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Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem
Protokollēmuma projektā „Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas
Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas
investīciju progresu līdz 2015.gada 30.jūnijam” (turpmāk – protokollēmuma projekts)
un
Informatīvajā ziņojumā „Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas
Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas
investīciju progresu līdz 2015.gada 30.jūnijam” (turpmāk – informatīvais ziņojums)
I Jautājumi, par kuriem saskaņošanā vienošanās nav panākta

Nr.
p.k.

1
1.

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

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

2
3
Ņemot vērā informatīvajā ziņojumā Satiksmes ministrija
minēto par Eiropas Komisijas Lūdzam precizēt protokollēmuma 2.punktu,
piemērotajām finanšu korekcijām atbilstoši Satiksmes ministrijas 2015.gada
2004.-2006.gada plānošanas perioda 20.marta vēstulē Nr. 12-02/1253 ierosinātajam un
Kohēzijas
fonda
līdzfinansēto Finanšu ministrijas 2015.gada 23.marta vēstulē
projektu ietvaros, atļaut nepieprasīt Nr. 16-19/87 akceptētajam risinājumam, ka par
no līgumu īstenotājiem izmaksātā atgūtiem uzskatāmi Eiropas Komisijas (turpmāk finansējuma atmaksu un uzskatīt par EK) piemērotās finanšu korekcijas rezultātā par
atgūtiem konstatētos neatbilstošos neatbilstoši veiktiem atzītie izdevumi Finanšu
izdevumus SIA “Liepājas ūdens” ministrijas īstenotā Kohēzijas fonda (turpmāk projekta
Nr.2004LV16CPE003 KF) projekta Nr.2005LV16CPA001 “Tehniskā
“Ūdenssaimniecības
attīstība palīdzība Kohēzijas fonda vadošajai iestādei
Liepājā,
II
kārta”
ietvaros Latvijā” ietvaros noslēgtajam 2010.gada 4.jūnija
1 663 333,25 euro apmērā, Valsts iepirkuma līgumam Nr.FM 2010/2-KF.
SIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un

Atbildīgās ministrijas pamatojums
iebilduma noraidījumam

4

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

Nav ņemts vērā
FM, izvērtējot jautājuma virzību
no drošas finanšu pārvaldības
viedokļa, kā arī ņemot vērā, ka
atbilstoši noslēgtajam līgumam
VAS “Latvijas dzelzceļš” ir
pienākums atmaksāt FM līdzekļus,
ja EK ir piemērojusi finanšu
korekciju, un minētais līgums
neparedz izņēmuma gadījumus,
uzskata, ka nav korekti FM
ierosināt MK lēmumprojektu par
minēto izdevumu segšanu no
valsts budžeta līdzekļiem, uzskatot
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Projekta
attiecīgā
punkta (panta)
galīgā
redakcija
6

2
meteoroloģijas centrs” projekta
Nr.2005LV16CPE002
“Bīstamo
atkritumu
apsaimniekošanas
sistēmas izveide Latvijā, I kārta”
ietvaros 267 506,62 euro apmērā.

neatbilstoši veiktos izdevumus par
atgūtiem.
Tāpēc
jautājums
izskatāms MK sēdē.

Informācija par starpministriju (starpinstitūciju) sanāksmi vai elektronisko saskaņošanu
Datums

06.08.2015

Saskaņošanas dalībnieki

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

Saskaņošanas dalībnieki izskatīja šādu ministriju (citu institūciju) iebildumus

Izglītības un zinātnes ministrija, Satiksmes ministrija, Tieslietu
ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija,
Valsts kanceleja

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

-
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II Jautājumi, par kuriem saskaņošanā vienošanās ir panākta
Saskaņošanai nosūtītā projekta
redakcija (konkrēta punkta (panta)
redakcija)

Nr.
p.k.
1
1.

2
n/a

Atbildīgās ministrijas norāde par
to, ka iebildums ir ņemts vērā,
Projekta attiecīgā punkta (panta)
vai informācija par saskaņošanā
galīgā redakcija
panākto alternatīvo risinājumu
3
4
5
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības Vienošanās
panākta
ar
MK protokllēmums papildināts ar
ministrija
18.08.2015. elektronisko pastu jaunu 8. un 9. punktu šādā redakcijā:
Ņemot vērā, ka no VARAM 8.Ņemot
vērā
informatīvajā
Lūdzam iekļaut protokollēmumā šādus jaunus
saņemtās informācijas (e-pasta ziņojumā sniegto informāciju,
punktus:
zemāk) izriet Rīgas brīvostas vēl atbalstīt papildus valsts budžeta
nav pieņēmusi gala lēmums par līdzekļu
piešķiršanu
Vides
1. „Vides aizsardzības un reģionālās attīstības nacionālā
līdzfinansējuma aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai un Finanšu ministrijai nodrošināt iespējamo
nodrošināšanu ministrijai (Valsts vides dienestam),
Latvijas un Šveices sadarbības programmas projekta „Vēsturiski piesārņoto
lai nodrošinātu Latvijas un Šveices
projekta „Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija – vietu sanācija – Sarkandaugavas sadarbības programmas projekta
Sarkandaugavas teritorijā” otrās kārtas īstenošanai teritorijā” otrajai kārtai, tad „Vēsturiski
piesārņoto
vietu
nepieciešamo nacionālo līdzfinansējumu 856 678 Finanšu ministrija šobrīd nevar sanācija
–
Sarkandaugavas
atbalstīt VARAM ierosināto MK teritorijā” otrās kārtas papildus
CHF eiro ekvivalentā (atbilstoši Valsts kases
protokollēmuma 1.un 2.punkta aktivitātēm nepieciešamo nacionālo
noteiktam kursam) no valsts budžeta līdzekļiem.”
redakcijām. Ņemot vērā, ka līdzfinansējumu, kas ir ekvivalents
Rīgas brīvostas valde jautājumu
līguma
3.3.pantā
2. „Atļaut Valsts vides dienestam „Latvijas un par nacionālā līdzfinansējuma projekta
noteiktajai
nacionālā
Šveices
sadarbības
programmas
projekta nodrošināšanu projekta otrajai
līdzfinansējuma likmei – 15%.
„Vēsturiski
piesārņoto
vietu
sanācija
– kārtai varētu lemt 2015.gada
9. Vides aizsardzības un reģionālās
Sarkandaugavas teritorijā” budžeta atlikumu 27.augusta sēdē, tad uzskatām, aizsardzības ministrijai 8.punktā
gadījumā uzņemties papildus saistības papildus ka gala lēmumu Ministru minēto
finansējumu
aktivitāšu īstenošanai apjomā, kas atbilst projekta kabinets par projekta otrās kārtas nepieciešamības
gadījumā
nacionālā
līdzfinansējuma normatīvajos
aktos
noteiktajā
budžeta atlikumam, aprēķinot pēc Valsts kases
nodrošināšanu no valsts budžeta,
pieprasīt
no
valsts
noteiktā Šveices franka valūtas kursa uz papildus varētu pieņemt tikai pēc minētās kārtībā
pamatbudžeta programmas 80.00.00
saistību uzņemšanas brīdi.”
sēdes. Vienlaikus, ņemot vērā, ka “Nesadalītais finansējums Eiropas
līdz projekta ieviešanas beigām
3. „Ņemot vērā Šveices franka valūtas kursa valūtas kursa svārstību rezultātā Savienības politiku instrumentu un
svārstības, zaudējumus, kas rodas projekta ietvaros indikatīvi varētu veidoties vēl pārējās ārvalstu finanšu palīdzības
papildu finansējums projektā, tad
Atzinumā norādītais ministrijas (citas institūcijas)
iebildums, kā arī saskaņošanā papildus izteiktais
iebildums par projekta konkrēto punktu (pantu)
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Šveices franka valūtas maiņas rezultātā, segt no ierosinām protokollēmumā lietot
valsts budžeta līdzekļiem.”
nacionālā līdzfinansējuma likmi
projektam nevis norādīt konkrētu
summu CHF (skatīt FM
piedāvāto
protokollēmuam
redakciju).
Finanšu ministrija nevar atbalstīt
VARAM iebildumā ierosināto
MK protokollēmuma 3.punktu,
jo Īstenošanas līgums Nr. CH05
par
individuālā
projekta
„Vēsturiski piesārņoto vietu
sanācija – Sarkandaugavas
teritorijā” īstenošanu 2.4.punktā
ir noteikts, ka valūtas kursa
svārstību rezultātā radušies
zaudējumi Individuālā projekta
īstenotājam netiek kompensēti.
Skaidrojam, ka minētā līguma
2.4.punkta mērķis ir, ka projekta
īstenotājs ir tieši atbildīgs par
valsts
budžeta
līdzekļu
plānošanu
un
pieprasīšanu
projekta īstenošanai, tā lai
projekta ieviešanas laikā netiktu
pārsniegts
maksimālās
attiecināmās projekta izmaksas
(kas noteiktas projektā līgumā
Šveices frankos), ņemot vērā
iespējamās
valūtas
kursa
svārstības (piemēram, valsts
budžeta līdzekļu plānošanā var
tikt ņemts vērā vidējais svērtais
valūtas kurss (nevis maksimāli
augstākais), ierēķināts valūtas
kursa svārstību koeficients utt).
It īpaši tas ir svarīgs projektos,

līdzfinansēto projektu un pasākumu
īstenošanai.
Līdz ar to attiecīgi ir papildināta arī
ziņojuma 5.nodaļa.
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2.

