Ministru kabineta noteikumu projekta
„Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena
„Pasākumi Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai” 13.1.4.specifiskā
atbalsta mērķa „Atveseļošanas pasākumi kultūras jomā” īstenošanas
noteikumi”” sākotnējās ietekmes novērtējuma
ziņojums (anotācija)
Tiesību akta projekta anotācijas kopsavilkums
Mērķis, risinājums un projekta Ministru kabineta noteikumu projekta
spēkā stāšanās laiks (500 zīmes „Darbības programmas „Izaugsme un
bez atstarpēm)
nodarbinātība” prioritārā virziena „Pasākumi
Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai”
13.1.4.specifiskā
atbalsta
mērķa
„Atveseļošanas pasākumi kultūras jomā”
īstenošanas noteikumi”” (turpmāk – Projekts)
mērķis ir nodrošināt darbības programmas
„Izaugsme un nodarbinātība” (turpmāk –
darbības programma) prioritārā virziena
„Pasākumi Covid-19 pandēmijas seku
mazināšanai” 13.1.4.specifiskā atbalsta mērķa
„Atveseļošanas pasākumi kultūras jomā”
īstenošanas
noteikumi””
(turpmāk
–
13.1.4.SAM) īstenošanas uzsākšanu.
I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība
1. Pamatojums

Projekts sagatavots, pamatojoties uz Eiropas
Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda
2014. – 2020.gada plānošanas perioda vadības
likuma 20.panta 6. un 13.punktu.

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

Lai Eiropas Savienības dalībvalstis varētu
pretendēt uz REACT-EU finansējumu kā
vidēja termiņa Covid-19 krīzes seku
mazināšanas atbalstu, sniedzot papildu
finansējumu 2014. – 2020.gada plānošanas
perioda ietvaros, tika izstrādāti grozījumi
darbības programmā, integrējot tajā papildu
pasākumus, ko paredzēts līdzfinansēt no
REACT-EU līdzekļiem, kas ir apstiprināti ar
Ministru kabineta 2021.gada 8.jūnija rīkojumu
Nr.406 „Grozījumi Eiropas Savienības
struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–
2020.gada plānošanas perioda darbības
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programmā „Izaugsme un nodarbinātība””
(turpmāk – Rīkojums Nr.406).
Ar Eiropas Komisijas 2021.gada 30.jūnija
lēmumu Nr.C(2021) 4954 final, darbības
programmas grozījumi ir apstiprināti Eiropas
Komisijā.
Dalībvalstis uz finansējumu var pretendēt
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes
2020.gada
23.decembra
regulu
(ES)
2020/2221, ar ko Regulu (ES) Nr.1303/2013
groza attiecībā uz papildu resursiem un
īstenošanas kārtību, lai palīdzētu veicināt ar
Covid-19 pandēmiju un tās sociālajām sekām
saistītās krīzes seku pārvarēšanu un
sagatavoties zaļai, digitālai un noturīgai
ekonomikas atveseļošanai (REACT-EU), uz
kā pamata dalībvalstis var pretendēt uz
REACT-EU
finansējumu
(turpmāk
–
Komisijas regula Nr.2020/2221).
Atbilstoši
Komisijas
regulas
Nr.2020/2221
nosacījumiem,
darbības
programmā atbalsts novirzāms tādiem
pasākumiem, kas palīdzētu Latvijai pārvarēt
Covid-19 pandēmijas izraisītās krīzes sekas.
Tā kā Covid-19 pandēmijas izraisītā
ārkārtējā situācija un ar tās izplatības
ierobežošanu saistītie pasākumi Latvijā, līdzīgi
kā citviet pasaulē, ir būtiski ietekmējuši
kultūras un radošās nozares, kur strādājošo
radošo personu un organizāciju darbība tikusi
pilnībā apturēta, ar minētajiem grozījumiem
darbības programma ir papildināta ar
13.1.4.SAM, kura ietvaros paredzēts sniegt
atbalstu kultūras un radošajām nozarēm krīzes
seku pārvarēšanai gan tās laikā, gan arī pēc tās.
13.1.4.SAM finansējuma saņēmēji ir
Valsts kultūrkapitāla fonds un Nacionālais
kino centrs. Finansējuma saņēmēji noteikti
atbilstoši tiem deleģētajām funkcijām:
1. atbilstoši
Kino
likuma
9.pantam
Nacionālais kino centrs administrē
finansējumu Latvijas filmu nozares
projektiem;
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2. atbilstoši Valsts kultūrkapitāla fonda
likuma 3.pantam Valsts kultūrkapitāla
fonda uzdevums ir izsludināt un organizēt
kultūras projektu konkursus finansējuma
saņemšanai.
13.1.4.SAM ieviešanas shēma paredz
divu pakāpju projektu iesniegumu atlasi:
1) sadarbības iestāde ierobežotas projektu
iesniegumu
atlases
ietvaros
atlasa
finansējuma saņēmējus, vērtējot gan
finansējuma saņēmēju iestādē izveidoto
iekšējo kontroles sistēmu, atbilstoši kurai
tiks atlasīti projekta īstenošanas sadarbības
partneri, gan projekta ietvaros plānotās
darbības un sasniedzamos rezultātus;
2) finansējuma
saņēmējs
atbilstoši
noslēgtajam līgumam ar sadarbības iestādi
par projekta īstenošanu, atklātas projektu
iesniegumu atlases ietvaros atlasa projekta
īstenošanas sadarbības partnerus, kas
īstenos projekta ietvaros paredzētās
darbības;
3) sadarbības iestāde veic noteikto sadarbības
partneru pārbaudi atbilstoši valsts atbalsta
piešķiršanas nosacījumiem un pieņem
lēmumu par atbalsta piešķiršanu, ja atbalsta
sniegšana
13.1.4.SAM
ietvaros
ir
kvalificējama
kā
valsts
atbalsts
komercdarbībai.
Projekta 17.punkts nosaka Valsts
kultūrkapitāla fonda vai Nacionālā kino centra
izveidotas
projektu
atlases
padomes
uzdevumus, kas tiek veikti, lai piesaistītu
projekta īstenošanai sadarbības partnerus.
13.1.4.SAM paredzēts īstenot trīs atlases
kārtās:
1. pirmā atlases kārta „Atbalsts profesionālām
nevaldības kultūras nozares organizācijām”
(turpmāk – pirmā atlases kārta);
2. otrā
atlases
kārta
„Daudzpusīgas
profesionālās
mākslas
pieejamības
nodrošināšana nacionālas vai reģionālas
nozīmes attīstības centros Latvijā”
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(turpmāk – otrā atlases kārta);
3. trešā atlases kārta „Atbalsts kino industrijas
uzņēmumiem, veicinot to profesionālo
kapacitāti un izaugsmi” (turpmāk – trešā
atlases kārta).
Ar Projektu ir nodalīta finansējuma
2021.gada garantētā daļa un 2022.gada
finansējuma apjoms, par ko vēl nav Eiropas
Komisijas lēmums izdots, tai skaitā izdalot
atsevišķi
katra
piešķīruma
ietvaros
sasniedzamās rādītāju vērtības.
13.1.4.SAM ietvaros pieejams REACT–
EU finansējums 10 200 000 euro un
nacionālais līdzfinansējums 1 800 001 euro
(kopā 12 000 001 euro), tai skaitā 2022.gadā
plānots
REACT–EU
finansējums
2 325 405 euro un nacionālais līdzfinansējums
410 366 euro (kopā 2 735 771 euro).
Intervences
kodi
un
būtiskākās
attiecināmās izmaksas 13.1.4.SAM ietvaros ir
šādas:
Nr.

