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 informāciju par aktualitātēm ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas
periodā1. Ziņojumā sniegts aktuālākais statuss 2018. gada novembrī.
2. Līdz 2018. gada 1. novembrim noslēgti ES fondu investīciju projektu līgumi
kopā par 3 mljrd. euro (69 %) no kopējās ES fondu “aploksnes” 4,4 mljrd. euro,
t.sk. 2018. gada oktobrī ievērojams pieaugums – septembrī 22 milj. euro, bet
oktobrī jau 90 milj. euro tādās jomās kā informācijas un komunikāciju
tehnoloģijas, vides aizsardzība (atkritumu apsaimniekošana), transporta
infrastruktūra un investīcijas izglītības jomā. Investīciju aktivitātes rezultātā
stabila tendence pieaugošiem ES līdzfinansējuma maksājumiem par projektos
veiktiem izdevumiem – septembrī 45 milj. euro, oktobrī 51 milj. euro,
galvenokārt, mazo un vidējo komersantu konkurētspējas, kultūras mantojuma
digitalizācijas un nodarbinātības projektos. Atbalstam investīciju projektu
īstenošanai kopā līdz 2018. gada 1. novembrim izmaksātais ES fondu
līdzfinansējums jau pārsniedz vienu mljrd. euro, kas ir jau viena ceturtā daļa
no kopējās ES fondu “aploksnes”. Skat. grafiku Nr.1 un Nr.2.
Grafiks Nr.1 “2014. – 2020. gada plānošanas periods: ES fondu investīcijas līdz 2018. gada
1. novembrim, milj. euro, % no ES finansējuma, pret datiem līdz 2018. gada 1. oktobrim”
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FM uzdots līdz katra nākamā mēneša beigām iesniegt MK bez saskaņošanas ar citām iestādēm operatīvo
informāciju par ES fondu ieviešanas plānu izpildi. Ziņojumā sniegta aktuālā informācija. Ziņojums pieejams ES
fondu tīmekļa vietnē sadaļā - Materiāli un ziņojumi → Ziņojumi Ministru kabinetam:
http://www.esfondi.lv/zinojumi-Ministru-kabinetam.
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Grafiks Nr.2 “2014. – 2020. gada plānošanas periods: tendences līdz 2018. gada
1. novembrim, milj. euro, ES fondu finansējums”
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3. Darbības programmā noteikto 2018. gada snieguma ietvara mērķu sasniegšanas
FM operatīvais novērtējums:
1) 2018. gada 7. novembrī ar EK lēmumu Nr. C(2018) 7408 apstiprināti darbības
programmas2 (turpmāk – DP) grozījumi Nr. 43, kas galvenokārt paredz noteikto
2018. gada snieguma ietvara Eiropas Reģionā attīstības fonda (turpmāk - ERAF)
un Kohēzijas fonda (turpmāk – KF) finanšu mērķu samazināšanu attiecīgi
energoefektivitātes un vides jomās, samazinot risku EK maksājumu apturēšanai
un snieguma rezerves zaudēšanai 17,5 milj. euro ERAF un 11,8 milj. euro KF
attiecīgi minētajās prioritātēs. Saskaņā ar projektu īstenotāju plānoto investīciju
progresu un plānoto naudas plūsmu ir iespējams sasniegt 2018. gada beigu
mērķus deklarējamiem izdevumiem. Tomēr FM vērtējumā, ņemot vērā aktuālo
progresu un vēl atlikušo deklarējamo apjomu, joprojām ir augsts risks nesasniegt
arī samazinātos ERAF energoefektivitātes4 un vidējs risks nesasniegt KF vides5
jomas mērķus.
2) Vides un teritoriālās attīstības ERAF investīcijās saglabājas vidējs risks zaudēt
26,4 milj. euro ERAF snieguma rezerves finansējumu, galvenokārt, dēļ lēnāka
progresa degradēto teritoriju atjaunošanā un plūdu risku samazināšanā blīvi
apdzīvotās teritorijās.
3) Izglītības jomā saglabājas vidējs risks zaudēt 16,9 milj. euro ERAF un
14,5 milj. euro Eiropas Sociālā fonda (turpmāk – ESF) snieguma rezerves
finansējumu attiecīgi dēļ izglītības infrastruktūras projektu lēnāka progresa un
vēlāk nekā plānots uzsāktiem ESF projektiem, kas attiecīgi rada risku sasniegt
atsevišķus noteiktos iznākuma rādītājus.
