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1.pielikums 

 

 

Kohēzijas politikas ES fondu 2014-2020.gada plānošanas periodā veicamo vadības pasākumu (uzdevumu) grafiks un 

tā izpildes gaita1 

 

Nr

. 

p. 

k.  

Veicamais vadības pasākums 

(uzdevums) 
Izpildes termiņš 

Atbildīgā 

persona 

Izpildes progress 

uz 31.12.2016.  

1.  

Informēt valdību un sabiedrību par 

investīciju progresu, finanšu un 

rezultātu prognožu izpildi, kā arī 

SAM/ pasākumu ieviešanas laika 

grafika izpildi, riskiem, pasākumiem, 

kā arī sniegt priekšlikumus 

nepieciešamiem lēmumiem, 

iesniedzot Ministru kabinetā (MK) 

informatīvo ziņojumu par ES fondu 

investīciju progresu, ziņojumu 

publiskojot ES fondu tīmekļa vietnē 

un informējot Uzraudzības komiteju 

(UK) 

Reizi pusgadā 

(līdz 1.martam un 

1.septembrim) 

Valsts 

sekretāra 

vietnieks 

(VSV) ES 

fondu 

jautājumos 

Armands 

Eberhards 

Statuss: izpildīts2 

2016.gada 28.augustā informatīvais 

ziņojums iesniegts MK un izskatīts 

2016.gada 20.septembra MK sēdē3 

2016.gada 27.septembrī informācija par 

ziņojumu nosūtīta visiem UK dalībniekiem. 

Nākamais informatīvais ziņojums 

iesniedzams MK līdz 2017.gada 

1.martam. 

 

                                                 
1 Tiks papildināts ar apstiprinātiem 2017.gada FM darba plāna uzdevumiem un sniegta izpildes informācija nākamajā pārskatā. 
2 http://tap.mk.gov.lv/mk/mksedes/saraksts/  
3 Regulāri visi ziņojumi ir pieejami ES fondu tīmekļa vietnē http://www.esfondi.lv/zinojumi-Ministru-kabinetam   

 

http://tap.mk.gov.lv/mk/mksedes/saraksts/
http://www.esfondi.lv/zinojumi-Ministru-kabinetam
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Nr

. 

p. 

k.  

Veicamais vadības pasākums 

(uzdevums) 
Izpildes termiņš 

Atbildīgā 

persona 

Izpildes progress 

uz 31.12.2016.  

2.  

Izstrādāt un iesniegt MK operatīvos 

pārskatus par rīcības plāna, 

ieviešanas gaitas izpildi, novirzēm un 

pasākumiem 

Reizi mēnesī (līdz 

katra mēneša 

pēdējai darba 

dienai) 

VSV ES 

fondu 

jautājumos 

Armands 

Eberhards 

Statuss: izpildīts 

2016.gadā MK iesniegti 12 operatīvie 

pārskati. 

Nākamais operatīvais pārskats iesniedzams 

MK līdz 2017.gada 31.janvārim. 

3.  

Izstrādāt un iesniegt MK 

apstiprināšanai finanšu un rezultātu 

prognozes, kā arī SAM ieviešanas 

laika grafiku 

līdz 1.martam 

reizē ar pusgada 

ziņojumu, kas 

iesniedzams MK 

VSV ES 

fondu 

jautājumos 

Armands 

Eberhards 

Statuss: izpildīts  

2016.gada 2.martā iesniegtā MK un 

izskatītā 2016.gada 22.marta MK sēdē 

informatīvā ziņojuma pielikumi: 

4.pielikums “Eiropas Savienības Kohēzijas 

politikas fondu 2014. - 2020. gada 

plānošanas perioda darbības programmas 

“Izaugsme un nodarbinātība” un tās 

papildinājuma rādītāju saraksts un 

prognozes” un 5.pielikums “Maksājumu 

mērķi 2016.gadā finansējuma saņēmējiem 

2014.-2020.gada ES fondu plānošanas 

periodā, euro”. 

