
mērķa sadalījums pa atbildīgajām iestādēm, kas,
lai arī nekur nav noteikts, ir proporcionāli
aprēķināms pret kopumā ES fondam sasniedzamo
finanšu mērķi. Kā jau minēts iepriekš, LM
saskaņā ar šī brīža prognozēm N+3 finanšu mērķi
plāno sasniegt 163% apmērā no uz LM SAM
attiecināmā ESF finansējuma. Ievērojot minēto,
piedāvājam 45.lpp. par LM N+3 finanšu mērķa
izpildi aprakstu izteikt šādā redakcijā:
“LM pārziņā esošajos SAM/pasākumos
progress kopumā vērtējams pozitīvi. Neskatoties
uz nobīdēm atsevišķu pasākumu īstenošanā, tas
neietekmē ESF N+3 izpildi LM SAM līmenī.”
Kā alternatīvu redzam aprakstu neveidot atbildīgo
iestāžu līmenī, bet kopumā par ESF SAM.
16.

Informatīvā ziņojuma 46.lpp

Labklājības ministrija

Ņemts vērā, ziņojumā
iekļaujot skaidrojumu.

Lūdzam precizēt ziņojuma projekta 46.lpp,
svītrojot LM pienākumu veikt pasākumus, lai Novērtējams LM darbs un
salīdzinoši
intensificētu projektu un maksājumu plūsmu sasniegtais
attiecībā uz Eiropas Reģionālās attīstības fonda labāks rezultāts, kas bija
iespējams, galvenokārt, dēļ
FMizz_130317_ES_fondi

Skatīt
informatīvā
precizēto redakciju.

ziņojuma

Protokollēmuma 3.4. un
3.5.apakšpunkti:
3.4.Centrālajai finanšu un līgumu
aģentūrai sadarbībā ar Izglītības
un zinātnes ministriju, Labklājības
ministriju, Veselības ministriju,
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(turpmāk – ERAF) N+3 finanšu mērķi, ņemot
vērā, ka LM pārziņā nav projektu, kas rada
sertificēto izdevumu apjomu uz 2018.gada
beigām, jo:
 9.3.1.1.pasākuma īstenošanas uzsākšana ir
iespējama ne ātrāk kā 2018.gada vidū (proti,
atbilstoši MK 2016.gada 20.decembra
noteikumiem Nr.871 paredzēts, ka projektu
iesniegumu atlase 9.3.1.1.pasākuma ietvaros
tiks īstenota no 2018.gada 1.janvāra līdz
2018.gada 31.decembrim. Attiecīgi ERAF
projektu īstenošanas uzsākšana ir iespējama
ne ātrāk kā 2018.gada otrajā pusē);
 9.3.1.SAM
9.3.1.2.pasākuma
“Infrastruktūras attīstība funkcionēšanas
novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju
(tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas fonda
izveidei” (turpmāk – 9.3.1.2.pasākums)
projekta īstenošana šobrīd ir apturēta
(atbilstoši MK 2015.gada 20.oktobra
noteikumiem
Nr.601
“Darbības
programmas “Izaugsme un nodarbinātība”
Eiropas Sociālā fonda 9.1.4.specifiskā
atbalsta mērķa “Palielināt diskriminācijas
riskiem pakļauto iedzīvotāju integrāciju
sabiedrībā un darba tirgū” 9.1.4.2.pasākuma
“Funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo
tehnoloģiju
(tehnisko
palīglīdzekļu)
apmaiņas sistēmas izveide un ieviešana”
īstenošanas noteikumi” 2017.gada beigās
uzraudzības padome varēs pieņemt lēmumu
par 9.3.1.2.pasākuma darbību, kuras saistītas
ar ēku pārbūvi un atjaunošanu, teritorijas
labiekārtošanu, funkcionēšanas novērtēšanas
FMizz_130317_ES_fondi

ātrākas
projektu
uzsākšanas
no
valsts
budžeta līdzekļiem.
Tomēr jāņem vērā, ka EK
noteiktais n+3 finanšu
mērķis attiecas uz visu ESF
kopā, tāpat
snieguma
ietvara mērķis jāizpilda
katra prioritārā virziena ES
fondam kopā. Tādēļ, kad
iespējams, nepieciešams
visām iesaistītajām pusēm
sadarboties, lai Latvija
kopumā nezaudētu ES
finansējuma iespējas.
Papildus saskatām, ka,
iespējams, LM pārziņā
esošajos pasākumos arī var
rasties īstenošanas riski vai
iespējas vienkāršot vai
paātrināt ieviešanu, ja ne
šobrīd, tad kādā brīdī
turpmāk,
kā
liecina
līdzšinējā arī iepriekšējo
plānošanas
periodu
pieredze.
Tiks respektēts, ja CFLA
un LM, sadarbojoties,
konstatēs, ka nav iespējams
un
nav
nepieciešams
papildus
intensificēt
attiecīgus procesus.

