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 informāciju par aktualitātēm Eiropas Savienības (turpmāk – ES) fondu
2014. – 2020. gada plānošanas periodā1. Ziņojumā sniegts aktuālākais statuss
2019. gada janvārī.
2. Līdz 2019. gada 1. janvārim kopā noslēgti ES fondu investīciju projektu
līgumi par 3,2 mljrd. euro (70 %) no kopējās ES fondu “aploksnes”
4,4 mljrd. euro. 2018. gada beigās ievērojams pieaugums noslēgtajos
līgumos – novembrī 44 milj. euro, decembrī 98 milj. euro, galvenokārt, vides un
teritoriālās attīstības jomās un atbalstam ilgstošajiem bezdarbniekiem. Turpinās
laba dinamika
arī
apstiprinātajiem projektiem –
2018. gada
novembrī 74 milj. euro, bet decembrī 118 milj. euro, galvenokārt, atbalstam
uzņēmumu pētniecībai, attīstībai un sadarbībai ar pētniecības un augstākās
izglītības nozarēm, kā arī veselības aprūpes un sociālās infrastruktūras jomā. Skat.
grafiku Nr.1 un Nr.2.
Grafiks Nr.1 “2014. – 2020. gada plānošanas periods: ES fondu investīcijas līdz 2019. gada
1. janvārim, milj. euro, % no ES finansējuma, pret datiem līdz 2018. gada 1. decembrim”
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FM uzdots līdz katra nākamā mēneša beigām iesniegt MK bez saskaņošanas ar citām iestādēm operatīvo
informāciju par ES fondu ieviešanas plānu izpildi. Ziņojumā sniegta aktuālā informācija. Ziņojums pieejams ES
fondu tīmekļa vietnē sadaļā - Materiāli un ziņojumi → Ziņojumi Ministru kabinetam:
http://www.esfondi.lv/zinojumi-Ministru-kabinetam.
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Grafiks Nr.2 “2014. – 2020. gada plānošanas periods: tendences līdz 2019. gada 1. janvārim,
milj. euro, ES fondu finansējums”
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3. Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, ir ievērojami palielinājies gan investīciju
temps, gan prognožu izpilde – 2016. gadā projektu finansējuma saņēmējiem
izmaksāti 204,3 milj. euro (64,9 % izpilde), 2017. gadā izmaksāti 346,4 milj. euro
(79,5 % izpilde), savukārt 2018. gadā izmaksāti 610,0 milj. euro (92% izpilde) no
ES fondu investīcijām. Maksājumu augstais līmenis veiksmīgi ļāvis izpildīt arī
Eiropas Komisijai (turpmāk – EK) sniegto maksājumu pieteikumu prognozi –
prognozēto 400,0 milj. euro vietā 2018. gadā no EK atmaksās pieprasīti 468,0
milj. euro jeb 117,0%. Vienlaikus pārpildīts arī kumulatīvais ES fondu
maksājumu pieteikumu mērķis 2018. gadam – Latvija ir deklarējusi EK
izdevumus par investīcijām ar ES fondu atbalstu 868 milj. euro, 2018. gada
noteikto mērķi pārpildot par 225 milj. euro. Tādējādi ir garantēta ne tikai darbības
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” ES saistību saglabāšana “n+3”2
nosacījuma izpildes rezultātā, bet arī izpildīti 80% no 2019. gada kumulatīvā
“n+3” mērķa – 1 090 milj. euro.
4. 2019. gadā un 2020. gadā vēl ir jāapstiprina trīs investīciju nosacījumi 3 kopā
18 612 057 euro (ES fondu daļa). Ņemot vērā atbildīgo iestāžu (turpmāk – AI)
informāciju par vēl neizstrādātiem investīciju nosacījumiem, plānots:
4.1. Ekonomikas ministrija līdz 2019. gada jūnijam plāno sniegt priekšlikumus
par nepiesaistītā finansējuma (Eiropas Reģionālās attīstības fonds –
8 506 683 euro) izlietojumu energoefektivitātes paaugstināšanas dzīvojamās
ēkās (ESKO) pasākumā vienlaikus ar priekšlikumiem par snieguma ietvara
rezerves novirzīšanu ceturtajam prioritārajam virzienam “Pāreja uz
ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs”;
4.2. Izglītības un zinātnes ministrija līdz 2019. gada augustam plāno izstrādāt
investīciju MK noteikumus digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrādei
(2. kārta) (Eiropas Sociālais fonds – 2 274 648 euro);
4.3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 2020. gadā plāno
izstrādāt investīciju MK noteikumus biotopu un sugu aizsardzības
atjaunošanai un antropogēnas slodzes mazināšanai (Kohēzijas fonds –
7 830 726 euro) - indikatīvi plāno uzsākšanu 2020. gada 4. ceturksnī ar
nosacījumu, ja tiek sniegts priekšlikums un MK atbalstīts finansējuma
rezervi novirzīt piektajam prioritārajam virzienam “Vides aizsardzība un
resursu izmantošanas efektivitāte”.
Atlikušo MK investīciju noteikumu izstrādes indikatīvai plāns un uzdevumi
nozaru ministrijām var mainīties atkarībā no snieguma ietvara izpildes un MK
lēmumiem par snieguma rezerves sadali4.

