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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 

novembrī. 

2. Intensīvu projektu atlašu rezultātā ik mēnesi pieaug jaunu uzsākto 

investīciju projektu skaits ievērojamā finanšu apjomā. Salīdzinot ar 

iepriekšējo periodu, vislielāko progresa dinamiku uzrāda projekti pētniecībā, 

tehnoloģiju attīstībā, inovācijās un vides aizsardzībā. Līdz 2017. gada 

27. novembrim projektu līgumi ir par ES atbalsta investīcijām vairāk kā 

2,3 mljrd. euro , kas ir vairāk kā puse no kopējās ES fondu “aploksnes” 

4,4 mljrd. euro. Pozitīvi, ka projektos, par kuriem ir noslēgts līgums ar Centrālo 

finanšu un līgumu aģentūru (turpmāk – CFLA), iepirkumu līgumi realizācijā ir 

vismaz par ceturto daļu no projektu finanšu apjoma. Tas liecina par labu projektu 

gatavības stadiju. Skatīt zemāk grafikā. Plašāka informācija pieejama tīmekļa 

vietnēs2. ES fondu investīciju progresa kopējā un nozaru specifiskā informācija 

pieejama ES fondu atbildīgo iestāžu 2017. gada novembra informatīvajos 

ziņojumos MK par ES fondu investīciju ieviešanas statusu un priekšlikumiem 

rīcība3 vienkopus pieejama ES fondu uzraudzības komitejas (turpmāk – UK) e-

portfelī4. Tāpat ES fondu UK e-portfelī ir iespējams iepazīties ar informāciju, ko 

plānots izskatīt 2017.gada 28. – 30.novembra ES fondu UK5 un Ikgadējās 

tikšanās ar Eiropas Komisiju (turpmāk – EK) pasākumos6. 

  

                                                 
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 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 
3 Atbilstoši 24.10.2017. KDG protokola 2.jautājuma 3.punktā minētajam un 12.09.2017. MK sēdes protokola 

Nr.45 42.§ 8.11.p., ziņojumi iesniedzami MK līdz 2017.gada 1.novembrim, ziņojumos iekļaujot situācijas 

novērtējumu par ES fondu investīciju ieviešanas negatīvām novirzēm un priekšlikumus finansējuma pārdalēm vai 

citu rīcību, tai skaitā attiecībā uz individuālu projektu, ja nepieciešams, lai novērstu riskus Darbības programmas 

noteikto mērķu izpildē.  
4 sadaļā – uzraudzības ziņojumi → Atbildīgo iestāžu ziņojumi (atbilstoši MK 12.09.2017.sēdes protokola Nr. 45 

8.10.apakšpunktam): 

https://komitejas.esfondi.lv/Atbildgo%20iestu%20ziojumi%20atbilstoi%20MK%2012092017sdes%20p/Forms/

AllItems.aspx 
5 sadaļā – UK 2014-2020 → 28.11.2017_UK_14-20_sede: 

https://komitejas.esfondi.lv/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/10.aspx  
6 sadaļā – Ikgadējā tikšanās ar EK (ARM) – materiāli sanāksmes dalībniekiem angļu valodā → 2017 → 

02_Working_materials: https://komitejas.esfondi.lv/_layouts/15/start.aspx#/AEM/Forms/AllItems.aspx 

http://www.esfondi.lv/finansu-un-raditaju-plani-to-izpilde
http://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/projektu-iesniegumu-atlase
https://komitejas.esfondi.lv/Atbildgo%20iestu%20ziojumi%20atbilstoi%20MK%2012092017sdes%20p/Forms/AllItems.aspx
https://komitejas.esfondi.lv/Atbildgo%20iestu%20ziojumi%20atbilstoi%20MK%2012092017sdes%20p/Forms/AllItems.aspx
https://komitejas.esfondi.lv/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/10.aspx
https://komitejas.esfondi.lv/_layouts/15/start.aspx#/AEM/Forms/AllItems.aspx
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Grafiks Nr.1 “ES fondu investīciju ieviešanas statuss līdz 2017. gada 1. novembrim, milj. euro, 

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

 
 

3. 2017. gada decembrī ir atlicis apstiprināt par 147,9 milj. euro ES 

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

par 137,5 milj. euro. Skatīt zemāk grafikā un ziņojuma 1. pielikumā informāciju 

par atlikušo MK noteikumu virzības statusu.  

