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INFORMATĪVAIS ZIŅOJUMS PAR EIROPAS SAVIENĪBAS 

STRUKTŪRFONDU UN KOHĒZIJAS FONDA INVESTĪCIJU 

IEVIEŠANAS STATUSU 
 

1. Atbilstoši Ministru kabineta (turpmāk – MK) 2015. gada 10. marta sēdes 

protokola Nr. 14 27.§ 11. punktam Finanšu ministrija (turpmāk – FM) sniedz 

ikmēneša operatīvo informāciju par aktualitātēm ES fondu 2014. – 2020. gada 

plānošanas periodā1. Šajā ziņojumā sniegts aktuālākais statuss 2017. gada 

decembrī. 

2. Intensīvi tiek iesniegti investīciju projekti2 un slēgti līgumi – līdz 

2017. gada 21. decembrim ir uzsākti projekti par 2,4 mljrd. euro, kas ir vairāk 

kā puse no kopējās ES fondu “aploksnes” 4,4 mljrd. euro3.  

3. Projektu līgumi ir pamats nepieciešamo investīciju mērķu īstenošanai ar ES 

fondu atbalstu. Vislielāko progresu uzrāda projekti pētniecībā, tehnoloģiju 

attīstībā, inovācijās un vides aizsardzībā, kā arī izglītības jomā. Tāpat ir pieaugoša 

dinamika maksājumiem par jau veiktām investīcijām projektos. Skatīt zemāk 

grafikā. Plašāka informācija pieejama tīmekļa vietnēs4. 

Grafiks Nr.1 “ES fondu investīciju ieviešanas statuss līdz 2017. gada 1. decembrim, milj. euro, 

% no ES fondu finansējuma, progress pret datiem līdz 2017. gada 1. novembrim  

 

                                                 
1 FM uzdots reizi mēnesī (līdz nākamā mēneša beigām) iesniegt MK bez saskaņošanas ar citām iestādēm operatīvo 

informāciju par ES fondu ieviešanas plānu izpildi, tai skaitā atbildīgo iestāžu dalījumā par noteiktiem finanšu 

mērķiem un citiem priekšnosacījumiem un uzdevumiem. Ziņojumā sniegta informācija par datu un informācijas 

apkopojumiem uz dažādiem atskaites datumiem ar mērķi sniegt aktuālo informāciju. 
2 Noraidīto/atsaukto/pārtraukto projektu skaits, salīdzinot ar datiem līdz 2017. gada 1. novembrim, palielinājies 

par 11 projektiem par kopējo plānoto ES atbalsta summu 347,6 milj. euro, kur lielākā daļa, 346,6 milj. euro (t.s. 

rezerve 28,1 milj. euro) ir pagaidu samazinājums par Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācijas projektu, kura 

iesniegšanai noteikts jauns termiņš – 2018. gada 28. februāris. 
3 pieaugums 2017. gada novembrī – 3,5% jeb 156 milj. euro 
4 Finanšu rādītāju plāni un to izpilde http://www.esfondi.lv/finansu-un-raditaju-plani-to-izpilde un aktuālā CFLA 

atlašu informācija pieejama: http://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/projektu-iesniegumu-atlase 
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4. 2017. gadā Izglītības un zinātnes ministrijai (turpmāk – IZM), Ekonomikas 

ministrijai (turpmāk – EM) un Veselības ministrijai (turpmāk – VM) nav izdevies 

pilnībā nodrošināt nepieciešamās darbības, lai līdz gada beigām tiktu apstiprināti 

plānotie investīciju nosacījumi (MK noteikumi) kopā par 147,9 milj. euro ES 

finansējumu. Attiecīgi 2018. gadā un 2019. gadā vēl ir jāapstiprina MK noteikumi 

par 219,9 milj. euro (5 % no plānošanas periodā pieejamā ES finansējuma). Skatīt 

zemāk grafikā un ziņojuma 1. pielikumā informāciju par MK noteikumu virzību.  

Grafiks Nr.2 “2017. – 2019. gadā apstiprināmo MK noteikumu plāns (faktiskie dati līdz 

2017. gada 19. decembrim, milj. euro)”  

 

*Ietver tehnisko palīdzību un pasākumus pēc EK izvērtējuma par snieguma rezerves piešķiršanu. 