n/a

Papildus VARAM
iesniegtais iebildums

14.08.2015.

kuriem ir liels finansējuma un tie
tiek ieviesti ilgu laika periodu, jo
tad valūtas kursa svārstību risks
ir lielāks, kā tas ir projekta
„Vēsturiski piesārņoto vietu
sanācija – Sarkandaugavas
teritorijā” gadījumā. Valūtas
krusa svārstību risks var tikt
ņemts vērā arī izstrādājot
iepirkuma
dokumentāciju,
piemēram, nolikumā atrunājot,
ka darbi var tikt neveikti pilnā
apmērā atbilstoši pieejamajai
summai, kas var tikt koriģēta
valūtas kursa svārstību dēļ.
elektroniski Vienošanās
panākta
ar
MK protokllēmums papildināts ar
18.08.2015. elektronisko pastu
jauno 8. un 9. punktu šādā redakcijā:

Lūdzu precizēt protokollēmuma redakciju, nosakot,
ka piešķirot nacionālo līdzfinansējumu projekta
otrās kārtas papildus aktivitātēm, vienlaicīgi
kopējais projekta otrās kārtas īstenošanai pieejamais
nacionālais līdzfinansējums ir 15%, tādējādi
nodrošinot,
ka
projekta
otrās
kārtas
pamataktivitātēm un papildus aktivitātēm plānotais
finansējums nepārsniegs kopējo projekta otrajai
kārtai noteikto nacionālā līdzfinansējuma apjomu:
X. „Ņemot vērā informatīvajā ziņojumā sniegto
informāciju, atbalstīt papildus valsts budžeta
līdzekļu piešķiršanu Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai (Valsts vides
dienestam), lai nodrošinātu Latvijas un Šveices
sadarbības programmas projekta „Vēsturiski
piesārņoto vietu sanācija – Sarkandaugavas
teritorijā” otrās kārtas papildus aktivitātēm

8.Ņemot
vērā
informatīvajā
ziņojumā sniegto informāciju,
atbalstīt papildus valsts budžeta
līdzekļu
piešķiršanu
Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai (Valsts vides dienestam),
lai nodrošinātu Latvijas un Šveices
sadarbības programmas projekta
„Vēsturiski
piesārņoto
vietu
sanācija
–
Sarkandaugavas
teritorijā” otrās kārtas papildus
aktivitātēm nepieciešamo nacionālo
līdzfinansējumu, kas ir ekvivalents
projekta
līguma
3.3.pantā
noteiktajai
nacionālā
līdzfinansējuma likmei – 15%.
9. Vides aizsardzības un reģionālās
aizsardzības ministrijai 8.punktā
minēto
finansējumu
nepieciešamības
gadījumā
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3.

Ņemot vērā sistēmisko problēmas
raksturu attiecībā uz konstatētajām
neatbilstībām
Valsts
reģionālās
attīstības aģentūras apakšaktivitātes
“Informācijas sistēmu un elektronisko
pakalpojumu attīstība” projektos, Vides
aizsardzības
reģionālās
attīstības
ministrijai un Valsts reģionālās
attīstības
aģentūrai
izvērtēt
šī
protokollēmuma 3.punktā minēto
izdevumu
rašanās
cēloņus
un

nepieciešamo
nacionālo
līdzfinansējumu,
nodrošinot, ka kopējais projekta otrās kārtas
īstenošanai pieejamais nacionālais līdzfinansējums
ir ekvivalents projekta līguma 3.3.pantā noteiktajai
nacionālā līdzfinansējuma likmei vismaz 15%.”
X
“Vides
aizsardzības
un
reģionālās
aizsardzības
ministrijai
X.punktā minēto
finansējumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
pieprasīt no valsts pamatbudžeta programmas
80.00.00 “Nesadalītais finansējums Eiropas
Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu
finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un
pasākumu īstenošanai”.
Papildus nosūtām priekšlikumu precizēt zemāk
ierosināto Finanšu ministrijas redakciju ziņojumā
iekļaujamai informācijai par projektu „Vēsturiski
piesārņoto vietu sanācija – Sarkandaugavas
teritorijā”, precizējot norādīto indikatīvo summu
kopējiem projekta otrās kārtas ietaupījumiem un
norādot
atbilstoši
indikatīvo
nacionālā
līdzfinansējuma līdzekļu apjomu, kā arī papildināts
ar norādi uz valūtas kursa svārstību risku un
precizēts papildus aktivitāšu apraksts.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrija
Lūdzam ziņojuma protokollēmuma 4.punktu izteikt
sekojošā redakcijā: „Ņemot vērā informatīvajā
ziņojumā un protokollēmuma 3.punktā minēto,
Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrijai
un Valsts reģionālās attīstības aģentūrai izvērtēt šī
protokollēmuma 3.punktā minēto izdevumu rašanās
cēloņus un nekavējoši veikt pasākumus turpmākai
trūkumu novēršanai, stiprinot vadības un kontroles
sistēmu.”

normatīvajos
aktos
noteiktajā
kārtībā
pieprasīt
no
valsts
pamatbudžeta programmas 80.00.00
“Nesadalītais finansējums Eiropas
Savienības politiku instrumentu un
pārējās ārvalstu finanšu palīdzības
līdzfinansēto projektu un pasākumu
īstenošanai.
Ziņojuma
5.nodaļa
precizēta
atbilstoši VARAM priekšlikumiem.

Ņemts vērā

Ņemot vērā informatīvajā ziņojumā
sniegto
informāciju,
Vides
aizsardzības reģionālās attīstības
ministrijai un Valsts reģionālās
attīstības aģentūrai izvērtēt šī
protokollēmuma 3.punktā minēto
izdevumu rašanās cēloņus un
nekavējoties
veikt
pasākumus
turpmākai trūkumu novēršanai,
stiprinot vadības un kontroles
sistēmu.
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nekavējoši veikt pasākumus turpmākai
trūkumu novēršanai, stiprinot vadības
un kontroles sistēmu
4.

Informatīvā ziņojuma 7.grafiks

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības Ņemts vērā
ministrija
Lūdzam papildināt ziņojuma grafiku nr.7
„Informācija par kopējiem mērķiem maksājumiem
finansējuma saņēmējiem un to izpildi līdz 2015.gada
30.jūnijam; ES fondu finansējums, milj. euro
(pusgada mērķa izpilde/gada mērķa izpilde, %).” ar
datiem par precizētajiem atbildīgo iestāžu mērķiem
2015.gadam, fondu dalījumā.

5.

Informatīvā ziņojuma 8.grafiks

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības Ņemts vērā
ministrija
Lūdzam papildus ziņojuma grafikam nr.8
„Informācija par AI mērķiem maksājumiem
finansējuma saņēmējiem un to izpildi līdz 2015.gada
30.jūnijam; ES fondu finansējums, milj. euro (mērķa
izpilde, %).” iekļaut ziņojumā arī grafiku par
atbildīgo iestāžu precizēto maksājumu mērķu, kas
jūlija sākumā tika iesniegti vadošajā iestādē,
2015.gadam izpildi iestāžu dalījumā, ņemot vērā, ka
ziņojuma grafiks nr.8 neraksturo aktuālo maksājumu
mērķu sasniegšanas plānu.

Skat.
informatīvā
ziņojuma
8.grafiku. Papildus aktualizētās
maksājumu prognozes ievietotas ES
fondu
mājas
lapā:
http://www.esfondi.lv/page.php?id=
909
Ņemot vērā VARAM komentārus,
veikti arī attiecīgi precizējumi arī
informatīvā ziņojuma 2. grafikā un
2.sadaļā “Kopējais ES fondu
investīciju progress un mērķu
sasniegšana”

6.

Lielākā neizpilde konstatēta VARAM
administrētajā informācijas sistēmu un
elektronisko pakalpojumu attīstības
aktivitātē.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības Ņemts vērā
ministrija
Lūdzam ziņojuma 23.lpp sadaļas „Valsts budžeta
izdevumu statuss” pirmās rindkopas pēdējo teikumu
izteikt sekojošā redakcijā: „Lielākā neizpilde
konstatēta informācijas sistēmu un elektronisko
pakalpojumu attīstības aktivitātē”. Atkārtoti vēršam

Lielākās novirzes no plānotā kopā
3,4 milj. euro ir aktivitātē, kas vērsta
uz publiskās pārvaldes elektronisko
pakalpojumu
un
informācijas
sistēmu
attīstību,
t.sk.
ievērojamākās ir 2,0 milj. euro
Prokuratūras projektā, 0,9 milj. euro

Skat.
informatīvā
ziņojuma
7.grafiku
Papildus aktualizētās maksājumu
prognozes ievietotas ES fondu
mājas
lapā:
http://www.esfondi.lv/page.php?id=
909
Ņemot vērā VARAM komentārus,
veikti arī attiecīgi precizējumi arī
informatīvā ziņojuma 2. grafikā un
2.sadaļā “Kopējais ES fondu
investīciju progress un mērķu
sasniegšana”
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uzmanību, ka minēto aktivitāti budžeta apguves
kontekstā nepieciešams izdalīt no pārējām VARAM
ES fondu aktivitātēm, ņemot vērā faktu, ka
aktivitātes finansējums tiek plānots dažādu resoru
budžetos un budžeta apguve aktivitātes ietvaros
nekādā veidā neraksturo VARAM budžeta apguvi.
Labojums nepieciešams, lai izvairītos no
neatbilstošas interpretācijas par VARAM budžeta
izpildi pārskata periodā.

