
2. pielikums 

Informatīvajam ziņojumam "Informatīvais ziņojums par Kohēzijas politikas

Eiropas Savienības fondu investīciju aktualitātēm līdz 2021. gada 1. februārim (pusgada ziņojums)"

2) Projektos identificētās novirzes virs noteikumos noteiktajiem 25 % ir iekrāsotas.

3) Projektu kārtošanas prioritāte: Iespējamās atbalsta samazinājuma summas secībā no lielākās uz mazāko, atbildīgo iestāžu dalījumā 

Sagatavots 15.02.2021.

Projekta nosaukums

Izpilde virs plāna 

(+), neizpilde(-), 

0=100%

Izpildītie % 

(projektu 

skaits)

Iespējamais 

atbalsta 

samazinājums (ES 

fondu +Valsts 

budžeta daļa)

Projekti, kuriem atbildīgā iestāde rosina lemt par atbalsta 

nesamazināšanu
-4 691 877 39% (15) -2 781 198

Projekti, kuriem nebūtisks kavējums (līdz vienam mēnesim) - MK 

rosināt lemt par atbalsta nesamazināšanu
-1 604 864 58% (7) -657 051

1 2 3 4 5 6 7 8

-3 149 872 7 -2 159 920

1 1.2.1
AmberBirch, SIA

(1.2.1.4/18/A/024)

Divlīmju automatizētas finieru un kompozītmateriālu saklāšanas 

eksperimentālās līnijas iegāde saplākšņa specifisko produktu ražošanas 

konkurētspējas palielināšanai

-1 399 860 0,00% -1 049 895

Ekonomikas ministrijas (EM) finansējuma nesamazināšanas pamatojums pēc būtības: 

"Šis projekts ir saistīts ar finansējuma saņēmēja projektu Nr. 3.1.1.5/19/A/043, kura ietvaros paredzēts izbūvēt ražošanas telpas un 

tajās izvietot projektā iegādāto eksperimentālo iekārtu. 20.04.2020. iepirkuma rezultātā ir pieņemts lēmums slēgt līgumu ar 

būvniecības uzņēmumu, tomēr 2020.gadā finansējuma saņēmējs aktīvi meklēja optimālāko risinājumu abu projektu finansēšanai. 

Projekta īstenošana bija plānota finansēt no pašu resursiem un no mātes kompānijas a/s “AmberStone Group” finanšu līdzekļiem. Ar 

projekta iesniegumu  finansējuma saņēmējs iesniedza arī 12.04.2018. kredīta līgumu Nr.ASG/L-2018/2, kas noslēgts ar a/s 

“AmberStone Group”, par projekta īstenošanai nepieciešamā finsējuma nodrošinājumu.  Projekta īstenošanas laikā finansējuma 

saņēmējam ir radušās finansiālas problēmas – a/s “AmberStone Group”  ir aizkavējusi  aizdevuma izsniegšanu.

Papildus COVID19 pandēmijas rezultātā aizkavējusies komunikācija ar Somijas uzņēmuma pārstāvjiem, kuri veic eksperimentālas 

tehnoloģijas projektēšanas darbus.  

Kā rezultātā minētie faktori radīja nobīdes no projekta īstenošanas laika grafika un, secīgi, finansēšanas plāna."

2 3.1.1
AmberBirch, SIA

(3.1.1.5/19/A/043)

Ražošanas telpu izveide saplākšņa specifisko produktu ražošanai ar 

divlīmju automatizētās finieru un kompozītmateriālu saklāšanas līniju
-524 888 0,00% -393 666

Ekonomikas ministrijas (EM) finansējuma nesamazināšanas pamatojums pēc būtības: 

"Šis projekts ir saistīts ar finansējuma saņēmēja projektu Nr. 1.2.1.4/18/A/024, kura ietvaros paredzēts izstrādāt un šajā telpās  

izvietot iegādāto eksperimentālo iekārtu. 2020.gadā finansējuma saņēmējs aktīvi meklēja optimālāko risinājumu abu projektu 

finansēšanai. 