Intervences koda
nosaukums

095

Attiecināmās izmaksas

Publisko
kultūras
un
mantojuma
pakalpojumu
pilnveidošana
un
popularizēšana

-
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projekta
īstenošanas
administratīvās
un
tehniskās izmaksas (tai
skaitā
telpu
īres,
komunālo maksājumu,
tehniskās
bāzes
atjaunošanas,
komunikācijas,
publicitātes, transporta
izdevumu,
pastāvīgi
algotu
darbinieku
apmaksas u.c. izmaksas);
līdzdalības
izmaksas
starptautiskās, Eiropas
vai reģionāla mēroga
apvienībās, asociācijās,
padomēs vai federācijās,
kas apvieno kultūras
nozares
nevaldības
organizācijas
pēc
valstiskās
pārstāvniecības principa
(ar mērķi nodrošināt
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106

Latvijas pārstāvniecību
organizācijā);
- izmaksas, kas saistītas ar
reģionālu
kultūras
institūciju programmu,
kas
nodrošina
daudzpusīgas
profesionālās
mākslas
pieejamību
nacionālas
vai reģionālas nozīmes
attīstības
centrā,
organizējot
Latvijā
rezidējošo profesionālās
mākslas kolektīvu un
mākslinieku,
kā
arī
viesmākslinieku
koncertus, izrādes vai
izstādes, vai filmu skates
vai
festivālus,
īstenošanu;
- izmaksas, kas saistītas ar
izglītības
programmu,
meistarklašu, rezidenču
programmu īstenošanu
Darba ņēmēju, - filmu
projektu
uzņēmumu un
producēšanas
un
uzņēmēju
ražošanas izmaksas
pielāgošanās
pārmaiņām