4) Vienlaikus, ja projektu īstenotāji izpildīs savu plānoto investīciju naudas
plūsmu, ir iespējams sasniegt 2018. gada beigu mērķus minimāli nepieciešamā
apjomā, lai iepriekš minētās prioritātēs netiktu zaudēts papildus rezerves
finansējums6. 2018. gada snieguma ietvara izpildes rezultāti būs zināmi
2019. gada pirmajā pusē, jo vēl 2019. gada sākumā projektu īstenotāji var iesniegt
maksājumu pieprasījumus par līdz 2018. gada 31. decembrim veiktiem
izdevumiem, CFLA tos izvērtēs, atbilstošie varēs tikt deklarēti EK 7.

Darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība”
Nacionālā līmenī apstiprināti ar Ministru kabineta 2018. gada 3. oktobra rīkojumu Nr. 485 “Grozījumi Eiropas
Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmā
“Izaugsme un nodarbinātība””.
4
Galvenokārt dēļ nepietiekamā progresa valsts ēku energoefektivitātes investīcijās - līdz 2018. gada 1. novembrim
veikti tikai 19,3% (3,8 milj. euro) no pasākuma sertificējamo izdevumu 2018. gada mērķa. Ja netiks sasniegti
vismaz 65% no mērķa, EK var apturēt
5
KF vides jomā sniegums atkarīgs no finansiāli ietilpīgo ūdenssaimniecības infrastruktūras projektu progresa līdz 2018. gada 1. novembrim veikti 62,0 % (17,7 milj. euro) no jomas sertificējamo izdevumu 2018. gada mērķa.
6
Snieguma rezerves zaudēšanas kādai prioritātei gadījumā dalībvalstij būs iespēja konkrētais rezerves finansējumu
pārplānot uz citu prioritāti .
7
23.11.2018. prezentācija par ES fondu ieviešanas progresu pieejamas ES fondu mājas lapā: Materiāli un ziņojumi
→ Prezentācijas: http://www.esfondi.lv/prezentacijas
2
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4. Projektu iesniegumu un maksājumu pieprasījumu iesniegšanas plānu
izpilde - skatīt zemāk grafikos Nr.3 un Nr.4 un detalizēti par projektiem ES fondu
mājas lapā. Plašāka informācija tīmekļa vietnēs8.
5. 2018. gadā līdz 13. novembrim ierobežotās projektu iesniegumu atlasēs
(turpmāk – IPIA) ir iesniegti projekti par ES finansējumu 538,2 milj. euro - 85 %
iesniegti plānotā termiņā. Plānotajā termiņā nav iesniegti 20 projekti par
14,1 milj. euro, galvenokārt, valsts ēku energoefektivitātes un plūdu risku lauku
teritorijās samazināšanas projektos. Projektu īstenotāji kavējumus skaidro ar
sarežģījumiem būvniecības tehnisko risinājumu izstrādē Vienlaikus vairākas
pašvaldības informējušas par nepieciešamību pārcelt projektu iesniegšanas
termiņus, galvenokārt, tādās jomās kā publiskā infrastruktūra uzņēmējdarbībai,
kultūras un dabas mantojums, degradēto teritoriju atjaunošana. 2019. gadā
atbildīgajām iestādēm jāvērtē, vai turpmāki pagarinājumi, ja tādi tiks pieteikti, ir
pieļaujami līdzekļu efektīvai izmantošanai.
Grafiks Nr. 3 “2014. – 2020. gada plānošanas periods: Projektu iesniegumu 2018. gada plāna
izpilde IPIA projektiem līdz 13. novembrim kumulatīvi, ES fondi milj. euro (skaits).”
