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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 

septembrī. 

2. Turpinās intensīvs projektu iesniegšanas, vērtēšanas un līgumu slēgšanas 

posms. Līdz 2017. gada 21. septembrim ir apstiprināti projekti par vairāk kā 

2 mljrd. euro, kas ir gandrīz 49 % no kopējās ES fondu “aploksnes” 

4,4 mljrd. euro (pieaugums 2017.gada augusta laikā – 3,4 % jeb 150 milj. euro un 

papildus 76 milj. euro nepilnu 3 nedēļu laikā 2017. gada septembrī). Skatīt zemāk 

grafikā. Plašāka informācija pieejama tīmekļu vietnēs2. 

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

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

 

3. 2017. gada 4. ceturksnī ir atlicis apstiprināt par 148 milj. euro ES 

finansējuma investīciju nosacījumus (MK noteikumi), no kuriem kavēti par 

87 milj. euro. Skatīt zemāk grafikā un ziņojuma 1. pielikumā informāciju par 

atlikušo MK noteikumu virzības statusu.  

                                                 
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 tiek sniegta informācija par datu un 

informācijas apkopojumiem uz dažādiem atskaites datumiem ar mērķi sniegt aktuālo informāciju. 
2 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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Grafiks Nr.2 “2017. - 2019. gadā apstiprināmo MK noteikumu plāns (faktiskie dati līdz 

2017. gada 21. septembrim, milj. euro)”  

 
*Ietver tehnisko palīdzību un pasākumus, kuru īstenošana paredzēta pēc EK izvērtējuma par snieguma rezerves 

piešķiršanu. 

4. Joprojām ievērojamākie kavējumi ES fondu atbalsta investīciju noteikumu 

izstrādē un apstiprināšanā ir Izglītības un zinātnes ministrijai (turpmāk - IZM), 

kur neizpilde ir 52 % no kopējā kavēto MK noteikumu investīciju apjoma 

(atbalsts inovāciju grantiem studentiem (28,9 milj. euro) un labākas pārvaldības 

augstākās izglītības institūcijās nodrošināšanai (17 milj. euro)). Finanšu ministre 

ir aicinājusi izglītības un zinātnes ministru veikt pasākumus līdzšinējo kavējumu 

maksimāli efektīvā novēršanā un investīciju progresa veicināšanā kopumā IZM 

kompetences jomās. Savukārt Ekonomikas ministrijas  (turpmāk - EM) atbildībā 

ir kavēti MK noteikumi par energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās 

(27,6 milj. euro) un Veselības ministrijas (turpmāk - VM) atbildībā ir kavēti MK 

noteikumi par veselības aprūpes infrastruktūru 3. kārtai (13,4 milj. euro).  

Finanšu ieviešanas 2017. gada kopējo plānu izpilde un risku novērtējums 

5. Kopā maksājumu temps arvien vairāk atpaliek no plānotā – līdz 2017. gada 

1. septembrim no kopējā plāna 207,8 milj. euro ir izpildīti 85,7 %, jeb 

178,1 milj. euro. Skatīt zemāk grafikā. Plašāka informācija pieejama ziņojuma 

2.pielikumā un tīmekļa vietnē3. 

                                                 
3 Kopējais 2017. gada plāns maksājumiem iekļauts FM 2016.gada 2.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 un 31. augustam. 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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Grafiks Nr.3 “2014. - 2020. gada plānošanas periods: ES fondu līdzfinansējuma maksājumu 

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

 
6. Atsevišķos pasākumos (piemēram, ceļu rekonstrukcijas, Rīgas revitalizācijas 

un profesionālo izglītības iestāžu modernizācijas projektos) ieviešana, t.sk. 

avansu izmaksas, notiek sekmīgāk un tas kompensē daļu no citu jomu vājākas 

naudas plūsmas. Negatīvas novirzes maksājumu plānu izpildē joprojām šādos 

specifiskos atbalsta mērķos: (1) 14,4 milj. euro investīcijās enerģētikas jomā, 

lielākoties daudzdzīvokļu māju siltināšanas pasākumā; (2) 5,5 milj. euro 

investīcijās pētniecības, tehnoloģiju attīstības un inovāciju jomā; (3) sociālās 

iekļaušanas un nabadzības apkarošanas jomā, t.i. ilgstošo bezdarbnieku 

aktivizācijas pasākumos (daļēji skaidrojams ar samazinātu pieejamo finansējumu, 

pārdalot uz pasākumu subsidēto darba vietu izveidei nelabvēlīgākā situācijā 

esošiem bezdarbniekiem); (4) negatīva tendence sociālās uzņēmējdarbības un 

deinstitucionalizācijas (turpmāk - DI) pasākumos.  

