2. pielikums
Informatīvajam ziņojumam "Informatīvais ziņojums par Kohēzijas politikas
Eiropas Savienības fondu investīciju aktualitātēm (pusgada ziņojums)"

Priekšlikumi atbalsta samazinājuma nepiemērošanai projektos

1

Specifiskā atbalsta mērķa numurs

Nr.p.k.

1) Dati apkopoti analīzei, balstoties uz MK 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"
51.3 punktā noteikto. Tabulā apkopoti divi finanšu avoti: ES fondu finansējums un valsts budžeta finansējums (Valsts budžeta dotācijas pašvaldībām aprēķinos neizmanto).
2) Projektos identificētās novirzes virs noteikumos noteiktajiem 25 % ir iekrāsotas.
3) Projektu kārtošanas prioritāte: Iespējamās atbalsta samazinājuma summas secībā no lielākās uz mazāko, atbildīgo iestāžu dalījumā
Sagatavots 24.02.2020.

2

Finansējuma saņēmējs

Projekta nosaukums

Kopā ar virsplāna izpildi
Projekti ar plānu izpildi līdz 75%
1) Izņēmuma gadījumi, atbilstoši MK noteikumu 784 51. 4 1. - 51. 4 6. apakšpunktiem un
51. 1 punktam
2) Projekti, kuriem atbildīgā iestāde rosina lemt par atbalsta nesamazināšanu
2.1.) Projekti, kuriem nebūtisks kavējums (līdz vienam mēnesim) - MK rosināt lemt par
atbalsta nesamazināšanu
3) Nepieciešama papildu informācija, turpmāka rīcība.
4)Atbildīgā iestāde rosina piemērot atbalsta samazinājumu
3
4

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ierosinājumi

1

2

2.2.1

4.2.2

VALSTS KANCELEJA

Preiļu novada dome

FMzinop2_25022020_Fin_disc_.xlsx

Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu
vienotā platforma

Preiļu novada pašvaldības ēkas
energoefektivitātes uzlabošana Raiņa bulvārī
19, Preiļos

Iespējamais
Izpilde virs plāna Izpildītie %
atbalsta
(+), neizpilde(-), (projektu
samazinājums (ES
0=100%
skaits)
fondu +Valsts
Priekšlikums MK lēmumam: Saskaņā ar MK 2014. gada 16. decembra noteikumu Nr. 784 51.4.7. apakšpunktu atbalstīt atsevišķu
budžeta daļa)
izņēmuma gadījumu piemērošanu un atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai nesamazināt ES fonda un valsts budžeta
103%
24 543 563
līdzfinansējumu, ja tāds projektā ir paredzēts, par starpību, kas pārsniedz 25 % no plānoto maksājuma pieprasījumu iesniegšanas
(1335)
grafikā paredzētā: (1) saskaņā ar atbildīgo iestāžu iesniegtajiem priekšlikumiem: - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
-69 713 604
-109 647 760
31% (169)
ministrijai pieciem projektiem; - Izglītības un zinātnes ministrijai septiņiem projektiem; - Veselības ministrijai 31 projektam; Ekonomikas ministrijai sešiem projektiem; - Labklājības ministrijai vienam projektam; - Tieslietu ministrijai vienam projektam,
-104 201 900
109
-66 638 133
kuriem ieviešanas kavējumi saistīti, galvenokārt, ar trešo personu rīcību: (2) četriem projektiem, kas projekta īstenošanas līguma
ietvaros uzņemto saistību izpildi nodrošināja 2020.gada janvārī
-3 776 060
51
-1 965 550
-908 161

4

-614 705

-675 121
-86 517
5

4
1
6

-475 230
-19 986
7

-980 184

5

-510 513

-439 511

-240 952

25,52%

47,37%

8

-291 980

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija rosina nepiemērot finanšu disciplīnu. Valsts kancelejas pamatojums:
"Valsts kanceleja lūdz MK attiecībā uz projektu Nr. 2.2.1.1/17/I/016 “Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotā platforma”2019. gadā iesniegti maksājumi par 150 614 euro jeb 26 % no plānotā. Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 784 51.3 punktu projektam būtu
jāsamazina ES fondu un valsts budžeta atbalsts par 291 980 euro . Valsts kanceleja skaidro plāna izpildes novirzi lielāku par 25 % ar
to, ka plānojot nepieciešamo finansējumu 2019. gadam, vēl nebija veikts iepirkums. Vienlaikus Valsts kanceleja skaidro, ka ir veiktas
operatīvas darbības darbu kavēšanās risku mazināšanai. Projekta īstenotājs atzīst pārāk optimistisku finanšu plānošanu. Turpmāk
maksājumu pieprasījumus plānos piesardzīgāk – gadījumos, kad nav skaidrs iepirkuma rezultāts, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai
maksājumu pieprasījumu plānošanā piemērojot piesardzības/konservatīvu metodi un izvērtējot uz riskiem balstītu pieeju atkarībā no
projekta attīstības stadijas u.c. faktoriem, lai uzlabotu plānošanas kvalitāti (izpilde pret plānu precizitāte/sniegums). Ierosināto rīcību
atbalsta VARAM kā 2.2.1.1. pasākuma “Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu
optimizēšana un attīstība” atbildīgā iestāde. Plašāka informācija pieejama ES fondu tīmekļa vietnē ES fondi 2014 - 2020 → Ieviešana
→ Ieviešanas plāni un to izpilde → 2019→”2. Projektu iesniegšanas plānu izpilde ierobežotas projektu iesniegšanas atlašu projektiem
un maksājumu pieprasījumu iesniegšanas plānu izpilde” → XII mēnesis → ”Slēgums” → izklājlapā V_KANC_zin"

-126 500

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija rosina nepiemērot finanšu disciplīnu. Pamatojums: "Preiļu novada domes
projektam Nr. 4.2.2.0/17/I/101 “Preiļu novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes uzlabošana Raiņa bulvārī 19, Preiļos” - 2019. gadā
iesniegti maksājumi par 216 164 euro jeb 47 % no plānotā. CFLA ir saņēmusi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (turpmāk
– KNAB) 14.11.2019. vēstuli Nr.1/6341 „Par informācijas sniegšanu”, kurā KNAB informē, ka 04.10.2019. ir uzsākts kriminālprocess
Nr.16870004319 par iespējamu Preiļu novada domes ēkas pieņemšanas ekspluatācijā akta viltošanu saistībā ar Preiļu novada domes
ēkas atjaunošanas un teritorijas labiekārtošanas 1. un 2. kārtas būvdarbiem. 05.12.2019. vadības grupas sēdē (05.12.2019. vadības
grupas protokols Nr.113) tika pieņemts lēmums atzīt līguma Nr.4-26/2018/16 un līguma Nr. 4-26/2018/15 izmaksas (attiecināmo daļu,
t.sk., veikto avansa maksājumu) par neatbilstoši veiktiem izdevumiem līdz lēmuma pieņemšanai KNAB ierosinātajā kriminālprocesā.
CFLA vērtējumā finanšu disciplīnas pasākumi šobrīd nebūtu jāpiemēro. VARAM kā 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši
pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu
izmantošanu pašvaldību ēkām” atbildīgā iestāde atbalsta ierosināto rīcību un aicina projektam nesamazināt ES fonda un valsts budžeta
līdzfinansējumu"

1

3

4

Specifiskā atbalsta mērķa numurs

Nr.p.k.

2

2

5.3.1

4.2.2

Finansējuma saņēmējs

Projekta nosaukums

Kopā ar virsplāna izpildi
Projekti ar plānu izpildi līdz 75%
1) Izņēmuma gadījumi, atbilstoši MK noteikumu 784 51. 4 1. - 51. 4 6. apakšpunktiem un
1
51. punktam
2) Projekti, kuriem atbildīgā iestāde rosina lemt par atbalsta nesamazināšanu
2.1.) Projekti, kuriem nebūtisks kavējums (līdz vienam mēnesim) - MK rosināt lemt par
atbalsta nesamazināšanu
3) Nepieciešama papildu informācija, turpmāka rīcība.
4)Atbildīgā iestāde rosina piemērot atbalsta samazinājumu
3
4

SIA "Kandavas komunālie pakalpojumi"

Grobiņas novada dome
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"Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība
Kandavā, II kārta"

"Energoefektivitātes paaugstināšana
pirmsskolas izglītības iestādes "Čiekuriņš"
ēkai"