13.1.4.SAM
ietvaros
plānots,
ka
attiecināmo izmaksu sadalījums
starp
intervences kodiem paredzams šāds:
Eiropas
Reģionālā
attīstības
Intervences kods
fonda
finansējums,
euro
095
Publisko
kultūras
un
6 000 000
mantojuma
pakalpojumu
pilnveidošana un popularizēšana
106 Darba ņēmēju, uzņēmumu un
6 000 000
uzņēmēju
pielāgošanās
pārmaiņām

13.1.4.SAM
ietvaros
sasniedzamie
rādītāji,
izdalot
atsevišķi
2021.gada
finansējuma garantētās daļas un 2022.gada
finansējuma apjoma piešķīrumam atbilstošas
sasniedzamās rādītāju vērtības:
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Atbalstīto
kultūras
nozares
organizāciju
skaits
Attīstīti jauni
pakalpojumi

Par
finansējum
u līdz
2021.gada
31.decemb
rim
Par
finansējum
u līdz
2023.gada
31.decembr
im

Rādītājs
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46

60

46

60

Projekts nosaka avansa piešķiršanas
nosacījumus un avansa apmēru, paredzot, ka
avansa un starpposma maksājumu kopsumma
nepārsniedz 90 procentus no projektam
piešķirtā Eiropas Reģionālās attīstības fonda
finansējuma un valsts budžeta līdzfinansējuma
kopsummas. Šāds avansa apjoms pieļaujams,
ņemot vērā nepieciešamību nodrošināt pēc
iespējas
ātrāku
projektu
īstenošanas
uzsākšanu. Avansa apjoms katram projektam ir
nosakāms individuālu. Nosakot projekta
avansa apmēru, ņem vērā finansējuma
saņēmēja spēju sešu mēnešu laikā pēc avansa
maksājuma saņemšanas iesniegt sadarbības
iestādē maksājuma pieprasījumu piešķirtā
avansa maksājuma apmērā. Avansu var
izmaksāt vairākos maksājumos.
Projekts nosaka, ka izdevumi ir
attiecināmi
no
projekta
iesnieguma
iesniegšanas dienas sadarbības iestādē izņemot
Projekta
30.1.1.apakšpunktā
minētās
izmaksas, kas ir uzskatāmas par attiecināmām
finansēšanai no Eiropas Reģionālās attīstības
fonda un valsts budžeta finansējuma, ja tās ir
radušās ne agrāk par dienu, kad stājušies spēkā
Projekts.
Projekts nosaka, ka 13.1.4.SAM ietvaros
ir atbalstāmas darbības, kas sekmē 13.1.4.SAM
uzraudzības rādītāju sasniegšanu:
1. pirmās atlases kārtas ietvaros profesionālo
nevaldības kultūras organizāciju, kuru
sistemātiskā nekomerciālā darbībā veicina
inovatīvas, starptautiski aktuālas kultūras
attīstību Latvijā, nodrošinot augstvērtīgus
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mākslas notikumus, to popularizēšanu
publiskajā telpā, kā arī reģionālās
kultūrvides
aktivizēšanos
kapacitātes
stiprināšana, mazinot krīzes izraisītās sekas,
veicinot noturību, profesionālās kapacitātes
un izaugsmes veicināšana;
2. otrās atlases kārtas ietvaros reģionālo
daudzfunkcionālo centru darbības un
daudzpusīgas
profesionālās
mākslas
pieejamības nodrošināšana nacionālas vai
reģionālas nozīmes attīstības centros
Latvijas reģionos;
3. trešās atlases kārtas ietvaros kino industrijas
uzņēmumu profesionālās kapacitātes un
izaugsmes veicināšana;
4. projekta vadības nodrošināšana;
5. publicitātes pasākumi par projekta
īstenošanu.
Projektā
paredzētas
attiecināmās
izmaksas, kas nepieciešamas projektā plānoto
darbību īstenošanai. Attiecināmajās izmaksās
ir iekļaujamas projekta vadības personāla
atlīdzības izmaksas, projekta pamatojošās
dokumentācijas sagatavošanas izmaksas,
sadarbības partneru izmaksas, ar projekta
darbībām tieši saistīto publicitātes pasākumu
izmaksas un pievienotās vērtības nodokļa
maksājumi.
Ar Projekta 25.punktu tiek noteikti
gadījumi, kādos sadarbības iestādei ir tiesības
vienpusēji atkāpties no noslēgtās vienošanās ar
finansējuma saņēmēju par projekta īstenošanu,
kas detalizēti tiks norādīti vienošanās vai
civiltiesiskajā līgumā par projekta īstenošanu.
Izstrādājot Projektu, ir ņemtas vērā ar
valsts atbalsta komercdarbībai saņemšanu
saistītās normas, kas jāpiemēro attiecībā uz
trešās atlases kārtas ietvaros sadarbības
partnera īstenojamām darbībām. Valsts
atbalstu komercdarbībai Projekta ietvaros
trešās atlases kārtas projektu iesniedzēju
sadarbības partneriem sniedz saskaņā ar
Komisijas 2014.gada 17.jūnija regulas (ES)
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Nr.651/2014, ar ko noteiktas atbalsta
kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo
tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108.pantu
(turpmāk – Komisijas regula Nr.651/2014)
pirmo nodaļu un 54.pantu.
Projektā noteikti nosacījumi, kurus
nepieciešams izvērtēt, sniedzot valsts atbalstu.
Projekta 12.punktā noteikts, ka filmu projektu
producēšanai var tikt piešķirts finansējums
nepārsniedzot maksimāli pieļaujamo atbalsta
intensitāti, kas noteikta Komisijas regulas
Nr.651/2014 54.panta 6.punktā. Izņēmums ir
sarežģītas filmas, kurām atbalsta intensitāti var
palielināt līdz pat 100%, kā to paredz
Komisijas regula Nr.651/2014, bet valsts
atbalsts sarežģītiem projektiem nepārsniedz
80%, no projekta kopējām attiecināmajām
izmaksām.
Projekta 37.punks nosaka, ka trešās
atlases kārtas projekta īstenošanas sadarbības