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

2017. gada 27. novembrim, milj. euro)”  

 

*Ietver tehnisko palīdzību un pasākumus pēc EK izvērtējuma par snieguma rezerves piešķiršanu. 
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4. Izglītības jomā atlikušo investīciju nosacījumu izstrādē ir neliels progress. 

Valsts sekretāru sanāksmē (turpmāk – VSS) 2017. gada 26. oktobrī izsludināti 

nosacījumi investīcijām akadēmiskā personāla stratēģiskās specializācijas 

stiprināšanai (29,2 milj. euro). Nosacījumus digitālo, metodisko līdzekļu izstrādei 

Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – IZM) paredz izsludināt 2017. gada 

decembrī (3,6 milj. euro), ņemot vērā ciešo sasaisti ar jaunā mācību satura 

īstenošanu.  

5. Lai nodrošinātu izglītības jomas specifisko atbalsta mērķu 

(turpmāk – SAM) īstenošanas noteikumu izstrādi un to iesniegšanu 

apstiprināšanai MK7 atbilstoši Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas 

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

6. punktā noteiktajam. IZM turpina aktīvu saskaņošanu ar sociālajiem un 

sadarbības partneriem par investīciju nosacījumiem augstākajai izglītībai. 

6. Kavējumi investīciju apstiprināšanai turpinās arī Ekonomikas ministrijas 

(turpmāk – EM) atbildībā esošajiem MK noteikumiem par energoefektivitātes 

paaugstināšanu ēkās (36,1 milj. euro), kā arī Veselības ministrijas 

(turpmāk – VM) atbildībā esošajiem MK noteikumiem par veselības aprūpes 

infrastruktūru trešai kārtai (13,5 milj. euro)8.  

Finanšu ieviešanas 2017. gada kopējo plānu izpilde un risku novērtējums 

7. SAM investīciju kopējais maksājumu temps joprojām atpaliek no gada 

sākumā plānotā. Līdz 2017. gada 1. novembrim no pārskata perioda kumulatīvā 

plāna 289,3 milj. euro ir izpildīti 80,3 % jeb 232,3 milj. euro. Skatīt zemāk 

grafikā un plašāka informācija pieejama tīmekļa vietnē9. 

8. Atsevišķos pasākumos (piemēram, Rīgas pilsētas revitalizācijas, Salu tilta 

rekonstrukcijas, lielo pašvaldību energoefektivitātes uzlabošanas un praktiskas 

ievirzes pētījumu atbalsta mērķos) ieviešana notiek sekmīgāk un tas kompensē 

daļu no citu jomu vājākas naudas plūsmas. Tomēr joprojām paredzams, ka 

atlikušo gada divu mēnešu laikā neizdosies pilnā apmērā izpildīt gada plānu.  

  

                                                 
7 Vadības likuma Pārejas noteikumu 6. punkta nosacījums paredz to, ka jābūt izstrādātiem MK noteikumiem 

vismaz par daļu no pieejamā SAM finansējuma (piemēram, par pasākumu vai atlases kārtu). Attiecīgi no visa 

kopējā plānotā 4,4 mljrd. euro ES fondu “portfeļa” risks, ka šis nosacījums var netikt izpildīts ir tikai attiecībā uz 