Ierobežotas projektu iesniegumu atlases (turpmāk - IPIA)4 projektu 

īstenotāju 2017. gada plānu izpildes novērtējums 

7. Kopumā IPIA maksājumu pieprasījumu plānu izpildē negatīva tendence 

saglabājas - plāns nav izpildīts 180 projektos par kopā 54,4 milj. euro, no kuriem 

89 % (48,8 milj. euro) rada 48 projekti ar negatīvu novirzi virs 0,2 milj. euro. 

Vienlaikus pozitīvi, ka 89 projektos tika iesniegti maksājumu pieprasījumi vairāk 

nekā bija plānots. Tā rezultātā kopējā plāna līdz 2017. gada 1. septembrim 

neizpilde ir 18,0 milj. euro. Kopumā secināms, ka sākot ar 2017. gada maiju 

pieaug novirzes no plāna, taču augustā novirzes ir samazinājušās par 

2,7 milj. euro. Maksājumu pieprasījumu kumulatīvās izmaiņas skatīt zemāk 

grafikā.  

 

                                                 
4 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  
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Grafiks Nr.4 “2014. - 2020. gada plānošanas periods: Maksājumu pieprasījumu iesniegšanas 

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

 
8. Kumulatīvi 2017. gadā vājāks sniegums pret sākotnējo plānu ir projektam 

“Atbalsts daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanas 

pasākumu īstenošanai daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem”5. EM sadarbībā 

ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (turpmāk – CFLA) un ALTUM izskata 

iespējas rast uzlabojumus ieviešanas mehānismā, lai sekmētu labāku rezultātu. 

Tāpat 2017. gada augustā lielākās neizpildes ir projektiem: “Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu attīstība Jelgavā, V kārta”6 3,4 milj. euro un “Kultūras un sporta 

kvartāla izveide Grīziņkalna apkaimē”7 3,2 milj. euro.  

9. Līdz 2017. gada septembrim projektu īstenotāji CFLA ir iesnieguši 

izmaiņas plānotajos maksājumos, samazinot kopumā gada plānu par 

31,8 milj. euro. Ziņojuma 3. pielikumā uzskaitīti projekti, kur maksājumu 

pieprasījumu iesniegšanā ir būtiskākie kavējumi 2017. gadā un izmainītie plāni. 

FM uzskata, ka projektu iesniedzējiem atbildīgi jāņem vērā iepriekš sniegtās 

prognozes, nepieļaujot situāciju, ka, veicot izmaiņas maksājumu pieprasījumu 

iesniegšanas grafikā, mainās gada plāns samazinoties maksājumiem, pārceļot uz 

nākošiem gadiem. Šobrīd nav pārliecības, ka projektu īstenotāji, kas maina 

plānus, spēs tos pildīt, jo kavētos maksājumus pārceļ uz vēlākiem termiņiem. Kā 

būtiskākie kavējumu faktori tiek minēti sarežģījumi iepirkumos, t.sk. to 

pārsūdzības, veikto darbu kavējumi, kā arī projektu vadības un galveno ekspertu 

kapacitāte atbilstoši nepieciešamai ieviešanas intensitātei. Tādēļ nepieciešami 

papildus finanšu disciplīnas pasākumi. 

IPIA projektu iesniegumu plānu izpildes statuss 2017. gadā 

10. Ziņojuma 4. pielikumā sniegta informācija par IPIA projektu iesniegumu 

progresu ar operatīvo informāciju par statusu uz 2017. gada 22. septembri. Kopā 

atbilstoši projektu īstenotāju plānam (lielākā daļa ir pašvaldības) nav iesniegti 71 

                                                 
5 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" 
6 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti 

un nodrošināt pieslēgšanas iespējas" 
7 5.6.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu 

sociālekonomisko izmantošanu" 
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projekti par 138,7 milj. euro ES fondu finansējuma. Visnozīmīgākā kavējumu 

ietekme ir plānotām investīcijām degradēto teritoriju revitalizācijas un vispārējās 

izglītības infrastruktūras jomās. Projektu īstenotāji, kas kopumā dažādos 

specifiskos atbalsta mērķos visvairāk finanšu izteiksmē kavē projektu iesniegšanu 

ir šādi: Daugavpils pilsētas dome, Liepājas pašvaldība, Rīgas pilsētas pašvaldība, 

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde, Balvu novada pašvaldība, 

Jelgavas pilsētas pašvaldība. 

