
FMzino_260116_ES_fondi; Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 

investīciju progresu līdz 2015.gada 31.decembrim 

 INFORMATĪVAIS ZIŅOJUMS PAR EIROPAS SAVIENĪBAS STRUKTŪRFONDU 

UN KOHĒZIJAS FONDA INVESTĪCIJU PROGRESU LĪDZ 2015.GADA 

31.DECEMBRIM1 

 

1. Atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 10.marta sēdes protokola Nr.14 27.§ 

11.punktam Finanšu ministrijai ir uzdots, sākot ar 2015.gada maiju reizi mēnesī (līdz nākamā 

mēneša beigām) iesniegt Ministru kabinetā bez saskaņošanas ar citām iestādēm operatīvo 

informāciju par Eiropas Savienības Kohēzijas politikas fondu (turpmāk – ES fondi) ieviešanas 

plānu izpildi (turpmāk – ikmēneša ziņojums Ministru kabinetam), tai skaitā atbildīgo iestāžu 

dalījumā (par noteiktiem finanšu mērķiem un citiem priekšnosacījumiem un uzdevumiem). 

Ņemot vērā minēto, Finanšu ministrija sniedz pieejamo operatīvo informāciju par ES fondu 

2007.–2013.gada plānošanas periodu un 2014.–2020.gada plānošanas periodu. 

2. 2007.–2013.gada plānošanas perioda ietvaros 2015.gadā līdz 31.decembrim: 

2.1. Analizēta tiek aktuālo prognožu2 izpilde, pievēršot uzmanību vairāk uz 

ievērojamākām absolūtos skaitļos finanšu plānu novirzēm. Satiksmes ministrijas prognoze 

nav sasniegta, galvenokārt dēļ 3.3.2.1.aktivitātes “Ilgtspējīga sabiedriskā transporta sistēmas 

attīstība” projekta “Dīzeļvilcienu ritošā sastāva modernizācija” īstenošanas laikā kavētajiem 

modernizācijas darbiem (projekta īstenošanas termiņš pagarināts) un neprognozētiem 

ietaupījumiem vairākos Satiksmes ministrijas aktivitāšu projektos (projektu attiecināmie 

izdevumi mazākā apjomā nekā paredzēts noslēgtajos līgumos). Veselības ministrijas pārziņā 

esošajā 3.1.5.3.1.apakšaktivitātē “Stacionārās veselības aprūpes attīstība” maksājumu 

pieprasījumu iesniegšana nobīdījusies no projektā plānotā (Paula Stradiņa klīniskās 

universitātes slimnīca).  Izglītības un zinātnes ministrija nav izpildījusi aktuālo prognozi, 

galvenokārt, dēļ projektu īstenošanas termiņa pagarinājumiem 3.1.1.1.aktivitātē “Mācību 

aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu 

īstenošanai” saistībā ar dažāda rakstura sūdzībām veiktajos iepirkumos, kas paildzināja 

projektu īstenošanu, un to rezultātā maksājumi ir pārplānoti. Attiecīgi daļa no 2015.gadā 

neveiktiem maksājumiem ir pārplānoti uz 2016.gada sākumu un maksājumi ir iespējami līdz 

2016.gada 31.martam par tām projektu izmaksām, par ko iestādes būs guvušas pārliecību to 

atbilstībai visiem normatīviem aktiem un projektu īstenošanas nosacījumiem. Vienlaikus, 

ņemot vērā uzņemto virssaistību apjomu, deklarējamo izdevumu apmērs tiek prognozēts 

pietiekamā apmērā, lai Latvija nezaudētu plānošanas periodā pieejamo ES fondu finansējumu. 

Finanšu ministrija līdz 2016.gada 1.martam iesniegs Ministru kabinetā regulāro pusgada 

informatīvo ziņojumu, iekļaujot plašāku izklāstu par statusu, atlikušiem riskiem un 

pasākumiem līdz sekmīgai plānošanas perioda programmu slēgšanas dokumentu iesniegšanai 

Eiropas Komisijai līdz 2017.gada 31.martam.  Zemāk esošā tabula Nr.1 atspoguļo plānotos 

maksājuma mērķus 2015.gadā un to izpildi. Detalizēta informācija par nacionālo mērķu 

izpildi 2015.gadā aktivitāšu dalījumā pieejama ES fondu tīmekļa vietnē 

http://www.esfondi.lv/ES-fondu-finansu-merku-izpilde. 

