ES fondu 2014.–2020.gada plānošanas
perioda ieviešanas progress un
2021.–2027.gada plānošanas perioda
uzsākšanas aktualitātes
Saeimas Eiropas lietu komisijas sēde
05.02.2021.

Investīciju kopējais «portfelis»

14-20 periods
No 4,4 mljrd. € aploksnes
projektu līgumus vēl
jānoslēdz par 666,7 milj.
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Ieguldījumu nepārtrauktība
ESOŠĀS INVESTĪCIJAS
Turpinās DP 2014-2020 SAM ieviešana + DP grozījumi ar
papildu React-EU finansējumu

ĀTRĀK UZSĀKAMĀS INVESTĪCIJAS
Lai novērstu investīciju pārrāvumu starp periodiem, FM
sadarbībā ar nozaru ministrijām apzina 2021-2027
ātrāk uzsākamās investīcijas.

JAUNĀS INVESTĪCIJAS
Turpinās aktīvs darbs pie DP 2021-2027, lai iespējami
ātri pēc Regulu apstiprināšanas uzsāktu oficiālo
saskaņošanas procesu ar EK un būtu iespējams uzsākt
investīcijas
! Arī ātrāk uzsākamo SAM gadījumā ir
nepieciešams EK akcepts, ka izstrādātais
plānošanas dokuments nodrošina
ieguldījumu priekšnosacījuma izpildi.

Izdevumus nav iespējams
deklarēt EK, kamēr nav izpildīti
visi attiecīgajam SAM noteiktie
ieguldījumu priekšnosacījumi!
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Plānošanas periodu pārklāšanās + papildu EK
finansējums (REACT – EU un Atveseļošanas un noturības
mehānisms) 2021 un turpmākos gados ievērojams
investīciju pieaugums = iespējas & riski (nozaru un tirgus
ieviešanas kapacitāte)
N+3 deklarējamo izdevumu minimālais mērķis 2021-2027 ES fondu periodā jāizpilda, sākot ar
2024.gadu = līdz 2024. gada beigām valsts budžeta izdevumiem investīciju projektiem jāsasniedz
vismaz 1,25 miljardus euro.
Kavējot ieguldījumu uzsākšanu, pieaug katrā nākamajā gadā veicamo investīciju apjoms, lai nodrošinātu
kumulatīvo izpildi 2024. gadā.
Līdzšinēji ES fondu ikgadējie budžeta izdevumi nav pārsnieguši 720 milj. euro = ņemot vērā tautsaimniecības
kapacitāti, investīcijas jāuzsāk pēc iespējas ātrāk, veidojot mērenu izdevumu ikgadējo pieaugumu.
N+3 mērķa neizpilde = neto ES fondu piešķīruma zaudēšanas risks.

Indikatīvās prognozes 2014-2020 un 2021-2027 ES fondu budžeta plūsmai, ikgadēji

Milj. euro

+ ANM 1,65 mljrd. € ES fondi
1 400

+ React-EU 272 milj. €
ES fondi
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27.01.2021. 2014.-2020. ES fondu perioda budžeta prognoze, ikgadēji (Kopā 5 162 milj. euro, t.sk. virssaistības)
01.02.2021. 2021.-2027. ES fondu periodā minimāli nepieciešamā budžeta plūsma N+3 izpildei, ikgadēji (Kopā 4 868 milj. euro)
Kopā periodu pārejas posmā

Būtiskākie 2021.-2027. plānošanas
perioda nozaru plānošanas dokumenti I
Ieguldījumu
priekšnosacījums
Viedās
specializācijas
stratēģija

Nozares plānošanas dokuments
Nacionālās industriālās politikas pamatnostādnes 2021.–2027.gadam (NIP) (EM)
– notikusi publiskā apspriede, 02.07.2020. izsludināts VSS, 17.12.2020. iesniegts MK,
plānots apstiprināt 2021.g. I cet.
Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnes 2021.–
2027.gadam (ZTAI) (IZM) – notikusi publiskā apspriede, 01.10.2020. izsludināts VSS,
plānots apstiprināt 2021.g. I cet.
Digitālās transformācijas pamatnostādnes 2021.–2027.gadam (VARAM) –
notikusi publiskā apspriede, 14.01.2021. izsludināts VSS, plānots apstiprināt 2021.g. I
cet.

