1.pielikums
Pārskatam “Pārskats par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda
2014. – 2020. gada plānošanas perioda investīciju progresu līdz 2018. gada 30. jūnijam”
Kohēzijas politikas ES fondu 2014. - 2020. gada plānošanas periodā veicamo vadības pasākumu (uzdevumu) grafiks un tā izpildes gaita
Atbildīgā persona: Valsts sekretāra vietnieks (turpmāk – VSV) ES fondu jautājumos Armands Eberhards
Nr.
Vadības pasākums (uzdevums)
Termiņš
Izpildes progress uz 30.06.2018.
Statuss: izpildīts1
Informēt valdību un sabiedrību par
investīciju progresu, finanšu un
rezultātu prognožu izpildi, kā arī
specifisko
atbalsta
mērķu
(turpmāk – SAM)/pasākumu
ieviešanas laika grafika izpildi,
riskiem, pasākumiem, kā arī sniegt
priekšlikumus
nepieciešamiem
lēmumiem,
iesniedzot
Ministru
kabinetā (turpmāk – MK) informatīvo
ziņojumu par ES fondu investīciju
progresu, ziņojumu publiskojot ES
fondu tīmekļa vietnē un informējot
Uzraudzības komiteju (turpmāk – UK)

1.

2018. gada 28. februārī informatīvais ziņojums un Finanšu ministrijas
(turpmāk – FM) ierosinātais protokollēmuma projekts iesniegts MK. Jautājums
izskatīts 2018. gada 13. marta MK sēdē2, kurā pieņemti nozīmīgi
lēmumi/uzdevumi investīciju veicināšanai, t.sk.
par finanšu disciplīnas
pasākumu ieviešanu. Tā rezultātā 2018.gada 26. jūnijā Ministru kabinetā
(turpmāk – MK) tika apstiprināti MK noteikumu grozījumi3, paredzot ar
Reizi pusgadā
2018.gada 1.septembri stingrāku disciplīnu attiecībā uz projektu īstenošanas
(līdz 1. martam
plānu ievērošanu: (1) noteikta 25% pieļaujamā projekta gada finanšu plāna
un
izpildes novirze, bet projektam var samazināt ES fonda un valsts budžeta
1. septembrim)
līdzfinansējumu par starpību, kas pārsniedz 25% no plānoto maksājuma
pieprasījumu iesniegšanas grafikā paredzētā; (2) noteikts sešu mēnešu
pieļaujamais projekta īstenošanas termiņa pagarinājums, bet termiņa
pārsniegšanas virs sešiem mēnešiem periodā radušos izdevumus jāsedz pilnībā
no finansējuma saņēmēja līdzekļiem. MK noteikumi paredz arī objektīvi
pamatotus izņēmuma gadījumus.
2018. gada 3. martā informācija par ziņojumu nosūtīta visiem UK dalībniekiem.

Regulāri visi ziņojumi ir pieejami ES fondu tīmekļa vietnē http://www.esfondi.lv/zinojumi-Ministru-kabinetam
Atbilstoši 2018. gada 13. marta MK sēdes protokola Nr. 15 30.§: http://www.esfondi.lv/upload/Zinojumi/mk_13.03.2018_sedes-protokols_nr15_izraksts.pdf
3
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumos Nr.784 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā
iesaistītās
institūcijas
nodrošina
plānošanas
dokumentu
sagatavošanu
un
šo
fondu
ieviešanu
2014.-2020.gada
plānošanas
periodā""
:
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40458313&mode=mk&date=2018-06-26
1
2
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Nr.

Vadības pasākums (uzdevums)

Termiņš

Izpildes progress uz 30.06.2018.
Nākamais informatīvais
1. septembrim.

ziņojums

iesniedzams

MK

līdz

2018. gada

4
Reizi
mēnesī Statuss: izpildīts
(līdz
katra 2018. gadā MK iesniegti 6 operatīvie pārskati.
mēneša pēdējai Nākamais operatīvais pārskats iesniedzams MK līdz 2018. gada 31. jūlijam.
darba dienai)

2.

Izstrādāt un iesniegt MK operatīvos
pārskatus par rīcības plāna, ieviešanas
gaitas
izpildi,
novirzēm
un
pasākumiem

3.

Izstrādāt
un
iesniegt
Saeimas
Tautsaimniecības, agrārās, vides un
Reizi
mēnesī
reģionālās
politikas
komisijai
(katra mēneša
(turpmāk – TAVARP)
operatīvos
pirmajā nedēļā)
pārskatus par investīciju progresu un
finanšu plūsmas plānu izpildi

Statuss: izpildīts5
2018. gadā TAVARP iesniegti 6 operatīvie pārskati, vienlaikus informējot arī
Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisiju, Eiropas lietu komisiju,
Budžeta un finanšu komisiju.
Nākamais operatīvais pārskats iesniedzams līdz 2018. gada 3. augustam.

