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Saturs

1. ES fondu kopējais progress, t.sk. 2019.gada finanšu rezultāti:

- specifisko atbalsta mērķu (SAM) maksājumu prognožu,

budžeta, finansējuma saņēmēju maksājumu pieprasījumu

plānu (PMPIG) izpilde (“finanšu disciplīnas” nosacījumu

ietvaros);

- “finanšu disciplīnas” horizontālais rīcības ietvars, ieteikumi

iestāžu sadarbībai 2019. gada rezultātu kontekstā;

2. Snieguma ietvara rādītāju izpilde, kā arī prognozes pret plānošanas

perioda beigu (2023.g.) vērtību;

3. 2019. gada ziņojums Eiropas Komisijai - AI iesaiste;

4. 2020. gada citi prioritārie darbi, risku pārvaldība.
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2019. gada otrajā pusē būtisks progress
3,8 mljrd. euro – 85,6% – projektu līgumi
1,4 mljrd. euro – 31,4% – EK starpposma 
maksājumi valsts budžetā

Dati līdz 01.01.2020., milj. euro, % no ES piešķīruma, progress % pret 01.08.2019.
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Virssaistības - ar MK lēmumu piešķirti valsts budžeta papildus izdevumi – līdz 2019. gada februārim kopā 66,3 milj. 
euro šādās jomās: vide un teritoriālā attīstība (41,4), videi draudzīga ekonomika (15,6), MVK konkurētspēja (5,2) un 
izglītība (4,1) 

1 387,7 (31,4%) ↑9,6%

1 550,2 (35,1%) ↑6,8%

1 815,2 (41,1%) ↑5,8%

1 522,1 (40,3% no projektu līgumiem) 

+757 milj. euro

3 780,8 (85,6%) ↑8,8%

3 805,2 (86,1%) ↑1,4%

3 997,1 (90,5%) ↑2,2% 

4 418,2 (100%)

66,3 (1,5%)
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No EK saņemtie starpposma maksājumi

Deklarētie maksājumi EK

Veikti maksājumi projektos

Iepirkumu līgumi

Projektu līgumi, skaits -  1698

Apstiprināti projekti, skaits - 1727

Iesniegti projekti, skaits - 1971

Pieejamais ES fondu finansējums

Kopā: 4 484,5 (101,5%)

Pieejamais ES fondu finansējums Pieejamais ''virssaistību*'' apjoms

Janvārī  uz 
23.01.2020. 
milj. euro:
Līgumi: +5
Maksājumi:+32



2014-2020 ES fondu maksājumu pieteikumu EK 
mērķis (n+3) 2019.gadam jau izpildīts. 

2020. gada mērķis izpildīts 99,7%. 

Neto piešķīrums nav apdraudēts.
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10.01.2020. maksājumu pieteikumu EK izpildes prognoze atbilstoši CFLA maksājumu prognozei, kumulatīvi

16.01.2020. maksājumu pieteikumu EK izpildes prognoze atbilstoši vidēja termiņa budžeta priekšlikumam,
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16.01.2020. VI prognoze 2014.-2020. g. ES fondu periodam (Kopā plānošanas periodam 4 949* milj. eiro)

10.01.2020. CFLA Projektu līgumu un plānoto līgumu finanšu prognozē balstīta budžeta plūsma (Kopā
plānošanas periodam 4 949* milj. eiro)
15.07.2019. budžeta izdevumu prognoze vidēja termiņa budžeta ietvaram

Resoru budžeta apakšprogrammās atbilstoši 2020. gada budžeta likumam

2019.g. budžeta izdevumu prognoze izpildīta (+12 milj.)
2020 – 2024 prognoze pašlaik saglabājama sabalansēta 
(sarkanā līnija) kā vidēja termiņa budžetā 
https://www.esfondi.lv/2019.gads (tabula Nr.4 «ES fondu valsts budžeta izpilde»)
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Līdz 31.12.2019. resoru budžetos
pārdalīti 723,5 milj. euro, palicis
neizmantots 11,3 milj. euro (98,4%
izpilde – uz pusi mazāks atlikums,
nekā iepriekšējos divos gados)