Ikgadējs minimālais kumulatīvais EK pieprasāmo izdevumu apjoms, lai nezaudētu ES finansējumu (EK
noteiktais finanšu mērķis) – Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1303/2013 86. un 136. pantu
prasības
3
Sadaļā – ES fondi 2014-2020→Ieviešanas plāni un to izpilde→2018.gads, https://www.esfondi.lv/2018.gads
4
Informāciju par būtiskām izmaiņām nosacījumu izstrādes laika grafikā un/vai papildu MK uzdevumiem
investīciju ieviešanas nosacījumu izstrādei FM iekļaus ziņojumos MK.
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5. Risku pārvaldības ietvaros īpaši aktuāls ir Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas
satiksme” (turpmāk – RS) lielā projekta “Rīgas tramvaja infrastruktūras attīstība”5
turpmākas īstenošanas iespēju jautājums, ņemot vērā publiski izskanējušo
informāciju par aizdomām uzņēmuma iesaistē koruptīvās darbībās iepirkumos.
Attiecīgi Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (turpmāk – CFLA) 2018. gada 20.
decembrī ir apturējusi maksājumus un projekta izdevumi netiks deklarēti EK līdz
pilnīgai pārliecībai par risku neesamību projektā atbilstoši drošas finanšu un risku
pārvaldības principiem. Attiecībā uz rīcību projekta risku novēršanai, 2019. gada
janvārī RS informēja CFLA, ka piesaistītās starptautiskās auditorkompānijas
izvērtējuma rezultāti par līdz šim veiktiem un procesā esošiem iepirkumiem un
noslēgtiem līgumiem varētu tikt sagatavoti indikatīvi līdz 2019. gada februāra
beigām. Tāpat, lai novērstu iespējamās aizdomas par projekta iepirkumos
koruptīvām darbībām un lai atjaunotu uzticību RS darbībām, RS 2019. gada 21.
janvārī ir pārtraukusi izsludinātos iepirkumus par būvniecības darbu veikšanu un
zemās grīdas tramvaju piegādi. 2019. gada 25. janvārī RS ir iesniegusi CFLA un
Satiksmes ministrija
(turpmāk - SM) kā atbildīgajai iestādei un citām
uzraugošām institūcijām aktualizētu rīcības plānu un risku novērtējumu, ņemot
vērā iespējamās termiņu izmaiņas iepirkumos, kā arī citus potenciālos riskus.
CFLA un SM primāri izvērtē, vai pie esošajiem riskiem ir iespējams turpināt
projekta īstenošanu, saglabājot ES līdzfinansējumu. FM 2019. gada 11. janvārī
Saeimas Eiropas lietu komisijas (turpmāk – SELK) sēdē ziņoja par ES fondu
apguves vidusposma izvērtējumu 2014. - 2020. gada plānošanas periodā un īpaši
par aktualitātēm lielo projektu ieviešanā6. Par aktualitātēm FM informēs nākamā
mēneša ziņojumā MK.
6. Par VAS “Latvijas dzelzceļš” (turpmāk – LDZ) lielo projektu “Latvijas
dzelzceļa tīkla elektrifikācija”7 2019. gada 7. janvārī ir saņemts pozitīvs EK
neatkarīgo ekspertu8 atzinums9 par projekta tehnisko un sociālekonomisko
pamatotību investīciju veikšanai ar Kohēzijas fonda (turpmāk – KF) atbalstu.
Vienlaikus EK neatkarīgie eksperti norāda uz īpaši rūpīgi vadāmu risku iekļauties
plānošanas periodā līdz 2023. gada beigām. 2019. gada 8. janvārī FM nosūtīja
saņemto atzinumu CFLA starplēmuma pieņemšanai, pirms tam aicinot saņemt
SM aktualizētu viedokli par projekta turpmāku īstenošanu. CFLA 2019. gada 17.
janvārī pieņēma starplēmumu par lielā projekta iesnieguma atbalstīšanu. Pirms
projekta iesniegšanas EK, CFLA precizē atsevišķus projekta īstenošanas
jautājumus ar SM. Paralēli LDZ veic 2018. gada 10. augustā izsludinātā apvienotā
projektēšanas un būvdarbu iepirkuma saņemto pieteikumu izvērtēšanu.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 97,4 milj. euro, t.sk. KF 65,7 milj. euro. Pēc vidusposma izvērtējuma