5. Lai izpildītu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 

2014. – 2020. gada plānošanas perioda vadības likuma Pārejas noteikumu 

6. punktā noteikto5 deleģējumu specifisko atbalsta mērķu (turpmāk – SAM) 

īstenošanas nosacījumu izstrādāšanai, IZM 2017. gada 14. decembrī Valsts 

kancelejā iesniedza vairākus SAM īstenošanas noteikumus6.  

6. IZM 2018. gada sākumā izglītības jomā plāno pabeigt atlikušo (kavēto) 

MK noteikumu saskaņošanas procesu digitālo, metodisko līdzekļu izstrādei 

(3,6 milj. euro), kā arī inovāciju grantiem studentiem (28,9 milj. euro). 

Investīciju noteikumu apstiprināšana 2018. gada sākumā plānota arī EM atbildībā 

esošajiem MK noteikumiem par energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās 

                                                 
5 Vadības likuma Pārejas noteikumu 6. punkta nosacījums paredz to, ka līdz 2017. gada 31. decembrim jābūt 

pieņemtiem – apstiprinātiem MK noteikumiem par plānotajām ES fondu investīcijām, t.i. vismaz par daļu no 

pieejamā SAM finansējuma (piemēram, par pasākumu vai atlases kārtu). 
6 2017. gada 14. decembrī Valsts kancelejā iesniegti MK noteikumi par 8.2.1. SAM “Samazināt studiju 

programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu”, 8.2.2. SAM “Stiprināt augstākās izglītības institūciju 

akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās” un 8.2.3. SAM “Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās 

izglītības institūcijās” īstenošanu.  
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un valsts ēkās (36,2 milj. euro), kā arī VM atbildībā esošajiem MK noteikumiem 

par veselības aprūpes infrastruktūru trešajai kārtai (13,5 milj. euro). 

7. FM apkopos atbildīgo iestāžu informāciju par atlikušo investīciju 

nosacījumu izstrādes un virzības aktualizētiem plāniem. Kopējo plānu FM līdz 

2018. gada 1. martam iesniegs valdībā apstiprināšanai kopā ar kārtējo pusgada 

informatīvo ziņojumu. 

 

Finanšu ieviešanas 2017. gada kopējo plānu izpilde un risku novērtējums 

8. Projektu dati un prognozes izpildei 2017. gada decembrī7 liecina, ka 

kopējais ES fondu maksājumu apjoms 2017. gadā varētu sasniegt 352 milj. euro, 

kas ir 80% no gada plāna (par 20 %, jeb 84 milj. euro mazāk nekā plānots 

435,6 milj. euro). Līdz 2017. gada 1. decembrim no pārskata perioda kumulatīvā 

plāna 352 milj. euro ir izpildīti 78,5 % jeb 278 milj. euro. Konstatējams, ka 

mazāka izpilde ir gan dēļ ceļu rekonstrukcijas projektu izmaksu efektīvākiem 

risinājumiem (ietaupījumi), gan dažādiem investīciju kavējumu skaidrojumiem. 

Skatīt zemāk grafikā. Plašāka informācija pieejama tīmekļa vietnē8. 

Grafiks Nr.3 “2014. – 2020. gada plānošanas periods: ES fondu līdzfinansējuma maksājumu 

plāna izpilde 2017. gadā kumulatīvi, milj. euro.” 

 
* pārskata perioda neizpilde. 

9. Lielākās negatīvas novirzes maksājumu plānu izpildē kopumā saglabājas 

investīciju jomās, kas minētas iepriekšējos pārskata periodos: (1) 19,1 milj. euro 

transporta jomā (svarīgi ņemt vērā, ka mazāka maksājumu plūsma lielākoties 

                                                 
7 Precīzi izpildes dati būs pieejami 2018. gada janvārī. 
8 Kopējais 2017. gada plāns maksājumiem iekļauts FM 2016. gada II pusgada ziņojumā par ES fondu ieviešanas 

progresu (izskatīts 2017. gada 14. marta MK sēdē, protokola Nr.12 43.§, un ikmēneša izpildes statuss pieejams ES 

fondu tīmekļa vietnē: http://www.esfondi.lv/finansu-un-raditaju-plani-to-izpilde. Papildus skatīt skaidrojumu un 

rīcību informatīvajos ziņojumos par ES fonda investīciju ieviešanas statusu līdz 2017. gada 31. maijam, 