4.

Līdz 1. martam
Statuss: izpildīts6
Izstrādāt un iesniegt MK investīciju reizē ar pusgada
prognozes
ziņojumu, kas 2019. gada investīciju prognozes iesniedzamas MK līdz 2019. gada 1. martam.
iesniedzams MK

5.

Izstrādāt, saskaņot UK, un iesniegt
Eiropas Komisijai (turpmāk – EK)
atbilstošus gada ziņojumus par
2014. – 2020. gada plānošanas perioda
ES fondu darbības programmas
“Izaugsme
un
nodarbinātība”
īstenošanu, iekļaujot informāciju par
4

Līdz
nākamā
gada 31. maijam
par iepriekšējo
gadu, izņemot
līdz
nākamā
gada 30. jūnijam

Statuss: izpildīts
2018. gada 9. aprīlī tika uzsākta ziņojuma saskaņošana UK rakstiskajā procedūrā.
2018. gada 18. maijā UK saskaņoja ziņojuma projektu. 2018. gada 21. maijā
ziņojums tika iesniegts EK.

Skat. 1.atsauci
Skat. 1.atsauci
6
Plašāka informācija par prognozēm un to izpildi pieejama ES fondu tīmekļa vietnē: http://www.esfondi.lv/2018.gads
5
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rezultātu un mērķu snieguma progresu, par 2016.
kā
arī
veiktajiem
ieviešanas 2018. gadu
efektivitātes, lietderības un ietekmes
izvērtējumiem un to būtiskākajiem
secinājumiem.

ES
fondu
vadošās
iestādes
(turpmāk – vadošā iestāde) ikgadējās
pārvaldības deklarācijas un galīgo
revīzijas ziņojumu un veikto kontroļu
gada kopsavilkuma, kurā apkopoti
secinājumi un rezultāti no gada laikā

6.

Izpildes progress uz 30.06.2018.
un 2018. gada 27. jūnija EK vēstulē lūdz divu mēnešu laikā (līdz 2018. gada
27. augustam) veikt tehniskus precizējumus gada ziņojumā un sniegt papildus
skaidrojumus par atsevišķiem jautājumiem. Tāpat EK lūdz trīs mēnešu laikā (līdz
2018. gada 27. septembrim) sniegt argumentētu situācijas analīzi un rīcības plānu
par atsevišķu investīciju prioritāro virzienu līdzšinējo nepietiekamo progresu, lai
pārliecinoši sasniegtu Darbības programmā noteiktos 2018.gada snieguma
ietvara mērķus. EK līdzīgi kā FM konstatē riskus ekonomikas ministra pārziņā
esošās energoefektivitātes (valsts un dzīvojamo ēku investīcijas) jomā, izglītības
un zinātnes ministra pārziņā esošā izglītības infrastruktūras jomā un vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pārziņā esošā vides aizsardzības
jomā. EK atgādina, ka atbilstoši regulas Nr. 1303/20137 nosacījumiem snieguma
rezerves nesasniegšana var rezultēties ar snieguma rezerves zaudēšanu, kā arī
2018. gada mērķu izpilde zem 65% var būt iemesls EK maksājumu apturēšanai
konkrētajās riska jomās. Papildus skat. ziņojuma I sadaļā sniegto informāciju par
aktualizēto jautājumu ministru līmenī par situācijas analīzi un rīcību, lai risinātu
konstatētos aktuālos problēmu jautājumus.
Nākošais gada ziņojums par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”
ieviešanu EK jāiesniedz līdz 2019. gada 30. jūnijam.

Līdz
kārtējā
gada
15. februārim
par iepriekšējo
grāmatvedības
gadu 8

Statuss: izpildīts
Ikgadējā pārvaldības deklarācija un galīgais revīzijas ziņojumu un veikto
kontroļu gada kopsavilkums tika izstrādāts un iesniegts EK 2018. gada
13. februārī. 2018. gada 23. maijā saņemts EK pozitīvs atzinums.
Nākošā pārvaldības deklarācija un galīgais revīzijas ziņojumu un veikto kontroļu
gada kopsavilkums iesniedzams EK līdz 2019. gada 15. februārim.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula ES) Nr. 1303/2013 (2013. gada 17. decembris), ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas
Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas
Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006
8
1. grāmatvedības gads – no 2014. gada 1. janvāra līdz 2015. gada 30. jūnijam, pārējie grāmatvedības gadi – no kārtējā gada 1. jūlija līdz nākamā gada 30. jūnijam
7
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Nr.