7.

Projektam “Vēsturiski piesārņoto vietu
“Inčukalna sērskābā gudronu dīķi”
sanācijas darbi pastāv risks, ka
finansējums netiks izlietots, jo šobrīd ir
izlietots tikai 57% no piešķirtā
finansējuma. Situāciju vēl vairāk
sarežģi strīds starp finansējuma
saņēmēju VVD un izpildītāju SIA
“Skonto Būve”, kur pēc līguma

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības Ņemts vērā
ministrija
Lūdzam ziņojuma 30.lpp 2.rindkopu izteikt sekojošā
redakcijā: „Līdz 2015.gada 31.decembrim netiks
apgūts projekta “Vēsturiski piesārņoto vietu
"Inčukalna sērskābie gudronu dīķi" sanācijas darbi”
ietvaros plānotais finansējums, ņemot vērā, ka
2015.gada 22.jūlijā tika pārtraukts sanācijas darbu
veikšanas līgums, kas tika noslēgts starp projekta

TM projektā un 0,5 milj. euro
VRAA projektos. Prokuratūras
projektā “Prokuratūras informācijas
sistēmas projekts tiesu sistēmas
attīstībai” valsts budžeta izdevumu
plāna neizpilde ir saistīta ar
problēmām iepirkumos, t.i., ar
vairāku iepirkumu noslēgšanos bez
rezultāta, kā arī ar nepamatotas
sūdzības iesniegšanu, kā rezultātā
tika kavēta iepirkuma līguma
noslēgšana. Tieslietu ministrijas
projektā “Valsts zemes dienesta
ģeotelpisko
datu
ģeotelpiskās
informācijas sistēmas izveide”
valsts budžeta izdevumu plāna
neizpilde ir saistīta ar problēmām
iepirkumos, t.i., pretendentu sūdzību
rezultātā tika kavēta iepirkuma
līguma
noslēgšana.
Savukārt,
VRAA valsts izdevumu budžeta
neizpilde saistīta ar neatbilstībām
par nevienlīdzīgu attieksmi pret
piegādātājiem un to konkurences
ierobežošanu
projektos
“Epakalpojumi un to infrastruktūras
attīstība” un „Pašvaldību funkciju
atbalsta sistēmas izveides 1.kārta”.
(..) līdz 2015.gada 31.decembrim
netiks izlietots projekta “Vēsturiski
piesārņoto
vietu
"Inčukalna
sērskābie gudronu dīķi" sanācijas
darbi”
ietvaros
plānotais
finansējums, ņemot vērā, ka
2015.gada 22.jūlijā tika pārtraukts
sanācijas darbu veikšanas līgums,
kas tika noslēgts starp projekta
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laušanas visa projekta finansējuma finansējuma saņēmēju VVD un Uzņēmēju SIA
izlietošana 2015. vai 2016.gadā nav “Skonto Būve”. Līdz 2015.gada 31.decembrim
iespējama.
plānots apgūt aptuveni 28,1 miljonu EUR projekta
finansējuma.”

8.

Projekta “Vēsturiski piesārņoto vietu
„Inčukalna sērskābā gudrona dīķi”
sanācijas darbi” ietvaros 2015.gada
9.martā precizētais lielā projekta
grozījumu priekšlikuma projekts tika
prezentēts EK Briselē. 2015.gada
29.jūnijā tika nosūtītas atbildes uz EK
papildjautājumiem,
kas
radušies
grozījumu izpētes laikā. Papildus,
2015.gada 6.maijā piegādātājs SIA
“Skonto būve” (turpmāk – Piegādātājs)
konstatējis lielāku pastveida sērskābā
gudrona daudzumu dīķi nekā norādīts
iepirkuma procedūras dokumentācijā,
kā rezultātā abām pusēm radās
līgumstrīds un VVD (turpmāk –
Pasūtītājs)
2015.gada
8.jūlijā
vienpusēji lauza līgumu ar Piegādātāju.
Piegādātāja ieskatā Pasūtītājs ir apzināti
pārkāpis līguma nosacījumus un
nepamatoti atteicies noteiktajā termiņā
veikt apmaksu par martā veiktajiem
darbiem projektā. Kā rezultātā
2015.gada
6.jūlijā
Piegādātājs
iesniedzis prasības pieteikumu Rīgas
pilsētas Ziemeļu rajona tiesā pret
Pasūtītāju par darba samaksas un
kavējuma līgumsoda piedziņu 1,85
milj. euro apmērā. Šobrīd no VARAM
tiek gaidīta informācija par turpmāko
rīcību attiecībā uz minētā projekta

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrija
Lūdzam ziņojuma 32.lpp 2.rindkopu izteikt sekojošā
redakcijā: „Projekta “Vēsturiski piesārņoto vietu
„Inčukalna sērskābā gudrona dīķi” sanācijas darbi”
ietvaros 2015.gada 9.martā precizētais lielā projekta
grozījumu priekšlikuma projekts tika prezentēts EK
Briselē. 2015.gada 29.jūnijā tika nosūtītas atbildes
uz EK papildjautājumiem, kas radušies grozījumu
izpētes laikā. Papildus, 2015.gada 6.maijā sanācijas
darbu veicējs SIA “Skonto būve” (turpmāk –
Uzņēmējs) informēja par riskiem nesasniegt projekta
mērķi un iespējamām papildu izmaksām projekta
pabeigšanai. Ņemot vērā Uzņēmēja paziņojumus,
skaidri izrādot nodomu pārtraukt sanācijas darbu
līgumā noteikto saistību izpildi, un rīcību, kas vērsta
uz līguma saistību nepildīšanu, VVD saskaņā ar
Līguma noteikumiem 2015.gada 8.jūlijā nosūtīja
Uzņēmējam argumentētu paziņojumu par Līguma
izbeigšanu ar 2015.gada 22.jūliju. Lēmums tika
pieņemts, rūpīgi izvērtējot situāciju, iespējamos
riskus un rīcības alternatīvas, lai nodrošinātu
Projekta īstenošanu. Kopš 2015.gada 22.jūlija SIA
„Geo Consultants” saskaņā ar inženiertehniskās
uzraudzības līguma noteikumiem veic sanācijas
objekta inventarizāciju, lai noteiktu Uzņēmēja
paveikto darbu apjomu, kā arī novērtētu turpmāk
veicamos darbus, kurus nepieciešams veikt Projekta
pabeigšanai un tā mērķu sasniegšanai. VVD turpina
Projekta īstenošanu, lai nodrošinātu tā pabeigšanu un

finansējuma saņēmēju VVD un
Uzņēmēju SIA “Skonto Būve”.
Attieicnāmības perioda ietvaros līdz
2015.gada 31.decembrim plānots
izmaksāt aptuveni 28,1 milj. euro
projekta finansējuma.
Ņemts vērā pēc būtības
Ziņojumā
iekļauta
īsa
informācija
par
būtiskāko
projekta ieviešanas statusā.

Projekta “Vēsturiski piesārņoto
vietu „Inčukalna sērskābā gudrona
dīķi” sanācijas darbi” ietvaros
2015.gada 9.martā precizētais lielā
projekta grozījumu priekšlikuma
projekts tika prezentēts EK Briselē
ar mērķi vienoties par iespēju
līdzfinansēt arī izmaksu pieaugumu.
2015.gada 29.jūnijā tika nosūtītas
atbildes uz EK papildjautājumiem,
kas radušies grozījumu izpētes laikā.
Papildus,
2015.gada
6.maijā
piegādātājs SIA “Skonto būve”
(turpmāk – Piegādātājs) konstatējis
lielāku pastveida sērskābā gudrona
daudzumu dīķī nekā norādīts
iepirkuma
procedūras
dokumentācijā, kā rezultātā abām
pusēm radās līgumstrīds un VVD
2015.gada 8.jūlijā vienpusēji lauza
līgumu ar Piegādātāju. Piegādātāja
ieskatā VVD ir apzināti pārkāpis
līguma nosacījumus un nepamatoti
atteicies noteiktajā termiņā veikt
apmaksu par martā veiktajiem
darbiem projektā. Kā rezultātā
2015.gada 6.jūlijā Piegādātājs
iesniedzis prasības pieteikumu
Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesā
pret VVD par darba samaksas
kavējuma līgumsoda piedziņu 1,85

FMizz_250815_ES_fondi; Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem par protokollēmuma projektu un informatīvo ziņojumu

10
īstenošanu, sniedzot pēc iespējas lai maksimāli izmantotu Projektam piešķirto Eiropas
konkrētu rīcības plānu turpmākām Savienības fondu finansējumu.”
darbībām līdz projekta pabeigšanai,
t.sk. termiņiem un plānoto finanšu
apjomu atsevišķām pozīcijām.

9.

