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Stabils progress projektu iesniegšanā un uzsākšanā

62% = 2,7 mljrd. euro = projekti īstenošanā
Statuss līdz 01.05.2018., milj. euro, % no ES finansējuma, pieaugums % pret 01.04.2018.

527,9 (11,9%)

733,0 (16,6%) ↑0,8%

641,7 (23,5% no projektu līgumiem) 

+9,7 milj. euro

2 730,5 (61,8%) ↑1,5%

2 812,3 (63,7%) ↑1,0%

4 215,6 (95,4%) ↑1,8% 

4 418,2 (100%)

66,3 (1,5%)
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Deklarētie maksājumi EK

Veikti maksājumi projektos

Iepirkumu līgumi

Projektu līgumi, skaits - 889

Apstiprināti projekti, skaits - 941

Iesniegti projekti, skaits - 1670

Pieejamais ES fondu finansējums

Kopā: 4 484,5 (101,5%)

Pieejamais ES fondu finansējums Pieejamais ''virssaistību'' apjoms

Maijā uz 29.05.18.

Apstiprināti: +47,4

Projektu līgumi: +16,2

Maksājumi: +37,4

05.06.2018
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Kavēto projektu iesniegumu apjoms nedaudz samazinās 
(dati pret 2018.gada projektu īstenotāju plānu vai noteiktiem termiņiem)
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Iesniegti pirms termiņa Iesniegti termiņā Iesniegti ar kavējumu Neiesniegti

Projektu iesniegumu izpilde, milj. euro (skaits)

Kavējumi jau pie projektu iesniegšanas – nav iesniegti atbilstoši plānam - pielikumā uzskaitījums:

(1) 55% (43 milj.euro) nav iesniegts Rīgas pilsētas pašvaldības Austrumu maģistrāles pieslēguma

ostai 1.kārtas projekts – plāno iesniegt 2018.gada maija beigās; 

(2) 15% (5 projekti par 10,7 milj euro) - negatīva tendence IKT 2.saraksts (Valsts zemes dienests, IEM, 

LM un KM resori); 

(3) 11% (13 projekti par 8,4 milj.euro) valsts ēku energoefektivitāte (IZM, VM, Valsts aizsardzības militāro 

objektu un iepirkumu centrs); 

(4) Kavējas ITI projekti kopā 12,6 milj.euro (kultūra, izglītība, pašvaldību ēkas);

(5) Publiskā infrastruktūra uzņēmējdarbībai - atkārtoti izsludinātai atlases 3. kārtai neiesniedz plānotos 

projektus (3 milj.euro kopā Olaines un Ropažu pašv.) - palielinās atlikums līdz 5,3 milj.euro, VARAM 

sniegs priekšlikumu rīcībai.

05.06.2018
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Projektu īstenotāju 2018.gada plānu optimisms - maksājumu pieprasījumu plānu

kopējās neizpildes ar katru mēnesi  palielinās - aprīli sasniedz 122,2 milj. euro

Janvārī - aprīlī pieaug kumulatīvi neizpilde > 25 % = 407 projektiem = 129,5 milj. euro – t.i. , ja būtu spēkā 

finanšu disciplīnas nosacījumi, tad projektiem tiktu samazināts ES fondu atbalsts par 129,5 milj.euro. 
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15.12.2017. maksājumu pieprasījumu prognoze
2018.gadam, kumulatīvi, milj. euro

01.05.2018. maksājumu pieprasījumu 2018.gadā izpilde,
kumulatīvi, milj. euro

Līdz 08.05.2018. 
aktualizētie gada plāni 
samazināti par 77,4 milj. 
euro
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Maksājumu pieprasījumu kavējumi kā indikators norāda uz pieaugošiem riskiem 

vairākos prioritārajos virzienos, t.sk. snieguma ietvara 2018.g. mērķu nesasniegšanai 

ERAF

KF



1. Tiek gaidīts EK apstiprinājums par 2018. gada 27. martā EK iesniegto priekšlikumu darbības

programmas grozījumiem Nr.3, samazinot 2018. gadā sasniedzamos starpposma mērķus.

Ja EK akceptēs samazinātos 2018.gada mērķus, ņemot vērā aktuālo statusu un projektu

ieviešanas tendences, riski snieguma rezerves zaudēšanai:

 samazinās sociālās iekļaušanas, t.sk. veselības jomā.

 saglabājas/palielinās jomās:

a) izglītība - rezerve ERAF 17 milj. euro (problēmas iepirkumos, galvenokārt),

b) vides aizsardzība - rezerve KF 12 milj. euro (kavējas ūdenssaimn. iepirkumi),

c) energoefektivitāte (valsts ēkas, daudzdzīvokļu māju siltināšana (DME)) - rezerve ERAF

17 milj. euro (izmaksu pieaugums, lēnāks DME progress).

Rīcība – CFLA sadarbībā ar atbildīgajām ministrijām un projektu īstenotājiem maksimāli vērtē un

veicina progresu, kad iespējams.

2. Aktuālākie problēmjautājumi, kuri pašlaik tiek risināti:

 Valsts ēku energoefektivitāte – EM jāvirza ar resoriem saskaņoti MK noteikumu grozījumi, kas

nerada negatīvu ietekmi uz valdības vispārējo budžetu;

 IKT 2.saraksts – VARAM noteiks termiņu 2018.gada 1.decembris projektu aprakstu iesniegšanai;

 VARAM ir uzdots iesniegt MK līdz 2018.gada 3.jūlijam priekšlikumus rīcībai pašvaldību

projektos, kas vērsti uz ilgtermiņa aprūpes iestāžu energoefektivitātes atbalstu. LM jāsniedz

nozares politikas veidotāja viedoklis par attiecīgo objektu atbilstību EK definētajam

ierobežojumam.

Aktuālie jautājumi
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Paldies par uzmanību!

Vairāk informācijas:

www.esfondi.lv

www.fm.gov.lv

Specifiski

par atlasēm un projektiem:
www.cfla.gov.lv

http://www.esfondi.lv/
http://www.fm.gov.lv/
http://www.cfla.gov.lv/

