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2007-2013 perioda ES fondu investīciju progress uz 

28.02.2015. mEUR; % pret 31.08.2014.

Līgumu saistības virs 100% = «virssaistības» no valsts budžeta

Kohēzijas fondā līgumi  – 98,5%

3 701,0 (81,7%) + 4,6%

3 926,8 (86,7%) + 9,6%

4 739,5 (104,6%) + 1,1%

4 761,2 (105,1%) + 0,6%

4 530,4 (100%) 403,8 (8,9%)

0 2 000 4 000 6 000

Saņemtie maksājumi no EK

Veikti maksājumi FS

Noslēgti līgumi

Apstiprināti projekti

Pieejamais ES fondu finansējums

Pieejamais ES fondu finansējums Pieejamais "virssaistību" apjoms

Kopā 4 934,2 (108,9%) 
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Projektu līgumi NOZARĒS – 104,6%
ES fondi, uz 28.02.2015, mEUR, % pret kopējo

Projektu līgumu apjoms kopā uz 28.02.2015 – 4 739,5 mEUR

* - noslēgtie līgumi % pret pieejamo ES fondu finansējumu nozarē

1226,3

714,4

589,4

503,1

379,1

285,5

252,9

230,5

185,0

175,7

110,6 49,7 22,3
15,0

Transports (25,9%); 103,4%*

Vide (15,1%); 95,1%

Uzņēmējdarbība un inovācijas (12,4%); 124,2%

Izglītība (10,6%); 107,0%

Nodarbinātība, sociālā iekļaušana (8,0%); 114,2%

Pilsētvide (6,0%); 104,0%

Zinātne (5,3%); 99,4%

Veselība (4,9%); 105,0%

IKT (3,9%); 101,7%

Enerģētika (3,7%); 88,4%

Atbalsts ES fondu vadībai (2,3%); 99,6%

Kultūra (1,0%); 137,8%

Administratīvā kapacitāte(0,5%); 97,5%

Tūrisms (0,3%); 87,0%
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Bez ES fondu ieguldījuma 2014.gadā būtu:

• IKP izaugsme būtu par 1,1 procentpunktu zemāka

• privātā patēriņa izaugsmes temps - par 1,8 procentpunktiem zemāks

• nodarbinātības pieauguma temps - par 0,3 procentpunktiem zemāks

Sasniegtie rezultāti 2007-2013.gada plānošanas periodā

200 041 

bezdarbnieki 

iesaistīti sabiedrībai 

derīgos darbos 1 059 ekonomiski 

aktīvi uzņēmumi 

gūst atbalstu 

biznesa 

inkubatoros

21 832 pedagogi 

pilnveidojuši 

savu kompetenci 

un kvalifikāciju

Rekonstruēti 784,7 

km autoceļu un ielu, 

uzbūvēti 52 km 

dzelzceļa

līdz 5 000 jaunas 

darba vietas
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2007-2013 perioda ERAF programma «Uzņēmējdarbība un 

inovācijas» deklarējamie EK izdevumi un prognozes, mEUR 
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2DP ERAF "sarkanā līnija" Izdevumu prognoze, fakts līdz 31.12.2014

* VRAA 62,6 

mEUR 

«pārceltie» 

projekti

* EM 4,6 mEUR

Perioda beigās uz «virssaistību» rēķina veidojas apm. 67,2 mEUR rezerve –

pārsniegts max ERAF piešķīrums no EK, kas ir 100% valsts budžeta izdevumi

Novērsts risks ERAF finansējuma zaudēšanai
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2007-2013 programma «Infrastruktūra un pakalpojumi» 

aktuālās aplēses ES fondu izdevumiem EK, mEUR

Fonds

Pieejamais finansējums «Aploksnes» izlietojuma prognozes

ES fondi 

(aploksne)

«Virssaistības»
uz 30.01. 

