Ministru kabineta noteikumu
par specifisko atbalsta mērķu īstenošanu
saskaņošana
Vadošā iestāde, 10.12.2015.
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SAM īstenošanas nosacījumu izstrādes procesa paātrināšana
KDG 05.11.2015. sēdē tika nolemts, ka, lai paātrinātu SAM virzību gadījumos, kad ir “strīdīgi”
jautājumi un viedokļu atšķirības starp iestādēm, gadījumos
«ja nav panākta vienošanās par MK noteikumiem vai citiem saistošiem dokumentiem saskaņošanas
procesā divu iterāciju laikā (ja nav iespējams vienoties līdz ar otro atzinumu ar iebildumiem), par
dokumentu virzību atbildīgā iestāde jautājumu virza izskatīt iesaistīto iestāžu valsts sekretāru vai
ministru līmenī; ja jautājumi konceptuāli – jautājumu piesaka uz KDG vai MK sēdi».

• Pēc pirmreizējā atzinuma par saņemšanas, aicinām AI organizēt saskaņošanas sanāksmi, lai
operatīvi vienotos par konkrētiem risinājumiem.
• Pēc otrās iterācijas, ja tiek saņemti atkārtoti iebildumi, lūdzam AI organizēt sanāksmi, lai
skaidri vienotos, kas ir problemātiskie jautājumi un vienotos par turpmāko efektīvāko
risinājumu, tai skaitā, atbilstoši KDG lēmumam, ar valsts sekretāru vai ministru iesaisti.
Finanšu ministrija saskaņošanas procesā pārliecinās par atbilstību ES fondu
regulējumam, DP, kā arī par to, ka nepastāv riski ar potenciāli negatīvu finanšu ietekmi,
vienlaikus ievērojot samērīgu procedūru skaņošanas procesu un nozares politikas
veidotāju ekspertīzi.
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Būtiskākās kļūdas AI izstrādātajos MK noteikumos par SAM īstenošanu –
rādītāji un finansējums
•

•

•

•

Noteikumu projektā netiek iekļauti specifiskie iznākuma rādītāji (SIR):
– Ir jāietver VISI SAM/pasākuma saistošie SIR atbilstoši DPP 2.pielikumam.
– Ja SIR nav noteiktas sasniedzamās vērtības, noteikumu sadaļā «Projektu īstenošanas nosacījumi»
jānorāda pienākums uzkrāt attiecīgus datus.
Noteikumu projektā netiek iekļauti visi saistošie iznākuma un rezultāta rādītāji atbilstoši darbības
programmai:
– Ir jāietver VISI SAM/pasākuma saistošie rādītāji un to sasniedzamās vērtības uz 2023.gadu atbilstoši
DP. Iznākuma rādītājiem jānorāda sasniedzamā vērtība arī uz 2018.gadu, ja tāda plānota.
Noteikumu projektā netiek norādīts sasniedzamais finanšu rādītājs – sertificēto izdevumu apjoms:
– Ir jānorāda finanšu rādītājs – līdz 2018.gada 31.decembrim sertificēti izdevumu XX euro apmērā,
atbilstoši DPP 1.pielikumam.
Noteikumu projektā nav norādīts korekts pieejamais finansējuma apjoms, ņemot vērā paredzamo finanšu
rezerves apjomu:
– Ja tiek piemērota snieguma rezerve, ir jānorāda GAN plānotais attiecināmais finansējums (kopējais, t.sk.
ES fondu un nacionālais), GAN pieejamais kopējais attiecināmais finansējums līdz 2018.gada
31.decembrim (kopējais, t.sk. ES fondu un nacionālais) (Abos gadījumos apjomu norādot atbilstoši DPP
1.pielikumam).
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Būtiskākās kļūdas AI izstrādātajos MK noteikumos par SAM īstenošanu –
atbalstāmās darbības un attiecināmās izmaksas
•

