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1. Ikgadējās tikšanās ar EK
1.oktobrī ar DG REGIO par KF un ERAF

3.oktobrī ar DG EMPL par ESF

1) Diskusiju fokuss uz sasniegtiem rezultātiem un iespējamo rīcību risku un

noviržu no plānotā gadījumā

2) N+2/n+3 riski: DP «Uzņēmējdarbība un inovācijas» un DP «Infrastruktūra un

pakalpojumi» KF līdzfinansēto aktivitāšu ietvaros

3) EK ieteikumi turpmākiem ziņojumiem un 2014-2020 periodam

4) Galvenie komentāri no EK par rādītājiem un to aprēķinu metodiku

5) Gada ziņojumu apstiprināšanas process:
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DP

Sākotnēji 

iesniegts EK pēc 

saskaņošanas UK

Atkārtoti 

iesniegts pēc EK 

komentāriem

EK apstiprināts

1 DP 03.06.2013. 24.09.2013. 16.10.2013. 

2 DP 26.06.2013. 25.09.2013. 11.10.2013.

3 DP 31.05.2013. 17.09.2013. 11.10.2013. 
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2.1. ES fondu investīciju progress 2007-2013

uz 31.10.2013. milj. LVL; progress % pret 30.04.2013

388,8 (94,9%+10,5%

642,5 (59,4%)+10,8%

1 052,6 (62,2%)+8,7%

2 083,9 (65,4%)+9,6%

365,0 (89,1%)+6,7%

634,7 (58,7%)+3,7%

1 109,8 (65,6%)+6,9%

2 109,5 (66,3%)+5,8%

437,3 (106,7%)+2,4%

946,5 (87,5%)+0,1%

1 638,8 (96,9%)+3,9%

3 022,6 (94,9%)+2,4%)

443,5 (108,2%)+3,9%

966,3 (89,3%)+1,1%

1 643,9 (97,2%)+2,9%

3 053,7 (95,9%)+2,1%

409,8 (100%)

1 082,2 (100%)

1 692,0 (100%)

3 184,0 (100%)
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finansējuma saņēmējiem

Saņemtie maksājumi no

EK



2.2. Apstiprinātie un pabeigtie projekti 

uz 31.10.2013.
% pret apstiprināto projektu skaitu un  milj LVL
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676 (68%)

133 (31%)

3075 (63%)

3884 (61%)

992 (100

423(100%)

4911(100%)

6326 (100%)
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2.3. EK maksājumu prognožu izpilde 

gadu dalījumā (milj. LVL, % no prognozes)

7* EK iesniegto starpposma maksājumu pieprasījumu dati 2013.gadā līdz 30.09.2013.
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2.4. Izmaksātie un dzēstie avansa 

maksājumi uz 30.09.2013. (milj. LVL, % no 

izmaksātajiem avansiem; progress pret datiem uz 

31.03.13. milj. LVL
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Izmaksātie avansi Dzēstie avansi

547,5;

+46,7

263,7

+49,7

39,4; +1,2

17,2; +3,1

Deklarējamie

avansi

Nedeklarējamie

avansi

281,0 (48%);  +52,8

586,9 (100%); +47,9
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2.5. Maksājumu finansējuma saņēmējiem 

mērķi 2013, uz 31.10.2013., milj. LVL, % pret 2013 mērķi

47,4 (107,6%)

57,7 (82,1%)
44,1

189,8

252,6 (79,1%)
200,0 (105,3%)

147,7 183,2 (53,5%)

97,9 (66,3%)

381,6 

493,6 (70,0%)

345,3 (90,5%)
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2.6. N+2/n+3 riski 2013. un 2014.gadam

milj. LVL, ES fondi
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slēgšanaProjekcija faktiskajiem maksājumu pieprasījumiem (faktiskā izpilde atspoguļota līdz 2012.g.)

ESF "sarkanā līnija"

Faktiski iesniegti MP uz 30.09.2013.

ESF N+2/N+3

▪ Saskaņā ar Regulas  1083/2006 nosacījumiem 2015.gadā nav piemērojams N+2/N+3 princips , un 2015.gadā nepieprasītais finansējums no EK  

jāpieprasa kopā ar gala ziņojuma iesniegšanu



2.7. N+2/n+3 riski 2013. un 2014.gadam
milj. LVL, ES fondi
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• Tiek kavēts lielo projektu finanšu apguves progress, ņemot vērā konstatētās problēmas projektu īstenošanā
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Faktiski iesniegti MP uz 30.09.2013.

3DP ERAF N+2/N+3

▪ Saskaņā ar Regulas  1083/2006 nosacījumiem 2015.gadā nav piemērojamis N+2/N+3 princips , un 2015.gadā nepieprasītais finansējums no EK  

jāpieprasa kopā ar gala ziņojuma iesniegšanu



2.8. N+2/N+3 riski 2013. un 2014.gadam

milj. LVL, ES fondi*
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slēgšanaProjekcija faktiskajiem maksājumu pieprasījumiem (faktiskā izpilde atspoguļota līdz 2012.g.)

KF "sarkanā līnija"

Faktiski iesniegti MP uz 30.09.2013.

3DP KF N+2/N+3 

▪ Saskaņā ar Regulas  1083/2006 nosacījumiem 2015.gadā nav piemērojams N+2/N+3 princips un 2015.gadā nepieprasītais 

finansējums no EK  jāpieprasa kopā ar gala ziņojuma iesniegšanu

Riski:

- Riska projekti un potenciālā līgumu laušana

- Finanšu plūsmas pārplānošana uz 2015.g.

(atbilstoši š.g. septembrī sniegtajiem ministriju plāniem)

12* Dati aktualizēti, ņemot vērā ministriju iesniegtās aktuālās prognozes par maksājumu pieprasījumiem š.g. oktobrī.



2.9. N+2/n+3 riski 2013. un 2014.gadam

milj. LVL, ES fondi
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slēgšanaProjekcija faktiskajiem maksājumu pieprasījumiem (faktiskā izpilde atspoguļota līdz 2012.g.)

ERAF "sarkanā līnija"

Faktiski iesniegti MP uz 30.09.2013.