Tieslietu
ministriju,
Valsts
kanceleju un Finanšu ministriju kā
atbildīgajām
iestādēm
veikt
koordinētus un mērķtiecīgus
pasākumus,
lai
atbilstoši
kompetencei
nodrošinātu
attiecīgās ministrijas pārziņā esošā
Eiropas Sociālā fonda specifiskā
atbalsta
mērķa
projektu
iesniegumu
un
maksājumu
pieprasījumu sagatavošanas un
iesniegšanas Centrālajā finanšu un
līgumu aģentūrā intensificēšanu.
3.5.Centrālajai finanšu un līgumu
aģentūrai sadarbībā ar Izglītības
un zinātnes ministriju, Satiksmes
ministriju, Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministriju,
Ekonomikas ministriju, Kultūras
ministriju, Zemkopības ministriju,
Labklājības ministriju, Veselības
ministriju un Finanšu ministriju kā
atbildīgajām iestādēm
veikt
koordinētus un mērķtiecīgus
pasākumus,
lai
atbilstoši
kompetencei
nodrošinātu
attiecīgās ministrijas pārziņā esošā
Eiropas Reģionālās attīstības
fonda specifiskā atbalsta mērķa
projektu
iesniegumu
un
maksājumu
pieprasījumu
sagatavošanas un iesniegšanas
Centrālajā finanšu un līgumu
aģentūrā intensificēšanu.
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sistēmas (laboratorijas) aprīkojuma un
asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu)
iegādi, uzsākšanu). Pamatojoties uz minēto,
faktiskā snieguma ietvara izpilde (izdevumu
sertificēšana) sāksies tikai 2018.gada otrajā
pusē.
Vienlaikus vēlamies vērst uzmanību, ka LM
pārziņā esošo ERAF projektu kopsumma ir
neliela un tā nerada būtisku ietekmi uz ERAF
N+3 finanšu mērķu 2017.gadam izpildi kopumā.
17.

18.

Informatīvā ziņojuma 46. un
75. lpp

Informatīvā ziņojuma 49.lpp

Labklājības ministrija
Lūdzam pārskatīt terminu “nozaru ministrija” un
“atbildīgā iestāde” lietojumu ziņojuma projektā.
Piemēram, ziņojuma 46. lpp. noteikts, ka nozaru
ministrijām būtu jāveic pasākumi, lai intensificētu
projektu un maksājumu plūsmu, savukārt 75.lpp.
noteikts, ka nozaru ministrijām būtu jānodrošina
nepieciešamie papildu uzraudzības un kontroles
mehānismi, lai nepieļautu turpmāku projekta
ieviešanas kavēšanu. Lūdzam skaidrot, kāpēc
šāds uzdevums ir noteikts nozaru ministrijām
(nevis Centrālai finanšu un līgumu aģentūrai
nepieciešamības gadījumā sadarbojoties ar
atbildīgajām iestādēm) un kādus konkrētus
pasākumus un mehānismus Vadošā iestāde šeit ir
domājusi;
Izglītības un zinātnes ministrija
Lūdzam precizēt informāciju informatīvā
ziņojuma grafikā Nr.29 (49.lpp.), 8.2.2.SAM
rādītāju „ārvalstu skolotāji” aizstājot ar „ārvalstu
pasniedzēji”.
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Skatīt
informatīvā
Ņemts vērā
Skaidrojam, ka, nozares precizēto redakciju.
ministrijas
aicinātas
pastiprināti rūpēties par
savas iestādes un savas
padotības iestādes vai
kapitālsabiedrības,
kurā
attiecīgā nozares ministrija
ir kapitāldaļu turētājs,
projektu
maksimāli
sekmīgu
un
valsts
interesēm
atbilstošu
projektu ieviešanu.

Ņemts vērā

Skatīt
informatīvā
precizēto redakciju.

ziņojuma

ziņojuma
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19.

Informatīvā ziņojuma 2.pielikums

Satiksmes ministrija

Ņemts vērā

Informatīvā ziņojuma 2.pielikums: pasākumam
6.2.1.1. “Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija”
lūdzam precizēt kolonnā “MK noteikumi”
“Izpilde” norādīto informāciju uz “izpildīts”, jo
pasākuma īstenošanas Ministru kabineta
noteikumi apstiprināti 2017.gada 31.janvārī, vai
norādīt konkrētu izpildes datumu nevis kā
plānotu.
20.

Informatīvā ziņojuma 2.pielikums

Izglītības un zinātnes ministrija

a. Ņemts vērā

Lūdzam precizēt informāciju informatīvā b. Ņemts vērā
ziņojuma 2.pielikumā2:
a. 1.1.1.5.
SAM
pasākumam
„Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem
pētniecībā un inovācijās” MK noteikumu
izsludināšanu VSS precizēt uz 2017.gada
februāri, ņemot vērā, ka janvārī MK noteikumi
VSS nav izsludināti. Attiecīgi MK noteikumu
apstiprināšanu MK saglabāt atbilstoši sākotnēji
plānotajam termiņam 2017.gada aprīlī;
b. 8.2.2. SAM „Stiprināt augstākās
izglītības institūciju akadēmisko personālu
stratēģiskās specializācijas jomās” (visām
kārtām) kritēriju komplekta iesniegšanu AK un
MK noteikumu izsludināšanu VSS precizēt uz
2017.gada
septembri,
MK
noteikumu
apstiprināšanu MK precizēt uz 2017.gada
novembri;

2

Skatīt
precizēto
informatīvā
ziņojuma 2.pielikumu.

Precizējumus skatīt informatīvā
ziņojuma 2.pielikumā.

Ministru kabineta noteikumu apstiprināšanas laika grafiks 2017. - 2019.gados Kohēzijas politikas ES fondu 2014-2020.gada plānošanas perioda ietvaros, statuss līdz 24.01.2017.
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21.

Informatīvā ziņojuma 2.pielikums

Izglītības un zinātnes ministrija
Lūdzam precizēt informāciju
ziņojuma 2.pielikumā3:

informatīvā

8.3.6.2.SAM pasākuma “Izglītības kvalitātes
monitoringa sistēmas ieviešana” ietvaros
uzdevumu izpildes termiņus saglabāt atbilstoši
IZM plānotajiem termiņiem, lai nodrošinātu
sākotnējā novērtējuma un MK noteikumu
projekta izstrādi, vienlaikus neaizkavējot citu
IZM pārziņā esošo SAM ieviešanas uzsākšanu,
t.sk. nodrošinot IZM 2017.gadam izvirzīto mērķu
sasniegšanu.
22.

