ES fondu investīciju vidusposma izvērtējums
2014.-2020.gada plānošanas periodā,
aktualitātes projektu ieviešanā
(Kohēzijas politika)
Finanšu ministrija, 11.01.2019.
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2. Investīciju progress un 2018.gada
vidusposma izvērtējums
3. Lielo projektu un daudzīvokļu māju
energoefektivitātes paaugstināšanas
projekta ieviešanas aktualitātes
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2014.-2020.gada plānošanas periods: Plānošanas pamats
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Vienota, skaidra, uz NAP2020 bāzēta valsts stratēģija
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2014.-2020.gada plānošanas periods: Plānošanas dokumenti

Partnerības līgums (ar EK lēmumu)
ESI fondi* (KF, ERAF, ESF, ELFLA, EJZF)

5,6 mljr. euro

Zemkopības ministrija

Finanšu ministrija
KF, ERAF, ESF –
Kohēzijas politikas
(KP) fondi

Darbības
programma
«Izaugsme un
nodarbinātība»
4,4 mljr. euro

ELFLA, EJZF

Latvijas Lauku
attīstības
programma
2014-2020
(ELFLA)

Rīcības programma
zivsaimniecības
attīstībai
2014-2020

1,1 mljr. euro

0,1 mljr. euro

*ESI fondi = Eiropas strukturālie un investīciju fondi ir šādi: Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF),
Eiropas Sociālais fonds (ESF), Kohēzijas fonds (KF), Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai
(ELFLA) un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (EJZF)
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2014.-2020.gada plānošanas periods: Plānošanas dokumenti

Partnerības līgums (PL)
(KF, ERAF, ESF, ELFLA, EJZF)

5 632 643 738 euro

•Sagatavo dalībvalsts, iesaistot sociālos un sadarbības
partnerus atbilstoši daudzlīmeņu pārvaldības pieejai.
•Ar Eiropas Komisijas lēmumu (EK) Dalībvalsts vienojas
ar EK
•Iekļauj dalībvalsts vajadzības un iespējamos
risinājumus to apmierināšanai.
•Noteikts finansējuma sadalījums tematisko mērķu
griezumā.
•Noteikta ieguldījumu stratēģija.

Darbības programma (DP)
(KF, ERAF, ESF)

20.06.2014.

PL_esfondi.lv

4 418 233 214 euro
11.11.2014.

•Detalizē, kā tiks ieviesta PL noteiktā ieguldījumu stratēģija.
•Definē prioritāros virzienus, specifiskos atbalsta
mērķus, sasniedzamos rezultātus un rādītājus,
atbalstāmās darbības.
•Var būt attiecināmi ES līdzfinansējumam līdz 2023.gada
beigām projektos veiktie izdevumi (nacionāli MK
noteikumos tiek noteikti termiņi).

DP_esfondi.lv
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2014.-2020.gada plānošanas periods:
Kohēzijas politikas ES fondu investīciju uzsākšanas
pamata priekšnosacījumi
Darbības programma «Izaugsme un nodarbinātība»
9 prioritārie virzieni

70+ Specifiskie atbalsta mērķi un to pasākumi
Ex-ante nosacījuminosacījumi, kas
jāizpilda pirms ES
fondu 2014.2020.plānošanas
perioda uzsākšanas
(nozares sākotnējā
izpēte, nepieciešamo
investīciju pamatojums,
u.c.)

Sākotnējie
novērtējumi-

Plānoto specifiski
atbalstāmo mērķu
ietekmes novērtējums
(teritoriālā vajadzību
analīze, ietekme uz vidi
novērtējums,
paplašinātais izvērtējums)

Projektu atlases
kritērijiProjektu vērtēšana
pēc apstiprinātajiem
projektu vērtēšanas
kritērijiem

MK noteikumiSpecifiski
atbalstāmo
mērķu
noteikumu
izstrāde un
apstiprināšana

Projektu atlases
Noslēgti līgumi par projektu īstenošanu
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2014.-2020.gada plānošanas periods:
Kohēzijas politikas ES fondu administrēšana
Finanšu ministrija (Vadošā iestāde)
+ ES fondu Uzraudzības Komiteja (visas iestādes un sociālie un
sadarbības partneri, t.sk. EK)

Ministrijas (Atbildīgās iestādes)
Politikas plānošana

Plānošanas dokumenti

CFLA (Sadarbības iestāde)
Projektu ieviešana

Nolikuma izstrādes

Informēšana

Projektu vērtēšana

Vadības informācijas
sistēma

Līguma slēgšana

E-kohēzija

Kritēriji/metodika
Snieguma uzraudzība
MK noteikumi

Vērtēšanas
komisijas
Līdzdalība kontrolēs (ja
nepieciešams)

Projektu ieviešana
un kontrole

Sadarbības
partneri
IUB,
LIAA,
VIAA
VID utt

MK noteikumos
noteikta iesaistes un
sadarbības kārtība
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Saturs

1. ES fondu ieviešanas sistēma
2. Investīciju progress un 2018.gada
vidusposma izvērtējums
3. Lielo projektu un daudzīvokļu māju
energoefektivitātes paaugstināšanas
projekta ieviešanas aktualitātes
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2014-2020: KP ES fondu sadalījums nozarēm
(milj. EUR/%)
Ilgtspējīga transporta sistēma
135.4; 3%