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ES fondu ieviešanas statusa tabula pieejama ES fondu tīmekļa vietnē, sadaļā ES fondi 2014 – 2020 → Ieviešana
→ Ieviešanas progress: http://www.esfondi.lv/finansu-un-raditaju-plani-to-izpilde; Detalizēta informācija par
plānotajiem investīciju MK noteikumiem, ierobežotajām projektu iesniegumu atlasēm, projektu iesniegumiem un
maksājumu pieprasījumiem un to ikmēneša izpildi pieejama sadaļā ES fondi 2014 - 2020 → Ieviešana →
Ieviešanas plāni → 2018. gads: http://www.esfondi.lv/2018.gads; aktuālā atlašu informācija pieejama: Centrālās
finanšu un līgumu aģentūras tīmekļa vietnē, sadaļā – ES fondi 2014 – 2020 → projektu iesniegumu atlases:
http://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/projektu-iesniegumu-atlase;
8
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6. Vērtējot finansējuma saņēmēju plānoto maksājumu pieprasījumu izpildi un
maksājumu gada plānu izmaiņas (finanšu disciplīnas nosacījumi 9) pēc
2018. gada 1. septembra, secināms, ka līdz 2018. gada 1. novembrim maksājumu
pieprasījumi ar plānu izpildi mazāku kā 75 % ir 74 projektos (23,9 milj. euro), no
kuriem 22 projektiem (4,4 milj. euro) šāda novirze ir divus mēnešus pēc kārtas.
Tāpat piecos projektos ir arī samazināti gada plāni vairāk kā par 25 % (t.i. par
1,3 milj. euro). Vienlaikus kopš 2018. gada 31. augusta projektu īstenotāju
plānotie maksājumu pieprasījumi kopā projektos 2018. gadā ir palielinājušies par
22 milj. euro, no kuriem jaunie projekti ir 9,3 milj. euro. Centrālās finanšu un
līgumu aģentūras (turpmāk – CFLA) risku vērtējumā šobrīd tikai diviem
projektiem10 ir risks zaudēt daļu ES fondu atbalsta, ja līdz 2018. gada beigām
netiks sasniegti vismaz 75% no plānoto maksājumu pieprasījumu apjoma vai arī
nebūs pamatoti izņēmuma gadījumi. Attiecībā uz projektu maksājumu
pieprasījumu plānošanas kvalitāti, ievērojot risku balstītu pieeju, CFLA ir
aktualizējusi metodisko palīgmateriālu11.
Grafiks Nr. 4 “2014. – 2020. gada plānošanas periods: 2018. gada maksājumu pieprasījumu
plāna izpilde projektiem kumulatīvi līdz 2018. gada 1. novembrim ES fondi milj. euro.”
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2018. gada 26. jūnijā MK apstiprināti grozījumu MK 2014. gada 16. decembra noteikumos 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" 50.-52.p., īpaši 51.3 “Ja
sadarbības iestāde konstatē samazinājumu iepriekšējā kalendāra gadā faktiski veikto izdevumu un sadarbības
iestādē iesniegto maksājuma pieprasījumu apjomā vairāk nekā par 25 % no šo noteikumu 51.2 punktā noteiktajā
kārtībā aktualizētā plānoto maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafikā paredzētā, tā samazina Eiropas
Savienības fonda un valsts budžeta līdzfinansējumu, ja tāds projektā ir paredzēts, par starpību, kas pārsniedz 25 %
no plānoto maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafikā paredzētā. ...” Savukārt izņēmuma gadījumi norādīti 51.4
punktā.
10
Vienam no projektiem gada plānu neizdosies sasniegt daļēji ietaupījuma dēļ, otram - iespējama finansējuma
saņēmēja maiņa, kas var negatīvi ietekmēt gada plāna izpildi iepirkuma līguma uzsākšanas un avansa izmaksas
kavējuma dēļ (īstenotājs ir ieplānojis avansu pretēji CFLA ieteikumam neparedzēt avansu, kamēr tas nav skaidri
zināms).
11
CFLA metodiskais palīgmateriāls par maksājumu pieprasījumu plānošanu pieejams: https://cfla.gov.lv/lv/esfondi-2014-2020/paligs-finansejuma-sanemejiem/planoto-maksajumu-pieprasijumu-iesniegsanas-grafiks
9
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7. FM un CFLA pēc iespējas plašāk un dažādos forumos, kā arī individuāli,
informē projektu īstenotājus un interesentus par nepieciešamiem uzlabojumiem
projektu gaitas plānošanā un pārvaldībā, kā arī par ES fondu ieguldījumu Latvijas
tautsaimniecībā un iedzīvotāju labklājības veicināšanā. Piemēram, ikvienam ir
iespēja izmantot iespēju Kohēzijas politikas 30 gadu jubilejai veltītajā
interaktīvajā izstādē uzzināt par ieguvumiem, ko sniedz ES fondi uzņēmējdarbībā,
pilsētu infrastruktūras attīstībā, kultūrā, vides aizsardzībā un citās jomās, sekmējot
tautsaimniecības attīstību un iedzīvotāju labklājību.