partneriem finansējums var tikt piešķirts
atbilstoši Komisijas regulas Nr.651/2014
noteiktām robežvērtībām un nosacījumiem,
nepārsniedzot Komisijas regulas Nr.651/2014
4.panta 1.punkta aa) apakšpunktā minēto
robežvērtību
un
ievērojot
Regulas
Nr.651/2014 1.panta 2.punkta a) un b)
apakšpunktā noteikto attiecībā uz atbalsta
programmas vidējo gada budžetu.
Projekta 39.punkts nosaka, ka atbalstāmās
darbības tiek veiktas, ņemot vērā Regulas
Nr.651/2014 nosacījumus par stimulējošo
ietekmi, paredzot, ja darbi pie projekta
īstenošanas ir uzsākti pirms atbalsta
pieteikuma iesniegšanas atbalsta sniedzējam,
tad visas projekta izmaksas kopumā ir
neattiecināmas, kā arī nosakot, ka darbus pie
projekta var uzsākt, kad visas atbalstu
piešķirošās institūcijas ir pieņēmušas lēmumus
par atbalsta piešķiršanu.
Projekta 40.punkts nosaka, ka atbalsts
netiek piešķirts par katru ražošanas posmu
atsevišķi. Projektu konkursos atbalstīto
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projektu ražošana tiek atbalstīta pilnībā,
neparedzot atbalstu kādām konkrētām
producēšanas darbībām.
Projekta 41.punkts nosaka, ka projektu
dokumentāciju glabā atbilstoši Komisijas
2014.gada 3.marta Deleģētās Regulas (ES)
Nr.480/2014 ar kuru papildina Eiropas
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
(turpmāk – Komisijas regula Nr.480/2014)
1.pielikumā noteiktajam projekta pārskata
periodam (projekta dzīves ciklam).
Ievērojot to, ka komercdarbības atbalsts
13.1.4.SAM trešās atlases kārtas ietvaros tiek
sniegts saskaņā ar Komisijas regulu
Nr.651/2014 un ņemot vērā aktuālāko Eiropas
Savienības tiesas judikatūru (sk. Eiropas
Savienības
Tiesas
2019.gada
5.marta
spriedumu
lietā
Nr.C-349/17
(ECLI:EU:C:2019:172)), Projekta 46.punkts
paredz komercdarbības atbalsta atgūšanu kopā
ar procentiem, ja komercdarbības atbalsta
saņēmējs ir pārkāpis Komisijas regulas
Nr.651/2014 prasības, nosakot, ka atbalsta
saņēmējam ir pienākums atmaksāt atbalsta
sniedzējam visu projekta ietvaros saņemto
valsts atbalstu kopā ar procentiem, ko publicē
Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas
2004.gada 21.aprīļa regulas (EK) Nr.794/2004,
ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589,
ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus
Līguma par Eiropas Savienības darbību
108.panta piemērošanai (turpmāk – Komisijas
regula 794/2004) 10.pantu, tiem pieskaitot
100 bāzes punktus, no dienas, kad valsts
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atbalsts tika izmaksāts finansējuma saņēmējam
līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas
regulas Nr.794/200 11.pantā noteikto procentu
likmes piemērošanas metodi.
Projektu iesniedzējiem, kam atbalsts tiek
sniegts saskaņā ar Komisijas regulu
Nr.651/2014, atbalsta piešķiršanas brīža
identificēšana ir būtisks priekšnosacījums
korektai interpretācijai par datumu, kurā
komercdarbības atbalsts ir ticis piešķirts tā
saņēmējam. Komisijas regulas Nr.651/2014
2.panta
28.punktā
definēta
atbalsta
piešķiršanas diena, kas ir diena, kad
saņēmējam saskaņā ar piemērojamo valsts
tiesisko regulējumu ir nodotas likumīgās
tiesības saņemt atbalstu. Ņemot vērā minēto, ar
Projekta 47.punktu noteikts, ka atbalsta
piešķiršanas diena 13.1.4.SAM ietvaros ir
diena, kad Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
ir pieņēmusi lēmumu par projekta iesnieguma
apstiprināšanu vai, ja sākotnēji pieņemts
lēmums
par
projekta
iesnieguma
apstiprināšanu ar nosacījumu, tad atbalsta
piešķiršanas diena ir diena, kad Centrālā
finanšu un līgumu aģentūra izdevusi atzinumu
par lēmumā noteikto nosacījumu izpildi, jeb tas
ir brīdis, kad projekta iesniegums tiek
apstiprināts un atbalsta saņēmējam ir piešķirtas
tiesības saņemt atbalstu.
13.1.4.SAM ir netieša ietekme uz
horizontālo principu „Ilgtspējīga attīstība”.
Ietekme uz horizontālo principu „Ilgtspējīga
attīstība” ir „zaļā” publiskā iepirkuma principu
ievērošana publiskajos iepirkumos un
jaunizveidoto
„zaļo”
darbvietu
skaits
īstenotajos projektos. Projektu vērtēšanā tiks
piešķirti papildu punkti projektam, kas
paredzēs „zaļā” iepirkuma nosacījumus
projekta ietvaros veicamajos publiskajos
iepirkumos. Savukārt par jaunizveidoto „zaļo”
darbvietu skaitu atbalstītajos objektos papildu
punktu skaits projekta vērtēšanā netiks
noteikts. Lai nodrošinātu šī principa
KMAnot_090721_atveselosana_13.1.4.SAM_Covid19
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uzraudzību, Projekts paredz finansējuma
saņēmējiem pienākumu uzkrāt datus par
horizontālā principa „Ilgtspējīga attīstība”
rādītāju sasniegšanu, t.i., veikto „zaļo”
publisko iepirkumu summa (euro) projektu
ietvaros un jaunizveidoto „zaļo” darbvietu
skaitu atbalstītajos projektos (ja attiecināms).
3. Projekta izstrādē
iesaistītās institūcijas un
publiskas personas
kapitālsabiedrības