Iespējamais
Izpilde virs plāna Izpildītie %
atbalsta
(+), neizpilde(-), (projektu
samazinājums (ES
0=100%
skaits)
4.
fondu +Valsts
Priekšlikums MK lēmumam: Saskaņā ar MK 2014. gada 16. decembra noteikumu Nr. 784 51. 7. apakšpunktu atbalstīt atsevišķu
budžeta daļa)
izņēmuma
gadījumu
piemērošanu
un
atļaut
Centrālajai
finanšu
un
līgumu
aģentūrai
nesamazināt
ES fonda un valsts budžeta
103%
24 543 563
līdzfinansējumu, ja tāds projektā ir paredzēts, par starpību, kas pārsniedz 25 % no plānoto maksājuma pieprasījumu iesniegšanas
(1335)
grafikā paredzētā: (1) saskaņā ar atbildīgo iestāžu iesniegtajiem priekšlikumiem: - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
-69 713 604
-109 647 760
31% (169)
ministrijai pieciem projektiem; - Izglītības un zinātnes ministrijai septiņiem projektiem; - Veselības ministrijai 31 projektam; Ekonomikas ministrijai sešiem projektiem; - Labklājības ministrijai vienam projektam; - Tieslietu ministrijai vienam projektam,
-104 201 900
109
-66 638 133
kuriem ieviešanas kavējumi saistīti, galvenokārt, ar trešo personu rīcību: (2) četriem projektiem, kas projekta īstenošanas līguma
ietvaros uzņemto saistību izpildi nodrošināja 2020.gada janvārī
-3 776 060
51
-1 965 550
-908 161

4

-614 705

-675 121
-86 517
5

4
1
6

-475 230
-19 986
7

-184 407

-68 829

60,82%

64,05%

-66 741

-20 970

8
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija rosina nepiemērot finanšu disciplīnu. Pamatojums:"Skaidrojam, ka
novirzes no projekta naudas plūsmas un īstenošanas laika grafika radušās, jo laika periodā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai:
• finansējuma saņēmējs veica rūpīgu iepirkuma dokumentu sagatavošanu būvdarbu iepirkuma pretendentu konkurences
nodrošināšanai, lai saņemtu labākos un tirgus cenām atbilstošākos piedāvājumus. Rūpīgas plānošanas rezultātā Finansējuma saņēmējs
par iepirkuma procedūras nolikumu saņēma pozitīvu iepirkuma pirmspārbaudes atzinumu no CFLA, kā arī lielu piedāvājumu skaitu piecus piedāvājumus.
• Iepirkuma komisija veica rūpīgu visu piecu saņemto piedāvājumu izvērtēšanu un konstatēja, ka visi piedāvājumi ir atbilstoši
nolikuma prasībām, piedāvājums ar zemāko cenu nav nepamatoti lēts un ir atbilstošs tirgus cenām, savukārt konkursā dārgākais
piedāvājums gandrīz divreiz pārsniedz piedāvājumu ar viszemāko cenu. Par konkursa uzvarētāju tika atzīsts saimnieciski izdevīgākais
piedāvājums ar zemāko piedāvāto līgumcenu.
• finansējums saņēmējam bija jāveic papildus pasākumi, kas saistās ar dokumentu sagatavošanu izskatīšanai Kandavas novada
pašvaldības domes ārkārtas sēdē un kredītlīdzekļu saņemšanu Valsts kasē (trešā puse). Līdz ar to laiks, kas vajadzīgs domes lēmuma
saņemšanai, aizdevuma pieprasījumam un finansējuma saņemšanai, aizkavēja līguma slēgšanu un maksājumu izmaksu."

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija rosina nepiemērot finanšu disciplīnu. Pamatojums: "Grobiņas novada
domes projektam Nr. 4.2.2.0/17/I/072 “Energoefektivitātes paaugstināšana pirmsskolas izglītības iestādes "Čiekuriņš" ēkai” - 2019.
gadā iesniegti maksājumi par 122 605 euro jeb 64 % no plānotā. Būtiskās nobīdes no finansējuma apguves plāna radušās sakarā ar
sarežģījumiem būvniecības norisē, par kuriem FS savlaicīgi un regulāri ir informējis. Būvdarbu veicējs būtiski kavē būvdarbu līguma
izpildes grafiku. Papildus tam būvprojekta izstrādātājs atteicās no autoruzraudzības veikšanas, tādēļ bija jāmeklē cits autoruzraudzības
nodrošinātājs. CFLA vērtējumā finanšu disciplīnas pasākumi šobrīd nebūtu jāpiemēro. VARAM kā 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa
“Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu
izmantošanu pašvaldību ēkām” atbildīgā iestāde atbalsta ierosināto rīcību un aicina projektam nesamazināt ES fonda un valsts budžeta
līdzfinansējumu."

1

5

Specifiskā atbalsta mērķa numurs

Nr.p.k.

3

2

2.2.1

Finansējuma saņēmējs

Projekta nosaukums

Kopā ar virsplāna izpildi
Projekti ar plānu izpildi līdz 75%
1) Izņēmuma gadījumi, atbilstoši MK noteikumu 784 51. 4 1. - 51. 4 6. apakšpunktiem un
1
51. punktam
2) Projekti, kuriem atbildīgā iestāde rosina lemt par atbalsta nesamazināšanu
2.1.) Projekti, kuriem nebūtisks kavējums (līdz vienam mēnesim) - MK rosināt lemt par
atbalsta nesamazināšanu
3) Nepieciešama papildu informācija, turpmāka rīcība.
4)Atbildīgā iestāde rosina piemērot atbalsta samazinājumu
3
4

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

FMzinop2_25022020_Fin_disc_.xlsx

Latvijas eksporta un investīciju informācijas
sistēma

Iespējamais
Izpilde virs plāna Izpildītie %
atbalsta
(+), neizpilde(-), (projektu
samazinājums (ES
0=100%
skaits)
4.
fondu +Valsts
Priekšlikums MK lēmumam: Saskaņā ar MK 2014. gada 16. decembra noteikumu Nr. 784 51. 7. apakšpunktu atbalstīt atsevišķu
budžeta daļa)
izņēmuma
gadījumu
piemērošanu
un
atļaut
Centrālajai
finanšu
un
līgumu
aģentūrai
nesamazināt
ES fonda un valsts budžeta
103%
24 543 563
līdzfinansējumu, ja tāds projektā ir paredzēts, par starpību, kas pārsniedz 25 % no plānoto maksājuma pieprasījumu iesniegšanas
(1335)
grafikā paredzētā: (1) saskaņā ar atbildīgo iestāžu iesniegtajiem priekšlikumiem: - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
-69 713 604
-109 647 760
31% (169)
ministrijai pieciem projektiem; - Izglītības un zinātnes ministrijai septiņiem projektiem; - Veselības ministrijai 31 projektam; Ekonomikas ministrijai sešiem projektiem; - Labklājības ministrijai vienam projektam; - Tieslietu ministrijai vienam projektam,
-104 201 900
109
-66 638 133
kuriem ieviešanas kavējumi saistīti, galvenokārt, ar trešo personu rīcību: (2) četriem projektiem, kas projekta īstenošanas līguma
ietvaros uzņemto saistību izpildi nodrošināja 2020.gada janvārī
-3 776 060
51
-1 965 550
-908 161

4

-614 705

-675 121
-86 517
5

4
1
6

-475 230
-19 986
7

-46 485

72,44%

-4 323

8
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija rosina nepiemērot finanšu disciplīnu. Pamatojums: "Latvijas Investīciju
un attīstības aģentūras projektam Nr. 2.2.1.1/17/I/026 “Latvijas eksporta un investīciju informācijas sistēma” - 2019. gadā iesniegti
maksājumi par 122 164 euro jeb 72 % no plānotā. Būtiskākās nobīdes no finansējuma apguves plāna radušās sakarā ar lēno iepirkumu
gaitu - 2019. gadā 2 iepirkumi (projektu vadības un informācijas sistēmas (turpmāk - IS) izstrādes) noslēdzās 7 mēnešus vēlāk, nekā
bija plānots. Konkursa procedūrā ar sarunām par IS izstrādi konstatēta nepieciešamība precizēt gan tehniskās specifikācijas, gan
finanšu piedāvājuma formu. 13.01.2020. saņemta Ekonomikas ministrijas vēstule par projekta riskiem, kurā norādīts, ka kopējais IS
izstrādes termiņš šobrīd iekļaujas projekta termiņā. 07.12.2019. pieņemti IS izstrādes 1.posma nodevumi, 27.12.2019. projekta vadības
grupa saskaņoja un pieņēma 2.posma nodevumus. CFLA skatījumā finanšu neizpilde radusies iepriekš neplānotu apstākļu rezultātā,
ņemot vērā šobrīd novērojamo darbu ieviešanas progresu, finanšu disciplīnas pasākumi nebūtu piemērojami. Ņemot vērā, ka ir
noslēgts iepirkuma līgums par IS izstrādi un tiek veikti izstrādes darbi, VARAM kā 2.2.1.1. pasākuma “Centralizētu publiskās
pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” atbildīgā iestāde atbalsta ierosināto rīcību un
aicina projektam nesamazināt ES fonda un valsts budžeta līdzfinansējumu"

Specifiskā atbalsta mērķa numurs

Nr.p.k.