8. 2014. - 2020. gadu perioda “lielo” projektu progress12:
1) VAS “Latvijas dzelzceļš” projekts “Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija” 13 2018. gada 16. novembrī Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) tehniskās palīdzības
neatkarīgie eksperti ir uzdevuši precizējošus jautājumus par projekta
dokumentāciju, bet vienlaikus nenorāda uz būtiskiem trūkumiem vai iebildumiem
par projekta sociālekonomisko pamatotību. VAS “Latvijas dzelzceļš” turpina
darbu pie nepieciešamo precizējumu un skaidrojumu veikšanas. Attiecībā uz
2018. gada 10. augustā izsludināto apvienoto projektēšanas un būvdarbu
iepirkumu 2018. gada 24. oktobrī Iepirkumu uzraudzības birojā (turpmāk – IUB)
saņemts iesniegums par kandidātu atlases noteikumiem, kura izskatīšana IUB
notika 2018. gada 20. novembrī14.
2) VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” (turpmāk – Stradiņa
slimnīca) A korpusa būvniecības otrā kārta15. Veselības ministrija pilnveido
ziņojuma projektu Ministru kabinetam ar mērķi informēt par konstatēto iespējamo
izmaksu pieaugumu un sniegtu priekšlikumus nepieciešamiem risinājumiem.
Vienlaikus Administratīvajā rajona tiesā 2018. gada 6. novembrī ir ierosināta
administratīvā lieta par pretendenta izslēgšanu no dalības būvniecības iepirkuma
konkursā un pagaidu noregulējuma piemērošanu – apturēt iepirkuma procedūru
un aizliegt Stradiņu slimnīcai slēgt būvniecības iepirkuma līgumu. Administratīvā
rajona tiesa 2018. gada 23. novembrī pieņēma lēmumu noraidīt pretendenta
lūgumu par pagaidu noregulējuma piemērošanu16.
8. 2007. – 2013. gadu perioda lielā projekta “Infrastruktūras attīstība Krievu salā
ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra” (turpmāk – Projekts) atlikušo

Kopā “lielajiem” projektiem plānots ES fondu atbalsts 473,5 milj. euro bez iespējamā papildu rezerves
finansējuma, kas potenciāli pieejams pēc 2018.gada snieguma ietvara mērķu sasniegšanas.
13
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 439,7 milj. euro, t.sk. Kohēzijas fonds (KF) 318,6 milj. euro.
14
IUB lēmumu plānots pieņemt mēneša laikā no sūdzības izskatīšanas brīža. Informācija IUB tīmekļa vietnē,
sadaļā
meklētājs
ievadot
“Latvijas
dzelzceļš”:
https://www.iub.gov.lv/lv/iubsearch/q/Latvijas%20dzelzce%C4%BC%C5%A1/pc/LDZ%202018%7B%7C%7D
8-IB/cn/VAS%20Latvijas%20dzelzce%C4%BC%C5%A1/
15
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 91,1 milj. euro, t.sk. Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)
64,3 milj. euro
16
Tiesvedības gaitai iespējams sekot līdzi Latvijas Tiesas tīmekļa vietnē → Tiesvedības gaita, ievadot lietas
Nr. A420293918: https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/e-pakalpojumi/tiesvedibas-gaita,
12
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darbību veikšanas, lai izpildītu 2012. gada 29. marta EK lēmumā17 par Projekta
apstiprināšanu noteiktos mērķus, progresa informācija:
Saskaņā ar Rīgas domes 2018. gada 11.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr. 46,
apstiprinot Eksportostas un tai piegulošās teritorijas lokālplānojumu, ar
2019. gada 1. janvāri stājas spēkā aizliegums veikt ogļu kravu operācijas visā
Eksportostas teritorijā, vienlaikus Eksportostas dienvidu daļā liedzot arī