Atbilstoši SAM ieviešanas laika
grafikam jau šobrīd tiek kavēta vairāku
SAM uzsākšanas priekšnosacījumu
izpilde, kā arī ieviešanas nosacījumu
izstrāde atsevišķu AI (EM, IZM, KM,
VARAM, VM, SM) pārziņā esošajiem
SAM, lai varētu uzsākt projektu
iesniegumu atlases.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrija
Ziņojuma projekta 7.sadaļā „2014.–2020.gada
plānošanas perioda ES fondu ieviešana” ierosinām
papildināt šī teikuma redakciju ziņojuma 42.lpp, lai
radītu objektīvu iespaidu par SAM ieviešanas
nosacījumu sagatavošanas procesu, t.sk., ilgstošo un
smagnējo saskaņošanu ar sociālajiem partneriem,
kuras procesā atbildīgās iestādes faktiski nesaņem
nekādu atbalstu, kā arī vadošās iestādes
ierosinājumus atsevišķus jautājumus skaņot ar
Eiropas Komisiju, kas būtiski ietekmē ieviešanas
nosacījumu virzību apstiprināšanai:
„Atbilstoši SAM ieviešanas laika grafikam jau
šobrīd tiek kavēta vairāku SAM uzsākšanas
priekšnosacījumu izpilde, kā arī ieviešanas
nosacījumu izstrāde atsevišķu AI (EM, IZM, KM,
VARAM, VM, SM) pārziņā esošajiem SAM, lai
varētu uzsākt projektu iesniegumu atlases, kas, cita
starpā, nereti ir saistīts ir ilgstošo ieviešanas
nosacījumu saskaņošanas procedūru ar iesaistītajām
pusēm, it sevišķi sociālajiem partneriem, kā arī citos
gadījumos – saistībā ar nepieciešamību atsevišķus
jautājumus (piemēram, valsts atbalsta nosacījumus)
saskaņot ar Eiropas Komisiju (pēc Finanšu
ministrijas ierosinājuma).”

milj. euro apmērā. Šobrīd no
VARAM tiek gaidīta informācija
par turpmāko rīcību attiecībā uz
minētā projekta īstenošanu, sniedzot
pēc iespējas konkrētu rīcības plānu
turpmākām darbībām līdz projekta
pabeigšanai, t.sk. termiņiem un
plānoto finanšu apjomu atsevišķām
pozīcijām.
Panākta
vienošanās
ar
VARAM par šādu redakciju:
“Atbilstoši SAM ieviešanas laika
grafikam jau šobrīd tiek kavēta
vairāku
SAM
uzsākšanas
priekšnosacījumu izpilde, kā arī
ieviešanas nosacījumu izstrāde
atsevišķu AI (EM, IZM, KM,
VARAM, VM, SM) pārziņā
esošajiem SAM, lai varētu uzsākt
projektu iesniegumu atlases, kas,
cita starpā, nereti ir saistīts ir
ilgstošo ieviešanas nosacījumu
saskaņošanas
procedūru ar
iesaistītajām pusēm, it sevišķi
sociālajiem partneriem, kā arī
citos gadījumos – saistībā ar
nepieciešamību
atsevišķus
jautājumus (piemēram, valsts
atbalsta nosacījumus) saskaņot ar
Eiropas Komisiju.”.
Papildus
norādām,
ka
informatīvais
ziņojums
ir
papildināts ar atsauci, ka ar
aktuālo informāciju par SAM
ieviešanas
progresu
var
iepazīties
FM
ikmēneša
informatīvajā ziņojumā par
Eiropas
Savienības

Atbilstoši SAM ieviešanas laika
grafikam jau šobrīd tiek kavēta
vairāku
SAM
uzsākšanas
priekšnosacījumu izpilde, kā arī
ieviešanas nosacījumu izstrāde
atsevišķu AI (EM, IZM, KM,
VARAM, VM, SM) pārziņā
esošajiem SAM, lai varētu uzsākt
projektu iesniegumu atlases, kas,
cita starpā, nereti ir saistīts ir
ilgstošo ieviešanas nosacījumu
saskaņošanas
procedūru
ar
iesaistītajām pusēm, it sevišķi
sociālajiem partneriem, kā arī citos
gadījumos
–
saistībā
ar
nepieciešamību
atsevišķus
jautājumus
(piemēram,
valsts
atbalsta nosacījumus) saskaņot ar
Eiropas Komisiju.
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8.

10.

VARAM ir jāveic vairāki priekšdarbi,
lai nodrošinātu savlaicīgu SAM
ieviešanu (plūdu plāns (t.sk. ZM), IKT
mērķarhitekrūras izstrāde, atkritumu
plānu izstrāde, teritoriju attīstības plānu
izvērtēšana (t.sk. pašvaldību), u.c.)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrija
Lūdzam papildināt ziņojuma 7.sadaļā „2014.–
2020.gada plānošanas perioda ES fondu
ieviešana” 48. lpp. norādīto informāciju šādā
redakcijā:
„Lai uzsāktu SAM ieviešanu ZM sadarbībā ar
VARAM ir jānodrošina ex-ante nosacījumu izpilde
un jāapstiprina upju baseinu apsaimniekošanas plāni
– VARAM un ZM ir vienojušās par turpmāko
baseinu plānu sagatavošanas laika grafiku, lai
nodrošinātu sekmīgu ZM pārziņā esoša SAM
uzsākšanu.”

Administratīvās kapacitātes jomā
regresa iemesls ir Valsts kancelejas
pārziņā esošajā administratīvo šķēršļu
mazināšanas aktivitātē
veiktie
projekta
grozījumi,
ar kuriem
samazināta
projekta
attiecināmo

Valsts kanceleja
Lūdzam MK ziņojuma projekta 3.2.1. sadaļā
„Kopējais ES fondu investīciju progress un mērķu
sasniegšana” rindkopu (18.lpp) izteikt šādā redakcijā
„Administratīvās kapacitātes jomā regresa iemesls ir
Valsts kancelejas pārziņā esošajā administratīvo
šķēršļu mazināšanas aktivitātē un Finanšu

struktūrfondu un Kohēzijas
fonda investīciju progresu, kas
katru mēnesi tiek publicēts ES
fondu
tīmekļa
vietnē
http://www.esfondi.lv/page.php?
id=667.
Panākta
vienošanās
ar
VARAM par šādu redakciju:
“VARAM ir jāveic vairāki
priekšdarbi, lai nodrošinātu
savlaicīgu SAM ieviešanu (plūdu
plāns (sadarbībā ar ZM), IKT
mērķarhitekrūras
izstrāde,
atkritumu
plānu
izstrāde,
teritoriju
attīstības
plānu
izvērtēšana (t.sk. pašvaldību),
u.c.)”.
Papildus
norādām,
ka
informatīvais
ziņojums
ir
papildināts ar atsauci, ka ar
aktuālo informāciju par SAM
ieviešanas
progresu
var
iepazīties
FM
ikmēneša
informatīvajā ziņojumā par
Eiropas
Savienības
struktūrfondu un Kohēzijas
fonda investīciju progresu, kas
katru mēnesi tiek publicēts ES
fondu
tīmekļa
vietnē
http://www.esfondi.lv/page.php?
id=667.
Ņemts vērā.

VARAM
ir
jāveic
vairāki
priekšdarbi,
lai
nodrošinātu
savlaicīgu SAM ieviešanu (plūdu
plāns (sadarbībā ar ZM), IKT
mērķarhitekrūras izstrāde, atkritumu
plānu izstrāde, teritoriju attīstības
plānu izvērtēšana (t.sk. pašvaldību),
u.c.)

Administratīvās kapacitātes jomā
regresa iemesls ir Vkanc pārziņā
esošajā administratīvo šķēršļu
mazināšanas aktivitātē un FM
pārziņā esošajā strukturālo reformu
īstenošanas
aktivitātē
veiktie
projektu grozījumi, ar kuriem
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izdevumu kopsumma, ņemot vērā, ka
ietaupījumu
dēļ
iepirkumos
nepieciešamais finansējuma apjoms
ir
mazāks nekā
projektā
sākotnēji plānots.

11.

12.

Savukārt ESF mērķis maksājumiem
izpildīts 89,9% apmērā, neizpildi
ietekmē vairāku apjomīgu projektu
pagarinājumi EM pārziņā esošajā
komersantu apmācību aktivitātē, kā arī
darba vietu izveides aktivitātē, kurā
prognozējamas zemākas izmaksas nekā
sākotnēji plānots, nosakot maksājuma
mērķi
2015.gadam.
Projektu
pārplānošanas, t.sk. ieviešanas termiņu
pagarināšanas,
kā
arī
līdzekļu
ekonomijas dēļ, veidojoties līdzekļu
atlikumiem
projektos,
vairākos
projektos VKanc, FM un VARAM
pārziņā
esošajās
administratīvas
kapacitātes
veicinošajās
aktivitātēs
maksājumu apjoms
arī projektus noslēdzot būs zemāks
nekā sākotnēji plānots.

ministrijas pārziņā esošajā strukturālo reformu
īstenošanas aktivitātē veiktie projekta grozījumi, ar
kuriem ir samazināta projektu attiecināmo izdevumu
kopsumma, ņemot vērā, ka ietaupījumu dēļ,
iepirkumos nepieciešamais finansējuma apjoms ir
mazāks nekā projektos sākotnēji plānots.” Iebilduma
pamatojums ir Finanšu ministrijas pārziņā esošajā
strukturālo reformu īstenošanas aktivitātē veiktie
projekta grozījumi, ar kuriem tika samazināta
projektu attiecināmo izmaksu summa (aptuveni
104 000 EUR), kas arī ietekmēja attiecīgās
prioritātes regresu.
Valsts kanceleja
Ņemts vērā.
Lūdzam precizēt MK ziņojuma projekta
3.2.1.apakšpunkta sadaļas „Maksājumu mērķu
sasniegšana” (21.lpp) pēdējo teikumu svītrojot
vārdus „vairākos projektos”, līdz ar to padarot šo
teikumu saprotamu.

