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Izziņa par atzinumos sniegtajiem priekšlikumiem 

 
par informatīvo ziņojumu 

“Informatīvais ziņojums par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu investīciju 

aktualitātēm līdz 2021. gada 1. augustam (pusgada ziņojums)” 

(dokumenta veids un nosaukums) 

 

Informācija par starpministriju (starpinstitūciju) sanāksmi vai elektronisko saskaņošanu 

 

 

I. Jautājumi, par kuriem saskaņošanā iesniegti priekšlikumi 

 

Nr. 

p. k. 

Saskaņošanai 

nosūtītā projekta 

redakcija (konkrēta 

punkta (panta) 

redakcija) 

Atzinumā norādītais ministrijas (citas 

institūcijas) iebildums, kā arī saskaņošanā 

papildus izteiktais iebildums par projekta 

konkrēto punktu (pantu) 

Atbildīgās ministrijas norāde par to, ka 

iebildums ir ņemts vērā, vai informācija 

par saskaņošanā panākto alternatīvo 

risinājumu 

Projekta attiecīgā punkta 

(panta) galīgā redakcija 

1 2 3 4 5 

1.  Vispārīgs 30.08.2021. Sniegts skaidrojums.  

Saskaņošanas dalībnieki izskatīja šādu ministriju (citu institūciju) 

priekšlikumus 

 Ekonomikas ministrija, Izglītības un zinātnes 

ministrija, Labklājības ministrija, Kultūras 

ministrija, Satiksmes ministrija, Tieslietu 

ministrija, Veselības ministrija, Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. 

   

 

Ministrijas (citas institūcijas), kuras nav ieradušās uz sanāksmi vai 

kuras nav atbildējušas uz uzaicinājumu piedalīties elektroniskajā 

saskaņošanā 

- 
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Priekšlikums  

Labklājības ministrija (LM) 

 

Lūdzam skaidrot, kā FM plāns iesniegt ES 

fondu 2021.–2027. gada plānošanas 

perioda darbības programmu Eiropas 

Komisijā līdz šī gada beigām ietekmēs 

SAM normatīvā regulējuma izstrādes 

grafiku. LM plāno vēl līdz šī gada beigām 

izstrādāt gan ātrāk uzsākamo SAM 

regulējumu, gan arī SAM regulējumu 

parastajā kārtībā, tādējādi būtu 

nepieciešams risinājums paralēlai MK 

noteikumu virzībai, lai nebūtu īsā laika 

periodā dubultā jāizstrādā normatīvais 

regulējums (sākotnēji informatīvais 

ziņojums, pēc tam – MK noteikumi). 

 

Darbības programmu 2021.–2027.gada 

plānošanas periodam līdz 2021.gada 

beigām plānots iesniegt apstiprināšanai 

MK un pēc tam attiecīgi oficiāli iesniegt 

apstiprināšanai Eiropas Komisijai 

(turpmāk – EK). 

Atbilstoši Kopējo noteikumu regulas1 38 

panta 1.punktam, dalībvalsts izveido ES 

fondu uzraudzības komiteju 3 mēnešu 

laikā no EK lēmuma par darbības 

programmas apstiprināšanu. Attiecīgi 

specifisko atbalsta mērķu (turpmāk – 

SAM) projektu iesniegumu vērtēšanas 

kritēriju apstiprināšana būs iespējama pēc 

minētās ES fondu uzraudzības komitejas 

izveides. 

Ministrijas jau šobrīd var uzsākt izstrādāt 

Ministru kabineta noteikumu par SAM 

īstenošanu, tomēr vēršam uzmanību, ka 

tos izsludināt VSS varēs tikai, kad 

likumprojekts “Eiropas Savienības fondu 

2021.—2027.gada plānošanas perioda 

vadības likums” būs Saeimas 2.lasījumā. 

2.  Ziņojuma 1.sadaļa 

“Kopsavilkums” 
17.08.2021. 

Priekšlikums  

LM 

Ņemts vērā. 

Plānotie termiņi precizēti un salāgoti 

kopsavilkumā un 4.sadaļā “ES fondu 

Skatīt precizēto ziņojuma 

4.sadaļu “ES fondu 

2021.–2027. gada un 

                                                 
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2021.gada 24.jūnija regula Nr. 2021/1060, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas 

fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās 

drošības fondu un Finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai; https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R1060&qid=1625116684765&from=EN  

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R1060&qid=1625116684765&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R1060&qid=1625116684765&from=EN
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Aicinām precizēt informatīvā ziņojuma 

1.sadaļas “Kopsavilkums” ceturto 

rindkopu, norādot, ka FM plāno iesniegt 

darbības programmas projektu 

apstiprināšanai Eiropas Komisijai 

indikatīvi 2021. gada septembrī, ņemot 

vērā, ka informatīvā ziņojuma 4.sadaļas 

“ES fondu 2021.–2027. gada un 

Atveseļošanas fonda investīcijas” pirmajā 

rindkopā minēts, ka “Darbības 

programmu oficiāli iesniegt EK lēmuma 

pieņemšanai indikatīvi plānots š.g. 

septembrī”. 

 

2021.–2027. gada un Atveseļošanas 

fonda investīcijas” 

Atveseļošanas fonda 

investīcijas” 

3.  Ziņojuma 2. sadaļa 

“2014. - 2020. gada 

plānošanas perioda 

ES fondu 

īstenošana” 

16.08.2021. 