beramkravu un lejamkravu ostu darbību. Vienlaikus Projekta īstenotājs Rīgas
brīvostas pārvalde (turpmāk – RBP) ikmēneša progresa ziņojumā informē, ka,
atsaucoties uz Eksportostā strādājošo stividoru lūgumu, atbildīgās institūcijas ir
uzsākušas Eksportostas teritorijas lokālplānojuma grozījumu procedūru, kas,
atbilstoši Satiksmes ministrijas kā Atbildīgās iestādes18 (turpmāk – SM) rīcībā
esošai informācijai, varētu paredzēt lokālplānojuma spēkā stāšanos
2019. gada 11. martā19. Stividori skaidro, ka tiem nav iespējams pārcelt savu
darbību uz Krievu salu, atbrīvojot Andrejsalas un Eksportostas teritorijas
atbilstoši teritorijas plānošanas dokumentos paredzētajam, tādējādi nodrošinot
Projekta mērķu nosacījumu izpildi, līdz 2018. gada beigām, kas šobrīd ir
noteiktais termiņš20 Projekta līgumā starp Satiksmes ministriju un Rīgas brīvostas
pārvaldi. Ievērojot ar lokālplānojuma grozījumiem pieļaujamās nobīdes Projekta
mērķu sasniegšanas laika grafikā, SM ir aicinājusi RBP iesniegt izvērstu risku
analīzi un detalizētu skaidrojumu par Projekta mērķu sasniegšanas iespējām, t.sk.
demonstrējot stividoru apņemšanos nodrošināt teritorijas atbrīvošanu
lokālplānojumā paredzētajos termiņos, ko Atbildīgā iestāde vērtēs, lemjot par
līguma ar Rīgas brīvostas pārvaldi grozījumiem. Ņemot vērā konstatētās nobīdes
no apstiprinātā Projekta mērķu sasniegšanas laika grafika, neatstājot laika
rezerves, Projekta mērķu nesasniegšanai ir paaugstināts risks21. RBP jānodrošina
īpaši pastiprināta risku pārvaldība sadarbībā ar stividoriem un citām iesaistītām
pusēm Projekta mērķu sasniegšanai, lai RBP nebūtu jāatmaksā saņemtais ES
atbalsta finansējums. Savukārt, Atbildīgā iestāde turpinās pastiprinātu Projekta

29.3.2012. KOMISIJAS LĒMUMS par lielo projektu "Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu
pārcelšanai no pilsētas centra" , C(2012) 2005 final, CCI 2010LV161PR002.
18
Saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likums; Pieejams:
https://likumi.lv/doc.php?id=153465 un MK 14.10.2008. noteikumiem Nr.857 “Noteikumi par darbības
programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.3.1.3.aktivitāti “Lielo ostu infrastruktūras attīstība
“Jūras maģistrāļu” ietvaros””.
19
Lokālplānojuma grozījumos pieļaujamais termiņa pagarinājums ir paredzēts tikai un vienīgi akmeņogļu
pārkraušanas operāciju loģistikas pārvirzīšanai uz Krievu salas termināli.
20
Projekta līgums starp Satiksmes ministriju un Rīgas brīvostas pārvaldi sākotnēji paredzēja projekta pabeigšanu
2015.gadā.
21
Saskaņā ar EK slēgšanas pamatnostādnēm 2007.–2013. gadu periodam21 gadījumos, tā kā Projektu nav iespējams
pilnībā pabeigt un nodrošināt tā funkcionalitāti līdz 2017.gada 31.martam, EK devusi iespēju to pilnībā pabeigt
par saviem līdzekļiem līdz ne vēlāk kā 2019.gada 31.martam, lai saglabātu Projektam paredzēto Kohēzijas fonda
līdzfinansējumu 75 831 861,56 euro apmērā. Konkrētais Projekts šobrīd tiek uzskatīts par nefunkcionējošu
projektu. Lai FM ne vēlāk kā līdz 2019.gada 31.martam varētu ziņot EK par projekta pilnīgu pabeigšanu un mērķu
sasniegšanu, FM un SM ir vienojušās par gala termiņu ne vēlāk kā līdz 2019.gada 15. martam, kad SM ir jāveic
pārbaude par Projektā paveikto atbilstoši projekta EK lēmumā paredzētajam un jāiesniedz pārbaudes rezultāti FM.