2DP ERAF N+2/N+3

▪ Saskaņā ar Regulas  1083/2006 nosacījumiem 2015.gadā nav piemērojams N+2/N+3 princips , un 2015.gadā nepieprasītais 

finansējums no EK  jāpieprasa kopā ar gala ziņojuma iesniegšanu

Galvenie iemesli 

(EM):

- ievērojams 

projektu atbirums 

(60% pie 

apstiprināšanas; 

30% pēc līgumu 

slēgšanas)

- Projektu 

pagarināšana un 

finanšu plūsmas 

pārlikšana uz 

pēdējo gadu

- Finanšu 

instrumentu 

finanšu korekcijas 

un neatbilstības

Risks neto ES fondu zaudējumiem 

2014.g. ietvaros ~ 40 MLVL

(atbilstoši 2013.g. sākumā ministriju sniegtajiem plāniem)
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atbilstoši EM un IZM 

aktuālākajiem maksājumu FS 

plāniem

EM līdz 14.12 jāsniedz 

priekšlikumi par iespējamajiem 

risinājumiem naudas plūsmas 

paātrināšanai 2014.gada ietvaros.



2.10. ES fondu ieņēmumu un izdevumu 

naudas plūsma 2007-2013 un 2014-2020 

plānošanas periodiem, milj. LVL
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Ieņēmumu prognoze 2007-2013 plānošanas periodam ( 3 184 milj. latu) Izdevumu prognoze 2007-2013 plānošanas periodam (3 542 milj. latu)

Ieņēmumu prognoze 2014-2020 plānošanas periodam 2014.-2016.gadam (496 milj. latu) Izdevumu prognoze 2014-2020 plānošanas periodam 2014.-2016.gadam (786 milj. latu)

Kopējie ieņēmumi 2014.-2016.gadā (1 408 milj. latu) Kopējie izdevumi 2014.-2016.gadā (1 716 milj. latu)

Ieņēmumu prognoze 2013.gada budžeta likumā (476.3 milj. latu)

*Saskaņā ar Valsts kases aktuālo (02.12.2013.) ieņēmumu prognozi 2013.gadam – 484.9 milj. LVL
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3.1. Ieguldījumi NOZARĒS uz 31.10.2013.* – I

milj. LVL, % no ES fondu finansējuma

* Nozares % ir pret kopējo piešķīrumu visās DP, savukārt apguves % - pret nozares piešķīrumu

193

193

233

309

234

528

962

51

11

42

27

47

13

62

223 (116%)

171 (89%)

263 (113%)

279 (90%)

287 (89%)

479 (91%)

894 (93%)

180 (93%)
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222 (95%)

222 (72%)

214(66%)
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Nodarbinātība, sociālā

 iekļaušanās (8%)

Izglītība (9,8%)

Uzņēmējdarbība un

inovācijas (10,8%)

Vide (15,7%)

Transports/ IKT

(29,7%)

ES fondu

finansējums

Virssaistības (ES

fondu daļa)

Noslēgti līgumi

Veikti maksājumi

FS

1024(106%)

541(102%)

370 (114%)

336 (109%)

275 (118%)

204 (106%)

244 (126%)

Atlikušais finansējums

Līgumiem - 49,3 m LVL (9%)

Maksājumiem -164,6 m LVL (31%)

Atlikušais finansējums

Līgumiem - 67,4 m LVL (7%)

Maksājumiem - 422,3 m LVL (44%)
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3.2. Ieguldījumi NOZARĒS uz 31.10.2013.* – II

milj. LVL, % no ES fondu finansējuma

* Nozares % ir pret kopējo piešķīrumu visās DP, savukārt apguves % - pret nozares piešķīrumu

12 (100%)

16 (100%)

25

78 (100%)
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12
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15 (96%)

36 (141%)
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166 (108%)
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37 (141%)



3.3. Sasniegtie rezultāti: 

Transports / IKT (I)
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DP rādītājs (vienība)
Mērķis 

2015

Aktuālā vērtība 2013, 

novembris, % progress 

no 2012

% no 

mērķa 

2015

Prognoze 

2015

Izmaksātais ES 

fondu fin., milj,. 

latu; %  no 

pieejamā 

finansējuma

Komentārs

1 2 3 4 5 6 7

Rekonstruēto 

tranzītielu

kopgarums 

(km) 3.2.1.2. 

20 36,05 (+42,2%) 180% 105,96 56,0 (69,0%)

Pabeigti 18 projekti 

no 54;

Piešķirtas 

virssaistības + 

samazinājušās 1 km 

sākotnēji plānotās 

izmaksas

Izbūvētā un 

rekonstruētā 

TEN autoceļa 

kopgarums 

(km) 3.3.1.1.

56,4
166; 

(+0,7% ) 
285% 364,74 152,7 (63,0%)

Pabeigti 9 projekti no 

25;

Piešķirts papildu 

finansējums+ 

samazinājušās 1 km 

sākotnēji plānotās 

izmaksas



Pabeigta autoceļa Tīnūži-Koknese 

izbūve

• Autoceļa būvniecība tika uzsākta 

2009.gadā un pabeigta 

07.11.2013.

• Kopumā tika izbūvēti un 

rekonstruēti 60 kilometri 

autoceļa, 10 divlīmeņu satiksmes 

mezgli, izbūvēti un rekonstruēti 

tilti un blakus ceļi.

• Projekta kopējās izmaksas ir ap 

66 miljoniem latu, no kurām 

85% tika līdzfinansēti KF.
19



3.4. Sasniegtie rezultāti: 

Transports / IKT (II)

DP rādītājs (vienība)
Mērķis 

2015

Aktuālā vērtība 

2013, novembris, 

% progress no 

2012

% no 

mērķa 

2015

Prognoze 

2015

Izmaksātais ES 

fondu fin., milj,. 

latu; %  no 

pieejamā 

finansējuma

Komentārs

1 2 3 4 5 6 7

Apstiprināto 

satiksmes drošības 

uzlabošanas 

projektu skaits 

apdzīvotās vietās 

ārpus Rīgas

3.2.1.3.1. (DPP 

rādītājs)

90
83; 

(+1,1% ) 
92% 82 9,1 (94,5%)

Pabeigti 81 projekti no 82 

Nesasniegs, jo realizēti 

lielāka apjoma un 

sarežģītāki satiksmes 

drošības projekti.

Realizēto 

satiksmes drošības 

uzlabošanas 

projektu skaits 

Rīgā 3.2.1.3.2. 

