KOHĒZIJAS POLITIKAS ES FONDU
INVESTĪCIJU AKTUALITĀTES

13.08.2019.

Izpildīti vidusposma snieguma mērķi (oficiāli EK lēmums līdz 2019.
gada augusta beigām) - par ES fondu 6% finanšu rezerves un
atlikumu izmantošanu FM gatavo atsevišķu MK ziņojumu ar
priekšlikumiem MK līdz 30.09.2019.
Investīciju projekti ar 3,4 mljrd. euro ES fondu atbalstu.
Dati līdz 01.08.2019., milj. euro, % no ES piešķīruma, progress % pret 01.07.2019.

Kopā: 4 484,5 (101,5%)

4,418.2 (100%)

Pieejamais ES fondu finansējums

66.3 (1,5%)

3,901.8 (88,3%) ↓-0,6%

Iesniegti projekti, skaits - 1800

3,744.4 (84,7%) ↑7,9%

Apstiprināti projekti, skaits - 1572

3,391.3 (76,8%) ↑0,7%

Projektu līgumi, skaits -1531

764.3 (22,5% no projektu līgumiem)
+0,3 milj. euro

Iepirkumu līgumi

Augustā uz 12.08.19.
milj. euro:
Apstiprināti projekti: +5,3
Līgumi: +6,7
Maksājumi: +9,6

1,561.0 (35,3%) ↑1,1%

Veikti maksājumi projektos
Deklarētie maksājumi EK

1,249.2 (28,3%) 0%
965.6 (21,9%) ↑0,4%

No EK saņemtie starpposma maksājumi
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Pieejamais virssaistību* apjoms

*Virssaistības - ar MK lēmumu piešķirti valsts budžeta papildus izdevumi – līdz 2019. gada februārim kopā 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)
** Iesniegto projektu skaita samazinājums skaidrojams ar «Skanstes tramvaja» projekta pārtraukšanu 02.05.2019. (Kohēzijas fonds
70 milj. euro).
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Risku vadība - «lielie» projekti
VAS “Latvijas dzelzceļš” (LDZ) Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija, 1.posms Daugavpils–Krustpils-Rīga (Šķirotava) un Rēzekne-Krustpils-Rīga (Šķirotava):
• 12.07.2019. EK apstiprina projektu – ES fondi 318,6 milj. euro (+ iespējamā
6% rezerve 28,1 milj. euro).
• LDZ būvniecības iepirkumi ievērojami nobīdās (par 6 mēnešiem pret EK
iesniegtā projektā plānoto). RISKS pieaug nepabeigt līdz 31.12.2023.
• Pirms līguma par projekta īstenošanu slēgšanas LDZ un SM jāsniedz CFLA
aktuālā informācija, t.sk. riskiem, finanšu kapacitāti, neitrālu ietekmi uz valsts
budžetu.
Stradiņa slimnīcas jaunās A2 ēkas attīstība - ES fondi 64,3 milj. euro:
Slimnīca paredz būvniecības iepirkuma rezultātus ~ 2019.g. decembrī. Pirms
līguma slēgšanas, ja izmaksas pārsniegs plānotās, VM paredz ziņojumu ar
priekšlikumiem MK. RISKS pieaug nepabeigt līdz 31.12.2023.
Pēc «Skanstes tramvaja» pārtraukšanas
16.07.2019. MK sēdē SM uzdots līdz 29.08.2019. iesniegt MK priekšlikumus par
70 milj. euro ES fondu izmantošanu un darbības programmas grozījumu
priekšlikumu pasažieru elektrovilcienu iegādes līdzfinansēšanai no ES fondiem,
nodrošināt attiecināmību - 08.08.2019. SM ir iesniegusi projektu FM
saskaņošanai.
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Savlaicīga ES investīciju uzsākšana 2021-2027 periodā
ir priekšnosacījums stabilai ekonomikas izaugsmei
Uzsākot ES fondu projektus 2021.g. - sabalansēta ES fondu maksājumu plūsma
Lai nodrošinātu 100 milj. euro budžeta izdevumus 2021.g., uz 2021.g.1.janvāri jābūt
projektu līgumiem par ~460 milj. euro (ES fondu daļa).
900,000,000
800,000,000
700,000,000
600,000,000
500,000,000

Līgumi
2021.g.

400,000,000
300,000,000
200,000,000

100,000,000
0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

2007-2013

900,000,000

2014-2020

2021-2027

Kopā

Uzsākot projektus 2022.gadā - «pārrāvumi» & risks zaudēt daļu ES atbalstu (ikgadējie
finanšu mērķi) & risks pārmērīgai tirgus stimulācijai perioda vidū

800,000,000
700,000,000
600,000,000
500,000,000
400,000,000

300,000,000
200,000,000
100,000,000
0
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2007-2013

2020

2021

2014-2020

2022

2023

2024

2021-2027

2025

2026

Kopā

2027

2028

2029

2030

2031

4

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

