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Saturs:

1. ES fondu progress, snieguma ietvars, ziņojumi EK

2. Finanšu disciplīna: izpilde un komunikācija

3. Citi jautājumi:

3.1. secinājumi no RI ieteikumu uzraudzības AI;

3.2. 2007.-2013.pl.perioda pēcuzraudzība.

Par ES fondu POST 2020 periodu - informācijai atsevišķa prezentācija

darba kārtības 17.punktā.
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Valsts budžeta ieņēmumos no EK jau saņemti 667,5 milj. euro

~ 70% = 3 mljrd. euro = projekti īstenošanā 
Statuss līdz 31.10.2018., milj. euro, % no ES finansējuma

667.5 (15,1%)

745.7 (16,9%)

1,050.5 (23,8%)

693.0 (23% no projektu līgumiem) 

+7,8 milj. euro 

3,050.0 (69,0%)

3,101.0 (70,2%)

4,515.1 (102,2%)

4,418.2 (100%)

66.3 (1,5%)

0 2000 4000 6000

No EK saņemtie starpposma maksājumi

Deklarētie maksājumi EK

Veikti maksājumi projektos

Iepirkumu līgumi

Projektu līgumi, skaits - 1120

Apstiprināti projekti, skaits - 1172

Iesniegti projekti, skaits - 2088

Pieejamais ES fondu finansējums

Kopā: 4 484,5 (101,5%)

Pieejamais ES fondu finansējums Pieejamais ''virssaistību'' apjoms

Novembrī uz 16.11.18.

Apstiprināti: +27,0

Projektu līgumi: +36,1

Maksājumi: +22,9
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• Vadošā iestāde (VI) sadarbībā ar Centrālo finanšu un aģentūru (CFLA) ES

fondu progresa un risku izvērtēšanas ietvaros ir izveidojusi apkopotus

statusa failus, kas tiek sūtīti AI informācijai un darbam (indikatīvi reizi

mēnesī, bet regularitāte var mainīties, mainoties ieviešanas posmiem) par:

Investīciju progress un prognozes SAM/pasākumu līmenī izpildi, t.sk. 

Snieguma ietvara izpildes prognozes (iespējami scenāriji);

Ierobežoto projektu iesniegumu termiņu izpildi;

Maksājumu pieprasījumu izpildi, t.sk. finanšu disciplīnas negatīvu seku 

iestāšanās riski;

brīvo finansējumu  (Atlikumu tabula).

• Iespēja analizēt datus dažādos griezumos no vairākām izklājlapām.

• ES fondu mājas lapā tiek regulāri aktualizēta un pieejama visa informācija

pamatā skatīt sadaļā Ieviešana / Ieviešanas plāni un to izpilde:

http://www.esfondi.lv/2018.gads + FM ziņojumi MK un Saeimai sadaļā

Materiāli un ziņojumi + aktuālās prezentācijas:

http://www.esfondi.lv/prezentacijas:

Savstarpējā komunikācija

http://www.esfondi.lv/2018.gads sadaļā Ieviešana /
http://www.esfondi.lv/prezentacijas
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N+3 princips 2018.gadam ir izpildīts!
2018.g. kumulatīvi deklarētie izdevumi ir 746 milj. euro, kas par 103 milj. pārsniedz minimāli nepieciešamo.

Neto ES piešķīruma zaudējums nav prognozējams visā plānošanas periodā, ja projektu īstenotāji izpilda 

01.09.2018. maksājumu pieprasījumu iesniegšanas prognozes (+ir rezerves risku amortizācijai)
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Grafiks: N+3 jeb maksājumu pieteikumu mērķa izpildes prognoze 2014.-2020. ES fondu plānošanas periodā, ņemot 
vērā projektu īstenotāju 01.09.2018. maksājumu pieprasījumu iesniegšanas prognozes un plānotos projektus.

N+3 jeb maksājumu pieteikumu sarkanā līnija, kumulatīvi, visi fondi

06.09.2018. FS maksājumu pieprasījumu grafikos balstīta N+3 izpilde, kumulatīvi

Izpilde līdz 01.10.2018, visi fondi
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08.11.2018 prognoze 2018.g.finanšu mērķa sasniegšanai, milj. euro Finanšu mērķis 2018.gadam , milj. euro

Risks zaudēt rezerves finansējumu, ja neizpilda 2018.gada mērķi.

Sekas: (1) ja izpilde < 65%, EK Latvijai var apturēt ES maksājumus 4PV ERAF; 

(2) ja izpilde < 75%, zaudēti 17,5 milj. euro rezerve 4PV ERAF investīcijām;

(3) Ja izpilde <85%, zaudēti 11,8 milj. euro 5PV KF, 16,9 milj. euro 8PV ERAF. 