(DPP rādītājs)

10 6 (+50%) 200% 10 3,2 (33,4%)
Pabeigti 6 projekti no 10 

apstiprinātajiem.
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3.5. Sasniegtie rezultāti: 

Transports / IKT (III)

DP rādītājs (vienība)
Mērķis 

2015

Aktuālā

vērtība 2013, 

novembris, %

progress no 

2012

% no 

mērķa 

2015

Prognoze 

2015

Izmaksātais ES 

fondu fin., milj,. 

latu; %  no 

pieejamā 

finansējuma

Komentārs

1 2 3 4 5 6 7

Izveidoti 

elektroniskie 

pakalpojumi; 

(skaits) 

3.2.2.1.1. IKT 

sistēmas

150
74; 

(+26,0% )

49,33

%
280 50,1 (51,6%)

Pabeigti 8 projekti no 61; 

Valsts informācijas 

sistēmu modernizācija ir 

ļāvusi nodrošināt vairāk 

pak. sniegšanu 

elektroniskā veidā nekā 

sākotnēji plānots. 

Iegādātas IKT 

vienības 

izglītības 

iestādēs (skaits); 

3.2.2.1.2. skolu 

informatizācija 

(skaits) (DPP 

rādītājs)

15 

883

12 866; 

(+30,6% )
81% 15 883 10,8 (88,8%)

Pabeigti visi 113 projekti; 

Tiks sludinātas jaunas 

atlases kārtas

21



3.6. Sasniegtie rezultāti:

Vide

22

DP rādītājs (vienība)
Mērķis 

2015

Aktuālā

vērtība 2013, 

novembris, %

progress no 

2012

% no 

mērķa 

2015

Prognoze 

2015

Izmaksātais ES 

fondu fin., milj,. latu; 

%  no pieejamā 

finansējuma

Komentārs

1 2 3 4 5 6 7

Papildu iedzīvotāju skaits, 

uz ko vērsti 

ūdenssaimniecības 

projekti 3.4.1.1.

140 000
98 682,00; 

(+22,9% ) 
70,5% 140 000 60,9 (60,4%)

Pabeigti 178 projekti 

no 415

Rekonstruētie hidrotehnisko 

būvju kompleksi (skaits) 

3.4.1.5.2. Hidrotehn. būvju 

rekonstrukcija plūdu 

draudu novēršanai (DPP 

rādītājs)

5 4 (+20%) 80% 5 2,2 (51,4%)
Pabeigti 2 projekti no 

5

Iedzīvotāju skaits, uz 

kuriem vērsti plūdu 

samazināšanas projekti, 

skaits 3.4.1.5. Vides risku 

samazināšana (DPP 

rādītājs)

65 000
11 631; 

(+15,0 % ) 
18,0% 59 274 5,3 (47,4%)

Pabeigti 2 projekti no 

10;

Samazinājies 

iedzīvotāju skaits



3.6. Sasniegtie rezultāti:

Uzņēmējdarbība un inovācijas
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DP rādītājs (vienība)
Mērķis 

2015

Aktuālā vērtība 

2013, 

novembris, %

progress no 2012

% no 

mērķa 

2015

Prognoze 

2015

Izmaksātais ES 

fondu fin., milj,. 

latu; %  no 

pieejamā 

finansējuma

Komentārs

1 2 3 4 5 6 7

Riska kapitāla finansējumu 

saņēmušie MVK (skaits) 

2.2.1.1.
65

19 

(+17%)

29% 44 11 353 945 (24%)* līdz 31.10.2013 noslēgts 

31 riska kapitāla 

investīciju līgums.

Uz ārējo tirgu apgūšanu vērstie 

atbalstītie (pabeigtie) projekti (skaits) 

2.3.1.1.1.; 2.3.1.1.2. 330
1 487

(+152%)
451% 1 082

7 288 075

(41%)

Uzņēmēju interese 

lielāka par sākotnēji 

plānoto, bet atbalsta 

summa mazāka.

Ekonomiski aktīvie uzņēmumi, kas 

saņēmuši atbalstu Biznesa 

inkubatoros (skaits) 

2.3.2.1.**

82
1 646 

(+1387%)
2007% 600

7 900 322

(46%)

Sākotnēji plānots 

mazāks BI skaits un 

lielāks atbalsts vienam; 

pieprasījums pēc BI 

pakalpojumiem 

ievērojami pārsniedz 

plānoto; atbalsta 

intensitāte tiek 

samazināta ar katru 

nākamo inkubatorā 

pavadīto gadu. *Faktiski veiktās investīcijas

**Projekta ietvaros noslēgti līgumi ar 7 biznesa inkubācijas pakalpojumu sniedzējiem



Īstenotais projekts: „Latvijas kā tūrisma galamērķa 

konkurētspējas stiprināšana ārējos tirgos” (2.3.1.1.2. 

Ārējo tirgu apgūšana – nozaru starptautiskās 

konkurētspējas stiprināšana)

• Īstenotājs: Tūrisma Attīstības valsts 

aģentūra

• Projekta periods: 01.01.2011 – 30.06.2015

• Kopējās izmaksas 5 000 000 LVL (ERAF 

LVL 3 000 000)

• Projekta ietvaros tiek organizēti nacionālie

stendi starptautiskās tūrisma izstādēs,

reklāmas kampaņas ārzemēs, iepazīšanās

vizītes ārvalstu tūrisma operatoriem.

Projekta aktivitātes veicina Latvijas

atpazīstamību un tūrisma pakalpojumu

eksportu.

24

Foto: TAVA organizētais nacionālais stends



3.7. Sasniegtie rezultāti:

Izglītība

25

DP rādītājs (vienība)
Mērķis 

2015

Aktuālā vērtība 

2013, novembris, 

% progress no 

2012

% no 

mērķa 

2015

Prognoze 

2015

Izmaksātais

ES fondu fin., 

milj,. latu; %  

no pieejamā 

finansējuma

Komentārs

1 2 3 4 5 6 7

Prof. izglītības izglītojamie,

kas saņēmuši tiešu ESF 

atbalstu mērķstipendiju veidā 

(skaits)

1.2.1.1.4

40 000 58 659 (+21,3%) 146,6

%

59 000 19,8 (72,8%) 1 projekts

Piešķirtas 

virssaistības, liels 

pieprasījums

Visp. un prof. izglītības 

pedagogu īpatsvars, kas 

pilnveidojuši savu kompetenci, 

pret kopējo pedagogu skaitu 

(%) 1.2.1.1.2 / 1.2.1.2.3

50% 76% (+14,0%) 152,0

%

76% 6,8 (81,0%) No 9 projektiem 

pabeigti 4

Samazinājušās 

vienas vienības 

izmaksas, liels 

pieprasījums, 



3.8.Sasniegtie rezultāti: 

Izglītības infrastruktūra

26

DP rādītājs (vienība)
Mērķis 

2015

Aktuālā

vērtība 2013, 

novembris, %

progress no 

2012

% no 

mērķa 2015

Prognoze 

2015

Izmaksātais ES 

fondu fin., milj,. 

latu; %  no 

pieejamā 

finansējuma

Komentārs

1 2 3 4 5 6 7

Atbalstītās izglītības 

iestādes, kurās modernizēta 

infrastruktūra (3.1.1. 

prof.izgl., 3.1.2. augst.izgl., 3.1.3.  

visp. izgl.pasākumu akt.)