* Kopējā prognoze +11 milj. eiro, jo 1.1.1.1. pasākuma «Praktiskas ievirzes pētījumi» 3.kārtā iesniegto projektu
indikatīvais finansējums pārsniedz MK noteikumos noteikto, t.sk. ES fondu daļu. Faktiskā summa tiks precizēta pēc atlases
noslēgšanās, jo vairāki projekti tiks noraidīti nepietiekama finansējuma dēļ

https://www.esfondi.lv/2019.gads


Precīza maksājumu prognozēšana – būtisks uzlabojums
109% izpilde 2019. gadā (2014-2020 periods) 
https://www.esfondi.lv/2019.gads (tabula Nr.1 «Maksājumu finansējuma saņēmējiem un 
deklarējamo izdevumu plāni, izpilde un prognozes») 

Ievērojams maksājumu dinamikas pieaugums aktīvā 
investīciju projektu ieviešanas posmā 
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FINANŠU DISCIPLĪNA
2019. gadā maksājumu pieprasījumu iesniegšanas plāni pārpildīti 
(+24,5 milj. euro.). 169 projektiem plānu izpilde ir zem 
75%(neizpilde 109,6 milj. euro), no kuriem 72 projektiem iespējams 
atbalsta samazinājums
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159,7; 169

50,1; 169

361,0; 645

332,1; 645

383,5; 521

546,5; 521

Bāze Izpilde

Izpilde

>100% no

plānotās

vērtības

Izpilde no

75% līdz

100%

Izpilde līdz

75%

Maksājumu pieprasījumu izpilde līdz 01.01.2020. (milj. 
euro; projektu skaits)

+163

-110

-29

MK pusgada ziņojums
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-30,4

-16,4 -16,7
-46,1 -34,4 -39,8 -64,4 -63,5 +24,5
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Janv. Febr. Marts Apr. Maijs Jūn. Jūl. Aug. Sept. Okt. Nov. Dec.

Neizpilde Pārpilde Plāni Izpilde 01.02.2019 gada plāns

41,8

8,2

-100,3

-9,4

5,0

142,1

17,6

Izņēmuma
gadījumi

(97 projekti)

Bez izņēmuma
gadījumiem
(72 projekti)

Iespējamais
atbalsta

samazinājums

Izpilde Neizpilde

Būtiska daļa plānu neizpildes – pamatotas.  



Savstarpējā komunikācija un virzība MK par 
izņēmumiem «finanšu disciplīnas ietvaros»

FM kā 

vadošā 

iestāde

Ikmēneša uzraudzībai & risku pārvaldībai FM katru mēnesi MK ziņojumā iekļauj statusa informāciju

par projektu ikmēneša plānu izpildes statusu, izceļot PMPIG izpildes novirzes > 25% nobīdēm projektu

īstenošanā un publicē to esfondi.lv tīmekļa vietnē http://www.esfondi.lv/zinojumi-Ministru-kabinetam.

Statusa informācija - https://www.esfondi.lv →ES fondi 2014 - 2020→Ieviešana→Ieviešanas plāni un to

izpilde. Iespēja projektu īstenotājiem operatīvi lemt un veikt korektīvus un izpildi uzlabojošus

pasākumus!

CFLA Komunikācija CFLA – Finansējuma saņēmējs (noslēgtā līguma ietvaros) un CFLA – atbildīgā

iestāde (starpresoru vienošanas kārtībā) par rīcību, lai uzlabotu situāciju projektos, kā arī vienoties par

iespējamo rīcību, t.sk. lemt MK, kad pamatoti.

Gadījums steidzams, ja būtiskas

novirzes no projekta plāna un nav 

standarta izņēmums

Parastā kārtība

Nozares 

ministrija

/atbildīgā 

iestāde

Sagatavo MK ziņojumu un

protokollēmumu ar

priekšlikumiem par risinājumiem

konkrēta projekta gadījumā.

1 X pusgadā indikatīvi līdz 10.februārim un 10.augustam (kopā

ar atzinumu par pusgada ziņojumu) iesniedz FM iekļaušanai

MK pusgada ziņojumā informāciju MK protokollēmumā ar

priekšlikumiem par risinājumiem konkrēta projekta gadījumā.