Kā papildus kavēšanas faktors ir COVID19 pandēmijas rezultāta aizkavējusies komunikācija ar Somijas uzņēmuma pārstāvjiem, kuri 

veic eksperimentālas tehnoloģijas projektēšanas darbus, secīgi 2020.gadā bija apgrūtināta plānotās ražošanas ēkas projektēšana, jo 

projektēšanas darbus projekta Nr. 3.1.1.5/19/A/043 ietvaros būs iespējams uzsākt tikai pēc tam, kad būs pabeigta tehnoloģiskās daļas 

projektēšana projekta Nr. 1.2.1.4/18/A/024 ietvaros, secīgi līdz tam brīdim nav iespējams uzdot korektus un precīzus uzdevumus 

būvniecības projektētājiem."

Kā rezultātā minētie faktori radīja nobīdes no projekta īstenošanas laika grafika un finansēšanas plāna.

3 4.2.1.2

Valsts sabiedrība ar 

ierobežotu atbildību "Rīgas 

cirks"

(4.2.1.2/18/I/062)

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana ēkai Merķeļa 

ielā 4, Rīgā
-617 095 37,03% -372 095

Ekonomikas ministrijas (EM) finansējuma nesamazināšanas pamatojums pēc būtības: 

"Finanšu plāna neizpilde radusies vairāku apstākļu ietekmē - Tehniskās dokumentācijas izstrādes sagatavošanas laikā radās apstākļi, 

kas vairākkārtīgi pagarināja plānoto dokumentācijas sagatavošanas un būvvaldes saskaņošanas termiņu (tika konstatēts, ka 

jāpapildina uzmērīšanas darbi, ģeotehniskās izpētes process tika ilgstoši kavēts pieguļošā gruntsgabala īpašnieku ilgstošas atļaujas 

nesniegšana darbu veikšanai u.c.). Saistībā ar covid-19 pandēmijas iestāšanos un valstī izsludināto ārkārtas stāvokli, Rīgas būvvalde 

pagarināja termiņu administratīvā akta izdošanai par būvatļaujas atzīmi par izpildītiem projektēšanas nosacījumiem objektam, kā arī 

vēlāk izsniedza papildu nosacījumus būvprojekta saskaņošanai."

Priekšlikums MK lēmumam: Saskaņā ar MK  2014. gada 16. decembra noteikumu Nr. 784 51.
4.

7. apakšpunktu atbalstīt atsevišķu 

izņēmuma gadījumu piemērošanu un atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai nesamazināt ES fonda un valsts budžeta 

līdzfinansējumu, ja tāds projektā ir paredzēts, par starpību, kas pārsniedz 25 % no plānoto maksājuma pieprasījumu iesniegšanas 

grafikā paredzētā: 

(1) saskaņā ar atbildīgo iestāžu iesniegtajiem priekšlikumiem: - Ekonomikas ministrijai septiņiem projektiem; - Labklājības 

ministrijai diviem projektam; -Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai pieciem projektiem; - Izglītības un zinātnes 

ministrijai vienam  projektam; 

(2) septiņiem projektiem, kas projekta īstenošanas līguma ietvaros uzņemto saistību izpildi nodrošināja 2021.gada janvārī

Ekonomikas ministrijas ierosinājumi

Priekšlikumi atbalsta samazinājuma nepiemērošanai projektos

1) Dati apkopoti analīzei, balstoties uz MK 2014. gada 16. decembra  noteikumu Nr.784 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā" 51.
3
 punktā 

noteikto. Tabulā apkopoti divi finanšu avoti: ES fondu finansējums un valsts budžeta finansējums (Valsts budžeta dotācijas pašvaldībām aprēķinos neizmanto).

Finansējuma saņēmējs
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Projekta nosaukums

Izpilde virs plāna 

(+), neizpilde(-), 

0=100%

Izpildītie % 

(projektu 

skaits)

Iespējamais 

atbalsta 

samazinājums (ES 

fondu +Valsts 

budžeta daļa)

Projekti, kuriem atbildīgā iestāde rosina lemt par atbalsta 

nesamazināšanu
-4 691 877 39% (15) -2 781 198

Projekti, kuriem nebūtisks kavējums (līdz vienam mēnesim) - MK 

rosināt lemt par atbalsta nesamazināšanu
-1 604 864 58% (7) -657 051

1 2 3 4 5 6 7 8

Priekšlikums MK lēmumam: Saskaņā ar MK  2014. gada 16. decembra noteikumu Nr. 784 51.
4.

