1.pielikums
Pārskatam “Pārskats par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda
2014. – 2020. gada plānošanas perioda investīciju progresu līdz 2017. gada 30. septembrim”

Kohēzijas politikas ES fondu 2014. - 2020. gada plānošanas periodā veicamo vadības pasākumu (uzdevumu) grafiks
un tā izpildes gaita
Nr.
p.
k.

Veicamais vadības pasākums
(uzdevums)

Izpildes termiņš

Atbildīgā
persona

Izpildes progress
uz 30.09.2017.
Statuss: izpildīts1

Informēt valdību un sabiedrību par
investīciju progresu, finanšu un
rezultātu prognožu izpildi, kā arī
SAM/ pasākumu ieviešanas laika
grafika
izpildi,
riskiem,
pasākumiem,
kā
arī
sniegt Reizi
pusgadā
priekšlikumus
nepieciešamiem (līdz 1. martam un
lēmumiem,
iesniedzot
MK 1. septembrim)
informatīvo ziņojumu par ES fondu
investīciju progresu, ziņojumu
publiskojot ES fondu tīmekļa vietnē
un informējot Uzraudzības komiteju
(turpmāk – UK)

1.

1
2

2017. gada
30. augustā
informatīvais
ziņojums un FM ierosinātais protokollēmuma
projekts iesniegts MK. Jautājums izskatīts
Valsts
2017. gada 12. septembra MK sēdē2, kurā
sekretāra
pieņemti
nozīmīgi
lēmumi/uzdevumi
vietnieks
(VSV) ES investīciju veicināšanai, t.sk. uzsākta diskusija
par nepieciešamiem papildus projektu
fondu
jautājumos ieviešanas plānu disciplīnas pasākumiem.
Armands
2017. gada 5. septembrī informācija par
Eberhards
ziņojumu nosūtīta visiem UK dalībniekiem.
Nākamais informatīvais ziņojums iesniedzams
MK līdz 2018. gada 1. martam.

Regulāri visi ziņojumi ir pieejami ES fondu tīmekļa vietnē http://www.esfondi.lv/zinojumi-Ministru-kabinetam
http://www.esfondi.lv/upload/00-informativie-zinojumi/mk_12.09.2017_sedes-protokols_nr45_42_izraksts.pdf
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Nr.
p.
k.

Veicamais vadības pasākums
(uzdevums)

Izpildes termiņš

Atbildīgā
persona

VSV
ES
Izstrādāt un iesniegt MK operatīvos Reizi mēnesī (līdz
fondu
pārskatus par rīcības plāna, katra
mēneša
jautājumos
ieviešanas gaitas izpildi, novirzēm pēdējai
darba
Armands
un pasākumiem
dienai)
Eberhards

2.

Izpildes progress
uz 30.09.2017.
Statuss: izpildīts3
2017. gadā MK iesniegti 9 operatīvie pārskati.
Nākamais operatīvais pārskats iesniedzams
MK līdz 2017. gada 31. oktobrim.
Statuss: izpildīts4

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

4.

Izstrādāt
un
iesniegt
MK
apstiprināšanai finanšu un rezultātu
prognozes, kā arī SAM ieviešanas
laika grafiku

3

2017. gadā TAVARP iesniegti 10 operatīvie
VSV
ES pārskati, vienlaikus informējot arī Saeimas
fondu
Publisko izdevumu un revīzijas komisiju,
jautājumos Eiropas lietu komisiju, Budžeta un finanšu
Armands
komisiju.
Eberhards
Nākamais operatīvais pārskats iesniedzams
līdz 2017. gada 3. novembrim.

VSV
ES Statuss: izpildīts5
Līdz 1. martam
fondu
2018. gada finanšu un rezultātu prognozes,
reizē ar pusgada
jautājumos t.sk. par ierobežotas atlases projektiem,
ziņojumu,
kas
Armands
iesniedzams MK
Eberhards

Skat. 1.atsauci
Skat. 1.atsauci
5
Plašāka informācija par plāniem un to izpildi ES fondu tīmekļa vietnē: http://www.esfondi.lv/finansu-un-raditaju-plani-to-izpilde
4
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Nr.
p.
k.

Veicamais vadības pasākums
(uzdevums)

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 rezultātu un mērķu
snieguma
progresu,
kā
arī
veiktajiem ieviešanas 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

5.

