INFORMATĪVAIS ZIŅOJUMS PAR EIROPAS SAVIENĪBAS
STRUKTŪRFONDU UN KOHĒZIJAS FONDA INVESTĪCIJU
IEVIEŠANAS STATUSU
1.
Atbilstoši Ministru kabineta (turpmāk - MK) 2015. gada 10. marta sēdes
protokola Nr. 14 27.§ 11. punktam Finanšu ministrija (turpmāk – FM) sniedz
ikmēneša operatīvo informāciju par aktualitātēm ES fondu 2014. – 2020. gada
plānošanas periodā1. Šajā ziņojumā sniegts aktuālākais statuss 2017. gada
oktobrī.
2.
Ļoti labs kopējais progress projektu atlasēs un projektu īstenošanas
uzsākšanā. Tas liecina par sagaidāmu intensīvāku finanšu plūsmu un rezultātiem,
ieguvumiem jau turpmākos mēnešos un gados. Līdz 2017. gada 1. oktobrim ir
apstiprināti projekti par vairāk kā 2,2 mljrd. euro, kas ir gandrīz puse no
kopējās ES fondu “aploksnes” 4,4 mljrd. euro (pieaugums 2017. gada
septembrī – 2,2 % jeb 96 milj. euro). Papildus apstiprināti projekti par
77,7 milj. euro nepilna mēneša laikā (2017. gada oktobrī). Skatīt zemāk grafikā.
Plašāka informācija pieejama tīmekļa vietnēs2.
Grafiks Nr.1 “ES fondu investīciju ieviešanas statuss līdz 2017. gada 1. oktobrim, milj. euro,
% no ES fondu finansējuma, progress pret datiem līdz 2017. gada 1. septembrim”
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FM uzdots reizi mēnesī (līdz nākamā mēneša beigām) iesniegt MK bez saskaņošanas ar citām iestādēm operatīvo
informāciju par ES fondu ieviešanas plānu izpildi, tai skaitā atbildīgo iestāžu dalījumā par noteiktiem finanšu
mērķiem un citiem priekšnosacījumiem un uzdevumiem. Ziņojumā sniegta informācija par datu un informācijas
apkopojumiem uz dažādiem atskaites datumiem ar mērķi sniegt aktuālo informāciju.
2
Finanšu rādītāju plāni un to izpilde http://www.esfondi.lv/finansu-un-raditaju-plani-to-izpilde un aktuālā CFLA
atlašu informācija pieejama: http://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/projektu-iesniegumu-atlase
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3.
2017. gada IV ceturksnī ir atlicis apstiprināt par 147,9 milj. euro ES
finansējuma investīciju nosacījumus (MK noteikumi), no kuriem oktobrī kavēti
par 104,7 milj. euro. Skatīt zemāk grafikā un ziņojuma 1. pielikumā informāciju
par atlikušo MK noteikumu virzības statusu.
Grafiks Nr.2 “2017. - 2019. gadā apstiprināmo MK noteikumu plāns (faktiskie dati līdz
2017. gada 24. oktobrim, milj. euro)”
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4.
Izglītības jomā atlikušo investīciju nosacījumu izstrādē MK noteikumu
izstrāde joprojām kavējas 53 % no kopējā kavēto MK noteikumu investīciju
apjoma. Papildus iepriekšējā mēnesī ziņotajam Izglītības un zinātnes ministrija
(turpmāk – IZM) nav izstrādājusi investīciju noteikumus investīcijām akadēmiskā
personāla stratēģiskās specializācijas stiprināšanai un digitālo, metodisko līdzekļu
izstrādei (32,8 milj. euro). Ņemot vērā situāciju, finanšu ministre 2017. gada
23. oktobrī ir informējusi izglītības un zinātnes ministru par kritisko termiņu līdz
2017. gada 31. decembrim, kad atbilstoši Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda 2014. – 2020. gada plānošanas perioda vadības likuma Pārejas
noteikumu 6. punktā noteiktajam jānodrošina attiecīgo specifisko atbalsta mērķu
(turpmāk - SAM) īstenošanas noteikumu izstrāde un to iesniegšana
apstiprināšanai MK3. IZM veic pasākumus, lai ar sociāliem un sadarbības
partneriem operatīvi vienotos par investīciju nosacījumiem un iepriekš minētā
riska iestāšanās netiktu pieļauta.