4

Finansējuma saņēmējs

Projekta nosaukums

Kopā ar virsplāna izpildi
Projekti ar plānu izpildi līdz 75%

1) Izņēmuma gadījumi, atbilstoši MK noteikumu 784 51. 4 1. - 51. 4 6. apakšpunktiem un
1
51. punktam
2) Projekti, kuriem atbildīgā iestāde rosina lemt par atbalsta nesamazināšanu
2.1.) Projekti, kuriem nebūtisks kavējums (līdz vienam mēnesim) - MK rosināt lemt par
atbalsta nesamazināšanu
3) Nepieciešama papildu informācija, turpmāka rīcība.
4)Atbildīgā iestāde rosina piemērot atbalsta samazinājumu
1
2
3
4
Izglītības un zinātnes ministrijas ierosinājumi

1

2

3

1.1.1

SIA "ENERGOSERT"

1.1.1 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latima"

8.1.2

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA
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Energoietilpīga ražošanas procesa optimāla
plānošana un tā elektroenerģijas patēriņa
optimizācija atkarībā no tirgus cenas izmaiņām

Toksicitātes pētījums (28 dienas) izmantojot
žurku modeli

Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību
vidi Ogres novadā

Iespējamais
Izpilde virs plāna Izpildītie %
atbalsta
(+), neizpilde(-), (projektu
samazinājums (ES
0=100%
skaits)
4.
fondu +Valsts
Priekšlikums MK lēmumam: Saskaņā ar MK 2014. gada 16. decembra noteikumu Nr. 784 51. 7. apakšpunktu atbalstīt atsevišķu
budžeta daļa)
izņēmuma
gadījumu
piemērošanu
un
atļaut
Centrālajai
finanšu
un
līgumu
aģentūrai
nesamazināt
ES fonda un valsts budžeta
103%
24 543 563
līdzfinansējumu, ja tāds projektā ir paredzēts, par starpību, kas pārsniedz 25 % no plānoto maksājuma pieprasījumu iesniegšanas
(1335)
grafikā paredzētā: (1) saskaņā ar atbildīgo iestāžu iesniegtajiem priekšlikumiem: - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
-69 713 604
-109 647 760
31% (169)
ministrijai pieciem projektiem; - Izglītības un zinātnes ministrijai septiņiem projektiem; - Veselības ministrijai 31 projektam; Ekonomikas ministrijai sešiem projektiem; - Labklājības ministrijai vienam projektam; - Tieslietu ministrijai vienam projektam,
-104 201 900
109
-66 638 133
kuriem ieviešanas kavējumi saistīti, galvenokārt, ar trešo personu rīcību: (2) četriem projektiem, kas projekta īstenošanas līguma
ietvaros uzņemto saistību izpildi nodrošināja 2020.gada janvārī
-3 776 060
51
-1 965 550
-908 161

4

-614 705

-675 121
-86 517
5

4
1
6

-475 230
-19 986
7

-913 048

7

-486 210

-262 367

-231 933

-105 142

5,72%

44,15%

0,00%

8

-192 799

Izglītības un zinātnes ministrija rosina nepiemērot finanšu disciplīnu. Pamatojums: "2019.gadā faktiski veikto izdevumu un
sadarbības iestādē iesniegto maksājuma pieprasījumu plāna (turpmāk – maksājuma pieprasījumu plāns) neizpilde lielāka par 25% (5%
izpilde) ir radusies līgumpētījuma izpildītāja - Rīgas Tehniskās universitātes - darbu izpildes kavējumu dēļ. Finansējuma saņēmējs ir
brīdinājis līgumpētījuma izpildītāju par līgumsoda piemērošanu. Ņemot vērā radušos apstākļus, tai skaitā projekta īstenošanas termiņu
– 2020.gada 29.februāris (vairs nav pagarināms, saglabājot Eiropas Savienības fonda finansējumu), sadarbība iestāde šobrīd ir
apturējusi maksājumu veikšanu līdz pozitīva zinātniskās kvalitātes gala atskaites vērtējuma no Eiropas Komisijas datubāzē reģistrēto
ekspertu saņemšanas. Finansējuma saņēmējs ir apliecinājis apņemšanos pabeigt projekta īstenošanu par saviem līdzekļiem, ievērojot
noteikumu Nr.784 51.5punktā noteikto. Attiecīgi finanšu disciplīnas pasākumu piemērošana ierobežotu projekta īstenošanas
turpināšanu, un projektā plānotā mērķa un rezultāta sasniegšanu. Ministrijas ieskatā projekta īstenošanas pabeigšana ir būtiska
1.prioritārajam virzienam noteikto iznākuma rādītāju – a) privātās investīcijas, kas papildina valsts atbalstu inovācijām vai pētniecības
un izstrādes projektiem; b) un jaunu produktu un tehnoloģiju skaits, kas ir komercializējamas un kuru izstrādei sniegts atbalsts
projekta ietvaros, sasniegšanā.

-128 117

Izglītības un zinātnes ministrija rosina nepiemērot finanšu disciplīnu. Pamatojums:"Maksājuma pieprasījumu plāna neizpilde
lielāka par 25% (44% izpilde) ir radusies līgumpētījuma izpildītāja – ārvalstu laboratorijas Charles River Laboratories – darbu izpildes
kavējumu dēļ, kas skaidrojumi ar iepriekš neparedzamu papildus pētniecības darbību veikšanu. Atbilstoši projektam minētās darbības
uzsākšana un pabeigšana tika paredzēta 2019.gada 4.ceturksnī, un šīs pētniecības veikšanas izmaksas tika plānotas kā būtiska
2019.gadā plānoto maksājumu pieprasījumu daļa. Attiecīgi var konstatēt finansējuma saņēmēja pārāk optimistisku finanšu plānošanu.
Finansējums saņēmējs prognozē, ka projekta īstenošana tiks pabeigta sākotnēji plānotajos termiņos (2020.gada 31.marts). Ministrijas
ieskatā projekta īstenošanas pabeigšana ir būtiska 1.prioritārajam virzienam noteiktā iznākuma rādītāju – a) privātās investīcijas, kas
papildina valsts atbalstu inovācijām vai pētniecības un izstrādes projektiem; b) un jaunu produktu un tehnoloģiju skaits, kas ir
komercializējamas un kuru izstrādei sniegts atbalsts projekta ietvaros, sasniegšanā."

-78 857

Izglītības un zinātnes ministrija rosina nepiemērot finanšu disciplīnu. Pamatojums: "Maksājuma pieprasījumu plāna neizpilde
lielāka par 25% (0% izpilde) ir radusies vairākkārtējas iepirkuma procedūras par jaunas Ogres Valsts ģimnāzijas ēkas būvniecību
pārtraukšanas dēļ, kā rezultātā nav notikusi 2019.gada 19.decembrī plānotā avansa maksājuma 136 856 euro apmērā (tai skaitā 105
142 euro Eiropas Savienības fonda finansējums) pieprasīšana. 2019.gada 12.novembrī pēc iepirkuma nolikuma precizēšanas un tā
saskaņošanas ar Iepirkumu uzraudzības biroju, tika atkārtoti uzsākta iepirkuma procedūra, kuras ietvaros šobrīd norit iesniegtā
piedāvājuma vērtēšana. Būvdarbu līguma noslēgšana plānota š.g. februārī, pēc kā paredzēta iepriekšminētā avansa maksājuma
pieprasīšana sadarbības iestādei. Ņemot vērā nebūtisko avansa maksājuma pieprasīšanas termiņa novirzi, kā arī ņemot vērā
pašvaldības pašas būtisko līdzfinansējumu projekta īstenošanā, ministrija aicina nesamazināt projekta Eiropas Savienības fonda
finansējuma, lai neradītu risku projekta mērķa un rezultāta sasniegšanā. Ministrijas ieskatā projekta īstenošanas pabeigšana ir būtiska
uzraudzības rādītāja – 100-115 pilnībā modernizētas vispārējās izglītības iestādēs – sasniegšanā, kā arī saistībā ar būtisko izglītojamo
skaita pieaugumu Ogres pilsētā, un nepietiekamo esošo vispārējās izglītības iestāžu ēku kapacitāti."

1

4

5

6

Specifiskā atbalsta mērķa numurs

Nr.p.k.