šādiem IZM pārziņā esošiem SAM: 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”; 8.2.3. SAM “Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās”. 
8 Starpinstitūciju saskaņošanas procesā ir 9.3.2. SAM “Veselības aprūpes infrastruktūra” trešās kārtas (mazās 

slimnīcas) MK noteikumu projekts, paredzot mehānismu, kas stimulē mērķtiecīgu virzību uz slimnīcu apvienošanu 

VM definēto sadarbības tīklu ietvaros.  
9 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. augustam un 30. septembrim. Skatīt ES fondu mājas lapas tīmekļa vietnē sadaļā Materiāli un 

ziņojumi/Ziņojumi Ministru kabinetam: http://www.esfondi.lv/zinojumi-Ministru-kabinetam 

http://www.esfondi.lv/finansu-un-raditaju-plani-to-izpilde
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.”* 

 
*cipari pie bultiņām nozīmē pārskata periodā plānotā neizpildi (plāns mīnus izpilde).   

9. Lielākās negatīvas novirzes maksājumu plānu izpildē kopumā saglabājas 

investīciju jomās, kas minētas iepriekšējos pārskata periodos: (1) 17,1 milj. euro 

transporta jomā (lielākoties pozitīvu ietaupījumu dēļ reģionālo ceļu 

rekonstrukcijā; (2) 8,9 milj. euro (neizpilde mēneša laikā pieaugusi par 

3,3 milj. euro) sociālās iekļaušanas un nabadzības apkarošanas jomā; 

(3) 7,4 milj. euro (neizpilde mēneša laikā pieaugusi par 3,2 milj. euro) 

pētniecības un inovāciju jomā (4) 7,3 milj. euro nodarbinātības jomā; 

(3) energoefektivitātes jomā 6,0 milj. euro (neizpilde mēneša laikā 

samazinājusies par 3,56 milj. euro). 

Ierobežotas projektu iesniegumu atlases (turpmāk – IPIA)10 projektu 

īstenotāju 2017. gada plānu izpildes novērtējums 

10. Kopumā IPIA maksājumu pieprasījumu plānu izpildē negatīva tendence 

saglabājas – plāns nav izpildīts  215 projektos par 104,4 milj. euro, no kuriem 

79 projekti jeb 94 % (97,8 milj. euro) ir ar negatīvu novirzi virs 0,2 milj. euro. 

Konstatējams, ka 2017. gada oktobrī negatīva ietekme joprojām ir kavēto 

iepirkumu un projektu lēnas virzības dēļ. Vienlaikus pozitīvi, ka 200 projektos 

tika iesniegti maksājumu pieprasījumi par 67,9 milj. euro vairāk nekā bija 

plānots, no kā lielākais īpatsvars ir pašvaldību projektiem. Tā rezultātā kopējā 

plāna līdz 2017. gada 1. novembrim neizpilde ir 36,5 milj. euro. Maksājumu 

pieprasījumu kumulatīvās izmaiņas skatīt zemāk grafikā. Ziņojuma 2. pielikumā 

uzskaitīti projekti, kur maksājumu pieprasījumu iesniegšanā ir būtiskākie 

kavējumi un izmainītie plāni 2017. gadā.  

                                                 
10 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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11. Līdz 2017. gada novembrim projektu īstenotāji CFLA ir iesnieguši 

izmaiņas plānotajos maksājumos, samazinot kopumā gada plānu par 

78,9 milj. euro. 2017. gada oktobrī maksājumu plāni samazināti par 

29,5 milj. euro. Lielākās izmaiņas maksājumu plānos bija reģionālo ceļu 

investīciju projektos (11,8 milj. euro) un valsts galveno autoceļu investīciju 

projektos (5,7 milj. euro), aktualizējot situāciju pret reāli veiktajiem darbiem un 

ietaupījumiem.  

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

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

 
 

12. Oktobrī bija lielākais maksājumu pieprasījumu plāna pieaugums 

(67 milj. euro), kas rezultējās arī ar lielāko mēneša neizpildi (42,1 milj. euro). 

