Ministru kabineta noteikumu projekta „Ziņojumu sniegšanas par Eiropas
Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība”
programmu finansēto projektu ieviešanā konstatētajām neatbilstībām un
programmas finansējuma atgūšanas kārtība” sākotnējās ietekmes novērtējuma
ziņojums (anotācija)

I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība
1. Pamatojums

Ministru kabineta noteikumu projekts (turpmāk – MK
noteikumu projekts) izstrādāts, pamatojoties uz
Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa
„Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu vadības
likuma (turpmāk – ETS likums) 15.panta 1.punktu.

2. Pašreizējā situācija un
problēmas, kuru
risināšanai tiesību akta
projekts izstrādāts,
tiesiskā regulējuma
mērķis un būtība

Saskaņā ar 2013.gada 22.novembra Ministru kabineta
rīkojumu Nr. 561 „Par uzdevumiem Eiropas
Savienības strukturālo un investīciju fondu mērķa
„Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.–2020.gada
plānošanas periodam vadības, uzraudzības un
kontroles sistēmas ieviešanai” Vides aizsradzības un
rēgionālās attīstības ministrija ir noteikta par
nacionālo atbildīgo iestādi Eiropas Savienības
strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas
teritoriālā sadarbība” 2014.–2020.gada plānošanas
periodam programmu (turpmāk – programmas)
politikas izstrādei un koordinēšanai.
Saskaņā ar ETS likuma 7.panta pirmās daļas 13. un
15.punktu, kā arī otrās daļas 4.un 5.punktu nacionālā
atbildīgā iestāde sniedz informāciju attiecīgās
programmas vadošajai iestādei, revīzijas iestādei un
Eiropas Komisijai par programmu ieviešanā
konstatētajām neatbilstībām, kā arī veic darbības, lai
saņemtu programmas nosacījumiem neatbilstošo
izdevumu atmaksu no Latvijā reģistrētā programmas
finansējuma saņēmēja.
2013. gada 17.decembrī Eiropas Komisija (turpmāk –
EK) ir publicējusi šādas Eiropas Parlamenta un
Padomes regulas:
1) Parlamenta un Padomes regulu (ES) Nr.1303/2013,
ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas
Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu,
Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu
lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības
fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas
Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu,
Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un
zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK)
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Nr.1083/2006 (turpmāk – Regula Nr. 1303/2013);
2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada
17.decembra regula (ES) Nr.1299/2013 par īpašiem
noteikumiem par atbalstu no Eiropas Reģionālās
attīstības fonda saistībā ar mērķi „Eiropas teritoriālā
sadarbība” (turpmāk – Regula Nr.1299/2013).
Regulas Nr.1303/2013 122.pants un Regulas Nr.
1299/2013 27.pants nosaka dalībvalstu pienākumus
attiecībā uz neatbilstoši veikto izdevumu atgušanu
programmu finansētajos projektos.
Lai nodrošinātu programmu un projektu īstenošanu
saskaņā ar ETS likumu, Regulu Nr.1303/2013 un
Regulu Nr. 1299/2013 ir nepieciešams noteikt
kārtību, kādā ziņo par programmu finansēto projektu
ieviešanā konstatētajām neatbilstībām un atgūst
neatbilstoši veiktos izdevumus, tai skaitā
1) noteikt kārtību, kā tiek veikta iespējamas
konstatētas
neatbilstības
izvērtēšana
ETS
programmu finansētajos projektos un lēmuma
pieņemšana par neatbilstību, kā arī par darbībām
konstatētās neatbilstības novēršanai vai par
piešķirtā finansējuma atgūšanu;
2) noteikt kārtību, kā tiek veikta neatbilstoši veikto
izdevumu atgūšana no Latvijā reģistrētājiem
finansējuma saņēmējiem;
3) noteikt kārtību, kā tiek nodrošināta ziņošana
Eiropas Komisijai par konstatēto neatbilstību.
MK noteikumu projektu attiecas programmu vadībā
iesaistītajām institūcijām (nacionālā atbildīgā iestāde,
vadošā iestāde, revīzijas iestāde, finanšu kontroles
institūcija, kopīgais sekretariāts), kā arī no Latvijā
reģistrētājiem finansējuma saņēmējiem, kas īsteno
programmu finansētos projektus.
3. Projekta izstrādē
iesaistītās institūcijas