Nākamās finanšu un rezultātu prognozes 

iesniedzamas MK līdz 2017.gada 

1.martam. 
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Nr

. 

p. 

k.  

Veicamais vadības pasākums 

(uzdevums) 
Izpildes termiņš 

Atbildīgā 

persona 

Izpildes progress 

uz 31.12.2016.  

4.  

Izstrādāt, saskaņot Uzraudzības 

komitejā un iesniegt Eiropas 

Komisijai (EK) atbilstošus gada 

ziņojumus par 2014.-2020.gada 

plānošanas perioda ES fondu 

darbības programmas “Izaugsme un 

nodarbinātība” īstenošanu, iekļaujot 

informāciju par rezultātu un mērķu 

snieguma progresu, kā arī veiktajiem 

ieviešanas efektivitātes, lietderības 

un ietekmes izvērtējumiem un to 

būtiskākajiem secinājumiem. 

Līdz nākamā gada 

31.maijam par 

iepriekšējo gadu, 

izņemot 

līdz nākamā gada 

30.jūnijam par 

2016. un 

2018.gadu  

VSV ES 

fondu 

jautājumos 

Armands 

Eberhards 

Statuss: izpildīts 

13.09.2016. saņemts EK pozitīvs atzinums 

par precizēto gada ziņojumu.  

Nākamā ziņojama sagatavošana tiks 

uzsākta 2016.gada decembrī. 

 

5.  

ES fondu vadošās iestādes (vadošā 

iestāde) ikgadējās pārvaldības 

deklarācijas un galīgo revīzijas 

ziņojumu un veikto kontroļu gada 

kopsavilkuma, kurā apkopoti 

secinājumi un rezultāti no gada laikā 

veiktām pārbaudēm un auditiem, 

sagatavošana un iesniegšana EK.  

 

Līdz kārtējā gada 

15.februārim par 

iepriekšējo 

grāmatvedības 

gadu 4  

VSV ES 

fondu 

jautājumos 

Armands 

Eberhards 

Statuss: izpildīts  

Ikgadējā pārvaldības deklarācija un galīgais 

revīzijas ziņojumu un veikto kontroļu gada 

kopsavilkums tika izstrādāts un iesniegts 

EK līdz 2016.gada 15.februārim.  

Lai turpmāk nodrošinātu pārvaldības 

deklarācijas sagatavošanu un radīto 

izdevumu deklarēšanu EK finanšu līdzekļu 

atmaksas nolūkā, vadošā iestāde četras 

reizes gadā iesniegs sertifikācijas iestādei 

                                                 
4 1.grāmatvedības gads – no 2014.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 30.jūnijam, pārējie grāmatvedības gadi – no kārtējā gada 1.jūlija līdz nākamā gada 30.jūnijam 
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Nr

. 

p. 

k.  

Veicamais vadības pasākums 

(uzdevums) 
Izpildes termiņš 

Atbildīgā 

persona 

Izpildes progress 

uz 31.12.2016.  

maksājuma pieteikumu un vadošās iestādes 

apliecinājumu par to, ka informācija par 

maksājuma pieteikumā esošajiem 

izdevumiem, ir pareizi izklāstīta, pilnīga un 

precīza, izdevumi ir izmantoti paredzētajam 

mērķim, kā noteikts MK noteikumos par 

specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu, un 

ieviestās kontroles sistēmas dod vajadzīgās 

garantijas pamatā esošo darījumu likumībai 

un pareizībai. 2016.gadā pirmais 

maksājuma pieteikums apstiprināts un 

vadošās iestādes apliecinājums iesniegts 

Valsts kasē 20.martā. 

Nākamā pārvaldības deklarācija 

iesniedzama līdz 2017.gada 15.februārim 

6.  

Sagatavot nepieciešamo darba 

kārtību un sniegt nepieciešamo 

atbalstu Ministru prezidenta (MP) 

birojam Koalīcijas partneru darba 

grupas par Eiropas Savienības 

struktūrfondu un Kohēzijas fonda 

jautājumiem organizēšanā, t.sk. 

