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 Ziņojumā sniegts aktuālākais statuss 2018. gada jūlijā.
5.
Kopumā līdz 2018. gada 1. jūlijam uzsākti projekti par 2,9 mljrd. euro
(65 %) no kopējās ES fondu “aploksnes” 4,4 mljrd. euro. 2018. gada jūnijā
ievērojams jaunu projektu apjoms (jūnijā 100 milj. euro, maijā – 36 milj. euro)
tādās jomās kā IKT, MVK konkurētspēja (produktu un pakalpojumu attīstība un
kapacitāte), transports, dabas un kultūras mantojums. Tāpat tiek apstiprināti
jauni investīciju projekti (jūnijā 76 milj. euro, maijā – 46 milj. euro,) tādās
jomās kā dabas kultūras mantojums, pielāgošanās klimata pārmaiņām (plūdu
risku samazināšana), izglītības infrastruktūras attīstībā un kompetenču pieejas
attīstīšanā. Notiek aktīva projektu ieviešana. Skatīt zemāk grafikos Nr.1 un Nr.2.
Plašāka informācija tīmekļa vietnēs2.
Grafiks Nr.1 “ES fondu investīciju ieviešanas statuss līdz 2018. gada 1. jūlijam, milj. euro, %
no ES fondu finansējuma, progress pret datiem līdz 2018. gada 1. jūnijam”
Kopā: 4 484,5 (101,5%)

4 418,2 (100%)
Pieejamais ES fondu finansējums

66,3 (1,5%)
4 360,9 (98,7%) ↑2,3%

Iesniegti projekti, skaits - 1805
Apstiprināti projekti, skaits - 1020

2 934,5 (66,4%) ↑1,7%

Projektu līgumi, skaits - 978
Iepirkumu līgumi
Veikti maksājumi projektos
Deklarētie maksājumi EK
No EK saņemtie starpposma
maksājumi

2 866,0 (64,9%) ↑2,3%
634,4 (22,1% no projektu līgumiem)
+11,7 milj. euro
828,8 (18,8%) ↑1,1%
639,8 (14,5%) ↑2,5%
475,1 (10,8%)

0
Pieejamais ES fondu finansējums

Jūlijā uz 25.07.18.
Apstiprināti: +37,0
Projektu līgumi: +51,1
Maksājumi: +37,1
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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
ES fondu ieviešanas statusa tabula pieejama: http://www.esfondi.lv/finansu-un-raditaju-plani-to-izpilde;
Detalizēta informācija par plānotajiem investīciju MK noteikumiem, projektu iesniegumiem un maksājumu
pieprasījumiem un to ikmēneša izpildi pieejama apakšsadaļā “Projektu iesniegšanas plānu izpilde ierobežotas
projektu iesniegšanas atlašu projektiem un maksājumu pieprasījumu iesniegšanas plānu izpilde”:
http://www.esfondi.lv/2018.gads: aktuālā atlašu informācija pieejama: http://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-20142020/projektu-iesniegumu-atlase
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Grafiks Nr.2 “Tendences līdz 2018. gada 1. jūlijam, milj. euro, ES fondu finansējums”
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Projektu iesniegšana 2018. gadā ierobežotās projektu iesniegumu atlasēs
(turpmāk – IPIA)3
6.
2018. gadā līdz 11. jūlijam ir iesniegti projekti par ES finansējumu
505,9 milj. euro4 (86 % iesniegti plānotā termiņā, bet 2 % nav iesniegti)5.

IPIA noteikti potenciālie projektu īstenotāji un finanšu sadalījums, kas kopā veido indikatīvi 90 % no kopējā ES
finansējuma Latvijai (4,4 mljrd. euro).
4
Detalizēta informācija par plānotajiem investīciju MK noteikumiem, projektu iesniegumiem un maksājumu
pieprasījumiem un to ikmēneša izpildi skatāma ES fondu tīmekļa vietnē apakš sadaļā “Projektu iesniegšanas plānu
izpilde ierobežotas projektu iesniegšanas atlašu projektiem un maksājumu pieprasījumu iesniegšanas plānu
izpilde”: http://www.esfondi.lv/2018.gads
5
Vienlaikus MK vai projektu atlases nolikumā ir atbalstīti atsevišķu projektu iesniegšanas termiņu pagarinājumi,
tādējādi samazinot kopējo kumulatīvo pārskata perioda plānu.
3
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Grafiks Nr. 3 “2014. – 2020. gada plānošanas periods: Projektu iesniegumu 2018. gada plāna
izpilde IPIA projektiem līdz 11. jūlijam kumulatīvi, ES fondi milj. euro (skaits).”
līdz
19.02.2018
∑ 28 MEUR
līdz
09.03.2018
∑ 402 MEUR
līdz
04.04.2018
∑ 471 MEUR