6.

Izpildes termiņš

Atbildīgā
persona

Izpildes progress
uz 30.09.2017.
iesniedzamas
MK
6
1. martam .
Statuss: izpildīts

līdz

2018. gada

Gada ziņojums par 2016. gadu UK
apstiprināts 2017. gada 1. jūnijā, iesniegts EK
2017. gada 22. jūnijā.

Līdz nākamā gada
31. maijam
par
iepriekšējo gadu,
izņemot
līdz nākamā gada
30. jūnijam par
2016.
un
2018. gadu

VSV
ES
fondu
2017. gada 28. jūlijā saņemti EK komentāri
jautājumos par ziņojumu. Ziņojums7 precizēts un atkārtoti
Armands
iesniegts EK 2017. gada 26. septembrī.
Eberhards

Līdz kārtējā gada
15. februārim par
iepriekšējo
grāmatvedības
gadu 8

Statuss: izpildīts
VSV
ES
Ikgadējā pārvaldības deklarācija un galīgais
fondu
jautājumos revīzijas ziņojumu un veikto kontroļu gada
kopsavilkums tika izstrādāts un iesniegts EK
Armands
Eberhards

Atbilstoši 2017. gada 12. septembrī MK sēdes protokola Nr.45 42.§ (pieejams: http://www.esfondi.lv/upload/00-informativie-zinojumi/mk_12.09.2017_sedesprotokols_nr45_42_izraksts.pdf) 8.8.apakšpunktam.
7
Pieejams ES fondu tīmekļa vietnē http://www.esfondi.lv/gadskartejie-ieviesanas-zinojumi
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
6
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Nr.
p.
k.

Veicamais vadības pasākums
(uzdevums)

Izpildes termiņš

Atbildīgā
persona

rezultāti no gada laikā veiktām
pārbaudēm
un
auditiem,
sagatavošana un iesniegšana EK.

Izpildes progress
uz 30.09.2017.
2017. gada 13. februārī. 2017. gada 30. jūnijā
saņemts EK pozitīvs atzinums9.
Nākamā pārvaldības deklarācija iesniedzama
līdz 2018. gada 15. februārim
Statuss: izpildīts

7.

Sagatavot nepieciešamo darba
kārtību un sniegt nepieciešamo
atbalstu
Ministru
prezidenta
(turpmāk – MP) birojam KDG par
Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas
fonda
jautājumiem
organizēšanā, t.sk. sniedzot viedokli
un priekšlikumus nepieciešamiem
lēmumiem.

VSV
ES
Saskaņā ar MP
fondu
noteikto, nākamā
jautājumos
sēde plānota: pēc
Armands
nepieciešamības.
Eberhards

8.

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

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

2017. gadā ir notikušas 4 KDG sēdes
(13. janvārī, 2. martā, 17. maijā un 19. jūlijā).
Nākamā KDG sēde plānota 24. oktobrī.
Detālāka informācija pieejama ikmēneša
ziņojumos MK par ES fondu ieviešanas
progresu10.
Statuss: izpildīts

VSV
ES
fondu
jautājumos
Armands
Eberhards

Pārskata periodā noorganizētas septiņas AK
sēdes, kas notika 2017. gada 27. jūlijā (par
pētniecības un komersantu konkurētspējas
jautājumiem), 2017. gada 3. augustā (par
veselības
jautājumiem),
2017. gada
31. augustā (par energoefektivitātes un vides
pārvaldības jautājumiem) un 2017. gada

Plašāka informācija pieejama FM tīmekļa vietnē http://www.fm.gov.lv/lv/aktualitates/jaunumi/es_fondi/55269-eiropas-komisija-atzinigi-verte-latvijas-es-fondu-vadibu-unkontroli
10
http://www.esfondi.lv/zinojumi-Ministru-kabinetam
9
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Nr.
p.
k.

Veicamais vadības pasākums
(uzdevums)

Izpildes termiņš
katru mēnesi pēc
nepieciešamības

Atbildīgā
persona

Izpildes progress
uz 30.09.2017.
28. septembrī (par pētniecības un izglītības
jautājumiem). Visi AK sēžu materiāli
pieejami UK e-portfelī11.
2017. gada 28. novembrī plānota nākamā UK
sēde Rīgā12, savukārt 2017. gada 29.30. novembrī plānota ikgadējā tikšanās ar
EK13.