Energoefektivitāte,
enerģētika,
atjaunojamie
energoresursi
Katastrofu risku
pārvaldība
Ūdenssaimniecība
Atkritumu
apsaimniekošana

Latvijas Nacionālais enerģētikas un klimata plāns (NEKP) (EM) APSTIPRINĀTS
Ēku atjaunošanas ilgtermiņa stratēģija (EM) – APSTIPRINĀTA
Valsts civilās aizsardzības plāns (IeM) – APSTIPRINĀTS
Notekūdeņu apsaimniekošanas investīciju plāns 2021.–2027.gadam (VARAM) –
APSTIPRINĀTS
Ūdensapgādes investīciju plāns 2021-2027.gadam (VARAM) – APSTIPRINĀTS
Atkritumu apsaimniekošanas
APSTIPRINĀTS

valsts

plāns

2021.-2028.gadam

(VARAM)

–
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Būtiskākie 2021.-2027.gada plānošanas
perioda nozaru plānošanas dokumenti II
Ieguldījumu
priekšnosacījums

Nozares plānošanas dokuments

Dabas aizsardzība

Natura 2000 teritoriju prioritāro rīcību programma 2021.-2027.gadam - Notiek
saskaņošana ar EK, plānots apstiprināt 2021.g. I. cet.

Platjoslas
internets

Platjoslu elektronisko sakaru nozares attīstības plāns 2021.–2027.gadam
(SM) – notiek izvērtējums, plānots apstiprināt 2021.g. I cet.

Transports

Transporta attīstības pamatnostādnes 2021.–2027.gadam (SM) – notikusi
publiskā apspriede, plānots apstiprināt 2021.g. I cet.

Darba tirgus
politika un
Sociālās
iekļaušana un
nabadzības
mazināšana
Izglītība un
mācības visos
līmeņos

Sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas pamatnostādnes (LM) – notikusi
publiskā apspriede, plānots apstiprināt 2021. gada 1.ceturksnī

Veselība un
ilgtermiņa aprūpe

Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2021.-2027.gadam (VM) – notiek
izvērtējums, notikusi publiskā apspriede, plānots apstiprināt 2021.g. I cet.

Izglītības attīstības pamatnostādnes 2021.–2027.gadam «Nākotnes prasmes
nākotnes sabiedrībai» (IzM) – notikusi publiskā apspriede, 01.10. izsludināts VSS,
plānots apstiprināt 2021.g. I cet.
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ES fondu 2014.–2020.gada plānošanas
perioda ieviešanas progress
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2,5 mljrd., 56% = izmaksāti projektiem
no kopā 4,4 mljrd. ES fondu « aploksne LV»
2 mljrd., 46% = saņemts no EK valsts budžeta
ieņēmumos
Kumulatīvais progress līdz 01.02.2021.
operatīvie dati, ES fondu finansējums, milj. euro

*pārtraukti projekti
transporta jomā
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Par 196 milj. EUR vēl nepieciešami MK noteikumi
ieviešanai (t.sk. 81%, 159 milj., transporta jomā)
Par 470 milj. EUR vēl sagaidāmi jauni projektu līgumi
Operatīvie dati uz 01.02.2021., milj. euro, ES finansējums
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Milj. euro