Vadības likuma Pārejas noteikumu 6. punkta nosacījums paredz to, ka jābūt izstrādātiem MK noteikumiem
vismaz par daļu no pieejamā SAM finansējuma (piemēram, par pasākumu vai atlases kārtu). Attiecīgi no visa
kopējā plānotā 4,4 mljrd. euro ES fondu “portfeļa” risks, ka šis nosacījums var netikt izpildīts ir tikai attiecībā uz
šādiem IZM pārziņā esošiem SAM: 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”.
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5.
Ekonomikas ministrijas (turpmāk - EM) atbildībā ir kavēti MK noteikumi
par energoefektivitātes paaugstināšanu ēkās (36,1 milj. euro). Veselības
ministrijas (turpmāk - VM) atbildībā ir kavēti MK noteikumi par veselības
aprūpes infrastruktūru 3. kārtai (13,5 milj. euro).
Finanšu ieviešanas 2017. gada kopējo plānu izpilde un risku novērtējums
6.
Maksājumu temps joprojām atpaliek no gada sākumā plānotā. Līdz
2017. gada 1. septembrim no kopējā plāna 257,5 milj. euro ir izpildīti 77,2 % jeb
198,8 milj. euro. Divus mēnešus pēc kārtas ikmēneša plāns izpildīts divreiz
mazākā apjomā nekā plānots un negatīvās nobīdes pieaug. Skatīt zemāk grafikā.
Plašāka informācija pieejama ziņojuma 2.pielikumā un tīmekļa vietnē4.
Grafiks Nr.3 “2014. - 2020. gada plānošanas periods: ES fondu līdzfinansējuma maksājumu
plāna izpilde 2017. gadā kumulatīvi, milj. euro.”
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7.
Atsevišķos pasākumos (piemēram, lielo pašvaldību energoefektivitātes
uzlabošanas un praktiskas ievirzes pētījumu atbalsta mērķos) ieviešana notiek
sekmīgāk un tas kompensē daļu no citu jomu vājākas naudas plūsmas. Vienlaikus
pirmo reizi gada laikā nevienā no prioritārajiem virzieniem kopā nav pozitīva
izpilde pret plānoto maksājumu apjomu. Lielākās negatīvas novirzes maksājumu
plānu izpildē šādās prioritātēs: (1) 19,7 milj. euro transporta jomā (lielākoties
ietaupījumu dēļ reģionālo ceļu rekonstrukcijā (kas pēc būtības pozitīvi, jo rodas
iespēja paveikt vairāk, kā arī iepirkumu pārtraukšanas dēļ dzelzceļa
modernizācijā); (2) energoefektivitātes jomā (9,5 milj. euro), lielākoties
daudzdzīvokļu māju siltināšanas pasākumā; (3) 6,7 milj. euro vides un pašvaldību
degradēto teritoriju revitalizācijas jomā; (4) 6,4 milj. euro nodarbinātības jomā
(lielākoties atbalstā jauniešu nodarbinātībai un bezdarbnieku kvalifikācijas
Kopējais 2017. gada plāns maksājumiem iekļauts FM 2016.gada 2.pusgada ziņojumā par ES fondu ieviešanas
progresu (izskatīts 2017. gada 14. marta MK sēdē, protokola Nr.12 43.§, un ikmēneša izpildes statuss pieejams ES
fondu tīmekļa vietnē: http://www.esfondi.lv/finansu-un-raditaju-plani-to-izpilde . Papildus skatīt skaidrojumu un
rīcību informatīvajos ziņojumos par ES fonda investīciju ieviešanas statusu līdz 2017. gada 31. maijam,
30. jūnijam un 31. augustam. Skatīt ES fondu mājas lapas tīmekļa vietnē sadaļā Materiāli un ziņojumi/Ziņojumi
Ministru kabinetam: http://www.esfondi.lv/zinojumi-Ministru-kabinetam
4
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celšanai (atbalsts mērķa grupai tiek sniegts, bet ES fondu maksājumu deklarēšana
uz laiku ir apturēta līdz finansējuma saņēmēja kontroļu mehānisma uzlabošanai5).