428
348

(+18%)
81% 383

106 milj.

(60%)

Pabeigti 215 

projekti no 

247;

Skolu 

reorganizācija

Tautsaimniecības attīstībai 

prioritārajās jomās 

studējošo īpatsvara 

pieaugums (%)  3.1.1.1. prof. 

izgl. infra un 3.1.2.1.1. augst. izgl. 

infra

90%
18%

(+0,3%)
20% 90%

77 milj.

(53%)

Pabeigti 26 

projekti no 53



3.9. Sasniegtie rezultāti:

Nodarbinātība, sociālā iekļaušana

27

DP rādītājs (vienība)
Mērķis 

2015

Aktuālā

vērtība 2013, 

novembris, %

progress no 

2012

% no 

mērķa 

2015

Prognoze 

2015

Izmaksātais

ES fondu fin., 

milj,. latu; %  

no pieejamā 

finansējuma

Komentārs

1 2 3 4 5 6 7

Apmācībās iesaistīto nodarbināto 

personu skaits (skaits)

1.3.1.1.1./1.3.1.1.4

28 400 16 511 

(+39,1%)

58,1% 28 400 13,6 (56,1%) No 114 projektiem 

pabeigti 97 

Modulārās apmācībās, 

pārkvalifikācijas un tālākizglītības 

pasākumos atbalstu saņēmušie 

bezdarbnieki un darba meklētāji 

(skaits)

1.3.1.1.3

118 560 128 131 

(+12,6%)

108,1

%

126 876 62,8 (89,8%) No 3 projektiem 

pabeigts 1

Piešķirtas virssaistības, 

samazinājušās vienas 

vienības izmaksas

Sabiedrībai derīgos darbos iesaistīto 

bezdarbnieku skaits (100 latu 

programma)  (skaits)

1.3.1.5

135 441 180 248 

(+19,3%)

133,1

%

179 315 56,6 (116,2%) No 2 projektiem 

pabeigts 1 

Piešķirts papildus 

finansējums + 

virssaistības, liels 

pieprasījums

Atbalstīto sociālās atstumtības riskam 

pakļauto iedzīvotāju skaits , stimulējot 

personu ekonomisko aktivitāti (skaits)

1.4.1.1.1

31 734 48 197 

(+24,4%)

151,9

%

69 300 18,7 (95,3%) 1 projekts

Piešķirtas virssaistības, 

pagarināts ieviešanas 

termiņš



Īstenotais projekts: „Pasākumi noteiktām personu 

grupām” (1.4.1.1.2. atbalstītās nodarbinātības 

pasākumi)

• Īstenotājs: Nodarbinātības valsts

aģentūra

• Projekta periods: 01.09.2008 –

30.06.2014

• Kopējās attiecināmās izmaksas:

10 248 777,65 LVL (93,3% ESF)

• Projektā uzrādīts viens no

labākajiem darbā iekārtošanās

rādītājiem – 83% no reģistrētajiem

bezdarbniekiem paliek nodarbināti 6

mēnešu laikā pēc dalības pasākumā.
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Foto: Nodarbinātības valsts aģentūras projekta 

"Pasākumi noteiktām personu grupām" 

īstenošana Rēzeknē, 2013.gads



3.10. Sasniegtie rezultāti:

Pilsētvide

29

DP rādītājs (vienība)
Mērķis 

2015

Aktuālā vērtība 

2013, novembris, 

% progress no 

2012

% no 

mērķa 

2015

Prognoze 

2015

Izmaksātais ES fondu 

fin., milj,. latu; %  no 

pieejamā finansējuma

Komentārs

1 2 3 4 5 6 7

Projektu skaits, kas sekmē 

pilsētvides atjaunošanu un/vai 

revitalizāciju, uzlabojot to 

pievilcību; (skaits)

3.6.1.1. attīstības centri

26 43; (+54% ) 165% 71 160,0 (90,0%)*
Pabeigti 46 

projekti no 

96

Projekti, kas sekmē kopienas 

attīstību, uzlabojot pakalpojumu 

pieejamību, nodrošinot vienādas 

tiesības visām iedzīvotāju grupām; 

(skaits) 3.6.1.1. attīstības centri

20 5; (+5% ) 25% 10 160,0 (90,0%)*
Pabeigti 46 

projekti no 

96

Projekti, kas veicina pilsētu 

konkurētspējas celšanos, t.sk.

sekmē uzņēmējdarbības un 

tehnoloģiju attīstību; (skaits)

3.6.1.1. attīstības centri

16 4; (+6% ) 25% 6 160,0 (90,0%)*
Pabeigti 46 

projekti no 

96

Pašvaldības izvēlas ieguldīt vairāk pilsētvides sakārtošanas projektos, nevis 

projektos, kas veicina sociālo vienlīdzību vai uzņēmējdarbību

* 3.6.1.1. aktivitātē 58% no veiktajiem maksājumiem ir avansa maksājumi, līdz ar ko finanšu progress pārsniedz fizisko progresu.



Īstenotais projekts: Tilta pār Gauju Cēsu 

ielā, Valmierā rekonstrukcija (3.6.1.1. 

attīstības centri)

• Tilts pār Gauju ir viens no

būtiskākajiem transporta

infrastruktūras objektiem pilsētā,

jo tas savieno divas funkcionāli

vienlīdzīgas pilsētas daļas, kuras

atdala Gauja.

• Projekts ne tikai ir ticis sekmīgi

īstenots, bet projekta īstenošanas

rezultāti ir devuši būtisku

ieguldījumu Valmieras

pilsētvides attīstībā un iedzīvotāju

dzīves kvalitātes uzlabošanā.

30

• Projekta īstenošana: 30.03.2011.-08.01.2013.