Priekšlikums 

Kultūras ministrija (KM) 

Izsakām priekšlikumu papildināt 

informatīvā ziņojuma projekta otro sadaļu 

ar šādu informāciju: 

“Valsts akciju sabiedrība “Valsts 

nekustamie īpašumi” 2018.gada 27.jūlijā 

parakstījusi vienošanās par triju apjomīgu 

5.6.1. SAM  projektu īstenošanu: 

-Nr.5.6.1.0/17/I/003 „Skatuves mākslu 

dekorāciju darbnīcu un mēģinājuma zāļu 

kompleksa izveide nekustamajā īpašumā 

Lubānas ielā 80, Rīgā”; 

-Nr.5.6.1.0/17/I/004 „Prototipēšanas 

darbnīcas „Riga Makerspace” izveide 

nekustamajā īpašumā A. Briāna ielā 13, 

Rīgā”; 

Ņemts vērā. Skatīt 1. pielikumu.   
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-Nr.5.6.1.0/17/I/005 „Starpdisciplinārā 

izglītības, kultūras un radošo industriju 

atbalsta centra „TabFab” izveide 

nekustamajā īpašumā Miera ielā 58a, 

Rīgā” (turpmāk – revitalizācijas projekti). 

Būvdarbu līgumus revitalizācijas projektu 

ietvaros plānots noslēgt 2021.gada 

septembrī ar būvprojektos noteikto 

līguma izpildes termiņu 24 mēneši.  

Ņemot vērā to, ka plānotais būvdarbu 

līgumu izpildes termiņš ir garāks par 

projektu īstenošanas termiņu, lai 

sasniegtu revitalizācijas projektu un 

specifiskā atbalsta mērķi, kā arī mazinātu 

risku radīt papildus slogu uz valsts 

budžetu, nepieciešams vairāk kā par 6 

mēnešiem pagarināt revitalizācijas 

projektu īstenošanas termiņu – attiecīgi 

līdz 2023.gada 31.decembrim.” 

4.  Ziņojuma 2. sadaļa 

“2014. - 2020. gada 

plānošanas perioda 

ES fondu 

īstenošana” 

18.08.2021. 

Priekšlikums 

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) 

Lūdz papildināt informatīvo ziņojumu, 

tajā iekļaujot informāciju par tālāk minēto 

projektu īstenošanas termiņu 

pagarinājumiem: 

Alūksnes novada pašvaldības projekts 

Nr.8.1.2.0/18/I/002 „Alūksnes novada 

vispārējās izglītības iestāžu mācību vides 

uzlabošana”. 

Ogres novada pašvaldības projekts 

Nr.8.1.2.0/17/I/008 „Uzlabot vispārējās 

Ņemts vērā pēc būtības. 

Panākta vienošanas elektroniski 

20.08.2021. 
1. Projekti Nr. 4.2.1.2/18/I/021, 

4.2.1.2/18/I/048, 8.1.2.0/17/I/008  un 

8.1.2.0/18/I/006 iekļauti ziņojuma 1. 

pielikumā.  

2. Projektus Nr. 4.2.1.2./18/034, 

4.2.1.2/19/I/005 Ekonomikas ministrija 

kā par nozari atbildīgā nav informējusi par 

projekta pagarinājumu nepieciešamību.   

3. Projektam Nr. 8.1.2.0/18/I/002 

īstenošanas termiņa pagarinājums nav 

skatāms MK, jo ir piemērojams 

Skatīt ziņojuma 1. 

pielikumu. 
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izglītības iestāžu mācību vidi Ogres 

novadā”. 

Jūrmalas pilsētas pašvaldības projekts 

Nr.8.1.2.0/18/I/006 „Jūrmalas pilsētas 

vispārējās vidējās izglītības iestāžu 

infrastruktūras pilnveide”. 

Latvijas Jūras akadēmijas projekts Nr. 

4.2.1.2/18/I/021 “Latvijas Jūras 

akadēmijas Jūrskolas ēkas Lielupes ielā 1 

k-8, Rīgā, energoefektivitātes 

paaugstināšana” un Latvijas Jūras 

akadēmijas projekts Nr. 4.2.1.2/18/I/048 

“Latvijas Jūras akadēmijas Jūrskolas ēkas 

Flotes ielā 12 k-4 energoefektivitātes 

paaugstināšana”. 

Latvijas Universitātes projekts Nr. 

4.2.1.2./18/034  “Energoefektivitātes 

paaugstināšana ēkā Kandavas ielā 2, 

Rīgā”. 

Rēzeknes tehnikuma projekts Nr. 

8.1.3.0/16/I/004 “Rēzeknes tehnikuma 

modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 

8.1.3. "Palielināt modernizēto 

profesionālās izglītības iestāžu skaitu" 

ietvaros” (turpmāk – projekts Nr. 

8.1.3.0/16/I/004) un Rēzeknes tehnikuma 

projekts Nr. 4.2.1.2/19/I/005 

“Energoefektivitātes paaugstināšanas 

pasākumu īstenošana Rēzeknes 

tehnikuma mācību darbnīcu ēkā Varoņu 

ielā 11A, Rēzeknē” (turpmāk - projekts 

Nr. 4.2.1.2/19/I/005). 

 

noteikumos paredzētais izņēmuma 

gadījums 51.4 4  (ar būvnieku līgums ir 

lauzts 26.07.2021.). Lēmumu par termiņa 

pagarinājumu pieņem  CFLA.   