Ierobežotas projektu iesniegumu atlases (turpmāk - IPIA)6 projektu
īstenotāju 2017. gada plānu izpildes novērtējums
8.
Kopumā IPIA maksājumu pieprasījumu plānu izpildē negatīva tendence
saglabājas - plāns nav izpildīts 187 projektos par 72,1 milj. euro, no kuriem
61 projekti jeb 92 % (66,2 milj. euro) ir ar negatīvu novirzi virs 0,2 milj. euro.
Konstatējams, ka š.g. septembrī bijusi negatīva ietekme nelabvēlīgo laika apstākļu
rezultātā projektiem, kur ir būvniecība. Vienlaikus pozitīvi, ka 168 projektos tika
iesniegti maksājumu pieprasījumi par 47,0 mij., euro vairāk nekā bija plānots, no
kā lielākai īpatsvars ir pašvaldību projektiem. Tā rezultātā kopējā plāna līdz
2017. gada 1. oktobrim neizpilde ir 25,2 milj. euro. Maksājumu pieprasījumu
kumulatīvās izmaiņas skatīt zemāk grafikā. Ziņojuma 2. pielikumā uzskaitīti
projekti, kur maksājumu pieprasījumu iesniegšanā ir būtiskākie kavējumi un
izmainītie plāni 2017. gadā.
9.
Līdz 2017. gada oktobrim projektu īstenotāji Centrālā finanšu un līgumu
aģentūra (turpmāk – CFLA) ir iesnieguši izmaiņas plānotajos maksājumos,
samazinot kopumā gada plānu par 56,5 milj. euro. 2017. gada septembrī lielākās
izmaiņas saistītas ar finansējumu saņēmēju maksājumu plānu aktualizāciju pret
reāli veiktajiem darbiem un attiekšanās no ieplānotajiem avansiem.
Grafiks Nr.4 “2014. - 2020. gada plānošanas periods: Maksājumu pieprasījumu iesniegšanas
plāna izpilde IPIA projektiem 2017. gadā kumulatīvi, ES fondi milj. euro.”
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10. Šāda negatīva projektu īstenotāju naudas plūsmas plānu izpildes situācija
un tendences pamato nepieciešamību noteikt stingrākus disciplīnas nosacījumus
MK 2017. gada 12. septembra MK protokolu Nr.45 42 § 8.6.2.apakšpunkta uzdevums LM.
IPIA noteikti potenciālie projektu īstenotāji un finanšu sadalījums, kas kopā veido indikatīvi 90 % no kopējā ES
finansējuma Latvijai (4,4 mljrd. euro). Detalizēta informācija par plānotajiem projektiem pieejama ES fondu
tīmekļa vietnē apakšsadaļā “Maksājumu un projektu iesniegšanas plānu izpildes ierobežotu projektu iesniegumu
atlašu projektos”: http://www.esfondi.lv/finansu-un-raditaju-plani-to-izpilde
5
6
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projektu ieviešanā, lai stimulētu īstenotājus izstrādāt pārdomātākus naudas
plūsmas plānus (ievērtējot riskus) un nodrošinātu labāku projektu īstenošanas
plānu izpildes kvalitāti. Tādēļ FM virzīs finanšu disciplīnas priekšlikumus
apstiprināšanai MK, līdz 2018. gada 1. martam iesniedzot regulāro pusgada
ziņojumu un protokollēmuma projektu.
IPIA projektu iesniegumu plānu izpildes statuss 2017. gadā
11. Ziņojuma 3. pielikumā un zemāk grafikā ir informācija par IPIA projektu
iesniegumu progresu ar operatīvo informāciju līdz 2017. gada 18. oktobrim. Kopā
atbilstoši projektu īstenotāju plānam (lielākā daļa ir pašvaldības) nav iesniegti 79
projekti par 146,2 milj. euro ES fondu finansējuma. Visnozīmīgākā ietekme ir
plānotajām investīcijām degradēto teritoriju revitalizācijai, kur, noslēdzoties
atlases 2. un 3. kārtai, pašvaldības neiesniedza projektus par 24,1 milj. euro, kā
arī vispārējās izglītības infrastruktūras jomas projektu kavējumiem. Negatīvas
tendences ir arī pašvaldību ēku energoefektivitātes projektiem, kur iesniegumu
termiņi tiek pagarināti vairākkārtēji, skaidri iezīmējot, ka plānotie darbi tiks veikti
tikai 2018. gadā. Tāpat, piemēram, pasākumā “Samazināt plūdu riskus lauku
teritorijās” neiesniegtajiem projektiem termiņa pagarinājumi ir no sešiem
mēnešiem līdz pat vienam gadam (īstenotājs skaidro ar papildu ekspertu atzinumu
nepieciešamību).