Prognožu

izmaiņas
Aktuālā

Indikatīvs 

ieguvums –

pozitīva rezerve,

deklarējot EK pēc

augstākām 

prioritāšu likmēm  

***

1 2 3 4 5 6 7

DP kopā 3 251 170 51 -50 1 150

ERAF: 1 711 125 + 30 -1*

+ 29**

virs «aploknses» = 100% 

valsts budžets 
50

Kohēzijas

Fonds
1 539 46

-29
+15 - 14 = KF zaudējums* 100

* Vienlaikus ir kompensējoši riskus mazinoši pasākumi ar augstu iespēju nezaudēt KF finansējumu 

– skat.sekojošos slaidos
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1. Riski: lielākā mērā nekā šobrīd riskos ievērtēts - līgumu laušana, neatbilstoši veikti

izdevumi, ietaupījumi, ārkārtas finanšu korekcijas no EK puses u.c.

2. Risku negatīvās ietekmes mazinošie pasākumi:

1) elastība pieejamā finansējuma izmantošanai KF projektiem

2) Programmas grozījumi, precizējot finansējumu starp prioritātēm un ieguvumi no ES

atbalsta aprēķina (prioritātes atbalsta likmes piemērošana uz publiskā finansējuma

attiecināmiem izdevumiem)

3) ERAF projektu pārcelšana uz KF (plānots 2015.g. 2.ceturksnī virzīt):

a) publiskais transports (ERAF 20 mEUR) – visreālāk

b) «Inčukalna sērskābie gudrona dīķi" sanācijas darbi (EK lēmumā ERAF 20,2 mEUR + 11,2

mEUR izmaksu palielinājums neparedzamu apstākļu ietekmē) –risks

4) Ātrāk uzsākto 2014-2020 projektu iekļaušana 2007-2013 aploksnē (ceļi) – ja kritiski būtu

nepieciešams

Riski un risinājumi 2007-2013 perioda Kohēzijas fonda 

pilnīgas izmantošanas nodrošināšanai
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1. AUGSTS RISKS - VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" projekts

(ERAF 24,1 mEUR) – Veselības ministrija vērtē situāciju gatavo priekšlikumus

2. VIDĒJS/AUGSTS RISKS - Rīgas Brīvostas pārvaldes (RBP) projekts

“Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas

centra” (KF 77,2 mEUR) – RBP paredz mērķu sasniegšanu līdz 2018.g.

beigām – notiek/plānotas sarunas ar EK par projekta grozījumiem, t.sk. valsts

atbalsta jautājumos

2. VIDĒJS/AUGSTS RISKS – Inčukalna sērskābā gudrona dīķu rehabilitācijas

projekts (ERAF 11,2 mEUR izmaksu palielinājums neparedzamu apstākļu un

pielāgota tehniskā risinājuma rezultātā) – sadarbībā ar JASPERS notiek

sarunas ar EK par projekta grozījumiem

Riski lielajos projektos
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Kohēzijas politikas ES fondu budžeta izdevumu plāni 

2007-2013 & 2014-2020 periodu paralēlā ieviešanas posmā, mEUR

2007-2013 periods: palielinājies izdevumu plāns 2015. g., ņemot vērā 2014.g. izpildi
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Izdevumu prognoze 2007-2013 plānošanas periodam (5 220 mEUR)

Izdevumu prognoze 2014-2020 plānošanas periodam (4 977 mEUR) 2014.-2018.gadam (1 476 mEUR)

829

590

Plānošanas periodu budžeta izdevumu tempu 
salīdzinājums gadu dalījumā 

Periods 1.gads 2.gads 3.gads 4.gads 5.gads

2007-2013 0,5% 3,8% 11,7% 14,8% 15,7%

2014-2020 0,3% 2,2% 6,7% 10,3% 10,1%

Investīciju temps 

būtiski jākāpina 

jau 2016.gadā !
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Pārskata periodā paveiktais un turpmākā rīcība

• 11.11.2014. – Eiropas Komisijas lēmums par darbības programmas «Izaugsme
un nodarbinātība» apstiprināšanu.

• 17.12.2014. – Eiropas Komisijas lēmums par grozījumiem Partnerības līgumā
(attiecībā uz EJZF un ELFLA finansējumu).