• Projekta kopējās izmaksas 1,65 miljoni LVL, ieviešanas ilgums 22 mēneši

Foto: Tilts pār Gauju Valmierā

http://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=valmieras+tilts&source=images&cd=&cad=rja&docid=SdSppfES9gPmYM&tbnid=4WY56gG4wJkYrM:&ved=0CAUQjRw&url=https://www.facebook.com/pages/Gaujas-Tramvajs-Valmiera/619097731450070&ei=dY_eUaarF4m84ASTqIGACg&bvm=bv.48705608,d.bGE&psig=AFQjCNGzIZlvJzFHoodcOHky3x2XxM1FgQ&ust=1373626581465755
http://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=valmieras+tilts&source=images&cd=&cad=rja&docid=SdSppfES9gPmYM&tbnid=4WY56gG4wJkYrM:&ved=0CAUQjRw&url=https://www.facebook.com/pages/Gaujas-Tramvajs-Valmiera/619097731450070&ei=dY_eUaarF4m84ASTqIGACg&bvm=bv.48705608,d.bGE&psig=AFQjCNGzIZlvJzFHoodcOHky3x2XxM1FgQ&ust=1373626581465755


Īstenotais projekts: Krāslavas novada ceļu tīkla 

rekonstrukcija uzņēmējdarbības veicināšanai 

(3.6.2.1. atbalsts pašvaldību attīstībai)

• Projekta īstenošana: 26.09.2012.-26.02.2014.

• Projekta kopējās izmaksas 3,07 miljoni LVL, 17 mēnešu 

ieviešanas periods šobrīd vēl turpinās

• Projekts ir veiksmīgas un risku vadītas projekta 

īstenošanas pozitīvs piemērs, nodrošinot projektā 

sākotnēji plānoto rezultātu sasniegšanu un papildus 

finansējuma apguvi salīdzinoši neilgā laika posmā

31



3.11. Sasniegtie rezultāti:

Zinātne

32

DP rādītājs (vienība)
Mērķis 

2015

Aktuālā vērtība 

2013, novembris, 

% progress no 

2012

% no 

mērķa 

2015

Prognoze 

2015

Izmaksātais ES 

fondu fin., 

milj,. latu; %  

no pieejamā 

finansējuma

Komentārs

1 2 3 4 5 6 7

Atbalstītie (noslēgti līgumi 

par projektu īstenošanu)

pētniecības projekti 

(skaits) 2.1.1.1.

200
122 

(0%)
61% 188

29 105 307,21 

(80%)

Pabeigti 12 

projekti no 

147*. 

19.11.2013 

izsludināta 

2.1.1.1.aktivit

ātes 3.atlases 

kārta –

plānots, ka 

rādītāji tiks 

pārsniegti

Pieteiktie starptautiskie 

patenti gadā (skaits) 

2.1.1.1.

43
77 

(+123%)
179% 97

Starptautiski atzītu 

publikāciju (t.sk. SCI) 

skaita pieaugums 

(publikācijas gadā) 2.1.1.1.

800
784 

(+61,8%)
98% 835

*Viena projekta ietvaros ir iespējams īstenot vairākus pētījumus. 



Īstenotais projekts: „Jaunas tehnoloģijas un 

programmnodrošinājuma izstrāde biogāzes ieguves 

procesu optimizācijai” (2.1.1.1. Atbalsts zinātnei un 

pētniecībai)

• Īstenotājs: Liepājas universitāte

• Projekta periods: 03.02.2010 – 31.12.2013

• Kopējās izmaksas 466 833 LVL (ERAF 

LVL 431 820)

• Projektā plānota biogāzes ražošanas

efektivitātes paaugstināšana, nosakot

optimālus ražošanas apstākļus, un

ražošanas procesa negatīvās ietekmes uz

vidi samazināšana, nodrošinot kontrolētu

gāzu emisiju atmosfērā. Projekta ietvaros

tiek izstrādātas jaunas tehnoloģijas un

programmnodrošinājums biogāzes ieguves

procesu optimizācijai. 33Foto: Projekta sadarbības partnera biogāzes ražotne Liepājā



3.12. Sasniegtie rezultāti:

Veselība

34

DP rādītājs (vienība)
Mērķis 

2015

Aktuālā

vērtība 2013, 

novembris, %

progress no 

2012

% no 

mērķa 

2015

Prognoze 

2015

Izmaksātais ES fondu 

fin., milj,. latu; %  no 

pieejamā finansējuma

Komentārs

1 2 3 4 5 6 7

Vidējais pacientu 

skaits uz vienu 

primārās veselības 

aprūpes ārstu praksi 

(skaits); 3.1.5.1.

Ambulatorā ves.aprūpe

(DP rādītājs)

1691 1557; (+0,1%) 462% 1554 4,8 (64,6%)*

Pabeigti 45 projekti no 

300;

pārsniegums 

skaidrojams ar 

iedzīvotāju skaita

samazināšanos valstī

Atbalstīto veselības

aprūpē iesaistīto 

iestāžu skaits 3.1.5. 

ves. infra akt., izņemot 

atbalstu onkoloģijas 

slimniekiem

142 76 (+21%) 12% 639 101,0 (73,6%)**

Pabeigti 72 projekti no 

350;

pārsniegums 

skaidrojams ar to, ka 

tika samazināts

atbalsta apjoms uz vienu 

projektu 3.1.5.1.1. akt,

rezultātā ir atbalstītas 

daudz vairāk iestādes

*Fiziskais progress būtiski pārsniedz finanšu progresu, jo rādītāju būtiski ietekmē iedzīvotāju skaits valstī;

** 36% no veiktajiem maksājumiem ir avansa maksājumi, līdz ar to finanšu progress pārsniedz fizisko progresu, ka arī rādītājs

tiek uzskatīts par sasniegto, kad projektā ir veikts noslēguma maksājums.



Īstenotais projekts: SIA “Daugavpils 

reģionālā slimnīca” infrastruktūras uzlabošana 

(3.1.5.3.1. stacionāri)

• Projekta īstenošana: 02.11.2009.-10.02.2012.