FM kā 

vadošā 

iestāde

līdz kārtēja gada 1.martam un 1.septembrim Iesniedz MK

pusgada ziņojumu par ES fondu investīciju progresu un

protokollēmuma projektu ar pamatotiem projektu gadījumiem

MK izlemt par izņēmumiem (nepiemērot sankcijas) vai citu

rīcību.

MK Pieņem lēmumu un CFLA rīkojas atbilstoši pieņemtajam lēmumam
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http://www.esfondi.lv/zinojumi-Ministru-kabinetam
https://www.esfondi.lv/


Praktiskā komunikācija par izņēmumu gadījumu 
piemērošanu: komunikācija, sadarbība, rīcība

09.01.2020

VI un CFLA apkopo informāciju no
KPVIS par MP izpildi un zināmiem
izņēmumiem

16.01.2020

CFLA nosūta šo informāciju AI

Līdz 10.02.2020* (pusgada 
ziņojuma atzinuma sniegšanas 
laiks)

no AI tiek gaidīta informācija par 
iespējamo rīcību attiecībā uz 
projektiem, kuriem nav izņēmumu 
gadījumu

PUSGADA ZIŅOJUMS 
(protokollēmums)

* Prezentācijas laikā AI bija lūgts iesniegt informāciju 
līdz 5.02., bet pēc sanāksmes termiņš tika precizēts

9

IKGADĒJĀS KOMUNIKĀCIJAS 

PARAUGS (par 2019.gada plāniem)
OPERATĪVĀS KOMUNIKĀCIJAS 

PARAUGS (2019.gadā)

VI sagatavo 
apkopotus

statusa failus

https://www.esfondi.l
v/2019.gads

CFLA regulāri, 
saņemot FS 

līguma grozījumu 
priekšlikumus vai 
MP, analizē tos 

un konstatē risku

AI izskata, analizē 
informāciju, komunicē ar 

CFLA un FS, ja 
nepieciešams

Cieša 
komunikācija

Info 
sagatavošana 
iekļaušanai 
pusgada 
ziņojumā

Atsevišķs 
ziņojums 
MK

https://www.esfondi.lv/2019.gads


Saturs

1. ES fondu kopējais progress, t.sk. 2019.gada finanšu rezultāti:

- specifisko atbalsta mērķu (SAM) maksājumu prognožu,

budžeta, finansējuma saņēmēju maksājumu pieprasījumu

plānu (PMPIG) izpilde (“finanšu disciplīnas” nosacījumu

ietvaros);

- “finanšu disciplīnas” horizontālais rīcības ietvars, ieteikumi

iestāžu sadarbībai 2019. gada rezultātu kontekstā;

2. Snieguma ietvara rādītāju izpilde, kā arī prognozes pret plānošanas

perioda beigu (2023.g.) vērtību;

3. 2019. gada ziņojums Eiropas Komisijai - AI iesaiste;

4. 2020. gada citi prioritārie darbi, risku pārvaldība.
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Snieguma ietvara starpposma mērķi izpildīti - vairums 
rādītāju (finanšu un fiziskie) pārsniedza 2018.gada 
mērķa vērtības.
https://www.esfondi.lv/2018.gads Tabula nr.4. Snieguma ietvara izpilde 
un rādītāju sasniegtās vērtības
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Finanšu rādītāju izpilde Vidējā iznākumu rādītāju un galveno īstenošanas psomu īstenošana

https://www.esfondi.lv/2018.gads


Nosacījumi finanšu korekcijas piemērošanai
snieguma ietvara rādītāju nesasniegšanai
2023.gadā

* https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0215

** 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/guidan
ce_performance_framework.pdf
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VI vērtē snieguma ietvara rādītāju izpildi pret Īstenošanas regulu
Nr.215/2014* un EK vadlīnijām** - 16 atsevišķi izpildes izvērtējumi -
katram prioritārajam virzienam (PV) un katram fondam atsevišķi PV līmenī

Min 
prasības

Ja PV fondu dalījumā ir 2 
rādītāji (t.sk. finanšu 

rādītāji)

Ja PV fondu dalījumā ir 3 un 
vairāk rādītāju (t.sk. finanšu 

rādītāji)

abi rādītāji ir jāsasniedz > 65% viens rādītājs var būt sasniegts <65% 
pārējie rādītāji ir jāsasniedz >65%