• 25.02.2015. – Uzraudzības komitejas dalībniekiem apspriešanai izsūtīts
darbības programmas papildinājuma projekts.

• Turpinās darbs pie specifisko atbalsta mērķu regulējuma izstrādes.

• Ir uzsākta pirmo projektu īstenošana specifisko atbalsta mērķu (SAM) ietvaros
ceļu infrastruktūras sakārtošanai, plūdu risku novēršanai, nodarbinātības
veicināšanai un veselības tīklu vadlīniju izstrādei (SAM kopējais finansējuma
apjoms 672 638 830 EUR (ES fondu finansējums)).

• Turpinās darbs pie Izvērtēšanas plāna 2014 – 2020 saskaņošanas.

• Turpinās darbs pie Ikgadējā izvērtēšanas plāna 2015 saskaņošanas.

• Turpinās darbs pie darbības programmas papildinājuma izstrādes – plānots
prezentēt Uzraudzības komitejas sēdē 30.04.2015.
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Tālākais laika grafiks (atbilstoši DP papildinājuma laika 

grafikam)

Ministru kabinets

Projektu iesniegumu 

vērtēšanas kritēriju un 

sākotnējo novērtējumu 

izskatīšana/

apstiprināšana AK

MK noteikumu par 

SAM īstenošanu 

izstrāde

Kritēriju izskatīšana un 

apstiprināšana UK

MK noteikumu par SAM 

īstenošanu 

izsludināšana 

VSS/saskaņošana/ 

apstiprināšana MK

atbilstoši MK kārtības ruļļa 

noteiktajai kārtībai

ES fondu 

apakškomiteja/uzraudzības 

komiteja

• Nozaru plānošanas 

dokumentu izstrāde 

un apstiprināšana 

MK

• Sākotnējo 

novērtējumu  izstrāde
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SAM, kas uzsākti 2014.gadā, ko plānots uzsākt 

2015.gadā un kopējais SAM  finansējums mEUR

760

795

116

315

1 319

18

690

8

231

37

7

29

529

1

4

642

380

101

226

540

422

8

14

0 200 400 600 800 1000 1200

0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400

EM

IZM

KM

LM

SM

TM

VARAM

VK

VM

ZM

Millions

SAM kopējais finansējums SAM, kas uzzsākti 2014.gadā SAM finansējums ko plānots uzsākt 2015.gadā

Risks, ka SAM netiks uzsākti laicīgi
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Ex-ante nosacījumu izpilde

• Atsevišķu ex-ante nosacījumu izpildes termiņš atbilstoši PL noteiktajam

ir 2015.gada vidus un beigas:

– P&A&I (notiek rīcības plāna precizēšana pirms iesniegšanas MK un EK

saskaņošanai);

– Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte (notiek tehnisko specifikāciju

saskaņošana plānu izstrādei);

– Izglītība, prasmes un mūžizglītība (tiek izstrādāti dokumenti mūžizglītības un karjeras

pasākumu ieviešanai);

– Sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana (tiek izstrādāti nozares plānošanas

dokumenti resocializācijas jomā).

• Laicīga ex-ante nosacījumu izpilde – lai nodrošinātu atbildīgu un

stratēģisku plānošanu, laicīgu investīciju uzsākšanu un snieguma

ietvara finanšu mērķu sasniegšanu līdz 2018.gadam.