VKanc pārskata periodā turpina strādāt Valsts kanceleja
pie SAM ieviešanas nosacījumu Lūdzam MK ziņojuma projektā precizēt 7.punkta
izstrādes.
(47.lpp) teikumu zem grafika Nr.24 „VKanc
progress SAM ieviešanā”, izsakot to šādā redakcijā
„VKanc pārskata periodā turpināja strādāt pie SAM

samazināta projektu attiecināmo
izdevumu kopsumma, ņemot vērā,
ka ietaupījumu dēļ iepirkumos
nepieciešamais finansējuma apjoms
ir
mazāks nekā
projektos
sākotnēji plānots.

Savukārt ESF mērķis maksājumiem
izpildīts 89,9% apmērā, neizpildi
ietekmē vairāku apjomīgu projektu
pagarinājumi EM pārziņā esošajā
komersantu apmācību aktivitātē, kā
arī darba vietu izveides aktivitātē,
kurā
prognozējamas
zemākas
izmaksas nekā sākotnēji plānots,
nosakot
maksājuma
mērķi
2015.gadam.
Projektu
pārplānošanas, t.sk. ieviešanas
termiņu pagarināšanas, kā arī
līdzekļu ekonomijas dēļ, veidojoties
līdzekļu atlikumiem,
VKanc,
FM un VARAM pārziņā esošajās

administratīvās
veicinošajās

Panākta vienošanās ar VKanc
par šādu redakciju:
“VKanc
pārskata
periodā
turpināja strādāt pie SAM
ieviešanas nosacījumu izstrādes,

kapacitātes
aktivitātēs

maksājumu apjoms arī projektus
noslēdzot
būs
zemāks
nekā sākotnēji plānots.
VKanc pārskata periodā turpināja
strādāt pie SAM ieviešanas
nosacījumu izstrādes, paredzot MK
noteikumus par 3.4.2.SAM “Valsts
pārvaldes profesionālā pilnveide
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ieviešanas nosacījumu izstrādes un MK 2015.gada
14.jūlija sēdē tika apstiprināti SAM ieviešanas
nosacījumi”. Līdzīgi kā tas ir norādīts 7.punkta
pirmajā rindkopā, ka ir precīza informācija uz MK
ziņojuma projekta sniegšanas brīdi.

13.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas
birojs sadarbībā ar VKanc izstrādātās
„Korupcijas novēršanas un apkarošanas
pamatnostādnes 2014.-2020.gadam”
nākamajā pārskata periodā plānotas
iesniegt izskatīšanai un apstiprināšanai
MK.

Valsts kanceleja
Lūdzam stilistiski precizēt tekstu MK ziņojuma
projekta 7.1.sadaļas „Ex-ante nosacījumu izpildes
progress” 5.apakšpunkta b) punktā izsakot to šādā
redakcijā:
„Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja
sadarbībā ar VKanc izstrādātās „Korupcijas
novēršanas un apkarošanas pamatnostādnes 2014.2020.gadam” nākamajā pārskata periodā ir plānotas
iesniegt izskatīšanai un apstiprināšanai MK. Uz MK
informatīvā ziņojuma sniegšanas brīdi tās ir
apstiprinātas MK 2015.gada 14.jūlija sēdē.”.

paredzot MK noteikumus par
3.4.2.SAM “Valsts pārvaldes
profesionālā pilnveide labāka
tiesiskā regulējuma izstrādē
mazo un vidējo komersantu
atbalsta, korupcijas novēršanas
un ēnu ekonomikas mazināšanas
jomās”
īstenošanu
iesniegt
apstiprināšanai MK 2015.gada
jūlijā.”.
Papildus
norādām,
ka
informatīvais
ziņojums
ir
papildināts ar atsauci, ka ar
aktuālo informāciju par SAM
ieviešanas
progresu
var
iepazīties
FM
ikmēneša
informatīvajā ziņojumā par
Eiropas
Savienības
struktūrfondu un Kohēzijas
fonda investīciju progresu, kas
katru mēnesi tiek publicēts ES
fondu
tīmekļa
vietnē
http://www.esfondi.lv/page.php?
id=667.
Panākta vienošanās ar VKanc
par šādu redakciju:
“Korupcijas novēršanas un
apkarošanas biroja sadarbībā ar
VKanc
izstrādātās
pamatnostādnes
“Korupcijas
novēršanas un apkarošanas
pamatnostādnes
2014.–2020.gadam”
plānots
iesniegt apstiprināšanai MK
2015.gada jūlijā.”.
Papildus
norādām,
ka
informatīvais
ziņojums
ir
papildināts ar atsauci, ka ar

labāka tiesiskā regulējuma izstrādē
mazo un vidējo komersantu atbalsta,
korupcijas novēršanas un ēnu
ekonomikas mazināšanas jomās”
īstenošanu iesniegt apstiprināšanai
MK 2015.gada jūlijā.

Korupcijas
novēršanas
un
apkarošanas biroja sadarbībā ar
VKanc izstrādātās pamatnostādnes
“Korupcijas
novēršanas
un
apkarošanas pamatnostādnes
2014.–2020.gadam”
plānots
iesniegt
apstiprināšanai
MK
2015.gada jūlijā.
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14.

n/a

Valsts kanceleja
Lūdzam ES fondu tīmekļa vietnes (www.esfondi.lv)
sadaļā par ES fondu finanšu progresu 2007.-2013.g.
plānošanas
periodā (http://www.esfondi.lv/page.php?id=909)
precizēt
informāciju
attiecībā
uz
1.5.2.2.2.apakšaktivitātē
apstiprināto
projektu
summu un noslēgto līgumu summu uz 30.06.2015.,
norādot EUR 3 157 915,31 (ESF) jeb EUR 3 157 915
(ESF), kā arī precizēt informāciju attiecībā uz
nenoslēgto līgumu summu, norādot EUR 150 936,69
(ESF) jeb EUR 150 937 (ESF). Informējam, ka
VKanc norādītie dati atbilst patiesībai, bet ņemot
vērā, ka jūnija beigās un jūlija sākumā bija tehniskas
problēmas datu migrācijas nodrošināšanai starp
PEVS un FM VIS sistēmu, par ko Sabiedrības
integrācijas fonds ir informējis FM, iepriekš minētie
dati līdz 2015.gada jūlija 6 darba dienai nav
nomigrējušies uz FM VIS. Papildus informējam, ka
VKanc arī sagatavojot Valsts kancelejas ziņojumu
par Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto
pasākumu un aktivitāšu ieviešanu par pārskata
periodu no 01.01.2015. līdz 30.06.2015. ir
norādījusi, ka neizkontraktētais finansējums
1.5.2.2.2.apakšaktivitātē ir EUR 150 936,69 (ESF)
apmērā.

aktuālo informāciju par SAM
ieviešanas
progresu
var
iepazīties
FM
ikmēneša
informatīvajā ziņojumā par
Eiropas
Savienības
struktūrfondu un Kohēzijas
fonda investīciju progresu, kas
katru mēnesi tiek publicēts ES
fondu
tīmekļa
vietnē
http://www.esfondi.lv/page.php?
id=667.
Panākta
vienošanās
Datu
atspoguļojums ziņojuma balstīts
uz VIS pieejamajiem datiem uz
30.06.2015. Atbilstoši 10.9.
vadlīnijās kas nosaka Eiropas
Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda uzraudzības
sistēmas
darbības
pamatprincipus un kārtību 2007.2013.gada plānošanas periodā
noteiktajam - lai novērstu datu
atšķirības, VIS datu atlase tiek
veikta nākamā mēneša 6. darba
dienā. VIS dati uz 30.06.2015. ir
publiskoti un izmantoti arī citās
ziņojumā
sadaļās,
tādējādi
aktuālā informācija attiecībā uz
1.5.2.2.2.apakšaktivitāti
būs
pieejama statusa tabulā uz
31.07.2015.
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15.

Ņemot vērā, ka TM plāno ieviešanas
nosacījumus
izstrādāt
tikai
ar
2016.gadu, pastāv risks, ka netiks
sasniegti snieguma ietvarā noteiktie
mērķi.

Tieslietu ministrija
Informatīvā ziņojuma 7. nodaļā „2014.–2020. gada
plānošanas perioda ES fondu ieviešana” 22.
grafikam (46.lpp.) pievienoto informāciju (teksts
zem grafika) nepieciešams precizēt, papildus
norādot, ka TM sadarbībā ar vadošo iestādi un CFLA
strādā pie iespējamiem risku mazināšanas
pasākumiem, tomēr pilnībā tos izslēgt bez darbības
programmas grozījumiem nav iespējams.

16.

TM
izstrādātās
pamatnostādnes
“Ieslodzīto
resocializācijas
pilnveidošanai ieslodzījuma laikā un
pēc atbrīvošanas no 2015.gada līdz
2020.gadam”, kā arī to ieviešanas plāns
ir saskaņošanas procesā. Jūlijā plānots
iesniegt izskatīšanai MK.

