Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada
10.februāra noteikumos Nr.77 „Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda
projektu pārbaužu veikšanas kārtība 2014.–2020.gada plānošanas periodā”” sākotnējās
ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)
I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība
1. Pamatojums
Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 17.decembra
Regula (ES) Nr.1304/2013, par Eiropas Sociālo fondu un
ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1081/2006.
Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda
2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības likuma
20.panta 3., 4., 7. un 8 punkts.
2. Pašreizējā situācija un problēmas, Ministru kabineta noteikumu projekts izstrādāts, ņemot
kuru risināšanai tiesību akta
vērā Eiropas Komisijas 2015.gada 18.septembra
projekts izstrādāts, tiesiskā
norādījumus par Eiropas Parlamenta un Padomes
regulējuma mērķis un būtība
2013.gada 17.decembra Regulu (ES) Nr.1304/2013 par
Eiropas Sociālo fondu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK)
Nr.1081/2006 (turpmāk – Regula Nr.1304/2013)
1.pielikuma 3.punktā noteikto kopējo tūlītējo rādītāju
uzkrāšanu, apkopošanu un ziņošanu par visiem Darbības
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” ietvertajiem
specifiskajiem atbalsta mērķiem, nevis atsevišķiem
kopējiem tūlītējiem rezultātu rādītājiem, par ko bijusi
vienošanās Darbības programmas izstrādes gaitā. Ievērojot
minētos norādījumus, precizēts
MK 2015.gada
10.februāra noteikumu Nr.77 „Eiropas Savienības
struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu pārbaužu
veikšanas kārtība 2014.-2020.gada plānošanas periodā”
(turpmāk – MK noteikumi Nr.77) 2.pielikums
“Maksājumu pieprasījums” (turpmāk – MP veidlapa)
veicot šādus precizējumus:
1. paplašināts iegūstamās informācijas apjoms attiecībā uz
Eiropas Sociālā fonda mērķa grupu (Regulas
Nr.1304/2013 1.pielikuma 3.punktā noteiktajiem kopējiem
tūlītējiem rādītājiem), ko uzkrāj un iesniedz finansējuma
saņēmējs;
2. paredzēts, ka finansējuma saņēmējs datus apkopo un
iesniedz sadarbības iestādē, nevis reizi ceturksnī (ar katru
MP veidlapu), bet reizi gadā (līdz ar pirmo kalendārā gada
MP veidlapu) - šādi nodrošinot administratīvā sloga
samazināšanu gan sadarbības iestādei, gan finansējuma
saņēmējiem;
3. precizēta MP veidlapa (izdalot MP veidlapas B sadaļās
3., 5. un 7.punkta apakšpunktus (tabulas) atsevišķās
darblapās), lai sadarbības iestādei būtu tehniski ērtāk,
pilnveidojot Kohēzijas politikas fondu vadības sistēmu
2014.-2020.gadm, izstrādāt risinājumu līgumu un
vienošanos un rādītāju datu augšupielādei no Excel failiem,
kā arī veikt minēto datu augšupielādi;
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4. ņemot vērā, ka fizisko personu datu apstrādei, t.i.,
vākšanai,
reģistrēšanai,
ievadīšanai,
glabāšanai,
sakārtošanai, pārveidošanai, izmantošanai, nodošanai,
pārraidīšanai un izpaušanai, bloķēšanai vai dzēšanai,
normatīvajos aktos ir noteikti ierobežojumi, tad MP
veidlapas apliecinājums tiek papildināts ar finansējuma
saņēmēja apliecinājumu, ka tas ir informējis gala
saņēmēju, ka tā personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar
Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteiktajām
prasībām un attiecīgais datu subjekts ir devis savu
piekrišanu datu apstrādei.
5. veikti tehniskie precizējumi.
Ņemot vērā Eiropas Komisijas 2014.gada 22.septembra
Īstenošanas regulas Nr.1011/2014, ar ko paredz sīki
izstrādātus noteikumus, lai īstenotu Eiropas Parlamenta un
Padomes Regulu (ES) Nr.1303/2013 attiecībā uz
paraugiem, saskaņā ar kuriem iesniedz noteiktu
informāciju Komisijai, un sīki izstrādātiem noteikumiem
saistībā ar informācijas apmaiņu starp atbalsta saņēmējiem
un vadošajām iestādēm, sertifikācijas iestādēm, revīzijas
iestādēm un starpniekstruktūrām (turpmāk – Regula
Nr.1011/2014) 6.pantu un VI pielikumā noteikto
maksājumu pieprasījuma paraugu finanšu instrumentiem,
kā arī Eiropas Komisijas 2014.gada 28.jūlija Īstenošanas
regulas Nr.821/2014, ar ko paredz noteikumus par to, kā
piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.
1303/2013 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem par
programmas ieguldījumu pārskaitīšanu un pārvaldību,
ziņošanu par finanšu instrumentiem, informācijas un
komunikācijas pasākumu tehniskajiem rādītājiem, kas
attiecas uz darbību, un datu reģistrēšanas un glabāšanas
sistēmu (turpmāk – Regula Nr.821/2014) I pielikumā
noteikto detalizēto informāciju, kas jāsniedz Eiropas
Komisijai kā ziņojums, tika secināts, ka MP veidlapā
ietvertā informācija attiecībā uz finanšu instrumentiem
nenodrošina to datu uzkrāšanu un apkopošanu, kurus
nepieciešamas iesniegt Eiropas Komisijai saskaņā ar
Regulas Nr.821/2014 prasībām. Ievērojot minēto, būtu
jāprecizē MP veidlapa. Tomēr, izvērtējot Regulas
Nr.821/2014 pielikumā ietverto informāciju, secināms, ka,
veicot nepieciešamos papildinājumus MP veidlapā, tā būs
sarežģīta un finansējuma saņēmējam kā arī sadarbības
iestādei nebūs ērti lietojama. Līdz ar to MK noteikumos
Nr.77 tiek noteikts, ka MP veidlapa neattiecas uz finanšu
instrumentiem un fondu fondiem. Tomēr, lai nodrošinātu
Regulas Nr.1011/2014 un Regulas Nr.821/2014 prasību
ievērošanu, kā arī Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda regulējošo nacionālo normatīvo aktu
prasības, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra kā Eiropas
Savienības struktūrfondu un kohēzijas fonda sadarbības
iestāde izstrādās atsevišķu maksājumu pieprasījumu
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veidlapu attiecībā uz finanšu instrumentiem un fondu
fondiem, kura tiks pievienota finansēšanas nolīgumam,
kuru noslēgs sadarbības iestāde un akciju sabiedrība
“Attīstības finanšu institūcija ALTUM” par finanšu
instrumenta īstenošanu.
Lai sadarbības iestāde varētu izvērtēt vidēja un zema riska
projektu iepirkumu risku atbilstoši Iepirkuma uzraudzības
biroja
metodikas
“Metodikas
par
iepirkumu
pirmspārbaužu veikšanu sadarbības iestādei ES
struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada
plānošanas periodā” 4.9.5.apakšpunktam, tiek precizēts
MK noteikumu Nr.77 1.pielikums “Iepirkumu plāns”,
papildinot to ar jaunu kolonnu “Attiecinātā līgumcena” un
atbilstošu zemsvītras atsauci.
Ņemot vērā, ka pārskatā par pievienotās vērtības nodokļa
summām, kuras finansējuma saņēmējs 2014.–2020.gada
plānošanas perioda pārskata periodā paredz iekļaut
projekta attiecināmajās izmaksās neiekļauj tās tiešās
izmaksas, kuras tiek segtas saskaņā ar netiešo izmaksu
nemainīgo likmi, tad tiek precizēta MK noteikumu Nr.77
54.punkta redakcija un 3.pielikuma 2.piezīme.
3. Projekta izstrādē iesaistītās
institūcijas
4. Cita informācija