14 (23)
3 (2)

līdz
11.07.2018
∑ 517 MEUR

11(4)

11 (3)

52(8)

337(28)

12(7)

3(3)
375(44)

82(30)
26(11)

3(3)
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7.
Kā redzams grafikā Nr. 3, uz 2018. gada 11. jūliju neiesniegto projektu
finanšu apjoms (11,1 milj. euro) kopumā ir ievērojami samazinājies, salīdzinot ar
iepriekšējo mēnesi – pozitīva tendence. Samazinājums skaidrojamas arī ar MK
noteikumos mainītajiem iesniegšanas termiņiem.
Maksājumu pieprasījumi 2018. gadā6
8.
Kumulatīvi 2018. gadā līdz 1. jūlijam projektu īstenotāju maksājumu
pieprasījumu plāns (497,3 milj. euro 901 projektā) izpildīts par 58 %
(288,9 milj. euro).

Projektu īstenotāju maksājumu pieprasījumu 2018. gada plānu izpildes analīzei tiek izmantoti 2017. gada
decembrī projektu īstenotāju sniegtā informācija par maksājumu pieprasījumu iesniegšanas plāniem. Katru mēnesi
kumulatīvais gada plāns var mainīties tiklīdz tiek noslēgts projekta līgums un tiek precizēts plāns atbilstoši
pirmajam maksājumu pieprasījumu grafikam. Ikmēneša plānu izpildes tendences dod iespēju īstenotājiem un
uzraugošajām iestādēm veikt korektīvas darbības un stiprināt risku pārvaldības pasākumus. Atbilstoši finanšu
disciplīnas ietvarā paredzētajam plānu neizpilde lielāka par 25 % tiek uzskatīta par būtisku novirzi.
6
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Grafiks Nr. 4 “2014. – 2020. gada plānošanas periods: 2018. gada maksājumu pieprasījumu
plāna izpilde projektiem kumulatīvi līdz 2018. gada 1. jūlijam ES fondi milj. euro.”
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9.
No grafika Nr. 4 redzams, ka 473 projekti kopā rada 144,6 milj. euro
būtisku novirzi virs 25 % neiesniegtos maksājumu pieprasījumos, kas ir 96 % no
kopā kavētajiem. Galvenokārt, neizpildes ir vides un teritoriālās attīstības,
transporta, un videi draudzīgas ekonomikas jomu prioritārajos virzienos.
33,2 milj. euro plāna neizpildi rada projekti, kuri nav savlaicīgi iesniegti
Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā (turpmāk – CFLA) vai nav vēl noslēgti
līgumi. Kavējumu tendence ievērojami palielinās. Līdz 2018. gada 5. jūlijam
projektu īstenotāji gada plānu samazinājuši par 9 % (83,0 milj. euro).
10. Finansējuma saņēmēji (projektu īstenotāji) kopumā joprojām neiesniedz
maksājumu pieprasījumus plānotajā termiņā un plānotā finanšu apjomā, kā arī
vairākkārt iesniedz mainītus maksājumu pieprasījumu plānus, tos ievērojami
samazinot gan pa mēnešiem, gan gadā kopumā tādā veidā palielinot finansiālo
ietekmi uz kopējo snieguma ietvara mērķa sasniegšanu. Tādēļ 2018. gada pirmajā
pusē CFLA veltīja īpašu uzmanību projektu ieviešanas plānu kvalitātes
uzlabošanas veicināšanas pasākumiem - vērsās pie īstenotājiem ar konsultācijām,
atgādinājumiem un priekšlikumiem, lai panāktu ticamas – objektīvi pamatotas
prognozes, ievērtējot iespējamos riskus. Lai gan vēl nav pienācis septembra
termiņš finansējuma saņēmējiem maksājumu pieprasījumu grafiku precizēšanai
kontekstā ar finanšu disciplīnas ierosinājumu7, jau šobrīd ir redzams efekts,
prognozēm zaudējot optimismu un samazinoties atbilstoši ticamai finanšu
plūsmai.
11. 2018. gada jūlijā FM aktualizētā finanšu prognoze8 dod pārliecību, ka
2018. gada “n+3”9 ikgadējais finanšu mērķis tiks izpildīts un nav riska zaudēt
Ministru kabineta 2018. gada 13. marta protokollēmuma Nr. 15 30.§ 5.1. punkts nosaka, ka Eiropas Savienības
fondu finansējuma saņēmēji līgumos un vienošanās par projekta īstenošanu ietvertos maksājumu pieprasījumu
iesniegšanas grafikus var aktualizēt līdz 2018.gada 1.septembrim.
8
2018. gada mērķa izpildei pietrūkst pieprasīt EK maksājumus tikai 3,2 milj. eiro apmērā, kas ar ievērojamu