30. jūnijam, 31. jūlijam, 31. augustam, 30. septembrim un 31. oktobrim. Skatīt ES fondu mājas lapas tīmekļa 

vietnē sadaļā Materiāli un ziņojumi/Ziņojumi Ministru kabinetam: http://www.esfondi.lv/zinojumi-Ministru-

kabinetam 
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pozitīvu ietaupījumu dēļ reģionālo ceļu rekonstrukcijā); (2) 10,7 milj. euro 

izglītības jomā; (3) 10 milj. euro sociālās iekļaušanas un nabadzības apkarošanas 

jomā (4) 8,7 milj. euro nodarbinātības jomā; (5) 6,6 milj. euro IKT jomā.  

10. FM sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (turpmāk – CFLA) 

un atbildīgajām iestādēm ikdienā veic darbības, lai pēc iespējas palīdzētu projektu 

īstenotājiem sekmīgi uzsākt un īstenot projektus – notiek semināri, konsultācijas 

gan individuāli, gan plašākai mērķa grupai. Tāpat svarīgi, ka individuālu projektu 

ieviešanas plānu kavējumu vai citu sarežģījumu gadījumā, CFLA aktualizē 

jautājumus tieši ar projektu īstenotājiem. Savstarpējās operatīvās sadarbības 

rezultātā pārsvarā tiek rasti risinājumi investīciju plūsmas intensificēšanai un 

risku mazināšanai. Projektu īstenotāji tiek aicināti proaktīvi konsultēties ar CFLA. 

 

Ierobežotas projektu iesniegumu atlases (turpmāk – IPIA)9 projektu 

īstenotāju 2017. gada plānu izpildes novērtējums 

11. Līdz 2017. gada 1. decembrim IPIA individuālo projektu maksājumu 

pieprasījumu plānu kopējā izpildē ir ievērojams uzlabojums, jo samazinās kopējie 

kavējumi (neizpilde uz 2017. gada 1. decembri ir 27 milj. euro, salīdzinot ar 

41 milj. euro iepriekšējā mēnesī10). FM konstatē pozitīvu tendenci investīciju 

veikšanā un naudas plūsmā. Tāpat ir daudzi sekmīgi projekti, kas izpilda vai 

pārsniedz plānoto. Tādēļ kopēju sniegumu pozitīvi ietekmēja 198 projekti 

(lielākais īpatsvars pašvaldību projektiem), kur veiktās investīcijas bija lielākos 

apmēros nekā plānots (par 67,7 milj. euro vairāk). 

12. Vienlaikus individuālu projektu līmenī negatīva tendence 

saglabājas – 2017. gada plāns līdz 1. decembrim nav izpildīts 214 projektos par 

108,5 milj. euro, no kuriem 86 projekti jeb 97 % (105,0 milj. euro) ir ar negatīvu 

novirzi virs 0,2 milj. euro. Līdz 2017. gada decembrim projektu īstenotāji CFLA 

ir iesnieguši izmaiņas plānotajos maksājumos 2017. gadam, samazinot kopumā 

gada plānu par 90,9 milj. euro. 

13. Maksājumu pieprasījumu kumulatīvās izmaiņas skatīt zemāk grafikā. 

Ziņojuma 2. pielikuma 1. tabulā uzskaitīti projekti, kur maksājumu pieprasījumu 

iesniegšanā ir būtiskākie kavējumi un izmainītie plāni 2017. gadam. 

                                                 
9 IPIA noteikti potenciālie projektu īstenotāji un finanšu sadalījums, kas kopā veido indikatīvi 90 % no kopējā ES 

finansējuma Latvijai (4,4 mljrd. euro). Detalizēta informācija par plānotajiem projektiem pieejama ES fondu 

tīmekļa vietnē apakšsadaļā “Maksājumu un projektu iesniegšanas plānu izpildes ierobežotu projektu iesniegumu 

atlašu projektos”: http://www.esfondi.lv/finansu-un-raditaju-plani-to-izpilde  
10 Novembris ir pirmais mēnesis 2017. gadā, kad maksājumu pieprasījumu summa pārsniedz plānoto par 

13,7 milj. euro un samazina kumulatīvo plānu neizpildes. 

 

http://www.esfondi.lv/finansu-un-raditaju-plani-to-izpilde
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Grafiks Nr.4 “2014. – 2020. gada plānošanas periods: Maksājumu pieprasījumu iesniegšanas 

plāna izpilde IPIA projektiem 2017. gadā kumulatīvi, ES fondi milj. euro.” 