Vienlaikus tika iesniegti neplānoti maksājumi (34,4 milj. euro), kas kumulatīvo 

neizpildi būtiski samazināja.  

13. FM konstatē pozitīvu tendenci, ka palielinās naudas plūsma un ir daudzi 

sekmīgi projekti, kas izpilda vai pārsniedz plānoto. Vienlaikus kopējā projektu 

finanšu plānu izpildes kvalitāte vērtējama kā ļoti vāja, jo līdz 2017. gada 

novembrim ir 149 projekti ar individuālo plānu neizpildi – vairāk kā 25%, kas 

kopā ir kavēti/neiesniegti maksājumu pieprasījumi 89,8 milj. euro. Ņemot vērā 

iepriekš minēto statistiku un analīzi par ierobežotas atlases projektu maksājumu 

pieprasījumu plānu izpildes kvalitāti un analizējot turpmākās tendences, FM 

izstrādās stingrākus projektu ieviešanas plānu izpildes nosacījumus, nosakot 

pieļaujamās atkāpes un citus disciplīnas pasākumus un plānu izpildes uzraudzības 

atbalsta instrumentus. Plānots detalizēti izstrādātu priekšlikumu virzīt 

iesniegšanai MK līdz 2018.gada 1.martam11. 

 

 

                                                 
11 kopā ar regulāro ES fondu pusgada MK ziņojuma un protokollēmuma projektu. 
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IPIA projektu iesniegumu plānu izpildes statuss 2017. gadā 

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

iesniegumu progresu ar operatīvo informāciju līdz 2017. gada 17. novembrim. 

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

iesniegti 86 projekti par 144,5 milj. euro ES fondu finansējuma.). Tāpat situācijas 

analīze liek secināt, ka projektu iesniegšana pēdējā termiņā turpinās. Piemēram, 

noslēgumam tuvojas pašvaldības ēku energoefektivitātes projektu atlases otrā 

kārta (29.11.2017.), bet projektu iesniegumu kavējumi nemazinās. 

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

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

 
 

15. CFLA turpina apkopot informāciju, t.sk. aptaujā projektu iesniedzējus, lai 

aktualizētu plānoto projektu iesniegšanas termiņus un plānoto maksājumu 

pieprasījumu iesniegšanas grafikus 2018. gadam un turpmākajiem gadiem. Pēc 

datu apkopošanas tiks sagatavots projektu iesniegšanas grafiks, kurš finansējuma 

saņēmējam būs saistošs. Projektu iesniedzēji/finansējuma saņēmēji kavējās ar 

informācijas aktualizēšanu, kas apgrūtina turpmāk veicamās darbības. Tāpat 

CFLA un atbildīgās iestādes turpina aktīvi sniegt nepieciešamo konsultatīvo 

atbalstu projektu īstenotājiem (individualizēti un kopējos semināros, konferencēs) 

gan par projektu uzsākšanas, t.sk. ticamas plānošanas jautājumiem, gan par 

ieviešanas aspektiem, t.sk. iepirkumiem (sadarbībā ar Iepirkumu uzraudzības 

biroju un citām kompetentajām institūcijām un ekspertiem). 2017. gada novembrī 

īpaši atzīmējama Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iniciatīva 

sadarbībā ar FM un CFLA, tiekoties individuāli ar katras integrēto teritoriju 

investīciju pilsētas pārstāvjiem un pārrunājot iespējamos risinājumus projektu 

ieviešanas tempu un kvalitātes uzlabošanā.    
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318,7(149)

350,5(163)

375,8 (172)

36,9 (21)

129,8 (52)

137,4 (105)

196,1 (90)

232,2(95)

171,4(89)

173,4(96)

144,5 (86)

aprīlis

maijs

jūnijs

jūlijs

augusts

septembris

oktobris

līdz

17.11.2017

Iesniegti pirms termiņa Iesniegti termiņā Iesniegti ar kavējumu Neiesniegti
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Citi aktuālie jautājumi  

16.  IZM Viedās specializācijas stratēģijas monitoringa ziņojuma (2017)12 

saskaņošanas process turpinās. Progresa jautājums iekļauts arī ikgadējās tikšanās 

ar EK 2017. gada 30. novembra darba kārtībā13. 

