PĀRSKATS PAR EIROPAS SAVIENĪBAS STRUKTŪRFONDU UN
KOHĒZIJAS FONDA 2014 - 2020. GADA PLĀNOŠANAS PERIODA
INVESTĪCIJU PROGRESU LĪDZ 2017. GADA 30. JŪNIJAM
Pārskatā iekļauta informācija atbilstoši Saeimas Publisko izdevumu un
revīzijas komisijas 2015. gada 4. novembra vēstulē Nr. 142.9/12-130-12/15 par
atskaišu iesniegšanu norādītajiem jautājumiem: (1) Eiropas Savienības
struktūrfondu un Kohēzijas fonda (turpmāk - ES fondu) 2014 - 2020. gada
plānošanas periodā veicamo vadības pasākumu (uzdevumu) grafiks un tā
izpildes gaita; (2) Specifisko atbalsta mērķu (turpmāk - SAM)/pasākumu
ieviešanas grafiks un tā izpildes gaita; (3) SAM/pasākumu projekti un tiem
izmaksātais finansējums; (4) ES fondu vadības riski un to pārvaldība.
I ES fondu 2014-2020.gada plānošanas periodā veicamo vadības pasākumu
(uzdevumu) grafiks un tā izpildes gaita
Galveno vadības pasākumu grafika izpildes progress apkopots
1. pielikumā “Kohēzijas politikas ES fondu 2014 - 2020. gada plānošanas
periodā veicamo vadības pasākumu (uzdevumu) grafiks un tā izpildes gaita”1.
II SAM/pasākumu ieviešanas grafiks un tā izpildes gaita
Aicinām skatīt aktuālo ieviešanas statusu ikmēneša ziņojumos, kas
nosūtīti arī Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai2. Zemāk
atspoguļots MK noteikumu apstiprināšanas plāns un faktiskā izpilde līdz
2017. gada 4. jūlijam.
Grafiks Nr.1. 2017.-2019. gadā apstiprināmo MK noteikumu plāns (faktiskie dati līdz
2017. gada 4. jūlijam3, milj. euro).
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Plānotais apstiprināto MK noteikumu finansējums
Apstiprināto MK noteikumu finansējums
Pastāvīgi tiek veikti daudz un dažādi operatīvi un zemāka līmeņa pasākumi, procesi un uzdevumi atbilstošai un
efektīvai risku pārvaldībai, investīciju pārraudzībai un izvērtēšanai.
2
Nosūtīti ar vēstulēm 2017. gada 3. maijā (Nr. 16-01.2/3543), 2017. gada 30. maijā (Nr. 16-01.2/4441) un
2017.gada 28. jūnijā (Nr. 16-01.2/5040).
3
Apstiprināmo MK noteikumu apjoms salīdzinot ar iepriekš sniegto informāciju, pieaudzis par 13.milj. euro, kas
saistīts ar 2017. gada 28. martā apstiprinātajiem Inčukalna projekta MK noteikumiem, kas ietver arī virssaistību
finansējumu.
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III SAM/pasākumu projekti un tiem izmaksātais finansējums
ES fondu 2014. - 2020. gada plānošanas periodā līdz 2017. gada
30. jūnijam kopā noslēgti līgumi ar finansējuma saņēmējiem par 468 projektu
īstenošanu ar ES finansējumu 1 859,2 milj. euro apmērā jeb 42,1 % no pieejamā
ES fondu finansējuma (pieaugums par 5,7 %, salīdzinot ar datiem līdz
2017. gada 31. martam). Skat. grafiku Nr. 2 un Nr. 3.
Grafiks Nr.2. ES fondu 2014. - 2020. gada plānošanas perioda investīciju progress līdz
2017. gada 30. jūnijam, ES fondu finansējums, milj. euro; progress pret datiem līdz
2016. gada 31. martam.
Kopā: 4 484,5 (101,5%)

4 418,2 (100%)
Pieejamais ES fondu finansējums

66,3 (1,5%)
2 980,3 (67,5%) ↑16,8%

Iesniegti projekti, skaits - 1055
Noraidīti/atsaukti projekti, skaits - 341

203,3 (6,8% no iesniegtajiem projektiem)
66,2 (32,6% no noraidītajiem/atsauktajiem projektiem)

Apstrīdēti projekti, skaits - 96

1 928,2 (43,6%) ↑4,6%

Apstiprināti projekti, skaits - 517
Noslēgti līgumi, skaits - 468

1 859,3 (42,1%) ↑5,7%
373,7 (8,5%) ↑1,6%

Veikti maksājumi projektos
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Pieejamais ''virssaistību'' apjoms (53 +13 Inčukalns MK 28.03.2017.)

2017. gada maksājumu plāns un tā izpildes statuss pret 2017. gada
14. marta MK sēdē informatīvā ziņojuma 4. pielikumā norādīto, ilustrēts grafikā
Nr. 34.