Tieslietu ministrija
Informatīvā ziņojuma 7.1. nodaļā „Ex-ante
nosacījumu izpildes progress” 4. punktā (49.lpp.) ir
informācija „TM izstrādātās pamatnostādnes
“Ieslodzīto
resocializācijas
pilnveidošanai
ieslodzījuma laikā un pēc atbrīvošanas no 2015. gada
līdz 2020. gadam”, kā arī to ieviešanas plāns ir
saskaņošanas procesā. Jūlijā plānots iesniegt
izskatīšanai MK.” Tieslietu ministrija informē, ka
dokumenti nosūtīti izskatīšanai Eiropas Komisijai,
no kuras 2015. gada 24. jūlijā saņemti komentāri.
2015. gada 30. jūlijā notika videokonference ar
Eiropas Komisiju, kuras ietvaros tika izrunāti visi

Panākta vienošanās ar TM par
šādu redakciju:
“Ņemot vērā, ka TM plāno
ieviešanas nosacījumus izstrādāt
tikai ar 2016.gadu, pastāv risks,
ka netiks sasniegti snieguma
ietvarā noteiktie mērķi. TM
sadarbībā ar vadošo iestādi un
CFLA strādā pie iespējamiem
risku
mazināšanas
pasākumiem.”.
Papildus
norādām,
ka
informatīvais
ziņojums
ir
papildināts ar atsauci, ka ar
aktuālo informāciju par SAM
ieviešanas
progresu
var
iepazīties
FM
ikmēneša
informatīvajā ziņojumā par
Eiropas
Savienības
struktūrfondu un Kohēzijas
fonda investīciju progresu, kas
katru mēnesi tiek publicēts ES
fondu
tīmekļa
vietnē
http://www.esfondi.lv/page.php?
id=667.
Ņemts vērā

Ņemot vērā, ka TM plāno ieviešanas
nosacījumus izstrādāt tikai ar
2016.gadu, pastāv risks, ka netiks
sasniegti snieguma ietvarā noteiktie
mērķi. TM sadarbībā ar VI un CFLA
strādā pie iespējamiem risku
mazināšanas pasākumiem.

TM izstrādātās pamatnostādnes
“Ieslodzīto
resocializācijas
pilnveidošanai ieslodzījuma laikā un
pēc atbrīvošanas no 2015.gada līdz
2020.gadam”, kā arī to ieviešanas
plāns ir saskaņošanas procesā.
Augustā
plānots
iesniegt
izskatīšanai MK.
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17.

TM izstrādātais “Tiesu varas un
tiesībaizsardzības iestāžu darbinieku
cilvēkresursu kapacitātes stiprināšanas
un kompetenču attīstības plāns 2014.–
2020.gadam”
apstiprināts
MK
2015.gada
3.martā.
Papildu
informācija: saņemti EK komentāri par
plāna projektu, ir nepieciešami būtiski
plāna uzlabojumi. Plānots veikt
grozījumus
līdz
2015.gada
1.septembrim.

problēmjautājumi.
Eiropas
Komisija
plāno
saskaņojumu sniegt līdz 2015. gada augusta beigām,
pēc kā arī TM plāno minētos dokumentus iesniegt
izskatīšanai MK. Ievērojot minēto, nepieciešams
precizēt informatīvā ziņojuma 7.1. nodaļas 4. punktu
par dokumentu iesniegšanas termiņu izskatīšanai
MK.
Tieslietu ministrija
Informatīvā ziņojuma 7.1. nodaļā „Ex-ante
nosacījumu izpildes progress” 5. punkta c)
apakšpunktā (50.lpp.) ir informācija „TM
izstrādātais “Tiesu varas un tiesībaizsardzības
iestāžu darbinieku cilvēkresursu kapacitātes
stiprināšanas un kompetenču attīstības plāns 2014.–
2020. gadam” apstiprināts MK 2015. gada 3. martā.
Papildu informācija: saņemti EK komentāri par
plāna projektu, ir nepieciešami būtiski plāna
uzlabojumi. Plānots veikt grozījumus līdz 2015.
gada 1. septembrim”. Tieslietu ministrija informē, ka
Eiropas Komisija par plānu TM iesniedza
komentārus, pamatojoties uz kuriem tika izstrādāt
precizēti grozījumi plānā. 2015. gada 24. jūlijā
Eiropas Komisija apstiprināja, ka visi izteiktie
iebildumi
ir
atrisināti.
Ievērojot
minēto,
nepieciešams precizēt informatīvā ziņojuma 7.1.
nodaļas 5. punkta c) apakšpunkta otro teikumu „Papildus informācija”.

Panākta vienošanās ar TM par
šādu redakciju:
“TM izstrādātais “Tiesu varas un
tiesībaizsardzības
iestāžu
darbinieku
cilvēkresursu
kapacitātes stiprināšanas un
kompetenču attīstības plāns
2014.–2020.gadam” apstiprināts
MK
2015.gada
3.martā.
Vienlaikus jānorāda, ka par
apstiprināto plānu tika saņemti
EK komentāri, kas paredz
būtiskus precizējumus plānā. TM
ir izstrādājusi grozījumus plānā,
kas pārskata periodā tiek skaņoti
ar EK un vadošo iestādi.
Ierosinātos grozījumus plānā
MK apstiprināšanai plānots
iesniegt 2015.gada augustā.”.
Papildus
norādām,
ka
informatīvais
ziņojums
ir
papildināts ar atsauci, ka ar
aktuālo informāciju par SAM
ieviešanas
progresu
var
iepazīties
FM
ikmēneša
informatīvajā ziņojumā par
Eiropas
Savienības
struktūrfondu un Kohēzijas
fonda investīciju progresu, kas
katru mēnesi tiek publicēts ES
fondu
tīmekļa
vietnē

TM izstrādātais “Tiesu varas un
tiesībaizsardzības iestāžu darbinieku
cilvēkresursu
kapacitātes
stiprināšanas
un
kompetenču
attīstības plāns
2014.–2020.gadam”
apstiprināts
MK 2015.gada 3.martā. Vienlaikus
jānorāda, ka par apstiprināto plānu
tika saņemti EK komentāri, kas
paredz būtiskus precizējumus plānā.
TM ir izstrādājusi grozījumus plānā,
kas pārskata periodā tiek skaņoti ar
EK un VI. Ierosinātos grozījumus
plānā MK apstiprināšanai plānots
iesniegt 2015.gada augustā.
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http://www.esfondi.lv/page.php?
id=667.
18.

Saskaņā ar EK gala lēmumiem par
finanšu korekciju1 EK samazināja
līdzfinansējuma
apjomu
3
KF
projektos, kas šobrīd uzskatāmi par
slēgtiem:
Nr.
2004LV16CPE003
“Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā,
II kārta”, Nr. 2005LV16CPE002
“Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas
sistēmas izveide Latvijā, I kārta”
(turpmāk – vides sektora projekti) un
valsts akciju sabiedrības (turpmāk –
VAS) “Latvijas dzelzceļš” īstenotajā
līgumā2 “Vilcienu kustības vadības
sistēmas modernizācijas – 1.posma
darbu
uzraudzība”
projekta
Nr.2005LV16CPA001
“Tehniskā
palīdzība Kohēzijas fonda vadošajai
iestādei Latvijā” (turpmāk – tehniskās
palīdzības projekts) ietvaros. Detalizēta
informācija par EK ierosinātajām
korekcijām,
pirms-uzklausīšanas
procedūras
ietvaros
notikušajām
diskusijām ar EK un panākto
vienošanos ir sniegta informatīvajos
ziņojumos MK par Eiropas Savienības
struktūrfondu un Kohēzijas fonda,
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu

Satiksmes ministrija
Vienlaikus aicinām precizēt informatīvā ziņojuma
2.sadaļu “2004.-2006. gada plānošanas perioda KF
projektu
slēgšana”,
nodrošinot
atbilstību
precizētajam protokollēmuma 2.punktam (t.i.
svītrojot trešo rindkopu).

Papildināta informatīvā ziņojuma
Ņemts vērā
Ziņojumā iekļauta SM sniegtā 2.sadaļa.
argumentācija, skaidrojumi par
situāciju un SM priekšlikums
attiecīgi virzīt MK lēmumu.
Tāpat sniegts skaidrojums par
FM kā finansējuma saņēmēja
līguma nosacījumiem. Par MK
protokollēmumu
skat.
iepriekšējā punktā.

EK 2015.gada 9.aprīļa vēstule Nr. Ares(2015)1527715 par ierosināto finanšu korekciju projektā Nr. 2004LV16CPE003, EK 2014.gada 4.septembra vēstule Nr. Ares(2014)2887231 par
ierosināto finanšu korekciju projektā Nr.2005LV16CPE002 un EK 2015.gada 3.marta vēstule Nr. Ares(2015)914384 par ierosināto finanšu korekciju projektā Nr.2005LV16CPA001
1

2010.gada 4.jūnijā noslēgtais līgums starp SM kā Pasūtītāju, FM kā Finansētāju, VAS “Latvijas dzelzceļš” kā Projekta ieviesēju un Systra kā Izpildītāju par vilcienu kustības vadības sistēmas
modernizācijas (Latvijas Austrumu – Rietumu dzelzceļa koridors) – 1.posma darbu uzraudzību Nr. FM 2010/2-KF
2
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instrumenta,
Norvēģijas
finanšu
instrumenta un Latvijas un Šveices
sadarbības programmas investīciju
progresu līdz 2014.gada 31.decembrim
un līdz 2014.gada 30.septembrim un
attiecīgajiem ziņojumiem pievienotajos
protokollēmumos3.

