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Eiropas Komisija apstiprinājusi 209 miljonus eiro Covid-19 krīzes
seku mazināšanai Latvijā
Latvija saņēmusi Eiropas Komisijas apstiprinājumu par 209 miljonus liela
finansējuma piešķiršanu Covid-19 krīzes seku mazināšanai REACT-EU
iniciatīvas ietvaros. Šis finansējums papildinās Eiropas…
08.07.2021.
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No nākamās nedēļas darbu klātienē atsāks Klientu apkalpošanas
centrs
No pirmdienas, 14. jūnija, Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA)
Klientu apkalpošanas centrs būs atvērts katru darba dienu no plkst. 8.30 līdz
17.00. Tāpat klātienes tikšanās iespējams…
11.06.2021.
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No 26. oktobra CFLA klientu apkalpošanu nodrošinās attālināti
Ņemot vērā vīrusa izraisītās slimības Covid-19 izplatības pieaugumu, Centrālā
finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) no šī gada 26. oktobra pārtrauc Klientu
apkalpošanas centra darbu klātienē, nodrošinot…
25.10.2020.

Darbu klātienē atsāk Klientu apkalpošanas centrs
No šodienas, 10. jūnija, Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) Klientu
apkalpošanas centrs, beidzoties Covid-19 dēļ izsludinātajai ārkārtējai
situācijai, atsāk klientu pieņemšanu un būs…
10.06.2020.

KLIENTU IEVĒRĪBAI! CFLA informē par darba organizāciju
ārkārtas situācijas ietvaros
Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju Covid-19 vīrusa dēļ, Centrālā
finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) no šī gada 13. marta normatīvajos aktos
paredzētās funkcijas un pienākumus veic…
16.03.2020.

IUB: Par iepirkuma līguma grozījumiem, ja līgumu nav iespējams
izpildīt ārkārtējās situācijas dēļ
Saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 12. marta rīkojumu Nr. 103 "Par
ārkārtējās situācijas izsludināšanu" ir noteikti pasākumi, kas var kavēt
iepirkuma līgumu izpildi noteiktajā termiņā, piemēram,…
18.03.2020.

Svarīgi ES fondu projektu īstenotājiem: lēmumi šai laikā ir rūpīgi
jādokumentē
Vērtējot, vai Covid-19 izplatība ir uzskatāma par nepārvaramu varu (force
majeure), ir jāņem vērā Augstākās tiesas prakse, saskaņā ar kuru
nepārvaramas varas apstākļi sastāv no četriem elementiem: …
23.03.2020.

Kā rīkoties, ja ārkārtējās situācijas dēļ rodas pārtraukums
būvniecībā
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir sagatavojusi skaidrojumu par rīcību
ārkārtējās situācijas apstākļos, ja būvniecībā rodas pārtraukums Eiropas
Savienības fondu līdzfinansētos projektos. Lēmumi…
24.03.2020.

Kā rīkoties, ja ES fondu projektā ir dīkstāve?
Finansējuma saņēmējam pēc iespējas jānodrošina projekta darbību
īstenošana, kur iespējams, - arī attālināti. Ja objektīvu iemeslu dēļ tas nav
iespējams un darbinieks nevar pildīt savus pienākumus…
03.04.2020.

FM: Valdība atbalsta priekšlikumus ES fondu finansējuma
pārdalēm COVID-19 seku mazināšanai
Otrdien, 19. maijā, valdības sēdē apstiprināja finanšu ministra Jāņa Reira
vadītās darba grupas uzdevumā izstrādātos priekšlikumus Eiropas Savienības
(ES) fondu finansējuma pārdalei, lai mazinātu…
20.05.2020.

Lemj par ES fondu projektu izdevumu līdzfinansēšanu Covid-19
ietekmē
Ministru kabineta (MK) 31. marta sēdē izskatīts Finanšu ministrijas (FM)
iesniegtais informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības (ES) fondu
ikmēneša progresu un projektu izdevumu attiecināmību…
31.03.2020.

Noderīga informācija ārkārtējā situācijā: covid19.gov.lv
Skatīt vairāk

Finanšu ministrijas informācija ārkārtējā situācijā: fm.gov.lv
Skatīt vairāk

https://www.cfla.gov.lv/lv/covid-19