Ex-ante nosacījumi – Eiropas Komisijas izvirzīti priekšnosacījumi ES fondu 

2014.-2020.plānošanas perioda investīciju uzsākšanai (nozares sākotnējā izpēte, 

nepieciešamo investīciju pamatojums, u.c.)
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Ex-ante neizpildes ietekme mEUR
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Finansējums, ko nesaņems, ja nav izpildīti Ex-ante nosacījumi

SAM, ko uzsāks  2015.gadā

Ministriju SAM kopējais finansējums

Risks, ka SAM netiks uzsākti laicīgi
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Tirgus 

nepilnību 
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RIS3,

Kartējums
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Snieguma ietvara mērķi 2018.gadam mEUR

153
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• 2017.gada kopējie N+3mērķi (489 mEUR)

• Ja netiks sasniegti 85 % no 2018.gada snieguma ietvara mērķiem, EK var
neizmaksāt 6% no SAM finansējuma rezerves (261 mEUR)
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SAM ieviešanas laika grafiks EM
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SAM ieviešanas laika grafiks IZM
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SAM ieviešanas laika grafiks KM, TM, VK, VM, ZM

KM

TM

VK

VM

ZM
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SAM ieviešanas laika grafiks SM
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SAM ieviešanas laika grafiks LM
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SAM ieviešanas laika grafiks VARAM
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Latvijā notiekošie prezidentūras pasākumi 

kohēzijas politikas jomā
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Mandāts par kohēzijas politiku tika sagatavots ar mērķi nostiprināt:

• formātu, kādā tiek diskutēts par kohēzijas politiku Latvijas prezidentūras laikā 

politiskā līmenī;

• galvenos saturiskos jautājumus politikas diskusijai un darbam ekspertu līmenī.

Mandāts tika apstiprināts Ministru kabineta š.g. 13.janvāra sēdē. 

• Neformālā kohēzijas politikas ministru sanāksme Rīgā š.g. 9.jūnijā; 

• Vispārējo lietu padome š.g. jūnijā.

Prezidentūras mandāts «Politikas diskusijas par 

kohēzijas rīcībpolitiku»
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• Plānošanas dokumentu apstiprināšanas progress un rezultāti, iezīmējot jauno 

kohēzijas politikas elementu ieviešanu.

• Kohēzijas politikas mijiedarbība ar investīciju plānu un investīciju piesaistes 

veicināšanu.

• Administratīvā kapacitāte un vienkāršošana.

Pēc politiskajām diskusijām par minētajām tēmām tiks pieņemti īsi Padomes 

secinājumi. Secinājumus plānots skatīt neformālajā kohēzijas politikas ministru 

sanāksmē, apstiprināt – Vispārējo lietu padomē.

Prezidentūras mandāts «Politikas diskusijas par 

kohēzijas rīcībpolitiku»
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Paldies!

Vairāk informācijas:

www.esfondi.lv

www.fm.gov.lv

esfondi@fm.gov.lv

http://www.esfondi.lv/
http://www.fm.gov.lv/
mailto:esfondi@fm.gov.lv
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MK noteikumu izsludināšana 2015.gadā
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MK noteikumu izsludināšana pēc 2015.gada
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Atlases uzsākšana 2015.gadā

0

5

10

15

20

25



26.03.2015 32

Atlases uzsākšana pēc 2015.gada
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Progress SAM ieviešanas uzsākšanā – UK apstiprinātie 

projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji (I)

• 5.1.1.SAM “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu

pilsētu teritorijās” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas

“Pasākumi augsta plūdu riska novēršanai” īstenošanai (VARAM);

• 6.1.3.SAM “Nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru uz Rīgas

maģistrālajiem pārvadiem un novērst maģistrālo ielu fragmentāro

raksturu” 6.1.3.1.pasākuma “Salu tilta kompleksa rekonstrukcija un

Raņķa dambja un Vienības gatves, Mūkusalas ielas savienojuma

izbūve” īstenošanai (SM);

• 6.1.5.SAM “Valsts galveno autoceļu segu pārbūve, nestspējas

palielināšana” īstenošanai (SM);

• 6.3.1.SAM “Palielināt reģionālo mobilitāti, uzlabojot valsts reģionālo

autoceļu kvalitāti” īstenošanai (SM);
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• 7.1.1.SAM “Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes

atbilstoši darba tirgus pieprasījumam” īstenošanai (LM);

• 7.1.2.SAM “Izveidot darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu,

nodrošināt tās sasaisti ar nodarbinātības barometru” 7.1.2.1.pasākuma

“EURES tīkla darbības nodrošināšana” īstenošanai (LM);