Informatīvā ziņojuma 3.pielikums

Satiksmes ministrija
Informatīvā ziņojuma 3.pielikums: lūdzam
precizēt rādītāju:
- Videi
draudzīgā
sabiedriskajā
transportā pārvadātie pasažieri (4.5.1.);
- Vidējais transportlīdzekļa aizkavējuma laiks
(6.1.3.);
- Rekonstruēto vai izbūvēto tiltu, pārvadu un
tuneļu kopējais garums (6.1.3.1.);
- Izbūvēto, rekonstruēto vai modernizēto
alternatīvo kravas ceļu, ielu un pārvadu
kopējais garums sasaistei ar TEN-T (6.1.4.);
- Izbūvēto, rekonstruēto vai modernizēto
alternatīvo kravas ceļu, ielu un pārvadu
kopējais garums sasaistei ar TEN-T
(6.1.4.1.);
- Izbūvēto, rekonstruēto vai modernizēto
alternatīvo kravas ceļu, ielu un pārvadu

3

Panākta
vienošanās,
jautājums
izdiskutēts
2017.gada
2.marta
Sadarbības partneru darba
grupā par ES fondu
jautājumiem, termiņš MK
noteikumu
projekta
iesniegšanai
MK
2017.gada maijs.

Ņemts vērā

Precizējumus skatīt informatīvā
ziņojuma 3.pielikumā.

Ministru kabineta noteikumu apstiprināšanas laika grafiks 2017. - 2019.gados Kohēzijas politikas ES fondu 2014-2020.gada plānošanas perioda ietvaros, statuss līdz 24.01.2017.
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23.

Informatīvā ziņojuma 3.pielikums

kopējais garums sasaistei ar TEN-T
(6.1.4.2.)
plānotās vērtības 2023.gadā atbilstoši darbības
programmā “Izaugsme un nodarbinātība”
noteiktajām vērtībām, norādot tās ar precizitāti
divi cipari aiz komata.
Satiksmes ministrija

Ņemts vērā

Precizējumus skatīt informatīvā
ziņojuma 3.pielikumā.

Ņemts vērā

Precizējumus skatīt informatīvā
ziņojuma 3.pielikumā.

Vienlaikus lūdzam precizēt:
-

-

-

24.

Informatīvā ziņojuma 3.pielikums

rādītāja I.4.5.1.b Jaunu videi draudzīgu
sabiedriskā transporta transportlīdzekļu
skaits 2017.gadā plānoto vērtību (prognozi),
kumulatīvi uz 4. Precizētā plānotā prognoze
(kumulatīvi): līdz 2016.g. – 0, 2017.g. – 4,
2018.g. – 32, 2019.-2023.g. – 49;
rādītāja r.6.1.5.a Valsts galveno autoceļu
sliktā un ļoti sliktā stāvoklī īpatsvars
2016.gadā plānoto vērtību uz 35.3 atbilstoši
Satiksmes ministrijas kā Atbildīgās iestādes
iepriekš sniegtajai informācijai;
rādītāja r.6.3.1.a Valsts reģionālo autoceļu
sliktā un ļoti sliktā stāvoklī īpatsvars
2016.gadā plānoto vērtību uz 48.1 atbilstoši
Satiksmes ministrijas kā Atbildīgās iestādes
iepriekš sniegtajai informācijai.

Izglītības un zinātnes ministrija
Lūdzam precizēt informāciju informatīvā
ziņojuma 3.pielikumā4, ņemot vērā atbildīgās
iestādes jau iepriekš, š.g.5.janvārī, sniegtos
komentārus par 2017.gadā sasniedzamo rādītāju
plānu 1.1.1.3.SAM pasākuma ietvaros un

4

2017.gada plāns investīciju rādītāju progresam Kohēzijas politikas ES fondu 2014. - 2020. gada plānošanas perioda ietvaros
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svītrojot 1.1.1.3.SAM pasākuma plānoto rādītāju
(„to komersantu skaits, kuri sadarbojas ar
pētniecības institūcijām” – 5, „privātās
investīcijas, kas papildina valsts atbalstu
inovācijām vai pētniecības un izstrādes
projektiem” – 106 756) 2017.gadā sasniedzamās
vērtības. Vēršam uzmanību uz 1.1.1.3.SAM
pasākuma ieviešanas laika grafiku, kas paredz
projektu īstenošanas uzsākšanu 2018.gadā.
III Priekšlikumi
Saskaņošanai
nosūtītā projekta
Nr.
redakcija
p.k.
(konkrēta punkta
(panta) redakcija)
1
2
1. Informatīvā
ziņojuma 43.lpp

FMizz_130317_ES_fondi

Atzinumā norādītais ministrijas (citas institūcijas)
priekšlikums
3
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Ņemot vērā šī VARAM atzinuma 2.apakšpunktā par
protokollēmuma projektu iekļauto iebildumu, lūdzam
atbilstoši precizēt arī ziņojuma 43.lpp. sadaļā
“Ierobežotās projektu iesniegumu atlases (IPIA)”
iekļauto teikumu “…CFLA ir identificējusi iztrūkstošo
informāciju, kas attiecīgi no AI jāiegūst un jāpapildina
vai jāprecizē ar iespējami precīzāku informāciju par
projekta iesniedzējiem, plānoto projekta iesnieguma
iesniegšanas termiņu CFLA, projekta iesniedzēja plānoto
maksājumu pieprasījumu iesniegšanas prognozēm par ES
fondu daļu, t.sk. par 2017.gada prognozēm mēneša
griezumā šādiem SAM vai SAM pasākumiem”, jo, kā
norādīts iepriekš, šāds uzdevums rada būtisku, iepriekš
neparedzētu slogu atbildīgajām iestādēm, it sevišķi tām,