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

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

 

11.   Kopumā konstatējams, ka projektu vadības kompetence un kapacitāte ir 

viena no problēmām, kas netiek nodrošināta pienācīgā kvalitāte, kad tiek gatavoti 

vai īstenoti vairāki projekti vienlaicīgi. FM aicina īstenotājus izmantot iespēju no 

projekta finansējuma attiecināt izmaksas, lai nodrošinātu nepieciešamo projekta 

vadības un atbalsta kvalitāti, nepieciešamības gadījumā piesaistot ekspertus 

ārpakalpojumā. 

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” (turpmāk – DP) 

prioritāro virzienu snieguma ietvara nosacījumu izpildes prognoze 

12. FM sadarbībā ar CFLA un atbildīgajām iestādēm ir veikusi operatīvo 

snieguma ietvara nosacījumu izpildes novērtējumu (aktualizēts 2017. gada 

augustā – septembrī) katram DP prioritārajam virzienam, balstoties uz iespējami 

aktuāliem faktiem un risku novērtējumu. Prioritārie virzieni (turpmāk - PV), kur 

augsts – vidējs risks snieguma ietvara izpildē (nepieciešami stingrāki uzraudzības 

pasākumi vai papildus iniciatīvas izpildes uzlabojumiem) ir šādi: 8PV (izglītība 

ESF); 4PV (energoefektivitāte); 3PV (MVK konkurētspēja, ESF, TM); 5PV 

(vide); 9PV (veselība, sociālā iekļaušana). Saistībā ar ikmēneša ziņojumā8 sniegto 

informāciju par risku zaudēt izglītības jomas ESF snieguma ietvara rezervi 

14,5 milj. euro apmērā, Finanšu ministre ir aicinājusi izglītības un zinātnes 

ministru veikt nepieciešamos pasākumus, lai paātrinātu īstenošanas tempus 

                                                 
8 Ziņojums, kas MK iesniegts 2017.gada 30.augustā, pieejams http://www.esfondi.lv/zinojumi-Ministru-

kabinetam  
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atsevišķu IZM padotībā esošu iestāžu kā finansējuma saņēmēju pārziņā esošajos 

projektos9. Detalizēti aktuālā operatīvā informācija par prognozēm specifisko 

atbalsta mērķu un PV līmenī pieejama ES fondu tīmekļa vietnē10. Sekojot katra 

mēneša izpildes informācijai un konstatējot būtiskas atšķirības prognozēs, FM 

turpinās tās aktualizēt un vērst atbildīgo iestāžu uzmanību, vienlaikus informējot 

MK un sniedzot priekšlikumus rīcībai. 

Citi aktuālie jautājumi  

13. EM 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts 

ēkās” (turpmāk – 4.2.1.2. pasākums) pirmās kārtas (Eiropas Reģionālā attīstības 

fonda (turpmāk – ERAF) finansējums 70 milj. euro) un otrās kārtas (ERAF 

finansējums 27,6 milj. euro) ietvaros ir lūgusi projektu īstenotājus līdz 2017. gada 