7. apakšpunktu atbalstīt atsevišķu 

izņēmuma gadījumu piemērošanu un atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai nesamazināt ES fonda un valsts budžeta 

līdzfinansējumu, ja tāds projektā ir paredzēts, par starpību, kas pārsniedz 25 % no plānoto maksājuma pieprasījumu iesniegšanas 

grafikā paredzētā: 

(1) saskaņā ar atbildīgo iestāžu iesniegtajiem priekšlikumiem: - Ekonomikas ministrijai septiņiem projektiem; - Labklājības 

ministrijai diviem projektam; -Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai pieciem projektiem; - Izglītības un zinātnes 

ministrijai vienam  projektam; 

(2) septiņiem projektiem, kas projekta īstenošanas līguma ietvaros uzņemto saistību izpildi nodrošināja 2021.gada janvārī

Finansējuma saņēmējs
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4 1.2.1
SIA "TENAX PANEL"

(1.2.1.4/18/A/006)

Pilna mēroga ražošanas iekārtu prototips heterogēnām poliolu 

kompozīcijām, kas ir paredzētas uzputoto poliuretānu un poliizocianurātu 

izstrādājumiem

-335 918 0,00% -251 939

Ekonomikas ministrijas (EM) finansējuma nesamazināšanas pamatojums pēc būtības: 

"Projekta ietvaros finansējuma saņēmējs plāno izstrādāt pilna mēroga ražošanas iekārtu prototipu heterogēnām poliolu 

kompozīcijām. Ņemot vērā, ka iekārta ir inovatīva, tad  finansējuma saņēmējam ir svarīgi saskaņot un iegādāties iekārtu, kas vislabāk 

apmierinās tā vajadzības un projektā izvirzītos mērķus. 

Finansējuma saņēmējs atbilstoši iesniegtajam iepirkumu plānam un projektu īstenošanas laika grafikam bija plānojis izsludināt 

iepirkumu par “Pilna mēroga ražošanas iekārtu prototips heterogēnām poliolu kompozīcijām” 07.03.2018. Saskaņā ar IUB mājas 

lapā norādīto informāciju, finansējuma saņēmējs iepirkumu ir izsludinājis plānotajā laikā 07.03.2018., tomēr 06.11.2019. iepirkums 

tika noslēgts bez rezultātiem un atkārtoti izsludināts 08.11.2019. 

"Ņemot vērā, ka finansējuma saņēmējs atkārtoti izsludinātajā iepirkumā precizējis tehnisko specifikāciju, secīgi 18.02.2020. 

iesniedza arī līguma par projekta īstenošanu grozījumus Nr.2, ar kuriem tika veiktas izmaiņas ražošanas tehnoloģiskajā shēmā. 

Līguma grozījumi Nr.2 ar CFLA tika abpusēji parakstīti 29.04.2020., kas sniedza iespēju turpināt iepirkuma procesu.

Ņemot vērā inovatīvās tehnoloģijas sarežģītību un komplicētību un papildus apgrūtinājumus (apgrūtināta komunikācija un sākotnēji 

neskaidrā situācija COVID-19 ietekmē attiecībā uz iekārtas piegādes jautājumiem – bažas par spēju izpildīt piegādi), un situācijai 

stabilizējoties,  2020.gada laikā notika sarunas par iepirkuma piedāvājuma precizēšanu, kā rezultātā tikai 2021.gadā notiek līguma 

saskaņošana ar Itālijas piegādātāju.

Minētie faktori radīja nobīdes no projekta īstenošanas laika grafika un, secīgi, finansēšanas plāna."

5 1.2.2

Latvijas Informācijas un 

komunikācijas tehnoloģijas 

asociācija

(1.2.2.3/16/I/002)

Mazo un mikro komersantu apmācības inovāciju  un digitālo tehnoloģiju 

attīstībai Latvijā
-119 427 56,83% -50 265

Ekonomikas ministrijas (EM) finansējuma nesamazināšanas pamatojums pēc būtības: 

"Ņemot vērā 2019.gadā notikušo Valsts ieņēmumu dienesta (VID) auditu un tā ietvaros izdarītos secinājumus, LIKTA 2020.gadā 

aktīvi meklēja optimālāko projekta ieviešanas finansēšanas shēmu, ņemot vērā VID konstatējumus, vienlaicīgi, minimizējot gala 

saņēmēju administratīvo slogu. Kā rezultātā 2020.gadā projekta īstenošana nenotika un ir izveidojušās nobīdes no paredzētā plāna."