Izpildes koeficients X Korekcijas apmērs

> 65% 0%

60% - 65% 5%

50% - 60% 10%

< 50% 25%

X = 
𝑉𝑖𝑑ē𝑗ā 𝑖𝑧𝑛ā𝑘𝑢𝑚𝑢 𝑟ā𝑑ī𝑡ā𝑗𝑎 𝑖𝑧𝑝𝑖𝑙𝑑𝑒,%

𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛š𝑢 𝑟ā𝑑ī𝑡ā𝑗𝑢 𝑖𝑧𝑝𝑖𝑙𝑑𝑒,%

NB! Tomēr finanšu korekciju var koriģēt, ja 
pamato ar ārēju faktoru un force majeure: 
korekciju var samazināt līdz pat 50% atkarībā no 
faktoru ietekmes nozīmīguma. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0215
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/guidance_performance_framework.pdf
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Snieguma ietvars 2023: Vairums rādītāju jau sasniedz 65% no DP 

mērķa vērtības, ja tiktu sasniegtas visas pašlaik projektu līgumos plānotās 
vērtības. (03.01.2020 dati). 
AI/CFLA nepieciešams turpināt aktīvi sekot progresam projektos!

14 no 30 rādītājiem jau 
pārsnieguši 65% robežu

65% slieksnis 

finanšu korekcijai

Paredzēti DP 
groz.

Būs jauni 
tramvaju 

sliežu projekti

Tiks rīkota 
jauna 

apakškārta 
ģimenes 

ārstu 
projektiem



Visu projekta līmeņa rādītāju izpildes salīdzinājums:
Rādītāju izpilde projektu līgumos plānotajās vai sasniegtajās 
vērtībās, ar DP grozījumiem Nr.5. paredzētajām mērķa vērtībām. 
(03.01.2020. dati)
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Projekta līmeņa rādītāju izpilde

34 rādītājiem vēl 
nav sasniegtās 
vērtības

5.4 dzīvotņu 
platības

8.5.3 kvalificētās 
personas

5 rādītāji jau ir sasnieguši DP 
mērķa vērtību vairāk par 200%, 

vēl 9 rādītājiem ir projektos  
noslēgtās plānotās vērtības virs 

200%

5.6.1 Rīgas 
atjaunotā 

telpa

7.2.1 nodarbinātie 
ilgstošie 

bezdarbnieki

7.2.1 uzrunātie 
ilgstošie 

bezdarbnieki
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1. ES fondu kopējais progress, t.sk. 2019.gada finanšu rezultāti:

- specifisko atbalsta mērķu (SAM) maksājumu prognožu,

budžeta, finansējuma saņēmēju maksājumu pieprasījumu

plānu (PMPIG) izpilde (“finanšu disciplīnas” nosacījumu

ietvaros);

- “finanšu disciplīnas” horizontālais rīcības ietvars, ieteikumi

iestāžu sadarbībai 2019. gada rezultātu kontekstā;

2. Snieguma ietvara rādītāju izpilde, kā arī prognozes pret plānošanas

perioda beigu (2023.g.) vērtību;

3. 2019. gada ziņojums Eiropas Komisijai - AI iesaiste;

4. 2020. gada citi prioritārie darbi, risku pārvaldība.
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2019. gada ziņojuma (GZ) izstrādes 
indikatīvais laika grafiks. Galvenie 
akcenti

Līdz 20.01.

•Vēlākais līdz 5.02.

standarta datu izvilkums no KPVIS par
rādītāju sasniegtajām vērtībām

10.02.

•Datu kvalitātes pārbaude -> konstatējumu apkopošana

AI skaidrojumi par konstatētajām nepilnībām un datu labojumu 
veikšana, ja nepieciešams

24.02.-05.03.

izvilkums par finanšu instrumentiem + atkārtots izvilkums no 
KPVIS par rādītāju sasniegtajām vērtībām

09.03.

•Datu kvalitātes pārbaude -> konstatējumu apkopošana

16

4 acu principa
ievērošana
pilna gada
vērtības
audit
trail/izsekojam
ība

Dati priekš GZ – uz UK rakstisko 
procedūru!!! Cut-off datums

VI neplāno 
pieprasīt atsevišķas 
informācijas 
gatavošanu AI

05.02.2020

FM 202.kab

Dalībnieki -

līdz 31.janvārim 

uz e-pastu 

harijs.karklins

@fm.gov.lv

seminārs

mailto:harijs.karklins@fm.gov.lv


Mērķtiecīga virzība uz GZ 
apstiprināšanu!