 
 

14. 149 projektiem maksājumu pieprasījumi kavēti par vairāk kā 25 % no 

kumulatīvi 11 mēnešos plānotā, kas sasniedz 96,4 milj. euro (no tā 80 % ir 

neizpilde virs 50 %). Vienlaikus, analizējot, būtu jāņem vērā, ka atsevišķos 

gadījumos ir objektīvs pamatojums novirzēm no sākotnēji plānotās investīciju 

naudas plūsmas, piemēram, kad iepirkuma līgumu izdevies noslēgt par mazāku 

summu nekā sākotnēji plānots (šādas situācijas līdz šim ir, galvenokārt, ceļu 

rekonstrukcijas projektos). Attiecīgi šādi būtu izņēmuma gadījumi, kas nebūtu 

uzskatāmi par kavējumiem. 2018. gadā finanšu plānu negatīvām novirzēm virs 

25% tiks pievērsta nopietnāka uzmanība, t.sk. lemjot par nepieciešamiem finanšu 

disciplīnas pasākumiem. Ziņojuma 2. pielikuma 2. tabulā uzskaitīti projekti, kur 

maksājumu pieprasījumu iesniegšanā ir kavējumi virs 25%. 

 

IPIA projektu iesniegumu plānu izpildes statuss 2017. gadā 

15. Ziņojuma 3. pielikumā un zemāk grafikā ir informācija par IPIA projektu 

iesniegumu progresu ar operatīvo informāciju līdz 2017. gada 15. decembrim. 

Kopā atbilstoši projektu īstenotāju plānam (lielākā daļa ir pašvaldības) nav 

iesniegti 65 projekti par 108,5 milj. euro ES fondu finansējuma). Vienlaikus ir 

pozitīva tendence, jo neiesniegto projektu apjoms salīdzinoši ievērojami 

samazinās. 
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Grafiks Nr.5 “2014. – 2020. gada plānošanas periods: Projektu iesniegumu plāna izpilde IPIA 

projektiem 2017. gadā kumulatīvi, ES fondi milj. euro (skaits).”  

 
*Atsaukts “Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācijas projekts”, no jauna iesniedzams līdz 2018. gada 28. februārim. 

 

16. Lielākie iesniegumu kavējumi saistās ar projektiem, kuriem noslēgusies 

iesniegumu atlase – energoefektivitātes, uzņēmējdarbības un ūdenssaimniecības 

jomās (kopā 39,4 milj. euro), un integrēti teritoriālo investīciju projektiem (kopā 

33,7 milj. euro), kuriem pašvaldības lūdz pagarināt iesniegšanas termiņus, kā 

būtisko kavēšanās iemeslu minot projektētāju noslodzi. 

17. CFLA un atbildīgās iestādes aktīvi komunicē ar projektu īstenotājiem par 

projektu iesniegšanas laika grafikiem un ieviešanas plāniem, konsultējot par 

iespējām paātrināt procesus, aicinot stiprināt projektu vadības un ieviešanas 

kapacitāti, t.sk. piesaistot cilvēkresursus ārpakalpojumā, ja nepieciešams. 

2017. gada decembrī un 2018. gada janvārī atsevišķi projektu īstenotāji sadarbībā 

ar atbildīgajām iestādēm pārskata plānus un risku pārvaldības pasākumus. 

Attiecīgi ieviešanas grafiki un naudas plūsmu plāni vēl var tikt aktualizēti. 

Precīzāka 2018. gada plānu informācija tiks iekļauta 2018. gada janvāra 

ziņojumā. 
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Citi aktuālie jautājumi  

18. IZM Viedās specializācijas stratēģijas monitoringa ziņojuma (2017)11 

saskaņošanas process turpinās. Sasniegtais progress tika pārrunāts arī ikgadējās 

tikšanās ar Eiropas Komisiju (turpmāk – EK) ietvaros12 2017. gada 30. novembrī. 

19. 2007. – 2013. gada plānošanas perioda nepabeigtā lielā projekta 

“Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas 

centra” virzība13 notiek atbilstoši Rīgas Brīvostas pārvaldes rīcības plānam 

(balstoties uz ikmēneša atskaitēm Satiksmes ministrijai (turpmāk – SM) un FM). 