• Projekta kopējās izmaksas 6,4 miljoni LVL, 

ieviešanas ilgums 36 mēneši

• Projekta ietvaros ir rekonstruēts operāciju 

bloks, kā arī uzbūvēta jauna dzemdību nodaļa

• Projekts nozīmīgs veselības jomā ar to, ka 

apkalpo ievērojamu Latvijas daļu- Latgales 

iedzīvotājus un ir lielisks piemērs kā 

noslēgusies stacionāro pakalpojumu 

pieejamības optimizēšana  Dienvidlatgalē, 

pabeidzot izveidot apvienību, kas nodrošinās 

efektīvu veselības aprūpes resursu izlietojumu, 

samazinās administratīvās izmaksas, no aprites 

izslēdzot 14 atsevišķi stāvošas būves

35Foto: Jaunā dzemdību nama ēka



3.13. Sasniegtie rezultāti:

Enerģētika

36

DP rādītājs (vienība)
Mērķis 

2015

Aktuālā vērtība 

2013, novembris, 

% progress no 

2012

% no 

mērķa 

2015

Prognoze 

2015

Izmaksātais ES 

fondu fin., 

milj,. latu; %  

no pieejamā 

finansējuma

Komentārs

1 2 3 4 5 6 7

Ieviesti enegoefektivitātes

pasākumi daudzdzīvokļu mājās; 

(skaits) 3.4.4.1. māju siltināšana 

(DPP rādītājs)

120 305; (+133% ) 254% 1000 16,7 (34,9%)
Pabeigti 293 projekti no 

934

Izveidotas energoefektīvas

sociālās mājas; (skaits) 3.4.4.2. 

sociālo māju siltināšana

73 47; (+17,8% ) 64,4% 56 2,9 (60,4%)

Pabeigti 47 projekti no 

56 apstiprinātajiem 

Pārtraukti vairāki 

projekti, nevar 

nodrošināt 

līdzfinansējumu, jo 

faktiskās izmaksas 

augstākas

Siltumenerģijas patēriņa 

samazinājums atbalstītajās 

sociālajās mājās (MWh gadā); 

3.4.4.2. sociālo māju siltināšana

2
41,43;  

(-207%)
2072% 38 2,9 (60,4%)

Ar atjaunojamiem 

energoresursiem saražotās 

elektroenerģijas īpatsvars (%); 

3.5.2.2.koģenerācijas stacijas

2,5 1,07; (+34% ) 42,8% 2,5 13,4 (64,3%)
Pabeigti 7 projekti no 

10



Īstenotais projekts: Daudzdzīvokļu Dzīvojamās 

mājas Jelgavas ielā 13, Saldū, Saldus novadā 

energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi 

(3.4.4.1. māju siltināšana)

• Projekta īstenošana: 17.06.2011.-

17.01.2013.

• Projekta kopējās izmaksas 78 tūkst. 

LVL, ieviešanas ilgums 19 mēneši

• Konkursa „Energoefekīvākā ēka

Latvijā 2013” 1.vietas ieguvēja

nominācijā „Energoefektīvākā

renovētā daudzdzīvokļu ēka

Latvijā”

• Kopējais siltumenerģijas

ietaupījums pēc renovācijas ir

137,40 kWh/m2 jeb 62,73 %

37



3.14. Sasniegtie rezultāti:

Kultūra un tūrisms

38

DP rādītājs (vienība)
Mērķis 

2015

Aktuālā

vērtība 2013, 

novembris, %

progress no 

2012

% no 

mērķa 

2015

Prognoze 

2015

Izmaksātais ES 

fondu fin., milj,. 

latu; %  no 

pieejamā 

finansējuma

Komentārs

1 2 3 4 5 6 7

Izstrādātie tūrisma

maršruti valsts nozīmes 

pilsētbūvniecības 

pieminekļu teritorijās; 

3.4.2.1.1.pilsētbūvniecība

s pieminekļi (DPP 

rāditājs)

15
26; 

(+120% )
173% 21 6,2 (79,4%)

Pabeigti 17 projekti no 

21

Izveidoti jauni, 

labiekārtoti veloceliņi; 

3.4.2.1.2. velotūrisma

attīstība (DPP rādītājs)

49
65,73; 

(+24,8% )
134% 64 2,9 (66,3%)

Pabeigti 4 projekti no 7

Samazinājušās sākotnēji 

plānotās izmaksas par 

~30%

Atjaunoto un saglabāto 

kultūras mantojuma 

objektu skaits 3.4.3.2. 

(DPP rādītājs)

10 2; (+10% ) 20% 7 5,6 (38,6%)

Pabeigti 2 projekti no 7; 

50% apmērā tika 

samazināts sākotnēji 

piešķirtais ERAF 

finansējums



3.15. Sasniegtie rezultāti 

Administratīvā kapacitāte

DP rādītājs 

(vienība)

Mērķis 

2015

Aktuālā vērtība 

2013, novembris, 

% progress no 

2012

% no 

mērķa 2015
Prognoze 2015

Izmaksātais ES 

fondu fin., 

milj,. latu; %  

no pieejamā 

finansējuma

Komentārs

1 2 3 4 5 6 7

Apmācīto personu 

skaits (skaits)

1.5.1.1.1.

6 000 4 517 (+17,9%) 75,3% 6 000 1,7 (61%) 2 projekti. 

īstenošana 

noslēgsies 2015. 

gadā.

Nodrošināta 

Latvijas atbilstība 

Māstrihtas

kritērijiem (%)

1.5.1.1.1.

100% 100% (+100%) 100% 100% 1,7 (61%)

39



3.16.  Secinājumi par ES fondu 

investīciju progresu

1) Kopumā plānoto investīciju finanšu un

rezultatīvais sniegums ir pietiekoši

sekmīgs

2) Ir atsevišķi īpaši vadāmi riski

3) Ievērojams progress sagaidāms 2014-2015

4) Gūtas mācības turpmākam

40



Prezentācijas saturs

1. Informācija par ikgadējo tikšanos ar EK

2. Vispārīgie finanšu rādītāji

3. Rezultāti nozaru dalījumā

4. Vadības un kontroles sistēma (riski un risinājumi)

5. 2014. gada aktualitātes

41



4.1. Vadošās iestādes pārbaudes

42

Deleģēto funkciju pārbaudes AI/SI 11 pārbaudes, t.sk. atkārtotās pārbaudes

Pārbaudes projektos

32 pārbaudes:

•17 virspārbaudes

•8 pārbaudes projektu īstenošanas vietās (PPĪV)

•7 pēcpārbaudes

Iepirkumu pirmspārbaudes

•No 2013.g. aprīļa vadošā iestāde deleģēto funkciju

pārbaužu ietvaros sadarbojas ar IUB

•IUB izlases veidā nodrošina iestāžu veikto iepirkumu

pirmspārbaužu pēcpārbaudi

Procedūru izvērtējums

Uz risku balstīta pieeja procedūru izvērtēšanā

•novērtēt AI/SI iekšējo procedūru atbilstību ārējiem

normatīvajiem aktiem

•gūt pārliecību par to atbilstošu pielietošanu praksē

Pārbaužu ietvaros pārbaudīto izdevumu 

kopsumma (dati uz 30.07.2013.)
10 859 947,16 LVL

*Dati uz 31.10.2013.