• 7.2.1.SAM “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu

jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros”

7.2.1.1.pasākuma “Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana

jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai” īstenošanai (LM);

• 7.2.1.SAM “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu

jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros”

7.2.1.2.pasākuma “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu

īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” īstenošanai (LM);

Progress SAM ieviešanas uzsākšanā – UK apstiprinātie 

projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji (II)
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• 8.3.3.SAM “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to

iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos jauniešu garantijas ietvaros

un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” īstenošanai (IZM);

• 9.1.1.SAM “Palielināt nelabvēlīgā situācijā esošu bezdarbnieku

iekļaušanos darba tirgū” 9.1.1.1.pasākumam “Subsidētās darbavietas

nelabvēlīgā situācijā esošiem bezdarbniekiem” īstenošanai (LM);

• 9.2.1.SAM “Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti, darbinieku

profesionalitāti un starpinstitucionālo sadarbību darbam ar riska situācijā

esošām personām” 9.2.1.1.pasākumam “Profesionāla sociālā darba

attīstība pašvaldībās” (LM);

• 9.2.3.SAM “Atbalstīt prioritāro (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, perinatālā

un neonatālā perioda aprūpes un garīgās veselības) veselības jomu

veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas

izstrādi un ieviešanu, jo īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam

pakļauto iedzīvotāju veselības uzlabošanai” īstenošanai (VM).

Progress SAM ieviešanas uzsākšanā – UK apstiprinātie 

projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji (III)
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Iestāde Uzdevums Statuss

VKanc

Informatīvais ziņojums Valsts pārvaldes

cilvēkresursu kapacitātes stiprināšanai, nolūkā

mazināt administratīvo slogu uzņēmējdarbības

videi, kā arī veicināt korupcijas un ēnu

ekonomikas apkarošanu laika periodā no

2014.–2020.gadam, 30.01.2015.

Informatīvais ziņojums

apstiprināts ar MK

27.01.2015. rīkojumu.

TM

TM - Tiesu varas un tiesībaizsardzības iestāžu

darbinieku cilvēkresursu kapacitātes

stiprināšanas un kompetenču attīstības plānu

2014.–2020.gadam, 30.01.2015.

Attīstības plāns apstiprināts

ar MK 03.03.2015. rīkojumu.

07.01.2015. KDG lēmumi par ex-ante nosacījumiem (II)



13.03.2015. 37

07.01.2015. KDG lēmumi par ex-ante nosacījumiem (II)

Iestāde Uzdevums Statuss

IZM

Rīcības plāns Izglītības attīstības

pamatnostādņu 2014.–2020.gadam

ieviešanai, ar analīzi par optimālāko

mūžizglītības atbalsta ieviešanas

mehānismu, kā arī karjeras pasākumu

ieviešanas aprakstu. 27.02.2015.

Nav saņemts rīcības plāns jeb cits politikas plānošanas

dokuments, kas paredz analīzi par optimālāko mūžizglītības

atbalsta ieviešanas mehānismu, kā arī karjeras pasākumu

ieviešanas aprakstu. IZM priekšlikums dokumentus iesūtīt

līdz 30.03.2015.

IZM 

sadarbībā 

ar EM

Informatīvs grafiks un skaidrojums (ceļa

karte), kā plānots izpildīt 1.1.ex-ante

nosacījumu– 13.02.2015.

(plānotais izpildes termiņš 28.04.2015)

16.03.2015. notika sanāksme ar EK, kuras ietvaros tika

prezentēts neformālais rīcības plāns ex-ante nosacījuma

1.1.kritērija izpildei attiecībā uz viedās specializācijas

stratēģijas uzraudzības mehānismu un pasākumiem

privātā līdzfinansējuma piesaisti. Pēc EK komentāru

saņemšanas nepieciešamības gadījumā IZM sadarbībā ar

EM precizēs rīcības plānu, iesniedzot to izskatīšanai MK.