Detalizēta informācija par katra SAM plāna izpildi pieejama tīmekļa vietnē http://www.esfondi.lv/finansu-unraditaju-plani-to-izpilde.
4
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Grafiks Nr.3. ES fondu 2014. - 2020. gada plānošanas perioda maksājumu plānu izpilde
2017. gadā, ES fondu finansējums kumulatīvi, milj. euro5
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Maksājumu izpilde 2017. gada II ceturkšņa laikā kopumā nedaudz
atpaliek no perioda plāna – izpilde 95,3 %. Savukārt gada plāns (435,6 milj.
euro)6 izpildīts 30,3 % apmērā.
Ar izsludinātajām projektu iesniegumu atlasēm var iepazīties Centrālās
finanšu un līgumu aģentūras tīmekļa vietnē7. Detalizēta informācija par
noslēgtajiem līgumiem un to finansējumu pieejama ES fondu tīmekļa vietnē 8.
Savukārt aktuālā informācija par ES fondu investīciju progresu tiek apkopota
reizi mēnesī un ir pieejama ES fondu tīmekļa vietnē9.
IV ES fondu vadības riski un to pārvaldība10
2017. gada 7. martā risku vadības darba grupas sanāksmē tika izvērtēti
galvenie identificētie riski un apstiprināti to mazināšanas pasākumi 2017. gadā
ar mērķi sekmēt un intensificēt ES fondu investīciju ieguldīšanu
tautsaimniecībā, vienlaikus saglabājot drošu finanšu pārvaldību un valsts un ES
budžeta finanšu interešu aizsardzību. FM proaktīvi identificē nozīmīgākos riskus
un kā risku novēršanas un ātrākas lēmumu pieņemšanas instruments tiek efektīvi
izmantotas arī finanšu ministres iniciētas bilaterālās sarunas ar nozaru
Kohēzijas politikas vadības informācijas sistēmas dati uz 2017.gada 31.martu, kas iegūti 2017.gada 4.aprīlī.
Skatīt informatīvā ziņojuma par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas
zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas
investīciju progresu līdz 2016.gada 31.decembrim 4.pielikumu: http://www.esfondi.lv/zinojumi-Ministrukabinetam.
7
Informācija pieejama tīmekļa vietnē http://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases.
8
Informācija pieejama tīmekļa vietnē http://www.esfondi.lv/es-fondu-projektu-mekletajs.
9
Informācija pieejama tīmekļa vietnē http://www.esfondi.lv/finansu-un-raditaju-plani-to-izpilde.
10
Vadošā iestāde saskaņā ar iekšējām procedūrām veic augstākā līmeņa ES fondu vadības risku pārvaldību, kas
pamatā aptver plānošanas dokumentu līmeni un vadības un kontroles sistēmas darbību, nepieciešamības
gadījumā ņemot vērā arī zemāka līmeņa (ES fondu atbildīgo iestāžu un sadarbības iestādes) risku pārvaldības
procesā apzinātos draudus kopīgo ES fondu mērķu sasniegšanai. Lai nodrošinātu kvalitatīvu un efektīvu ES
fondu risku pārvaldību, ar FM rīkojumu ir izveidota risku pārvaldības darba grupa. Šīs darba grupas sanāksmes
tiek organizētas ne retāk kā reizi gadā. Viens no risku darba grupas uzdevumiem ir izvērtēt un saskaņot
vispārējos ES fondu vadībā identificētos risku vadības pasākumus un analizēt to izpildes efektivitāti.
5
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ministriem par konkrētiem aktuāliem vai problēmu jautājumiem un to
operatīviem risinājumiem.
Pārskata 2.pielikumā ir apkopota piecu 2017. gada prioritāro vadības risku
pārvaldības pasākumu īstenošana.
Par efektīvu risku pārvaldību liecina arī fakts, ka Latvija ir saņēmusi
Eiropas Komisijas (turpmāk - EK) pozitīvu atzinumu11, kas apstiprina Latvijas
ES fondu vadības un kontroles sistēmas efektīvu darbību, kas ļauj EK paļauties,
ka Latvija ES fondus izmanto likumīgi un pareizi, ievērojot pareizas finanšu
pārvaldības principu. EK atzinums apstiprina veikto pārbaužu efektivitāti par
grāmatvedības gadā (no 2015. gada 1. jūlija līdz 2016. gada 30. jūnijam)
deklarētajiem maksājumiem. Tas nozīmē, ka Centrālā finanšu un līgumu
aģentūra kā vienīgā sadarbības iestāde 2014. – 2020. gada plānošanas periodā
pārliecinoši nodrošina ES fondu līdzfinansēto projektu pareizu un likumīgu
administrēšanu. Vienlaikus EK pauž pateicību Revīzijas iestādei par ES fondu
vadības un kontroles sistēmas audita rezultātiem, kas pamato tās atbilstību
normatīvajiem aktiem un veiksmīgo praktisko funkcionalitāti.

Finanšu ministre

D.Reizniece-Ozola

Ziepniece, 67095614
ieva.ziepniece@fm.gov.lv

Plašāka informācija pieejama FM tīmekļa vietnē
http://www.fm.gov.lv/lv/aktualitates/jaunumi/es_fondi/55269-eiropas-komisija-atzinigi-verte-latvijas-es-fonduvadibu-un-kontroli
11
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