Grafiks Nr.5 “2014. - 2020. gada plānošanas periods: Projektu iesniegumu plāna izpilde IPIA
projektiem
2017. gadā
kumulatīvi,
ES
fondi
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12. Kopumā konstatējams, ka kavētie un neiesniegtie projekti kumulatīvi
pieaug straujāk, nekā savlaicīgi iesniegtie. Finansējuma saņēmēji bieži projekta
iesniegšanu atliek uz pēdējo brīdi. FM, CFLA un atbildīgās ministrijas dažādos
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forumos finansējuma saņēmējiem skaidro, ka, plānojot projektu iesniegšanu,
nepieciešams paredzēt pietiekošu projektu vadības kompetenci un kapacitāti, lai
nodrošinātu savlaicīgu un kvalitatīvu projektu iesniegšanu, īpaši gadījumos, kad
tiek gatavoti vai īstenoti vairāki projekti vienlaicīgi. Tāpat īstenotāji tiek aicināti
izmantot iespēju no projekta finansējuma attiecināt izmaksas, lai nodrošinātu
nepieciešamo projekta vadības un atbalsta kvalitāti, t.sk. nepieciešamības
gadījumā piesaistot ekspertus ārpakalpojumā.
Citi aktuālie jautājumi
13. Aktuāls ir Viedās specializācijas stratēģijas monitoringa ziņojums (2017)7
– IZM ir ieildzis saskaņošanas process (noteiktais termiņš iesniegšanai
MK - 2017.gada II ceturksnis 8). FM ir lūgusi IZM iesniegt precizēto ziņojumu ne
vēlāk kā līdz 2017. gada 1. novembrim.
14. 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts
ēkās”9 investīciju projektu īstenošanā nav būtiska progresa10, ņemot vērā nesen
veiktās izmaiņas (uzlabojumus) ieviešanas nosacījumos. EM ir apkopojusi
informāciju par plānotajiem projektu iesniegšanas termiņiem un ikgadējām
naudas plūsmām. Veicot plānu analīzi, EM virzīs nepieciešamos papildus
grozījumus MK noteikumos attiecībā uz abām atlases kārtām. Pozitīvi, ka ir
pabeigta investīciju papildinošās saimnieciskās darbības aprēķina metodikas
izstrāde, tādējādi izpildot MK uzdoto uzdevumu11.
15. 2007. - 2013. gada plānošanas perioda nepabeigtā lielā projekta
“Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas
centra” virzība12 kopumā notiek atbilstoši Rīgas Brīvostas pārvaldes
(turpmāk – RBP) rīcības plānam. RBP uzsākusi darbu pie stividoriem
nepieciešamās papildu infrastruktūras izbūves saskaņā ar noslēgto iepirkuma
līgumu. Saņemts Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) Konkurētspējas
ģenerāldirektorāta lēmums par to, ka nav nepieciešami grozījumi spēkā esošajā
valsts atbalsta lēmumā.
16. 2017. gada 12. septembra MK sēdes13 protokollēmuma uzdevumu izpildē
nav konstatētas problēmas14.
7 Izsludināts VSS 2017. gada 8. jūnijā (VSS-621; 22., 17.§), prezentēts Latvijas Pētniecības un inovāciju
stratēģiskās padomes 2017. gada 15. jūnija sēdē.
8
MK uzdevums, izskatot IZM ziņojumu “Viedās specializācijas stratēģijas monitoringa sistēma”. Tajā ietvertais
analītisko ziņojuma sagatavošanas laika grafiks paredz RIS3 apsekojuma iesniegšanu Latvijas pētniecības un
inovāciju stratēģiskajā padomē līdz 2017. gada 1. jūnijam; pārējie progresa ziņojumi iesniedzami 2019., 2021. un
2023. gadā (uz 01.06.) (izskatīts MK 2015. gada 15. septembrī; sēdes protokols Nr. 47 35.§).