4. Projektam Nr. 8.1.3.0/16/I/004 

īstenošanas termiņa pagarinājums nav 

skatāms MK, jo projektā ir iekļautas 

papildu darbības, un jautājums ir jāskata 

ārpus finanšu disciplīnas regulējuma (t.i. 

vispārējā kārtībā). Lēmumu par termiņa 

pagarinājumu pieņem  CFLA.  
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5.  Ziņojuma 2. sadaļa 

“2014. - 2020. gada 

plānošanas perioda 

ES fondu 

īstenošana” 

16.08.2021. 

Priekšlikums 

Tieslietu ministrija (TM) 

Iesakām pārskatīt un nepieciešamības 

gadījumā precizēt ziņojuma projekta "2. 

2014. - 2020. gada plānošanas perioda ES 

fondu īstenošana" nodaļas "2.1. 

Investīciju progress un prognozes" 

apakšnodaļas teikumā "2022. gada beigās 

CFLA vērtēs plānu izpildes rezultātus un 

to ietekmējošos faktorus" (14.lpp) 

norādīto termiņu "2022. gada beigās" uz 

"2021. gada beigās" vai "2022. gada 

sākumā", jo no šobrīd sniegtās 

informācijas nav saprotams, kādēļ tiek 

plānots tikai 2022. gada beigās vērtēt 

2021. gada pirmo sešu mēnešu plānu 

izpildes rezultātus un to ietekmējošos 

faktorus. 

 

Ņemts vērā. 2022. gada sākumā CFLA 

vērtēs plānu izpildes 

rezultātus un to 

ietekmējošos faktorus. 

 

6.  Ziņojuma 2.1. 

sadaļa “Investīciju 

progress un 

prognozes” 

17.08.2021. 

Priekšlikums 

Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrija (VARAM) 
Lūdzam papildināt pusgada ziņojuma 2.1. 

sadaļas “Investīciju progress un 

prognozes” 4.attēlu ar laika skalu, lai būtu 

saprotams maksājumu prognožu izpildes 

laika grafiks; 

Ņemts vērā. Skatīt ziņojuma 2.1. 

sadaļas “Investīciju 

progress un prognozes” 

4.attēlu. 

7.  Ziņojuma 2.2. 

sadaļa “Investīciju 

risku pārvaldība” 

17.08.2021. 

Priekšlikums 

VARAM 

Sniegts skaidrojums: 

Darbības programmā “Izaugsme un 

nodarbinātība” snieguma ietvara mērķi ir 

noteikti ieguldījumu prioritātes līmenī – 
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Lūdzam pusgada ziņojuma 2.2. sadaļā 

“Investīciju risku pārvaldība” precizēt 

informāciju par pasākumiem vai 

specifiskajiem atbalsta mērķiem (SAM), 

kuru iznākumu rādītāji nesasniedz 65% 

no 2023. gada mērķa vērtības. Piemēram, 

attēlā Nr.9 minēti SAM Nr. 5.6., 1.2, 8.1., 

kas ir prioritārie virzieni nevis SAM. 

vairumā rādītāju gadījumā, rādītāju 

vērtības rodas tika no viena SAM. Bet 

1.2., 5.6., 8.1. gadījumos tās rodas no 

vairāku SAM kopsummas (piemēram, 

8.1. rodas no 8.1.1, 8.1.2., 8.1.3., 8.1.4.), 

tādēļ korekti ir norādīt ieguldījuma 

prioritātes izpildes līmeni. 

8.  Ziņojuma 

2.2.sadaļa 

“Investīciju risku 

pārvaldība” 

17.08.2021. 

Priekšlikums 

VARAM 

Lūdzam precizēt norādīto tekstu "(1) 

atsevišķos IKT projektos[1], nav veikti 

nepieciešamie grozījumi detalizētajā 

projekta aprakstā, kas secīgi ietekmē arī 

izmaiņu savlaicīgu apstiprināšanu MK un 

grozījumu veikšanu projektu iesniegumā. 

Projektu īstenotājiem ir jāmobilizē un 

jāpilnveido projektu vadība.", to izsakot 

šādā redakcijā: "(1) samērā bieži IKT 

projektos ir novēroti gadījumi, kad 

finansējuma saņēmēji kavējas ar 

grozījumu detalizētajā projektu aprakstā 

iniciēšanu, kas secīgi ietekmē arī izmaiņu 

savlaicīgu apstiprināšanu MK un 

grozījumu veikšanu projektu iesniegumā. 

Projektu īstenotājiem ir jāmobilizē un 

jāpilnveido projektu vadība. Tāpat ir 

novēroti atsevišķi gadījumi, kad 

apstiprinātās izmaiņas projektu tvērumā 

un tam sekojošās finansējuma pārdales 

netiek veiktas pietiekoši savlaicīgi, kas 

secīgi ietekmē arī izmaiņu savlaicīgu 

Ņemts vērā pēc būtības. 
Zemāk minētais teksts tiek dzēsts no 

ziņojuma:  

“atsevišķos IKT projektos[1], nav veikti 

nepieciešamie grozījumi detalizētajā 

projekta aprakstā, kas secīgi ietekmē arī 

izmaiņu savlaicīgu apstiprināšanu MK un 

grozījumu veikšanu projektu iesniegumā. 

Projektu īstenotājiem ir jāmobilizē un 

jāpilnveido projektu vadība”. 

Skatīt precizētu 2.2. 

sadaļu. 
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apstiprināšanu Ministru kabinetā un 

grozījumu veikšanu projekta 

iesniegumā.". 