papildus iespējama KF rezerve 4,3 milj. euro.
6
https://www.esfondi.lv/upload/Prezentacijas/fm_selk_es_fondi_11012019.pdf. Pēc SELK lūguma, FM informēs
komisiju, kad CFLA ir saņemta RS atbilde par auditorkompānijas izvērtējuma rezultātiem un turpmāko rīcības
plānu (indikatīvi 2019.gada februāra beigās atbilstoši RS informācijai).
7
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 439,7 milj. euro, t.sk. KF 318,6 milj. euro. Pēc vidusposma izvērtējuma
papildus iespējama KF rezerve 28,1 milj. euro.
8
JASPERS Independent Quality Review (IQR)
9
Atzinuma sākotnējā versija saņemta 2018. gada 28. decembrī, precizētā versija – 2019. gada 7. janvārī.
5
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7. Attiecībā uz 2007. – 2013. gadu perioda lielo projektu “Infrastruktūras attīstība
Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra” 2018. gada 6. decembrī
spēkā stājušies Rīgas domes pieņemtie grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 46
“Eksportostas un tai pieguļošās teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie
noteikumi”, kas nosaka, ka ogļu kravu kraušanas aizliedzošās normas, kuras
minētas 55., 80. un 81. punktā, stājas spēkā 2019. gada 11. martā. SM kā atbildīgā
iestāde un Rīgas brīvostas pārvalde (turpmāk – RBP) 2018. gada 14. decembrī ir
vienojusies par projekta īstenošanas termiņa pagarinājumu līdz 2019. gada 11.
martam10. 2018. gada 12. decembrī SM ir veikusi pārbaudi projekta īstenošanas
vietā un konstatējusi, ka RBP rīcības plānā līdz 2018. gada 30. novembrim
paredzētās aktivitātes ir realizētas. Saskaņā ar RBP ikmēneša pārskatā 2019. gada
janvāra sākumā sniegto informāciju 2018. gada decembrī visi RBP plānotie
infrastruktūras būvdarbi Krievu salā ir pabeigti, un izbūvētās būves ir nodotas
ekspluatācijā. Notiek būvju tehniskās izpilddokumentācijas nodošana
stividoriem. Stividori turpina sagatavošanās darbus ogļu pārkraušanas procesa
sākšanai – notiek tehnoloģisko iekārtu uzstādīšana un ieregulēšana. Tā kā projekta
mērķa sasniegšanai atlikušās darbības - Eksportostas un tai pieguļošās teritorijas
atbrīvošana no ogļu pārkraušanas un uzglabāšanas un stividoru piesārņojošo ostu
darbību pārcelšana uz Krievu salu - jāpabeidz līdz 2019. gada 11. martam, FM un
SM ieskatā projekts saglabā augstu risku. Saskaņā ar SM izstrādāto projekta
mērķu sasniegšanas novērtējuma darbības laika plānu RBP līdz 2019. gada 28.
februārim plāno pabeigt projekta mērķu sasniegšanas (ex-post) izvērtējumu un
līdz 2019. gada 12. martam sagatavot noslēguma dokumentāciju11. SM kā
atbildīgā iestāde līdz 2019. gada 12. martam plāno izvērtēt un analizēt iesniegto
projektu mērķu sasniegšanas izvērtējumu un veikt iesniegtās noslēguma
dokumentācijas pārbaudi, kā arī pārbaudi projekta īstenošanas vietā (Krievu salā,
Eksportostā un Andrejsalā). Informāciju par pārbaudes rezultātiem un projekta
atbilstību EK lēmumam SM jāiesniedz FM līdz 2019. gada 15. martam.
8. Darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība” noteikto 2018. gada
snieguma ietvara mērķu sasniegšanas FM operatīvais novērtējums:
8.1. Saglabājas risks snieguma rezerves 17,5 milj. euro zaudēšanai Eiropas
Reģionā attīstības fonda (turpmāk - ERAF) energoefektivitātes jomā - līdz
2019. gada 1. janvārim mērķis ir izpildīts tikai 43 % (EK deklarēti 23,9 milj.
euro,), papildus apstiprināti, bet vēl nedeklarēti, līdz 2019. gada 1. janvārim ir