pārsniegumu tiks izdarīts 2018. gada septembra beigās vai oktobra sākumā.
9
saistību atcelšanas princips attiecībā uz maksājumu pieteikumos Eiropas Komisijai pieprasāmo summu.
7
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“neto” ES fondu piešķīrumu. Vienlaikus, 2018. gada izaicinājums ir DP noteiktā
snieguma ietvara finanšu un iznākuma rādītāju mērķu sasniegšana pietiekamā
apmērā. 2018. gada 27. jūnijā EK vēstulē VI uzdod precizējošus jautājumus par
2017. gada ziņojumu un līdzīgi kā VI novērtējusi gada ziņojumā EK vērš
uzmanību uz konstatēto nepietiekamo progresu un risku četros prioritāros
virzienos (jomās) nesasniegt noteiktos DP mērķus 2018. gadam. Tas var
rezultēties ne tikai ar finanšu rezerves zaudēšanu (atkarībā no konkrētās jomas
riska robeža ir 75 % un 85 % no mērķa vērtības), bet arī ar EK maksājumu
apturēšanu konkrētai problemātiskajai prioritātei gadījumā, ja 2018. gada izpilde
būs mazāka par 65 % no mērķa10 un dalībvalsts rīcība nebūs pietiekama EK
vērtējumā. Attiecīgi 2018. gada 10. - 12.jūlijā FM organizēja operatīvās
divpusējās ministru sarunas starp finanšu ministri un (1) izglītības un zinātnes
ministru par izglītības infrastruktūras jomu, (2) ekonomikas ministru par
energoefektivitātes jomu un būvniecības sektora kapacitāti un tendencēm (par
prognozētām izmaiņām darba spēka un būvmateriālu izmaksās būvniecības
nozarē), (3) labklājības ministru par sociālās iekļaušanas jautājumiem, (4) vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministru par vides aizsardzības jomu.
Ministru tikšanās mērķis - apspriest aktuālos problēmu jautājumus ministru
pārziņā esošo ES fondu jomu investīcijās un nepieciešamos prioritāri veicamos
pasākumus investīciju gaitas uzlabošanā. Ministri vienojās par konkrētiem
uzdevumiem un rīcībām. Lai novērtētu panākto progresu, nākamās divpusējās
ministru sarunas plānotas 2018. gada augustā - septembrī.
12. EK 2018. gada 19. jūnijā ir apstiprinājusi precizētās vadlīnijas dalībvalstīm
par snieguma ietvara izvērtēšanas jautājumiem11. Iepriekš snieguma ietvara
finanšu rādītāja izpildes datos bija paredzēts iekļaut tikai tos izdevumus, kas būtu
deklarēti EK līdz 2018. gada beigām (t.i., līdz 2018. gada 31. oktobrim CFLA
apstiprinātie maksājuma pieprasījumi). Precizētajās vadlīnijās ir noteikta
labvēlīgāka finanšu mērķu izpildes noteikšanas kārtība – tā paredz, ka snieguma
ietvara izpildes datos varēs iekļaut ne tikai līdz 2018. gada beigām EK deklarētos
izdevumus, bet arī finansējuma saņēmēja veiktos atbilstīgos izdevumus līdz
2018. gada 31. decembrim, ja tie tiks deklarēti EK līdz 2019. gada 30. jūnijam
(attiecīgi finansējuma saņēmēja 2019. gada sākumā CFLA iesniegtie maksājuma
pieprasījumi, kuros ir iekļauti līdz 2018. gada 31. decembrim faktiski veiktie
izdevumi). Ņemot vērā minēto, CFLA aicināja finansējuma saņēmējus pārskatīt
projektos plānotās naudas plūsmas un maksājumus par veiktiem darbiem un
pakalpojumiem iespēju robežās veikt līdz 2018. gada 31. decembrim, jo tas var
būtiski uzlabot snieguma ietvara finanšu rādītāju izpildi.
Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr.1303/2013, ar ko paredz
kopīgus noteikumus par ERAF, ESF, KF, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un
zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par ERAF, ESF, KF un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu
un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr.1083/2006 nosacījumiem un Komisijas Īstenošanas Regulas (ES) Nr. 215/2014
6. panta 3. un 4. punktiem Regula pieejama ES fondu mājas lapā: ES fondi 2014-2020 -> Normatīvie akti ->
KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 215/2014
10