 

9.  Ziņojuma 

2.2.sadaļa 

“Investīciju risku 

pārvaldība” 

17.08.2021. 

Priekšlikums 

VARAM 

Lūdzam svītrot  2.2.sadaļas "Investīciju 

risku pārvaldība" 3.punkta 25. zemsvītras 

atsaucē minētos projektus, jo VARAM 

ieskatā tie ir tikai daži no projektiem, kuru 

detalizētajos projektu aprakstos tiek veikti 

vai ir jāveic grozījumi, un tie kopumā 

neraksturo problēmu, ko CFLA ir 

vēlējusies uzsvērt pusgada ziņojumā 

attiecībā uz kavējumiem detalizēto 

projektu aprakstu sagatavošanā un 

saskaņošanā. Grozījumi detalizētajos 

projektu aprakstos ir veikti visa pārskata 

perioda ietvaros, kā arī tie tiks veikti 

nākamajā pārskata periodā, līdz ar to 

aicinām pusgada ziņojumā konkrētus 

projektus nenorādīt. 

Ņemts vērā pēc būtības. 
Skatīt izziņas 8.punktu. 

Skatīt precizētu 2.2. 

sadaļu. 

10.  Ziņojuma 

2.2.sadaļa 

“Investīciju risku 

pārvaldība” 

30.08.2021. 

Priekšlikums 

Veselības ministrija 

19.lpp. pirmajā rindkopā trešajā teikumā 

vārdus“....detalizētā projekta apraksta 

izstrāde ir ieilgusi” aizstāt ar 

vārdiem"...detalizētā projekta apraksta 

izmaiņu izstrāde bija ieilgusi". 

Ņemts vērā Skatīt precizētu 2.2.sadaļu 
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11.  Ziņojuma 

2.2.sadaļa 

“Investīciju risku 

pārvaldība” 

30.08.2021. 

Priekšlikums 

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 

 

no CFLA puses ierosinājums nelielam 

precizējumam ziņojuma 20.lpp., ņemot 

vērā, ka 10.08.2021. ir noslēgta 

vienošanās par ZM projekta Nr. 

2.2.1.1/20/I/003 īstenošanu un 

14.07.2021. ir iesniegts EM projekts Nr. 

2.2.1.1/21/I/006: 

 

(3) Tāpat, ņemot vērā maksimālā projektu 

īstenošanas laika beigu tuvošanos, īpaši 

svarīgi projektu īstenotājiem nodrošināt 

augstu projekta vadības kapacitāti šobrīd 

vēl projektu iesniegumu atlases procesā 

esošajiem projektiem, kuriem vienošanās 

par projektu īstenošanu vēl nav 

noslēgta, t.i., Zemkopības ministrijas 

projektā “Zemkopības ministrijas un tās 

padotībā esošo iestāžu informācijas un 

komunikācijas tehnoloģiju attīstība 2. 

kārta” (kopējais finansējums 2 milj. euro, 

ERAF – 1,7 milj. euro), Ekonomikas 

ministrijas projektā “Ekonomikas 

ministrijas resora administratīvā procesa 

digitālā transformācija” (kopējais 

finansējums 600 000 euro, ERAF – 510 

000 euro), Valsts zemes dienesta projektā 

“Kadastra informācijas sistēmas 

modernizācija un datu pakalpojumu 

attīstība” (kopējais finansējums 3 milj. 

Ņemts vērā Skatīt precizētu 2.2.sadaļu 
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euro, ERAF – 2,55 milj. euro), Valsts 

ieņēmuma dienesta projektā “Eksporta un 

e-komercijas procesi e-muitā” (kopējais 

finansējums 1,7 milj. euro, ERAF – 1,445 

milj. euro) un projektā “Nodokļu 

pakalpojumu automatizācija” (kopējais 

finansējums 2,7 milj. euro, ERAF – 2,3 

milj. euro). 

 

12.  Ziņojuma 2.2. 

sadaļa “Investīciju 

risku pārvaldība” 

17.08.2021. 

Priekšlikums 

Satiksmes ministrija (SM) 

Lūdzam precizēt informatīvajā ziņojuma 

sadaļas 2.2. “Investīciju risku pārvaldība” 

1.punkta 1.apakšpunkta (16.lpp) pirmo 

teikumu šādā redakcijā: “rekonstruētās 

vai modernizētās dzelzceļa līnijas  (augsts 

risks FM skatījumā) – pārtrauktā Latvijas 

dzelzceļa tīkla elektrifikācijas projekta 

vietā, atbilstoši Ministru kabineta 

rīkojumam Nr.371 , tika atbalstīts SM 

priekšlikums īstenot trīs jaunus  dzelzceļa 

infrastruktūras modernizācijas projektus 

ar kopā 104,8 milj. euro KF 

līdzfinansējumu, t.sk. vienam projektam  

VAS “Latvijas dzelzceļš” ir radis 

nepieciešamo savu privāto 

līdzfinansējumu un tā īstenošana ir 

uzsākta.” 

 

Ņemts vērā. Skatīt precizētu ziņojuma 

2.2.sadaļu.  

13.  Ziņojuma 2.2. 

sadaļa “Investīciju 

risku pārvaldība” 

17.08.2021. 