Atbildīgās ministrijas pamatojums
priekšlikuma noraidījumam
4
Ņemts vērā
Precizēti protokollēmuma punkti un
apakšpunkti (t.sk. izteikti jaunā
secībā).
No atbildīgajām iestādēm tiek lūgta
tikai tāda informācija, kas nav CFLA
rīcībā un kura nav un nebūs iekļauta
MK
noteikumu
dokumentācijā.
Tādējādi ievērojami samazināts
atbildīgo
iestāžu
ieguldāmais
administratīvais resurss, kā arī
noteikti saprātīgi termiņi, samērojot
ar problēmjautājuma risku.
Skaidrojam, ka nav plānots noteikt
uzdevumus vai atbildību pretēji
normatīvajos aktos vai starpresoru

Projekta attiecīgā punkta (panta)
galīgā redakcija
6
Precizēta ziņojuma redakcija.
Protokollēmuma 3.1. un
3.6.apakšpunkti:
3.1.Ekonomikas
ministrijai,
Izglītības un zinātnes ministrijai,
Labklājības
ministrijai,
Satiksmes ministrijai, Vides
aizsardzības
un
reģionālās
attīstības ministrijai, Veselības
ministrijai un Finanšu ministrijai
nodrošināt uzdevumu izpildi
atbilstoši informatīvā ziņojuma
2. pielikumā “Ministru kabineta
noteikumu apstiprināšanas laika
grafiks 2017. – 2019. gados
Kohēzijas politikas ES fondu
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kuru pārraudzībā esošajos SAM un pasākumos ir vienošanās paredzētajam. Piekrītam,
paredzēts liels skaits IPIA projektu.
ka CFLA ir atbildīga par projektu
Vienlaikus norādām, ka atbilstoši iepriekš sniegtajai ieviešanas uzraudzību, citastarpā
informācijai par SAM plānoto ieviešanas gaitu, uzturot komunikāciju ar finansējuma
piemēram, SAM 5.1.1. “3. 5.1.1.SAM “Novērst plūdu saņēmējiem. Vienlaikus, tā kā MK
un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu noteikumu vai atlases dokumentācijā
teritorijās”” trešās atlases kārtas ietvaros (Ādažu novada par attiecīgo ierobežotas projektu
pašvaldības projekts) projektu iesniegumu atlasi plānots iesniegumu atlases (IPIA) specifisko
izsludināt līdz 31.12.2017., tāpēc nav saprotama šīs atbalsta mērķu un to pasākumu
īstenošanu
atbildīgās
iestādes
atlases kārtas iekļaušana šajā sarakstā;
vairumā gadījumu nav paredzējušas
nepieciešamo informāciju un nav
noteikušas katra potenciālā IPIA
projekta iesniegšanas termiņu, tad
šobrīd ir pieļauta augsta riska
situācija, kad projektu īstenotāji var
iesniegt projektus pēc gada vai pat
vēlāk, jeb izlemt neiesniegt vispār.
Šādā gadījumā, riskam iestājoties, var
nākties secināt, ka Latvija kopumā
zaudē ES finansējumu, jo vairs nav
iespējams paspēt īstenot citu projektu
pietiekamā finanšu apmērā.
FM mērķis ir nepieļaut šādu negatīvu
seku iestāšanos, jau šobrīd radot
iespēju
izanalizēt
projektu
iesniedzēju plānus, kā arī turpmāk
rosināt proaktīvu vai koriģējošu
attiecīgu rīcību. Tādēļ ziņojumā un
protokllēmumā iekļauts attiecīgs
uzraudzības vai risku pārvaldības
instruments.
Aicinām operatīvā līmenī ar CFLA
vienoties par efektīvāko veidu šī
uzdevuma izpildē. Svarīgi, lai CFLA
FMizz_130317_ES_fondi

2014 – 2020. gada plānošanas
periodā”
noteiktajam
laika
grafikam, kā arī Ministru
kabineta noteikumu dokumentos
noteikt
katra
ierobežotas
projektu iesniegumu atlases
plānotā projekta iesnieguma
iesniegšanas
termiņu
un
indikatīvo ikgadējo projekta
naudas plūsmu.
3.6. Izglītības un zinātnes
ministrijai,
Ekonomikas
ministrijai, Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai,
Satiksmes
ministrijai
un
Veselības
ministrijai
kā
atbildīgajām iestādēm sadarbībā
ar
informatīvā
ziņojuma
6.pielikumā norādīto specifisko
atbalsta mērķu un to pasākumu
projektu
iesniedzējiem
nodrošināt
trūkstošās
informācijas par ierobežotas
projektu iesniegumu atlases
plānoto projektu iesniegumu
indikatīvo iesniegšanas termiņu
un maksājuma pieprasījumu
plānu (detalizēts nepieciešamās
informācijas apjoms un forma
katram projekta iesniedzējam
pieejama
tīmekļa
vietnē
http://www.esfondi.lv/upload/1_
ipia.xlsx ) sniegšanu Centrālajai
finanšu un līgumu aģentūrai līdz
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2. Informatīvā
ziņojuma 57.lpp
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Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Informatīvā ziņojuma projekta 57.lpp. 3.rindkopā lūdzam
aizstāt skaitli “16” ar skaitli “17”, jo 2016.gada
30.aprīlim bija noslēgušies 16 EEZ finanšu instrumenta