5

2

8.2.2

1.1.1

1.1.1

Finansējuma saņēmējs

Projekta nosaukums

Kopā ar virsplāna izpildi
Projekti ar plānu izpildi līdz 75%
1) Izņēmuma gadījumi, atbilstoši MK noteikumu 784 51. 4 1. - 51. 4 6. apakšpunktiem un
1
51. punktam
2) Projekti, kuriem atbildīgā iestāde rosina lemt par atbalsta nesamazināšanu
2.1.) Projekti, kuriem nebūtisks kavējums (līdz vienam mēnesim) - MK rosināt lemt par
atbalsta nesamazināšanu
3) Nepieciešama papildu informācija, turpmāka rīcība.
4)Atbildīgā iestāde rosina piemērot atbalsta samazinājumu
3
4

VIDZEMES AUGSTSKOLA

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet"

FMzinop2_25022020_Fin_disc_.xlsx

Vidzemes Augstskolas akadēmiskā personāla
pilnveide un cilvēkresursu attīstība

Tehnoloģiska mācību e-ekosistēma ar
gadījumarakstura mijiedarbībām - TELECI

Multifaktorāla televīzijas reālā laika skatītāju
profilēšanas un responsīva reklāmas
tārgetēšanas risinājuma izstrāde

Iespējamais
Izpilde virs plāna Izpildītie %
atbalsta
(+), neizpilde(-), (projektu
samazinājums (ES
0=100%
skaits)
4.
fondu +Valsts
Priekšlikums MK lēmumam: Saskaņā ar MK 2014. gada 16. decembra noteikumu Nr. 784 51. 7. apakšpunktu atbalstīt atsevišķu
budžeta daļa)
izņēmuma
gadījumu
piemērošanu
un
atļaut
Centrālajai
finanšu
un
līgumu
aģentūrai
nesamazināt
ES fonda un valsts budžeta
103%
24 543 563
līdzfinansējumu, ja tāds projektā ir paredzēts, par starpību, kas pārsniedz 25 % no plānoto maksājuma pieprasījumu iesniegšanas
(1335)
grafikā paredzētā: (1) saskaņā ar atbildīgo iestāžu iesniegtajiem priekšlikumiem: - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
-69 713 604
-109 647 760
31% (169)
ministrijai pieciem projektiem; - Izglītības un zinātnes ministrijai septiņiem projektiem; - Veselības ministrijai 31 projektam; Ekonomikas ministrijai sešiem projektiem; - Labklājības ministrijai vienam projektam; - Tieslietu ministrijai vienam projektam,
-104 201 900
109
-66 638 133
kuriem ieviešanas kavējumi saistīti, galvenokārt, ar trešo personu rīcību: (2) četriem projektiem, kas projekta īstenošanas līguma
ietvaros uzņemto saistību izpildi nodrošināja 2020.gada janvārī
-3 776 060
51
-1 965 550
-908 161

4

-614 705

-675 121
-86 517
5

4
1
6

-475 230
-19 986
7

-180 049

-72 372

-37 625

66,14%

61,73%

66,65%

8

-47 104

Izglītības un zinātnes ministrija rosina nepiemērot finanšu disciplīnu. Pamatojums: "Maksājuma pieprasījumu plāna neizpilde
lielāka par 25% (66% izpilde) ir radusies atsevišķām doktorantu un ārvalstu akadēmiskā personāla atlasēm beidzoties bez rezultāta,
tādējādi nenodrošinot visu sākotnēji projektā 2019.gadā plānoto vakanču aizpildīšanu. Finansējuma saņēmējs ir nodrošinājis minēto
atlašu organizēšanu atbilstoši Ministru kabineta noteikumos noteiktajām prasībām (atlašu konkursu paziņojumi tiek publicēti
oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, Eiropas Komisijas portālā „Euraxess” un ministrijas tīmekļvietnē). Vienlaikus finansējuma
saņēmējs ir informējis, ka 2019.gadā ar pozitīvu rezultātu ir noslēgušās atsevišķas personāla atlases par doktorantu un ārvalstu
docētāju piesaisti. Pēc ministrijas pieprasījuma finansējuma saņēmējs gatavo un š.g. martā ministrijā iesniegs precizētu projekta
rīcības plānu par turpmākajiem pasākumiem projekta mērķa un rezultātu sasniegšanā, kā arī, lai nodrošinātu plānoto maksājumu
pieprasījumu iesniegšanas grafika izpildi turpmākiem projekta īstenošanas gadiem. Pēc minētā rīcības plāna izvērtēšanas ministrija
lems par tālākām nepieciešamām darbībām.

-25 093

Izglītības un zinātnes ministrija rosina nepiemērot finanšu disciplīnu. Pamatojums: "Maksājuma pieprasījumu plāna neizpilde
lielāka par 25% (61% izpilde) ir radusies dēļ Ministru kabineta noteikumos paredzētā Eiropas Komisijas datubāzē reģistrēto ekspertu
vērtējuma (negatīvs) par projekta zinātnisko kvalitāti projekta īstenošanas vidusposmā, kā rezultātā sadarbības iestāde šobrīd ir
apturējusi maksājumu veikšanu. Atbilstoši minēto noteikumu 64.3.apakšpunktam Ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija kā
atbildīgā iestāde, sadarbības iestāde un finansējuma saņēmējs ir vienojušies par grozījumiem projekta darba plānā, ievērojot Eiropas
Komisijas ekspertu atzinumā sniegtās rekomendācijas. Minēto nosacījumu izpilde nodrošinās projekta īstenošanas kvalitātes
uzlabošanu un projekta mērķa un rezultātu sasniegšanu. Sadarbības iestādes maksājumu atjaunošana iespējama pēc projekta
īstenošanas kvalitātes uzlabošanas un pozitīva gala rezultātu zinātniskās kvalitātes izvērtējuma saņemšanas. Ministrijas ieskatā
projekta īstenošanas pabeigšana ir būtiska 1.prioritārajam virzienam noteiktā iznākuma rādītāja – jaunu produktu un tehnoloģiju skaits,
kas ir komercializējamas un kuru izstrādei sniegts atbalsts projekta ietvaros, sasniegšanā."

-9 420

Izglītības un zinātnes ministrija rosina nepiemērot finanšu disciplīnu. Pamatojums: "Maksājuma pieprasījumu plāna neizpilde
lielāka par 25% (66% izpilde) ir radusies dēļ iepriekš neparedzamiem apstākļiem līgumpētījuma izpildītāja – Latvijas universitātes –
pētījumā, kur konstatēta algoritma izstrādei nepieciešamo datu nepieejamība, kuriem ir būtiska ietekme uz projekta rezultātu
sasniegšanu. Ņemot vērā, ka minētie apstākļi ir kavējuši projekta ieviešanu kopumā, finansējuma saņēmējs ir vērsies sadarbības
iestādē par termiņa pagarināšanu par trim mēnešiem. Ministrijas ieskatā projekta īstenošanas pabeigšana ir būtiska 1.prioritārajam
virzienam noteikto iznākuma rādītāju – a) privātās investīcijas, kas papildina valsts atbalstu inovācijām vai pētniecības un izstrādes
projektiem; b) un jaunu produktu un tehnoloģiju skaits, kas ir komercializējamas un kuru izstrādei sniegts atbalsts projekta ietvaros,
sasniegšanā."

1

7

Specifiskā atbalsta mērķa numurs

Nr.p.k.

6

2

1.1.1

Finansējuma saņēmējs

Projekta nosaukums

Kopā ar virsplāna izpildi
Projekti ar plānu izpildi līdz 75%
1) Izņēmuma gadījumi, atbilstoši MK noteikumu 784 51. 4 1. - 51. 4 6. apakšpunktiem un
1
51. punktam
2) Projekti, kuriem atbildīgā iestāde rosina lemt par atbalsta nesamazināšanu
2.1.) Projekti, kuriem nebūtisks kavējums (līdz vienam mēnesim) - MK rosināt lemt par
atbalsta nesamazināšanu
3) Nepieciešama papildu informācija, turpmāka rīcība.
4)Atbildīgā iestāde rosina piemērot atbalsta samazinājumu
3
4

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FIELD
AND FOREST"

Inovatīvi risinājumi pavasara savvaļas
ārstniecības un aromātisko augu audzēšanas
tehnoloģijās un izmantošanā

Veselības ministrijas ierosinājumi

Iespējamais
Izpilde virs plāna Izpildītie %
atbalsta
(+), neizpilde(-), (projektu
samazinājums (ES
0=100%
skaits)
4.
fondu +Valsts
Priekšlikums MK lēmumam: Saskaņā ar MK 2014. gada 16. decembra noteikumu Nr. 784 51. 7. apakšpunktu atbalstīt atsevišķu
budžeta daļa)
izņēmuma
gadījumu
piemērošanu
un
atļaut
Centrālajai
finanšu
un
līgumu
aģentūrai
nesamazināt
ES fonda un valsts budžeta
103%
24 543 563
līdzfinansējumu, ja tāds projektā ir paredzēts, par starpību, kas pārsniedz 25 % no plānoto maksājuma pieprasījumu iesniegšanas
(1335)
grafikā paredzētā: (1) saskaņā ar atbildīgo iestāžu iesniegtajiem priekšlikumiem: - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
-69 713 604
-109 647 760
31% (169)
ministrijai pieciem projektiem; - Izglītības un zinātnes ministrijai septiņiem projektiem; - Veselības ministrijai 31 projektam; Ekonomikas ministrijai sešiem projektiem; - Labklājības ministrijai vienam projektam; - Tieslietu ministrijai vienam projektam,
-104 201 900
109
-66 638 133
kuriem ieviešanas kavējumi saistīti, galvenokārt, ar trešo personu rīcību: (2) četriem projektiem, kas projekta īstenošanas līguma
ietvaros uzņemto saistību izpildi nodrošināja 2020.gada janvārī
-3 776 060
51
-1 965 550
-908 161

4

-614 705

-675 121
-86 517
5

4
1
6

-475 230
-19 986
7

-23 560

68,57%

-4 819

-780 980

31

-354 830

1

9.3.2

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"Daugavpils reģionālā slimnīca"

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
“Daugavpils reģionālā slimnīca” kvalitatīvu
veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības
uzlabošana un infrastruktūras attīstība

2

9.3.2

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"JELGAVAS POLIKLĪNIKA"

Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un
tehniskā nodrošinājuma uzlabošana SIA
"JELGAVAS POLIKLĪNIKA" ģimenes ārstu
sadarbības praksei Nr.1

-48 477

0,00%

-36 358

3

9.3.2

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"VESELĪBAS CENTRS 4"

Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un
tehniskā nodrošinājuma uzlabošana Veselības
centrs 4 ģimenes ārstu praksēs.