Vadības pasākums (uzdevums)

Termiņš

Izpildes progress uz 30.06.2018.

veiktām pārbaudēm un auditiem,
sagatavošana un iesniegšana EK.

Nodrošināt
sekmīgu
Kohēzijas
politikas ES fondu uzraudzību lēmumu
pieņemšanu
un
nepieciešamās
diskusijas ar sociāliem un sadarbības
partneriem, organizējot UK un
apakškomitejas (turpmāk – AK), kā arī
ikgadējās tikšanās ar EK

7.

UK un tikšanās
ar
EK
tiek
organizēta
vismaz
reizi
gadā,
par
datumu
vienojoties
ar
EK, AK tiek
rīkotas
katru
mēnesi
pēc
nepieciešamības

Statuss: izpildīts
Pārskata periodā noorganizēta viena AK sēde, kas notika 2018. gada 5. aprīlī (par
mazo un vidējo komersantu konkurētspējas jautājumiem). Visi AK sēžu
materiāli pieejami UK e-portfelī9.
2018. gada 13.jūnijā noorganizētas ES fondu UK projektu vizītes uz ES fondu
līdzfinansēto projektu īstenošanas vietām. UK projektu vizīšu materiāli pieejami
UK e-portfelī, t.sk. FM prezentācija par ES fondu ieviešanas progresu un
konstatējamām riska jomām, kur sniegums jāuzlabo10.
Statuss: procesā gada plāna izpilde:

1) 2018. gada II ceturksnī izsludinātas iepirkuma procedūras 2007. – 2013. gada
ES fondu plānošanas perioda ieguldījumu atlikušo divu tematisko jomu
Sagatavot 2007. – 2013. gada ES
(platjoslas un kultūras mantojums) izvērtējumu veikšanai – 2018. jūlija
fondu plānošanas perioda ieguldījumu
sakumā būs zināmi iepirkuma procedūru rezultāti un tiks uzsākta izvērtējumu
efektivitātes un lietderības noslēguma Līdz 2018. gada
izstrāde;
izvērtējumus atbilstoši ES fondu 30. decembrim
2) Turpinās sadarbība un uzraudzība ar izpildītājiem par 2017. gadā un 2018.
izvērtēšanas
plānam
gadā noslēgtajiem līgumiem par 2007. – 2013. gada ES fondu plānošanas
2014. – 2020. gadam
perioda ieguldījumu uzņēmējdarbības atbalsta aktivitāšu, informācijas un
komunikāciju tehnoloģiju pasākumu atbalsta aktivitāšu un vides jomas
investīciju efektivitātes un lietderības izvērtēšanu;

8.

9

AK sēžu materiāli pieejami ES fondu UK e-portfelī sadaļā – Apakškomitejas (atbilstoši prioritārajiem virzieniem): https://komitejas.esfondi.lv/SitePages/Home.aspx
UK projektu vizīšu materiāli pieejami ES fondu UK e-portfelī sadaļā – UK 2014-2020: https://komitejas.esfondi.lv

10
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Izpildes progress uz 30.06.2018.
3) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar FM turpina
veikt iekšēju ES fondu ieguldījumu pilsētvidē ietekmes uz teritoriju attīstību
izvērtējumu, kura rezultāti būs 2018. gada III ceturksnī;
4) 2018. gada 29.jūnijā noslēdzies darbs pie 2007. – 2013. gada plānošanas
perioda transporta nozares atbalsta aktivitāšu izvērtējuma, sniedzot vērtējumu
par ES fondu ieguldījumiem katrā no transporta nozares jomām, kā arī
sniedzot priekšlikumus ES fondu atbalstam transporta nozarē (gan dalījumā
pa atbalsta jomām, gan atbalsta formām, alternatīvām finanšu avotu iespējām
u.c.) ES fondu plānošanas periodam pēc 2020. gada.
Plašāka informācija par izvērtēšanas plāniem un konkrētiem nodevumiem
pieejama UK e-portfelī11.

Izstrādāt un iesniegt EK atbilstošu
Statuss: attiecināms uz plānošanas perioda beigām
noslēguma
ziņojumu
par
Vadošā iestāde nodrošinās savlaicīgu gatavošanos un sekmīgu slēgšanas procesu.
2014. – 2020. gada plānošanas perioda Līdz 2025. gada
ES fondu darbības programmas 30. jūnijam
“Izaugsme
un
nodarbinātība”
īstenošanu

9.

Finanšu ministre

Ziepniece, 67095614
Ieva.Ziepniece@fm.gov.lv
Rancāne, 67095485
Diana.Rancane@fm.gov.lv
11

UK e-portfelī sadaļā – KIDG: https://komitejas.esfondi.lv/_layouts/15/start.aspx#/KIDG/Forms/AllItems.aspx
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