šī informācija būtu pieejama, nav
noteicoši,
kas
šo
trūkstošo
informāciju apkopo. Iestādes savā
starpā var vienoties. Atzīmējams, ka
līdzšinēji šī jautājuma risināšanā
ministrijas un CFLA pozitīvi un
rezultatīvi jau sadarbojas, kā rezultātā
CFLA lielu daļu informācijas jau ir
apkopojusi (par pieejamo informāciju
papildus nekas netiek prasīts).
Skaidrojam, ka pēc IPIA projektu
ieviešanas
plāna
pirmreizējās
aizpildīšanas
šo
informāciju
nepieciešamības gadījumā aktualizēs
un uzraudzīs CFLA (un pēc
vienošanās sadarbībā ar atbildīgo
iestādi).
Iepriekš minētais izskaidro šī IPIA
projektu līmeņa plāna atšķirību no
specifiskā atbalsta līmeņa plāna, kas
ir balstīts uz pieņēmumiem, nezinot
reālos pašu potenciālo projektu
iesniedzēju IPIA projektu plānus.
Tāpat efektīvas risku pārvaldības
nolūkos, lai fokusētu korektīvās vai
veicinošās darbības, nepieciešams
zināt operatīvi, kuram projektam
(galvenokārt, ar ievērojamu finanšu
ietekmi) būtu piemērojami kādi
papildus pasākumi.
Ņemts vērā

2017.
gada
15.
aprīlim.
Gadījumos, kad nepieciešamā
informācija
būs
pieejama
Ministru kabineta noteikumu
dokumentos
atbilstoši
šī
protokollēmuma
3.1.apakšpunktam, informācija
atsevišķi nav jāiesniedz.

Skatīt informatīvā ziņojuma
precizēto
un
papildināto
5.sadaļu.
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programmas “Nacionālā klimata politika” projekti un 1
Norvēģijas
finanšu
instrumenta
programmas
“Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība
starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām
un reģionālām iestādēm” projekts, kā arī 55.lpp.
3.rindkopā pēc vārdiem “noslēdzās ar pārpalikumiem,
kuri” papildināt ar vārdiem “nepieciešamības gadījumā,
jo papildus pārdale bilaterālajā fondā plānota tikai
gadījumā, ja būs tāda nepieciešamība un tiks lemts par to
programmas Sadarbības komitejas sēdē;
3. Informatīvā
ziņojuma 60.lpp

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Informatīvā ziņojuma projekta 60.lpp. pēdējo rindkopu
lūdzam izteikt šādā redakcijā:
„VARAM programmā „Nacionālā klimata politika” 5
atklātā konkursa projektos pabeigta videi draudzīgu
sabiedriski nozīmīgu ēku būvniecība, noslēgusies
biomasas gazifikācijas tehnoloģijas izstrāde singāzes
ieguvei vienā no 2 inovatīvo energoefektīvo tehnoloģiju
projektiem, savukārt 18 neliela apjoma grantu shēmas
projektos notikušas: 13 informatīvas kampaņas,
sagatavotas 11 apmācību programmas vai studiju moduļi
un 6 pētījumi par klimata pārmaiņu saistītiem tematiem.
Savukārt,
lai
pilnveidotu
nacionālo
sistēmu
siltumnīcefekta gāzu (SEG) inventarizācijai, izstrādāta
SEG inventarizācijas datu bāze, kā arī 5 Latvijas reģionos
pašvaldībām, komersantiem, augstākās izglītības
iestādēm un nevalstiskajām organizācijām tika organizēti
interaktīvi semināru cikli par klimata pārmaiņām un
oglekļa mazietilpīgu attīstību, kuru rezultāti tiks ņemti
vērā Latvijas oglekļa mazietilpīgas attīstības stratēģijas
2050.gadam izstrādē. Tāpat izstrādāts klimata pārmaiņu
ietekmes un pielāgošanās scenārijs līdz 2100.gadam, kā
arī 4 ziņojumi klimata pārmaiņu riska un ievainojamības
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Ņemts vērā

Skatīt informatīvā
precizēto 5.sadaļu.

ziņojuma
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izvērtējumam. Līdz 2017.gada 30.jūnijam plānots
izstrādāt Nacionālā klimata pārmaiņu pielāgošanās
stratēģiju, tādēļ stratēģijas sagatavošanas procesā
organizēti 4 ekspertu no Latvijas, Norvēģijas un Somijas
pieredzes un zināšanu apmaiņas semināri.”.
Precizējumi veikti, norādot korektu informāciju par
programmas neliela apjoma grantu shēmas projektos
sasniegtajiem rezultātiem, kā arī papildināta informācija
par iepriekš noteiktā projekta ietvaros izstrādāto
pielāgošanās scenāriju līdz 2100.gadam un četriem
ziņojumiem klimata pārmaiņu risku izvērtējumam.
4. Informatīvā
ziņojuma
2. pielikums

5. Informatīvā
ziņojuma
2. pielikums

Ekonomikas ministrija
Ekonomikas
ministrijas
piedāvātais
termiņš
4.3.1.specifiskā atbalsta mērķa II kārtas īstenošanai –
AK, VSS 2017.gada oktobrī, MK 2017.gada decembrī
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Skatīt precizētā informatīvā
ziņojuma 2.pielikumu.

Ņemts vērā

Skatīt precizētā informatīvā
ziņojuma 2.pielikumu.