4.2.Risku izvērtējums
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Iestādes ar augstāko riska 
līmeni un lielāko identificēto 

problēmjomu skaitu tiek 
pārbaudītas prioritāri

Iestādēm ar vidēju riska līmeni, tiek 
pārbaudītas tikai tās jomas, kurās 

iepriekšējo pārbaužu rezultātā 
identificēti trūkumi un nepieciešami 

uzlabojumi

Iestādes ar zemu riska līmeni 2013. gadā 
netika pārbaudītas.

Šīs iestādes plānots pārbaudīt tikai gadījumos, ja 
tiks saņemtas indikācijas par atsevišķām 

problēmām iestādei deleģēto funkciju 
nodrošināšanā



4.3. Galvenie secinājumi 
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Kopumā sistēma darbojas atbilstoši, tomēr ir jomas, kurās nepieciešami pilnveidojumi

1. Iepirkumu 
pirmspārbaudes (t.sk. 

iepirkumu līgumu grozījumu 
atbilstība Publisko iepirkumu 

likumam)

2. Projektu 
iesniegumu 

vērtēšanas process

3. Datu ievade VIS

(atbilstība un kvalitāte)4. Maksājuma 
pieprasījumu pārbaudes 

(termiņi, kvalitāte)

5. Atbilstošas uzraudzības 
nodrošināšana 

(ziņojumi, pamatojošo 
dokumentu atbilstība un 

kvalitāte)



4.4. Veiktie pilnveidojumi I
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• Pilnveidota «Metodika par iepirkumu pirmspārbaužu veikšanu atbildīgajām iestādēm un sadarbības 
iestādēm»

• Pilnveidots regulējums attiecībā uz pasūtītāja finansētiem iepirkumiem (MK 04.06.2013. noteikumi 
Nr.299)

1. Iepirkumi

• VI nodrošina projekta iesniegumu pārvērtēšanu pirms līguma noslēgšanas; nodrošina pārraudzības 
procesu pār līgumu un to grozījumu atbilstību kritērijiem

• Aktualizēta «Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu iesniegumu atlases, tai 
skaitā, vērtēšanas kritēriju izstrādes, metodika»

2. Vērtēšanas 
process

• Veikti uzlabojumi sistēmā, atbilstoši konstatētajām nepilnībām (piemēram, iespēja norādīt 
detalizētākus procesus un informāciju)

3. VIS

• Saskaņā ar VI iniciatīvu FM IAD ir veicis maksājumu pieprasījumu izskatīšanas procesa efektivitātes 
auditu. Šobrīd audita ziņojums ir saskaņošanas procesā.  Lēmumi par turpmākajiem pilnveidojumiem
tiks pieņemti pēc ziņojuma saskaņošanas. 

4. Maksājuma 
pieprasījumi

• Stiprināta AI un nozaru ministriju loma uzraudzības nodrošināšanā pār atbilstošu deleģēto 
funkciju  izpildi

• Izveidota matrica dubultfinansējuma riska novēršanai ES fondu projektos un kontroles 
pilnveidošanai attiecībā uz izmaksu pārklāšanos

• Pilnveidots regulējums attiecībā uz izmaiņu ES fondu vadības un kontroles sistēmā virzīšanas 
procesu (grozījumi MK 31.07.2007. noteikumos Nr.524)

5. Uzraudzība



4.5. Veiktie pilnveidojumi II

Pielāgota un pilnveidota 
vadības informācijas 

sistēma

Sniegts metodoloģiskais 
atbalsts ES fondu 
administrēšanā 

iesaistītajam institūcijām

Sniegti 
skaidrojumi 
finansējuma 
saņēmējiem

EURO
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4.6 Plānotie pilnveidojumi

Turpināt metodoloģiskā atbalsta stiprināšanu ES fondu vadībā iesaistītajām iestādēm

Vienādot procesus un dalīties ar labas prakses piemēriem starp ES fondu administrēšanā 
iesaistītajām iestādēm

Sadarbības pilnveidošana ar tiesībsargājošo iestāžu pārstāvjiem

Rosināt Ekonomikas ministrijai nodrošināt būvniecības kvalitātes kontroles procesa 
uzlabošanu

Ekonomikas ministrijai un Izglītības un zinātnes ministrijai izstrādāt priekšlikumus 
būvniecības jomas sakārtošanai un zinātnisko pētījumu datu bāzes izveidei, lai novērstu 

dubultā finansējuma risku ES fondu ietvaros īstenotajiem zinātniskajiem pētījumiem
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4.7. „Konstatētās neatbilstības sadalījumā pa finansējuma

saņēmēju veidiem un neatbilstību veidiem uz 2013.gada

30.septembri, milj. latu (% no kopējā neatbilstību apjoma,).”
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Iepirkuma vai konkurences

normu pārkāpums (13,4

milj.latu)

Cita neatbilstība (23,7 milj.latu)

Noteikto ieviešanas nosacījumu

pārkāpšana un nespēja pildīt

līguma/vienošanās nosacījumus

(14,3 milj.latu)



4.8. Rīcība un pasākumi neatbilstību skaita 

un apjoma samazināšanā (1)
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Neatbilstību mazināšana 
publisko iepirkumu jomā

Regulārie pasākumi:

Individuālas konsultācijas un IUB iepirkumu pirmspārbaužu sanāksmes;

Biežāk pieļauto kļūdu un to novēršanai veicamo darbību apkopojumu 

Iepirkumu dokumentācijas pirmspārbaudes;

Normatīvo aktu pilnveidošana;

Metodoloģiskā atbalsta pilnveidošana un stiprināšana.