 

                                                 
1 Finanšu instrumentiem investīciju progress līdz 2015.gada 30.novembrim. 
2 2015.gada 28.jūlija precizētās maksājumu prognozes 2015.-2016.gadam: http://www.esfondi.lv/arhivs-8  

http://www.esfondi.lv/ES-fondu-finansu-merku-izpilde
http://www.esfondi.lv/arhivs-8
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Tabula 1. Atbildīgo iestāžu nacionālo mērķu izpilde līdz 2015.gada 31.decembrim, euro. 

2.2. Darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” 2.2.prioritātes “Finanšu 

resursu pieejamība” finanšu vadības instrumentos maksājumu mērķi noteikti ceturkšņu 

dalījumā, bet dati par izpildi ir pieejami ar mēneša nobīdi, līdz ar to šobrīd tiek salīdzināta 

faktiskā izpilde līdz 30.novembrim ar kumulatīvu ceturtā ceturkšņa (jeb gada) mērķi – skatīt 

tabulu Nr.2. Komersantiem veiktas investīcijas, faktiski izmaksāti aizdevumi un izsniegtas 

garantijas par 29,1 milj. euro jeb 37,9% no 2015.gada noteiktā mērķa, kas ir vājš rādītājs. 

Ņemot vērā finanšu instrumentu specifiku, straujš progresa kāpums varētu būt sagaidāms 

2016.gada pirmajā pusē, kas ir saistīts ar finanšu instrumentu ieviešanas termiņa 

pagarinājumiem. Līdz ar termiņa pagarinājumiem finanšu instrumentos, Ekonomikas 

ministrija plāno, ka gala labuma saņēmējiem tiks izmaksāts viss piešķirtais finansējums. 

Detalizēta informācija par finanšu instrumentiem līdz 2015.gada 30.novembrim pieejama ES 

fondu tīmekļa vietnē http://www.esfondi.lv/finansu-instrumentu-ieviesanas-statuss. 

  

Atbildīgā iestāde 

Atbildīgo 

iestāžu 

mērķis 

2015.gadam 

Atbildīgo 

iestāžu 

prognoze 

2015.gadam 

Izmaksāts 

finansējuma 

saņēmējiem 

2015.gadam 

2015.gads Iepriekšējā mēnesī 

Izpilde 

(pret 

prognozi),

% 

Neizpilde 

Izpilde 

(pret 

prognozi),

% 

Neizpilde 

Satiksmes 

ministrija 
204 123 394 208 277 353 173 956 788 83,5 34 320 565 89,6 20 098 372 

Vides 

aizsardzības un 

reģionālās 

attīstības 

ministrija 

170 425 654 133 537 268 125 968 640 94,3 7 568 627 91,3 9 661 861 

Izglītības un 

zinātnes 

ministrija 

142 503 249 119 989 859 94 884 116 79,1 25 105 743 87,7 11 849 290 

Ekonomikas 

ministrija 
95 710 061 103 910 154 111 630 684 107,4 - 105,8 - 

Veselības 

ministrija 
18 873 480 17 688 616 13 473 957 76,2 4 214 660 76,7 3 698 958 

Finanšu ministrija 20 917 969 18 579 928 16 367 000 88,1 2 212 928 96,0 521 574 

Kultūras 

ministrija 
11 329 167 10 043 320 10 925 529 108,8 - 100,5 - 

Labklājības 

ministrija 
4 813 067 4 634 463 4 768 483 102,9 - 85,6 669 633 

Valsts Kanceleja 932 340 758 952 755 072 99,5 3 880 88,9 83 880 

Kopā: 669 628 383 617 419 913 552 730 269 89,5 46 583 568 92,4 46 583 568 

http://www.esfondi.lv/finansu-instrumentu-ieviesanas-statuss
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Tabula 2. Finanšu instrumentu mērķu izpilde līdz 2015.gada 30.novembrim, ES fondu finansējums, 

euro 

Finanšu instrumenti 

Ekonomikas 

ministrijas 

plāns 

01.01.2015. - 

31.12.2015. 

Faktiskā 

izpilde 

01.01.2015. 

- 

30.11.2015. 

Līdz 30.11.2015 Iepriekšējā mēnesī 

Izpilde,

% 
Neizpilde 

Izpilde,

% 
Neizpilde                                              

2.2.1.1.aktivitāte 

“Ieguldījumu fonds 

investīcijām, paaugstināta 

riska aizdevumos, riska 

kapitāla fondos un cita veida 

finanšu instrumentos”. 

