PĀRSKATS PAR EIROPAS SAVIENĪBAS STRUKTŪRFONDU UN
KOHĒZIJAS FONDA 2014. - 2020. GADA PLĀNOŠANAS PERIODA
INVESTĪCIJU PROGRESU LĪDZ 2018. GADA 30. SEPTEMBRIM1
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.
2018. gada 1. septembrī stājas spēkā stingrāki finanšu disciplīnas nosacījumi 3.
Attiecīgi līdz 2018. gada 31. augustam finansējuma saņēmēju aktualizētie
maksājumu pieprasījumu 2018. gada plāni kopumā samazināti par 30%4. Tā kā
finanšu disciplīnas atbildības nosacījumi piemērojami tikai projektu līgumiem,
tad uz 2018. gada 1. oktobri aktualizētais 2018. gada plāns, uz kuru attiecas šie
nosacījumi, ir 748 milj. euro. Investīciju progresa un risku pārvaldības ietvaros,
Finanšu ministrija (turpmāk – FM) turpinās katru mēnesi apkopot plānu izpildes
statusu un sniegs operatīvo informāciju Saeimai un Ministru kabinetam.
II SAM/pasākumu ieviešanas grafiks un tā izpildes gaita
Pārskata periodā Ministru kabinetā (turpmāk – MK) apstiprināti jauni
Veselības ministrijas investīciju nosacījumi veselības aprūpes ieviešanas jomā
(3,8 milj. euro) un FM investīciju nosacījumi par atbalstu ES fondu vadības
funkciju nodrošināšanai (50,3 milj. euro). Izglītības un zinātnes ministrija kavēto
uzdevumu investīciju nosacījumu digitālo un metodisko līdzekļu izstrādē
(3,6 milj. euro) plāno paveikt 2018. gada oktobrī. Ekonomikas ministrija atbalstu
Energoservisa pakalpojumu uzņēmumu (ESKO) finansēšanai plāno īstenot citas
Pārskatā tiek sniegta aktuālākā pieejamā informācija, neatkārtojot ikmēneša ziņojumos sniegto, kas tiek nosūtīta
arī Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai, t.sk. ES fondu tīmekļa vietnē, sadaļā - Materiāli un ziņojumi
→ Ziņojumi Ministru kabinetam: http://www.esfondi.lv/zinojumi-Ministru-kabinetam. Aktuālā informācija par
ES fondu investīciju progresu, t.sk. maksājumu un projektu iesniegšanas plānu izpildi, tiek apkopota reizi mēnesī
un ir pieejama ES fondu tīmekļa vietnē, sadaļā – ES fondi 2014 – 2020 → Ieviešana → Ieviešanas progress:
http://www.esfondi.lv/finansu-un-raditaju-plani-to-izpilde un sadaļā - ES fondi 2014 - 2020 → Ieviešana →
Ieviešanas plāni → 2018. gads http://www.esfondi.lv/2018.gads. Ar izsludinātajām projektu iesniegumu atlasēm
var iepazīties Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (turpmāk – CFLA) tīmekļa vietnē – sadaļā – ES fondi
2014 – 2020 → izsludinātās atlases: http://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases un
projektu informācija pieejama sadaļā – ES fondu projektu meklētājs: http://www.esfondi.lv/es-fondu-projektumekletajs.
2
Pastāvīgi tiek veikti dažādi operatīvi pasākumi, procesi un uzdevumi efektīvai investīciju un risku pārvaldībai.
3
Skat. iepriekšējā ziņojumā sniegto.
4
Ieskaitot aktualizētos līgumu plānus un vēl plānoto projektu iesniegumu 2017. gada beigās prognozēto.
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atbalsta programmas ietvaros, tad par pieejamo ES fondu finansējumu
(8,5 milj. euro) ministrija plāno līdz 2018. gada beigām piedāvāt risinājumu
turpmākajiem iespējamajiem ieguldījumiem. Aktuālā informācija pieejama FM
ikmēneša ziņojumos valdībai5.
III SAM/pasākumu projekti un tiem izmaksātais finansējums.
Līdz 2018. gada 30. septembrim kopā noslēgti 1075 investīciju projektu
līgumi, paredzot ES fondu atbalstu 3,0 mljrd. euro, jeb 67,0 % no plānošanas
periodā pieejamā ES finansējuma. Intensīvu projektu atlašu rezultātā ik ceturksni
ievērojami pieaug jaunu projektu skaits ar nozīmīgu investīciju apjomu. Projektu
ieviešana kļūst arvien dinamiskāka, ko rāda veikto ES fondu maksājumu par
paveiktiem darbiem projektos pieaugums, sasniedzot jau gandrīz 1 mljrd. euro.
Tas valsts budžeta ieņēmumos nodrošinājis no Eiropas Komisijas (turpmāk - EK)
574,6 milj. euro par reāli veiktām investīcijām. Skatīt grafikā Nr.1.
Grafiks Nr.1. ES fondu 2014. – 2020. gada perioda investīciju progress līdz 2018. gada
30. septembrim, ES fondu finansējums, milj. euro; pret datiem līdz 2018. gada 30. jūniju
Kopā: 4 484,5 (101,5%)