6 4.2.1.2

Latvijas Teātra darbinieku 

savienība

(4.2.1.2/18/I/054)

Energoefektivitātes uzlabošana Talsu ielā 1, Rīga. -104 746 64,49% -31 010

Ekonomikas ministrijas (EM) finansējuma nesamazināšanas pamatojums pēc būtības: 

"Finanšu plāna neizpilde radusies vairāku iemeslu dēļ, t.sk. konstatēts, ka ne projektu atlases posmā, ne līguma slēgšanas procesā 

nebija viennozīmīga skaidrība par PVN attiecināšanas iespējām projektā (faktiski PVN projektā nebūs attiecināms vispār, jo biedrība 

to atskaita kā priekšnodokli). Rezultātā plānoto 2020. gada maksājumu pieprasījumu kopsumma samazinājās par vairāk nekā 11 000 

EUR.  Papildus jāņem vērā, ka Finansējuma saņēmējs ir jau paspējis izstrādāt projektu fasādes atjaunošanas darbiem un ir 

izsludinājis būvdarbu iepirkumu, kurš ir jau noslēdzies un saskaņā ar finansējuma saņēmēja sniegto informāciju - iegūts uzvarētājs 

(paziņojums vēl nav publicēts 21.01.2021.). Secināms, ka finansējuma saņēmējs  turpina aktīvi realizēt projektu un no šobrīd 

pieejamās informācijas nav šaubu, ka finansējuma saņēmējs varētu realizēt projektu paredzētajā termiņā." 

7 3.1.1

Sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību "EB Liepāja"

(3.1.1.5/19/A/011)

Ražošanas ēkas izveide Kurzemes reģionā, Liepājā -47 937 67,51% -11 050

Ekonomikas ministrijas (EM) finansējuma nesamazināšanas pamatojums pēc būtības: 

2020.gada plāna izpildi aizkavēja iepirkuma (projektēšana un būvdarbi kopā vienā iepirkumā) vēlāka izsludināšana. 

Iepirkums tika izsludināts par četriem mēnešiem vēlāk kā plānots,  jo uzņēmumam bija jāsaprot zaļo prasību izpildes iepirkuma 

līgumā un jāsaprot sava finanšu situācija pandēmijas ietekmē. Šobrīd projekta darbība norit raiti bez kavēšanās.
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Projekta nosaukums

Izpilde virs plāna 

(+), neizpilde(-), 

0=100%

Izpildītie % 

(projektu 

skaits)

Iespējamais 

atbalsta 

samazinājums (ES 

fondu +Valsts 

budžeta daļa)

Projekti, kuriem atbildīgā iestāde rosina lemt par atbalsta 

nesamazināšanu
-4 691 877 39% (15) -2 781 198

Projekti, kuriem nebūtisks kavējums (līdz vienam mēnesim) - MK 

rosināt lemt par atbalsta nesamazināšanu
-1 604 864 58% (7) -657 051

1 2 3 4 5 6 7 8

Priekšlikums MK lēmumam: Saskaņā ar MK  2014. gada 16. decembra noteikumu Nr. 784 51.
4.

7. apakšpunktu atbalstīt atsevišķu 

izņēmuma gadījumu piemērošanu un atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai nesamazināt ES fonda un valsts budžeta 

līdzfinansējumu, ja tāds projektā ir paredzēts, par starpību, kas pārsniedz 25 % no plānoto maksājuma pieprasījumu iesniegšanas 

grafikā paredzētā: 

(1) saskaņā ar atbildīgo iestāžu iesniegtajiem priekšlikumiem: - Ekonomikas ministrijai septiņiem projektiem; - Labklājības 

ministrijai diviem projektam; -Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai pieciem projektiem; - Izglītības un zinātnes 

ministrijai vienam  projektam; 

(2) septiņiem projektiem, kas projekta īstenošanas līguma ietvaros uzņemto saistību izpildi nodrošināja 2021.gada janvārī

Finansējuma saņēmējs
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-730 240 2 -397 936

8 9.3.1

RĒZEKNES PILSĒTAS 

DOME

(9.3.1.1/19/I/050)

Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu 

īstenošanai Rēzeknes pilsētas pašvaldībā
-664 628 45,78% -358 162

Labklājības ministrijas (LM) finansējuma nesamazināšanas pamatojums pēc būtības: 

Projekts ir ar īpašu tautsaimniecības nozīmi un disciplīnas sankciju piemērošana var negatīvi ietekmēt to īstenošanu, jo īpaši projektu 

mērķa grupas personu (cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem, bērni ar funkcionāliem traucējumiem un ārpusģimenes aprūpē esoši 

bērni), kas ir vismazāk aizsargātākās sabiedrības grupas, iespējas saņemt pakalpojumus, līdz ar to finansējuma samazināšana var 

atstāt negatīvu ietekmi uz projekta mērķu sasniegšanu kas nav pieļaujams.

9 9.3.1
Vecumnieku novada dome

(9.3.1.1/18/I/020)

Dienas aprūpes centra izveidošana Vecumnieku novadā personām ar 

garīga rakstura un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem
-65 612 36,52% -39 774

Labklājības ministrijas (LM) finansējuma nesamazināšanas pamatojums pēc būtības: 

Projekts ir ar īpašu tautsaimniecības nozīmi un disciplīnas sankciju piemērošana var negatīvi ietekmēt to īstenošanu, jo īpaši projektu 

mērķa grupas personu (cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem, bērni ar funkcionāliem traucējumiem un ārpusģimenes aprūpē esoši 

bērni), kas ir vismazāk aizsargātākās sabiedrības grupas, iespējas saņemt pakalpojumus.

-796 892 5 -221 771

10 5.6.2

VALMIERAS PILSĒTAS 

PAŠVALDĪBA

(5.6.2.0/20/I/012)

Industriālo teritoriju attīstība Valmierā - 2. kārta -143 548 40,53% -83 201

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) finansējuma nesamazināšanas pamatojums pēc būtības:  

Tehniska neprecizitāte, iesniedzot un apstiprinot maksājuma pieprasījuma plānus bija paredzēts iesniegt avansa pieprasījumu un 

starpposma maksājuma pieprasījumu, lai gan izdevumi bija pieprasāmi ar starpposma maksājuma pieprasījumu, kas tika iesniegts.

11 5.6.2
Preiļu novada dome

(5.6.2.0/17/I/024)

Uzņēmējdarbības vides uzlabošana un investīciju piesaistes veicināšana 

Preiļu novadā.
-186 123 61,02% -66 758

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) finansējuma nesamazināšanas pamatojums pēc būtības:  

"Projektā paredzētas divas darbības: 1) Intervences noliktavu ēkas un funkcionāli saistītās teritorijas izbūves Rietumu ielai pieguļošā 

teritorijā izbūve un 2) Ražošanai pielāgotas teritorijas ar tipveida angāra ēku, 2 moduļu mājām, laukumu un inženierkomunikācijām 

Preiļos, Meža ielā izbūve. 1) darbības ietvaros būvdarbu līgums noslēgts 05.09.2019. Uzsākot būvdarbus, radās būtiskas problēmas, 

kas saistītas ar objekta izbūvi ģeogrāfiski sarežģītā situācijā. Nomainītās grunts mitrums pārsniedza pieļaujamās normas pamatu 

izbūvei darbu tehnoloģijas ievērošanai. Lai varētu turpināt būvniecības darbus, bija jāveic kopēja, dabīga pļavas ūdens līmeņa 

samazināšana visā objektā un blakus teritorijās. Šie būvniecības darbi nodoti ekspluatācijā 05.06.2020. un būtiski ietekmēja objekta 

būvdarbu realizācijas termiņu. Papildus būvdarbu veicējam 2020. gada nogalē radās problēmas ar materiālu piegādi no Baltkrievijas, 

sakarā ar Covid 19 situāciju valstī un pasaulē. Šobrīd noslēgtā līguma ietvaros ir tehnoloģiskais pārtraukums, pamatojoties uz 

neatbilstošiem laikapstākļiem. Uz 2020. gada beigām CFLA ir apstiprinājusi būvdarbu izmaksas 636 688,11 EUR apmērā no 

kopējām būvdarbu līguma attiecināmajām izmaksām. 2) darbības ietvaros līgums par būvdarbu veikšanu noslēgts tikai 22.12.2020. 