9
Pirmās kārtas (Eiropas Reģionālā attīstības fonda (turpmāk – ERAF) finansējums 70 milj. euro) un otrās kārtas
(ERAF finansējums 27,6 milj. euro).
10
Līdz 2017. gada 11. oktobrim CFLA ir iesniegti 30 projektu iesniegumi (par kopējo ERAF 15 milj. euro un
iekļauto ēku kopējā platība ir 154 232 m2).
11
MK 2017. gada 12. septembra MK protokolu Nr.45 42 § 8.4.apakšpunkts.
12
Atbilstoši MK 2017. gada 14. marta sēdes protokola Nr.12. 43§ noteiktajiem uzdevumiem ES fondu ietvaros.
13
Atbilstoši 12.09.2017. MK sēdes protokola Nr.45 42.§
14
Uzdevumi, kuru izpildei nav pienācis termiņš vai nav konstatētas problēmas, netiek atkārtoti šajā ziņojumā.
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17. Sadarbības partneru par ES fondu jautājumiem darba grupas (turpmāk KDG) 24. oktobra KDG sēdes lēmumu aktualitātes15:
1)
Atbalstīts finanšu disciplīnas priekšlikums - noteikt, ka projektu izdevumu
attiecināmības periods (termiņš, līdz kuram veiktos finansējuma saņēmēja
atbilstīgos izdevumus līdzfinansē no ES fondu un nacionālo publisko
finansējuma) saskaņā ar noslēgto līgumu vai vienošanos par projekta īstenošanu
nav pagarināms vairāk nekā par 6 mēnešiem kopumā projekta īstenošanas laikā,
vienlaikus saglabājot iespēju projektu pabeigt par finansējuma saņēmēja paša
līdzekļiem, nepārsniedzot MK noteikumos par attiecīgā SAM vai pasākuma
ieviešanas nosacījumiem noteikto projekta īstenošanas termiņu. CFLA nodrošināt
visu finansējuma saņēmēju informēšanu par šo nosacījumu. Noteikt, ka CFLA ir
tiesīga piemērot izņēmuma kārtību tikai gadījumā, ja par to ir pieņemts attiecīgs
MK lēmums. Paredzēt pārejas periodu šī nosacījuma spēkā stāšanās un FM virzīt
detalizēti izstrādātu priekšlikumu iesniegšanai MK līdz 2018. gada 1. martam
kopā ar MK ES fondu pusgada ziņojuma un protokollēmuma projektu.
2)
Tāpat, vērtējot ES fondu projektu ieviešanas plānu izpildes gaitu līdz
2017. gada beigām, FM uzdots 2018. gada sākumā iesniegt KDG kopsavilkuma
informāciju par ES fondu ieviešanas progresu un priekšlikumu KDG lēmumam
par papildus finanšu disciplīnas priekšlikuma piemērošanas nepieciešamību, t.i.
noteikt pieļaujamo projekta ikgadējā naudas plūsmas plāna (maksājuma
pieprasījuma, finansēšanas plāna) izpildes novirzi ne vairāk kā 25 % no gada
plāna. Priekšlikums paredz rīcību, konstatējot negatīvas novirzes gadā virs 25 %
- tad projektam tiek samazināts ES fonda un nacionālais publiskais
līdzfinansējums proporcionāli konstatētai novirzei virs 25 %. CFLA būtu tiesīga
piemērot izņēmuma kārtību tikai gadījumā, ja par to ir pieņemts attiecīgs MK
lēmums. Ņemot vērā KDG lēmumu, FM virzīs detalizēti izstrādātu priekšlikumu
iesniegšanai MK līdz 2018. gada 1. martam kopā ar MK ES fondu pusgada
ziņojuma un protokollēmuma projektu.
3)
Izskatīti priekšlikumi par DP grozījumiem Nr. 3 un saskaņota turpmākā
rīcība, paredzot iespēju iestādēm līdz 2017. gada 10. novembrim iesniegt
precizējumus pieteiktajiem grozījumu priekšlikumiem.