3,3 milj. euro. Lai iegūtu 17,5 milj. euro rezervi, 2019. gada janvārī – martā
projektu īstenotājiem ir jāiesniedz CFLA maksājumu pieprasījumi 14,9 milj.
euro par līdz 2018. gada beigām veiktiem izdevumiem projektos, CFLA tie
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2008. gada 14. oktobra noteikumu Nr.857 “Noteikumi par darbības
programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.3.1.3.aktivitāti “Lieto ostu infrastruktūras attīstība
“Jūras maģistrāļu ietvaros”” 51.1.punktā noteikto un Eiropas Komisijas 2015. gada 30. aprīļa pielikumā Komisijas
lēmumam Nr.C(2015) 2771, ar kuru groza lēmumu Nr.C(2013) 1573, ar ko apstiprina Pamatnostādnes par to
darbības programmu slēgšanu, kuras pieņemtas atbalsta saņemšanai no Eiropas Reģionālās attīstības fonda,
Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda (2007.–2013. gada periodam) ietverto regulējumu
11
atbilstoši Ministru kabineta 2008. gada 14. oktobra noteikumu Nr.857 “Noteikumi par darbības programmas
“Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.3.1.3.aktivitāti “Lielo ostu infrastruktūras attīstība “Jūras
maģistrāļu” ietvaros” 54.1. apakšpunktam un Līguma par projekta īstenošanu 9.10 apakšpunktam
10
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jāapstiprina un Valsts kasei kā sertifikācijas iestādei jādeklarē EK ne vēlāk kā
līdz 2019. gada jūnija beigām. Optimistiska scenārija gadījumā, pēc projektu
īstenotāju plānotā, ir iespējams izpildei pieaugt līdz 59,5 milj. euro (106 %).
2018. gada snieguma ietvara izpildes rezultāti būs zināmi 2019. gada pirmajā
pusē, jo vēl 2019. gada sākumā projektu īstenotāji var iesniegt maksājumu
pieprasījumus par līdz 2018. gada 31. decembrim veiktiem izdevumiem.
Snieguma rezerves zaudēšanas gadījumā kādai prioritātei dalībvalstij būs
iespēja konkrētais rezerves finansējumu pārplānot uz citu prioritāti.
8.2. Attiecībā uz valsts ēku energoefektivitātes projektiem Ekonomikas ministrija
līdz 2019. gada februāra beigām plāno aktualizēt prioritāro valsts ēku
sarakstu12.
8.3. Minimāls risks zaudēt snieguma rezervi 11,8 milj. euro saglabājas KF vides
un teritoriālās attīstības jomā13 – līdz 2019. gada. 1. janvārim sasniegti 62 %
(21,9 milj. euro) no deklarējamo izdevumu mērķa. Papildus apstiprināti, bet
vēl nedeklarēti līdz 2019. gada 1. janvārim, ir 5,2 milj. euro (kopā sasniedzot
77% izpildi). Tāpat, atbilstoši 2019. gada 28. janvāra datiem par
apstiprinātajiem maksājumu pieprasījumiem, atsevišķu iznākuma rādītāju
sasniegšana vēl ir nepieciešama rezerves iegūšanai izglītības Eiropas Sociālā
Fonda (turpmāk – ESF) (14,5 milj. euro rezerve)14 un ERAF (16,9 milj. euro
rezerve)15 jomās, IKT (10,5 milj. euro rezerve)16 un Sociālās iekļaušanas ESF
jomā (14,0 milj. euro rezerve)17. Informācija no finansējuma saņēmējiem
liecina, ka 2019. gada sākumā tiks iesniegti maksājuma pieprasījumi par
projektos veiktajiem izdevumiem līdz 2018. gada beigām, attiecīgi nodrošinot
rādītāju izpildi minimālās robežas apmērā. Veicot snieguma ietvara
izvērtēšanu, EK vērtēs dalībvalsts veiktos maksājumus finansējuma
saņēmējiem (par izdevumiem, kas radušies līdz 2018. gada 31. decembrim),
kuri ir deklarēti EK līdz 2019. gada jūnija beigām.
8.4. Tā kā ar atsevišķiem MK lēmumiem jau ir piešķirtas valsts budžeta
virssaistības 66 269 088 euro investīciju īstenošanai, atbilstoši MK
2015. gada 10. novembra rīkojuma Nr. 709 5.punktā18 un Likuma «Par vidēja