UK rakstiskā procedūra. UK dalībnieki var izteikt 
komentārus par GZ

1.04.-16.04.

datu izvilkums no KPVIS par ESF dalībniekiem
14.04.

• Datu kvalitātes pārbaude -> konstatējumu apkopošana

Informācija par finanšu instrumentiem un ESF dalībniekiem 
e-portfelī. UK dalībnieki var izteikt komentārus par šo 
informāciju 

28.04.-06.05.

Gada ziņojums iesniegts EK
Līdz 26.05.
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Saturs

1. ES fondu kopējais progress, t.sk. 2019.gada finanšu rezultāti:

- specifisko atbalsta mērķu (SAM) maksājumu prognožu,

budžeta, finansējuma saņēmēju maksājumu pieprasījumu

plānu (PMPIG) izpilde (“finanšu disciplīnas” nosacījumu

ietvaros);

- “finanšu disciplīnas” horizontālais rīcības ietvars, ieteikumi

iestāžu sadarbībai 2019. gada rezultātu kontekstā;

2. Snieguma ietvara rādītāju izpilde, kā arī prognozes pret plānošanas

perioda beigu (2023.g.) vērtību;

3. 2019. gada ziņojums Eiropas Komisijai - AI iesaiste;

4. 2020. gada citi prioritārie darbi, risku pārvaldība.
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Finanšu risku vadība un proaktīva
rīcība ES fondu efektīvai 
izmantošanai

 Pastiprināta kontrole «lielo» projektu īstenošanai.

 EK stingrā pieeja -> Sagaidāma finansējuma saņēmēju (FS) proaktīva
rīcība!!!

 CFLA lēmumu par neatbilstībām pārsūdzības un to ietekme uz
budžetu.

o FS ir 10 darba dienas izskatīt CFLA vēstulē sniegto informāciju par
iespējamām neatbilstībām un sniegt papildu informāciju. Ja nē – CFLA
lēmums stājas spēkā 13. darba dienā.

o Pēc lēmuma stāšanās spēkā visi publisko iestāžu CFLA un VI ietvaros
pārsūdzēti lēmumi par neatbilstībām -> uz valsts budžeta rēķina,
izdevumus nevar deklarēt EK!

 Revīzijas iestādes (RI) darbības revīzijas ziņojumu saskaņošanas
process.

o FS ir jāsadarbojas ar RI tās auditu ietvaros un jāsniedz visa
nepieciešama dokumentācija un skaidrojumi pirms ziņojuma projekta
saņemšanas no RI. Vēlākais – ziņojuma projekta saskaņošanas laikā.

o Visi RI konstatējumi ziņojumā ir uzskatāmi par gala konstatējumiem
un šie izdevumi netiek deklarēti EK.

 Darbības programmas grozījumi. 19



Paldies par uzmanību!

Jautājumi?



2019.gadā ir izdevies precīzāk noprognozēt maksājumu 
plūsmu. Visos PV ir labs sniegums, bet ir atsevišķi SAM, 
kur nepieciešami uzlabojumi
https://www.esfondi.lv/2019.gads (tabula Nr.1 «Maksājumu finansējuma saņēmējiem un 
deklarējamo izdevumu plāni, izpilde un prognozes»)
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2020.gada un turpmāko gadu investīciju prognozes
izveide – prognozes CFLA maksājumiem FS. Šī
prognoze nav saistīta ar finanšu disciplīnas
nosacījumiem – tiks aktualizēta 2020. gada

februārī
2021.g. «pīķis» visticamāk nobīdīsies

Ja nepieciešams, AI var investīcijas prognozi komentēt MK pusgada informatīvā
ziņojuma par Kohēzijas politikas ES fondu investīciju aktualitātēm saskaņošanas
laikā.
Pieejama ES fondu mājaslapā: https://www.esfondi.lv/2020.gads
VI par ikmēneša izpildi informē AI, regulāri nosūtot apkopotus statusa failus.
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Finanšu disciplīnas nosacījumi

