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CFLA funkcijas ES fondu ieviešanā: 

informācija, konsultācijas, pasākumi 
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ES fondi Latvijā 
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Kohēzijas politikas fondu 
finansējuma sadalījums 

, 
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Kas mēs esam? 



ES fondu vadība:  
funkciju sadalījums 
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Finansējuma 
saņēmējs  īsteno 

projektu un ir 
atbildīgs par: 

kvalitāti 

mērķu sasniegšanu 

izmantošanu 
paredzētajam 

mērķim 

normatīvo aktu 
ievērošanu 

Sadarbības 
iestāde (CFLA) 

veic projektu atlasi 
un slēdz līgumu 

veic projekta 
īstenošanas 

uzraudzību un kontroli 

pārbauda 
attiecināmo izmaksu 

atbilstību 

veic maksājumus 

Atbildīgā iestāde 
(ministrijas) 

definē nosacījumus 
specifiskā atbalsta 
mērķa ieviešanai 

nosaka atlases 
kritērijus 

uzrauga mērķu 
sasniegšanu 

piedalās pārbaudēs 
(ja nepieciešams) 

Vadības modelis nosaka skaidru funkciju sadalījumu starp 
iesaistītajām pusēm, paredzot, ka katra izpilda visus tai 
paredzētos pienākumus. 
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Laika grafiks   

Regulāri atjaunota 
informācija par ES 
fondu plānošanas 
progresu: 

www.cfla.gov.lv 

ES fondi 2014-2020 

Projektu iesniegumu 
atlase 

Indikatīvais 2014.-2020. gada 
plānošanas perioda SAM 
uzsākšanas laika grafiks 

(Excel datne) 



ES fondi 2014-2020:   
ieviešanas progress 

7 

ES fondu finansējums (eiro) – 17.12.2015. dati 



CFLA informatīvie pasākumi (1) 

Semināri 
projektu 

IESNIEDZĒJIEM 

Semināri 
finansējuma 
SAŅĒMĒJIEM 

Semināri TP 
saņēmējiem 

Individuālās 
konsultācijas 
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CFLA informatīvie pasākumi (2) 

Semināri projektu IESNIEDZĒJIEM 

• semināri par projektu iesniegumu atlasi, 
nosacījumiem, kritērijiem, veidlapu 
aizpildīšanu utt. 

• organizē pēc atlases nolikuma apstiprināšanas, 
“uz atlases brīdi” 

• dalībnieki – potenciālie finansējuma saņēmēji 
(atbilstoši SAM mērķauditorijai) 

• semināru skaits un norises vietas - atbilstoši 
SAM specifikai, atlases veidam, potenciālo 
finansējuma saņēmēju profilam 

• pēc nepieciešamības piesaista: AI, VI 
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CFLA informatīvie pasākumi (3) 

Semināri finansējuma SAŅĒMĒJIEM 

• semināri par projektu ieviešanu/ īstenošanu. 

• dalībnieki – konkrēti finansējuma saņēmēji 

• organizē pēc pēdējā līguma noslēgšanas (ja 
lēmums ar nosacījumiem, līgums jānoslēdz 1 mēn. 
laikā); turpmāk – pēc nepieciešamības/ atkarībā 
no aktualitātes (piem., izmaiņas normatīvajā vidē) 

• semināru skaitu un norises vietas plāno atkarībā 
no “pārklājuma” 

• pēc nepieciešamības piesaista: IUB, AI, VI, RI, 
finansējuma saņēmēju/-s ar pieredzes stāstu 
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CFLA informatīvie pasākumi (4) 

Individuālās konsultācijas 

•konsultācijas ierobežotas projektu iesniegumu 
atlases gadījumos, konkrētiem FS (iestādes, 
institūcijas) 

•konsultācijas gan par atlases procedūru, gan par 
projektu ieviešanas/ īstenošanas jautājumiem 

•papildu individuālas konsultācijas var sniegt arī 
atklātas projektu iesniegumu atlases gadījumos 