17. 2007. – 2013. gada plānošanas perioda nepabeigtā lielā projekta 

“Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas 

centra” virzība14 kopumā notiek atbilstoši Rīgas Brīvostas pārvaldes 

(turpmāk – RBP) rīcības plānam. RBP turpina darbu pie stividoriem 

nepieciešamās papildu infrastruktūras izbūves saskaņā ar iepirkuma līgumu.  

18. 2017. gada 24. novembra Sadarbības partneru darba grupas par ES fondu 

jautājumiem (turpmāk – KDG) sanāksmē uzdoto uzdevumu izpildes statuss15: 

1) Darbības programmas grozījumu priekšlikuma Nr. 3 informatīva 

izskatīšana paredzēta 2017. gada 28. novembrī ES fondu UK, pēc tam uzsākot 

oficiālo saskaņošanas un apstiprināšanas procesu noteiktā kārtībā. 

2) Attiecībā uz lielo projektu “Latvijas dzelzceļa tīkla 

elektrifikācija”16 Satiksmes ministrija virzīs atsevišķu MK ziņojumu ar 

priekšlikumu rīcībai.  

3) 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts 

ēkās”17 investīciju projektu īstenošanā joprojām nav būtiska progresa18. EM 

informatīvajā ziņojumā, kas novembrī tika iesniegts MK, tika ietverta analīze par 

4.2.1.2. pasākuma pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas plānoto 

finansējuma apguves prognozi. EM plāno līdz 1. decembrim iesniegt izskatīšanai 

MK 4.2.1.2. pasākuma pirmās kārtas īstenošanas noteikumu19 grozījumu 

projektu, kurā ietverti nosacījumi 4.2.1.2. pasākuma ieviešanas paātrināšanai. 

                                                 
12 Izsludināts VSS 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). 
13 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 
14 Atbilstoši MK 2017. gada 14. marta sēdes protokola Nr.12. 43§ noteiktajiem uzdevumiem ES fondu ietvaros. 
15 Uzdevumi, kuru izpildei nav pienācis termiņš vai nav konstatētas problēmas, netiek atkārtoti iekļauti šajā 

ziņojumā. 
16 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 
17 Pirmās kārtas (Eiropas Reģionālā attīstības fonda (turpmāk – ERAF) finansējums 70 milj. euro) un otrās kārtas 

(ERAF finansējums 27,6 milj. euro). 
18 Līdz 2017. gada 13. novembrim CFLA ir iesniegti 32 projektu iesniegumi (par kopējo ERAF 17,3 milj. euro un 

iekļauto ēku kopējā platība ir 171 273 m2). 
19 2016.gada 9.augusta noteikumi Nr.534 “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" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” 

https://komitejas.esfondi.lv/_layouts/15/start.aspx#/AEM/Forms/AllItems.aspx
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Turpinās saskaņošanas process MK noteikumu projektam par otrās atlases kārtas 

īstenošanu. Aktualizētā informācija par pirmās atlases kārtas projektu iesniegumu 

iesniegšanas termiņiem un projektu ikgadējās naudas plūsmām tiks iekļauta pie 

pirmās kārtas MK noteikumu grozījumiem. Informācija par otrās atlases kārtas 

projektu plānotajiem iesniegumu iesniegšanas termiņiem un projektu ikgadējās 

naudas plūsmām tiks iekļauta otrās kārtas MK noteikumu projekta anotācijā. 