101.3; 2%

Vides aizsardzība un resursu
izmantošanas efektivitāte

172.8; 4%
314.2; 7%

1,159.8; 26%

Izglītība, prasmes un mūžizglītība

Pāreja uz ekonomiku, kura rada mazas
oglekļa emisijas visās nozarēs
418.5; 10%

Pētniecības, tehnoloģiju attīstība un
inovācijas
Sociālā iekļaušana un nabadzības
apkarošana
Mazo un vidējo uzņēmumu
konkurētspēja

467.5; 11%
623.1; 14%

IKT pieejamība, e-pārvalde un
pakalpojumi
Nodarbinātība un darbaspēka mobilitāte

480.6; 11%
516.0; 12%

Tehniskā palīdzība
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2014-2020: Statuss līdz 27.12.2018., milj. euro

3,2 mljrd. euro = ~ 72% projekti īstenošanā
667,5 milj. euro jau no EK valsts budžeta ieņēmumos par
valsts budžeta priekšfinansētiem projektu izdevumiem

+ Janvārī uz 04.01.19.
Apstiprināti: + 1,4
Projektu līgumi: + 17,2
Maksājumi: + 11,6
Deklarēti EK: + 122,6

*
* Virssaistības ir valsts budžeta papildus izdevumi (66,3 milj. euro) šādās jomās: vide un teritoriālā
attīstība (41,4), videi draudzīga ekonomika (15,6), MVK konkurētspēja (5,2) un izglītība (4,1)
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Milj. euro

2014-2020: Valsts budžeta izdevumu prognoze
ES fondu projektiem - tiek aktualizēta divas reizes
gadā (indikatīvi februārī un septembrī)
2018.gada pēdējā ceturksnī īpaši intensīvi projektu
izdevumi. Ar Saeimas atļauju tika palielināts izdevumu
plāns KP ES fondiem kopā līdz apm. 720 milj euro.
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18.09.2018. Vidējā termiņa budžeta plūsmas prognoze visam plānošanas periodam (Kopā 4 896 milj eiro)
Budžeta izdevumi būvniecībai atbilstoši vidēja termiņa budžeta plūsmai (ikgadēji ~66%)
Budžeta izdevumi līdz 01.12.2018
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2014-2020: Minimālais EK pieprasāmo izdevumu apjoms, lai
nezaudētu ES finansējumu (EK noteiktais finanšu jeb N+3 mērķis –
sarkanā līnija)* 2018.gadam ir izpildīts!

Milj. euro

Neto ES piešķīruma zaudējums nav prognozējams visā plānošanas
periodā (zaļā līnija)**
5,000

N+3 mērķa izpildes prognoze 2014.-2020 ES fondu plānošanas periodā**
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2018.g. izpilde +225 milj. euro
virs min. plāna
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2019
Izpildes
prognoze

2020
Izpildes
prognoze

2021
Izpildes
prognoze

2022
Izpildes
prognoze

2023
Izpildes
prognoze

2024
Izpildes
prognoze

N+3 jeb maksājumu pieteikumu sarkanā līnija, kumulatīvi, visi fondi
06.09.2018. FS maksājumu pieprasījumu grafikos balstīta N+3 izpilde, kumulatīvi
* Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1303/2013 86. un 136. pantu prasības
** Ja projektu īstenotāji izpilda 01.09.2018. maksājumu pieprasījumu iesniegšanas prognozes
un indikatīvā aplēse jauniem projektiem (+ ir rezerve risku amortizācijai)
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2014-2020: Snieguma ietvara (vidusposma) būtība
KF = 6,19% (81 milj. euro)
ESF = 6,22% (36 milj. euro)
Darbības programma =
6% finansējuma rezerve

ERAF = 6,1% (144 milj. euro)

261 milj. euro
9 Prioritārie virzieni
Katram prioritārajam virzienam un katram
fondam noteikti:
> Sasniedzamie mērķi (uz 31.12.2018.):
- Finanšu rādītājs;
- Iznākuma rādītājs (vai īstenošanas
posms).
> Finansējums;
> Rezerves apjoms.

70+ Specifiskie atbalsta mērķi
(to pasākumi) - regulē MK
noteikumi:
•Finansējums;
•Sasniedzamie
uzraudzības
rādītāji
(finanšu,
iznākuma,
rezultāta);
•Finansējuma saņēmēji, mērķa
grupa, atbalstāmās darbības
•Snieguma Rezerve – plānotais,
pieejamais apjoms, piešķiršanas
nosacījumi, priekšfinansēšanas
iespējas.
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2014-2020: Snieguma rezerves piešķiršanas principi
261 milj. euro

 Ja prioritārā virziena snieguma ietvara mērķi ir izpildīti - var lemt par rezerves
piešķiršanu
 Ja rezervi pārdala citam prioritārajam virzienam = grozījumi darbības programmā ar
EK lēmumu.
 Ja prioritārā virziena snieguma ietvara mērķi nav izpildīti - rezervi nepiešķir, bet:
• Var pārdalīt citam prioritārajam virzienam ievērojot Regulu tematiskās
koncentrācijas ierobežojumu konkrētiem tematiskajiem mērķiem);
• Pārdales veicamas tikai viena fonda ietvaros;
• Grozījumi darbības programmā ar EK lēmumu, ja pārdale uz citu prioritāro virzienu.
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2014-2020: Nacionāla līmeņa lēmumi & iespējas
261 milj. euro snieguma rezerves izmantošanai

45,6
milj. euro

49,3
milj. euro

Ar MK lēmumu atļauta ātrāka rezerves finansējuma izmantošana
(priekšfinansēšana) 45,6 milj. euro:
- Ceļu infrastruktūrai (27,9 milj. euro);
- Veselības aprūpes infrastruktūrai (9,3 milj. euro);
- Pētniecības infrastruktūrai (8,4 milj. euro).