Iesniegts EK līdz
2017. gada
31. augustam,
Sagatavot un EK iesniegt progresa saskaņots
ziņojumu par Kohēzijas politikas Partnerības
fondu partnerības līguma īstenošanu līguma vadības
grupā
līdz
2017. gada
31. jūlijam.
Sagatavot 2007. – 2013. gada ES
fondu
plānošanas
perioda Līdz 2018. gada
ieguldījumu
efektivitātes
un 31. janvārim
lietderības noslēguma izvērtējumus

9.

10.

AK sēžu materiāli pieejami ES fondu UK e-portfelī
Sēdē izskatāmie materiāli būs pieejami ES fondu UK e-portfelī
13
Tikšanās laikā izskatāmie materiāli būs pieejami ES fondu UK e-portfelī
14
Stratēģiskais progresa ziņojums pieejams UK e-portfelī
11
12
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Statuss: izpildīts
Stratēģiskais progresa ziņojums14 par
VSV
ES Partnerības līguma Eiropas Savienības
fondu
investīciju
fondu
2014. – 2020. gada
jautājumos plānošanas periodam īstenošanu 2017. gada
Armands
24. augustā ir iesniegts EK.
Eberhards
Statuss: uzsākts - procesā
VSV
ES
1)
2017. gada 31. janvārī noslēgts līgums
fondu
jautājumos par 2007. – 2013. gada ES fondu plānošanas
perioda ieguldījumu zinātnes, pētniecības un

6

Nr.
p.
k.

Veicamais vadības pasākums
(uzdevums)
atbilstoši ES fondu izvērtēšanas
plānam 2014. – 2020. gadam
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Izpildes termiņš

Atbildīgā
persona
Armands
Eberhards

Izpildes progress
uz 30.09.2017.
inovāciju atbalstam izvērtējuma veikšanu.
Paredzēts, ka izvērtējuma ziņojums būs
pieejams 2017. gada IV ceturkšņa otrajā pusē;
2)
ir noslēgusies iepirkuma procedūra par
ES fondu ieguldījumu uzņēmējdarbības
atbalsta aktivitāšu noslēguma izvērtējuma
veikšanu un 2017. gada IV ceturksnī
paredzēta līguma slēgšana un izvērtējuma
uzsākšana;
3)
2017. gada IV ceturksnī pēc iepirkuma
procedūru noslēguma tiks uzsākta arī citu ES
fondu Konsultatīvajā izvērtēšanas darba grupā
saskaņoto 2007. – 2013. gada ES fondu
ieguldījumu noslēguma izvērtējumu veikšana:
 transporta nozares atbalstam;
 informācijas
un
komunikāciju
tehnoloģiju pasākumu atbalstam;
 vides pasākumu atbalstam.
4) FM sadarbībā ar Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministriju ir uzsākusi
iekšēju ES fondu ieguldījumu pilsētvidē
ietekmes uz teritoriju attīstību izvērtējuma
veikšanu, kura rezultāti būs pieejami līdz
2017. gada beigām.

7

Nr.
p.
k.

Veicamais vadības pasākums
(uzdevums)

Izpildes termiņš

Izstrādāt un iesniegt EK atbilstošu
noslēguma
ziņojumu
par
2014. – 2020. gada
plānošanas Līdz 2025. gada
perioda
ES
fondu darbības 30. jūnijam
programmas
“Izaugsme
un
nodarbinātība” īstenošanu

11.

Finanšu ministre

Valaine, 67083925
Ilze.Valaine@fm.gov.lv

15

https://komitejas.esfondi.lv/_layouts/15/start.aspx#/KIDG/Forms/AllItems.aspx
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Atbildīgā
persona

Izpildes progress
uz 30.09.2017.

Plašāka informācija par izvērtēšanas plāniem
un konkrētiem nodevumiem pieejama eportfelī15.
Statuss: attiecināms uz plānošanas perioda
ES
beigām

VSV
fondu
jautājumos
Armands
Eberhards

Vadošā iestāde nodrošinās savlaicīgu
gatavošanos un sekmīgu slēgšanas procesu.

D.Reizniece-Ozola