Kultūras ministrija.

4. Cita informācija

Nav

II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību
un administratīvo slogu
1. Sabiedrības mērķgrupas,
kuras tiesiskais
regulējums ietekmē vai
varētu ietekmēt

13.1.4.SAM projektu iesniedzēji un potenciālie
sadarbības partneri.

2. Tiesiskā regulējuma
ietekme uz
tautsaimniecību un
administratīvo slogu

Vērtējot Projektu īstenošanas ietekmi uz
administratīvajām procedūrām un to izmaksām,
ir
identificējams
administratīvā
sloga
palielinājums potenciālajiem finansējuma
saņēmējiem un Eiropas Savienības fondu
vadībā iesaistītajām institūcijām.

3. Administratīvo izmaksu
monetārs novērtējums

Finansējums, no kura tiek segtas Eiropas
Savienības fondu administrēšanas izmaksas, ir
noteiktas Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda 2014. – 2020.gada plānošanas
perioda vadības likumā un tam pakārtotajos
Ministru kabineta noteikumos.
Ņemot vērā, ka Projekta 45.punkts nosaka
Centrālai finanšu un līgumu aģentūrai
pienākumu nodrošināt projekta uzraudzību
Komisijas regulas Nr.480/2014 1.pielikumā
noteiktajā projekta pārskata periodā (projekta
dzīves ciklā), projektā ietvertajam tiesiskajam
regulējumam ir ietekme uz administratīvajām
izmaksām (naudas izteiksmē). Tiek paredzēts,
ka izmaksas Centrālā finanšu un līgumu
aģentūra, lai nodrošinātu valsts atbalsta
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projekta uzraudzību vienam projektam ir
172,00 euro, kas sevī ietver atalgojuma un
darba vietas uzturēšanas izmaksas. Ja Projekta
45.punktā minētās Centrālās finanšu un līgumu
aģentūras funkcijas īstenošana pārsniedz
Eiropas Savienības fondu 2014. – 2020.gada
plānošanas perioda Tehniskās palīdzības
projektu īstenošanas laiku, jautājums par
nepieciešamo valsts budžeta finansējumu
funkcijas īstenošanai ir skatāms kārtējā valsts
budžeta sagatavošanas procesā, ievērojot valsts
budžeta finansiālās iespējas.
4. Atbilstības izmaksu
monetārs novērtējums

Projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Nav

III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību
budžetiem
Turpmākie trīs gadi (euro)

2021.