un šobrīd būvdarbi nav uzsākti, neatbilstošu laikapstākļu dēļ. Iepirkums par būvdarbu veikšanu tika izsludināts 15.07.2020., bet tika 

pārtraukts sakarā ar nepieciešamību veikt būtiskas izmaiņas iepirkuma nolikumā un tehniskajā dokumentācijā. Iepirkums atkārtoti 

tika izsludināts 03.09.2020. Darbības uzsākšana kavēta saistībā ar Preiļu novada domes 2019.gada nogales un 2020.gada sarežģītu 

administratīvo situāciju, kad pašvaldība palika bez vadības, Būvvaldes un atbildīgajiem speciālistiem, kā arī ar Iepirkumu komisijas 

locekļu maiņu, kas ievērojami ietekmēja pašvaldības darbu. Projekta ieviešanas beigu datums ir 15.05.2021., līdz ar to visticamāk 

tiks ierosināti vienošanās grozījumi par termiņa pagarināšanu. Līdz šim vienošanās termiņš nav ticis pagarināts."

Labklājības ministrijas ierosinājumi

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ierosinājumi
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Projekta nosaukums

Izpilde virs plāna 

(+), neizpilde(-), 

0=100%

Izpildītie % 

(projektu 

skaits)

Iespējamais 

atbalsta 

samazinājums (ES 

fondu +Valsts 

budžeta daļa)

Projekti, kuriem atbildīgā iestāde rosina lemt par atbalsta 

nesamazināšanu
-4 691 877 39% (15) -2 781 198

Projekti, kuriem nebūtisks kavējums (līdz vienam mēnesim) - MK 

rosināt lemt par atbalsta nesamazināšanu
-1 604 864 58% (7) -657 051

1 2 3 4 5 6 7 8

Priekšlikums MK lēmumam: Saskaņā ar MK  2014. gada 16. decembra noteikumu Nr. 784 51.
4.

7. apakšpunktu atbalstīt atsevišķu 

izņēmuma gadījumu piemērošanu un atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai nesamazināt ES fonda un valsts budžeta 

līdzfinansējumu, ja tāds projektā ir paredzēts, par starpību, kas pārsniedz 25 % no plānoto maksājuma pieprasījumu iesniegšanas 

grafikā paredzētā: 

(1) saskaņā ar atbildīgo iestāžu iesniegtajiem priekšlikumiem: - Ekonomikas ministrijai septiņiem projektiem; - Labklājības 

ministrijai diviem projektam; -Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai pieciem projektiem; - Izglītības un zinātnes 

ministrijai vienam  projektam; 

(2) septiņiem projektiem, kas projekta īstenošanas līguma ietvaros uzņemto saistību izpildi nodrošināja 2021.gada janvārī

Finansējuma saņēmējs
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12 2.2.1
Tieslietu ministrija

(2.2.1.1/19/I/006)

Jaunas Eiropas Savienības tiesību aktu pārņemšanas un ieviešanas 

kontroles informācijas sistēmas izstrāde un ieviešana (ESTAPIKS2)
-83 211 24,73% -55 575

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) finansējuma nesamazināšanas pamatojums pēc būtības:  

 "2020. gada 18. jūnijā tika pabeigts iepirkums Elektronisko iepirkumu sistēmā un noslēgts līgums ar SIA "WeAreDots" par 

pakalpojuma sniegšanu, kas nodrošinātu informācijas sistēmas izstrādi, datu migrācijas veikšanu, apmācību veikšanu un arī 

apmācību materiālu izstrādi. Līguma saskaņošanas laikā tapa zināms, ka pirmie maksājumi par izstrādātājiem nodevumiem tiks veikti 

tikai 2021. gada I ceturksnī. Tas saistīts ar nepieciešamo laiku pirmā nodevuma sagatavošanai, kā arī nepieciešamo laiku tā 

izvērtēšanai. Līgumā tika atrunāts, ka pakalpojums izpildāms trīs kārtās. Pirmo kārtu, kas ir stundu ziņā visapjomīgākā no visām trim, 

plānots pabeigt 2021. gada 26. februārī un pirmais maksājums tiks veikts 20 darba dienu laikā pēc pirmā pieņemšanas-nodošanas 

akta abpusējas parakstīšanas.