37 365 470 16 135 600 43,2   21 229 870 40,6   22 178 420 

2.2.1.4.1.apakšaktivitāte 

“Atbalsts aizdevumu veidā 

komersantu konkurētspējas 

uzlabošanai” 

11 199 788 5 251 244 46,9  5 948 544 42,9  6 395 822 

2.2.1.4.2.apakšaktivitāte 

“Mezanīna aizdevumi un 

nodrošinājuma garantijas 

saimnieciskās darbības 

veicēju konkurētspējas 

uzlabošanai” 

28 300 752 7 761 820 27,4  20 538 932 26,4  20 815 786 

Kopā:  76 866 010 29 148 664 37,9  47 717 346 37,5  49 390 028 

3. 2014.–2020.gada plānošanas periods: 

3.1. Pārskata periodā turpināts intensīvs darbs pie specifisko atbalsta mērķu (turpmāk – 

SAM) un to pasākumu īstenošanas nosacījumu izstrādes un atlašu uzsākšanas, kā arī citu 

uzsākšanas priekšnosacījumu izpildes, lai nodrošinātu savlaicīgu ES fondu 2014.–2020.gada 

plānošanas perioda investīciju uzsākšanu un finansēšanas nepārtrauktību nozarēs. Neskatoties 

uz to, jāsecina, ka atsevišķos SAM/pasākumos tiek kavēta priekšnosacījumu (ex-ante, 

sākotnējo novērtējumu, projektu vērtēšanas kritēriju, Ministru kabineta noteikumu 

iesniegšana valsts sekretāru sanāksmē, Ministru kabineta noteikumu apstiprināšana), izstāde, 

lai varētu uzsākt SAM/pasākumu īstenošanu. Laicīgi neuzsākot projektu iesniegumu atlases, 

atsevišķās jomās tiek radīts investīciju pārrāvums starp ES fondu plānošanas periodiem, kā arī 

apdraudēta ES finansējuma sekmīga un optimāla izmantošana un snieguma ietvara mērķu 

sasniegšana 2018.gadā. Detalizētāku informāciju par konkrētu SAM/pasākumu īstenošanas 

nosacījumu izstrādes progresu skatīt pievienotajā informatīvā ziņojuma pielikumā “Eiropas 

Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas perioda SAM 

ieviešanas laika grafiks uz 15.01.2016.”. Plānots aktualizēt 2016.gadā veicamos investīciju 

ieviešanas soļus, līdz 2016.gada 1.martam iesniedzot Ministru kabinetā regulāro pusgada 

informatīvo ziņojumu.   

3.2. Vienlaikus jāatzīmē, ka aktualizētās investīciju gaitas un finanšu plūsmu prognozes 

liecina par Latvijai joprojām iespējamu, atbilstoši un proaktīvi vadot konstatētos investīciju 

uzsākšanas kavējumu un citus riskus, izpildīt Eiropas Komisijas noteiktos maksājumu mērķus 

(sarkanās līnijas), lai neiestātos ES finansējuma zaudēšana. Par ievērojamu progresu reālu 

investīciju uzsākšanā liecina pārskata periodā sekmīgi uzsākta vairāku SAM/pasākumu 

īstenošana, ļaujot uzsākt investīcijas transporta, veselības, nodarbinātības, sociālās 

iekļaušanas, izglītības, plūdu risku mazināšanas u.c. jomās. Ar līdz šim uzsāktajām projektu 
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iesniegumu atlasēm var iepazīties Centrālās finanšu un līgumu aģentūras tīmekļa vietnē 

http://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases).  

3.3. Līdz 2016.gada janvāra sākumam kopumā ir izstrādāti un apstiprināti 35 Ministru 

kabineta noteikumi par SAM un to pasākumu īstenošanu, kas ir aptuveni trešā daļa no kopā 

plānotajiem. Tāpat ir izsludinātas 23 projektu iesniegumu atlases par kopējo ES fondu 

finansējumu 539,1 miljonu euro apmērā.  