«Riska buferis» - kopumā labs uzkrātais
investīciju temps – investīciju prognoze zaļā līkne
pret sarkano līkni, kas ir minimālais slieksnis
ikgadējiem EK deklarējamiem izdevumiem, lai
nezaudētu ES fondu «neto» piešķīrumu proporcionāli
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Bijušie maksājumu pieteikumu mērķi (N+3), kumulatīvi (pirms KNR 15.11.2020 grozījumiem)

Aktuālie spēkā esošie maksājumu pieteikumu mērķi (N+3), kumulatīvi
27.01.2021 Maksājumu pieteikumu izpildes prognoze, kumulatīvi
*15.11.2020. Kopīgo noteikumu regulas (KNR) Nr.1 sarkanās līknes 303/2013 grozījumi palielināja minimlo mērķi (N+3), sākot ar 2021. gadu 10

Īpaši uzraugāmie «LIELIE»* investīciju projekti
*saskaņā ar Regulas Nr. 1303/2013 100.pantu «Lielais projekts», kura kopējās attiecināmās
izmaksas > 50 milj. euro (vides jomā) vai 75 milj. euro (transporta jomā), var saņemt ES
līdzfinansējumu, ja ir EK pozitīvs Lēmums. Finanšu instrumenti nav lielie projekti Regulas izpratnē.

Inčukalns II.posms
Kopējās attiecināmās
izmaksas: 29,3 milj.
euro,
t.sk. ES fondi 11,6 milj.
euro
Veiktie maksājumi
24,7 milj. euro

Progress atbilstoši plānam
 23.10.2017 EK apstiprina projektu
 09.02.2018 Noslēdz sanācijas un uzraudzības līgumu
 Ziemeļu dīķis: 20.04.2020 visas plānotās darbības veiktas
un objekts pieņemts ekspluatācijā
 Dienvidu dīķis: viss gudrons neitralizēts un izvests no
teritorijas, 2021. gada 1. ceturksnī plānots pabeigt
sanācijas darbus objektā.

Stradiņi - A2
Kopējās attiecināmās
izmaksas: 140,4 milj.
euro,
t.sk. ES fondi 83,7 milj.
euro
Veiktie maksājumi
6,4 milj. euro

 28.04.2020. EK apstiprināja DP grozījumus Nr.5 (saturu,
papildus finansējumu)
 02.06.2020. Valdība piešķīra papildus 20 milj. euro
 27.08.2020. Būvniecības līgums (izmaksas
augstākas par sākotnēji plānotajām)
 Lielā projekta pieteikuma grozījumi + JASPERS atbalsts
procesā, EK apstiprinājums ~ 09.2021
 Projekts tiks pabeigts līdz 31.12.2023.
 Risks COVID-19 ietekme uz iekārtu un aprīkojuma
savlaicīgu piegādi

Pasažieru vilcieni
Rīgai/Pierīgai
Kopējās attiecināmās
izmaksas: 161,2 milj.
euro, t.sk. ES fondi
114,2 milj. euro
Veiktie maksājumi
0 euro

 30.07.2019. Elektrovilcienu iepirkuma līgums – Projekta
ieviešana procesā
 28.04.2020. EK apstiprināja DP grozījumus- ES fondu
finansējumu
 Lielā projekta pieteikums + JASPERS atbalsts procesā,
EK apstiprinājums ~ Q1, 2022
 Projekts tiks pabeigts līdz 31.12.2023.
 Risks COVID-19 ietekme uz vilcienu ražošanas termiņiem
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Nepārtraukta efektīva risku pārvaldība,
t.sk.
seku mīkstināšanas pasākumi

Nesadalītā finansējuma pārdales
Vēl jānoslēdz
līgumi par
666,7 milj. EUR
(15% no ES
fondu
piešķīruma)

COVID-19

Īpaši
transporta
jomā neformāli
saskaņots ar
EK, tiks
iesniegtas MK
un EK kopā ar
DP grozījumiem
par React-EU
š.g. 1.pusgadā