•

Noteikumu projektā plānotas dažādas izmaksu pozīcijas, kas nav tieši saistītas ar SAM/pasākuma mērķu
sasniegšanu, tām nenosakot ierobežojošu % apjomu:
– Izmaksas plāno atbilstoši vadlīnijām Nr.2.1*.
– Noteikumu projektā izmaksu pozīcijas jānorāda, skaidri sasaistot ar atbilstošajām atbalstāmajām
darbībām, tām jābūt skaidri definētām, pamatotām, nepieciešamības gadījumā pamatojumu ietverot arī
anotācijā.
– Ja tiek plānotas izmaksas, kas nav tieši saistītas ar SAM/pasākuma mērķi, tām jābūt pamatotām, kā arī
jānosaka % ierobežojums.
Anotācijā nav sniegts skaidrojums, ja izmaksas plānots attiecināt pirms līguma/vienošanās slēgšanas par
projekta īstenošanu:
– Anotācijā jābūt pamatojumam, kāpēc nepieciešams attiecināt izmaksas pirms līguma/vienošanās
slēgšanas, kā arī jābūt aprakstītām attiecīgajām plānotajām attiecināmām darbībām.

*Nr.2.1. vadlīnijas attiecināmo un neattiecināmo izmaksu noteikšanai 2014.–2020.gada plānošanas periodā
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Būtiskākās kļūdas AI izstrādātajos MK noteikumos par SAM īstenošanu –
citi SAM īstenošanas nosacījumi
•

•

•

•

Noteikumu projektā nav pietiekami skaidri atrunāta finansējuma saņēmēja un sadarbības partneru atbildība
un funkciju sadalījums projektu īstenošanā:
– Ir jāietver sadarbības nosacījumi, pienākumi un tiesības, skaidri norādot veicamās darbības un resursus,
ar kādiem sadarbības partneris iesaistās projektā (vadlīnijas Nr.2.2.*)
Noteikumu projektā nav norādīti avansa saņemšanas nosacījumi:
– Ir jānorāda avansa saņemšanas nosacījumi, tai skaitā avansa apmērs. Anotācijā ir iekļauts piešķiramā
avansa maksimālā apjoma pamatojums.
Noteikumu projekta anotācijā nav sniegts pamatojums saīsinātam projekta iesniegumu izvērtēšanas
termiņam:
– SI izvērtē projekta iesniegumus īsākā termiņā kā 3 mēneši tikai īpaši pamatotos gadījumos un
attiecīgais pamatojums ir jāiekļauj anotācijā.
Noteikumu projektā nav norādīti pilni un precīzi regulu un citu normatīvo aktu nosaukumi.

* Nr.2.2. Vadlīnijas Ministru kabineta noteikumu par SAM īstenošanu izstrādei
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SAM īstenošanas nosacījumu izstrādes procesa paātrināšana
•

VI aicina AI kā paraugu jaunu MK noteikumu projektu izstrādes procesā izmantot jau saskaņotos un
apstiprinātos MK noteikumus, pēc iespējas izmantojot redakcijas, par kurām jau panākta vienošanās,
tādējādi nodrošinot vienotu pieeju un efektīvāku saskaņošanas procesu.

•

Ja AI MK noteikumu izstrādes procesā rodas neskaidrības vai rodas jautājumi par atzinumos iekļautajiem
iebildumiem, aicinām vērsties pie atbildīgajiem darbiniekiem, nepieciešamības gadījumā organizēt tikšanos,
lai pēc iespējas optimizētu oficiālo saskaņošanas procesu.

•

VI aktualizēs Vadlīnijas Nr.2.2 par MK noteikumu par SAM īstenošanu izstrādi.
Pēc aktualizēšanas tās tiks ievietotas ES fondu mājas lapā, kā arī nosūtītas AI un SI.
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Paldies!
Vairāk informācijas:
www.esfondi.lv
www.fm.gov.lv
esfondi@fm.gov.lv
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