Ar MK lēmumiem atļauta rezerves priekšfinansēšana no projektu
īstenotāju saviem līdzekļiem ~49,3 milj. euro (īpaši pašvaldību
projektos).

Rezerves finansējums ~166,6 milj. euro, par kuru nav MK lēmuma ātrākai
izmantošanai vai priekšfinansēšanai («nesadalītā rezerve»).

=166,6
milj. euro

• ~128,5 milj. euro - MK nosacījumi paredz rezerves izmantošanu
konkrētiem projektiem vai finansējuma saņēmējiem pēc lēmuma par
snieguma ietvara izpildi.
•~116 milj. euro - ar MK lēmumiem uzdots izvērtēt papildu finansējuma
piešķiršanu pēc vidusposma izvērtējuma (publiskās infrastruktūras
uzņēmējdarbībai, degradēto teritoriju atjaunošanai, lielo pilsētu integrēšanai
TEN-T tīklā u.c.).
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2014-2020: 261 milj. euro Snieguma rezerves
sadalījums prioritārajos virzienos un fondu dalījumā
milj.euro 03.01.2019. dati
57,2
32,7
166,6 milj. euro = kopējā «nesadalītā»
pieejamā rezerve, par kuru nav MK lēmuma
ātrākai izmantošanai vai priekšfinansēšanai.
Pieteiktās indikatīvās vajadzības rezerves
izmantošanai investīcijām = 244,5 milj. euro
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4.Energoefek.

ERAF
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Kopējās Rezerves summa
MK rīkojums par rezerves priekšfinansēšanu

KF

ERAF

KF
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7. Nodar.
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8. Izglītība
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9. Sociālā iekļ.

MK lēmums par rezerves piešķiršanu
Nesadalītā pieejamā rezerve
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MEUR

2014-2020: 2018.gada Vidusposma mērķu (Snieguma ietvara)
provizoriskie rezultāti liecina - ļoti liels risks zaudēt 17,5 milj. euro
rezerves finansējumu ir Energoefektivitātes ERAF prioritātē (ja
izpilde < 75%, )+ ja izpilde < 65%, EK Latvijai var apturēt ES
maksājumus Energoefektivitātes ERAF investīcijās.
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29.12.2018 veiktie maksājumi (Provizoriski deklarējamie)
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Finanšu mērķis 2018.gadam, milj. euro

54
48

*

46

ESF

9.
Sociālā
iekļaušana

30.10.2018. EK deklarētie izdevumi

* Izglītības joma - prognozes liecina, rādītāji tiks sasniegti - finanšu rādītāji, ņemot vērā novembra un decembra izpildes
jau sasniedz minimālo robežu rezerves iegūšanai. 8PV - Izglītība ESF vēl ir nepieciešami 5 iznākuma rādītāju izpilde.
Izglītība ERAF, IKT, un Soc.iekļ. ESF - 1.
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2014-2020: 2018.gada Vidusposma mērķu izpildei
2019.gadā vēl iespējams EK deklarēt līdz 31.12.2018.
projektos veiktos un apstiprinātos attiecināmos izdevumus
•Līdz 31.01.2019. Sadarbības iestāde (CFLA) apstiprina maksājumus
•08.02.2019. Sertificējošā iestāde (Valsts kase) izveido maksājuma
pieteikumu EK.
•Līdz 30.04.2019. Sertificējošā iestāde iesniedz maksājuma pieteikumu EK
1. maksājuma • Snieguma ietvara min. mērķi netiek sasniegti šajā maksājuma
pieteikumā 4.ERAF (Energoefektivitāte) un 5.KF (Vide) provizoriski
pieteikumi EK
sasniegs attiecīgi 27,2 un 29,9 milj. euro (48% un 77% no mērķa,
nepieciešami vēl 14,9 un 2,8 milj. euro). Atkarībā no janvārī
apstiprinātajiem maksājumiem, summa var pieaugt.

•Līdz 31.03.2019. Sadarbības iestāde (CFLA) apstiprina maksājumus
•08.04.2019. Sertificējošā iestāde (Valsts kase) izveido papildu maksājuma
pieteikumu EK par maksājumiem prioritārajos virzienos, kuros nepieciešami
papildu deklarējamie izdevumi snieguma ietvara mērķu sasniegšanai.
•Līdz 07.06.2019. Sertificējošā iestāde iesniedz papildu maksājuma
pieteikumu EK
•Optimistiskā scenārijā pēc projektu īstenotāju plānotā VISI Snieguma
2. maksājuma ietvara min. mērķi tiek sasniegti šajā maksājuma pieteikumā - ir
pieteikumi EK iespējams 4.PV ERAF (Energoefektivitāte) un 5.KF (Vide) izpildei
pieaugt līdz 50,8 un 41,8 milj. euro (90% un 119% no mērķa – sasniedzot
min. robežu rezerves piešķiršanai).
•Reālistiski – FM vērtējumā 4.PV ERAF (Energoefektivitāte)saglabā ļoti
augstu risku nesasniegt min.mērķi un zaudēt rezervi 17,5 milj. euro.
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2014-2020: 2018.gada vidusposma izvērtējuma
un rezerves pieejamības laika grafiks