4) Izskatīts jautājums par reģionālo biznesa inkubatoru atbalsta mehānisma 

uzlabošanu, atbalsta sniegšanu vairāk decentralizējot. Tāpat pārrunāti citi aktuāli 

ES investīciju jautājumi, t.sk. aktualizējot projektu ieviešanas plānu izpildes 

kvalitātes un finanšu disciplīnas nepieciešamību.  

19. Atbilstoši 2017. gada 12. septembra MK sēdē izskatītā ES fondu investīciju 

progresa ziņojuma protokollēmumā uzdotajam, sniedzam informāciju par 

atsevišķu aktuālo uzdevumu izpildi: 

1) MK protokola 8.2. apakšpunkts ir izpildīts, un 2017.gada 7.novembra MK 

sēdē tika apstiprināts MK noteikumu par 9.2.4. SAM (Veselības veicināšanas un 

slimību profilakses pasākumi) īstenošanu20 grozījumu projekts, lai vienkāršotu un 

atvieglotu finansējuma saņēmējiem projektu sagatavošanu un īstenošanu, 

samazinot administratīvo slogu. 

2) Lai novērstu neatbilstoši veiktos izdevumus un uzlabotu Nodarbinātības 

valsts aģentūras (turpmāk – NVA) atbalsta pasākumu efektivitāti, 2017.gada 

21. novembrī MK izskatīts Labklājības ministrijas (turpmāk – LM) ziņojums21, 

protokollēmumā nosakot LM līdz 2018. gada 1. martam informēt FM un CFLA 

par NVA iekšējās kontroles sistēmas veikto izmaiņu ietekmi uz 2017. un 

2018. gadā veikto pārbaužu rezultātiem 7.1.1. SAM22, 7.2.1.1. pasākuma23 un 

9.1.1.1. pasākuma24 īstenošanas vietās. Kopš 2017.gada novembra vidus CFLA ir 

nodrošināta pieeja bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas 

sistēmai (BURVIS).  

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.  

                                                 
20 MK 2016. gada 17. maija noteikumi Nr.310 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. 

specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo 

īpaši, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.1.pasākuma „Kompleksi 

veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” un 9.2.4.2.pasākuma „Pasākumi vietējās sabiedrības 

veselības veicināšanai un slimību profilaksei” īstenošanas noteikumi”. 
21 21.11.2017. MK ziņojums (projekta Nr. TA-2431) “Par situācijas novērtējumu, veiktajiem un plānotajiem 

pasākumiem konstatēto trūkumu novēršanai NVA īstenoto ESF projektu uzraudzības procesā” 
22 7.1.1. SAM “Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam” 
23 7.2.1.1. pasākums “Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības 

veicināšanai 
24 9.1.1.1. pasākums “Palielināt nelabvēlīgā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū”  
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2017. gada pēdējā ceturksnī intensīvs darbs pie 2018. gada investīciju plānu un 

prognožu izstrādes.  

2017. gada 28. novembrī norisinājās ES fondu UK sēde 2014. – 2020. gada 

plānošanas perioda UK sēde, kurā tika izskatīts ES fondu ieviešanas progress un 

citi aktuālie jautājumi25, bet no 29. līdz 30. novembrim FM telpās notika ikgadējā 

tikšanās ar EK pārstāvjiem, kuras laikā tika pārrunāti ES fondu stratēģiskie 

jautājumi26. 

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 

 

 

 

Zālīte-Supe 67083808 

Zinta.Zalite-Supe@fm.gov.lv  

                                                 
25 Iespēja iepazīties ar UK izskatītajiem materiāliem: http://www.esfondi.lv/uzraudzibas-komiteja-1  
26 Iespēja iepazīties ar ikgadējās tikšanās materiāliem sadaļā – Ikgadējā tikšanās ar EK (ARM) → materiāli 

sanāksmes dalībniekiem angļu valodā → 2017: 

https://komitejas.esfondi.lv/_layouts/15/start.aspx#/AEM/Forms/AllItems.aspx 
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