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

66,3 (1,5%)
4 419,4 (100%) ↑1,3%

Iesniegti projekti, skaits - 2030
Apstiprināti projekti, skaits - 1129

3 063,5 (69,3%) ↑2,9%

Projektu līgumi, skaits - 1075

2 959,6 (67,0%) ↑2,1%
685,2 (23,2% no projektu līgumiem)
+50,8 milj. euro

Iepirkumu līgumi

999,3 (22,6%) ↑3,8%

Veikti maksājumi projektos
Deklarētie maksājumi EK
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2018. gada trijos ceturkšņos kopējā maksājumu prognozes izpilde 86%
vērtējama kā apmierinoša. Pēdējā ceturksnī jāveic ES fondu maksājumi
256 milj. euro, lai izpildītu gada prognozi (666,5 milj. euro). Skatīt grafikā Nr. 2.

Vēl kopumā jāapstiprina 3 investīciju nosacījumi par 19,9 milj. euro. Informācija pieejama ES fondu tīmekļa
vietnē sadaļā ES fondi 2014 – 2020 → Ieviešana → Ieviešanas plāni → 2018. gads - Specifisko atbalsta mērķu
(SAM) ieviešanas laika grafiks 2018. un 2019.gadam (līdz 18.09.2018.) http://www.esfondi.lv/2018.gads
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Milj. euro

Grafiks Nr.2. ES fondu 2014. – 2020. gada perioda maksājumu prognožu izpilde
2018. gadā, ES fondu finansējums kumulatīvi, milj. euro
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Vienlaikus 2018. gada 28. septembrī ar kārtējā maksājuma pieteikuma
iesniegšanu EK ir izpildīts ES fondu maksājumu pieteikumu mērķis 2018. gadam
- Latvija ir deklarējusi EK izdevumus par investīcijām ar ES fondu atbalstu
746 milj. euro, kas par 16% pārsniedz darbības programmā “Izaugsme un
nodarbinātība” noteikto sertificēto izdevumu 2018. gada mērķi, tādējādi
garantējot ES saistību saglabāšanu “n+3” nosacījuma izpildes rezultātā. Līdz ar
mērķa izpildi, Latvijai 2018. gadā nepastāv risks zaudēt daļu ES fondu piešķīruma
par ikgadējā mērķa nesasniegšanas apjomu. Arī turpmākajos gados pēc
aktuālajām prognozēm FM šādu risku nekonstatē. Aicinām iepazīties ar
kopsavilkuma informāciju par ES fondu investīciju aktualitātēm prezentācijā, ko
FM sniedza Saeimas Eiropas lietu komisijas sēdē 2018. gada 3. oktobrī6.
IV ES fondu vadības riski un to pārvaldība7
2018. gada 7. augustā ES fondu vadošās iestādes risku vadības darba grupa
rakstiskajā procedūrā apstiprināja izvērtēto risku novērtējumus un to mazināšanas
pasākumus, 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.

Prezentācija pieejama ES fondu tīmekļa vietnē, sadaļā – Materiāli un ziņojumi → Publikācijas un
prezentācijas →Prezentācijas: http://www.esfondi.lv/prezentacijas
7
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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FM turpina operatīvu risku pārvaldību, kā arī 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.Zalite-Supe@fm.gov.lv
Rancāne, 67095485
Diana.Rancane@fm.gov.lv
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