Pastāvīgi - finanšu un
rezultātu uzraudzība un
React-EU (272
kontrole VKS ietvaros
milj. EUR)
0 tolerance pret
korupcijas/krāpšanas
Izdevumu
Projektu
riskiem
attiecināmība: MK
grozījumi/
31.03.2020. lēmums par apstiprināšana Prevencija – metodisks
atbalsts
Covid-19 kā
(JASPERS
Komunikācija par ES
nepārvaramu varu
atbalsts)
atbalsta iespējām &
Projektu īstenotāju
sasniegumiem + procesā
atbalsts (CFLA)
vienota ES fondu portāla
& UK e-portfeļa
pilnveide

MK lēmumi par kopā
640,1 milj. EUR (ES
fondu piešķīruma
pārstrukturēšana, valsts
budžeta virssaistības);

Lielie projekti
Pastiprināta
uzmanība –
starpinstitūciju
ikmēneša
uzraudzība,
stingra risku
pārvaldība.

Risku pārvaldība
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ES fondu 2014.–2020.gada
plānošanas perioda papildu
finansējums
React - EU Covid-19 seku
mazināšanai tūlītējā – vidējā
termiņā
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REACT-EU

Papildu finansējums Kohēzijas politikai 2014–2020

~272 milj. EUR*
209 milj. garantētais finansējums

320 milj. EUR ar līdzfinansējumu
• Ieguldījumi tūlītējiem pasākumiem Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai prioritāri
visvairāk skartajās nozarēs (veselība; nodarbinātība; MVU atbalsts un darba kapitāls;
iekļaušanas pasākumi) – potenciāli valsts budžeta pasākumu refinansēšana.
• Jānodrošina 2014.–2020.gada DP «Izaugsme un nodarbinātība» grozījumi 2021.gadā,
pretējā gadījumā finansējums tiek zaudēts.
• Izmaksu attiecināmība no 2020.gada 1.februāra līdz 2023.gada beigām, piešķīrumi
2021. un 2022.gadā.
2021.g. 1.-2.ceturksnī DP
grozījumi iesniedzami MK

Regula stājās spēkā 2020.g.
decembra beigās

2020

2021.gada 2.-3.ceturksnī DP grozījumu
apstiprināšana EK (lēmums jāpieņem 15-30
dienu laikā).

2022
2021

2024
2023

REACT-EU finansējuma diskutētās
indikatīvās investīciju jomas
Procesā REACT-EU papildu ES finansējuma 272 milj.euro (320
milj.euro ar nac.līdzf.) investēšanas priekšlikums – plānoti DP grozījumi
(indikatīvi tiks iesniegti EK 2021.gada 2.ceturksnī)
Galvenie diskutētie atbalsta mērķi:

1) Ekonomikas atveseļošanās (84,58 milj.euro):
- atbalsts MVU atveseļošanās procesā;
- pētniecība/inovācijas un digitalizācija;
- reģionu attīstība/ atbalsts COVID-19 skartajām pašvaldībām;
2) Energoefektivitāte (91,2 milj.euro) un videi draudzīga pāreja
(13,78 milj.euro);
3) augstāko izglītības iestāžu pārvaldības (7,86 milj.euro) un
vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras stiprināšana 10,56
milj.euro);
4) medicīnas dienestu stiprināšana (67,6 milj.euro) un atbalsts
ārstniecības personālam (5,46 milj.euro);
5) atbalsts kultūras nozarei (12 milj.euro);
6) atbalsts nodarbinātības pasākumiem (16,1 milj.euro) un NEET (1,5
milj.euro);
7) atbalsts vistrūcīgākajām personām (9,3 milj.euro).
Ar krīzi saistītie sociālie pabalsti tiek segti no valsts budžeta līdzekļiem
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ES fondu 2021.–2027.gada
plānošanas periodā investīcijasDarbības programma
(ESF+, ERAF, KF, TPF)
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Gatavošanās darbības programmas
2021-2027 investīciju uzsākšanai