4)
Attiecībā uz lielo projektu “Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija”16 - tā kā
2017. gada 5. oktobrī saņemts Eiropas Savienības statistikas biroja “Eurostsat”
atzinums par iespējamo VAS “Latvijas dzelzceļš” pamatkapitāla palielināšanas
ietekmi uz vispārējās valdības budžeta deficītu, SM gatavo informāciju un
priekšlikumus turpmākai rīcībai izskatīšanai MK atbilstoši 2017. gada 17. janvāra
MK sēdes protokollēmuma Nr.3 39.§ 6. punktam (indikatīvi 2017. gada novembrī
pēc izskatīšanas KDG).
Uzdevumi, kuru izpildei nav pienācis termiņš vai nav konstatētas problēmas, netiek atkārtoti šajā ziņojumā.
Atbilstoši MK 2017. gada 17. janvāra sēdes protokola Nr.3 39.§ “Informatīvais ziņojums “Par lielā projekta
“Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija” sagatavošanas progresu, izmaksu un ieguvumu analīzes rezultātiem un
projekta īstenošanas risinājumiem”” 10. punktā noteiktajam
15
16
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5)
Par EM priekšlikumu pārdalēm no finanšu instrumentiem un papildus
atbalstu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (turpmāk – MVU) - EK 2017. gada
6. septembrī ir sniegusi viedokli par EM sagatavoto priekšlikumu, ņemot vērā
aktualizēto finanšu instrumentu pieejamības tirgus nepilnību novērtējumu. EM
atbilstoši pilnveidos un precizēs argumentāciju un virzīs attiecīgu priekšlikumu
saskaņošanai ar EK, ES fondu Uzraudzības komitejā (turpmāk – UK) un MK.
Aktualizēts tirgus nepilnību izvērtējums finanšu pieejamības jomā tiks izskatīts
klātienes UK sēdē 2017. gada 28. novembrī.
6)
Atbalstīts Satiksmes ministrijas (turpmāk - SM) priekšlikums atļaut
izmantot publiskā finansējumu snieguma rezervi 15 899 728 euro 6.1.5.SAM
“Valsts galveno autoceļu segu pārbūve, nestspējas palielināšana” ietvaros un 16
897 660 euro 6.3.1.SAM “Palielināt reģionālo mobilitāti, uzlabojot valsts
reģionālo autoceļu kvalitāti” ietvaros pirms EK lēmuma par snieguma ietvara
mērķu izpildi. SM sagatavos un iesniegs MK grozījumus attiecīgajos MK
noteikumos par SAM ieviešanu. Tāpat atbalstīts princips, ka 6.1.1.SAM (ostas)
snieguma ietvara mērķu izpildes statuss uz 2018. gada 30. jūniju tiks ņemts par
pamatu vērtējumam par iespējamību ātrāk (pirms EK lēmuma) piešķirt snieguma
rezervi. SM veikt analīzi, individuālo mērķu izpildi vērtējot atbilstoši SAM
projektu iesniegumu atlases nolikumā norādītajām sasniedzamajām finanšu
rādītāja vērtībām katram finansējuma saņēmējam/projektam. SM argumentētu
priekšlikumu MK lēmumam iesniegs FM iekļaušanai ES fondu pusgada ziņojuma
un protokollēmuma projektā (iesniedzams MK līdz 2018. gada 1. septembrim).
7)
Atbalstīts VM priekšlikums atļaut izmantot publiskā finansējumu snieguma
rezervi 10 267 709 euro apmērā pirms EK lēmuma par snieguma ietvara mērķu
izpildi ar nosacījumu par slimnīcu apvienošanās principu VM definēto sadarbības
tīklu ietvaros.
8)
Aktuāls jautājums par daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pasākuma
ieviešanas progresa analīzes rezultātiem – līdz šim vājš sniegums, tādēļ
turpmākie lēmumi tiks pieņemti, analizējot daudzdzīvokļu māju
energoefektivitātes pasākuma ieviešanas progresu, plānu izpildes disciplīnu un
tendences līdz 2018. gada 30. jūnijam – paredzēts EM iesniegt FM daudzdzīvokļu
māju energoefektivitātes pasākuma ieviešanas analīzi un prognozes, kā arī
priekšlikumu finansējuma pārdalei ieviešanas plānu neizpildes gadījumā
iekļaušanai MK pusgada ziņojumā, kas iesniedzams MK līdz 2018. gada
1. septembrim.