-43 736

0,00%

-32 802

4

Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un
9.3.2 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kronoss" tehniskā nodrošinājuma uzlabošana “Pārventas
poliklīnikā"

-22 560

0,00%

-16 920

5

9.3.2 Pašvaldības aģentūra "Ķekavas ambulance"

-7 520

0,00%

-5 640
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Aprīkojuma uzlabošana primārās aprūpes
sniegšanai PA Ķekavas ambulance

-576 539

60,26%

-213 860

8
Izglītības un zinātnes ministrija rosina nepiemērot finanšu disciplīnu. Pamatojums: "Maksājuma pieprasījumu plāna neizpilde
lielāka par 25% (68% izpilde) ir radusies pētījumu veikšanai nepieciešamo bioloģisko materiālu pakāpeniskas iegādes dēļ, pretēji
projektā sākotnēji plānotajam, kā arī amortizējamo pamatlīdzekļu iegādes/izveides izmaksu samazinājuma dēļ. Minēto darbību
rezultātā 2019.gada neizmantotais finansējums būs nepieciešams turpmākajos projekta īstenošanas gados (projekta īstenošanas
termiņš – 2022.gada 28.februāris), lai sasniegtu projektā plānoto mērķi un rezultātus. Ministrijas ieskatā projekta īstenošanas
pabeigšana ir būtiska 1.prioritārajam virzienam noteikto iznākuma rādītāju – a) privātās investīcijas, kas papildina valsts atbalstu
inovācijām vai pētniecības un izstrādes projektiem; b) un jaunu produktu un tehnoloģiju skaits, kas ir komercializējamas un kuru
izstrādei sniegts atbalsts projekta ietvaros, sasniegšanā."

Veselības ministrija lūdz projektu iekļaut pusgada informatīvajā ziņojumā nosakot izņēmuma gadījumu - pamatojoties uz to, ka no
Finansējuma saņēmēja neatkarīgiem iemesliem būvprojekta ekspertīze vairākkārt tiek precizēta no būvekspertu puses, kas kavē
būvniecības darbu iepirkuma procedūras uzsākšanu. Ņemot vērā to, ka problēmas projekta īstenošanā ir tikai vienā SAM 9.3.2.
1.kārtas projektā, turklāt tās nav radušās finansējuma saņēmēja vainas rezultātā, uzskatāms, ka atbalsta pasākuma mehānisms ir
efektīvs un izmaiņas nav nepieciešamas. Tāpat kā iepriekš Veselības ministrija nodrošinās šī un arī citu šī atbalsta pasākuma augstā
riska projektu virskontroli, tādējādi nodrošinot projektu uzraudzību un komunikāciju ar finansējuma saņēmējiem, lai izvairītos no
finanšu disciplīnas pārkāpumiem.

Komentāru skatīt 7. lapaspusē

1

Specifiskā atbalsta mērķa numurs

Nr.p.k.

7

2

Finansējuma saņēmējs

Projekta nosaukums

Kopā ar virsplāna izpildi
Projekti ar plānu izpildi līdz 75%
1) Izņēmuma gadījumi, atbilstoši MK noteikumu 784 51. 4 1. - 51. 4 6. apakšpunktiem un
1
51. punktam
2) Projekti, kuriem atbildīgā iestāde rosina lemt par atbalsta nesamazināšanu
2.1.) Projekti, kuriem nebūtisks kavējums (līdz vienam mēnesim) - MK rosināt lemt par
atbalsta nesamazināšanu
3) Nepieciešama papildu informācija, turpmāka rīcība.
4)Atbildīgā iestāde rosina piemērot atbalsta samazinājumu
3
4

Iespējamais
Izpilde virs plāna Izpildītie %
atbalsta
(+), neizpilde(-), (projektu
samazinājums (ES
0=100%
skaits)
4.
fondu +Valsts
Priekšlikums MK lēmumam: Saskaņā ar MK 2014. gada 16. decembra noteikumu Nr. 784 51. 7. apakšpunktu atbalstīt atsevišķu
budžeta daļa)
izņēmuma
gadījumu
piemērošanu
un
atļaut
Centrālajai
finanšu
un
līgumu
aģentūrai
nesamazināt
ES fonda un valsts budžeta
103%
24 543 563
līdzfinansējumu, ja tāds projektā ir paredzēts, par starpību, kas pārsniedz 25 % no plānoto maksājuma pieprasījumu iesniegšanas
(1335)
grafikā paredzētā: (1) saskaņā ar atbildīgo iestāžu iesniegtajiem priekšlikumiem: - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
-69 713 604
-109 647 760
31% (169)
ministrijai pieciem projektiem; - Izglītības un zinātnes ministrijai septiņiem projektiem; - Veselības ministrijai 31 projektam; Ekonomikas ministrijai sešiem projektiem; - Labklājības ministrijai vienam projektam; - Tieslietu ministrijai vienam projektam,
-104 201 900
109
-66 638 133
kuriem ieviešanas kavējumi saistīti, galvenokārt, ar trešo personu rīcību: (2) četriem projektiem, kas projekta īstenošanas līguma
ietvaros uzņemto saistību izpildi nodrošināja 2020.gada janvārī
-3 776 060
51
-1 965 550
-908 161

4

-614 705

-675 121
-86 517
5

4
1
6

-475 230
-19 986
7

-7 021

0,00%

-5 266

-6 768

0,00%

-5 076

Tehniskā nodrošinājuma uzlabošana Jeļenas
Požarskas ģimenes ārsta praksē

-7 207

26,19%

-4 766

Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un
tehniskā nodrošinājuma uzlabošana AS
“Veselības centru apvienība” ģimenes ārsta
praksēs un Jevgeņijas Soboļevskas ģimenes
ārsta praksē
Jumpravas doktorāta primārās veselības
aprūpes infrastruktūras uzlabošana
G.Tīcmanes ģimenes ārsta praksē.

6

9.3.2

AS "Veselības centru apvienība"

7

9.3.2

LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBA

8

9.3.2

Jeļenas Požarskas ģimenes ārsta prakse

9

9.3.2

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"JAKUŠENOKA DOKTORĀTS"

Jakušenoka doktorāta modernizācija

-5 358

0,00%

-4 019

SIA "Vivejas Epiņas ģimenes ārsta prakse"

Vivejas Epiņas ģimenes ārsta prakses
modernizācija

-6 324

49,06%

-3 220

Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un
tehniskā nodrošinājuma uzlabošana "Ilgas
Vidajas ģimenes ārsta praksē"

-4 143

0,00%

-3 107

-3 760

0,00%

-2 820

-5 648

54,51%

-2 544

-3 093

0,00%

-2 319

-4 187

55,22%

-1 849

-2 841

33,38%

-1 775

-2 301

0,00%

-1 726

-2 980

47,17%

-1 570

10

9.3.2

11

9.3.2

Ilgas Vidajas ģimenes ārsta prakse

12

9.3.2

Ineses Krastiņas ģimenes ārsta prakse

13

9.3.2

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "M & M
centrs"

14

9.3.2

SIA "DRUVAS DOKTORĀTS"

15

9.3.2

RAUNAS NOVADA DOME

16

9.3.2

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"L.Ņemņasevas ģimenes ārsta un pediatra
prakse"

17

9.3.2

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ESģimenes ārsta prakse"

18

9.3.2

Gundegas Meinertes ģimenes ārsta prakse

FMzinop2_25022020_Fin_disc_.xlsx

Ineses Krastiņas ģimenes ārsta prakses
modernizācija
"M&M centrs" ģimenes ārsta prakses
modernizācija
Primārās veselības aprūpes tehniskā
nodrošinājuma uzlabošana SIA “Druvas
Doktorāts”
Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un
tehniskā nodrošinājuma uzlabošana “Sanitas
Jansones” ģimenes ārsta praksē
Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un
tehniskā nodrošinājuma uzlabošana “SIA
L.Ņemņasevas ģimenes ārsta un pediatra
praksē” .
Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un
tehniskā nodrošinājuma uzlabošana SIA"ESģimenes ārsta prakse"
Gundegas Meinertes ģimenes ārsta prakses
modernizācija