Ieguldījumu priekšnosacījumi
Nozaru stratēģijas/
pamatnostādnes
[dažas ir apstiprinātas/
lielākai daļai ir izstrādāti
projekti, notiek publiskās
apspriedes]

Darbības programma
Darbības programma
2021.–2027.gadam

[projekts]
Darbības programmas
papildinājums
[projekts]

Horizontālie noteikumi
ES fondu likums,

SAM ieviešana

Horizontālie MK
noteikumi,

SAM MK noteikumi,

VI vadlīnijas,

Specifiskie atbilstības
un kvalitātes kritēriji,

Vienotie kritēriji,

Sākotnējie ietekmes
novērtējumi,

KPVIS

Nolikumi

[izstrādāti projekti, notiek
[atsevišķas ministrijas ir
to iekšējā saskaņošana]
uzsākušas ieviešanas
nosacījumu pārskatīšanu,
lai atvieglotu SAM
ieviešanu]

Darbības programmas 2021-2027
laika grafiks
• Apstiprināts Nacionālais attīstības plāns 20212027
Progress līdz 2020.g. beigām

• Pirmās tikšanās ar EK par nozaru stratēģijām
• Tematiskās diskusijas ar EK par katru politikas
mērķi
• Kohēzijas politikas darba grupas tikšanās
• Pirmā DP projekta iesniegšana EK
• Publiskās apspriede
• Tematiskās diskusijas par katru politikas mērķi

Informatīvais ziņojums par DP MK
Ziņojumā: DP nepieciešamās izmaiņas, ņemot
vērā EK komentārus, nozaru prioritātes (Covid19
ietekme), citos atbalsta instrumentos plānotās
investīcijas
2020.gada beigas/ 2021.g. sākums

Atkārtotas tematiskās diskusijas
Tematiskas diskusija par katra politikas
mērķa ietvaros plānotajiem ieguldījumiem
2021.gada aprīlis*

DP oficiāla iesniegšana EK SFC2021

• Precizētā DP projekta iesniegšana EK
2021.gada februāris

Nozaru plānošanas dokumenti
Nozaru attīstības stratēģijas/ pamatnostādnes
(ieguldījumu priekšnosacījumi)
2021.gada marts

Darbības programma MK
Precizētās DP iesniegšana apstiprināšanai
Ministru kabinetā
2021.gada maijs *

*Tieši atkarīgs no Regulu apstiprināšanas datuma
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Nacionālā normatīvā regulējuma izstrāde
Horizontālie Ministru
kabineta noteikumi
Sagatavotie normatīvo
aktu projekti tiks virzīti
saskaņošanai un
apstiprināšanai pēc
Regulu apstiprināšanas
(indikatīvi 2021.gada
maijs)!

ES fondu
2021.2027.gada
plānošanas
perioda
vadības
likums
3-6 mēnešu
laikā iesniegt
apstiprināšanai
MK

Vadības un kontroles
sistēmas MKN
VI
vadlīnijas,
metodikas,
skaidrojumi,
dubultfinansējuma
demarkācijas
matrica

Uzraudzības,
izvērtēšanas un
KPVIS MKN
Projektu pārbaužu
MKN

Maksājumu MKN

Publicitātes MKN

Vienotā kritēriju
metodika –
vienotie kritēriji
un vienotie
izvēles kritēriji

SAM MKN
vadlīnijas–
vienotas prasības
SAM MKN
izstrādei

Šobrīd jau uzsākta atsevišķu dokumentu
izstrāde, kas būs attiecīgi precizējami un
papildināmi atbilstoši apstiprinātajam
normatīvo aktu regulējumam.