11

EK vadlīnijas pieejamas: http://www.esfondi.lv/vadlinijas--skaidrojumi, sadaļā “Uzraudzība”, 9.3.punkts
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13. 2018. gada 5. jūlijā ar EK lēmumu Nr. C(2018) 4202 apstiprināti DP
grozījumi Nr. 312, kas galvenokārt paredz noteikto 2018. gada snieguma ietvara
mērķu samazināšanu objektīvi pamatotos gadījumos (īpaši sociālās iekļaušanas
prioritātē, t.sk. veselības jomā)13.
14. CFLA kopā sadarbībā ar AI, VI un finansējuma saņēmējiem aktīvi meklē
efektīvākus risinājumus maksājumu plūsmas intensificēšanai. CFLA katru mēnesi
rūpīgi seko līdzi maksājumu prognožu izpildēm, lūdzot finansējuma saņēmējiem
sniegt skaidrojumu par novirzēm no plānotās maksājumu plūsmas. Neraugoties
uz to, ka 2018. gada pirmajā pusgadā veiktie maksājumi ir vairāk kā 214 milj.
euro, lai nodrošinātu 2018. gadā noteikto finanšu mērķu sasniegšanu pietiekamā
apmērā, ļoti svarīgi ir finansējuma saņēmējiem maksimāli veltīt resursu un pūles
atbilstošu izdevumu intensificēšanai projektos. CFLA turpinās projekta
maksājumu prognožu ievērošanas uzraudzību un prioritizēs gan kontroles, gan
atbalstu projektu īstenotājiem problemātiskajās (2018.gada mērķu nesasniegšanas
risku) jomās.
Citi aktuāli specifiskie ES fondu investīciju jautājumi
15. 2007. - 2013. gadu plānošanas perioda projektos14, kuriem mērķu
sasniegšanu un funkcionalitāti jānodrošina ne vēlāk kā līdz 2019. gada
31. martam, sasniegtais:
1) Projekta “Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai
no pilsētas centra” virzība notiek atbilstoši Rīgas Brīvostas pārvaldes
rīcības plānam, kurā paredzēts pabeigt visas nepieciešamās darbības līdz
2019. gada janvārim.
2) 2018. gada 30. jūnijā ir noslēgusies projekta “Paula Stradiņa slimnīcas
būve “A1” ieviešana un ir nodrošināta A korpusa 1. kārtas būves ar kopējo
platību 30 532,3 m2 pilna funkcionalitāte saskaņā ar VSIA “Paula Stradiņa
klīniskās universitātes slimnīcas” un VM sniegto informāciju, kā arī
pozitīvu CFLA veiktās pārbaudes rezultātu. VI noteiktā kārtībā informēs
EK par projekta pabeigšanu. Papildus, balstoties uz EK norādēm par
nefunkcionāliem projektiem, Revīzijas iestāde veiks neatkarīgu
pēcpārbaudi un informēs EK par rezultātu.
16. 2018. gada 5. jūlijā EK apstiprināja 2014.-2020. gadu plānošanas perioda
DP grozījumus Nr. 3. Grozījumi galvenokārt paredz noteikto 2018. gada
snieguma mērķu samazināšanu objektīvi pamatotos gadījumos, kas ļauj mazināt
riskus mērķu nesasniegšanai un snieguma rezerves finansējuma zaudēšanai (īpaši
izglītības Eiropas Sociālā fonda ieguldījumu, sociālās iekļaušanas, t.sk. veselības
jomās).
Nacionālā līmenī apstiprināti ar Ministru kabineta 2018. gada 26. februāra rīkojumu Nr. 69 “Grozījumi Eiropas
Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmā
“Izaugsme un nodarbinātība””.
13
Detalizēta informācija par grozījumiem atrodama iepriekšējā pusgada ziņojumā:
http://www.esfondi.lv/zinojumi-Ministru-kabinetam
14
Nefunkcionējošie projekti norādīti lielo projektu saraksta beigās: http://www.esfondi.lv/2007.-2013.gadaplanosanas-perioda-lielie-projekti. Balstoties uz īstenotāju ikmēneša atskaitēm, FM reizi mēnesī ziņo MK:
informācija pieejama ES fondu mājas lapā: http://www.esfondi.lv/zinojumi-Ministru-kabinetam
12
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17. 2014. - 2020. gadu plānošanas perioda četru “lielo” projektu ietvaros ir
plānots 473,5 milj. euro ES fondu līdzfinansējums, jeb 11 % no 4,4 mljrd. euro