3

19.

Satiksmes ministrija
Ņemts vērā
Precizētais projekts atkārtoti iesniegts
Lūdzam precizēt informatīvā ziņojuma 31.lpp.
EK līdz 2015.gada jūlija beigām.
minēto “Precizētā projekta versija atkārtoti EK
iesniegta līdz 2015.gada jūlija beigām”, noradot, ka
precizētais projekts iesniegts 2015.gada 22.jūlijā.

20.

Informatīvā ziņojuma grafiks Nr.21

Satiksmes ministrija
Informatīvā ziņojuma projekta Grafikā Nr.21 “SM
progress SAM ieviešanā” ir norādīts, ka tiek kavēta
darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība”
4.4.1.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt ETL uzlādēs
infrastruktūru Latvijā” (turpmāk - SAM 4.4.1).
Vēršam uzmanību, ka uz š.g. 11.marta spēkā esošā
darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība”
1.pielikuma (turpmāk - ieviešanas laika grafiks)
versija paredzēja iepriekšminētā specifiskā atbalsta
mērķa sākotnējo novērtējumu un projektu
iesniegumu vērtēšanas kritērijus iesniegt Eiropas
Savienības fondu apakškomitejā tikai š.g. oktobrī.
Savukārt š.g. 9.aprīlī Satiksmes ministrija nosūtīja
precizējumus tās pārziņā esošo specifisko atbalsta
mērķu ieviešanas laika grafikā, precizējot SAM
4.4.1. sākotnējā novērtējuma un projektu iesniegumu
vērtēšanas kritēriju iesniegšanu apakškomitejā š.g.
maijā. Saskaņā ar iesniegto ieviešanas laika grafiku
SAM 4.4.1. projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji
un sākotnējais novērtējums tika izskatīts š.g.
18.jūnija Eiropas Savienības fondu apakškomitejā.

Precizētais
projekts
atkārtoti
iesniegts EK 2015.gada 22.jūlijā.

Panākta vienošanās
Skaidrojam, ka atbilstoši SAM
ieviešanas laika grafikam, kas
tika izskatīts un saskaņots MK
2015.gada
14.jūlija
sēdē,
noteikts, ka 4.4.1.specifiskā
atbalsta mērķa “Attīstīt ETL
uzlādēs infrastruktūru Latvijā”
projektu iesniegumu vērtēšanas
kritēriju komplekta iesniegšana
AK tika plānota 2015.gada
maijā,
MK
noteikumu
izsludināšanas datums VSS
2015.gada jūnijā un atlases
uzsākšanas datums 2015.gada
septembris.
Papildus
norādām,
ka
informatīvais
ziņojums
ir
papildināts ar atsauci, ka ar
aktuālo informāciju par SAM
ieviešanas
progresu
var
iepazīties
FM
ikmēneša

http://www.esfondi.lv/page.php?id=667
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Šobrīd Ministru kabineta noteikumi par SAM 4.4.1.
īstenošanas nosacījumiem ir izsludināti Valsts
sekretāru sanāksmē. Ņemot vērā iepriekšminēto
lūdzam precizēt informatīvā ziņojuma projekta
Grafiku Nr.21 “SM progress SAM ieviešanā ”

21.

Vēršam uzmanību, ka kavējot noteiktos
termiņus pirmajos SAM ieviešamas
posmos
(projektu
iesniegumu
vērtēšanas kritēriju apstiprināšana un
MK noteikumu iesniegšana izskatīšanai
VSS) ir vērojama tendence AI saīsināt
termiņus, kas paredzēti projektu
iesniegumu vērtēšanai, samazinot
CFLA
noteikto
laiku
projektu
vērtēšanai, kā rezultātā var ciest
projektu kvalitāte un palielināties
neatbilstību riski. Līdz ar to aicinām AI
ievērot ES struktūrfondu un Kohēzijas
fonda 2014.–2020.gada plānošanas
perioda vadības likuma 29.pantā
noteiktos trīs mēnešus projektu
vērtēšanai.

Satiksmes ministrija
Papildu minētajam Satiksmes ministrija vērš
uzmanību, ka atbilstoši līdzšinējai pieredzei,
izstrādājot un virzot apstiprināšanai SAM kritērijus
un Ministru kabineta (turpmāk - MK) noteikumus ar
saistošajiem pavaddokumentiem esošajā Eiropas
Savienības fondu sistēmas ietvarā, no SAM kritēriju
izstrādes brīža līdz SAM MK noteikumu
apstiprināšanai un projektu atlases uzsākšanai var
paiet līdz pat pusotram gadam, kas jau pats par sevi
ir kritisks periods SAM īstenošanas uzsākšanai un
vidējā termiņa rezultātu sasniegšanas vadībai.
Vēlamies uzsvērt, ka zīmīgu daļu minētā laika
posma aizņem vairākkārtēja komentāru sniegšana
par nemainītu dokumentācijas kopumu vai tā daļām
no vienām un tām pašām institūcijām - gan viena
procesa, gan dažādu procesu/ dažādos forumos
ietvaros. Tāpat atzīmējams, ka, komentējot ES fondu
atbildīgās iestādes izstrādātos dokumentus,
atsevišķas institūcijas, tostarp arī Vadošā iestāde,
būtiski kavē tiesību aktos noteiktos termiņus.
Papildu minētajam vēlamies atzīmēt, ka saskaņā ar
ES fondu 2014-2020 plānošanas perioda
regulējumu, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
(turpmāk - CFLA) projektu atlasi uzsāk ne ātrāk kā
mēneša laikā no SAM MK noteikumu spēkā stāšanās
brīža un SAM kritēriju apstiprināšanas brīža
Uzraudzības komitejā, tādējādi MK noteikumu
apstiprināšana arī vēl nebūt nenozīmē SAM
īstenošanas uzsākšanu, proti, tikai sākot ar šo brīdi

informatīvajā ziņojumā par
Eiropas
Savienības
struktūrfondu un Kohēzijas
fonda investīciju progresu, kas
katru mēnesi tiek publicēts ES
fondu
tīmekļa
vietnē
http://www.esfondi.lv/page.php?
id=667.
Ņemts vērā
Vēršam uzmanību, ka Satiksmes
ministrijas gadījumā pirmie
SAM īstenošanas nosacījumi tika
skaņoti vēl pirms tika apstiprināti
normatīvo aktu regulējumi par
SAM īstenošanu, tādējādi vēl
tika meklēti labākie risinājumi,
kā novērst iespējamos ieviešanas
riskus. Papildus norādām, ka
izstrādājot SAM ieviešanas
dokumentus kvalitatīvi un ņemot
vērā izstrādātos horizontālos MK
noteikumus,
vadlīnijas
un
metodikas, kā arī iepriekšējo
pieredzi un panāktās vienošanās,
var izvairīties no ilgstoša
dokumentu skaņošanas procesa.
Ņemot
vērā,
ka
šobrīd
horizontālie noteikumi par ES
fondu ieviešanu un nosacījumi
par dokumentu izstrādi jau ir
apstiprināti, ir būtiski samazināts
SAM nosacījumu saskaņošanas
laiks.

Vēršam uzmanību, ka kavējot
noteiktos termiņus pirmajos SAM
ieviešamas
posmos
(projektu
iesniegumu vērtēšanas kritēriju
apstiprināšana un MK noteikumu
iesniegšana izskatīšanai VSS) ir
vērojama tendence AI saīsināt
termiņus, kas paredzēti projektu
iesniegumu vērtēšanai, samazinot
CFLA noteikto laiku projektu
vērtēšanai, kā rezultātā var ciest
projektu kvalitāte un palielināties
neatbilstību riski. Līdz ar to aicinām
AI ievērot ES struktūrfondu un
Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada
plānošanas perioda vadības likuma
29.pantā noteiktos trīs mēnešus
projektu vērtēšanai, kā arī darboties
profesionāli, vadoties pēc labas
pārvaldības
un
sadarbības
principiem,
tostarp,
ievērojot
normatīvajos
aktos
noteiktos
termiņus.
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CFLA uzsāk projektu atlases nolikuma izstrādi un
skaņošanu ar pusēm, kas praktiski ieilgst līdz pat
diviem mēnešiem, tādējādi vēl vairāk iekavējot
praktisko SAM uzsākšanu un projektu iesniegumu
atlasi.
Vēršam uzmanību, ka, ņemot vērā infrastruktūras
projektu izteikti sezonālo raksturu, jebkurš kavējums
ir kritisks ne tikai SAM projektu uzsākšanai, bet arī
vidējā termiņa radītāju sasniegšanai kopumā.
Ņemot vērā minēto, lūdzam svītrot vai atbilstoši
precizēt Informatīvā ziņojuma 7. sadaļas “2014.2020.gada” plānošanas perioda ES fondu ieviešana”
piekto rindkopu, atspoguļojot jautājumus vispusīgi
un atbilstoši faktiskajai situācijai un aicinot visas
SAM sagatavošanā iesaistītās puses darboties
profesionāli, vadoties pēc labas pārvaldības un
sadarbības
principiem,
tostarp,
ievērojot
normatīvajos aktos noteiktos termiņus.
III Priekšlikumi
Saskaņošanai nosūtītā
Nr.
projekta redakcija
p.k.
(konkrēta punkta (panta)
redakcija)
1
2
1. n/a