Plānotā rīcība:

Aicināt Ekonomikas ministriju kā būvniecības nozares atbildīgo ministriju

izvērtēt situāciju būvniecības jomā un sniegt priekšlikumus turpmākai rīcībai

būvniecības nozares sakārtošanā un problēmjautājumu risināšanā, t.sk.,

iepirkumu jomā ES fondu projektos

Turpināt veikt regulāros pasākumus, kā arī nodrošināt citus pasākumus pēc

nepieciešamības



4.9. Rīcība un pasākumi neatbilstību skaita 

un apjoma samazināšanā (2)
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Regulārie pasākumi:

Vadošā iestāde ik gadu pārskata un pilnveido pārbaužu projektu īstenošanas vietā

metodoloģiju;

Ņemot vērā līdzšinējos konstatējumus un praksi veiktajās kontrolēs, vadošā 

iestāde ik gadu pārskata un pilnveido riska noteikšanas kritērijus;

Kontroļu koncentrēšana uz riskantākajām jomām:

• iepirkumu jomā;

• maksājumu pieprasījumos u.c. jomās.

Sadarbība ar tiesībsargājošām iestādēm.Plānotā rīcība:

2014.gada pirmajā pusgadā plānotas divpusējās apmācības starp ES fondu

administrējošo iestāžu pārstāvjiem un tiesībsargājošo iestāžu pārstāvjiem par

krāpšanas jautājumiem ES fondu projektos.

Turpināt veikt regulāros pasākumus, kā arī nodrošināt citus pasākumus pēc

nepieciešamības

Kontroles riskantākajās 
jomās



4.10. Rīcības plāns pēc AI pusgada 

ziņojumiem

• Vadošajā iestādē š.g. 4.novembrī apstiprināts Rīcības plāns darbam ar problēmām ES

fondu ieviešanā, ņemot vērā ministriju pusgada ziņojumos par ES fondu

līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu minētos riskus, problēmas un

ierosinājumus*

• Galvenie uzdevumi, kas iekļauti Ministru kabineta (MK) protokollēmumā:

1) Ekonomikas ministrijai līdz 2014.g. 30.jūnijam izstrādāt un iesniegt MK informatīvo

ziņojumu, t.sk. izvērtējumu par konstatētajiem būvniecības kvalitātes trūkumiem,

rašanās iemesliem un priekšlikumus būvniecības nozares sakārtošanai**

2) Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju līdz 2013.gada

28.decembrim izstrādāt un iesniegt MK priekšlikumu centralizētas zinātnisko

pētījumu datubāzes izveidei***

3) Rīcības plāns pieejams ES fondu tīmekļa vietnē un ES fondu uzraudzības komitejas e-

portfelī

* Nav iekļauti tādi problēmgadījumi, kas saistīti ar izdevumu deklarēšanas apturēšanu un iekļauti atbildīgo/sadarbības iestāžu un vadošās iestādes 

apliecinājumos Valsts kasei

**Lai mazinātu ES fondu projektos konstatēto neatbilstoši veikto izdevumu apjomu, kas radušies nekvalitatīvas būvniecības dēļ

*** Tās ietvaros tiktu fiksēta informācija par zinātnisko pētījumu pasūtītājiem, līdzfinansējuma avotiem un finansējuma apjomu, zinātniskā pētījuma 

ietvaros iesaistītajām personām un pētījuma periodu.
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http://www.esfondi.lv/page.php?id=338
http://komitejas.esfondi.lv/AI uzraudzbas ziojumi/Forms/AllItems.aspx


Prezentācijas saturs

1. Informācija par ikgadējo tikšanos ar EK

2. Vispārīgie finanšu rādītāji

3. Rezultāti nozaru dalījumā

4. Vadības un kontroles sistēma (riski un risinājumi)

5. 2014. gada aktualitātes
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5.1. 2014.gada izaicinājumi

• N+2/n+3 risku izvērtēšana 2014.gada sākumā un

pastiprināta finanšu plūsmas uzraudzība visa gada

garumā, lai nezaudētu ERAF un KF iespējas

• 2007 – 2013.gada plānošanas perioda slēgšanas

procesa plānošanas un darbību formāla uzsākšana

• Riska projektu, īpaši lielo, īpaša uzraudzība un

risku vadība
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5.2. 2007-2013 perioda slēgšanas plāns 
Vairāk informācija atrodama ES fondu mājas lapā 

http://www.esfondi.lv/page.php?id=1190 

2014 2015 2017

VI, RI, 

SI, AI/SI 

izveido 

slēgšanas 

darba 

grupu

VI

iesniedz 

EK 

pēdējo 

ikgadējo 

ziņojumu

VI iesniedz EK 

grozījumus DP, 

t.sk. par lielajiem 

projektiem 

(ieteicams līdz 

30.09.2015.)

RI iesniedz EK 

pēdējo gada 

kontroles 

ziņojumu 

(31.07.2014.-

30.06.2015.)

SI iesniedz 

EK pēdējo 

starpposma 

izdevumu 

(līdz 

30.11.2015.)

deklarāciju

2016

UK

apstiprina 

programmu 

īstenošanas  

noslēguma 

ziņojumu

RI iesniedz SI 

atzinumu par 

noslēguma 

izdevumu 

deklarāciju un 

noslēguma  

kontroles 

ziņojumu

VI

iesniedz 

EK 

noslēgu

ma 

ziņojumu

SI iesniedz 

EK izdevumu 

deklarāciju un 

noslēguma 

maksājuma 

pieprasījumu

RI iesniedz 

EK 

noslēguma 

deklarāciju, 

kontroles 

ziņojumu

I II III IV I II III IV I II III
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Paldies!

www.esfondi.lv

uzlabofondus@fm.gov.lv
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http://www.esfondi.lv/
mailto:uzlabofondus@fm.gov.lv
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Nākamā UK sēde plānota 2014. 

gada jūnijā
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ES fondi  REĢIONOS uz 31.10.2013. 

Salīdzinot rādītājus ar datiem uz 30.04.2013, 

būtisku izmaiņu nav.

263 (8%)

308 (10%)

381 (13%)

447 (15%)
511 (17%)

1 113 (37%)

Noslēgto līgumu īpatsvars % no  

kopējā līgumu apjoma, milj. LVL

Vidzeme

Zemgale

Latgale

Kurzeme

Visa Latvija

Rīga un Rīgas reģions

1 244 

1 209 

1 254 

1 652 

247 

1 081

Noslēgtie līgumi  uz 1 iedzīvotāju, 

milj. LVL 



Lielo projektu maksājumi finansējuma 

saņēmējiem līdz 30.09.2013.
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UK 11.2010. apstiprinātais plāns (385,2 milj. lati) MK 03.2012 apstiprinātā SI prognoze (385,2 milj. lati)

SI prognoze 02.2013. (299,8 milj. lati) Fakts (177,7 milj. lati)