- 31.01.2019. (vai
citā ar sadarbības
iestādi noteiktajā
termiņā) pieņem
finansējumu saņēmēju
maksājumu
pieprasījumus par līdz
31.12.2018.veiktajiem
izdevumiem

- 30.06.2019.
Gada ziņojuma par ES
fondu investīciju
ieviešanu iesniegšana
Eiropas Komisijai

2019.gada septembris
Nacionāla lēmuma
pieņemšana rezerves
saņemšanai prioritārajos
virzienos, kuros izpildīti
snieguma ietvara mērķi

2019.g. I cet. – darbības
programmas
grozījumu
priekšlikumu izstrāde
2019.g.
II
cet.
–
saskaņošana
ar
partneriem

CFLA
veic
attiecīgus
grozījumus projektos;
CFLA
izsludina
jaunas
projektu iesniegumu atlases

2019.g.
- 01.03.2019.
FM pusgada
ziņojums par ES
fondu ieviešanu
iesniegts MK,
iekļaujot
provizorisko info par
snieguma ietvara
izpildi un iezīmējot
tālāko nacionālo
rīcību

31.08.2019.
(2 mēn.)
Eiropas
Komisija, veicot
gada ziņojuma
analīzi un
snieguma ietvara
izpildes
izvērtējumu,
pieņem
lēmumu par
rezerves
piešķiršanu

01.12.2019.31.01.2020.
(2 mēn. pēc
grozījumu
iesniegšanas)
Eiropas Komisijas
lēmums par darbības
programmas
grozījumiem

2020.g.

01.09.2019.-30.11.2019.
(3 mēn. pēc EK lēmuma)
Darbības programmas grozījumu
iesniegšana Eiropas Komisijai
- Grozījumi par rezerves pārdali no
tiem prioritārajiem virzieniem, kuros
nav izpildīti snieguma ietvara mērķi

2020.g. sākums
MK noteikumu par
SAM, pasākumu, kārtu
īstenošanu attiecīgu
grozījumu veikšana
rezerves finansējuma
izmantošanai

Nacionāla
lēmuma
pieņemšana
par
rezerves
pārdali
no
prioritārajiem
virzieniem, kur snieguma ietvara mērķi
nav izpildīti uz citiem prioritārajiem
virzieniem (SAM, pasākumiem kārtām).

CFLA veic attiecīgus
grozījumus projektos;
CFLA izsludina jaunas
projektu
iesniegumu
atlases.
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1. ES fondu ieviešanas sistēma
2. Investīciju progress un 2018.gada
vidusposma izvērtējums
3. Lielo projektu un daudzīvokļu māju
energoefektivitātes paaugstināšanas
projekta ieviešanas aktualitātes
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«Lielie projekti» 2014-2020 periodā
saskaņā ar Regulas Nr. 1303/2013 100.pantu*
•

Pēc nozares ministrijas priekšlikuma Darbības programmā iekļauj plānoto «lielo
projektu», kura kopējās attiecināmās izmaksas > 50 milj. euro (vides jomā) vai 75 milj.
euro (transporta jomā)

•

«Lielie projekti» Latvijā transporta un vides jomās – 492,6 milj. euro ES fondu
līdzfinansējums (11 % no 4,4 mljrd. euro ES fondu kopējās “aploksnes”), t.sk. 32,4 milj.
euro iespējamais rezerves finansējums pēc vidusposma rezultātiem
«Lielais projekts» var saņemt ES līdzfinansējumu, ja ir EK pozitīvs Lēmums :

•

Nacionāli - saskaņā ar MK noteikumiem un projekta atlases nosacījumiem projekta īstenotāja
«lielā projekta» iesniegumu izskata vērtēšanas komisijā un CFLA pieņem lēmumu atbalstīt
vai neatbalstīt tālākai saskaņošanai EK neatkarīgiem ekspertiem JASPERS IQR**

•

EK nosacījums – EK neatkarīgie eksperti** veic projekta kvalitātes un tehniskās un
sociālekonomiskās pamatotības pārbaudi (~ 6-9 mēneši)

•

Pozitīva EK neatkarīgo ekspertu** atzinuma gadījumā CFLA pieņem starplēmumu par
projekta apstiprināšanu un FM «lielo projektu» iesniedz apstiprināšanai EK

•

EK pieņem lēmumu par ES fondu iesniegto lielo projektu (3 mēnešu laikā no
iesniegšanas)

•

CFLA slēdz līgumu par projekta īstenošanu pozitīva EK lēmuma gadījumā.
*Finanšu instrumenti nav lielie projekti Regulas izpratnē
** JASPERS IQR - EK tehniskās palīdzības atbalstīti neatkarīgie eksperti (Jaspers - Joint Assistance to
Support Projects in European Regions (Kopējā palīdzība projektu sagatavošanai Eiropas reģionos)
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2007-2013 perioda Rīgas Brīvostas pārvaldes
(RBP) īstenotais Kohēzijas fonda (KF) lielais projekts
“Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu
pārcelšanai no pilsētas centra«. EK lēmums KF
atbalstam 29.03.2012.
Atbildīgā iestāde – Satiksmes ministrija
Mērķis:

Jaunas ostas infrastruktūras izbūve Krievu salā :
1) Ostas konkurētspējas saglabāšana Baltijas jūras reģionā (izbūvētas 4 piestātnes un
uz Krievu salu pārcelta Andrejsalā un Eksportostā strādājošo stividoru darbība (ogļu
pārkraušanas operācijas).
2) Vides degradācijas novēršana Andrejsalas un Eksportostas teritorijās (galvenais
sociāli ekonomiskais ieguvums – samazināts vides piesārņojums ar aptuveno diskontēto vērtību
22,22 milj. euro).
3) Rīgas vēstures un kultūras centrs atbrīvots turpmākai pilsētvides attīstībai atbrīvota Andrejostas un Eksportostas teritorija atbilstoši spēkā esošajam Rīgas teritorijas
plānojumam

Finanses &
Īstenošana
Risks AUGSTS

-

KF 75,8 milj. euro (kopā attiecināmās izmaksas 123,2 milj euro).
Projekts netika pabeigts sākotnēji paredzētā termiņā līdz 2015.gada beigām.
Atbilstoši EK nosacījumiem Latvijai ir jāinformē EK līdz 31.03.2019. par projekta
mērķu sasniegšanu, lai RBP nezaudētu KF atbalstu
SM – RBP Līguma termiņš projekta mērķa sasniegšanai pagarināts līdz 11.03.2019.
2018.gada decembrī Krievu salas termināļa objekts ir nodots ekspluatācijā.
Pamatinfrastruktūras izbūves darbi tika pabeigti 2015.gada novembrī. Objektā stividori
turpina sagatavošanās darbus ogļu pārkraušanas procesa sākšanai.
Atlikušās galvenās darbības projekta mērķu sasniegšanai – atbilstoši spēkā esošajam
Rīgas teritorijas plānojumam Stividoriem jāpārtrauc ostas kravu kraušanas operācijas
Andrejsalā un Eksportostā līdz 11.03.2019.
RBP pasūtījumā tiek veikts projekta mērķu sasniegšanas izvērtējums – pamats pārliecības
gūšanai.
EK pēc 31.03.2019. lems, vai mērķi ir pilnībā sasniegti un ES atbalsts saglabājams.
RBP kā īstenotājs ir pilnā mērā atbildīgs par mērķu sasniegšanu un ES finansējuma
zaudēšanas gadījumā RBP saņemtais atbalsta finansējums jāatmaksā valsts budžetā
atbilstoši MK noteikumiem un SM - RBP līgumam.
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2014-2020 gadu perioda VAS «Latvijas
valsts dzelzceļš» (LDZ) KF projekts
“Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija"
Atbildīgā iestāde – Satiksmes ministrija
Mērķis :

Paaugstināt transporta efektivitāti un nostiprināt Latvijas dzelzceļa tranzīta koridora
starptautisko konkurētspēju un veicināt videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešanu,
tādējādi samazinot CO2 emisiju apjomu dzelzceļa pārvadājumos, elektrificējot
dzelzceļa līniju Daugavpils, Rēzekne – Krustpils – Šķirotava - Rīga (Centrālā stacija) ar 2x25
kV spriegumu.
Indikatīvie Rādītāji: (1) 300 km rekonstruēto vai modernizēto dzelzceļa līniju kopējais
garums; (2) CO2 emisijas dzelzceļa pārvadājumos samazinājums no 225 126 t/gadā līdz 180
000 t/gadā viena gada laikā pēc projektā izbūvētās infrastruktūras pieņemšanas
ekspluatācijā.

LDz
plānotais
laiks:

Projektēšanas un būvniecības iepirkums: 10.08.2018., rezultāti ~ 05.2019., līgums ~
07.2019.
Būvniecības posms : 07.2019. – 12.2023.

Finanses:

Indikatīvās kopējās attiecināmās izmaksas – 439,7 milj. euro, t.sk. iespējamais KF 346,7
milj. euro - šobrīd pieejamais 318,6 milj. euro + 28,1 milj. euro papildus iespējamā KF
snieguma rezerve pēc vidusposma novērtējuma;
2) LDz līdzfinansējums (t.sk. aizņēmuma piesaiste): 121,1 milj. euro (t.sk. 28,1 milj. euro, ja
snieguma rezerves finansējums nebūs pieejams)

Aktuālā
situācija:

- 28.12.2018. pozitīvs EK neatkarīgo ekspertu atzinums par projekta tehnisko un
sociālekonomisko pamatotību investīciju veikšanai ar KF atbalstu, vienlaikus norādot uz īpaši
rūpīgi vadāmu risku iekļauties plānošanas periodā līdz 2023.gada beigām.
- 2019.gada janvārī – februārī (indik.) projektu plānots iesniegt EK apstiprināšanai (3
mēnešu noklusējuma procedūra) pēc CFLA starplēmuma un, saņemot Satiksmes ministrijas
aktualizētu viedokli par projekta turpmāku īstenošanu.
- Pēc EK pozitīva lēmuma Projekta līgums ar CFLA varētu būt 2019.gada vidū.