SM izstrādā projekta mērķa sasniegšanas novērtējuma darbību laika plānu.
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mērķu sasniegšanas progresa uzraudzību, t.sk. Satiksmes ministra izveidotās
starpinstitucionālās Projekta uzraudzības darba grupas ietvaros.
9. Atsaucoties uz EK iniciatīvu, lai pārrunātu un iepazītu progresu aktualitātes
deinstucionalizācijas ieviešanā Latvijā, 2018. gada 8. novembrī FM notika
tehniskā sanāksme22 ar EK (gan Reģionālās politikas un pilsētpolitikas
ģenerāldirektorāts, gan Eiropas Komisijas Nodarbinātības, sociālo lietu un
iekļautības ģenerāldirektorāts), Labklājības ministrijas (turpmāk - LM), Veselības
ministrijas, nevalstisko organizāciju23 no “Sustento” un “Zelda” un CFLA
pārstāvjiem. Papildus ar LM atbalstu š.g. 9. novembrī EK piedalījās arī ar
deinstucionalizācijas ieviešanu saistīto projektu vizītēs24 Siguldā un Jelgavā.
Sarunās un apmeklējumu laikā EK īpaši uzsvēra pašvaldību būtisko lomu un
efektīvas veselības aprūpes sistēmas sinerģijas nozīmību abiedrībā balstītu sociālo
pakalpojumu nodrošināšanā un deinstitucionalizācijas procesa sekmīgā
īstenošanā. Tāpat EK novērtēja LM sniegto informāciju, ka daudzas pašvaldības
Latvijā apņēmušās īstenot deinstitucionalizācijas projektus. LM apņēmās turpināt
mērķtiecīgu
dialogu
ar
pašvaldībām,
lai
sekmētu
veiksmīgu
25
deinstitucionalizācijas norisi valstī . EK atzinīgi novērtēja līdz šim paveikto un
turpinās sekot līdzi deinstitucionalizācijas, vietējās kopienās balstīto reformu
ieviešanai Latvijā.
10. FM turpinās koordinētu un mērķtiecīgu darbu atbilstoši Latvijas interesēm.
Tāpat FM regulāri informēs Saeimu, valdību un sabiedrību par aktuālo ES fondu
ieviešanas progresu, sniedzot novērtējumu par riskiem un priekšlikumus rīcībai
ar mērķi Latvijā pilnvērtīgi izmantot ES atbalsta finansējuma sniegtās investīciju
iespējas.

Finanšu ministre

D. Reizniece-Ozola

Zālīte-Supe 67083808
Zinta.Zālīte-Supe@fm.gov.lv
Informācija pieejama ES fondu mājas lapā → Jaunumi: http://www.esfondi.lv/jaunumi/ek:-divu-dienu-darbavizite-eiropas-komisijas-parstavji-vertes-deinstitucionalizacijas-un-sabiedriba-balstitu-socialo-pakalpojumuieviesanu-latvija. Materiāli par tehniskajām sanāksmēm ir pieejami e-portfelī: E-portfelis → Ikgadējā tikšanās ar
EK (ARM) – materiāli sanāksmes dalībniekiem angļu valodā → 2018 (tehniskās sanāksmes):
https://komitejas.esfondi.lv
23
Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija “Sustento” un Resursu centrs cilvēkiem ar
garīgiem traucējumiem „ZELDA”.
24
Projektu vizītēs apmeklētie projekti: 9.2.2.1/15/I/002 “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām
ar invaliditāti un bērniem” (http://www.ceribusparni.lv/); 9.2.2.1/15/I/001 “Atver sirdi Zemgalē”
(www.atversirdi.lv ).
25
Informācija masu medijos:
 Panorāma - https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/09.11.2018-deinstitucionalizacija-norit-pec-plana.id143738/, un
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/sistemas-bernu-un-cilveku-ar-ipasam-vajadzibam-ieklausanai-sabiedribaatveles-90-miljonus-eiro.a299164/?utm_source=rss&utm_campaign=rss&utm_medium=links
 Leta: http://www.leta.lv/es/item/0DA31AD5-B522-44D4-9E93-0724C6FB4314/jaunumi:news/
 Neatkarīgā rīta avīze: https://nra.lv/veseliba/263259-eiropas-komisija-verte-deinstitucionalizaciju-latvija.htm
22
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