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PĀRSKATS PAR EIROPAS SAVIENĪBAS STRUKTŪRFONDU UN 

KOHĒZIJAS FONDA 2014. - 2020. GADA PLĀNOŠANAS PERIODA 

INVESTĪCIJU PROGRESU LĪDZ 2018. GADA 31. MARTAM1 
 

Pārskatā iekļauta informācija atbilstoši Saeimas Publisko izdevumu un 

revīzijas komisijas 2015. gada 4. novembra vēstulē Nr. 142.9/12-130-12/15 par 

atskaišu iesniegšanu norādītajiem jautājumiem: (1) Eiropas Savienības 

struktūrfondu un Kohēzijas fonda (turpmāk – ES fondu) 2014. - 2020. gada 

plānošanas periodā veicamo vadības pasākumu (uzdevumu) grafiks un tā izpildes 

gaita; (2) Specifisko atbalsta mērķu (turpmāk – SAM)/pasākumu ieviešanas 

grafiks un tā izpildes gaita; (3) SAM/pasākumu projekti un tiem izmaksātais 

finansējums; (4) ES fondu vadības riski un to pārvaldība.  

I ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas periodā veicamo vadības 

pasākumu (uzdevumu) grafiks un tā izpildes gaita 

Galveno vadības pasākumu izpildes progress apkopots 1. pielikumā2. 

II SAM/pasākumu ieviešanas grafiks un tā izpildes gaita 

Saskaņā ar Ministru kabineta (turpmāk - MK) noteikumu izstrādes laika 

grafiku, kas apstiprināts valdībā3 2018. gada 13. martā, kopumā vēl ir jāapstiprina 

6 investīciju nosacījumi par 78,2 milj. euro (1,8 % no plānošanas periodā 

pieejamā ES finansējuma). Pārskata periodā MK apstiprināti seši investīciju 

nosacījumi kopā par 125,4 milj. euro ES finansējuma (valsts ēku 

energoefektivitātes4 un izglītības5 un veselības aprūpes infrastruktūras6 trešās 

kārtas (infrastruktūra I – III līmeņa slimnīcās) jomās). Finanšu ministrijas sniegtā 

aktuālā informācija pieejama ikmēneša ziņojumos valdībai7.  

 

 

                                                 
1 Pārskatā papildus tiek sniegta aktuālākā pieejamā informācija. 
2 Pastāvīgi tiek veikti daudz un dažādi operatīvi un zemāka līmeņa pasākumi, procesi un uzdevumi atbilstošai un 

efektīvai risku pārvaldībai, investīciju pārraudzībai un izvērtēšanai.  
3 MK sēdes protokols Nr. 15 30.§ Informatīvais ziņojums "Par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu 

investīciju progresu līdz 2017.gada 31.decembrim un 2018.gada februāra ikmēneša operatīvā informācija": 

http://www.esfondi.lv/upload/Zinojumi/mk_13.03.2018_sedes-protokols_nr15_izraksts.pdf 
4 4.2.1.2. pasākums “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” 
5 MK noteikumi par 8.2.1. SAM “Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu”, 

8.2.2. SAM “Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās”, 

8.2.3. SAM “Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās” un 1.1.1.3. pasākumu “Inovāciju 

granti studentiem”. 
6 9.3.2. SAM “Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās 

atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” trešā kārta 

(I – III līmeņa slimnīcas). MK noteikumos ir iestrādāts mehānisms mērķtiecīgai virzībai uz slimnīcu apvienošanos 

un VM definēto sadarbības tīklu stimulēšanai. 
7 Finanšu ministrijas sniegtā aktuālā informācija pieejama ikmēneša ziņojumos valdībai, kas vienlaikus 

informācijai tiek nosūtīta arī Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai. Pieejami ES fondu tīmekļa vietnē: 

http://www.esfondi.lv/zinojumi-Ministru-kabinetam  

http://www.esfondi.lv/upload/Zinojumi/mk_13.03.2018_sedes-protokols_nr15_izraksts.pdf
http://www.esfondi.lv/zinojumi-Ministru-kabinetam
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III SAM/pasākumu projekti un tiem izmaksātais finansējums8. 