1.

2.

3.

Finanšu ministrija
Nav.

II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību
un administratīvo slogu
Sabiedrības mērķgrupas, kuras
Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītās institūcijas
tiesiskais regulējums ietekmē vai un Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmēji.
varētu ietekmēt
Tiesiskā regulējuma ietekme uz Ar noteikumu projektā precizēto regulējumu paredzēts
tautsaimniecību un
samazināt
administratīvo
slogu
finansējuma
administratīvo slogu
saņēmējiem un sadarbības iestādei, nosakot, ka datus
apkopo un iesniedz sadarbības iestādē, nevis reizi
ceturksnī (ar katru MP veidlapu), bet reizi gadā (līdz ar
pirmo kalendārā gada MP veidlapu).
Administratīvās izmaksas attiecībā uz iepirkuma plāna
un pārskats par pievienotās vērtības nodokļa summām,
kuras
finansējuma
saņēmējs
2014.–2020.gada
plānošanas perioda pārskata periodā paredz iekļaut
projekta attiecināmajās izmaksās aizpildīšanu un
iesniegšanu sadarbības iestādei, kā arī sadarbības
iestādei to ievadīšana Kohēzijas politikas fondu vadības
informācijas sistēmā 2014.-2020.gadam (turpmāk – KP
VIS) paliek nemainīgas.
Administratīvo izmaksu
Finansējuma saņēmējam (privātpersonai) maksājuma
monetārs novērtējums
pieprasījuma sagatavošana un iesniegšana (papīra
formātā):
C = (f x l) x (n x b) = (4,75x71) x (1x1) = 33,25 + 2,52
=35,75 euro
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C – informācijas sniegšanas pienākuma radītās
izmaksas jeb administratīvās izmaksas;
f – finanšu līdzekļu apmērs, kas nepieciešams, lai
nodrošinātu projektā paredzētā informācijas sniegšanas
pienākuma izpildi (stundas samaksas likme, ieskaitot
virsstundas vai stundas limitu ārējo pakalpojumu
sniedzējiem, ja tādi ir);
l – laika patēriņš, kas nepieciešams, lai sagatavotu
informāciju, kuras sniegšanu paredz projekts (stundas);
n – subjektu skaits, uz ko attiecas projektā paredzētās
informācijas sniegšanas prasības;
b – cik bieži gada laikā projekts paredz informācijas
sniegšanu.
1
Rādītājs “ Laika patēriņš” ir indikatīvs. To ietekmē
vairāki faktori:
- specifiskā atbalsta mērķa specifika (saturs, apjoms,
sasniedzamo rezultātu un rādītāju skaits, gala
saņēmēju skaits u.c.);
- pamatojošo dokumentu apjoms.
Konkrētajā situācijā laika patēriņš norādīts, pieņemot,
ka netiek īstenots apjomīgs projekts ar lielus skaitu
pamatojošo dokumentu.
2
papildus izmaksas sagatavojot dokumentu un nosūtot
to sadarbības iestādei (papīrs, izdrukāšanas izdevumi,
pasta pakalpojumi).
Ņemot vērā administratīvās izmaksas, kas aprēķinātas
izstrādājot MK noteikumus Nr.77, ietaupījums ir
99,75 euro, t.i., 135,5 -35,75=99,75
Finansējuma saņēmējam (privātpersonai) maksājuma
pieprasījuma
sagatavošana
un
iesniegšana
(elektroniskā formātā):
C = (f x l) x (n x b) = (4,75x61) x (1x1) = 28,5 euro.
1
Rādītājs “ Laika patēriņš” ir indikatīvs. To ietekmē
vairāki faktori:
- specifiskā atbalsta mērķa specifika (saturs, apjoms,
sasniedzamo rezultātu un rādītāju skaits, gala saņēmēju
skaits u.c.);
- pamatojošo dokumentu apjoms.
- KP VIS funkcionalitāte (vēršam uzmanību, ka KP VIS
šobrīd ir izstrādes stadijā, veicot sistēmas
pilnveidojumus, līdz ar to uz doto brīdi nav iespējams
precīzi paredzēt laika patēriņu datu ievadei sistēmā ne
sadarbības iestādei (ja MK noteikumu projektā noteiktie