Priekšlikums 

SM 

Ņemts vērā.  Skatīt ziņojuma 2.2. 

sadaļas “Investīciju risku 

pārvaldība” 1.punkta 
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Lūdzam precizēt informatīvajā ziņojuma 

sadaļas 2.2. “Investīciju risku pārvaldība” 

1.punkta 1.apakšpunkta (16.lpp) 

13.zemsvītras piezīmes pēdējo teikumu 

izsakot to šādā redakcijā: “Ņemot vērā 

radušos ietaupījumus īstenošanā esošajos 

projektos, ir izveidojies KF līdzekļu 

atlikums 6,6 milj. euro apjomā.”  

Balstoties uz SM atsūtīto e-pastu 

18.08.2021., atlikuma summa precizēta uz 

6,5 milj. euro. 

1.apakšpunkta (16.lpp.) 

13.zemsvītras piezīmes 

pēdējo teikumu. 

14.  Ziņojuma 2.2. 

sadaļa “Investīciju 

risku pārvaldība” 

17.08.2021. 

Priekšlikums 

SM 

Lūdzam precizēt informāciju (16.lpp) par 

rādītāja i.4.5.1.ak (CO15) “Jaunizbūvētu 

vai uzlaboto tramvaja un metro līniju 

kopējais garums” (turpmāk – rādītājs 

i.4.5.1.ak) pašreizējo vērtību ziņojuma 

15.zemsvītras piezīmē un 4.5.1.specifiskā 

atbalsta mērķa rādītāja datu punktu attēlā 

Nr. 9 “Līdz 2021. gada 12. jūlijam 

snieguma ietvara iznākuma rādītāju 

līgumos plānoto un sasniegto vērtību 

salīdzinājums (SAM rādītāji)”. Vēršam 

uzmanību, ka atbilstoši 4.5.1.specifiskā 

atbalsta mērķa rādītāju pasē noteiktajam 

rādītāja i.4.5.1.ak (CO15) mērķa vērtība ir 

sasniegta, kad būvobjekts tiek nodots 

ekspluatācijā. Rādītāja i.4.5.1.ak 

pašreizējā izpilde ir 2,92 km (14,6%), 

nevis 0,63 km (3%), jo projektā Nr. 

4.5.1.1/16/I/003 “Videi draudzīga 

sabiedriskā transporta attīstība 

Daugavpils pilsētā” 2020.gada 3.februārī 

tika nodots ekspluatācijā tramvaja līnijas 

Sniegts skaidrojums 

FM progresa datiem izmanto KPVIS 

redzamo informāciju: balstoties uz 

18.08.2021 datiem KPVIS, rādītāja  

i.4.5.1.ak (CO15) “Jaunizbūvētu vai 

uzlaboto tramvaja un metro līniju kopējais 

garums” aktuālā vērtība joprojām ir 0,63 

km. 
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posms 18. Novembra iela-Veselības iela-

Stropu ciems 2,32 km garumā. 

15.  Ziņojuma 2.3. 

sadaļa “Projektos 

konstatētie 

pārkāpumi un 

rīcība” 

17.08.2021. 

Priekšlikums 

VARAM 

Lūdzam papildināt pusgada ziņojuma 2.3. 

sadaļu “Projektos konstatētie pārkāpumi 

un rīcība” ar skaidrojumu un informāciju 

par projektos jau apturētajiem 

maksājumiem pirms audita gala 

ziņojuma; 

Sniegts skaidrojums 

Valdībai sniedzamā MK pusgada 

konspektīvā ziņojumā nav nepieciešama 

pārlieka detalizācija par dažādu auditu un 

pārbaužu gaitā uz laiku apturētajiem 

maksājumiem, jo tas ir tikai preventīvs 

pasākums, savukārt pēc audita vai  

pārbaužu ziņojuma apstiprināšanas, 

neatbilstoši veikto izdevumu apjoms bieži 

vien atšķiras no sākotnēji iezīmētās 

“riska” summas (vairumā gadījumu 

mazāks). Atbildīgām iestādēm ir pieejama 

visa detalizētā informācija KP VIS un arī 

neskaidrie jautājumi operatīvi risināmi 

tiešā komunikācijā, sadarbībā ar CFLA. 

 

16.  3. sadaļa 

“EEZ/Norvēģijas 

grantu investīciju 

progress” 

17.08.2021. 

Priekšlikums 

VARAM 

Lūdzam precizēt 14. attēlā pie “Klimats 

un vide” norādītos skaitļus un ciparus aiz 

komata, jo par Sanācijas progresu norādīts 

+10,2 miljoni eiro, lai gan apstiprināto trīs 

atklāto konkursa projektu grantu summa 

ir 10 129 311 eiro, kas noapaļojot veido 

10,1 miljonus eiro. 

Ņemts vērā. Precizēts grafiks Nr.14. 

17.  3. sadaļa 

“EEZ/Norvēģijas 

grantu investīciju 

progress” 

17.08.2021. 

Priekšlikums 

VARAM 

Lūdzam precizēt 14. attēlā pie “Klimats 

un vide” norādītos skaitļus, Valsts 

budžeta izdevumu joslu, pieskaitot 

Ņemts vērā. Precizēts grafiks Nr.14. 
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summu 1 956 074,92 eiro apmērā, 

pamatojoties uz 3 sanācijas atklātā 

konkursa projektiem izmaksāto avansu 

līdz š.g. 4. augustam. 

18.  4. sadaļa “ES fondu 

2021. – 2027. gada 

un Atveseļošanas 

fonda investīcijas” 

30.08.2021. 