ES fondu kopējās “aploksnes”:
1) VAS “Latvijas dzelzceļš” lielais projekts “Latvijas dzelzceļa tīkla
elektrifikācija” (kopējās attiecināmās izmaksas 439,7 milj. euro, t.sk. KF
318,6 milj. euro). 2018. gada 23. maijā FM iesniedza projekta iesniegumu
izvērtēšanai EK tehniskās palīdzības atbalstīti neatkarīgie eksperti
(turpmāk - JASPERS IQR), kuri indikatīvi paredz atzinumu sniegt
2018. gada jūlijā – augustā. Procesa gaitā LDZ gatavo atbildes uz
saņemtajiem ekspertu jautājumiem. JASPERS IQR pozitīva atzinuma
gadījumā projekta apstiprināšana un līguma slēgšana plānota 2018. gada
beigās. Paralēli, lai mazinātu ieviešanas kavēšanās riskus, LDZ strādā pie
projekta ietvaros plānotās apvienotās projektēšanas un būvdarbu iepirkuma
procedūras dokumentācijas sagatavošanas. LDZ veic 1.kārtas iepirkumu
dokumentācijas saskaņošanu ar IUB. Iepirkuma izsludināšana kavējas
aptuveni par trīs mēnešiem. LDZ rīcības plānā apliecina, ka šī nobīde
neietekmē kopējo projekta realizācijas gaitu.
2) RPSIA “Rīgas satiksme” lielais projekts “Rīgas tramvaja infrastruktūras
attīstība” (kopējās attiecināmās izmaksas 97,4 milj. euro, t.sk. KF
65,7 milj. euro). Ņemot vērā projekta iepirkumu nobīdes, RPSIA “Rīgas
satiksme” ir CFLA ierosinājusi projekta termiņa pagarinājumu līdz
2023. gada 1. augustam15. Notiek līguma par projekta īstenošanu grozījumu
sagatavošana. 2018. gada 27. jūnijā parakstīts līgums ar SIA “BRD
projekts” par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības veikšanu būvdarbu
laikā. Notiek zemās grīdas tramvaju iepirkuma procedūra, vērtējot
saņemtos piedāvājumus. “Rīgas tramvaja infrastruktūras attīstība” par kura
īstenošanu 2017. gada oktobrī tika noslēgts līgums un kurā šobrīd turpinās
darbs pie būvprojekta izstrādes, ir vērojamas nobīdes no sākotnēji plānotā
laika grafika, jo aizkavējusies ilgstoša iepirkuma dokumentācijas
izstrāde/saskaņošana, kā arī kandidāta sūdzība Iepirkumu uzraudzības
birojā. Jau izstrādājot iepirkuma dokumentāciju “Rīgas satiksme” paredz
gan būvprojektu izstrādi dalīt posmos, gan būvdarbu izpildi dalīt posmos,
tādejādi nodrošinot paralēlu darbu norisi, kas palīdzēs izvairīties no
tālākām nobīdēm laika grafikā.
3) VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” A korpusa
būvniecības otrā kārta (kopējās attiecināmās izmaksas 91,1 milj. euro, t.sk.
ERAF 64,3 milj. euro). JASPERS IQR turpina projekta iesnieguma
kvalitātes izvērtēšanu un indikatīvi paredz atzinumu sniegt 2018. gada
augustā. Procesa gaitā VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes
slimnīca” un Veselības ministrija (turpmāk – VM) gatavo atbildes uz
saņemtajiem ekspertu jautājumiem. JASPERS IQR pozitīva atzinuma
Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 281 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.5.1.
specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” 4.5.1.1. pasākuma
“Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)” īstenošanas noteikumi” 32.p.
15
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gadījumā projekta apstiprināšana un līguma slēgšana plānota 2018. gada
beigās.
4) Vēsturiski piesārņoto vietu “Inčukalna sērskābā gudrona dīķi” sanācijas
otrais posms (kopējās attiecināmās izmaksas 29,3 milj. euro, t.sk. ERAF
11,6 milj. euro un valsts budžeta “virssaistības” 13,3 milj. euro).
2018. gada 1. februārī Valsts vides dienests (turpmāk – VVD) noslēdz
