
1. pielikums 
Informatīvajam ziņojumam "Finanšu ministrijas pārziņā esošo

 Eiropas Savienības fondu un ārvalstu finanšu palīdzības
 aktualitātēm līdz 2022. gada 1. septembrim (pusgada ziņojums)"

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 29.08.2022.
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1 3.1.1
ZAZA TIMBER Production 

SIA  
(3.1.1.5/19/A/033)

Ražošanas telpu paplašināšana uzņēmumā SIA “IKTK” -526 059 0.00% -394 544

 Ekonomikas ministrija rosina nesamazināt  finansējumu.
CFLA finansējuma nesamazināšanas pamatojums pēc būtības:"Finansējuma saņēmējs 27.12.2021. ierosinājis grozījumus par 

projekta īstenošanas termiņa pagarinājumu, pamatojoties uz iepirkuma līgumsummas sadārdzinājumu un nepieciešamajām izmaiņām 
tehniskajā projektā, kas t.sk. ir ietekmējis finansējuma apgūšanas grafiku. Būvdarbu iepirkuma rezultātā būvdarbu izmaksās 

izveidojies sadārdzinājums 400 000,00 eur apmērā. 
Šobrīd ir saņemts būvdarbu ģenerāluzņēmuma jaunais izmaksu aprēķins un Finansējuma saņēmējs ved sarunas par iespēju samazināt 

izmaksas, t.sk. veicot izmaiņas tehniskajā projektā. 
Lai nodrošinātu optimālu laiku tehniskā projekta precizēšanai, kas t.sk. ļautu samazināt būvdarbu izmaksas un attiecīgi veiksmīgi 

realizēt projektu, Finansējuma saņēmējam ir nepieciešams projekta īstenošanas termiņa pagarinājums līdz 15.11.2023.
Ņemot vērā ierosinātos grozījumus un izvērtējot sniegto pamatojumu un projekta progresu kopumā, CFLA rosina AI atbalstīt finanšu 

disciplīnas pasākumu nepiemērošanu un virzīt projektu uz MK, izņēmuma gadījuma piemērošanai (MKN 784 51.4 (prim) 7.p.)."

-10 922 1 -8 192

2 4.2.2
Tukuma novada pašvaldība 

(4.2.2.0/20/I/021)
Energoefektivitātes paaugstināšana PII "Vālodzīte" -10 922 0.00% -8 192

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija rosina nesamazināt  finansējumu: 
Saskaņā ar CFLA pamatojumu projekta MP kavēšanās saistīta ar ieilgušu būvdarbu iepirkuma procedūru, kā rezultātā būvdarbi 
uzsākti 2022. gada martā un bija nepieciešams projekta īstenošanas termiņa pagarinājums par 6 mēnešiem, kā arī veikt izmaiņas 
finansējumā būvdarbu sadārdzinājuma dēļ, lai finansējuma saņēmējs (FS) sadārdzinājumu par ~1 milj. EUR spētu segt, saņemot 
valsts aizdevumu. Minētie apstākļi iekavēja projektā plānoto būvdarbu uzsākšanu. Bez tam atbilstoši CFLA papildus sniegtajai 

informācijai FS bija plānojis iesniegt MP 10.12.2021. par kopsummu 19 736,89 EUR (ERAF - 10 922,39 EUR). Plānotās 
attiecināmās izmaksas bija par būvprojekta izstrādi, kas veikta pirms projekta iesniegšanas un apstiprināšanas (līgums par 

būvprojektu - 06.07.2017.), kas saskaņā ar 31.05.2021. noslēgto vienošanos ar CFLA ir attiecināmas izmaksas, kas radušās no 
24.03.2016. Ar MK noteikumu Nr. 152 14.09.2021. grozījumiem 3.-4.kārtas projekti (t.sk. arī projekts Nr. 4.2.2.0/20/I/021) tiek 
finansēts no REACT-EU līdzekļiem, kas savukārt atbilstoši MK noteikumu grozījumiem ir attiecināmi no 01.02.2020. Līdz ar 

projekta grozījumiem Nr.2 būvprojekta izmaksas vairs netiek attiecinātas un saistībā ar iepirkuma palielinātajām izmaksām pret 
plānoto līgumcenu būvprojektam paredzētās attiecināmās izmaksas tika pārceltas uz būvniecības izmaksām. Tā kā būvprojektam 

paredzētās attiecināmās izmaksas vairs netiek iekļautas projektā, tad plānotais MP 2021. gadā arī nav aktuāls un netika iesniegts, kas 
rada MP plāna neizpildi 2021. gadā. Ņemot vērā minētos objektīvos apstākļus, VARAM nav iebildumu CFLA priekšlikumam virzīt 

projektu uz MK kā izņēmuma gadījumu.

Ekonomikas ministrijas ierosinājumi

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ierosinājumi

Priekšlikumi atbalsta samazinājuma nepiemērošanai ES fondu projektos
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 finansējuma avoti: ES fondu finansējums un valsts budžeta finansējums (Valsts budžeta dotācijas pašvaldībām aprēķinos neizmanto).

Finansējuma saņēmējs
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Priekšlikums MK lēmumam: Saskaņā ar MK  2014. gada 16. decembra noteikumu Nr. 784 51.4.7. apakšpunktu atbalstīt atsevišķu 
izņēmuma gadījumu piemērošanu un atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai nesamazināt ES fonda un valsts budžeta 
līdzfinansējumu, ja tāds projektā ir paredzēts, par starpību, kas pārsniedz 25 % no plānoto maksājuma pieprasījumu iesniegšanas 

grafikā paredzētā: 
(1) saskaņā ar atbildīgo iestāžu iesniegtajiem priekšlikumiem: - Ekonomikas ministrijai vienam projektiem; -Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai vienam projektam; 
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