Lūdzam precizēt informāciju informatīvā ziņojuma Ņemts vērā, ka minētie MK
projekta 2.pielikuma “Ministru kabineta noteikumu noteikumi izsūtīti saskaņošanai kā
apstiprināšanas laika grafiks 2017. - 2019.gados MK lieta 2017.gada 2.februārī.
Kohēzijas politikas ES fondu 2014-2020.gada
plānošanas perioda ietvaros, statuss līdz 24.01.2017.”
AI38 šūnā:
SAM 5.6.3. „Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija”
ieviešanas Ministru kabineta (turpmāk – MK)
noteikumus atbilstoši 2016.gada 10.novembra MK sēdes
Nr.61 protokola 43.§ 5.punktam neizsludina Valsts
sekretāru sanāksmē, bet tos virza kā MK lietu. MK
noteikumi kā MK lieta tiks virzīti saskaņošanai ar
Finanšu ministriju un Tieslietu ministriju 2017.gada
februārī, bet to iesniegšana apstiprināšanai MK plānota
līdz 2017.gada martam.
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Panākta vienošanās saskaņošanas
laikā

42

6. Informatīvā
ziņojuma
2. pielikums

7. Informatīvā
ziņojuma
3. pielikums
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Veselības ministrija
Iebilstam pret informatīvā ziņojuma projekta 2.pielikuma
"Ministru kabineta noteikumu apstiprināšanas laika
grafiks 2017. - 2019.gados Kohēzijas politikas ES fondu
2014-2020.gada plānošanas perioda ietvaros, statuss līdz
24.01.2017." tabulas 14.kolonnā "FM ierosinājums
uzdevumu izpildes termiņam, ja atšķiras no AI plānotā"
(turpmāk - grafiks) norādīto uzdevumu izpildes
termiņiem specifiskajam atbalsta mērķim 9.3.2. "Uzlabot
kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo
īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības
riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības
aprūpes infrastruktūru (3. - 4.kārta)" (turpmāk - SAM
9.3.2.), jo tie nesakrīt ar Veselības ministrijas plānoto
uzdevumu izpildes laika grafiku. Skaidrojam, ka
Veselības ministrijas plānotie un grafikā norādītie SAM
9.3.2. ieviešanas termiņi joprojām ir aktuāli un plānoti
ņemot vērā ieviešanas dokumentācijas izstrādes virzības
un
saskaņošanas
kārtību.
Šobrīd
turpmākā
nozares politika ir izstrādes procesā un Finanšu
ministrijas piedāvātajos termiņos SAM 9.3.2. ieviešanas
dokumentāciju sagatavot atbilstoši saturam un kvalitātei
nav iespējams.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Informatīvā ziņojuma projekta 3.pielikumā “2017.gada
plāns investīciju rādītāju progresam Kohēzijas politikas
ES fondu 2014. - 2020.gada plānošanas perioda ietvaros”
lūdzam veikt šādus precizējumus/papildinājumus:
a) Lūdzam 3.pielikuma 197.rindā SAM 5.4.2. rezultāta
rādītāja “Atbilstoši direktīvu prasībām īstenotas
monitoringa programmas (jomas) [1 Vides

Panākta vienošanās saskaņošanas
laikā

Skatīt precizētā informatīvā
ziņojuma 2.pielikumu.

a); b) ņemts vērā
Skatīt precizētā informatīvā
c) Skaidrojam, ka šīs kolonnas mērķis ziņojuma 3.pielikumu.
ir skatīt MK plāna 2023.gada nevis
2017.gada prognozes izpildi pret
Darbības programmā noteiktajiem
2023.gada mērķiem, līdz ar to nav
nepieciešami labojumi šajā kolonnā.
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b)

c)

d)

e)

monitoringa programmu (jomu) skaits, kurās veikti
uzlabojumi un nodrošināta to atbilstība direktīvu
prasībām]” vērtību noteikt 1002 vietu apmērā, jo
projekti tiks iesniegti līdz 2017.gada 30.jūnijam, kā
rezultātā līdz 2017.gada beigām projektu ietvaros
jaunas vides monitoringa vietas netiks izveidotas;
P216 šūnā SAM 5.6.3. rādītāju vērtības noapaļot ar
vienu zīmi ar komata (rādītāja „Atjaunotā zemes
platība” apjoms ir 2.5 ha nevis 3 ha.);
sniegt skaidrojumu, un, ja attiecināms, veikt
precizējumus attiecībā uz AB6 kolonnā sniegto
informāciju, jo nav saprotama pēdējās kolonnas
nozīme šajā tabulā „2023.g. mērķa izpildes %”.
Rēķināts ir nevis 2017.gada plānotais pret mērķi, bet
2023.gada plānotais pret 2023.gada mērķi;
sniegt skaidrojumu par šūnā AB176 (106%) un šūnā
AB177 (131%) iekļautajiem datiem, jo kopējā
vērtība gan ERAF, gan KF pārsniedz 100% no
prioritārajam virzienam pieejamā finansējuma;
sakarā ar paredzētajām izmaiņām darbības
programmā „Izaugsme un nodarbinātība”, lai
nodrošinātu rādītāju uzraudzību aktuālajiem
rādītājiem, izņemt rindas (B191 līdz B195) par
5.4.1.rādītājiem (5.4.1.1.pasākuma rādītāju un
kopējo SAM 5.4.1. iznākuma rādītāju), jo tās dublē
ar
darbības
programmas
„Izaugsme
un
nodarbinātība” grozījumiem, kas apstiprināti
2017.gada 3.februārī) paredzēto SAM 5.4.3.
iznākuma rādītāju;

Vienlaikus vēršam uzmanību, ka VARAM kā atbildīgā
iestāde nevar vienpersoniski garantēt rezultāta rādītāju
vērtību sasniegšanu, it īpaši gada griezumā, jo rezultāta
rādītāju izpildes progresu ietekmē ne tikai ES fondu
FMizz_130317_ES_fondi