9)
Konceptuāli atbalstīts EM priekšlikums pārdalīt Kohēzijas fonda
finansējumu indikatīvi 7,5 milj. euro no SAM 4.1.1.17 (Apstrādes rūpniecības
uzņēmumu energoefektivitāte) uz SAM 4.3.1.18 (Centralizētās siltumapgādes
energoefektivitāte), lai finansētu pozitīvi novērtētos pirmās atlases kārtas
4.1.1. SAM “Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER
apstrādes rūpniecības nozarē”
18
4.3.1. “SAM Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē”
17
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projektus, kas nevar tikt apstiprināti nepietiekoša finansējuma dēļ. EM uzdots
informatīvajā ziņojumā, kas līdz 2017. gada 1. novembrim iesniedzams MK19,
iekļaut argumentētu priekšlikumu un plānoto rīcību (galvenie uzdevumi un
termiņi).
10) Tāpat izskatīti arī vairāki ministriju ziņojumi par progresu un
priekšlikumiem rīcībai (t.sk. par deinstitucionalizācijas20 (DI), IKT pasākuma21,
reģionālo biznesa inkubatoru atbalsta22, darba vidē balstītu mācību vai mācību
praksē uzņēmumā projekta23). Ministrijām uzdots iekļaut informāciju savos
ziņojumos, kas MK jāiesniedz līdz 2017. gada 1. novembrim24.
Turpmākā prioritārā rīcība:
Neatlaidīgs fokuss FM, CFLA, atbildīgajām iestādēm un projektu īstenotājiem ir
uz projektu ieviešanas veicināšanu, tajā skaitā ikmēneša plānu izpildes disciplīnas
stiprināšanu, operatīvi rodot iespēju risināt konstatētos nozīmīgākos projektu
līmeņa riskus.
2017. gada pēdējā ceturksnī intensīvs darbs pie 2018. gada investīciju plānu un
prognožu izstrādes.
Gatavošanās 2017. gada 28. novembra ES fondu Uzraudzības komitejas sēdei un
29.-30. novembra tikšanās ar EK par stratēģiskiem ES fondu jautājumiem25.
Ikmēneša ziņojumos FM turpinās informēt valdību ne tikai par ieviešanas
progresu, bet arī par nepieciešamo iesaisti ātrākai lēmumu pieņemšanai, kā arī par
iepriekš pieņemto lēmumu izpildi.
Finanšu ministre

D. Reizniece-Ozola

Zālīte-Supe 67083808
Zinta.Zalite-Supe@fm.gov.lv

Atbilstoši 12.09.2017. MK sēdes protokola Nr.45 42.§ 8.11.p.
9.2.2.1.pasākums “Deinstitucionalizācija” (ESF 40,1 milj euro) un 9.3.1.1. pasākums “Pakalpojumu
infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” (ERAF 37,8 milj euro).
21
2.2.1.1.pasākums “Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu
optimizēšana un attīstība”.
22
3.1.1.6. pasākums “Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators” (ERAF 26,2 milj. euro)
23
SAM 8.5.1. “Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē
balstītās mācībās un mācību praksē uzņēmumā” (ESF 18,6 milj euro) ietvaros LDDK projekts par. 17,5 milj. euro
ESF (darba vidē balstītu mācību projekts)
24
Atbilstoši 12.09.2017. MK sēdes protokola Nr.45 42.§ 8.11.p., ziņojumos iekļaujot situācijas novērtējumu par
ES fondu investīciju ieviešanas negatīvām novirzēm un priekšlikumus finansējuma pārdalēm vai citu rīcību, tai
skaitā attiecībā uz individuālu projektu, ja nepieciešams, lai novērstu riskus DP noteikto mērķu izpildē.
25
Iespēja iepazīties ar darba kārtību un materiāliem, kas tiek papildināti noteiktos termiņos:
http://www.esfondi.lv/uzraudzibas-komiteja-1
19
20
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