21. septembrim aktualizēt projektu iesniegšanas termiņus un naudas plūsmas 

plānus, ņemot vērā, ka projektu iesniedzēju norādītie termiņi projektu iesniegumu 

iesniegšanai CFLA būs stingri jāievēro – ja projektu iesniedzēji neiesniegs 

projektu noteiktajā termiņā, EM izvērtēs iespēju finansējumu pārdalīt citu 

projektu vai pasākumu īstenošanai. EM ir informējusi, ka IZM aktualizēto 

informāciju plāno iesniegt līdz 2017. gada 2. oktobrim. EM līdz 2017. gada 

9. oktobrim plāno iesniegt FM un CFLA apkopotu informāciju par 

4.2.1.2. pasākuma pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas plānoto 

projektu iesniegumu iesniegšanas termiņiem un projektu indikatīvām ikgadējām 

maksājumu plūsmām. Ja tiks konstatēti būtiski riski sasniegt 4.2.1.2. pasākuma 

plānotos sertificētos izdevumus uz 2018. gada 31. decembri, EM informēs MK 

par rīcības plānu plānotajām darbībām. Papildus šobrīd notiek 4.2.1.2. pasākuma 

papildinošās saimnieciskās darbības aprēķina metodikas izstrāde. Metodika ir 

nosūtīta atkārtotai saskaņošanai FM un CFLA, un tā tiks izstrādāta līdz 2017. gada 

2. oktobrim. 

14. 2007. – 2013. gada plānošanas perioda nepabeigtā lielā projekta 

“Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas 

centra” virzība11 kopumā notiek atbilstoši Rīgas Brīvostas pārvaldes 

(turpmāk – RBP) rīcības plānam. Pozitīvi, ka 2017. gada 6. septembrī RBP, 

                                                 
9 Valsts izglītības attīstības aģentūras 8.3.5. SAM “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās 

un profesionālās izglītības iestādēs” un 8.4.1. SAM “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” 

projektos; Valsts izglītības satura centra 8.3.1.1. SAMP “Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura 

aprobācija”, 8.3.2.2. SAMP “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” un 8.5.2. SAM “Nodrošināt 

profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai” projektos; Jaunatnes starptautisko 

programmu aģentūras 8.3.3. SAM “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti 

izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru 

darbībā”  projektā; Izglītības kvalitātes valsts dienesta 8.3.4. SAM “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, 

īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projektā; Latvijas Darba devēju konfederācijas 8.5.1. SAM 

“Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās 

vai mācību praksē uzņēmumā” projektā. 
10 Detalizētas operatīvās prognozes pieejamas prognožu apakšsadaļā un tiek regulāri aktualizētas: 

http://www.esfondi.lv/finansu-un-raditaju-plani-to-izpilde  
11 Atbilstoši MK 2017. gada 14. marta sēdes protokola Nr.12. 43§ noteiktajiem uzdevumiem ES fondu ietvaros: 

http://www.esfondi.lv/upload/mk-protokollemums.pdf. 

http://www.esfondi.lv/finansu-un-raditaju-plani-to-izpilde
http://www.esfondi.lv/upload/mk-protokollemums.pdf
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Satiksmes ministrijas (turpmāk – SM) un FM ekspertu tikšanās ar Eiropas 

Komisiju (turpmāk – EK) (DG COMP) par 2017. gada 27. jūlijā iesniegto 

nepapīru (Non-paper) saistībā ar grozījumiem esošās Krievu salas nomas maksas 

metodoloģijā ietvaros DG COMP informēja, ka grozījumi spēkā esošajā valsts 

atbalsta lēmumā nebūs nepieciešami. 

15. Sadarbības partneru par ES fondu jautājumiem (turpmāk - KDG) 

uzdevumu izpildes statuss12: 

1) MK 2017. gada 16. augusta sēdē apstiprināti FM virzītie precizētie DP 

grozījumi Nr.213, kas 2017. gada 29. augustā oficiāli iesniegti EK. Atbilstoši 

KDG lēmumam, nozaru ministrijas līdz 2017. gada 1. septembrim ir iesniegušas 

priekšlikumus DP grozījumiem Nr.3. Priekšlikumi ir apkopoti un tiks izskatīti 

KDG 2017. gada 5. oktobra sēdē. 