d) Skaidrojam, ka AB kolonnā
norādītās vērtības var pārsniegt
100%, jo norādītie finanšu rādītāju
mērķi
tiek
veidoti
nosakot
15%(Neattiecas uz JNI) nacionālo
līdzfinansējumu
un
85%
ES
struktūrfondu
piešķīrumu,
bet
nacionālais līdzfinansējums var
pārsniegt 15%, radot lielāku izpildi
nekā noteiktajos DP mērķos
e) Nav ņemts vērā, skaidrojam, ka
rādītāji ir saskaņā ar EK apstiprināto
aktuālo darbības programmu, nevis
MK
nacionāli
apstiprinātiem
grozījumiem, ņemot vērā, ka šī
vadošai
iestādei
pēc
šādiem
nosacījumiem
jāiekļauj
gada
ziņojumā EK.
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investīciju apguves gaita, bet arī kopējā situācija valstī,
t.sk., dažādas aktualitātes un problēmjautājumi, kas var
ietekmēt investīciju apguvi neatkarīgi no atbildīgo
iestāžu rīcības;
8. Informatīvā
ziņojuma
6. pielikums
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Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Skaidrot informāciju informatīvā ziņojuma projekta
6.pielikumā (IPIA plāni), jo sniegts tikai veidlapas
paraugs un pievienota norāde, ka pielikums tiks
papildināts ar visiem ierobežotas projektu iesniegumu
atlases projektiem. Tomēr par VARAM SAM
informācija nav sniegta;

Ņemts vērā
Precizēti protokollēmuma punkti un
apakšpunkti (t.sk. izteikti jaunā
secībā).
No atbildīgajām iestādēm tiek lūgta
tikai tāda informācija, kas nav CFLA
rīcībā un kura nav un nebūs iekļauta
MK
noteikumu
dokumentācijā.
Tādējādi ievērojami samazināts
atbildīgo
iestāžu
ieguldāmais
administratīvais resurss, kā arī
noteikti saprātīgi termiņi, samērojot
ar problēmjautājuma risku.
Skaidrojam, ka nav plānots noteikt
uzdevumus vai atbildību pretēji
normatīvajos aktos vai starpresoru
vienošanās paredzētajam. Piekrītam,
ka CFLA ir atbildīga par projektu
ieviešanas uzraudzību, citastarpā
uzturot komunikāciju ar finansējuma
saņēmējiem. Vienlaikus, tā kā MK
noteikumu vai atlases dokumentācijā
par attiecīgo ierobežotas projektu
iesniegumu atlases (IPIA) specifisko
atbalsta mērķu un to pasākumu
īstenošanu
atbildīgās
iestādes
vairumā gadījumu nav paredzējušas
nepieciešamo informāciju un nav
noteikušas katra potenciālā IPIA
projekta iesniegšanas termiņu, tad

Precizēta ziņojuma redakcija.
Protokollēmuma 3.1. un
3.6.apakšpunkti:
3.1.Ekonomikas
ministrijai,
Izglītības un zinātnes ministrijai,
Labklājības
ministrijai,
Satiksmes ministrijai, Vides
aizsardzības
un
reģionālās
attīstības ministrijai, Veselības
ministrijai un Finanšu ministrijai
nodrošināt uzdevumu izpildi
atbilstoši informatīvā ziņojuma
2. pielikumā “Ministru kabineta
noteikumu apstiprināšanas laika
grafiks 2017. – 2019. gados
Kohēzijas politikas ES fondu
2014 – 2020. gada plānošanas
periodā”
noteiktajam
laika
grafikam, kā arī Ministru
kabineta noteikumu dokumentos
noteikt
katra
ierobežotas
projektu iesniegumu atlases
plānotā projekta iesnieguma
iesniegšanas
termiņu
un
indikatīvo ikgadējo projekta
naudas plūsmu.
3.6. Izglītības un zinātnes
ministrijai,
Ekonomikas
ministrijai, Vides aizsardzības un
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šobrīd ir pieļauta augsta riska
situācija, kad projektu īstenotāji var
iesniegt projektus pēc gada vai pat
vēlāk, jeb izlemt neiesniegt vispār.
Šādā gadījumā, riskam iestājoties, var
nākties secināt, ka Latvija kopumā
zaudē ES finansējumu, jo vairs nav
iespējams paspēt īstenot citu projektu
pietiekamā finanšu apmērā.
FM mērķis ir nepieļaut šādu negatīvu
seku iestāšanos, jau šobrīd radot
iespēju
izanalizēt
projektu
iesniedzēju plānus, kā arī turpmāk
rosināt proaktīvu vai koriģējošu
attiecīgu rīcību. Tādēļ ziņojumā un
protokllēmumā iekļauts attiecīgs
uzraudzības vai risku pārvaldības
instruments.
Aicinām operatīvā līmenī ar CFLA
vienoties par efektīvāko veidu šī
uzdevuma izpildē. Svarīgi, lai CFLA
šī informācija būtu pieejama, nav
noteicoši,
kas
šo
trūkstošo
informāciju apkopo. Iestādes savā
starpā var vienoties. Atzīmējams, ka
līdzšinēji šī jautājuma risināšanā
ministrijas un CFLA pozitīvi un
rezultatīvi jau sadarbojas, kā rezultātā
CFLA lielu daļu informācijas jau ir
apkopojusi (par pieejamo informāciju
papildus nekas netiek prasīts).
Skaidrojam, ka pēc IPIA projektu
ieviešanas
plāna
pirmreizējās
aizpildīšanas
šo
informāciju
nepieciešamības gadījumā aktualizēs
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reģionālās attīstības ministrijai,
Satiksmes
ministrijai
un
Veselības
ministrijai
kā
atbildīgajām iestādēm sadarbībā
ar
informatīvā
ziņojuma
6.pielikumā norādīto specifisko
atbalsta mērķu un to pasākumu
projektu
iesniedzējiem
nodrošināt
trūkstošās
informācijas par ierobežotas
projektu iesniegumu atlases
plānoto projektu iesniegumu
indikatīvo iesniegšanas termiņu
un maksājuma pieprasījumu
plānu (detalizēts nepieciešamās
informācijas apjoms un forma
katram projekta iesniedzējam
pieejama
tīmekļa
vietnē
http://www.esfondi.lv/upload/1_
ipia.xlsx ) sniegšanu Centrālajai
finanšu un līgumu aģentūrai līdz
2017.
gada
15.
aprīlim.
Gadījumos, kad nepieciešamā
informācija
būs
pieejama
Ministru kabineta noteikumu
dokumentos
atbilstoši
šī
protokollēmuma
3.1.apakšpunktam, informācija
atsevišķi nav jāiesniedz.
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un uzraudzīs CFLA (un pēc
vienošanās sadarbībā ar atbildīgo
iestādi).
Iepriekš minētais izskaidro šī IPIA
projektu līmeņa plāna atšķirību no
specifiskā atbalsta līmeņa plāna, kas
ir balstīts uz pieņēmumiem, nezinot
reālos pašu potenciālo projektu
iesniedzēju IPIA projektu plānus.
Tāpat efektīvas risku pārvaldības
nolūkos, lai fokusētu korektīvās vai
veicinošās darbības, nepieciešams
zināt operatīvi, kuram projektam
(galvenokārt, ar ievērojamu finanšu
ietekmi) būtu piemērojami kādi
papildus pasākumi.
9. Informatīvā
ziņojuma
7. pielikums