Priekšlikums 

Veselības ministrija 

32.lpp. trešajā rindkopā no apakšas, 

lūdzam svītrot vārdus “veselības aprūpe”, 

tā kā veselības aprūpē nav plānots uzsākt 

investīcijas jau 2021. gada beigās vai 

2022. gada pirmajā ceturksnī atbilstoši 

darbības programmas 2021.–2027.gadam 

papildinājuma 30.07.2021 iterācijā 

noteiktajam (plānotais SAM 

4.1.3.3.atlases uzsākšanas laiks ir 

2023.gada I ceturksnis). Vienlaikus 

lūdzam arī no pusgada ziņojuma 

pielikuma Nr.3 “Indikatīvais plānotais 

atlases uzsākšanas laiks” dzēst SAM 

4.1.3.3. “Pilnveidot pacientu drošību un 

aprūpes kvalitāti” nosaukumu iepriekš 

minētā iemesla dēļ. 

Ņemts vērā Skatīt precizētu 4.sadaļu 

19.  4. sadaļa “ES fondu 

2021. – 2027. gada 

un Atveseļošanas 

fonda investīcijas” 

17.08.2021. 

Priekšlikums 

VARAM 

Lūdzam precizēt vai nelietot  atsaucē 

Nr.70 pusgada ziņojuma 4. sadaļā “ES 

fondu 2021. – 2027. gada un 

Atveseļošanas fonda investīcijas” 

norādīto Ministru kabineta 2021. gada 

18.marta sēdes protokolu Nr.28, jo tas 

Ņemts vērā. 

Precizēta zemsvītras atsauces redakcija, 

skaidrojot, ka tajā uzskaitās ministrijas ir 

tās, uz kurām attiecās iepriekš noteiktais 

termiņš, 2021.gada 15.maijs, bet 

aktuālākā informācija ir šī ziņojuma 

4.pielikumā. 

Sk. precizēto ziņojuma 

4.sadaļu. 
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vairs nesniedz aktuālu informāciju par 

ieguldījumu priekšnosacījumu izpildi no 

atbildīgo ministriju puses. Saskaņā ar 

piedāvāto redakciju, arī VARAM šobrīd 

kavē ieguldījumu priekšnosacījumu 

izpildi, kas, atbilstoši ziņojuma 

pielikumam, ir izpildīti. Piemēram, 

Digitālās transformācijas pamatnostādnes 

2021.-2027.gadam ir apstiprinātas ar MK 

2021.gada 7.jūlija rīkojumu Nr.490. 

Tāpēc aicinām atsaukties tikai uz 

ziņojuma pielikumu Nr. 2, kurā ir sniegta 

aktuālā informācija par ieguldījumu 

priekšnosacījumu izpildi; 

20.   Ziņojuma 4.sadaļa 

“ES fondu 2021. – 

2027. gada un 

Atveseļošanas 

fonda investīcijas” 

17.08.2021. 

Priekšlikums 

SM 

Informatīvā ziņojuma 4.sadaļā “ES fondu 

2021. – 2027. gada un Atveseļošanas 

fonda investīcijas” (32.lpp) minēts, ka 

investīciju uzsākšanai potenciāli kavējošs 

faktors ir, ka nacionāli vairākas nozaru 

ministrijas kavē ieguldījumu 

priekšnosacījumu izpildi un attiecīgi ir 

nepieciešams iespējami ātri pabeigt 

nozaru plānošanas dokumentu izstrādi, 

saskaņošanu un nodrošināt to 

apstiprināšanu MK. 

Vēršam uzmanību, ka neizpildītie 

ieguldījumu priekšnosacījumi nav šķērslis 

investīciju uzsākšanai, jo atbilstoši 

Ņemts vērā, sniegts skaidrojums. 

Vēršam uzmanību, ka, lai arī 

priekšnosacījumu izpilde nav tiešā veidā 

saistīta ar iespēju investīcijas uzsākt, 

priekšnosacījumu nosacījumu izpildes 

saskaņošana ar EK novērš risku 

potenciālai investīciju neattiecināmībai. 

Vienlaikus šo priekšnosacījumu neizpilde 

ir šķērslis ātrāk uzsākamām investīcijām. 

Precīzāks skaidrojums par Regulas 

nosacījumiem ietverts jau esošās 

redakcijas zemsvītras atsaucē. Vienlaikus, 

redakcionāli precizēta arī ziņojuma 

rindkopa. 

FM vērš uzmanību, ka attiecīgās iestādes 

nav izpildījušas šo priekšnoteikumu MK 

noteiktā termiņā līdz 2021.gada 

15.maijam un šis termiņš nav ticis 

pagarināts. 

Skatīt precizēto ziņojuma 

4.sadaļu. 
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Regulas Nr. 2021/10602 15.pantam 

izdevumus par darbībām, kas saistītas ar 

konkrēto mērķi, var iekļaut maksājumu 

pieteikumos, tomēr Eiropas Komisija tos 

neatlīdzina, kamēr tā nav informējusi 

dalībvalsti par ieguldījumu 

priekšnosacījuma izpildi. 

21.  Vispārīgs 17.08.2021. 

Priekšlikums 

VARAM 

Lūdzam pusgada ziņojumu papildināt ar 

informāciju par resursu nodrošināšanu 

atbildīgajām iestādēm to darbības 

nepārtrauktībai pēc 2021. gada 31. 

decembra, jo tehniskās palīdzības projekti 

2014-2020. gada plānošanas periodam no 

2019.gada 1.janvāra līdz 2021. gada 31. 

decembrim (2. kārta) tuvojas 

noslēgumam. 