Vide ERAF un  KF: augsts 

risks (pesimistiski 78%), bet 

VARAM un CFLA vērtējumā 

ir reāla  iespēja sasniegt 

min 85 -100%, ja iekļauj 

maksājumus pēc 

31.12.2018.

Izglītība ERAF: augsts risks 

(pesimistiski 83%), bet IZM un 

CFLA vērtējumā ir reāla 

iespēja sasniegt 100%, ja 

iekļauj maksājumus pēc 

31.12.2018.

Energoefektivitātei ERAF (valsts, 

pašvaldību ēkas, Daudzdzīvokļi, 

elektromob.) izpildes prognoze 60%

Izglītība ESF: iznākumu rādītāju 

sasniegšana (2 vēl nav nekāda 

progresa)?
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 !!! EK vadlīnijas dalībvalstīm par snieguma ietvaru, tā izvērtēšanu un rezervi (19.06.2018.) 
http://www.esfondi.lv/vadlinijas--skaidrojumi

 Finanšu ministrijas kopsavilkuma informācija par Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda 2014.-2020.gadu plānošanas perioda finanšu snieguma rezerves
pieejamību (25.10.2018. nosūtīts AI).

• Līdz 01.03.2019. – VI sniedz pusgada ziņojumu MK ar provizorisko novērtējumu par
snieguma ietvara faktisko izpildi, balstoties uz ziņojuma izstrādes brīdī KPVIS pieejamo
informāciju.

• Maksājumu pieprasījumus par projektu izdevumiem līdz 31.12.2018. CFLA vēl
pieņems, vērtēs un iespēju robežās atbilstošos apstiprinās arī 2019.gada janvārī – februārī
un kritiskā situācijā, ja var uzlabot snieguma ietvara izpildi - arī martā (vienojoties ar Valsts
kasi un Revīzijas iestādi). Izdevumu deklarācija EK jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 30.06.2019.

• Ņemot vērā to, ka pusgada ziņojuma MK sagatavošanas termiņš ir ātrāks, nekā
pieļaujamais maksājuma pieprasījumu apstiprināšanas termiņš maksājumu iekļaušanai
snieguma ietvarā, pilnīga informācija varēs būs pieejama pēc pusgada ziņojuma
iesniegšanas līdz pat 2019.gada aprīlim – jūnijam, kad Latvija iesniegs EK izdevumu
deklarāciju. FM operatīvi informēs iestādes. ttiecīgi papildinoša jeb gala informācija par
snieguma ietvara izpildi tiks sniegta ikmēneša informatīvajā ziņojumā, kā arī mājaslapā.

Snieguma ietvara faktiskās izpildes novērtējums

http://www.esfondi.lv/vadlinijas--skaidrojumi
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• 2018.gada 22.oktobrī aktualizētas uzraudzības vadlīnijas (“Vadlīnijas, kas 

nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda uzraudzības 

sistēmas darbības pamatprincipus un kārtību 2014.-2020.gada plānošanas 

periodā”) 

• 2018.gada 16.novembrī veikts tehniskais precizējums attiecībā uz HP

ziņojumu izskatīšanu

• www.esfondi.lv -> ES fondi 2014 – 2020 -> Vadlīnijas un skaidrojumi)

http://www.esfondi.lv/vadlinijas--skaidrojumi sadaļā “Uzraudzība” pie

9.1.punkta.

Galvenās izmaiņas – mazina administratīvo slogu:

• Nav jāizstrādā sasniedzamo rezultātu ikgadējais plāns;

• Svītrots obligātais pienākums AI saskaņot ES fondu investīciju prognozi;

• Mazināts slogs AI sagatavot ikgadējo ziņojumu (tā vietā, pēc

nepieciešamības, tiks gatavota īsāka un koncentrēta apjoma informācija).

2018.gadā spēkā izmaiņas uzraudzības vadlīnijās

http://www.esfondi.lv/vadlinijas--skaidrojumi
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• VI izstrādā gada ziņojumu EK, balstoties uz:

– KP VIS pieejamo informāciju, 

– informāciju, kas ir atspoguļota FM pusgada ziņojumos, ikmēneša 
ziņojumos, 

– UK vai apakškomiteju sēžu pievienotajos materiālos un protokolos, 
ikgadējās tikšanās ar EK materiāliem, 

– vienošanās no dažāda veida organizētajām sanāksmēm; 

– par horizontālo principu koordināciju atbildīgo institūciju iesniegtos analīzes 
kopsavilkumus par ES fondu ieguldījumu atbilstību attiecīgajiem 
horizontālajiem principiem un informāciju par horizontālo rādītāju, 

– citu pieejamo informāciju.