Risks

LDZ jāņem vērā un jāveic īpaši pasākumi, jo ir augsts risks projektu pabeigt līdz
2023.gada beigām, ņemot vērā iepirkumu pieredzi (kavējumi, sūdzības) un EK neatkarīgo
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ekspertu norādīto risku.

2014-2020 gadu perioda ERAF projekts
“Paula Stradiņa klīniskās universitātes
slimnīcas jaunās A2 ēkas attīstība"
Atbildīgā iestāde – Veselības ministrija
Mērķis un
indikatīvie
rādītāji:

Uzlabot piekļuvi kvalitatīviem veselības aprūpes pakalpojumiem, īpaši iedzīvotājiem, kas
pakļauti sociālas un teritoriālas atstumtības un nabadzības riskam, attīstot PSKUS
veselības aprūpes infrastruktūru prioritārajās jomās: sirds un asinsvadu, onkoloģijas,
perinatālā un neonatālā perioda veselības aprūpē.
Rādītāji: (1) 1 atbalstīta ārstniecības iestāde, kurā veikti ieguldījumi veselības aprūpes pakalpojumu
sniegšanas uzlabošanai; (2) 1 839 598 iedzīvotāji, kuriem ir pieejami uzlaboti veselības aprūpes
pakalpojumi

Īstenošanas laiks:

Būvprojekta izstrāde ar tehnisko specifikāciju pārskatīšanu 09.2017.-11.2018.
Būvprojekta ekspertīze 05.2018.-09.2018.
Iepirkums būvniecībai 11.2017.- 04.2019.
Būvniecība 04.2019.-12.2021.
Iekārtu iegāde un montāža 07.2020.-05.2022.

Finanses:

Atbilstoši EK apstiprinātajam projektam kopējās attiecināmās izmaksas – 91,1 milj. euro, t.sk.:
• ERAF 64,3 milj. euro
• Valsts budžets 22,3 milj. euro
• Slimnīcas privātais 4,5 milj. euro

Aktuālā situācija:

- 30.11.2018. EK ir apstiprinājusi lielo projektu.
- Konstatētais izmaksu pieauguma risks - Veselības ministrija gatavo informatīvo ziņojumu
valdībai par turpmākajiem iespējamiem risinājumiem projekta izmaksu pieauguma un papildus
finansējuma nodrošināšanai.
- Vienlaikus faktiskā būvdarbu izmaksu situācija var tikt konstatēta iepirkuma rezultātā ~ 04.2019.
- Provizoriski 2019.gada janvārī CFLA plāno slēgt līgumu par projekta īstenošanu, līgumā paredzot
nosacījumus risku pārvaldībai, finansējuma saņēmēja atbildībai un pušu rīcībai izmaksu
pieauguma un papildus finansējuma piešķiršanas nodrošināšanai (projekta būtiskas izmaiņas). Pēc
valdības lēmuma tiks vērtēta nepieciešamība sagatavot EK apstiprinātā projekta grozījumus.

Risks:

Finanšu pietiekamības risks – jāsagaida būvniecības iepirkuma rezultāti ~ 2019.g. aprīlī.

(Saskaņā ar Slimnīcas
plānoto projekta
īstenošanas termiņu,
ar pusotra gada
rezervi)
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Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas B
korpuss* - ieceres stadijā

* Saskaņā ar Slimnīcas sniegto informāciju uz 23.10.218. Saeimas Publisko
izdevumu un revīzijas komisijas sēdi
Atbildīgā iestāde – Veselības ministrija
B korpusā
izvietojamās
struktūrvienības

•
•
•
•
•
•
•

Latvijas Kardioloģijas centrs, ieskaitot kardioloģisko neatliekamo palīdzību
Asinsvadu ķirurģijas centrs
Sirds un asinsvadu operāciju bloks
Rehabilitācija un fizikālā medicīna
Diferenciālās diagnostikas nodaļa
Patoloģija ar prozektūru
Onkoloģija (staru un ķīmijterapija), vēl nav pieņemts principiāls lēmums par
pārcelšanas lietderību
• Hroniskā hemodialīze

Īstenošanas
laiks

B korpusa projektēšana 2019.-2021.
Telpu sagatavošana un struktūrvienību pārvietošana 2019.-2025.
B korpusa būvniecība 2022.-2027.
Vēsturisko korpusu renovācija (neatliekamie darbi) 2028.

Finanses

B korpusa orientējošā kopējā platība 39 830 m2 (jāprecizē projektēšanas gaitā).
Provizoriskās izmaksas 136 991 266 EUR (jāprecizē pēc A korpusa 2. kārtas būvdarbu
iepirkuma).
Iespējamie finansējuma avoti: ES fondu nākošā plānošanas perioda finansējums, EIB,
ECB, valsts budžeta finansējums un slimnīcas līdzfinansējums.