Ņemts vērā Skatīt papildinājumu 

ziņojuma 4. sadaļā. 

22.  Ziņojuma 

1.pielikums “ES 

fondu 2014. - 2020. 

gada plānošanas 

perioda 

4.2.1.2.pasākuma 

“Veicināt 

energoefektivitātes 

paaugstināšanu 

17.08.2021. 

Priekšlikums 

LM 

Saistībā ar informatīvā ziņojuma projektā 

iekļauto informāciju par valsts ēku 

energoefektivitātes projektiem, kuros 

projektu īstenotāji līdz 2021. gada 31. 

jūlijam nebija noslēguši līgumus par 

būvniecības veikšanu, 2021. gada 17. 

Ņemts vērā Skatīt precizētu 

2.pielikumu. 

                                                 
2 Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2021/1060 (2021. gada 24. jūnijs), ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo 

fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, 

migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai 
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valsts ēkās” 

projektu saraksts, 

kuros būvdarbu 

līgumi nav noslēgti 

līdz 31.07.2021.” 

augustā esam sazinājušies ar Latvijas 

Neredzīgo biedrību kā finansējuma 

saņēmēju projektā “Energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumi Ganību ielā 

197/205, Liepājā” un noskaidrojuši, ka 

finansējuma saņēmējs 2021. gada 5. 

augustā ir aktualizējis iepirkuma plānu un 

2021. gada 9. augustā ir izsludinājis 

iepirkumu par būvniecības veikšanu, 

kuram piedāvājumu iesniegšanas termiņš 

ir 2021. gada 31. augusts. Izsludināšanas 

apliecinājumu 

skat.  https://pvs.iub.gov.lv/show/665359. 

Aicinām, precizējot informatīvā ziņojuma 

projektu (1.pielikumu “ES fondu 2014. - 

2020. gada plānošanas perioda 

4.2.1.2.pasākuma “Veicināt 

energoefektivitātes paaugstināšanu valsts 

ēkās” projektu saraksts, kuros būvdarbu 

līgumi nav noslēgti līdz 31.07.2021.”), 

iespēju robežās ņemt vērā šo papildu 

informāciju. 

23.  Ziņojuma 

1.pielikums “ES 

fondu 2014. - 2020. 

gada plānošanas 

perioda 

4.2.1.2.pasākuma 

“Veicināt 

energoefektivitātes 

paaugstināšanu 

valsts ēkās” 

projektu saraksts, 

18.08.2021. 

Priekšlikums 

IZM 

Papildināt informatīvā ziņojuma 1. 

pielikumā iekļauto informāciju par PIKC 

“Rīgas Valsts tehnikums” projektu 

“Energoefektivitātes paaugstināšanas 

pasākumu īstenošana Profesionālās 

izglītības kompetences centra ”Rīgas 

Valsts tehnikums”, norādot, ka būvdarbu 

līgums ir noslēgts 2021. gada 10. augustā, 

Ņemts vērā. Skatīt precizētu 

2.pielikumu 

https://pvs.iub.gov.lv/show/665359
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kuros būvdarbu 

līgumi nav noslēgti 

līdz 31.07.2021.” 

kā arī norādot tālāk minēto skaidrojumu, 

kāpēc būvdarbu līgums netika noslēgts 

noteiktajā termiņā. 

24.  Ziņojuma 

2.pielikums 

“Informācija par 

nozaru plānošanas 

dokumentu 

statusiem ES fondu 

2021. - 2027.gada 

plānošanas perioda 

ieguldījumu 

priekšnosacījumu 

izpildei. ” 

17.08.2021. 

Priekšlikums 

SM 

Ņemot vērā, ka nesaskaņotu iebildumu 

dēļ pamatnostādņu projekts “Transporta 

attīstības pamatnostādnes 2021.-

2027.gadam” (turpmāk - TAP2027) 

09.08.2021. atkārtoti iesniegts 

izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē, 

lūdzam precizēt informatīvā ziņojuma 

projekta 2.pielikuma sadaļā “Plānotais 

apstiprināšanas datums MK” TAP2027 

plānoto apstiprināšanas datumu Ministru 

kabinetā uz 02.09.2021.  

Ņemts vērā. Skatīt precizēto ziņojuma 

4.pielikumu sadaļā 

“Plānotais apstiprināšanas 

datums MK” 

25.  Ziņojuma 

2.pielikums 

“Informācija par 

nozaru plānošanas 

dokumentu 

statusiem ES fondu 

2021. - 2027.gada 

plānošanas perioda 

ieguldījumu 

priekšnosacījumu 

izpildei. ” 

17.08.2021. 

Priekšlikums 

SM 

Ņemot vērā iesaistīto institūciju skaitu un 

par Ceļu satiksmes drošības plāna 2021.-

2027.gadam (turpmāk  - Plāns) projektu 

izteiktos iebildumus, Plāna projekta 

saskaņošanai un iesniegšanai izskatīšanai 

Ministru kabinetā ir nepieciešams papildu 

laiks, līdz ar to, lūdzam precizēt 

informatīvā ziņojuma projekta 

2.pielikuma sadaļā “Plānotais 

apstiprināšanas datums MK” Plāna 

plānoto apstiprināšanas datumu Ministru 

kabinetā uz 01.10.2021. 