dokumenti tiks iesniegts papīra formātā), ne
finansējuma saņēmējam, ņemot vērā, ka lauki tiks
aizpildīti gan automātiski, gan manuāli.).
Konkrētajā situācijā laika patēriņš norādīts, pieņemot,
ka netiek īstenots apjomīgs projekts ar lielus skaitu
pamatojošo dokumentu.
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Ņemot vērā administratīvās izmaksas, kas aprēķinātas
izstrādājot MK noteikumus Nr.77, ietaupījums ir 85,5
euro, t.i., 114 - 28,5=85,5
Finansējuma saņēmējam (tiešā vai pastarpinātā valsts
pārvaldes
iestāde)
maksājuma
pieprasījuma
sagatavošana un iesniegšana (elektroniskā formātā):
C = (f x l) x (n x b) = (8,56x61) x (1x1) = 51,36 euro
1
Rādītājs “ Laika patēriņš” ir indikatīvs. To ietekmē
vairāki faktori:
- specifiskā atbalsta mērķa specifika (saturs, apjoms,
sasniedzamo rezultātu un rādītāju skaits, gala saņēmēju
skaits u.c.);
- pamatojošo dokumentu apjoms;
- KP VIS sistēmas funkcionalitāte (vēršam uzmanību,
ka KP VIS šobrīd ir tikai izstrādes stadijā, veicot
sistēmas pilnveidojumus, līdz ar to uz doto brīdi nav
iespējams precīzi paredzēt laika patēriņu datu ievadei
sistēmā ne sadarbības iestādei (ja MK noteikumu
projektā noteiktie dokumenti tiks iesniegts papīra
formātā), ne finansējuma saņēmējam, ņemot vērā, ka
lauki tiks aizpildīti gan automātiski, gan manuāli.).
Konkrētajā situācijā laika patēriņš norādīts, pieņemot,
ka netiek īstenots apjomīgs projekts ar lielus skaitu
pamatojošo dokumentu.
Ņemot vērā administratīvās izmaksas, kas aprēķinātas
izstrādājot MK noteikumus Nr.77, ietaupījums ir
154,08 euro, t.i., 205,44 – 51,36=154,08
Sadarbības
iestādei
maksājumu
pieprasījuma
ievadīšana KP VIS, ja finansējuma saņēmējs
maksājuma pieprasījumu iesniedzis papīra formātā:
C = (f x l) x (n x b) = (8,56x41) x (1x12) = 34,24 euro
1
Rādītājs “ Laika patēriņš” ir indikatīvs. To ietekmē
vairāki faktori:
- specifiskā atbalsta mērķa specifika (saturs, apjoms,
sasniedzamo rezultātu un rādītāju skaits, gala saņēmēju
skaits u.c.);
- pamatojošo dokumentu apjoms;
- KP VIS sistēmas funkcionalitāte (vēršam uzmanību,
ka KP VIS šobrīd ir tikai izstrādes stadijā, veicot
sistēmas pilnveidojumus, līdz ar to uz doto brīdi nav
iespējams precīzi paredzēt laika patēriņu datu ievadei
sistēmā ne sadarbības iestādei (ja MK noteikumu
projektā noteiktie dokumenti tiks iesniegts papīra
formātā), ne finansējuma saņēmējam, ņemot vērā, ka
lauki tiks aizpildīti gan automātiski, gan manuāli.).
Konkrētajā situācijā laika patēriņš norādīts, pieņemot,
ka netiek īstenots apjomīgs projekts ar lielus skaitu
pamatojošo dokumentu.
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Rādītājs “cik bieži gada laikā projekts paredz
informācijas sniegšanu” ir indikatīvs, jo uz noteikumu
projekta izstrādi brīdi nav iespējams paredzēt
finansējuma saņēmēju skaitu (ņemot vērā, ka projektu
iesniegumu atlases ir gan atklātas, gan ierobežotas, tad
objektīvi nevar noteikt personu skaitu, kas sadarbības
iestādē
izvērtēšanai
iesniegs
maksājumu
pieprasījumus), kuri iesniegs maksājumu pieprasījumu
papīra formātā. Tādejādi administratīvās izmaksas
aprēķinātas par vienu finansējuma saņēmēju.
Ņemot vērā administratīvās izmaksas, kas aprēķinātas
izstrādājot MK noteikumus Nr.77, ietaupījums ir
102,72 euro, t.i., 136,96 – 34,24=102,72
2