•organizē pēc atlases nolikuma apstiprināšanas/ 
projekta īstenošanas laikā – vienojoties ar 
finansējuma saņēmēju 

•pēc nepieciešamības piesaista: AI, IUB, VI, RI 
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Informatīvie kanāli 

cfla.gov.lv – jaunumi, kalendārs 

esfondi.lv – kalendārs, jaunumi 

ES fondu iestāžu un partneru pasākumi: 

• «Atbalsts uzņēmējiem»,  

• VARAM semināri; 

• AI semināri, konferences, diskusijas; 

• semināri dažādu programmu ietvaros; 

• sadarbības partneru (LPS, LLPA, LTRK, 
LDDK u.c.) semināri 
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Aktualitātes (1):  
e-vide projektu iesniegšanai un vadībai 
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Aktualitātes (2):  
web papildinājumi, rīki u.c. 
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SAM meklētājs 
projektu atlašu 

modulis 
kalendārs 

web 
reklāmkarogi 

(baneri) 

videoinstrukcijas 
e –vides 
lietošanai 

CFLA Zemgales 
nodaļa 

esfondi.lv: 
maketu izstrādes 

rīks 

http://www.esfondi.lv/maketu-riks
http://www.esfondi.lv/maketu-riks


ES fondu iespējas pašvaldībām (1) 

2014.-2020.gada plānošanas periodā  

>100 specifiskie atbalsta mērķi un to pasākumi 

Pašvaldības var pretendēt uz finansējumu  

visos 9 prioritārajos virzienos 

Pašvaldība kā finansējuma saņēmējs –  

15 specifiskie atbalsta mērķi un to pasākumi 

Pašvaldība kā mērķa grupa vai partneris –  

20 specifiskie atbalsta mērķi un to pasākumi 

15 



ES fondu iespējas pašvaldībām (2) 

SAM 9.2.2.1. “Deinstitucionalizācija” 

•Finansējuma saņēmējs: Plānošanas reģioni 

SAM 7.2.1.2. “Sākotnējās profesionālās izglītības 
programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” 

•Finansējuma saņēmējs: Valsts izglītības attīstības aģentūra 

•Sadarbības partneri var būt valsts, pašvaldību un atvasinātu 
publisku personu dibinātas profesionālās izglītības iestādes un 
koledžas. 

SAM 9.2.1.1. “Profesionāla sociālā darba attīstība 
pašvaldībās” 

•Finansējuma saņēmējs: Labklājības ministrija 
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Pašvaldībām - specifiskie 
atbalsta mērķi (1)  

SAM 
nr. 

SAM nosaukums Atbildīgā 
nozares 
ministrija 

Finansējuma saņēmējs 

2.2.1.1. Centralizētu publiskās pārvaldes 
IKT platformu izveide, publiskās 
pārvaldes procesu optimizēšana un 
attīstība  

VARAM 
 
MK 
noteikumi 
Nr.653 
17.11.2015. 

• Valsts pārvaldes iestādes 
• Pašvaldības 
• Tiesu varas institūcijas 
• Valsts kapitālsabiedrības 

(deleģēto pārvaldes 
uzdevumu veikšanai) 

• Tiesu varas institūcijas 
Sadarbības partneris – 
plānošanas reģioni 

 3.3.1. Palielināt privāto investīciju apjomu 
reģionos, veicot ieguldījumus 
uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši 
pašvaldību attīstības programmās 
noteiktajai teritoriju ekonomiskajai 
specializācijai un balstoties uz 
vietējo uzņēmēju vajadzībām 
 
 

VARAM 
 
MK 
noteikumi 
Nr.593 
13.10.2015. 

• Pašvaldības (izņemot Rīgas 
pilsētas pašvaldību) 

• Pašvaldību iestādes 
• Pašvaldību 

kapitālsabiedrības, kuras 
veic pašvaldību autonomās 
funkcijas  

• Ostu pārvaldes 
• Speciālo ekonomisko zonu 

pārvaldes 
• Biedrības 
• Nodibinājumi 
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Pašvaldībām - specifiskie 
atbalsta mērķi (2) 

SAM 
nr. 

