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5.pielikums 

HP „Makroekonomiskā stabilitāte” uzraudzības parametri koordinējošai iestādei  

5.1.pielikums 

ES līdzfinansēto aktivitāšu finansiālais progress tautsaimniecības sektoru un DP griezumā. Avots: VIS 

 
Tautsaimniecības sektors/DP ES finansējums, milj. LVL Nacionālais publiskais finansējums (valsts 

budžets un pašvaldības līdzekļi), milj. LVL 

Privātais finansējums, milj. 

LVL 

Kopējais ieguldījums, milj. 

LVL 

n gadā (n-1) gadā n gadā (n-1) gadā n gadā (n-1) gadā n gadā (n-1) gadā 

Lauksaimniecība         

Rūpniecība (tirgojamais 

sektors) 

        

Būvniecība         

Privātie pakalpojumi 

(netirgojamais sektors) 

        

Sabiedriskie pakalpojumi         

KOPĀ         

I darbības programma 

"Cilvēkresursi un 

nodarbinātība" 

        

II darbības programma 

"Uzņēmējdarbība un 

inovācijas" 

        

III darbības programma 

"Infrastruktūra un 

pakalpojumi" 

        

KOPĀ         
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5.2.pielikums 

ES līdzfinansēto aktivitāšu apguves atbilstība finansēšanas plānam (finanšu izpilde pret plānoto, %) tautsaimniecības sektoru un DP griezumā.  

Avots: VIS 

 
Tautsaimniecības sektors/DP ES finansējums, % pret plānoto Nacionālais publiskais finansējums (valsts 

budžets un pašvaldības līdzekļi), % pret 

plānoto 

Privātais finansējums, % pret 

plānoto 

Kopējais ieguldījums, % pret 

plānoto 

n gadā līdz n-tā gada 

beigām 

n gadā līdz n-tā gada beigām n gadā līdz n-tā 

gada beigām 

n gadā līdz n-tā 

gada beigām 

Lauksaimniecība         

Rūpniecība (tirgojamais 

sektors) 

        

Būvniecība         

Privātie pakalpojumi 

(netirgojamais sektors) 

        

Sabiedriskie pakalpojumi         

KOPĀ         

I darbības programma 

"Cilvēkresursi un 

nodarbinātība" 

        

II darbības programma 

"Uzņēmējdarbība un 

inovācijas" 

        

III darbības programma 

"Infrastruktūra un 

pakalpojumi" 

        

KOPĀ         
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5.3.pielikums 

ES līdzfinansēto aktivitāšu finansējuma apguves atbilstība Darbības programmās noteiktajam finansēšanas plānam
1
. Avots: DPP, VIS 

 
DP/aktivitāte/apakšaktivitāte ES finansējums, milj. LVL Nacionālais publiskais finansējums (valsts 

budžets un pašvaldības līdzekļi), milj. LVL 

Privātais finansējums, milj. 

LVL 

Kopējais ieguldījums, milj. 

LVL 

DP noteiktais Faktiskā 

fin.izpilde 

DP noteiktais Faktiskā fin.izpilde  DP noteiktais Faktiskā 

fin.izpilde  

DP noteiktais Faktiskā 

fin.izpilde  

I darbības programma 

"Cilvēkresursi un 

nodarbinātība" 

        

II darbības programma 

"Uzņēmējdarbība un 

inovācijas" 

        

III darbības programma 

"Infrastruktūra un 

pakalpojumi" 

        

KOPĀ         

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Analīze saskaņā ar šo pielikumu jānodrošina pēc 2017.-2013.gada plānošanas perioda visu projektu noslēgšanas 
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5.4.pielikums 

Darbības programmu aktivitāšu/apakšaktivitāšu ietekme
2
  uz horizontālo prioritāti "Makroekonomiskā stabilitāte". Avots: DPP 

 
 Aktivitātes, kurām ir tieša ietekme uz HP 

MS, skaits 

Aktivitātes, kurām ir netieša 

ietekme uz HP MS, skaits 

Aktivitātes, kuras tieši neietekmē HP MS, skaits 

DP Pozitīva ietekme uz HP MS Neitrāla ietekme uz HP MS 

I darbības programma "Cilvēkresursi 

un nodarbinātība" 

   

Pasākumi    

…    

II darbības programma 

"Uzņēmējdarbība un inovācijas" 

   

Pasākumi    

…    

    

III darbības programma 

"Infrastruktūra un pakalpojumi" 

   

Pasākumi    

…    

Kopā    

 

                                                           
2
 Jāizvērtē tikai tās aktivitātes/apakšaktivitātes, kuru ietvaros atskaites periodā vērojams finansiālais progress  
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5.5.pielikums 

Aktivitātēm piešķirtā ES fondu finansējuma apguves atbilstība finanšu plānam atskaites periodā. Avots:VIS 

Finansējuma sadale Aktivitātēm piešķirtais budžets n gadā, milj. LVL Izmaksāts  finansējuma saņēmējam n gadā, 

milj. LVL 

Kopā Aktivitātēm ar pozitīvu 

ietekmi uz HP MS 

Aktivitātēm ar neitrālu 

ietekmi uz HP MS 

Kopā Aktivitātēm ar 

pozitīvu 

ietekmi uz HP 

MS 

Aktivitātēm ar 

neitrālu ietekmi uz 

HP MS 

Kopā visi fondi       

Kopā ESF       

Kopā ERAF       

Kopā KF       

I DP       

II DP       

III DP       

 