MK rīkojums par
Uzraudzības
komitejas sastāvu
3 - 6 mēnešu laikā pēc
likumprojekta izskatīšanas
Saeimā 2.lasījumā iesniegti
apstiprināšanai MK.
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Finansējuma sadalījums
pa politikas mērķiem

1.Politikas mērķis "Viedāka Eiropa"

2.Politikas mērķis "Zaļāka Eiropa"

225; 5%

263; 5%

972; 19%

3.Politikas mērķis "Savienotāka Eiropa"
4.Politikas mērķis "Sociālāka Eiropa"
5.Politikas mērķis "Iedzīvotājiem tuvāka
Eiropa"

1 433; 29%

6.Politikas mērķis "Taisnīgās pārkārtošanās
fonda investīcijas"

1 365; 27%

745; 15%

05.02.2021

*Finansējums ieskaitot nacionālo līdzfinansējumu, milj. EUR
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Finansējuma sadalījums
pa prioritātēm un fondiem
1.1.Pētniecība un prasmes

294

1.2.Atbalsts uzņēmējdarbībai

461

1.3.Digitalizācija
1.4.Digitālā savienojamība

179
39

2.1.Klimata pārmaiņu mazināšana un pielāgošanās klimata
pārmaiņām

717

2.2. Vides aizsardzība un attīstība

166

2.3. Ilgtspējīga mobilitāte

122

92

Kopā288
Kopā 360

267

3.1. Ilgtspējīga TEN-T infrastruktūra

745

4.1.Veselības veicināšana un aprūpe

323

4.2.Izglītība, prasmes un mūžizglītība

196

4.3.Nodarbinātība un sociālā iekļaušana

Kopā 538

428

225

0
ERAF

Kopā 512

263

6.1. Pāreja uz klimatneitralitāti

05.02.2021

317

109

5.1.Reģionu līdzsvarota attīstība

Kopā 383

60

100
KF

ESF

200
TPF

300

400

500

600

700

800
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*Finansējums ieskaitot nacionālo līdzfinansējumu, milj. EUR

Taisnīgas pārkārtošanas fonds
(TPF)

198 milj. EUR
121 milj. EUR no NextGEN + 77 milj. no ES daudzgadu finanšu shēmas (DFS)
• Ieguldījumi klimata pārmaiņu vissmagāk skarto teritoriju ekonomiskai diversifikācijai – reģioniem
NUTS3 līmenī ar vislielāko oglekļa intensitāti, sociālajiem izaicinājumiem potenciālo darba vietu
zaudējumu kontekstā.
Taisnīgas pārkārtošanas plānu sagatavo VARAM. Plānoti pieci transformācija virzieni:
* kūdras nozares virzība uz klimatneitralitāti,
* atbalsts uzņēmējdarbībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstībai,
* uzņēmējdarbības “zaļināšanas" un produktu attīstības pasākumi,
* bezizmešu mobilitātes veicināšana pašvaldībās,
* prasmju attīstības, pilnveides un pārkvalifikācijas piedāvājuma attīstība
Ieguldījumi tiek plānoti 2021.–2027.gada darbības programmas ietvaros.

2021.gada aprīlī plānots EK iesniegt
Taisnīgās pārkārtošanās teritoriālo plānu
Regula stājas spēkā ātrākais
2021.g. maijā

2020

2022
2021

2024
2023

77 milj. EUR no DFS jāizlieto līdz
2029.gada beigām

121 milj. EUR no NextGen jāizlieto
līdz 2026.gada beigām

2026
2025

2028
2027

2029

Rīcība Covid-19 seku
mazināšanai ilgtermiņā Eiropas Atveseļošanas un
noturības mehānisms
(ANM/RRF)

23

24

Priekšlikums indikatīvo ANM plāna
finansējuma sadalījumam,
1,65 miljd. EUR

25

Paldies par uzmanību!
Vairāk informācijas:
www.esfondi.lv
www.fm.gov.lv
www.cfla.gov.lv
Plašāka informācija pieejama regulārajos ikmēneša un pusgada ziņojumos MK, kuri tiek
sūtīti arī SELK - http://www.esfondi.lv/zinojumi-Ministru-kabinetam