13 2.2.1

Neatliekamās medicīniskās 

palīdzības dienests

(2.2.1.1/20/I/001)

Vienotās neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas 

vadības informācijas sistēmas attīstība (2. kārta)
-28 509 46,68% -15 142

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) finansējuma nesamazināšanas pamatojums pēc būtības:  

"Vienošanās ar finansējuma saņēmēju noslēgta 2020.gada jūlijā. 2020.gada plāna neizpilde izskaidrojama ar kavēšanos un  nespēju 

nodrošināt projekta vadības un īstenošanas personālu atbilstoši sākotnēji plānotajam. Līgums ar projekta vadītāju noslēgts tikai 

2020.gada septembrī. Tāpat 2020.gadā finansējuma saņēmējs nespēja aizpildīt 1 sistēmanalītiķa slodzi no projektā plānotā 

īstenošanas personāla (finansējuma saņēmējs ir organizējis 3 konkursus šīs vakances aizpildīšanai)."

14 5.1.1

RĪGAS PILSĒTAS 

ATTĪSTĪBAS 

DEPARTAMENTS

(5.1.1.0/17/I/004)

Bolderājas pretplūdu pasākumi -355 501 74,92% -1 096

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) finansējuma nesamazināšanas pamatojums pēc būtības:  

Ieviešanas gaitā bija iestājušies neparedzēti apstākļi un rosina nepiemērot finanšu korekciju, ņemot vērā neizpildes lielumu, 

samērības principu un  neizpildi nav radījusi finansējuma saņēmēja bezdarbība vai nolaidīga rīcība.

-14 872 1 -1 570

15 8.2.1

LATVIJAS SPORTA 

PEDAGOĢIJAS 

AKADĒMIJA

(8.2.1.0/18/I/006)

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas pedagogu izglītības studiju 

programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas 

stiprināšana

-14 872 72,05% -1 570

Izglītība un zinātnes ministrijas (IZM) finansējuma nesamazināšanas pamatojums pēc būtības:  

Savlaicīga jauno pedagoģijas studiju programmu izstrāde cita starpā ietekmēja arī nepieciešamo profesijas standartu izstrādi, jo īpaši 

attiecībā uz 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju  programmu “Sporta un izglītības darba speciālists”, kurā plānotas 

vairākas atšķirīgas iegūstamās kvalifikācijas. Kopumā tas varēja aizkavēt jauno pedagoģijas studiju programmu izstrādi un 

licencēšanas procesu, līdz ar to arī finanšu apguvi projektā.

-1 604 864 7 -657 051

16 5.6.2

RĒZEKNES PILSĒTAS 

DOME

(5.6.2.0/16/I/018)

Industriālo teritoriju tīklojuma izveide uzņēmējdarbības veicināšanai 

Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novados
-1 006 230 56,32% -430 307

Gada nogalē plānotais maksājumu pieprasījums iesniegts 08.01.2020. par 917 525 euro.  Finanšu ministrija rosina nepiemērot 

finanšu disciplīnas sankcijas projektiem, kuri 2020.gada maksājumu pieprasījumu iesniegšanas plānu ir izpildījuši janvārī

17 8.1.2
Carnikavas novada dome

(8.1.2.0/17/I/032)
Carnikavas pamatskolas pārbūve un paplašināšana -218 124 16,67% -152 685

Gada nogalē plānotais maksājumu pieprasījums iesniegts 05.01.2020. par 218 165 euro.  Finanšu ministrija rosina nepiemērot 

finanšu disciplīnas sankcijas projektiem, kuri 2020.gada maksājumu pieprasījumu iesniegšanas plānu ir izpildījuši janvārī

 Projekti, kuri plānotās saistības izpildīja janvārī

Izglītības un zinātnes ministrijas ierosinājumi
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Projekta nosaukums

Izpilde virs plāna 

(+), neizpilde(-), 

0=100%

Izpildītie % 

(projektu 

skaits)

Iespējamais 

atbalsta 

samazinājums (ES 

fondu +Valsts 

budžeta daļa)

Projekti, kuriem atbildīgā iestāde rosina lemt par atbalsta 

nesamazināšanu
-4 691 877 39% (15) -2 781 198

Projekti, kuriem nebūtisks kavējums (līdz vienam mēnesim) - MK 

rosināt lemt par atbalsta nesamazināšanu
-1 604 864 58% (7) -657 051

1 2 3 4 5 6 7 8

Priekšlikums MK lēmumam: Saskaņā ar MK  2014. gada 16. decembra noteikumu Nr. 784 51.
4.