3.4. Turpinās darbs pie ex-ante nosacījumu izpildes. 2015.gada 17.decembrī tika saņemts 

pozitīvs Eiropas Komisijas lēmums par ex-ante nosacījuma izpildi izglītības un zinātnes jomā, 

ko nodrošināja Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātais informatīvais ziņojums “Viedās 

specializācijas stratēģijas monitoringa sistēma”3, kā arī par pilnīgu ex-ante nosacījuma izpildi 

sociālās iekļaušanas veicināšanas darba tirgū jomā, ko nodrošināja Labklājības ministrijas 

izstrādātā koncepcija “Par minimālā ienākuma līmeņa noteikšanu”4, Tieslietu ministrijas 

izstrādātās pamatnostādnes “Ieslodzīto resocializācijas pilnveidošanai ieslodzījuma laikā un 

pēc atbrīvošanas no 2015.gada līdz 2020.gadam”5, kā arī to ieviešanas plāns un aktualizētais 

Vadošās iestādes un Sertifikācijas iestādes funkciju un procedūru apraksts.  

3.5. Līdz 2015.gada 31.decembrim apstiprināti projekti par 442,9 milj. euro jeb 10,0% no 

pieejamā ES fondu finansējuma, savukārt noslēgti līgumi par 369,1 milj. euro jeb 8,4% no 

pieejamā ES fondu finansējuma (progress apstiprinātajiem projektiem un noslēgtajiem 

līgumiem salīdzinot ar datiem līdz 2015.gada 30.novembrim attiecīgi 1,2 % un 1,9%). Kā arī 

veikti maksājumi finansējuma saņēmējiem 37,1 milj. euro jeb 0,8% no pieejamā ES fondu 

finansējuma. Detalizēta informācija par apstiprinātajiem projektiem un noslēgtajiem 

līgumiem, kā arī veiktajiem maksājumiem līdz 2015.gada 31.decembrim pieejama ES fondu 

tīmekļa vietnē http://www.esfondi.lv/14-20_finansu-progress.  

4. Valsts budžeta izdevumi Kohēzijas politikas ES fondu projektiem: 

4.1. 2007.-2013.gadu plānošanas perioda ietvaros ES fondu valsts budžeta izdevumu plāna 

neizpilde ir 13,7 milj. euro jeb 2,2% – neizpildes samazinājums no 26,9 milj. euro 2015.gada 

novembra beigās. Skatīt tabulu Nr.3. Līdz 2015.gada beigām ministriju budžetos bija 

ieplānoti 627,5 milj. euro, izpildīti 97,8% no gada plāna. Lielākās neizpildes konstatētas6: (1) 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas aktivitātēs, kas vērstas uz 

Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstību aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 

2000 2,3 milj. euro, normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivāciju 0,8 milj. 

euro un informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstības aktivitātē 0,9 milj. euro; 

(2) Ekonomikas ministrijas administrētajās aktivitātēs un apakšaktivitātēs pasākumā 

“Enerģētika” 1,8 milj. euro, aktivitātēs un apakšaktivitātēs pasākumā “Uzņēmējdarbības 

infrastruktūras un aprīkojuma uzlabojumi” 0,7 milj. euro, augstas pievienotās vērtības 

investīciju aktivitātē 1,9 milj. euro, aktivitātē, kas vērsta uz ārējo tirgu apgūšanu 1,2 milj. 

euro un apakšaktivitātē, kas vērsta uz atbalstu partnerībās organizētām apmācībām 0,5 milj. 

euro; (3) Visu iestāžu Tehniskās palīdzības projekti kopā 1,1 milj. euro. Tāpat, ņemot vērā 

                                                 
3 Izskatīts Ministru kabinetā 2015.gada 15.septembrī 
4 Apstiprināts ar Ministru kabineta 2014.gada 30.oktobra rīkojumu 
5 Apstiprināti ar Ministru kabineta 2015.gada 24.septembra rīkojumu 
6 Skaidrojums kopumā iekļauts ziņojuma 2.1. punktā. 

http://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases
http://www.esfondi.lv/14-20_finansu-progress
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2015.gada novembrī palielināto finansējumu 51 milj. euro apmērā, gada beigās no budžeta 

resora “74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” 80.00.00 

programmā "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās 

ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" uz ministriju 

budžetiem nepārdalīts palika finansējums 5,6 milj. euro apmērā. Detalizēta informācija par 

valsts budžeta izlietojumu 2015.gadā pieejama ES fondu tīmekļa vietnē 

http://www.esfondi.lv/es-fondu-valsts-budzeta-izpilde. 

Tabula 3. 2007-2013.gadu plānošanas periods: Valsts budžeta līdzekļu izlietojums līdz 2015.gada 

31.decembrim, euro. 

Atbildīgā iestāde 

Plāns 

01.01.2015. - 

31.12.2015. 