Aktuālā situācija

Būvprojekta izstrādes iepirkuma organizēšana un projektēšanas līguma noslēgšana
plānota līdz 31.12.2019.
Paveiktais: Iepirkuma principu un metodes apspriešana ar Latvijas Arhitektu savienību;
Sarunas ar projektētājiem par nepieciešamo informācijas apjomu iepirkuma tehniskajā
specifikācijā (TS) kvalitatīva piedāvājuma sagatavošanai;
Plānots: Iepirkuma TS un nolikuma sagatavošana līdz 31.01.2019.
VM plāno informatīvo ziņojumu Ministru kabinetam ar lūgumu 2020. - 2022. gadā
budžetā paredzēt līdzekļus būvprojekta izstrādei, kuri tiks atmaksāti pēc finansējuma
projekta apstiprināšanas.

•
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2014-2020 gadu perioda «Rīgas satiksme» (RS) KF
lielais projekts “Rīgas tramvaja infrastruktūras
attīstība"
Atbildīgā iestāde – Satiksmes ministrija
Mērķis un
indikatīvie
rādītāji:

Izveidot jaunu tramvaju līniju Skanstes apkaimē, veicinot ilgtspējīgu sabiedriskā transporta
izmantošanu Rīgā, Rīgas sabiedriskā transporta tīklā iekļaujot mazāk savienotas pilsētas attīstības
apkaimes (Skanste (īpaši centrālā daļa), Kundziņsala, Čiekurkalns).
Rādītāji: (1) 6,6 km jaunbūvējams vai pārbūvējams tramvaju kopējais garums;
(2) 12 - iegādāti jauni zemās grīdas tramvaji (ZGT)

Īstenošanas
laiks
atbilstoši RS
līdzšinējam
plānam:

Būvprojekta izstrāde 06.2018.-04.2020.
Iepirkums Zemās grīdas tramvajs (ZGT) piegādei 12.2017. – 06.2019.
ZGT ražošana un piegāde 06.2019. - 12.2021.
ZGT testēšana un nodošana ekspluatācijā 06.2021.-06.2023.
Iepirkums būvniecībai 04.2018-04.2020.
Būvniecība 04.2019.-07.2023.

Finanses:

Indikatīvās attiecināmās izmaksas – 97,4 milj. euro t.sk. iespējamais KF 70 milj. euro 70 - šobrīd pieejamais
65,7 milj. euro + 4,3 milj. euro papildus iespējamā KF snieguma rezerve pēc vidusposma novērtējuma;
• Rīgas Satiksmes līdzfinansējums: 27,4 milj. euro; Projektā veikti maksājumi 0,6 milj. euro (t.sk. KF 0,5 milj.
euro)

Aktuālā
situācija un
Riski:

- 03.10.2017. Līgums ar CFLA par projekta īstenošanu.
- Sabiedrība par atklātību Delna saskaņā ar līgumu ar EK Integritātes pakta ietvaros veic projekta
iepirkumu sabiedrisko uzraudzību – detalizētu iepirkumu pirmskontroli.
- Ņemot vērā masu medijos izskanējušo informāciju par iespējamiem pārkāpumiem Rīgas Satiksmes veiktajos
iepirkumos, ievērojot drošas finanšu un risku pārvaldības principus, projektā tiek apturēti maksājumi un
netiek deklarēti EK līdz pilnīgai pārliecībai par risku neesamību projektā.
- Projektā ZGT iepirkumam piemērota sarunu procedūra - divpakāpju iepirkums ar kandidātu atlasi. 2018. gada
augustā noslēdzies kandidātu atlases posms un izvēlēti 2 kandidāti, no kuriem viens kandidāts šobrīd ir KNAB
izmeklēšanā.
- CFLA 14.12.2018. ir pieprasījusi RS līdz 04.01.2019. sniegt informāciju par plānoto rīcību projektā konstatētā
riska saistībā ar iepirkumu par ZGT iegādi mazināšanai un novēršanai, kā arī izvērtējumu, vai minētā iepirkuma
aizkavēšanās neietekmē projekta ieviešanu kopumā, kā arī vai RSieskatā nepastāv vēl kādi riski, kas varētu
apdraudēt projektā paredzēto rezultātu sasniegšanu.
- 02.01.2019. RS atbildēja CFLA, ka tiks piesaistīta starptautiska auditorkompānija, kuras uzdevums būs izvērtēt
līdz šim veiktos un procesā esošos iepirkumus un noslēgtos līgumus. CFLA lūgs papildus informāciju, t.sk. par
iespējām pabeigt projektu līdz 2023.gada beigām. Detalizēts risku pārvērtējums – pēc RS piesaistīta auditoru
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slēdziena (~februāra vidus/beigas).

2014-2020 gadu perioda Valsts vides dienesta īstenots
ERAF projekts “Vēsturiski piesārņoto vietu
“Inčukalna sērskābā gudrona dīķi” sanācija, II
posms "
Atbildīgā iestāde – Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrija
Projekta mērķis
un indikatīvie
rādītāji:

1) novērst turpmāku piesārņojošo vielu, īpaši sērskābā gudrona atkritumvielu, emisiju no
piesārņotās vietas pazemes ūdeņos un turpmāku piesārņojuma izplatīšanos piesārņotajai vietai
piegulošās teritorijas gruntsūdeņos, virszemes ūdeņos (grāvjos), kā arī gruntī un augsnē;
2) uzlabot gruntsūdens, virszemes ūdens, kā arī augsnes un grunts kvalitāti bīstamo
atkritumu izgāztuvei piegulošajā teritorijā līdz tādai pakāpei, ka netiek apdraudēta cilvēku
veselība un vide, kā arī attiecīgo teritoriju iespējams izmantot ierobežotai saimnieciskai darbībai
saskaņā ar teritorijas attīstības plānu.
- Pēc Projekta pabeigšanas teritorija 7-9 ha platībā būs izmantojama saimnieciskajā apritē
saimniecisko darbību veikšanai vai lietošanai atbilstoši teritorijas attīstības plānā norādītājam, kā
arī tajā tiks veikts monitorings atbilstoši sanācijas uzdevumā noteiktajiem nosacījumiem.