Saskaņā ar MP 

noteikto, nākamā 

sēde plānota: pēc 

nepieciešamības. 

VSV ES 

fondu 

jautājumos 

Armands 

Eberhards 

Statuss: izpildīts 

2016.gadā ir notikušas 5 KDG sēdes: 

1) 9. martā; 

2) 5. maijā; 

3) 6. jūnijā; 

4) 15.septembrī; 

5) 2.decembrī. 
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Nr

. 

p. 

k.  

Veicamais vadības pasākums 

(uzdevums) 
Izpildes termiņš 

Atbildīgā 

persona 

Izpildes progress 

uz 31.12.2016.  

sniedzot viedokli un priekšlikumus 

nepieciešamiem lēmumiem. 

 

7.  

Nodrošināt sekmīgu Kohēzijas 

politikas ES fondu uzraudzību 

lēmumu pieņemšanu un 

nepieciešamās diskusijas ar sociāliem 

un sadarbības partneriem, organizējot 

Uzraudzības komitejas (UK) un 

apakškomitejas, kā arī ikgadējās 

tikšanās ar EK  

Uzraudzības 

komiteja un 

tikšanās ar EK 

tiek organizēta 

vismaz reizi gadā, 

par datumu 

vienojoties ar EK, 

apakškomitejas 

tiek rīkotas katru 

mēnesi pēc 

nepieciešamības 

VSV ES 

fondu 

jautājumos 

Armands 

Eberhards 

Statuss: izpildīts 

1) Katra mēneša pēdējā ceturtdienā pēc 

nepieciešamības tiek organizētas ES fondu 

apakškomiteju (AK) sēdes, kurās notiek 

diskusijas par atbildīgo iestāžu 

sagatavotajiem materiāliem (projektu 

iesniegumu vērtēšanas kritērijiem, to 

piemērošanas metodiku u.c. dokumentiem) 

SAM un/vai to pasākumu īstenošanas 

uzsākšanai. Visi AK sēžu materiāli 

pieejami UK e-portfelī5. 

2) Konkrētajā pārskata periodā AK 

sēdes notika 2016.gada 3.-4.novembrī un 

15.decembrī (par pētniecības, vides 

pārvaldības, transporta un veselības 

jautājumiem). 

3) 2016.gada 24.novembrī Rīgā 

noorganizēta UK sēde. 

                                                 
5 https://komitejas.esfondi.lv  

https://komitejas.esfondi.lv/
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Nr

. 

p. 

k.  

Veicamais vadības pasākums 

(uzdevums) 
Izpildes termiņš 

Atbildīgā 

persona 

Izpildes progress 

uz 31.12.2016.  

8.  

Izstrādāt un iesniegt EK atbilstošu 

noslēguma ziņojumu par 2014.-

2020.gada plānošanas perioda ES 

fondu darbības programmas 

“Izaugsme un nodarbinātība” 

īstenošanu 

Līdz 2025.gada 

30.jūnijam 

VSV ES 

fondu 

jautājumos 

Armands 

Eberhards 

Statuss: nav uzsākts 

Vadošā iestāde nodrošinās savlaicīgu 

gatavošanos slēgšanas procesam, t.sk. 

ņemot vērā 2007.-2013.g. slēgšanas perioda 

pieredzi, perioda noslēgumā: savlaicīgi tiks 

izstrādāts slēgšanas procesa un noslēguma 

ziņojuma sagatavošanas darba plāns un 

laika grafiks un veikti citi nepieciešamie 

pasākumi sekmīgam perioda slēgumam, 

t.sk. iekļaujot analīzi par sasniegtiem 

rezultātiem. 
 

 

Finanšu ministre      D.Reizniece-Ozola 
 

 

 

 

Dimzule, 67083873 

inta.dimzule@fm.gov.lv 
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