7. apakšpunktu atbalstīt atsevišķu 

izņēmuma gadījumu piemērošanu un atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai nesamazināt ES fonda un valsts budžeta 

līdzfinansējumu, ja tāds projektā ir paredzēts, par starpību, kas pārsniedz 25 % no plānoto maksājuma pieprasījumu iesniegšanas 

grafikā paredzētā: 

(1) saskaņā ar atbildīgo iestāžu iesniegtajiem priekšlikumiem: - Ekonomikas ministrijai septiņiem projektiem; - Labklājības 

ministrijai diviem projektam; -Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai pieciem projektiem; - Izglītības un zinātnes 

ministrijai vienam  projektam; 

(2) septiņiem projektiem, kas projekta īstenošanas līguma ietvaros uzņemto saistību izpildi nodrošināja 2021.gada janvārī

Finansējuma saņēmējs
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18 4.2.2

VALMIERAS PILSĒTAS 

PAŠVALDĪBA

(4.2.2.0/18/I/002)

Dienesta viesnīcas Ausekļa ielā energoefektivitātes paaugstināšana un 

pārbūve (būvprojekta "Skolas ēkas un kopmītnes ēkas pārbūve par dienesta 

viesnīcu Ausekļa ielā 25B, Valmierā 1.kārta)"

-67 949 52,87% -31 905
Gada nogalē plānotais maksājumu pieprasījums iesniegts 06.01.2020. par 67 891 euro.  Finanšu ministrija rosina nepiemērot 

finanšu disciplīnas sankcijas projektiem, kuri 2020.gada maksājumu pieprasījumu iesniegšanas plānu ir izpildījuši janvārī

19 4.3.1

SIA "TALSU 

NAMSAIMNIEKS"

(4.3.1.0/17/A/048)

Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Talsu novadā, Laidzē -71 800 61,15% -25 600
Gada nogalē plānotais maksājumu pieprasījums iesniegts 12.01.2020. par 65 905 euro.  Finanšu ministrija rosina nepiemērot 

finanšu disciplīnas sankcijas projektiem, kuri 2020.gada maksājumu pieprasījumu iesniegšanas plānu ir izpildījuši janvārī

20 5.4.2

Valsts sabiedrība ar 

ierobežotu atbildību "Latvijas 

Vides, ģeoloģijas un 

meteoroloģijas centrs"

(5.4.2.2/18/I/001)

Valsts vides monitoringa un citu vides datu apstrādes un uzglabāšanas 

infrastruktūras pilnveidošana
-236 719 73,49% -13 522

Gada nogalē plānotais maksājumu pieprasījums iesniegts 08.01.2020. par 122 514 euro.  Finanšu ministrija rosina nepiemērot 

finanšu disciplīnas sankcijas projektiem, kuri 2020.gada maksājumu pieprasījumu iesniegšanas plānu ir izpildījuši janvārī

21 9.3.2

S. Saldnieces  ģimenes ārsta 

prakse

(9.3.2.0/20/A/039)

S.Saldnieces ģimenes ārsta prakses modernizācija -2 162 0,00% -1 622
Gada nogalē plānotais maksājumu pieprasījums iesniegts 04.01.2020. par 1 840 euro.  Finanšu ministrija rosina nepiemērot finanšu 

disciplīnas sankcijas projektiem, kuri 2020.gada maksājumu pieprasījumu iesniegšanas plānu ir izpildījuši janvārī

22 9.3.2

Kaļinkina Galija - ģimenes 

ārsta prakse

(9.3.2.0/20/A/063)

Kaļinkinas Galijas ģimenes ārsta prakses modernizācija -1 880 0,00% -1 410
Gada nogalē plānotais maksājumu pieprasījums iesniegts 06.01.2020. par 1 866 euro.  Finanšu ministrija rosina nepiemērot finanšu 

disciplīnas sankcijas projektiem, kuri 2020.gada maksājumu pieprasījumu iesniegšanas plānu ir izpildījuši janvārī

Finanšu ministra p.i.

ārlietu ministrs E. Rinkēvičs

Pelnis 670654470

ints.pelnis@fm.gov.lv
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