MK noteikumu “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 9. augusta noteikumos Nr. 534 “Darbības programmas
“Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts
un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās projektu
iesniegumu
atlases
kārtas
īstenošanas
noteikumi””
anotācijas
pielikums:
https://www.em.gov.lv/lv/es_fondi/atbalsta_pasakumi_2014_2020/energetika_un_energoefektivitate/veicinat_en
ergoefektivitates_paaugstinasanu_valsts_ekas_/
13
Galvenokārt finansiāli ietilpīgo ūdenssaimniecības infrastruktūras projektiem dēļ.
14
Nepieciešama vēl 4 iznākuma rādītāju sasniegšana (3 no tiem augstākās izglītības jomā) rezerves iegūšanai.
15
Nepieciešama vēl 2 145 personu pakalpojumu sniegšanas veiktspējas palielināšana izglītības infrastruktūrā jomā
rezerves iegūšanai. Iesniegti maksājuma pieprasījumi ar informāciju par papildus 4 624 personām.
16
Nepieciešama vēl viena centralizēta atvērta informācijas sistēmu platforma rezerves iegūšanai.
17
Nepieciešams maksājumu dokumentos pierādīt 69 personu ar garīga rakstura traucējumiem dalību.
18
Ministru kabineta 2015. gada 10. novembra rīkojuma Nr. 709 “Par integrēto teritoriālo investīciju specifisko
atbalsta mērķu finansējuma kopējo apjomu katram nacionālas nozīmes attīstības centram un kopējiem
rezultatīvajiem rādītājiem nacionālas nozīmes attīstības centru grupai” 5.p.
12
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termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020. gadam» 19. pantā19
noteiktajam vidusposma izvērtējuma rezultātā, lemjot par snieguma rezerves
piešķiršanu, pieejamību, vispirms prioritāri jānodrošina šo virssaistību
“dzēšana” – kompensēšana, t.sk. ES fondu pārdales, lai nodrošinātu
virssaistību neitrālu ietekmi uz valsts budžeta fiskālo telpu.
9. Līdz 2019. gada 16. janvārim ir iesniegti ierobežotas projektu iesniegumu
atlases (turpmāk – IPIA) projekti par ES finansējumu 652,7 milj. euro. 83 %
iesniegti plānotajā termiņā. Plānotajā termiņā nav iesniegts 41 projekts par 28,5
milj. euro (galvenokārt energoefektivitātes un deinstitucionalizācijas projekti, un
daudzos gadījumos to iesniegšanas termiņi 2019. gada sākumā ir pagarināti,
saskaņojot ar atbildīgo iestādi). Kopumā iesniegumu iesniegšanas termiņu
uzraudzība ir instruments projektu ieviešanas disciplīnai, risku pārvaldībai un
reālistiskākai resursu un procesu plūsmu plānošanai. Projektu iesniegumu un
maksājumu pieprasījumu iesniegšanas plānu izpilde - skatīt zemāk grafikos Nr. 3
un Nr. 4 un detalizēti par projektiem ES fondu tīmekļa vietnēs20.
10. Vērtējot individuālo finansējumu saņēmēju pašu plānoto maksājumu
pieprasījumu izpildi un maksājumu gada plānu izmaiņas (finanšu disciplīnas
nosacījumi21) pēc 2018. gada 1. septembra, secināms:
10.1. līdz 2019. gada 1. janvārim 32 projektos (- 5,8 milj. euro) maksājumu
pieprasījumu iesniegšanas plāni nav izpildīti par vairāk kā 25 % (tas ir 16%
no kopējā plāna), no kuriem (a) 12 projektos CFLA konstatē izņēmuma
gadījumus, kad nav jāsamazina atbalsta summa, (b) astoņos projektos (- 2,5
milj. euro) iesniegšanas termiņš pārsniegts nebūtiski (janvārī) un viens
projekta īstenotājs ir Valsts ieņēmumu dienesta padziļinātās sadarbības
programmas Zelta klients. Attiecīgi šajos gadījumos FM rosinās ar pusgada
ziņojumu MK (iesniedzams 2019.gada 1.martā) nepiemērot publiskā