• VI saskaņā ar Regulas Nr.1303/2013 52.pantu 2019.gadā jāizstrādā
stratēģiskā progresa ziņojums par Partnerības līguma īstenošanu.

• Ja pieejamā informācija nav pietiekoša -> lūdz AI noteiktajos termiņos
sagatavot trūkstošo informāciju – viens pieprasījums attiecībā uz abiem
ziņojumiem.

• Ziņojumi tiks saskaņoti ar UK dalībniekiem rakstiskajā procedūrā.  

Izpilžu datu ziņošana EK 
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Lai optimizētu procesus, stratēģiskā progresa ziņojuma sagatavošanai
pēc iespējas tiks izmantota informācija, kas tiks sniegta gada ziņojuma
izstrādes procesā.

• 2019.g. februāris – nepieciešamās informācijas pieprasījuma nosūtīšana
attiecīgajām iestādēm līdz ar gada ziņojumā pieprasāmo informāciju

• 2019.g. marts/aprīlis – izstrāde (informācijas apkopošana, papildu/
precizējāmās informācijas pieprasījums un apkopojums)

• 2019.g. maijs – saskaņošana ar izstrādes procesā iesaistītajām institūcijām

• 2019.g. jūnijā/jūlijā – saskaņošana ESI fondu uzraudzības komitejā un
Partnerības līguma vadības grupā

• Līdz 31.08.2019. – iesniegšana Eiropas Komisijā

Stratēģiskā progresa ziņojuma izstrādes 

indikatīvais laika grafiks
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Saskaņā ar starpresoru vienošanos par sadarbību starp atbildīgajām iestādēm un
Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, kā arī Biznesa rokasgrāmatu par Kohēzijas
politikas fondu vadības informācijas sistēmu 2014.-2020.gadam (KPVIS) līdz katra
gada 20.janvārim KPVIS ir jāsavada dati par iepriekšējā gadā sasniegtajiem
rādītājiem, to vērtības.

!!! Lūdzam atbildīgi pievērst uzmanību gan termiņam par rādītāju aktuālo datu
ievadi, gan arī savadītajiem datiem, lai tie ir uzticami un pareizi, un neradītu lieku
administratīvo slogu šo datu kvalitātes pārbaudei.

• VI februāra sestajā darba dienā veiks standarta datu izvilkumu no KPVIS par
rādītāju sasniegtajām vērtībām un attiecīgi izmantos šos datus turpmākai
informācijas sagatavošanai, tādēļ šie dati būs svarīgs informācijas bāzes
avots.

• VI marta sestajā darba dienā vilks datus par ESF dalībniekiem un finanšu
instrumentiem.

• Ja būs nepieciešams VI veiks papildu izvilkumus (primāri, ja skars
snieguma ietvara izpildes vajadzības)

Sasniegto rādītāju apkopošana
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Saturs:

1. ES fondu progress, snieguma ietvars, ziņojumi EK

2. Finanšu disciplīna: izpilde un komunikācija

3. Citi jautājumi:

3.1. secinājumi no RI ieteikumu uzraudzības AI;

3.2. 2007.-2013.pl.perioda pēcuzraudzība.
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26.06.2018. MK ir pieņemti noteikumi Nr. 382 «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»»

kas paredz, ka

ar 2018.gada 1.septembri stājas spēkā finanšu disciplīnas atbildības 

nosacījumi un kārtība:

- kad projekta gada plāns nav izpildīts par > 25%

- kad projekts pagarinās par > 6 mēnešiem

Finanšu disciplīna

https://likumi.lv/ta/id/300131-grozijumi-ministru-kabineta-2014-gada-16-decembra-noteikumos-nr-784-kartiba-kada-eiropas-savienibas-strukturfondu-un-kohezijas-...
https://likumi.lv/doc.php?id= 271368&version_date=01.09.2018
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Aktualizētajiem maksājumu pieprasījumiem neizpildes pieaug! 
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! CFLA risku vērtējumā šobrīd tikai

diviem projektiem (1,0 milj. euro) ir

augsts risks zaudēt daļu ES fondu

atbalsta, ja līdz 2018.gada beigām

netiks sasniegts vismaz 75% plānoto

maksājumu pieprasījumu apjoms

t.sk. 22 projektiem (4,4 

milj. euro) šāda novirze ir 

divus mēnešus pēc 

kārtas. 
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FM kā vadošā 

iestāde

Ikmēneša uzraudzībai & risku pārvaldībai FM turpinās katru mēnesi MK ziņojumā iekļaut