Ņemts vērā. Skatīt precizēto ziņojuma 

4.pielikumu sadaļā 

“Plānotais apstiprināšanas 

datums MK” 
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26.  Ziņojuma 

protokollēmums 
30.08.2021. 

Priekšlikums 

Veselības ministrija 

 

Lūdzam protokollēmumā “Par 

informatīvo ziņojumu “Informatīvais 

ziņojums par Kohēzijas politikas Eiropas 

Savienības fondu investīciju aktualitātēm 

līdz 2021. gada 1. augustam (pusgada 

ziņojums)” 4.punktu precizēt, nosakot 

Veselības ministrijai līdz 2021.gada 1. 

novembrim (nevis līdz 1.oktobrim) 

iesniegt Ministru kabinetam lēmuma 

pieņemšanai priekšlikumu turpmākai 

rīcībai. 

Termiņa pagarinājums līdz 2021.gada 

1.novembrim nepieciešams, jo ņemot 

vērā, ka projekta Nr. 2.2.1.1/18/I/001 

“Veselības nozares informācijas sistēmu 

(reģistri) modernizācija, attīstība un 

integrācija ar e-veselības informācijas 

sistēmu” (turpmāk – VIS 

projekts) plānotie procesi, kuri tiek 

īstenoti izmantojot Vadības informācijas 

sistēmu (turpmāk – VIS) ir savstarpēji 

saistīti gan apstrādājamās informācijas, 

gan tehnoloģisko risinājumu jomā ar e-

veselības sistēmu. Mainot pieeju e-

veselības sistēmas tālākai attīstībai, tas 

bija jāņem vērā arī VIS projektā, kura 

īstenošanas viens no mērķiem ir veicināt 

vienotu digitālās veselības sistēmas 

izstrādi un ieviešanu, kurā jebkurš 

Ņemts vērā Skatīt precizētu 

protokollēmumu. 
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veselības nozares biznesa process un tā 

administrēšana ir savstarpēji saistīti un 

iekļauti, un tiek pārvaldīti kā vienota 

sistēma. Tādējādi VIS projekta realizācija 

ir riskanta, pirms ir izveidota vienota e-

veselības platforma.    

VIS projekta īstenošanas gaitā 

Nacionālais veselības dienests ir saskaries 

ar vairākiem izaicinājumiem, kas radīja 

kavēšanos VIS projekta laika grafikā 

plānotajām darbībām, tai skaitā 

nomainījās VIS projektā iesaistītie 

darbinieki. Ievērojams izaicinājums bija 

arī COVID-19 ārkārtas situācija, kurā 

Nacionālā veselības dienesta 

darbiniekiem, kā arī resora pārējo iestāžu 

darbiniekiem, it īpaši IT personālam tika 

uzdoti vairāki neatliekami papildu 

uzdevumi ar kritiski augstu prioritāti, 

atvēlot to īstenošanai kritiski īsu laika 

posmu, t.sk. informācijas tehnoloģiju 

risinājumu kopa “Vienotais Vakcinācijas 

Tīkls” masveida vakcinācijas 

procesa  atbalstam (ViVat) un COVID-19 

sertifikāta sistēmu izveide.   

Pamatojoties uz augstāk minēto un ņemot 

vērā saspringto laika grafiku ViVat 

sistēmas pielāgošanai revakcinācijas 

nodrošināšanai, Metu konkursa 

sagatavošanu vienotas e-veselības 

platformas izveidei (plānotais 

piedāvājumu iesniegšanas termiņš 2021. 

gada oktobris), kuru finansēs no augstas 
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gatavības projektiem paredzētā 

finansējuma, kā arī  izmaiņu un labojumu 

nodrošināšanu COVID-19 sertifikātu 

sistēmai, informējam, ka Nacionālais 

veselības dienests izvērtē iespēju 

atteikties no VIS projekta realizācijas līdz 

ar to lūdzam pagarināt ziņojuma par VIS 

projektu iesniegšanu līdz 2021. gada 1. 

novembrim.  Vienlaikus esošā 

finansējuma ietvaros tiek meklēts 

risinājums citu saistošu darbību 

īstenošanai. 

27.  Ziņojuma 

protokollēmums  
16.08.2021. 

Priekšlikums 

KM 

Ņemot vērā informatīvā ziņojuma otrajā 

sadaļā sniegto informāciju, saskaņā ar 

Ministru kabineta 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” 

51.4 7. apakšpunktu atbalstīt atsevišķu 

izņēmuma gadījumu piemērošanu un 

atļaut Centrālajai finanšu un līgumu 

aģentūrai pagarināt trīs VAS “Valsts 

nekustamie īpašumi” SAM 5.6.1. ietvaros 

īstenoto projektu īstenošanas termiņus 

virs sešiem mēnešiem (līdz 2023.gada 

31.decembrim) 

Ņemts vērā. Sk. protokollēmuma 

5.punktu 
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Atbildīgā amatpersona 

  

 (paraksts*) 

 

Piezīme. * Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par 

elektronisko dokumentu noformēšanu. 

Svetlana Ševčenko 

(par projektu atbildīgās amatpersonas vārds un uzvārds) 

Finanšu ministrijas ES fondu investīciju pārvaldības departamenta  

ES fondu investīciju ziņojumu nodaļas vadītāja 

(amats) 

67095614 

(tālruņa un faksa numurs) 

svetlana.sevcenko@fm.gov.lv 

(e-pasta adrese) 

 
 

mailto:%20svetlana.sevcenko@fm.gov.lv