19.pants “Ja no uzņemtajām virssaistībām 2014.—2020. gada plānošanas perioda Eiropas Savienības fondu
ietvaros rodas negatīva ietekme uz vispārējās valdības budžeta bilanci, to kompensē pēc 2018. gada vidusposma
izvērtējuma, tajā skaitā veicot Eiropas Savienības fondu finansējuma pārdales starp specifiskiem atbalsta
mērķiem.”
20
ES fondu ieviešanas statuss sadaļā ES fondi 2014 – 2020 → Ieviešana → Ieviešanas progress:
http://www.esfondi.lv/finansu-un-raditaju-plani-to-izpilde; Detalizēta informācija par investīciju MK
noteikumiem, projektu iesniegumiem un maksājumu pieprasījumiem un to ikmēneša izpildi pieejama sadaļā ES
fondi 2014 - 2020 → Ieviešana → Ieviešanas plāni → 2018. gads: http://www.esfondi.lv/2018.gads; aktuālā atlašu
informācija pieejama: Centrālās finanšu un līgumu aģentūras tīmekļa vietnē, sadaļā – ES fondi 2014 – 2020 →
projektu iesniegumu atlases: http://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/projektu-iesniegumu-atlase;
21
2018. gada 26. jūnijā MK apstiprināti grozījumu MK 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" 50.-52.p., īpaši 51.3 “Ja
sadarbības iestāde konstatē samazinājumu iepriekšējā kalendāra gadā faktiski veikto izdevumu un sadarbības
iestādē iesniegto maksājuma pieprasījumu apjomā vairāk nekā par 25 % no šo noteikumu 51.2 punktā noteiktajā
kārtībā aktualizētā plānoto maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafikā paredzētā, tā samazina Eiropas
Savienības fonda un valsts budžeta līdzfinansējumu, ja tāds projektā ir paredzēts, par starpību, kas pārsniedz 25 %
no plānoto maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafikā paredzētā. ...” Savukārt izņēmuma gadījumi norādīti 51.4
punktā.
19
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atbalsta samazināšanu. (c) 11 projektos (- 1,1 milj. euro) atbildīgās
ministrijas un CFLA vērtē disciplīnas nosacījumu piemērošanas sekas22.
10.2. Salīdzinot ar 2017. gadu, kad 155 projektos (94,7 milj. euro) maksājumu
pieprasījumu iesniegšanas plāni nebija izpildīti par vairāk kā 25 %, ir
redzams, ka pasākumi ir uzlabojuši plānošanas kvalitāti, arī turpmāk tas
palīdzēs kvalitatīvāk prognozēt nākotnē sasniedzamos finanšu radītājus un
fondu ieviešanas progresu. Kopš 2018. gada 1. septembra, finansējuma
saņēmēju plānotā maksājumu pieprasījumu izpilde ir vērtējama pozitīvi,
kopā projektos 2018. gadā maksājumu pieprasījumi iesniegti par 45,7 milj.
euro vairāk kā plānots, t.sk. 32,9 milj. euro CFLA iesniegti pēc 2018. gada
1. septembra.
10.3. Vērtējot projektu realizācijas termiņu pagarināšanu laika posmā no 2018.
gada 1. septembra līdz 2019. gada 1.janvārim, secināms, ka projektu termiņu
pagarināšana nepārsniedz 6 mēnešu robežu, kas MK noteikumos ir
paredzēts kā pieņemamais pagarinājums.
11. Finanšu disciplīnas kontekstā finansējuma saņēmējiem līdz 2019. gada 1.
februārim ir tiesības aktualizēt 2019. gada plānus, pret kuriem turpmāk tiks vērtēta
2019. gada plānu izpilde. Vienlaikus projektiem, kuri tiks iesniegti pēc 2019. gada
1. februāra, 2019.gada plānu izpilde tiks vērtēta pret projektos iesniegtajiem
pirmajiem maksājumu plāniem, tādēļ finansējuma saņēmējiem atbildīgi jāvērtē
CFLA iesniedzamos maksājumu plānus.
Grafiks Nr. 3 “2014. – 2020. gada plānošanas periods: Projektu iesniegumu 2018. gada
plāna izpilde IPIA projektiem līdz 2019. gada 16. janvārim kumulatīvi, ES fondi milj. euro
(skaits).”
līdz
17.08.2018
∑ 524MEUR