statusa informāciju par projektu ikmēneša plānu izpildes statusu, izceļot PMPIG izpildes

novirzes > 25% nobīdēm projektu īstenošanā, kas tiks publicēts arī esfondi.lv tīmekļa vietnē

http://www.esfondi.lv/zinojumi-Ministru-kabinetam. Statusa informācija -

http://www.esfondi.lv/2018.gads. Iespēja projektu īstenotājiem operatīvi lemt un veikt

korektīvus un izpildi uzlabojošus pasākumus !

CFLA Komunikācija CFLA – Finansējuma saņēmējs (noslēgtā līguma ietvaros) un CFLA –

atbildīgā iestāde (starpresoru vienošanas kārtībā) par rīcību, lai uzlabotu situāciju projektos,

kā arī vienoties par iespējamo rīcību, t.sk. lemt MK, kad pamatoti.

Gadījums steidzams, ja būtiskas

novirzes no projekta plāna un 

nav standarta izņēmums

Parastā kārtība

Nozares 

ministrija kā 

atbildīgā 

iestāde

Sagatavo MK ziņojumu un

protokollēmumu ar

priekšlikumiem par risinājumiem

konkrēta projekta gadījumā.

1 X pusgadā līdz 10.februārim un 10.augustam iesniedz

FM iekļaušanai MK pusgada ziņojumā informāciju MK

protokollēmumā priekšlikumus par risinājumiem konkrēta

projekta gadījumā.

FM kā vadošā 

iestāde

līdz kārtēja gada 1.martam un 1.septembrim Iesniedz

MK pusgada ziņojumu par ES fondu investīciju progresu un

protokollēmuma projektu ar pamatotiem projektu

gadījumiem MK izlemt par izņēmumiem (nepiemērot

sankcijas) vai citu rīcību.

MK Pieņem lēmumu un CFLA rīkojas atbilstoši pieņemtajam lēmumam

Savstarpējā komunikācija un virzība MK par izņēmumiem

http://www.esfondi.lv/zinojumi-Ministru-kabinetam
http://www.esfondi.lv/2018.gads
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Saturs:

1. ES fondu progress, snieguma ietvars, ziņojumi EK

2. Finanšu disciplīna: izpilde un komunikācija

3. Citi jautājumi:

3.1. secinājumi no RI ieteikumu uzraudzības AI;

3.2. 2007.-2013.pl.perioda pēcuzraudzība.
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Horizontāli konstatējumi:

 netiek sekots līdzi RI izteikto ieteikumu ieviešanas termiņiem;

 netiek savlaicīgi ievadīta informācija KPVIS par ieteikumu ieviešanu;

 netiek savlaicīgi apstiprināta KPVIS ievadītā informācija;

 nav skaidri noteiktas atbildīgās personas par KPVIS informācijas ievadi/ 

apstiprināšanu;

 nav pietiekamu zināšanu - kā lietot KPVIS.

Revīzijas iestādes (RI) VKS auditos un 

darbību revīzijās 

Atbildīgajām iestādēm izteikto ieteikumu 

ieviešanas uzraudzība
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1. VI ir sastapusies ar 2 veidu jautājumu blokiem, par kuriem ir nosūtījusi

jautājumus EK:

 Noilguma termiņš pārkāpumu konstatēšanai un atgūšanai

 Par līgumsoda naudas atmaksas nepieciešamību

2. VI ir izstrādājusi skaidrojumu Skaidrojumi par 2007.-2013.gada

plānošanas perioda pēcuzraudzību (sagatavots 18.10.2018.), kas ievietots

esfondi.lv http://www.esfondi.lv/es-fondu-slegsana. Tiks sagatavota izziņa ar

atbildēm uz iestāžu iesūtītajiem jautājumiem un publicēta tīmekļa vietnē.

3. Datu kvalitātes pārbaudes (DKP) – pārejam uz DKP veikšanu reizi gadā,

pārliecinoties par atbilstošu PPĪV intensitāti, datu ievadi VIS, izteikto

ieteikumu laicīgu ieviešanu. Savus konstatējums VI sūtīs 2019.gada martā,

velkot datus marta pirmajā darba dienā.

2007.-2013.gada perioda pēcuzraudzība

http://www.esfondi.lv/es-fondu-slegsana


Paldies par uzmanību!

Jautājumi?