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Informatīvā ziņojuma projekta 7.pielikumā “2016.gada
plāna izpilde maksājumiem projektu finansējuma
saņēmējiem Kohēzijas politikas ES fondu 2014.2020.gada plānošanas perioda ietvaros” lūdzam veikt
šādus precizējumus:
a) L59 šūnā šobrīd norādīts, ka SAM 5.2.1. prognozes
neizpildes iemesls ir fakts, ka MK noteikumus
pieņems līdz 2016.gada maijam, bet MK noteikumi
vēl nav pieņemti. Lūdzam precizēt pamatojumu L59
šūnā un norādīt, ka: „ SAM 5.2.1. atlašu izsludināšanu
tieši ietekmēja EK lēmumi par valsts atbalsta
nosacījumu saskaņošanu, kuri tika saņemti 2016.gada
decembrī un 2017.gada janvārī, kā rezultātā MK
noteikumi stāties spēkā tikai 2017.gadā un 2017.gada
I ceturksnī būs iespējams uzsākt projektu iesniegumu
atlasi.”;
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Skatīt precizētā informatīvā
a) – d) Ņemts vērā
ziņojuma 7.pielikumu.
e) Nav ņemts vērā, skaidrojam, ka
maksājumu mērķu finansējuma
saņēmējiem
2014.-2020.gada
plānošanas periodā un 2016. gadam
sadalījumā pa mēnešiem sasniegšanas
plānu tika noteikta 2016. gada 22.
marta MK iesniegtā informatīvā
ziņojuma 5.pielikumā "Maksājumu
mērķi
finansējuma
saņēmējiem
2014.-2020. ES fondu plānošanas
periodā", kas netiek koriģēta.
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b) L33 šūnā norādīts, ka no SAM 5.3.1. MK noteikumu
apstiprināšana nobīdījās par 1 mēnesi, līdz ar ko
projektus
sāka
iesniegt
tikai
septembra
beigās/oktobrī. Lūdzam precizēt pamatojumu L33
šūnā un norādīt, ka: „MK noteikumi tika apstiprināti
2017.gada 22.jūnijā, bet projektu iesniegumu atlase
tika izsludināta augusta beigās ar projektu iesniegumu
iesniegšanas termiņu 2016.gada oktobrī. Ievērojot to,
ka no projektu iesniedzējiem tika saņemts lūgums par
projektu iesniegšanas termiņa pagarināšanu, projektu
iesniegšanas termiņš tika pagarināts līdz 2016.gada
novembra beigām. Pirmie projekti tika iesniegti
2016.gada oktobrī, un ievērojot projektu izvērtēšanai
nepieciešamo termiņu, līgumi par projektu īstenošanu
2016. gadā netika noslēgti un ieplānotās avansa
summas netika izmaksātas.”;
c) precizēt sniegto pamatojumu L34 šūnā attiecībā uz
SAM 5.1.1: „SAM 5.1.1. ietvaros pašvaldību sniegtās
informācijas nepilnību dēļ ieilga atbalstāmo teritoriju
saraksta izstrāde, kā rezultātā radās nobīde no MK
noteikumu apstiprināšanas plānotā laika grafika.
Ievērojot to, ka daudzām pašvaldībām ir zema
projektu iesniegumu gatavības pakāpe, projektu
iesniegumi 2016.gadā netika iesniegti, tomēr ir
noritējis aktīvs darbs pie projekta pamatojošās
dokumentācijas izstrādes, lai projekti tiktu iesniegti
2017.gadā.”;
d) precizēt L28 šūnā sniegto skaidrojumu uz: „Projekts
SAM 5.4.2.1. tika iesniegts izsludinātās atlases pēdējā
dienā (20.jūnijā). Projekta vērtēšana aizkavējās, jo
sadarbības partneru iebildumu rezultātā līdz projekta
iesniegšanai vēl nebija panākta vienošanās par
aizsargājamo biotopu kartēšanas metodiku, kas bija
obligāts priekšnosacījums projekta vērtēšanā, kā
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rezultātā arī projekta iesniegums bija jāprecizē. Līdz
ar to līgums par projekta īstenošanu tika noslēgts
novembrī, un 2016.gadā maksājumi netika
pieprasīti.”;
e) H28 šūnā SAM 5.4.2.norādīta plānotā izpilde 2 281
171 EUR, kas ar MK noteikumu anotāciju tika
koriģēta uz 1 020 000 euro. Lūdzam norādīt 1 020 000
euro H28 šūnā.

Atbildīgā amatpersona _______________________________________________________
(paraksts)
Ziepniece 67095614
Ieva.Ziepniece@fm.gov.lv
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