Atzinumā norādītais ministrijas (citas institūcijas) priekšlikums
3
Izglītības un zinātnes ministrija
Lūdzam papildināt ziņojumu ar sekojošu tekstu:
Ar MK 2015.gada 28.janvāra rīkojumu Nr.47 tika: 1) palielināts
3.1.1.1.aktivitātei “Mācību aprīkojuma modernizācija un
infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu
īstenošanai” (turpmāk – 3.1.1.1.aktivitāte) pieejamais ERAF
finansējums par 30 489 214 euro un nacionālais publiskais
finansējums par 4 963 360 euro, attiecīgi samazinot tai pieejamo
virssaistību finansējumu; 2) precizēts 3.1.1.1.aktivitātes

Atbildīgās ministrijas pamatojums
priekšlikuma noraidījumam

Projekta attiecīgā punkta
(panta) galīgā redakcija

4
Panākta vienošanās
Vēršam uzmanību, ka jau 2013.gadā
tika
veikti
grozījumi
DP
“Infrastruktūra un pakalpojumi” un
DP
“Uzņēmējdarbība
un
inovācijas”, kas paredzēja, ņemot
vērā lauzto līgumu apjomu, kā arī
finansējuma
apguves
riskus
atsevišķās DP “Uzņēmējdarbība un

6
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iznākuma rādītājs, samazinot profesionālās izglītības iestāžu, inovācijas”
aktivitātēs,
veikt
kurās tiks modernizēta infrastruktūra un mācību aprīkojums; 3) finansējuma pārdales uz darbības
svītrota 3.1.1.1.aktivitātes ietvaros noteiktā reģionālā finansējuma programmu “Infrastruktūra un
indikatīvā kvota.
pakalpojumi”; Eiropas Komisija
2013.gada 16.decembrī apstiprināja
grozījumus DP “Uzņēmējdarbība un
inovācijas”, savukārt 2013.gada
19.decembrī
grozījumus
DP
“Infrastruktūra un pakalpojumi”.
Vienlaikus norādām, ka informācija
par minētajiem grozījumiem tika
iekļauta ceturkšņa ziņojumos par ES
fondu apguves progresu 2013.gadā
un
2014.gadā,
ziņojot
par
attiecīgajiem ceturkšņiem, kā arī
minēto grozījumu rezultātā kopējais
3.1.1.1.aktivitātes finansējums un
būtība nemainījās, jo grozījumi
skāra finansējuma avotu maiņu
(virssaistību finansējuma aizstāšana
ar ERAF finansējumu).
Savukārt pieejas maiņa attiecībā uz
sasniedzamo
rādītāja
apjoma
sasniegšanu nav atsevišķi izceļama,
jo faktiski palielināta finansējuma
rezultātā rādītājs tiks sasniegts
mazākā apmērā nekā sākotnēji
plānots, jo izmaiņas saistītas ar
profesionālās izglītības iestāžu
reorganizāciju, kā arī ar aktivitātes
īstenošanas progresa un ERAF
ieguldījumu profesionālajā izglītībā
efektivitātes izvērtēšanas rezultātā
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2. IZM ir jāveic vairāki
priekšdarbi,
lai
nodrošinātu
savlaicīgu
SAM ieviešanu (izglītības
infrastruktūras kartējums,
mūžizglītības un karjeras
pasākumu
plānošanas
dokumentu izstrāde, ZTAI
pamatnostādņu
2014.–
2020.gadam īstenošanas
rīcības plāns, sākotnējie
novērtējumi u.c.)

Izglītības un zinātnes ministrija
Lūdzam precizēt informatīvajā ziņojumā minēto, ka IZM
jāizstrādā ZTAI pamatnostādņu 2014-2020.gadam īstenošanas
rīcības plāns, aizstājot to ar informatīvo ziņojumu „Viedās
specializācijas stratēģijas monitoringa sistēma”. Skaidrojam, ka
rīcības plāns jau ir ietverts ZTAI, papildus vēl nepieciešams
izstrādāt RIS3 monitoringa sistēmu. Minētais informatīvais
ziņojums ir izsludināts VSS 04.06.2015. (VSS-624). To plānots
apstiprināt MK š.g. augustā.

3. TM
izstrādātās
pamatnostādnes
“Ieslodzīto resocializācijas
pilnveidošanai
ieslodzījuma laikā un pēc
atbrīvošanas no 2015.gada
līdz 2020.gadam”, kā arī to
ieviešanas
plāns
ir
saskaņošanas
procesā.

Valsts kanceleja
Lūdzam izvērtēt MK ziņojuma projekta 7.4.apakšpunktā 4)daļā
norādīto informāciju un to sadalīt, jo šeit ir runa par dažādiem exante nosacījumiem;

veikto aktivitātes pārplānošanu –
finansējums
tika
koncentrēts
mazākā skaitā izglītības iestāžu,
nekā
sākotnēji
plānots
3.1.1.1.aktivitātes ietvaros, lai
ieguldījumu
rezultātā
tiktu
nodrošināta atbalstāmo izglītības
iestāžu
prioritāro
izglītības
programmu infrastruktūras pilnīga
sakārtošana un plānoto darbību
pabeigtība profesionālās izglītības
iestādēs.
IZM
ir
jāveic
vairāki
Ņemts vērā
priekšdarbi, lai nodrošinātu
savlaicīgu SAM ieviešanas
uzsākšanu, izstrādājot un
apstiprinot
izglītības
infrastruktūras
kartējumu,
mūžizglītības un karjeras
pasākumu
plānošanas
dokumentus,
informatīvo
ziņojumu
“Viedās
specializācijas
stratēģijas
monitoringa
sistēma”,
sākotnējos novērtējumus u.c.)
Ņemts vērā
4)
TM izstrādātās
pamatnostādnes
“Ieslodzīto
resocializācijas pilnveidošanai
ieslodzījuma laikā un pēc
atbrīvošanas no 2015.gada līdz
2020.gadam”, kā arī to
ieviešanas
plāns
ir
saskaņošanas
procesā.
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Jūlijā
plānots iesniegt
izskatīšanai MK.

Augustā
plānots
izskatīšanai MK.

iesniegt

5)
VARAM
ex-ante
“Atkritumu apsaimniekošanas
joma: veicināt ekonomiski un
ekoloģiski
ilgtspējīgas
investīcijas
atkritumu
apsaimniekošanas jomā, jo
īpaši, izstrādājot atkritumu
apsaimniekošanas
plānus
saskaņā
ar
Direktīvu
2008/98/EK un ar atkritumu
apsaimniekošanas hierarhiju”
noteiktie uzdevumi ir izpildīti.
Ex-ante nosacījuma izpildei
nepieciešamos
dokumentus
EK plānots iesniegt jūlijā.
4.

MK noteikumu projektu
„Kārtība, kādā ziņo par
Eiropas
Savienības
struktūrfondu
un
Kohēzijas fonda ieviešanā
konstatētajām
neatbilstībām,
ietur,
noraksta
vai
atgūst
neatbilstoši
veiktos
izdevumus un piemēro
proporcionālo
finanšu
korekciju 2014.-2020.gada
plānošanas
periodā”
2015.gada 31.jūlijā plānots
iesniegt izskatīšanai un
apstiprināšanai MK.

Valsts kanceleja
lūdzam izvērtēt iespēju MK ziņojuma projekta 9.punkta otrajā
rindkopā nomainīt vārdus „2015.gada 31.jūlijā” ar vārdiem
„2015.gada III ceturksnī”, jo uz MK ziņojuma projekta
iesniegšanas brīdi attiecīgie noteikumi nav iesniegti izskatīšanai
un apstiprināšanai MK;

Ņemts vērā

MK
noteikumu
projektu
„Kārtība, kādā ziņo par Eiropas
Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda ieviešanā
konstatētajām neatbilstībām,
ietur, noraksta vai atgūst
neatbilstoši veiktos izdevumus
un piemēro proporcionālo
finanšu
korekciju
2014.2020.gada plānošanas periodā”
plānots iesniegt izskatīšanai un
apstiprināšanai MK 2015.gada
III ceturksnī.
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5. n/a

Valsts kanceleja

Ņemts vērā

Precizējumi veikti.

lūdzam ES fondu tīmekļa vietnes (www.esfondi.lv) ievietotajā
tabulā Nr.3 „Informācija par aktivitātēm, kurās neatbilstību
apjoms pret aktivitātē finansējuma saņēmēju pieprasīto
finansējumu (tai skaitā avansi) līdz 2015.gada 30.jūnijam
pārsniedz 2% būtiskuma līmeni” precizēt divu kolonnu
nosaukumus norādot „Pieprasītais finansējums uz 30.06.2015.”
un „Konstatētās neatbilstības uz 30.06.2015.”.
Atbildīgā amatpersona _______________________________________________________

(paraksts)
25.08.2015 15:49
6 687
Signe Albiņa
Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu uzraudzības departamenta
Uzņēmējdarbības un inovāciju uzraudzības nodaļas vadītāja vietniece
Tālr. 67083808, fakss 67095697
Signe.Albina@fm.gov.lv
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