37
(26)

līdz
05 .09.2018
∑ 527 MEUR

37
(26)

425 (97)

60 (17)

līdz
15 .10.2018
∑ 544 MEUR

37
(26)

426 (99)

65 (22)

līdz
01.11.2018
∑ 622 MEUR

60 (34)

478 (141)

līdz
01.12.2018
∑ 618 MEUR

62(39)

479(144)

līdz
16.01.2019
∑ 672 MEUR

71(48)
Iesniegti pirms termiņa

425 (96)

506(187)
Iesniegti termiņā

59
(16)

3 (3)

5 (5)

17 (17)

70 (25)

70(27)

71(29)
Iesniegti ar kavējumu

14 (20)

6(9)

24(39)
Neiesniegti

Atbilstoši 2018. gada 13. marta 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" 5.6. punktā minētajam.
22
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Grafiks Nr. 4 “2014. – 2020. gada plānošanas periods: 2018. gada maksājumu
pieprasījumu plāna izpilde projektiem kumulatīvi līdz 2019. gada 1. janvārim ES fondi
milj. euro.”

636
20; (280)

Plāni
31.08.2018 550 5; (144)
Virs plāna

Izpilde <
75%

699

631

547
546

450
743; (974)

350
Atbilstoši
plānam

33; (337)

793
+46
747

654; (921)
586; (875)

250

523; (832)

2018. gadā iesniegtie
maksājumu pieprasījumi

650

50; (403)
718

Milj. euro

Aktualizētie 750
plāni

150
50

Izpilde >
75%

-50

-15; (60)
-8; (639)
septembris

-24; (74)
-26; (535)
oktobris

-39; (87)
-19; (513)
novembris

-6; (32)
-30; (545)
decembris

12. FM turpinās koordinētu un mērķtiecīgu darbu atbilstoši Latvijas interesēm.
Tāpat FM regulāri informēs 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. FM līdz 2019. gada 1. martam iesniegs MK informatīvais ziņojumu par
Kohēzijas politikas ES fondu investīciju aktualitātēm līdz 2018. gada 31.
decembrim un 2019. gada februāra ikmēneša operatīvo informāciju, tajā iekļaujot
analīzi par riskiem, 2019. gada plāniem un snieguma ietvara izpildes prognozēm.

Finanšu ministrs

Rancāne 67095485
Diana.Rancane@fm.gov.lv
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