Rādītāji

saskaņā
ar
valsts
budžetu
kārtēja
m
gadam

izmaiņas
kārtējā
gadā,
salīdzin
ot ar
valsts
budžetu
kārtējam
gadam

2

3

1
1. Budžeta
ieņēmumi

2022.

2023.

saskaņ
ā ar
vidēja
termiņ
a
budžet
a
ietvaru

izmaiņas
,
salīdzin
ot ar
vidēja
termiņa
budžeta
ietvaru
2022.
gadam

4

5

2024.

saskaņ
ā ar
vidēja
termiņ
a
budžet
a
ietvaru

izmaiņas
,
salīdzin
ot ar
vidēja
termiņa
budžeta
ietvaru
2023.
gadam

izmaiņas
,
salīdzin
ot ar
vidēja
termiņa
budžeta
ietvaru
2023.
gadam

6

7

8

0

0

0

5 100
000

0

5 100
000

0

1.1. valsts
pamatbudžets
, tai skaitā
ieņēmumi no 0
maksas
pakalpojumie
m un citi pašu

0

0

5 100
000

0

5 100
000

0
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ieņēmumi

1.2. valsts
speciālais
budžets

0

0

0

0

0

0

0

1.3.
pašvaldību
budžets

0

0

0

0

0

0

0

2. Budžeta
izdevumi

0

0

0

6 000
000

0

6 000
000

0

2.1. valsts
0
pamatbudžets

0

0

6 000
000

0

6 000
000

0

2.2. valsts
speciālais
budžets

0

0

0

0

0

0

0

2.3.
pašvaldību
budžets

0

0

0

0

0

0

0

3. Finansiālā
ietekme

0

0

0

-900
000

0

-900
000

0

3.1. valsts
pamatbudžets 0

0

0

-900
000

0

-900
000

0

3.2. speciālais
0
budžets

0

0

0

0

0

0

3.3.
pašvaldību
budžets

0

0

0

0

0

0

0

4. Finanšu
līdzekļi
papildu
izdevumu
finansēšanai 0
(kompensējoš
u izdevumu
samazinājum
u norāda ar

0

0

0

0

0

0
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"+" zīmi)
5. Precizēta
finansiālā
ietekme
5.1. valsts
pamatbudžets
5.2. speciālais
budžets
5.3.
pašvaldību
budžets

0

X

0

-900
000

X

-900
000

X

-900
000

0

-900
000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6. Detalizēts
ieņēmumu un
izdevumu
aprēķins (ja
nepieciešams,
detalizētu
ieņēmumu un
izdevumu
aprēķinu var
pievienot
anotācijas
pielikumā)

Līdz ar REACT-EU grozījumiem darbības programma ir
papildināta ar 13.1.4.SAM, kura ietvaros paredzēts Valsts
Kultūrkapitāla fondam un Nacionālajam kino centram piešķirt
kopējo finansējumu 12 000 001 euro apmērā, tai skaitā Eiropas
Reģionālās attīstības fonda finansējums granta veidā – ne vairāk
kā 10 200 000 euro un nacionālais finansējums (valsts budžeta
finansējums un pašvaldības finansējums) – 1 800 001 euro.
Budžeta ieņēmumi ir maksimāli iespējamā finansējuma Eiropas
Reģionālās attīstības fonda daļa 85 procentu apmērā no projekta
finansējuma (attiecināmām izmaksām). Budžeta izdevumi ir
projektu ieviešanai nepieciešamie līdzekļi attiecināmo izdevumu
veikšanai līdz 2023.gada beigām. Šie papildu līdzekļi tiks
6.1. detalizēts piešķirti 2021. – 2022.gadā no Eiropas Savienības Atveseļošanas
instrumenta attiecināmo izdevumu veikšanai līdz 2023.gada
ieņēmumu
beigām. Projektus plānots sākt ieviest 2022.gada gada
aprēķins
I ceturksnī. Prognozējams, ka finansējuma apguve 2022.gadā
6.2. detalizēts būs 6 000 000 euro apmērā un 2023.gadā 6 000 000 euro
izdevumu
apmērā.
aprēķins
7. Amata
vietu skaita
izmaiņas

Projekts šo jomu neskar.

8. Cita
informācija

2021.gada kopējais finansējuma pārskaitījums ir
9 264 230 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda
finansējums – 7 874 595 euro un nacionālais līdzfinansējums
1 389 635 euro.

IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu
Projekts šo jomu neskar.
KMAnot_090721_atveselosana_13.1.4.SAM_Covid19
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V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām
saistībām
1. Saistības pret Eiropas
Savienību

Ar Projektu tiks ieviestas prasības no šādiem
Eiropas Savienības tiesību aktiem:
1) Komisijas regulas Nr.651/2014;
2) Komisijas regulas Nr.794/2004;
3) Komisijas regulas Nr.480/2014;
4) Parlamenta un Padomes 2013.gada
17.decembra Regulas (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) Nr.1083/2006 (turpmāk –
Komisijas regula Nr.1303/2013).

2. Citas starptautiskās
saistības

Projekts šo jomu neskar.

3. Cita informācija

Nav

1. tabula
Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem
Attiecīgā ES
tiesību akta
datums, numurs un
nosaukums

1)
2)
3)
4)

Komisijas regula Nr.651/2014;
Komisijas regula Nr.794/2004;
Komisijas regula Nr.480/2014;
Komisijas regula Nr.1303/2013.

A

B

C

D

Attiecīgā ES
tiesību akta panta
numurs (uzskaitot
katru tiesību akta
vienību – pantu,
daļu, punktu,
apakšpunktu)

Projekta vienība,
kas pārņem vai
ievieš katru šīs
tabulas A ailē
minēto ES tiesību
akta vienību, vai
tiesību akts, kur
attiecīgā ES

Informācija
par to, vai
šīs tabulas A
ailē minētās
ES tiesību
akta vienības
tiek
pārņemtas

Informācija par to, vai
šīs tabulas B ailē
minētās projekta
vienības paredz
stingrākas prasības
nekā šīs tabulas A ailē
minētās ES tiesību akta
vienības.
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tiesību akta
vai ieviestas
vienība pārņemta pilnībā vai
vai ieviesta
daļēji.
Ja attiecīgā
ES tiesību
akta vienība
tiek
pārņemta vai
ieviesta
daļēji,
sniedz
attiecīgu
skaidrojumu,
kā arī precīzi
norāda, kad
un kādā
veidā ES
tiesību akta
vienība tiks
pārņemta vai
ieviesta
pilnībā.
Norāda
institūciju,
kas ir
atbildīga par
šo saistību
izpildi
pilnībā

Ja projekts satur
stingrākas prasības
nekā attiecīgais ES
tiesību akts, norāda
pamatojumu un
samērīgumu.
Norāda iespējamās
alternatīvas (t.sk.
alternatīvas, kas
neparedz tiesiskā
regulējuma izstrādi) –
kādos gadījumos būtu
iespējams izvairīties no
stingrāku prasību
noteikšanas, nekā
paredzēts attiecīgajos
ES tiesību aktos

Komisijas regulas
Nr.651/2014
54.pants 6.punkts

Projekta
12.punkts

Ieviesta
pilnībā

Neparedz stingrākas
prasības

Komisijas regulas
Nr.651/2014
1. panta 4. punkta
"a" apakšpunkts

Projekta
Ieviesta
12.3.apakšpunkts pilnībā

Neparedz stingrākas
prasības

Komisijas regulas
Nr.651/2014
2.panta 24.punkts
un 1.pielikums

Projekta
Ieviesta
16.3.apakšpunkts pilnībā

Neparedz stingrākas
prasības

Komisijas regulas

Projekta

Neparedz stingrākas
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Nr.651/2014
2.panta 18.punkts

20.punkts

pilnībā

prasības

Komisijas Regula
Nr.1303/2013
Vispārēja atsauce

Projekta
22.punkts

Ieviesta
pilnībā

Neparedz stingrākas
prasības

Komisijas regulas Projekta
Nr.651/2014 pirmā 35.punkts
nodaļa un 54.pants
Vispārēja atsauce

Ieviesta
pilnībā

Neparedz stingrākas
prasības

Komisijas regulas Projekta
Nr.651/2014
37.punkts
4.panta 1.punkta
"aa" apakšpunkts
un 1.panta 2.punkta
"a" un
"b" apakšpunkts

Ieviesta
pilnībā

Neparedz stingrākas
prasības

Komisijas regulas
Nr.651/2014
1.panta 5.punkts

Projekta
38.punkts

Ieviesta
pilnībā

Neparedz stingrākas
prasības

Komisijas regulas
Nr.651/2014
6.panta 2.punkts

Projekta
39.punkts

Ieviesta
pilnībā

Neparedz stingrākas
prasības

Komisijas regulas
Nr.651/2014
54.panta 9.punkts

Projekta
40.punkts

Ieviesta
pilnībā

Neparedz stingrākas
prasības

Komisijas regulas
Nr.651/2014
12.panta 1.punkts

Projekta
41.punkts un
44.punkts

Ieviesta
pilnībā

Neparedz stingrākas
prasības

Komisijas regulas
Nr.651/2014
58.panta 4.punkts
un 59.pants

Projekta
42.punkts

Ieviesta
pilnībā

Neparedz stingrākas
prasības

Komisijas regulas Projekta
Nr.651/2014
43.punkts
9.panta 1.punkta
"c" apakšpunkts un
4.punkts