8

Veselības ministrija lūdz sekojošos projektus iekļaut pusgada informatīvajā ziņojumā, nosakot izņēmuma gadījumu, pamatojoties uz
to, ka:
1.Finansējuma saņēmējiem tika liegtas bankas garantijas projekta avansa saņemšanai no Sadarbības iestādes, nepietiekamā pašu
finansējuma dēļ, tādējādi Sadarbības iestādei nebija iespējas piešķirt sākotnēji plānotos avansus projekta realizācijai un
priekšfinansējumam, kā rezultātā Finansējuma saņēmēji bija spiesti projektus realizēt izmantojot privāto finansējumu. Attiecīgi
projektu virzība ir tieši pakārtota pieejamajiem finanšu resursiem.
2.Finanšu neizpilde skaidrojama arī ar preču piegādātāju nespēju preci piegādāt noteiktajos termiņos.
Ņemot vērā no sadarbības iestādes saņemto informāciju Veselības ministrija kā atbildīgā iestāde secina, ka finanšu apguves problēmas
faktiski nav bijušas atkarīgas no finansējuma saņēmējiem un to spējām plānot un īstenot projektus. Papildus izvērtējot konkrētos
projektus, kuros konstatēts finanšu disciplīnas pārkāpums, redzams, ka neapgūtās summas ir salīdzinoši nelielas un nerada būtisku
ietekmi uz finansējuma apguvi un projektu īstenošanu kopumā.
Ņemot vērā projektu salīdzinoši mazo finansiālo apmēru projektu sagatavotāji un īstenotāji pēc profesijas pamatā ir ārsti, kuriem
pieredze projektu īstenošanā ir samērā neliela un līdz ar to Veselības ministrija, balstoties uz iepriekšējā ES fondu plānošanas periodā
gūto pieredzi, jau izstrādājot atbalsta nosacījumus ģimenes ārstiem paredzēja virkni būtisku atbalsta saņemšanas nosacījumu
vienkāršošanu, piemēram, valsts atbalsta piemērošanā, vienkāršoto izmaksu piemērošanā medicīnas tehnoloģiju iegādē, projekta
veidlapas izstrādē un projektu vērtēšanas kritēriju piemērošanā u.c.. Tāpat arī tikuši nodrošināti semināri gan projektu sagatavošanas
procesā, gan pēc līgumu noslēgšanas attiecībā uz projektu praktisku īstenošanu, kā arī tiek nodrošinātas individuālas konsultācijas
finansējuma saņēmējiem. Līdz ar to uzskatāms, ka atbalsta mehānisms šobrīd ir efektīvs, tomēr nepieciešams turpināt darbu un
apmācīt finansējuma saņēmējus projektu īstenošanas jautājumos. Tāpēc, lai turpmāk veicinātu projektu labāku plānošanu un attiecīgi
samazinātu finanšu disciplīnas iestāšanās riskus, organizējot seminārus finansējuma saņēmējiem par projektu īstenošanu, pastiprināti
tiks pievērsta uzmanība ar projektu plānošanu un finanšu disciplīnu saistītiem jautājumiem.

Specifiskā atbalsta mērķa numurs

Nr.p.k.

8

Finansējuma saņēmējs

Projekta nosaukums

Kopā ar virsplāna izpildi
Projekti ar plānu izpildi līdz 75%
1) Izņēmuma gadījumi, atbilstoši MK noteikumu 784 51. 4 1. - 51. 4 6. apakšpunktiem un
1
51. punktam
2) Projekti, kuriem atbildīgā iestāde rosina lemt par atbalsta nesamazināšanu
2.1.) Projekti, kuriem nebūtisks kavējums (līdz vienam mēnesim) - MK rosināt lemt par
atbalsta nesamazināšanu
3) Nepieciešama papildu informācija, turpmāka rīcība.
4)Atbildīgā iestāde rosina piemērot atbalsta samazinājumu
3
4
Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un
SIA "ESI SPIRGTS"
tehniskā nodrošinājuma uzlabošana ģim. ārsta
praksē SIA "ESI SPIRGTS"

Iespējamais
Izpilde virs plāna Izpildītie %
atbalsta
(+), neizpilde(-), (projektu
samazinājums (ES
0=100%
skaits)
4.
fondu +Valsts
Priekšlikums MK lēmumam: Saskaņā ar MK 2014. gada 16. decembra noteikumu Nr. 784 51. 7. apakšpunktu atbalstīt atsevišķu
budžeta daļa)
izņēmuma
gadījumu
piemērošanu
un
atļaut
Centrālajai
finanšu
un
līgumu
aģentūrai
nesamazināt
ES fonda un valsts budžeta
103%
24 543 563
līdzfinansējumu, ja tāds projektā ir paredzēts, par starpību, kas pārsniedz 25 % no plānoto maksājuma pieprasījumu iesniegšanas
(1335)
grafikā paredzētā: (1) saskaņā ar atbildīgo iestāžu iesniegtajiem priekšlikumiem: - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
-69 713 604
-109 647 760
31% (169)
ministrijai pieciem projektiem; - Izglītības un zinātnes ministrijai septiņiem projektiem; - Veselības ministrijai 31 projektam; Ekonomikas ministrijai sešiem projektiem; - Labklājības ministrijai vienam projektam; - Tieslietu ministrijai vienam projektam,
-104 201 900
109
-66 638 133
kuriem ieviešanas kavējumi saistīti, galvenokārt, ar trešo personu rīcību: (2) četriem projektiem, kas projekta īstenošanas līguma
ietvaros uzņemto saistību izpildi nodrošināja 2020.gada janvārī
-3 776 060
51
-1 965 550
-908 161

4

-614 705

-675 121
-86 517
5

4
1
6

-475 230
-19 986
7

-3 106

58,70%

-1 226

1

2

19

9.3.2

20

9.3.2

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"Zolitūdes doktorāts"

Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un
tehniskā nodrošinājuma uzlabošana SIA
“Zolitūdes doktorāts” ģimenes ārsta praksē.

-1 613

0,00%

-1 210

21

9.3.2

Māras Oses ģimenes ārsta prakse

Māras Oses ģimenes ārsta prakses
modernizācija

-1 410

0,00%

-1 058

22

9.3.2

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vilitas
Melbārdes ārsta prakse"

Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un
tehniskā nodrošinājuma uzlabošana “Vilitas
Melbārdes ārsta prakse” ģimenes ārsta praksē

-1 395

0,00%

-1 046

23

9.3.2

Pāvulāns Andris - ģimenes ārsta un
arodveselības un arodslimību ārsta prakse

Pāvulāna Andra ģimenes ārsta prakses
modernizācija

-2 169

55,63%

-947

24

9.3.2

Procevska Marina ģimenes ārste prakse

Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un
tehniskā nodrošinājuma uzlabošana Marinas
Procevskas ģimenes ārsta praksē un Jeļenas
Krasnikovas ģimenes ārsta praksē.

-4 699

69,01%

-908

25

9.3.2

Gārša Inese - ārsta prakse pediatrijā

26

9.3.2

Alojas novada dome

27

9.3.2

SIA "M.Zakse-Grigorjana ģimenes ārsta
prakse"

28

9.3.2

Tatjanas Valuckas ģimenes ārsta prakse

29

9.3.2

Gerasimova Ella - ģimenes ārsta prakse

30

9.3.2

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Beires
prakse"

FMzinop2_25022020_Fin_disc_.xlsx

Primārās veselības aprūpes infrastruktūras
uzlabošana pediatra praksē
Primārās veselības aprūpes infrastruktūras
uzlabošana Šķirmantes E. ģimenes ārsta
praksē
Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un
tehniskā nodrošinājuma uzlabošana
sia"M.Zakse-Grigorjana ģimenes ārsta praksē"
Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un
tehniskā nodrošinājuma uzlabošana Tatjanas
Valuckas ģimenes ārsta praksē.
Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un
tehniskā nodrošinājuma uzlabošana
Gerasimova Ella – ģimenes ārsta prakse
Ģimenes ārstes Beires prakses modernizācija

8

Komentāru skatīt 7. lapaspusē
-1 165

38,05%

-695

-900

0,00%

-675

-669

0,00%

-502

-658

0,00%

-494

-720

52,10%

-344

-1 499

73,42%

-89

Specifiskā atbalsta mērķa numurs

Nr.p.k.
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Finansējuma saņēmējs

Projekta nosaukums

Kopā ar virsplāna izpildi
Projekti ar plānu izpildi līdz 75%

1) Izņēmuma gadījumi, atbilstoši MK noteikumu 784 51. 4 1. - 51. 4 6. apakšpunktiem un
1
51. punktam
2) Projekti, kuriem atbildīgā iestāde rosina lemt par atbalsta nesamazināšanu
2.1.) Projekti, kuriem nebūtisks kavējums (līdz vienam mēnesim) - MK rosināt lemt par
atbalsta nesamazināšanu
3) Nepieciešama papildu informācija, turpmāka rīcība.
4)Atbildīgā iestāde rosina piemērot atbalsta samazinājumu
1
2
3
4
Primārās veselības aprūpes tehniskā
Anita Vorkale ģimenes ārsta un
nodrošinājuma uzlabošana Anitas Vorkales
9.3.2
31
arodveselības un arodslimību ārsta prakse
ģimenes ārsta un arodveselības un
arodslimību ārsta praksē.
Ekonomikas ministrijas ierosinājumi
Siltumapgādes ražošanas avota Latgales ielā
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
4.3.1
1
14, Krāslavā, pārbūve, uzstādot jaunu
"Krāslavas nami"
biomasas katlu