ANM plāna izstrādes process
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ANM plāna finansējuma sadalījums
pa tautsaimniecības nozarēm
2% 0% 2%
Primārās nozares

7%
5%

22%

Apstrādes rūpniecība
Būvniecība

10%

Transports un sakari
Informācijas un komunikācijas
pakalpojumi
Pētniecība un attīstība

28%

24%

Citi komercpakalpojumi
Valsts pārvalde

Preču imports ~10%
(e.g.transports, skeneri)

Administrēšana (IKT 1mEUR un
inovāciju LIAA 5mEUR ietvaros)
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Nākotnē indikatīvi plānotais
finansējums par nozarēm
(visi ES resursi ar līdzfinansējumu)
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Indikatīvi plānotā finansējuma
sadalījums pa resoriem (visi ES resursi)
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ES fondu 2014.–2020.gada plānošanas
perioda ieviešanas progress
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2014-2020 gadu perioda Valsts vides dienesta īstenots
lielais 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 un veikti maksājumi par 24,7 mij. euro. (t.sk. ERAF 20,1 milj.
euro)

Aktuālā situācija:

Sanācijas darbi progresē atbilstoši plānotajam. Ziemeļu dīķī darbi pabeigti un uzsākts pēcsanācijas
monitorings.

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
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perioda ietvaros 19,4 milj. euro.

2014-2020 gadu perioda lielais 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) 2 atbalstītas ārstniecības iestādes, 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.-03.2019.
Būvprojekta ekspertīze 05.2018.-09.2019.
Būvprojekta sadaļu ekspertīze (pēc nepieciešamības) tiks veikta līdz 04.2023.
Iepirkums būvniecībai 04.2019. – 07.2020.
Būvniecība 10.2020.-04.2023.
Autostāvvietas izbūve 05.2021. – 11.2023.
Iekārtu iegāde un montāža 01.2021.-12.2023.

Finanses:

Kopējās attiecināmās izmaksas – 140,4 milj. euro, t.sk.:
• ERAF 83,7 milj. euro
• Valsts budžets 52,3 milj. euro
• Slimnīcas privātais 4,4 milj. euro

Aktuālā situācija:

-

Risks:

Iekļauties plānotajos izpildes termiņos – grūti prognozēt, kā COVID-19 pandēmija var ietekmēt
iekārtu, aprīkojuma piegāžu termiņus un pieprasījuma pieaugumu pēc tām visā pasaulē.
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28.04.2020. EK apstiprināja DP grozījumus Nr.5 (saturu, papildus finansējumu)
02.06.2020. Valdība piešķīra papildus 20 milj. euro
27.08.2020. Noslēgts būvniecības līgums (izmaksas augstākas par sākotnēji plānotajām)
Lielā projekta pieteikuma grozījumi + JASPERS atbalsts procesā, EK apstiprinājums ~ Q3, 2021
Projekts tiks pabeigts līdz 31.12.2023.
Paveiktie būvdarbi (līdz 12.01.2021.): būvlaukuma iekārtošana, esošās ēkas un labiekārtojuma
demontāža, būvbedres rakšana, grunts ūdens pazemināšanas sistēma, pāļu, atbalstsienu un
rievsienu izbūve, ārējo ŪKT tīklu darbi.

2014-2020 gadu perioda AS «Pasažieru vilciens»
lielais projekts “Rīgas un Pierīgas pasažieru
pārvadājumu nodrošināšanai nepieciešamo
elektrovilcienu iegāde"
Atbildīgā iestāde – Satiksmes ministrija
Mērķis :