Ieviesta
pilnībā

Neparedz stingrākas
prasības

Komisijas regulas
Nr.480/2014

Ieviesta
pilnībā

Neparedz stingrākas
prasības

Projekta
45.punkts

KMAnot_090721_atveselosana_13.1.4.SAM_Covid19

18

1.pielikums
Projekta
46.punkts

Ieviesta
pilnībā

Neparedz stingrākas
prasības

Komisijas regulas Projekta
Nr.794/2004 10. un 46.punkts
11.pants

Ieviesta
pilnībā

Neparedz stingrākas
prasības

Komisijas regula
Nr.651/2014
Vispārēja atsauce

Kā ir izmantota ES Projekts šo jomu neskar.
tiesību aktā
paredzētā rīcības
brīvība dalībvalstij
pārņemt vai ieviest
noteiktas ES tiesību
akta normas?
Kādēļ?
Saistības sniegt
paziņojumu ES
institūcijām un ES
dalībvalstīm
atbilstoši
normatīvajiem
aktiem, kas regulē
informācijas
sniegšanu par
tehnisko
noteikumu, valsts
atbalsta
piešķiršanas un
finanšu noteikumu
(attiecībā uz
monetāro politiku)
projektiem

Atbildīgā iestāde atbilstoši Komisijas regulas
Nr.651/2014 11.panta a) apakšpunktā noteiktajam
20 darba dienu laikā pēc noteikumu projekta spēkā
stāšanās nosūtīs Eiropas Komisijai kopsavilkuma
informāciju par valsts atbalsta programmu. Paziņojums
Eiropas Komisijai nosūtāms, izmantojot SANI 2 sistēmu
atbilstoši kārtībai, kas noteikta Ministru kabineta
2014.gada 16.decembra noteikumos Nr.759 „Kārtība,
kādā Eiropas Komisijā iesniedz atbalsta programmu un
individuālo atbalsta projektu paziņojumus un
kopsavilkuma informāciju, un kārtība, kādā piešķir un
anulē elektroniskās sistēmas lietošanas tiesības”.

Cita informācija

Nav

2.tabula
Ar tiesību akta projektu izpildītās vai uzņemtās saistības, kas izriet no
starptautiskajiem tiesību aktiem vai starptautiskas institūcijas vai
organizācijas dokumentiem.
Pasākumi šo saistību izpildei
Projekts šo jomu neskar.
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VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes
1. Plānotās sabiedrības
līdzdalības un
komunikācijas aktivitātes
saistībā ar projektu

Projekts, uzsākot Projekta starpministriju
saskaņošanu, 2021.gada 9.jūlijā publicēts
Kultūras
ministrijas
tīmekļvietnes
www.km.gov.lv sadaļā „Fondi un ES”. Projekta
iesniegumu vērtēšanas kritēriji tiks apstiprināti
Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas
fonda 2014. – 2020.gada plānošanas perioda
apakškomitejas sēdē, kuras sastāvā ir iekļauti
arī sociālie, nevalstiskā sektora un reģionālie
partneri.

2. Sabiedrības līdzdalība
projekta izstrādē

Projekts, uzsākot Projekta starpministriju
saskaņošanu, 2021.gada 9.jūlijā publicēts
Kultūras
ministrijas
tīmekļvietnes
www.km.gov.lv sadaļā „Fondi un ES”.

Sabiedrības līdzdalības
3. rezultāti

Plānots, ka Projekts un projektu iesniegumu
vērtēšanas kritēriju projekts tiks izskatīts
Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas
fonda 2014. – 2020.gada plānošanas perioda
apakškomitejas 26.augusta sēdē.

4. Cita informācija

Nav

VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz
institūcijām
1. Projekta izpildē iesaistītās Kultūras ministrija, Centrālā finanšu un līgumu
institūcijas
aģentūra.
2. Projekta izpildes ietekme Projekts šo jomu neskar.
uz pārvaldes funkcijām
un institucionālo
struktūru.
Jaunu institūciju izveide,
esošu institūciju
likvidācija vai
reorganizācija, to ietekme
uz institūcijas
cilvēkresursiem
3. Cita informācija

Nav
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Kultūras ministrs

N.Puntulis

Vīza: Valsts sekretāre

D.Vilsone

Krūmiņa 67330319
Linda.Krumina@km.gov.lv
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