SAM nosaukums Atbildīgā 
nozares 
ministrija 

Finansējuma saņēmējs 

4.2.2. Atbilstoši pašvaldības integrētajām 
attīstības programmām sekmēt 
energoefektivitātes paaugstināšanu 
un AER izmantošanu pašvaldību 
ēkās 
 
(Atlase 31.03.2016.) 
 

VARAM 
 

• Nacionālas nozīmes attīstības 
centri 

• Pašvaldības ārpus nacionālas 
nozīmes centriem 

• Pašvaldību iestādes 
• Pašvaldību kapitālsabiedrības 
• Energopakalpojumu sniedzēji 

4.5.1.2. Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā 
transporta infrastruktūru 
 
(Atlase 31.03.2016.) 
 

SM • Nacionālas nozīmes attīstības 
centru pašvaldības (t.sk. tās 
uzņēmumi, kas nodrošina 
sabiedrisko pakalpojumu 
sniegšanu), izņemot Rīgu, Liepāju, 
Daugavpili 
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Pašvaldībām - specifiskie 
atbalsta mērķi (3) 

SAM 
nr. 

SAM nosaukums Atbildīgā 
nozares 
ministrija 

Finansējuma saņēmējs 

5.1.1. 
 

Novērst plūdu un krasta erozijas 
risku apdraudējumu pilsētu 
teritorijās 
 
1.kārta – noslēgusies 

VARAM • Pašvaldības 
• Iestādes vai komersanti, kuriem, 

pamatojoties uz normatīvajiem 
aktiem vai deleģējuma līgumu, ir 
jānodrošina pretplūdu pasākumi, 
kas noteikti Upju baseinu 
apsaimniekošanas plānos 
ietilpstošajos plūdu riska 
pārvaldības plānos, un kuru 
saimnieciskā darbība nav 
izraisījusi plūdu draudus 

Sadarbības partneris – plānošanas 
reģioni 
 

5.2.1.1. Atkritumu dalītas savākšanas 
sistēmas attīstība 
 
(Atlase – 30.06.2016.) 
 

VARAM • Pašvaldības 
• Pašvaldību iestādes 
• Komersanti 
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Pašvaldībām - specifiskie 
atbalsta mērķi (4) 

SAM nr. SAM nosaukums ES fondu 
finansējums 
(eiro) 

Finansējuma 
saņēmējs 

5.4.1.1. Antropogēno slodzi mazinošas 
infrastruktūras izbūve un 
rekonstrukcija Natura 2000 
teritorijās 
 

VARAM • Pašvaldības 

5.5.1. Saglabāt, aizsargāt un attīstīt 
nozīmīgu kultūras un dabas 
mantojumu, kā arī attīstīt ar to 
saistītos pakalpojumus 
 

KM 
 
Ir noteikumu 
projekts 

• Pašvaldības 
• Pašvaldību iestādes 
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Pašvaldībām - specifiskie 
atbalsta mērķi (5) 

SAM 
nr. 

SAM nosaukums Atbildīgā 
nozares 
ministrija 

Finansējuma saņēmējs 

5.6.2. Teritoriju revitalizācija, reģenerējot 
degradētās teritorijas atbilstoši 
pašvaldību integrētajām attīstības 
programmām 
 

VARAM 
 
MK noteikumi 
Nr.645 
10.11.2015. 

• Nacionālas nozīmes attīstības 
centru pašvaldības 

• Reģionālas nozīmes attīstības 
centru pašvaldības 

• Pašvaldību iestādes 
• Pašvaldību kapitālsabiedrības, 

kas veic pašvaldību autonomās 
funkcijas 

6.1.4.2. Nacionālas nozīmes attīstības 
centru integrēšana TEN-T tīklā 
 
(Atlase 31.03.2016.) 
 