Līdz 2018. gada 1. aprīlim kopā noslēgti 830 līgumi par projektu 

īstenošanu ar ES finansējumu par vairāk kā 2,7 mljrd. euro, jeb 60,3 % no 

pieejamā ES finansējuma (pieaugums par 5,6 %, salīdzinot ar datiem līdz 

2018. gada 1. janvāri). Intensīvu projektu atlašu9 rezultātā ik ceturksni ievērojami 

pieaug jaunu uzsākto investīciju projektu skaits ar nozīmīgu plānoto investīciju 

apjomu. Periodā no 2018. gada 1.aprīļa līdz 10. aprīlim projektu īstenošana 

uzsākta vēl par 15,1 milj. euro ES finansējuma10. Ceturtajai daļai jau ir iepirkumu 

līgumi (2018. gada I ceturksnī pieaugums 38,5 milj. euro)7. Skatīt grafikā Nr.1. 

Grafiks Nr.1. ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas perioda investīciju progress līdz 

2018. gada 1. aprīlim, ES fondu finansējums, milj. euro; progress pret datiem līdz 2018. gada 

1. janvārim 

 

                                                 
8 Aktuālā informācija par ES fondu investīciju progresu tiek apkopota reizi mēnesī un ir pieejama ES fondu tīmekļa 

vietnē http://www.esfondi.lv/finansu-un-raditaju-plani-to-izpilde. 
9 Ar izsludinātajām projektu iesniegumu atlasēm var iepazīties Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 

(turpmāk – CFLA) tīmekļa vietnē http://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases. 
10 Detalizēta informācija par noslēgtajiem līgumiem un to finansējumu pieejama ES fondu tīmekļa vietnē 

http://www.esfondi.lv/es-fondu-projektu-mekletajs. 
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2018. gada I. ceturksnī kopējā maksājumu prognozes izpilde 91% ir laba. 

Maksājumi veikti 17 % no gada plāna (666,5 milj. euro)11. Skatīt grafikā Nr. 2. 

Grafiks Nr.2. ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas perioda maksājumu prognožu izpilde 

2018. gadā, ES fondu finansējums kumulatīvi, milj. euro 

 

IV ES fondu vadības riski un to pārvaldība12 

2018. gada 15.martā ES fondu vadošās iestādes risku vadības darba grupas 

sanāksmē tika izvērtēti galvenie identificētie riski un apstiprināti to mazināšanas 

pasākumi, lai nodrošinātu efektīvu ES fondu investīciju ieguldīšanu 

tautsaimniecībā, vienlaikus aizsargājot valsts un ES budžeta finanšu intereses. 

Pārskata 2. pielikumā ir galveno ES fondu vadības risku pārvaldības pasākumu 

īstenošanas aktuālais statuss. Ikdienas darbā rīcība notiek operatīvi un atkarībā no 

riska nozīmības attiecīgā ekspertu vai vadības līmenī.  

Finanšu ministrija turpina proaktīvu un operatīvu risku pārvaldību, kā arī 

turpinās regulāri informēt valdību, Saeimu un sabiedrību par ES fondu projektu 

ieviešanas gaitas sasniegumiem un pasākumiem konstatētu risku novēršanai vai 

mazināšanai ar mērķi maksimāli efektīvi Latvijas interesēs izmantot pieejamo 

Kohēzijas politikas finansējumu.  

 

 

Finanšu ministre 

 

D.Reizniece-Ozola 

   
 

Zālīte-Supe, 67083808 

Zinta.Zalite-Supe@fm.gov.lv 

                                                 
11 Detalizēta informācija par katra SAM plāna izpildi pieejama tīmekļa vietnē http://www.esfondi.lv/2018.gads  
12 Vadošā iestāde saskaņā ar iekšējām procedūrām veic augstākā līmeņa ES fondu vadības risku pārvaldību, kas 

pamatā aptver plānošanas dokumentu līmeni un vadības un kontroles sistēmas darbību, nepieciešamības gadījumā 

ņemot vērā arī zemāka līmeņa (ES fondu atbildīgo iestāžu un sadarbības iestādes) risku pārvaldības procesā 

apzinātos draudus kopīgo ES fondu mērķu sasniegšanai. Lai nodrošinātu kvalitatīvu un efektīvu ES fondu risku 

pārvaldību, ar Finanšu ministrijas rīkojumu ir izveidota risku pārvaldības darba grupa. Šīs darba grupas sanāksmes 

tiek organizētas ne retāk kā reizi gadā. Viens no risku darba grupas uzdevumiem ir izvērtēt un saskaņot vispārējos 

ES fondu vadībā identificētos risku vadības pasākumus un analizēt to izpildes efektivitāti. 
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