2) Lielā projekta “Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija”14 projekta sakarā 

“Eurostat” līdz 2017. gada 1. septembrim nav sniedzis atzinumu par VAS 

“Latvijas dzelzceļš” pamatkapitāla palielināšanu un tā iespējamo ietekmi uz 

vispārējās valdības budžeta deficītu. SM kā atbildīgā iestāde ir lūgusi Centrālās 

Statistikas pārvaldi sazināties ar “Eurostat” par nepieciešamību paātrināt lēmuma 

pieņemšanu.15 

3) Finanšu ministre 2017. gada 28. jūlijā atbildīgajām ministrijām nosūtītajās 

vēstulēs ir aicinājusi pārskatīt ES fondu 2014.–2020. gada plānošanas perioda 

specifisko atbalsta mērķu ieviešanas nosacījumus, t.sk. esošās prasības attiecībā 

uz tehnisko projektu gatavības stadiju un kritērijiem ES fondu projektu 

iesniegšanai, un līdz 2017. gada 1. septembrim informēt par plānotajām darbībām 

un laika grafiku. Saņemti viedokļi no EM, Kultūras ministrijas, Labklājības 

ministrijas, Tieslietu ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas (turpmāk - VARAM), VM, Valsts kancelejas un Zemkopības 

ministrijas. Pārsvarā saņemta informācija, ka iestādes sadarbībā ar finansējuma 

saņēmējiem regulāri pārskata atbalsta ieviešanas nosacījumus un nepieciešamības 

gadījumā veic atbilstošus grozījumus MK noteikumos, tādēļ šobrīd nav 

nepieciešamas izmaiņas esošajās prasībās. VARAM papildus ir informējusi, ka 

neatbalsta priekšlikumu mazināt nosacījumus projekta gatavības pakāpes 

mazināšanai, ievērojot jau esošo iespēju izmantot iespēju, kad projektu 

iesniegumu vērtēšanas kritēriji ir precizējami. No Valsts kancelejas saņemti 

priekšlikumi par vienkāršoto izmaksu plašāku piemērošanu, atbalstu iepirkumu 

                                                 
12 Uzdevumi, kuru izpildei nav pienācis termiņš vai nav konstatētas problēmas, netiek atkārtoti šajā ziņojumā. 
13 Rīkojuma projekts “Grozījumi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014. – 2020. gada 

plānošanas perioda darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība” paredz 8. un 9. prioritārā virziena snieguma 

ietvara grozījumus, Integrēto teritoriju investīciju kārtas izveidi 5.5.1. SAM un citus tehniskos grozījumus, 

precizējot ar MK 29.03.2017.  Rīk. Nr.160 apstiprinātos grozījumus.    
14 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 
15 Ja tiks saņemts negatīvs “Eurostat” atzinums, Satiksmes ministrija atbilstoši 2017. gada 17. janvāra MK sēdes 

protokollēmuma Nr.3 39.§ 6.punktam gatavos informatīvo ziņojumu par alternatīvām pasākuma īstenošanas 

iespējām izskatīšanai MK un lēmuma pieņemšanai par turpmāko rīcību. 
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procedūru organizēšanā, kā arī precizējumiem attiecināmo un neattiecināmo 

izmaksu vadlīniju saturā. Priekšlikumi tiek izvērtēti tālākai rīcībai.  FM informēs 

iestādes un MK par plānotām darbībām turpmākos ikmēneša ziņojumos MK. 

4) Citi aktuālie jautājumi iekļauti 2017. gada 5. oktobra KDG darba kārtībā, 

par ko materiālus gatavo un ziņos atbildīgās iestādes. Tāpat plānots izskatīt 

papildus priekšlikumus finanšu disciplīnas pasākumiem un snieguma rezerves 

izmantošanai. FM attiecīgi sniegs informāciju par lēmumiem turpmākos 

ikmēneša ziņojumos. 

16. Kā iepriekš minēts, 2017. gada 12. septembra MK sēdē izskatīts regulārais 

pusgada ziņojums par ES fondu investīciju progresu, kam pievienots 

protokollēmums, kas paredz uzdevumus iestādēm. Atbilstoši iepriekšminētā 

protokola 9. punktam (FM iekļaut aktuālo informāciju par protokola 8. punkta 

izpildes statusu ikmēneša informatīvajā ziņojumā), sniedzam informāciju par 

atsevišķu uzdevumu izpildes statusu: 

1) Attiecībā uz MK protokola 8.2. apakšpunktu – lai vienkāršotu un 

atvieglotu finansējuma saņēmējiem projektu sagatavošanu un īstenošanu, 

samazinot administratīvo slogu, VM 2017. gada 7. septembrī ir izsludinājusi 

Valsts sekretāru sanāksmē MK noteikumu par 9.2.4. SAM16 īstenošanu17 

grozījumu projektu, un līdz 2017. gada 22. septembrim VM ir iesniedzami 

iebildumi un priekšlikumi par MK noteikumu grozījumu projektu; 