Faktiskā 

izpilde 

01.01.2015. - 

31.12.2015. 

Līdz 31.12.2015. Iepriekšējā mēnesī 

Izpilde,% Neizpilde Izpilde,% Neizpilde 

Satiksmes ministrija 172 713 784 172 688 746 100,0 25 038 99,9 109 606 

Ekonomikas ministrija 122 224 615 115 678 983 94,6 6 545 632 91,5 9 456 692 

Izglītības un zinātnes 

ministrija 
141 614 751 140 863 785 99,5 750 966 99,2  916 864 

Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības 

ministrija7 

144 366 783 139 434 307 96,6 4 932 476 89,0 13 829 081 

Finanšu ministrija 19 454 550 18 320 122 94,2 1 134 428 86,8 2 317 413 

Veselības ministrija 13 182 381 13 107 462 99,4 74 919 99,0 123 283 

Kultūras ministrija 11 906 585 11 727 781 98,5 178 804 100,0 1 313 

Labklājības ministrija 1 191 658 1 191 641 100,0 17 100,0 17 

Valsts Kanceleja 803 241 731 123 91,0 72 118 79,8  162 157 

Kopā: 627 458 348 613 743 952 97,8 13 714 396 95,1 26 916 426 

 

4.2. 2014.-2020.gadu plānošanas perioda ietvaros 2015.gadā līdz 31.decembrim ES fondu 

valsts budžeta izdevumu plāna neizpilde ir 0,1 milj. euro jeb 0,1% no perioda plāna (negatīvā 

izpildes novirze samazinājusies, salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu). Skatīt tabulu Nr.4. 

Ministriju budžetos līdz 2015.gada beigām bija ieplānoti 127,5 milj. euro, izpildīti 99,9% no 

gada plāna. Pozitīvi, ka sākotnējā 2015.gada jūlija prognoze gada maksājumiem 70 milj. euro 

apmērā ir ievērojami pārsniegta. 2015.gada decembrī veikti izdevumi ievērojamā apjomā 

papildu apropriācijas ietvaros Satiksmes ministrijas valsts galveno autoceļu segu pārbūves un 

reģionālo ceļu projektiem, kā arī Izglītības un zinātnes ministrijas projektā jauniešu 

nodarbinātības iniciatīvas ietvaros. Attiecīgi 2015.gada decembrī piešķirtais papildu 

finansējums ir izmantots gandrīz pilnā apjomā.  

Tabula 4. 2014-2020.gadu plānošanas periods: Valsts budžeta līdzekļu izlietojums līdz 2015.gada 

31.decembrim, euro. 

Ministrija 

Plāns 

01.01.2015. - 

31.12.2015. 

Faktiskā izpilde 

01.01.2015. - 

31.12.2015. 

Līdz 31.12.2015. Iepriekšējā mēnesī  

Izpilde,% Neizpilde Izpilde,% Neizpilde 

Satiksmes ministrija 103 100 969 103 100 969 100,0  0 100,0 389 

Labklājības ministrija 16 687 766 16 593 757 99,4  94 009 95,7 643 627 

                                                 
7 Tostarp 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes “Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība”, kur projektu 

īstenotāji ir citas ministrijas un valsts iestādes 

http://www.esfondi.lv/es-fondu-valsts-budzeta-izpilde
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Ministrija 

Plāns 

01.01.2015. - 

31.12.2015. 

Faktiskā izpilde 

01.01.2015. - 

31.12.2015. 

Līdz 31.12.2015. Iepriekšējā mēnesī  

Izpilde,% Neizpilde Izpilde,% Neizpilde 

Izglītības un zinātnes 

ministrija 
7 268 370 7 254 805 99,8 13 565 97,9 145 256 

Veselības ministrija 360 165 346 471 96,2 13 694 97,8 7 296 

Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības 

ministrija 

67 437 67 437 100,0 0 - - 

Kopā:  127 484 707 127 363 438 99,9 121 269 99,2 796 568 

 

Pielikumā: Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas 

perioda SAM ieviešanas laika grafiks uz 06.01.2015 uz 6 lpp. 

 

 

Finanšu ministra vietā  
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Ieva Ziepniece 

Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu uzraudzības departamenta 

Uzņēmējdarbības un inovāciju uzraudzības nodaļas eksperte 

Tālr. 67095614, fakss 67095697 

Ieva.Ziepniece@fm.gov.lv 
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