SM 
 

• Satiksmes ministrija 
• Nacionālas nozīmes attīstības 

centru pašvaldības (izņemot 
Rīgu) atbilstoši sākotnējā 
novērtējuma rezultātiem 
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Pašvaldībām - specifiskie 
atbalsta mērķi (6) 

SAM 
nr. 

SAM nosaukums Atbildīgā 
nozares 
ministrija 

Finansējuma saņēmējs 

8.1.2.2. Modernizēt vispārējās izglītības 
iestāžu mācību vidi ārpus 
nacionālas nozīmes attīstības 
centriem 
 
(Atlase 30.06.2016.) 

IZM 
 

• Pašvaldības ārpus nacionālas 
nozīmes attīstības centriem 

• Pašvaldību apvienības 

8.1.3. Palielināt modernizēto 
profesionālās izglītības iestāžu 
skaitu 
 

IZM 
 
Ir noteikumu 
projekts 

 

• Profesionālās izglītības iestādes 
• Pašvaldības 

22 



Pašvaldībām - specifiskie 
atbalsta mērķi (7) 

SAM 
nr. 

SAM nosaukums Atbildīgā 
nozares 
ministrija 

Finansējuma saņēmējs 

8.3.2.2. Atbalsts izglītojamo individuālo 
kompetenču attīstībai 
 

IZM 
 

• Pašvaldības vai to apvienības 
• Valsts dibinātas vispārējās 

izglītības iestādes 

9.2.4.2. Pasākumi vietējās sabiedrības 
veselības veicināšanai 
 
(Atlase 31.03.2016.) 
 

VM 
 
Ir noteikumu 
projekts 

 

• Pašvaldības 
• Biedrības un nodibinājumi 
• Ārstniecības iestādes 
• Plānošanas reģioni 
• Saimnieciskās darbības veicēji 
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Pašvaldībām - specifiskie 
atbalsta mērķi (8) 

SAM 
nr. 

SAM nosaukums Atbildīgā 
nozares 
ministrija 

Finansējuma saņēmējs 

9.3.1.1. Pakalpojumu infrastruktūras 
attīstība deinstitucionalizācijas 
plānu īstenošanai 
 
(Atlase 30.12.2016.) 

LM 
 

• Pašvaldības, kas iekļautas 
9.2.2.1.pasākuma ietvaros 
izstrādātajos plānošanas 
reģionu deinstitucionalizācijas 
plānos 
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Projektu iesniegumu atlase 



Projektu īstenošana: 

ieteikumi sagatavošanas fāzē 
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Pašvērtējums par savas komandas spējām realizēt 
iecerētā mēroga projektu 

Projekta laika grafika un naudas plūsmas 
sastādīšana: 

• jāņem vērā riski, kas ir saistīti ar iepirkuma 
procedūras gaitu (pārsūdzības); 

• būvniecības darbiem jāņem vērā darbu 
sezonalitāte; 

• maksājumu pieprasījumu atmaksas laiks; 

• noslēguma maksājuma pieprasījuma 
priekšfinansēšana. 
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Projekta īstenošana 



Veikt regulāras projektu progresa uzraudzības 
sanāksmes 

FS personīgi pārliecināties par veikto darbu kvalitāti un 
darba apjomu – vēl pirms darbu pieņemšanas un 

maksājuma veikšanas izpildītājam 

Ievērot visus noslēgtā izpildes līguma nosacījumus 

Nepieļaut būtiskas atkāpes no izpildes līguma 
nosacījumiem 

Sliktas darbu kvalitātes vai termiņa kavēšanas 
gadījumā piemērot līgumā paredzētās soda sankcijas 
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Projektu īstenošana: 

ieteikumi ieviešanas fāzē 
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Projekta pēcuzraudzība 
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Kontaktinformācija 

 - 2016. gada 2. pusgadā  



Paldies par uzmanību! 