Veicināt ilgtspējīgu, videi draudzīgu sabiedriskā transporta izmantošanu, nodrošinot
regulārā intervāla grafika ieviešanu elektrificētajā zonā un palielinot cilvēku skaitu, kas
Rīgā, Pierīgā un Rīgas aglomerācijā izmanto videi draudzīgu transportu.
Projekts paredz 23 jaunu pasažieru elektrovilcienu iegādi, kas ir daļa no PV elektrovilcienu iepirkumā
paredzētā jauno elektrovilcienu skaita (32), kura ietvaros ir plānots kopumā iegādāties 32
elektrovilcienus, rezerves daļu fondu pieciem gadiem un izbūvēt elektrovilcienu remontu centru.
Elektrovilcienus paredzēts ekspluatēt līnijās Rīga – Jelgava, Rīga – Tukums un Rīga – Skulte.
Rādītājs: - 2,7 miljoni pārvadātie pasažieri videi draudzīgā sabiedriskajā transportā gadā

Īstenošanas
laiks:

Līguma par projekta īstenošanu noslēgšana ar CFLA ~ 01.2022.
Iepirkuma līguma nosacījumu izpildes nodrošināšana 08.2019. – 03.2023.
Ritošā sastāva pieņemšana ekspluatācijā 01.2022. – 03.2023.

Finanses:

Kopējās attiecināmās izmaksas – 161,2 milj. euro, t.sk.:
• ES fondu finansējums 114,2 milj. euro (KF 101 milj. euro un ERAF 13,2 milj. euro)
• Valsts budžets 47 milj. euro.

Aktuālā
situācija:

30.07.2019. Noslēgts elektrovilcienu iepirkuma līgums ar «Škoda Vagonka A.S.» – Projekta ieviešana
procesā
28.04.2020. EK apstiprināja DP grozījumus- ES fondu finansējumu
Lielā projekta pieteikums + JASPERS atbalsts procesā, EK apstiprinājums ~ 01.2022
Projekts tiks pabeigts līdz 31.12.2023.
Izsludināta projektu atlase ar projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu 26.02.2021.
Lai mazinātu tehniskās specifikācijas atbilstības un elektrovilcienu sertificēšanas riskus, 21.02.2021.
valdība piešķīra papildus 2 milj. euro elektrovilcienu ražošanas uzraudzības ārpakalpojuma līguma
slēgšanai.

Risks

«Škoda Vagonka A.S.» vairākkārtīgi ir informējusi par COVID-19 pandēmijas uzliesmojumu un
ārkārtas situācijas izsludināšanu Čehijas Republikā, kā arī norādījusi, ka tas ietekmē elektrovilcienu
piegādes grafiku.
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Īpaši uzraugāmie investīciju snieguma rādītāji kopumā drošībā* = 27 no 30 iznākuma rādītājiem
(labā puse zaļie un dzeltenie) = sasniegti vai līgumos
Grafikā punkti un numuri ir investīciju «kodi» = apzīmē konkrēta specifiskā
atbalsta mērķa rādītāju; operatīvie vērtību dati līdz 28.01.2021.
* Snieguma ietvara iznākuma rādītājiem jāsasniedz 65% no darbības programmā noteiktās mērķa
vērtības, lai izvairītos no EK finanšu korekcijas.
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Budžeta izdevumu prognoze 2014-2020 periodā

Milj. euro

2020.g. «sabremzēšanās» dēļ:
(1)pārtraukti transporta projekti,t.sk.dzelzceļa
elektrifikācija;
(2)Pārstrukturēti ES fondi 640,1 milj., pārdales Covid-19
seku mazināšanai, ekonomikas aktivizēšanai;
(3)Negatīva Covid-19 ietekme projektu tempam (izmaiņas
ieviešanā (attālināti), fokusa maiņa, pagarinājumi utml)
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27.01.2021 Budžeta izdevumu prognoze 2014.-2020. g. ES fondu plānošanas periodā (Kopā 5 162 milj. euro)
27.01.2021 Indikatīvie ar būvniecību saistītie izdevumi 2014.-2020. g. ES fondu plānošanas periodā (Kopā 3 211 milj. euro)
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