līgumu par sanācijas darbu veikšanu ar pilsabiedrību “Inčukalns EKO”, un
par inženiertehnisko uzraudzību ar SIA “Geo Consultants”. Izveidota
projekta uzraudzības grupa ar pārstāvjiem no CFLA, Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrija, VVD un FM. Nedaudz aizkavējās
projektēšanas darbi, jo ziemeļu dīķim mainījušies objekta iekonservēšanas
plāni (rievsienas garums un konfigurācija). Tomēr VVD informē, ka
situācija neietekmē projekta izmaksas un veicamos darbus. Objektā jau
uzsākti sanācijas darbi. Uz CEMEX aizvests pirmais nozīmīgais apjoms un
veikta tā sadedzināšana (panākts optimāls sastāvs). 2018.gada augustā
VVD plāno rīkot tikšanos objektā ar vietējiem iedzīvotājiem. CFLA jau
apstiprinājusi attiecināmos izdevumus par ERAF 3,3 milj. euro.
Turpmākā prioritārā rīcība horizontālos ES fondu investīciju jautājumos
2018. gadā īpaša vērība tiks veltīta atbalstam 2014. - 2020.gadu plānošanas
perioda ES fondu projektu īstenotājiem un projektu ieviešanas plānu kvalitātes
uzlabošanai, kā arī finanšu disciplīnas stiprināšanai ar mērķi mazināt riskus un
investīcijas īstenot atbilstoši Latvijas interesēm. Būtiska ir snieguma ietvara
mērķu un maksājumu mērķu izpilde, vienlaicīgi nodrošinot normatīvajiem aktiem
un labas pārvaldības principiem atbilstošu rezultātu sasniegšanas un finanšu
izlietojuma kontroli. CFLA kopā ar VI un Atbildīgajām iestādēm aktīvi
sadarbojas un meklē efektīvākus risinājumus maksājumu plūsmas
intensificēšanai. CFLA sadarbībā ar VI katru mēnesi rūpīgi seko līdzi maksājumu
prognožu izpildēm, lūdzot finansējuma saņēmējiem sniegt skaidrojumu par
novirzēm no plānotās maksājumu plūsmas. Lai nodrošinātu 2018. gadā noteikto
maksājumu mērķu sasniegšanu un mazinātu snieguma ietvara riskus, ir ļoti svarīgi
turpināt stingru finansējuma saņēmēju un projekta iesniedzēju maksājumu
prognožu ievērošanas uzraudzību, kas tiks strikti turpināta, papildinot to ar
finanšu disciplīnas pasākumiem no 2018. gada 1. septembra.
Paralēli esošā plānošanas perioda investīciju veicināšanai FM aktīvi veido
pozīciju par Kohēzijas politiku pēc 2020. gada un par Latvijas interešu
jautājumiem šajā sakarā, iesaistot nozaru ministrijas, sociālos un sadarbības
partnerus: (1) 2018. gada 27. jūnijā finanšu ministre tikās ar sociāliem un
sadarbības partneriem, lai pārrunātu nacionālās pozīcijas pamatjautājumus un
priekšlikumus, kā arī vienojās par kopīgu sadarbību nacionālo interešu aizstāvībā.
(2) Reaģējot uz 2018. gada maijā EK publicēto daudzgadu budžeta un Kohēzijas
politikas likumdošanas pakotnes piedāvājumu, 2018. gada 10. jūlijā MK tika
apstiprināta FM sagatavotā 2. pozīcija par Kohēzijas politiku pēc 2020.gada, kurā
tika uzsvērtas būtiskākās Latvijas prioritātes un intereses. (3) 2018. gada 11. jūlijā
FM pārstāvji apstiprināto Latvijas pozīciju prezentēja divpusējās tikšanās laikā ar
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EK Reģionālās attīstības ģenerāldirektorāta un Nodarbinātības ģenerāldirektorāta
augsta līmeņa pārstāvjiem. FM turpinās koordinētu un mērķtiecīgu darbu
atbilstoši Latvijas interesēm.
FM turpinās regulāri informēt Saeimu, valdību un sabiedrību par aktuālo
ES fondu ieviešanas progresu, sniedzot novērtējumu par riskiem un priekšlikumus
rīcībai ar mērķi Latvijā pilnvērtīgi izmantot ES atbalsta finansējuma sniegtās
investīciju iespējas.
Finanšu ministre
Zālīte-Supe 67083808
Zinta.Zālīte-Supe@fm.gov.lv
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