2

3.1.1

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"TENAX"

Daudzslāņu siltumizolācijas paneļu “TENAX”
ražotnes paplašināšana

Iespējamais
Izpilde virs plāna Izpildītie %
atbalsta
(+), neizpilde(-), (projektu
samazinājums (ES
0=100%
skaits)
4.
fondu +Valsts
Priekšlikums MK lēmumam: Saskaņā ar MK 2014. gada 16. decembra noteikumu Nr. 784 51. 7. apakšpunktu atbalstīt atsevišķu
budžeta daļa)
izņēmuma
gadījumu
piemērošanu
un
atļaut
Centrālajai
finanšu
un
līgumu
aģentūrai
nesamazināt
ES fonda un valsts budžeta
103%
24 543 563
līdzfinansējumu, ja tāds projektā ir paredzēts, par starpību, kas pārsniedz 25 % no plānoto maksājuma pieprasījumu iesniegšanas
(1335)
grafikā paredzētā: (1) saskaņā ar atbildīgo iestāžu iesniegtajiem priekšlikumiem: - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
-69 713 604
-109 647 760
31% (169)
ministrijai pieciem projektiem; - Izglītības un zinātnes ministrijai septiņiem projektiem; - Veselības ministrijai 31 projektam; Ekonomikas ministrijai sešiem projektiem; - Labklājības ministrijai vienam projektam; - Tieslietu ministrijai vienam projektam,
-104 201 900
109
-66 638 133
kuriem ieviešanas kavējumi saistīti, galvenokārt, ar trešo personu rīcību: (2) četriem projektiem, kas projekta īstenošanas līguma
ietvaros uzņemto saistību izpildi nodrošināja 2020.gada janvārī
-3 776 060
51
-1 965 550
-908 161

4

-614 705

-675 121
-86 517
5

4
1
6

-475 230
-19 986
7

8

-517

74,94%

-1

Komentāru skatīt 7. lapaspusē

-429 669

6

-293 863

-250 000

0,00%

-187 500

-104 321

45,57%

Ekonomikas ministrija lūdz izskatīt Ministru kabinetā, piemērot IZŅĒMUMU, nepiemērojot finanšu disciplīnu. Darbu izpildītājs
kavē termiņus, FS bija gatavi lauzt līgumu, bet vienojās par soda %. Projekts tiek īstenots.

-56 408

Ekonomikas ministrija lūdz izskatīt Ministru kabinetā, piemērot IZŅĒMUMU, nepiemērojot finanšu disciplīnu. Ņemot vērā to, ka
2.kārtas iepirkums netika izsludināts objektīvu iemeslu dēļ pamatojoties uz norādītajiem konstatējumiem 1.kārtā no VUGD un
"Dobeles Ūdens" , kas konkrētajā gadījumā būtu uzskatāmi par trešo pusi un ņemot vērā, ka SIA TENAX ir nozīmīgs darba devējs
Zemgales reģionā (saskaņā ar projekta iesniegumā norādīto, projektā ir paredzēts izveidot 29 jaunas darba vietas), ir piemērojams
izņēmums.

3

3.1.1

SIA "EHRLE EU"

“SIA “EHRLE EU” industriālās ēkas
būvniecība iznomāšanai ražošanas
uzņēmumiem”

-45 000

0,00%

-33 750

Ekonomikas ministrija lūdz izskatīt Ministru kabinetā, piemērot IZŅĒMUMU, nepiemērojot finanšu disciplīnu. Pamatojoties uz
CFLA telefoniski sniegto informāciju, ka FS jau sākotnēji, iesniedzot projekta iesniegumu, biznesa plānā bija paredzējis projekta
īstenošanas vietu Mārupē, Zeltiņu ielā 112, bet ņemot vērā vērtēšanas procesā konstatēto, ka teritorija neatbilst funkcionālajam
zonējumam, kurā pieļaujama rūpnieciskās ražošanas ēkas būvniecība, FS nomainīja projekta īstenošanas vietu. Uz doto brīdi FS vēlas
mainīt atpakaļ projekta īstenošanas vietu uz sākotnēji biznesa plānā norādīto Zeltiņu ielu 112, jo 25.09.2019. Mārupes novada Dome
pieņēmusi lēmumu Nr. 11 (sēdes protok.Nr.12) “Par Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu
apstiprināšanu”, saskaņā ar ko Zeltiņu iela 112 tiktu noteikta par Vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūves teritoriju (13001). FS ir
skaidrojis, ka projekta atrašanās vietas maiņa ir vitāli svarīga projekta sekmīgai īstenošanai (blakus atrodas iecerētā nomnieka
noliktavas, plānotajam zemes gabalam attīstītāka infrastruktūra). Sazinoties telefoniski ar Mārupes novada domes pārstāvi tika
noskaidrots, ka noteikumi Nr.19/2019 “Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam ar 2019.gada grozījumiem
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa” ar 22.01.2020. ir atcelti un atkārtoti tiks nodoti publiskajai
apspriešanai, tiek plānots noteikumus pieņemt š.g. vidū.

4

4.2.1.2

Dabas aizsardzības pārvalde

Dabas aizsardzības pārvaldes administratīvās
ēkas Aiviekstes ielā 3, Ļaudonā, Ļaudonas
pagastā, Madonas novadā, energoefektivitātes
paaugstināšanas pasākumi

-20 309

44,70%

-11 128

Ekonomikas ministrija lūdz izskatīt Ministru kabinetā, piemērot IZŅĒMUMU, nepiemērojot finanšu disciplīnu. Finansējuma
plūsma pārcelta, projekts tiek īstenots un tiks iesniegts noslēguma maksājums.

5

4.2.1.2

Latvijas Teātra darbinieku savienība

Energoefektivitātes uzlabošana Talsu ielā 1,
Rīga.

-9 453

46,87%

-5 005

Ekonomikas ministrija lūdz izskatīt Ministru kabinetā, piemērot IZŅĒMUMU, nepiemērojot finanšu disciplīnu. Ir iesniegti
pamatojošie dokumenti, bet nekorekti aizpildīts maksājuma pieprasījums, tiek atkārtoti precizēts.

FMzinop2_25022020_Fin_disc_.xlsx

Specifiskā atbalsta mērķa numurs

Nr.p.k.

10

Finansējuma saņēmējs

Projekta nosaukums

Kopā ar virsplāna izpildi
Projekti ar plānu izpildi līdz 75%

1) Izņēmuma gadījumi, atbilstoši MK noteikumu 784 51. 4 1. - 51. 4 6. apakšpunktiem un
1
51. punktam
2) Projekti, kuriem atbildīgā iestāde rosina lemt par atbalsta nesamazināšanu
2.1.) Projekti, kuriem nebūtisks kavējums (līdz vienam mēnesim) - MK rosināt lemt par
atbalsta nesamazināšanu
3) Nepieciešama papildu informācija, turpmāka rīcība.
4)Atbildīgā iestāde rosina piemērot atbalsta samazinājumu
1
2
3
4
Valsts augu aizsardzības dienesta
4.2.1.2
6
Valsts augu aizsardzības dienests
administratīvās ēkas energoefektivitātes
paaugstināšanas pasākumi
Labklājības ministrijas ierosinājumi

1

9.3.1

JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA

Infrastruktūras izveide sabiedrībā balstītu
sociālo pakalpojumu nodrošināšanai
dzīvesvietā

Tieslietu ministrijas ierosinājumi

1

9.1.2

Ieslodzījuma vietu pārvalde
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Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un
darba tirgū

Iespējamais
Izpilde virs plāna Izpildītie %
atbalsta
(+), neizpilde(-), (projektu
samazinājums (ES
0=100%
skaits)
4.
fondu +Valsts
Priekšlikums MK lēmumam: Saskaņā ar MK 2014. gada 16. decembra noteikumu Nr. 784 51. 7. apakšpunktu atbalstīt atsevišķu
budžeta daļa)
izņēmuma
gadījumu
piemērošanu
un
atļaut
Centrālajai
finanšu
un
līgumu
aģentūrai
nesamazināt
ES fonda un valsts budžeta
103%
24 543 563
līdzfinansējumu, ja tāds projektā ir paredzēts, par starpību, kas pārsniedz 25 % no plānoto maksājuma pieprasījumu iesniegšanas
(1335)
grafikā paredzētā: (1) saskaņā ar atbildīgo iestāžu iesniegtajiem priekšlikumiem: - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
-69 713 604
-109 647 760
31% (169)
ministrijai pieciem projektiem; - Izglītības un zinātnes ministrijai septiņiem projektiem; - Veselības ministrijai 31 projektam; Ekonomikas ministrijai sešiem projektiem; - Labklājības ministrijai vienam projektam; - Tieslietu ministrijai vienam projektam,
-104 201 900
109
-66 638 133
kuriem ieviešanas kavējumi saistīti, galvenokārt, ar trešo personu rīcību: (2) četriem projektiem, kas projekta īstenošanas līguma
ietvaros uzņemto saistību izpildi nodrošināja 2020.gada janvārī
-3 776 060
51
-1 965 550
-908 161

4

-614 705

-675 121
-86 517
5

4
1
6

-475 230
-19 986
7

-586

71,48%

-72

-322 271

1

-226 974

-322 271

15,46%

-226 974

-349 908

1

-93 160

-349 908

65,93%

-93 160

8
Ekonomikas ministrija lūdz izskatīt Ministru kabinetā, piemērot IZŅĒMUMU, nepiemērojot finanšu disciplīnu. Rodoties papildus
izdevumiem, maksājuma pieprasījums neatbilst iesniegtai dokumentācijai. Dokumentācija tiek precizēta.