Īstenošanas
laiks:

Projekta ieviešana ir dalīta divos posmos ar kopējam indikatīvajām izmaksām 57,9 milj.
euro:
I posms – ERAF 19,4 milj. euro ES fondu 2007.-2013.gada perioda ietvaros līdz 2015.gada
31.decembrim - Dienvidu dīķa daļēja sanācija, sanācijas darbu uzraudzība un inženiertehniskie
pakalpojumi, Dienvidu dīķa pagaidu pārklājums.
II posms – lai Projektu pabeigtu ES fondu 2014.-2020.gada perioda ietvaros – Dienvidu
dīķa sanācijas pabeigšana, Ziemeļu dīķa sanācija. 21.11.2017. līgums ar CFLA par projekta
īstenošanu.
Būvniecības/ līguma īstenošanas posms 01.11.2017.-01.12.2023.

Finanses 20142020 perioda II
posmam:

Kopējās attiecināmās izmaksas – 29,3 milj. euro :
• ERAF 11,6 milj. euro
• Valsts budžets 17,7 milj. euro, t.sk. papildus valsts budžeta “virssaistības” 13,3 milj. euro
- Iesniegti maksājumu pieprasījumi par 7,4 mij. euro. Veikti maksājumi par 5,8 milj. euro (t.sk.
ERAF 4,9 milj. euro)

Aktuālā situācija:

Sanācijas darbi progresē atbilstoši plānotajam.

Risku vērtējums:

Būtiski ieviešanas riski nav konstatēti.
Ja projektu pilnībā nepabeidz un mērķi nesasniedz līdz 2023.gada beigām, tad risks zaudēt visu
ES līdzfinansējumu 31 milj euro, t.sk. par I posma projektu 2007.-2013.gada plānošanas
perioda ietvaros 19,4 milj. euro.
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2014-2020: ALTUM projekts Energoefektivitātes paaugstināšana
dzīvojamajās ēkās.
Atbildīgā iestāde – Ekonomikas ministrija
Uz 04.01.2019. ALTUM iesniegti 436 projektu pieteikumi par 78,5 milj.
euro, t.i. 51% no pieejamā finansējuma 153 milj. euro, t.sk. ERAF un valsts
budžets (granti 123 milj. euro, finanšu instrumenti 30 milj. euro, no tā ERAF
105 milj. euro un 25 milj. euro).
Papildus būtu iespējams 13 milj. euro rezerves finansējums, ja kopā 4.PV
Energoefektivitātes ERAF izpildītu 2018.gada Vidusposma mērķa min. vērtību.
Progress
kopš 11.2017.

Energoefektivitātes paaugstināšana dzīvojamās ēkās, M EUR (ēkas),
kopējais finansējums
Iesniegti projekti

78.5(436)

↑55%

Pozitīvi atzinumi

61.2 (340)
↑55%

Granta pieteikumi
procesā

6.1 (36)

↑10%

Granta lēmumi

30.1 (167)

Piešķirtas garantijas

↑86%

12.5 (87)
↑83%

Altum aizdevumi

1.6 (9)
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Paldies par uzmanību!
Vairāk informācijas:
www.esfondi.lv
www.fm.gov.lv
www.cfla.gov.lv

Plašāka informācija par ieviešanas
progresu pieejama regulārajos ikmēneša un
pusgada ziņojumos MK http://www.esfondi.lv/zinojumi-Ministru-kabinetam

Daži piemēri par ieguvumiem no ES fondu investīcijām,
% no 2023.gada snieguma ietvara mērķa

121 pētnieks
darbojas uzlabotā
infrastruktūrā *,
5,6%

24 uzlaboti publiskie
IKT procesi **,
11,7%

1 885 atbalstīti
uzņēmumi ***, 74%
ERAF

ERAF

1 603 iedzīvotāji ar
uzlabotu
notekūdeņu sistēmu,
3,8%

70 Uzstādītās
uzlādes stacijas
elektorauto, 47%

186,62 km atjaunoti
vai uzlaboti valsts
nozīmes autoceļi,
63,1%
KF

ERAF

50 794
nenodarbinātās
personas cēlušas
kvalifikāciju, 59,8%

7 567 apmācīti
nodarbinātie
jaunieši, 29,5%
ESF

ERAF

KF

17 365 personas
veselību veicinošos
pasākumos, 17,4%
ESF

ESF

* Piemērs: Daugavpils Universitātē iegādātā datortehinka 9 pētniekiem Hidrotehnoloģijas centrā
** Piemērs: VARAM PIKTAPS, VID E-muita, E-identitātes un e-paraksta risinājumu attīstība.
*** Piemērs: Atbalsts granta veidā sniegts «Tukuma piens» jaunās ražošanas ēkas būvniecībai, SIA «Atlas Aerospace»
«InterDrones» dalība izstādēs ASV
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