TM

Informatīvais ziņojums par pasākumu

plānu notiesāto resocializācijas

pilnveidošanai ieslodzījuma laikā un

pēc atbrīvošanas laika periodam no

2014.–2020.gadam – 01.02.2015.

Sarunās ar TM ir saņemts priekšlikums informatīvā

ziņojuma vietā izstrādāt pamatnostādnes un plānu.

Tādējādi izpildot ex-ante nosacījumu Partnerības līgumā

noteiktajā termiņā – līdz 01.06.2015. Attiecīgi KDG

noteiktais termiņš nav aktuāls.

KNAB 

sadarbībā 

ar VKanc

Korupcijas novēršanas un apkarošanas

pamatnostādnes 2014.–2020.gadam,

30.01.2015.

Saņemts priekšlikums no KNAB un Vkanc pamatnostādnes

iesniegt izskatīšana VSS 30.04.2015.
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Specifiskais atbalsta mērķis Statuss

5.1.1. SAM "Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās" pirmās projekta

iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi" (VARAM)

Apstiprināts MK –

10.02.2015.

7.1.1.SAM “Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam”

(LM)

Apstiprināts MK –

23.12.2014.

7.1.2.SAM "Izveidot darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu, nodrošinot tās sasaisti ar

Nodarbinātības barometru" 7.1.2.1. pasākuma "EURES tīkla darbības nodrošināšana" īstenošanas

noteikumi" (LM)

Apstiprināts MK –

17.03.2015.

8.3.3. SAM “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA

īstenotajos pasākumos jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru

darbībā “

Izsludināts VSS –

22.01.2015.

9.1.1.SAM “Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū” pasākums

“Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem” (LM)

Apstiprināts MK –

23.12.2014.

9.1.1.SAM “Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū”

9.1.1.2.pasākums "Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi" īstenošanas noteikumi« (LM)

Izsludināts VSS –

05.02.2015.

9.2.1.SAM “Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar

riska situācijā esošām personām” 9.2.1.1.pasākums “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās”

(LM)

Izsludināts VSS –

27.11.2014.

9.2.2.SAM “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un

ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” pasākuma

“Deinstitucionalizācija” īstenošanu (LM)

Izsludināts VSS –

30.10.2014.

9.2.3.SAM “Atbalstīt prioritāro (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, perinatālā un neonatālā perioda

aprūpes un garīgās veselības) veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes

nodrošināšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu, jo īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam

pakļauto iedzīvotāju veselības uzlabošanai” (VM)

Apstiprināts MK –

28.10.2014.

Progress SAM ieviešanas uzsākšanā –

MK noteikumu izstrāde
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Specifiskais atbalsta mērķis Statuss

6.1.3.SAM «Nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru uz Rīgas

maģistrālajiem pārvadiem un novērst maģistrālo ielu

fragmentāro raksturu» (SM)

Atlase plānota 2015.gada beigās.

2014.gada jūlijā uzsākta 1.kārtas projekta «Salu

tilta kompleksa rekonstrukcija» īstenošana.

6.1.5.SAM «Valsts galveno autoceļu segu pārbūve, nestspējas

palielināšana» (SM)

Atlase plānota 2015.gada beigās.

Projektu īstenošana uzsākta pēc pagaidu

regulējuma apstiprināšanas 2014.gada aprīlī.

6.3.1.SAM «Palielināt reģionālo mobilitāti, uzlabojot valsts

reģionālo autoceļu kvalitāti» (SM)

Atlase plānota 2015.gada beigās.

Projektu īstenošana uzsākta pēc pagaidu

regulējuma apstiprināšanas 2014.gada septembrī

7.1.1.SAM “Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes 

atbilstoši darba tirgus pieprasījumam” (LM)

Atlase plānota 2015.gada martā. Izmaksu

attiecināmība un projektu īstenošana tika uzsākta

2015.gada janvārī.

7.2.1.SAM “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās 

neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi 

Jauniešu garantijas ietvaros” 1. un 2.pasākums (LM)

Atlase plānota 2015.gada maijā. Izmaksu

attiecināmība un projektu īstenošana tika uzsākta

2014.gada janvārī.