4.

1.

2.

3.

4.

Cita informācija

Kopīgās administratīvās izmaksas un to ietaupīju nav
iespējams aprēķināt, jo aptver dažādu administratīvo
izmaksu variantus.
Nav

VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes
Plānotās sabiedrības
Sabiedrības pārstāvji varēs līdzdarboties MK noteikumu
līdzdalības un komunikācijas izstrādē, sniedzot atzinumu par to pēc izsludināšanas Valsts
aktivitātes saistībā ar
sekretāru sanāksmē. Turklāt noteikumu projekts pirms
projektu
izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē ir publicēts
tīmekļa vietnē www.fm.gov.lv sadaļā sabiedrības līdzdalība
un tīmekļa vietnē www.esfondi.lv apakšsadaļā Ministru
kabineta noteikumi.
Sabiedrības līdzdalība
Nav saņemti sabiedrības pārstāvju priekšlikumi un
projekta izstrādē
iebildumi par noteikumu projektu pēc tā publicēšanas
tīmekļa vietnē www.fm.gov.lv un tīmekļa vietnē
www.esfondi.lv.
Sabiedrības līdzdalības
Nav saņemti sabiedrības pārstāvju priekšlikumi un
rezultāti
iebildumi par noteikumu projektu pēc tā publicēšanas
tīmekļa vietnē www.fm.gov.lv un tīmekļa vietnē
www.esfondi.lv.
Cita informācija

Nav

VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
1.
2.

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

Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītās institūcijas.
Jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai
reorganizācija nav paredzēta. MK noteikumu projekts
neietekmē pārvaldes funkcijas un institucionālo struktūru,
kā arī MK noteikumu projekts neietekmē pārvaldes
cilvēkresursus.
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3.

Cita informācija

Nav

Anotācijas III, IV un V sadaļa - MK noteikumu projekts šīs jomas neskar.
Finanšu ministrs

J.Reirs

18.01.2016 16:00
1857
I.Petrova,
Finanšu ministrijas
Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles departamenta
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