26.06.2018. MK ir pieņemti noteikumi Nr. 382
«Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 16. decembra
noteikumos Nr. 784 «Kārtība, kādā Eiropas Savienības
struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās
institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu
sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.-2020. gada
plānošanas periodā»»

kas paredz, ka

ar 2018.gada 1.septembri stājas spēkā finanšu 
disciplīnas atbildības nosacījumi un kārtība:

-kad projekta gada plāns nav izpildīts par > 25%

-kad projekts pagarinās par > 6 mēnešiem
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https://likumi.lv/ta/id/300131-grozijumi-ministru-kabineta-2014-gada-16-decembra-noteikumos-nr-784-kartiba-kada-eiropas-savienibas-strukturfondu-un-kohezijas-...
https://likumi.lv/doc.php?id=%20271368&version_date=01.09.2018


FINANŠU DISCIPLĪNA 2019.gada projekti ar iespējamo atbalsta 
samazinājumu (milj. euro; projektu skaits; % no kopsummas)
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Lielākais atbalsta samazinājums potenciāli 4. PV, kam seko 1 PV. Neizpildes 
lielākoties projektos, kuri plānus izpildījuši līdz 25%, EM pārraudzībā esošajos SAM.

FS: Lielākais samazinājums iespējams 
komersantiem, kam seko valsts pārvaldes 
iestādes.

Izņēmuma gadījumi galvenokārt iepirkumu, kuri noslēdzas bez 
rezultātiem, dēļ, kam seko ietaupījumi; skaits (iespējamā korekcija)

18(28,8)

16(1,9)

26(12,0)

4. PV; 16(4,4)

5. PV; 6(13,7)

1. PV; 4(0,7)

Pārējie PV; 11(3,3)

37(22,0)

2. Iepirkumi bez rezultāta 6. Nepārvarama vara 1. Ietaupījumi Pārējie izņ. gadījumi

4. Videi 

draudzīga 

ekonomika; 

1,8; 15; 36%

1. P&A&I; 

1,2; 10; 23%

9. Sociālā 

iekļaušana; 

0,8; 35; 16%

2. IKT; 0,6; 4; 

13%

Pārējie 

PV; 0,6; 

8; 12%
EM; 1,8( 9)

IZM; 0,3( 2)

LM; 0,4( 3)

VARAM; 0,3( 2)

VM; 0,1( 17)

25% - 50 %; 1,5( 

16)

50,01% - 75%; 0,7( 23)

Līdz 25 %; 2,8(33)

Komersanti; 

2,7; 33; 54%
Valsts pārvaldes 

iestāde; 1,2; 9; 24%

Pašvaldība; 0,8; 

12; 16%

Pārējie 

tipi; 0,3; 

18; 6%



VI sadarbībā ar CFLA regulāri 
informē AI par ES fondu progresu

VI sadarbībā ar CFLA ES fondu progresa un risku izvērtēšanas ietvaros
ir izveidojusi apkopotus statusa failus, kas tiek sūtīti AI informācijai
un darbam (indikatīvi reizi mēnesī, bet regularitāte var mainīties,
mainoties ieviešanas posmiem) par:

Investīciju progress un prognozes SAM/pasākumu līmenī 
izpildi;

Ierobežoto projektu iesniegumu termiņu izpildi;

Maksājumu pieprasījumu izpildi, t.sk. finanšu disciplīnas 
negatīvu seku iestāšanās riski;

Reizi pusgadā brīvo finansējumu (Atlikumu tabula), t.sk 
virssaistību dzēšanas progresu atbilstoši MK 11.10.2019. sēdē 
lemtajam (Protokola Nr.47 3.§ 2. un 3.punkti). 

Iespēja analizēt datus dažādos griezumos no vairākām izklājlapām.

ES fondu mājas lapā tiek regulāri aktualizēta un pieejama visa
informācija pamatā skatīt sadaļā Ieviešana / Ieviešanas plāni un to
izpilde: https://www.esfondi.lv/2019.gads + FM ziņojumi MK un
Saeimai sadaļā Materiāli un ziņojumi + aktuālās prezentācijas:
http://www.esfondi.lv/prezentacijas
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