2) Attiecībā uz MK protokola 8.3. apakšpunktu – lai mazinātu administratīvo 

slogu, IZM ir iesniedzis saskaņošanai FM vienas vienības metodiku pedagogu un 

izglītības iestāžu atbalsta personāla atlīdzības izmaksu likmes noteikšanai 

8.3.4. SAM18 un 8.3.2.2. pasākumam19, kā arī līdz 2017. gada 1. decembrim IZM 

ir jāizstrādā un jāiesniedz FM saskaņošanai vienreizējā maksājuma metodiku 

8.3.4. SAM20. 

Turpmākā prioritārā rīcība: 

Neatlaidīgs fokuss FM, CFLA, atbildīgajām iestādēm un projektu 

īstenotājiem ir uz projektu ieviešanas veicināšanu, tajā skaitā ikmēneša plānu 

izpildes disciplīnas stiprināšanu, operatīvi rodot iespēju risināt konstatētos 

nozīmīgākos projektu līmeņa riskus. 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.  

                                                 
16 Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši, nabadzības un 

sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem 
17 MK 2016. gada 17. maija noteikumi Nr.310 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. SAM 

"Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās 

atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem" 9.2.4.1. SAMP "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību 

profilakses pasākumi" un 9.2.4.2. SAMP "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību 

profilaksei" īstenošanas noteikumi”  
18 “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” 
19 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 
20 “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” 
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2017. gada 5. oktobrī plānota KDG sanāksme, kuras ietvaros tiks diskutēti 

vairāki ar ES fondu ieviešanu un konstatēto risku mazināšanas jautājumi. Par 

pieņemtajiem lēmumiem un uzdevumiem informācija tiks iekļauta nākamajos 

ziņojumos. 

Ņemot vērā iepriekš minēto par projektu īstenotāju nespēju pildīt pašu 

paredzētos ieviešanas plānus, radot būtiskas negatīvas novirzes un ietekmi uz 

2018. gada snieguma mērķi, ir nepieciešams ieviest stingrākus finanšu disciplīnas 

pasākumus. 2017. gada 12. septembra MK sēdē izskatīts ES fondu pusgada 

ziņojums par ES fondu ieviešanu21, kam pievienots protokollēmums, kas paredz 

dažādus uzdevumus iestādēm. Attiecīgi, izpildot protokola 8.9. apakšpunktu, šajā 

ziņojumā apkopota un iekļauta informācija par maksājumu plānu negatīvām 

novirzēm, t.sk. par katru plānoto vai īstenošanā esošu IPIA projektu, kur 

konstatētas ieviešanas finanšu plānu negatīvas novirzes vai projekta iesniegums 

nav iesniegts noteiktajā termiņā (šī ziņojuma pielikumi). Atbildīgajām iestādēm 

šī informācija ir jāņem par pamatu, lai izpildītu iepriekšminētā protokola 

8.10. apakšpunktu - ES fondu atbildīgajām iestādēm atbilstoši to kompetencē 

esošajiem specifiskajiem atbalsta mērķiem sadarbībā ar CFLA nepieciešams 

izvērtēt situāciju par ES fondu investīciju ieviešanas negatīvām novirzēm un līdz 

2017. gada 1. novembrim iesniegt MK informatīvo ziņojumu par situācijas 

novērtējumu un priekšlikumus finansējuma pārdalēm vai citu rīcību, tai skaitā 

attiecībā uz individuālu projektu, ja nepieciešams, lai novērstu riskus darbības 

programmā noteikto mērķu izpildē. 

 

 

Finanšu ministre 

 

  D. Reizniece-Ozola 

  

 

 

 

Ziepniece 67095614 

Ieva.Ziepniece@fm.gov.lv 

 

  

                                                 
21 Atbilstoši 2017. gada 12. septembra MK sēdes protokola Nr.45 42.§ 8.11.p. (pieejams: 

http://tap.mk.gov.lv/mk/mksedes/saraksts/protokols/?protokols=2017-09-14) 

mailto:Ieva.Ziepniece@fm.gov.lv
http://tap.mk.gov.lv/mk/mksedes/saraksts/protokols/?protokols=2017-09-14