Rīgas dome 2017. gada 15. decembrī apstiprinājusi Eksportostas un Krievu salas 

lokālplānojumu nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu 

saņemšanai. Stividoru darbības nodrošināšanai Krievu salā tiek veikta kravu 

laukumu izbūve, kā arī putekļu žoga un atsevišķas infrastruktūras projektēšana. 

20. SM uzsākusi grozījumu sagatavošanu MK noteikumos par iespēju izmantot 

publiskā finansējumu snieguma rezervi 15 899 728 euro 6.1.5. SAM “Valsts 

galveno autoceļu segu pārbūve, nestspējas palielināšana” ietvaros un 

16 897 660 euro 6.3.1. SAM “Palielināt reģionālo mobilitāti, uzlabojot valsts 

reģionālo autoceļu kvalitāti” ietvaros pirms EK lēmuma par snieguma ietvara 

mērķu izpildi atbilstoši Sadarbības partneru par ES fondu jautājumiem darba 

grupas 24. oktobra sēdē lemtajam. Grozījumus SM plāno iesniegt MK līdz 

2018. gada 31. janvārim. 

21. 2017. gada 13. novembrī saņemta EK vēstule, ar kuru EK lūdz nodrošināt, 

ka nevienā tematiskā mērķa jomā sabiedriskajām ēkām paredzētās ES fondu 

investīcijas netiek piešķirtas ilgtermiņa aprūpes iestādēm, piemēram, 

specializētām iestādēm personām ar invaliditāti, garīgās veselības problēmām un 

bez vecāku aprūpes palikušiem bērniem. Vienlaikus Latvija kā dalībvalsts tiek 

aicināta virzīt investīcijas uz sabiedrībā balstītiem sociālajiem pakalpojumiem. 

Labklājības ministrija un FM ir uzsākusi oficiālu nostājas skaidrošanās procesu 

ar EK, lai paustu Latvijas pozīciju un nodrošinātu visām pusēm viennozīmīgi 

skaidru izpratni par EK interpretāciju attiecībā uz investīcijām ilgtermiņa aprūpes 

iestādēs, t.sk. attiecībā uz tādiem būtiskiem aspektiem kā tiesiskā paļāvība un jau 

veiktajiem izdevumiem.  

 

                                                 
11 Izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē 2017. gada 8. jūnijā (VSS-621; 22., 17.§), prezentēts Latvijas Pētniecības 

un inovāciju stratēģiskās padomes 2017. gada 15. jūnija sēdē. MK uzdevums, izskatot IZM ziņojumu “Viedās 

specializācijas stratēģijas monitoringa sistēma”. Tajā ietvertais analītisko ziņojuma sagatavošanas laika grafiks 

paredzēja RIS3 apsekojuma iesniegšanu Latvijas pētniecības un inovāciju stratēģiskajā padomē līdz 2017. gada 

1. jūnijam; pārējie progresa ziņojumi iesniedzami 2019., 2021. un 2023. gadā (uz 01.06.) (izskatīts MK 2015. gada 

15. septembrī; sēdes protokols Nr. 47 35.§). IZM 2017. gada 6. novembrī saskaņošanai iesniegusi precizēto 

ziņojumu (FM atzinums ar iebildumiem sniegts 2017. gada 13. novembrī). 
12 sadaļā – Ikgadējā tikšanās ar EK (ARM) – materiāli sanāksmes dalībniekiem angļu valodā → 2017 → 

02_Working_materials → 02_30.11.2017 → 3.1_MoES_Smart_specialisation: 

https://komitejas.esfondi.lv/_layouts/15/start.aspx#/AEM/Forms/AllItems.aspx 
13 Atbilstoši MK 2017. gada 14. marta sēdes protokola Nr.12. 43§ noteiktajiem uzdevumiem ES fondu ietvaros. 

https://komitejas.esfondi.lv/_layouts/15/start.aspx#/AEM/Forms/AllItems.aspx
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22. Sadarbības partneru darba grupas par ES fondu jautājumiem sanāksmē 

uzdoto uzdevumu izpildes statuss14: 

1) 2017. gada 30. novembrī EK apstiprinājusi grozījumus Partnerības līgumā 

Eiropas Savienības investīciju fondu 2014. – 2020. gada plānošanas periodam un 

darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” grozījumus Nr. 2.  