Labklājības ministrija rosina nepiemērot finanšu disciplīnu. Pamatojums: Jēkabpils pilsētas pašvaldības projekts
Nr.9.3.1.1/18/I/001 “Infrastruktūras izveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai dzīvesvietā” – minētā projekta
ietvaros 2019.gadā iesniegti maksājumi par 58 916,09 euro jeb 15,46% no plānotā. Saskaņā ar MK noteikumu Nr.784 51.3 punktu
projektam būtu jāsamazina finansējums par 226 974,15 euro. Plāna izpildes novirzi lielāku par 25% finansējuma saņēmējs skaidro ar
domes lēmumu par finansējuma piešķiršanu būvprojekta izmaiņu veikšanai, izmainot sākotnējos projekta risinājumus (līdz ar to
atbilstoši Publisko iepirkumu likumam bija jāveic jauns iepirkums, kas pēc visas nepieciešamās iepirkuma dokumentācijas
sagatavošanas, tika izsludināts 2019.gada 15.novembrī, šobrīd notiek piedāvājumu izvērtēšana)

Tieslietu ministrija lūdz MK noteikt izņēmuma gadījumu attiecībā uz projektu Nr. 9.1.2.0/16/I/001 "Bijušo ieslodzīto integrācija
sabiedrībā un darba tirgū" (turpmāk – 9.1.2. projekts) un atļaut CFLA nesamazināt projekta ES fondu un valsts budžeta
līdzfinansējumu. 9.1.2. projekta uzraudzības komiteja 2019.gada 22.novembra sēdē pieņēma lēmumu veikt finansējuma pārdali no
9.1.2. projekta uz projektu Nr. 9.1.3.0/16/I/001 "Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana" (turpmāk – 9.1.3. projekts)
410 465 euro apmērā, kā rezultātā 9.1.2. projekta attiecināmās izmaksas 2019. gadā tika samazinātas par 88 657 euro (Vienošanās
grozījumi Nr.8 par attiecināmo izmaksu samazināšanu Sadarbības iestādei tika iesniegti 2019. gada 29. novembrī). 2019.gadā 9.1.2.
projektā bija plānots apgūt finansējumu 1 026 992 euro, tika iesniegti maksājuma pieprasījumi par 677 084 euro, jeb 65.93% no
plānotā. Ņemot vērā pārdali no 9.1.2. projekta uz 9.1.3. projektu, attiecīgi samazinās arī kalendārā gada plāna neizpilde - 261 250.82
euro jeb 25,44%. Neizpilde saistīta ar projekta īstenošanas personāla mainību 2019. gadā, kuras apjomu nebija iespējams iepriekš
paredzēt, ne arī novērst, kā arī ar kavējumiem projekta iepirkumos, kurus nebija iespējams sagatavot, izsludināt un īstenot plānotajos
termiņos iepirkumu speciālistu trūkuma dēļ. Tieslietu ministrija sadarbībā ar finansējuma saņēmēju ir pārskatījusi identificēto
personāla mainības un cilvēkresursu nepietiekamības riska iestāšanās varbūtību un ietekmi, kā arī turpina darbu pie papildus
pasākumiem tā mazināšanai un novēršanai. Ņemot vērā apstākļus, Tieslietu ministrijas ieskatā ir pietiekošs pamatojums finanšu
disciplīnas pasākumu nepiemērošanai 9.1.2. projektam. Tieslietu ministrija ir izstrādājusi un virzīs saskaņošanai grozījumus attiecīgo
SAM regulējošos MK noteikumos.

Finansējuma saņēmējs

Specifiskā atbalsta mērķa numurs

Nr.p.k.

11

Projekta nosaukums

Kopā ar virsplāna izpildi
Projekti ar plānu izpildi līdz 75%

1) Izņēmuma gadījumi, atbilstoši MK noteikumu 784 51. 4 1. - 51. 4 6. apakšpunktiem un
1
51. punktam
2) Projekti, kuriem atbildīgā iestāde rosina lemt par atbalsta nesamazināšanu
2.1.) Projekti, kuriem nebūtisks kavējums (līdz vienam mēnesim) - MK rosināt lemt par
atbalsta nesamazināšanu
3) Nepieciešama papildu informācija, turpmāka rīcība.
4)Atbildīgā iestāde rosina piemērot atbalsta samazinājumu
1
2
3
4
Projekti, kuri plānotās saistības izpildīja janvārī

Iespējamais
Izpilde virs plāna Izpildītie %
atbalsta
(+), neizpilde(-), (projektu
samazinājums (ES
0=100%
skaits)
4.
fondu +Valsts
Priekšlikums MK lēmumam: Saskaņā ar MK 2014. gada 16. decembra noteikumu Nr. 784 51. 7. apakšpunktu atbalstīt atsevišķu
budžeta daļa)
izņēmuma
gadījumu
piemērošanu
un
atļaut
Centrālajai
finanšu
un
līgumu
aģentūrai
nesamazināt
ES fonda un valsts budžeta
103%
24 543 563
līdzfinansējumu, ja tāds projektā ir paredzēts, par starpību, kas pārsniedz 25 % no plānoto maksājuma pieprasījumu iesniegšanas
(1335)
grafikā paredzētā: (1) saskaņā ar atbildīgo iestāžu iesniegtajiem priekšlikumiem: - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
-69 713 604
-109 647 760
31% (169)
ministrijai pieciem projektiem; - Izglītības un zinātnes ministrijai septiņiem projektiem; - Veselības ministrijai 31 projektam; Ekonomikas ministrijai sešiem projektiem; - Labklājības ministrijai vienam projektam; - Tieslietu ministrijai vienam projektam,
-104 201 900
109
-66 638 133
kuriem ieviešanas kavējumi saistīti, galvenokārt, ar trešo personu rīcību: (2) četriem projektiem, kas projekta īstenošanas līguma
ietvaros uzņemto saistību izpildi nodrošināja 2020.gada janvārī
-3 776 060
51
-1 965 550
-908 161

4

-614 705

-675 121
-86 517
5
-908 161

4
1
6
4

-475 230
-19 986
7
-614 705
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1

4.2.1.2

Jēkabpils Agrobiznesa koledža

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu
īstenošana Jēkabpils Agrobiznesa koledžas
Barkavas struktūrvienības mācību – ražošanas
korpusa ēkai Dzirnavu ielā 1, Barkavā

-390 000

0,00%

-292 500

Gada nogalē plānotais maksājuma pieprasījums iesniegts/atsaukts un atkārtoti iesniegts 30.01.2020. par 699 150 euro. Finanšu
ministrija rosina nepiemērot finanšu disciplīnas sankcijas projektiem, kuri 2019.gada maksājumu pieprasījumu iesniegšanas plānu ir
izpildījuši janvārī

2

4.2.1.2

Jēkabpils Agrobiznesa koledža

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu
īstenošana Jēkabpils Agrobiznesa koledžas
mācību korpusa ēkai, Pasta ielā 1, Jēkabpilī

-220 000

0,00%

-165 000

Gada nogalē plānotais maksājuma pieprasījums iesniegts/atsaukts un atkārtoti iesniegts 30.01.2020. par 294 673 euro. Finanšu
ministrija rosina nepiemērot finanšu disciplīnas sankcijas projektiem, kuri 2019.gada maksājumu pieprasījumu iesniegšanas plānu ir
izpildījuši janvārī

3

8.1.2

Ludzas novada pašvaldība

„Ludzas vispārējās izglītības iestāžu mācību
vides modernizācija”

-224 281

42,48%

-126 795

Gada nogalē plānotais maksājuma pieprasījums iesniegts/atsaukts un atkārtoti iesniegts 14.01.2020. par 219 814 euro. Finanšu
ministrija rosina nepiemērot finanšu disciplīnas sankcijas projektiem, kuri 2019.gada maksājumu pieprasījumu iesniegšanas plānu ir
izpildījuši janvārī

4

4.3.1.

SIA "Cesvaines siltums"

Siltumtīklu izbūve Cesvainē

-73 880

57,51%

-30 410

Gada nogalē plānotais maksājumu pieprasījums iesniegts 03.01.2020. par 36 392,98 euro. Finanšu ministrija rosina nepiemērot
finanšu disciplīnas sankcijas projektiem, kuri 2019.gada maksājumu pieprasījumu iesniegšanas plānu ir izpildījuši janvārī

Finanšu ministrs
Pelnis 670654470
ints.pelnis@fm.gov.lv
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