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

4. Cita informācija

Nav

Anotācijas II., IV. un V. sadaļa – Ministru kabineta noteikumu projekts šīs jomas neskar.
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III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
2015.gads

Rādītāji

1

Turpmākie trīs gadi (euro)
2016.gads

2017.gads

izmaiņas
saskaņā
izmaiņas,
kārtējā gadā,
izmaiņas,
ar valsts
salīdzinot
salīdzinot ar
salīdzinot ar
budžetu
ar kārtējo
valsts budžetu
kārtējo
kārtējam
(2015)
kārtējam
(2015) gadu
gadam
gadu
gadam

2018.gads
izmaiņas,
salīdzinot ar
kārtējo (2015)
gadu

2

3

4

5

6

1. Budžeta
ieņēmumi:

0

0

0

0

0

1.1. valsts
pamatbudžets,
tai skaitā
ieņēmumi no
maksas
pakalpojumie
m un citi pašu
ieņēmumi

0

0

0

0

0

1.2. valsts
speciālais
budžets

0

0

0

0

0

1.3.
pašvaldību
budžets

0

0

0

0

0

2. Budžeta
izdevumi:

0

0

0

0

0

2.1. valsts
pamatbudžets

0

0

0

0

0

2.2. valsts
speciālais
budžets

0

0

0

0

0

2.3.
pašvaldību
budžets

0

0

0

0

0

3. Finansiālā
ietekme:

0

0

0

0

0

3.1. valsts
pamatbudžets

0

0

0

0

0

3.2. speciālais
budžets

0

0

0

0

0
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3.3.
pašvaldību
budžets

0

0

0

0

0

4. Finanšu
līdzekļi
papildu
izdevumu
finansēšanai
(kompensējoš
u izdevumu
samazinājumu
norāda ar "+"
zīmi)

X

0

0

0

0

5. Precizēta
finansiālā
ietekme

X

0

0

0

0

5.1. valsts
pamatbudžets

0

0

0

0

5.2. speciālais
budžets

0

0

0

0

5.3.
pašvaldību
budžets

0

0

0

0

6. Detalizēts Laika posmā no 2015.gada līdz 2018.gadam nav iespējams precīzi
ieņēmumu un noteikt valsts budžeta izdevumus neatbilstoši veikto izdevumu
izdevumu
atmaksai attiecīgās programmas budžetā.
aprēķins (ja
nepieciešams,
detalizētu
ieņēmumu un
izdevumu
aprēķinu var
pievienot
anotācijas
pielikumā)
7. Cita
informācija

Papildus nepieciešamie valsts budžeta līdzekļi neatbilstoši veikto
izdevumu atmaksai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiks pieprasīti
no 74.resora „Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais
finansējums” 80.00.00 programmas „Nesadalītais finansējums Eiropas
Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības
līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”.
VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes
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1.

Plānotās sabiedrības
līdzdalības un
komunikācijas
aktivitātes saistībā ar
projektu

MK noteikumu projekts paralēli tā izsludināšanai Valsts
sekretāru sanāksmē tika publicēts Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas internēta vietnes sadaļā
Sabiedrības līdzdalība”, apakšsadaļā „Paziņojumi par
līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai
tiesību akta izstrādes procesā”.
Pēc MK noteikumu projekta izsludināšanas Valsts
sekretāru sanāksmē MK noteikumu projektu vērtēs ar
Valsts sekretāru sanāksmes protokollēmumu noteiktās
institūcijas.

2.

Sabiedrības līdzdalība
projekta izstrādē

Projekts šo jomu neskar

3.

Sabiedrības līdzdalības
rezultāti

Projekts šo jomu neskar

4.

Cita informācija

Nav

VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
1.

Projekta izpildē iesaistītās
institūcijas

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija,
nozaru ministrijas un citas centrālās valsts iestādes

2.

Projekta izpildes ietekme uz
Jaunas institūcijas netiek radītas.
pārvaldes funkcijām un
institucionālo struktūru.
Jaunu institūciju izveide, esošu
institūciju likvidācija vai
reorganizācija, to ietekme uz
institūcijas cilvēkresursiem

3.

Cita informācija

Nav

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

K.Gerhards

Vīza: valsts sekretārs

G.Puķītis

25.03.2015.
953
Jūlija Jakovļeva
Attīstības instrumentu departamenta
Teritoriālās sadarbības nodaļas
vecākā eksperte
67026488, julija.jakovleva@varam.gov.lv
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