2) 2017. gada decembrī tiks uzsākta darbības programmas grozījumu 

priekšlikuma Nr. 3 saskaņošanu ES fondu Uzraudzības komitejā, lai tos 

apstiprinātu MK un iesniegtu EK. Grozījumu priekšlikums īpaši svarīgs attiecībā 

uz veselības un sociālās iekļaušanas jomas (9. prioritārais virziens) snieguma 

ietvara mērķa 2018. gadam samazināšanu, lai saglabātu iespēju saņemt 6 % 

snieguma rezerves finansējumu nozaru investīcijām. Tāpat tiek rosināti citi 

nozīmīgi precizējumi (datu aktualizācija un noteikto rādītāju snieguma 

samazinājumi/precizējumi) nolūkā veikt investīcijas pēc iespējas efektīvi. 

3) Attiecībā uz lielo projektu “Latvijas dzelzceļa tīkla 

elektrifikācija”15 2017. gada 5. decembrī MK izskatīts SM informatīvais 

ziņojums par projekta sagatavošanas progresu un īstenošanas risinājumiem, kas 

nerada ietekmi uz vispārējās valdības budžetu. Atbilstoši MK lēmumam 

pagarināts projekta iesnieguma iesniegšanas CFLA termiņš līdz 2018. gada 

28. februārim. VAS “Latvijas dzelzceļš” ir uzsākusi konsultācijas ar JASPERS 

par aktualizēto projekta iesniegumu un pamatojošo dokumentāciju, vienlaikus 

informējot un iesaistot EK (DG REGIO) pārstāvjus ātrākam rezultātam. Tāpat SM 

un VAS “Latvijas dzelzceļš” informēja EK (DG REGIO) par statusu un plānoto 

rīcību, izskatot jautājumu ikgadējās tikšanās laikā 2017. gada 30. novembrī. 

Projektu plānots iesniegt EK 2018. gada maijā. 

4) 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts 

ēkās” investīciju projektu īstenošanā joprojām nav būtiska progresa16. EM virza 

izmaiņas saistošos MK noteikumos par pirmās kārtas investīcijām, kas ir 

saskaņošanas stadijā. Noteikumus otrās kārtas īstenošanai plānots izskatīt MK 

2018. gada 4. janvārī17.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 Uzdevumi, kuru izpildei nav pienācis termiņš vai nav konstatētas problēmas, netiek atkārtoti. 
15 Atbilstoši MK 2017. gada 17. janvāra sēdes protokola Nr.3 39.§ “Informatīvais ziņojums “Par lielā projekta 

“Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija” sagatavošanas progresu, izmaksu un ieguvumu analīzes rezultātiem un 

projekta īstenošanas risinājumiem”” 10. punktā noteiktajam. 
16 Līdz 2017. gada 13. decembrim CFLA iesniegti 35 projektu iesniegumi (par kopējo ERAF 17,3 milj. euro un 

iekļauto ēku kopējā platība ir 175 608 m²). 
17 Atbilstoši MK 2017. gada 19. decembra sēdes protokola Nr. 63 62.§ “Noteikumu projekts “Darbības 

programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. SAM “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un 

dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” otrās projektu 

iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”” 
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Turpmākā prioritārā rīcība: 

Turpināms neatlaidīgs fokuss uz projektu ieviešanas veicināšanu, tajā skaitā 

ikmēneša plānu izpildes disciplīnas stiprināšanu, operatīvi rodot iespēju risināt 

konstatētos nozīmīgākos projektu līmeņa riskus.  

Pastiprināts un proaktīvs CFLA atbalsts, konsultācijas projektu īstenotājiem. 

2017. gada pēdējā mēnesī FM sadarbībā ar CFLA un atbildīgajām iestādēm 

turpinās intensīvs darbs pie 2018. gada investīciju plānu un prognožu izstrādes.  

Aktīva Latvijas interešu argumentēšana EK, virzot nepieciešamās izmaiņas 

Darbības programmā. 

Ikmēneša ziņojumos FM turpinās informēt valdību ne tikai par ieviešanas 

progresu, bet arī par nepieciešamo iesaisti ātrākai lēmumu pieņemšanai, kā arī par 

iepriekš pieņemto lēmumu izpildi.  

 

 

Finanšu ministre 

 

  D. Reizniece-Ozola 

 

 

 

Valaine 67083925 

Ilze.Valaine@fm.gov.lv  
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