8.3.3. SAM “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes 

un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos 

jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai 

jauniešu centru darbībā “.

Atlase plānota 2015.gada maijā.

01.09.2014. JSPA uzsāka projekta “PROTI un

DARI!” īstenošanu.

9.1.1.SAM “Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu 

bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū” pasākums “Subsidētās 

darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem” 

(LM)

Atlase plānota 2015.gada martā. Izmaksu

attiecināmība un projektu īstenošana tika uzsākta

2015.gada februārī.

Progress SAM ieviešanas uzsākšanā
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Maksājumu mērķu izpilde 2014.gadā, mEUR, % pret 

gada mērķi  
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Kopā mērķis Kopā izpilde (84,3%) ERAF mērķis ERAF izpilde (91,7%)

KF mērķis KF izpilde (70,8%) ESF mērķis ESF izpilde (105,7%)

«Vāja» izpilde 84,3% – 132,8 mEUR neizpilde

Lielākās novirzes:

*EM (51,8 mEUR) – APV, Daudzdzīvokļu māju 

siltumnoturības pasākumu, centralizētās 

siltumapgādes pasākumu aktivitātes

*VARAM (42,7 mEUR) – ūdenssaimniecības un 

dalīto atkritumu aktivitātes
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Maksājumu mērķu izpilde ministrijās

2014.gadā, mEUR, % pret gada mērķi 
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Neizpildīts mērķis – 42,7 mEUR

Neizpildīts mērķis – 51,8 mEUR
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Ministriju budžeta plānošanas kļūdas:

prognožu izpilde 2014.gadā 2007-2013 plānošanas 

periodā, mEUR
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Ministriju septembra prognoze 2014.gadam (829,5 mEUR) Kopā ministriju budžetos 2014.gadam (781,8 mEUR) Izpilde 01.01.-31.12.2014. (769,1 mEUR)

Visbūtiskākās novirzes:

VARAM – Vides un IKT 

projektos

EM – uzņēmējdarbības un 

enerģētikas projektos 

IZM – Prof. skolu mācību 

aprīkojuma modernizācija un 

infrastruktūras uzlabošana
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Negatīvā pieredze - RISKU ESKALĀCIJA: 

Ekonomikas ministrijas maksājumu plāni, mEUR
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Negatīvā pieredze - RISKU ESKALĀCIJA: 

Izglītības un zinātnes ministrijas maksājumu plāni, mEUR
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2007-2013 perioda ERAF programma «Infrastruktūra un 

pakalpojumi» deklarējamie EK izdevumi un prognozes, mEUR 

Pašlaik nav risks ERAF finansējuma pilnīgai izmantošanai
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 3 ERAF "sarkanā līnija" Izdevumu prognoze; fakts līdz 31.12.2014

Perioda beigās, ievērtējot zināmos riskus, uz «virssaistību» rēķina veidojas apm. 28 mEUR

rezerve – pārsniegts max ERAF piešķīrums no EK

+ ir papildus «drošības spilvens», deklarējot EK pēc augstākām prioritāšu likmēm, lai 

kompensētu šobrīd neparedzamus, «neievērtētus riskus»
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2007-2013 perioda Kohēzijas fonda (KF) deklarējamie EK 

izdevumi un prognozes, mEUR 

Saglabājas minimāls risks KF finansējuma pilnīgai izmantošanai – ir zināmi 

riskus kompensējošie pasākumi – sekojošā slaidā
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 3 KF "sarkanā līnija" Izdevumu prognoze; fakts līdz 31.12.2014

Ņemot vērā prognozes par lauzto līgumu un neatbilstību apjomu perioda beigās «zem 

aploksnes» iespējami 14,4, mEUR

+ ir papildus «drošības spilvens», deklarējot EK pēc augstākām prioritāšu likmēm, lai 

kompensētu šobrīd neparedzamus, «neievērtētus riskus»


