INFORMATĪVAIS ZIŅOJUMS PAR EIROPAS SAVIENĪBAS STRUKTŪRFONDU
UN KOHĒZIJAS FONDA INVESTĪCIJU IEVIEŠANAS STATUSU
2016.GADA FEBRUĀRĪ1
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).
Attiecīgi Finanšu ministrija sniedz pieejamo operatīvo informāciju par ES fondu 2007.–
2013.gada plānošanas periodu un 2014.–2020.gada plānošanas periodu. Vienlaikus, lai
novērstu informācijas dublēšanos, plašāka informācija būs pieejama regulārajā pusgada
informatīvajā ziņojumā2, kas iesniedzams Ministru kabinetā līdz 2016.gada 1. martam.
2.

2007.–2013.gada plānošanas perioda ietvaros 2016.gadā līdz 31.janvārim:

2.1. 2007.-2013.gada plānošanas periods ir tuvu noslēgumam. Lai sekmīgi to pabeigtu,
atbildīgajām un sadarbības iestādēm ir jānodrošina pēdējo maksājuma pieprasījumu un
maksājuma rīkojumu iesniegšana Valsts kasē ne vēlāk kā līdz 2016.gada 31.martam un
jāsniedz veikto izdevumu atbilstības apliecinājumi Valsts kasei līdz 2016.gada 30.jūnijam.
Prognozes liecina, ka kopā plānošanas periodā Latvijai būs izdevies sekmīgi izmantot Eiropas
Savienības finansējumu 100% apmērā, t.i. 4,5 mljrd. euro. Atbilstoši iestāžu kompetencei
joprojām ir uzraugāmi atsevišķi projekti, kuriem mērķu sasniegšanas termiņš ir ticis
pagarināts un jāveic citi risku vadības pasākumi, t.sk. projektu rezultātu ilgtspējas un
izmantošanas tam paredzētajam mērķim uzraudzība periodā pēc projektu ieviešanas.
Vienlaikus vēl līdz 2016.gada 31.martam. iespējami pēdējie maksājumi ES fondu projektos
un līdz 2016.gada 30.jūnijam jāsniedz gala izdevumu deklarācijas un apliecinājumi Valsts
kasei. Noslēgtajos projektu līgumos maksimāli vēl iespējami maksājumi 275,6 milj. euro,
t.sk. lielākais apjoms (254,3 milj. euro) koncentrējas 4 atbildīgo iestāžu pārziņā esošo jomu
projektu ietvaros (skat. zemāk norādīto jomu uzskaitījumu, kā arī grafikā Nr.1).
Jomas ar lielākajiem iespējamiem maksājumiem noslēgtajos līgumos (dati uz 2016.gada
31.janvāri) ES fondu finansējums:
1) Izglītības un zinātnes ministrijai - mācību aprīkojuma modernizācija profesionālās
izglītības programmā - 34,4 milj. euro
2) Satiksmes ministrijai – TEN-T dzelzceļa posmu rekonstrukcija - 25,0 milj. euro
3) Ekonomikas ministrijai - centralizētā siltumapgāde - 15,7 milj. euro
4) Ekonomikas ministrijai - augstas pievienotas vērtības investīcijas - 15,5 milj. euro
5) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai - informācijas un komunikāciju
tehnoloģijas - 14,2 milj. euro
6) Ekonomikas ministrijai - kompetences centri - 12,0 milj. euro
7) Satiksmes ministrijai - lielo ostu infrastruktūras attīstība - 11,9 milj. euro
8) Satiksmes ministrijai - ilgtspējīgas transporta sistēmas attīstība 11,9 milj. euro
Ziņojumā tiek sniegta uz tā sagatavošanas brīdi aktuālākā informācija, kas pieejama ES fondu vadības
informācijas sistēmā vai atsevišķos gadījumos cita veida apkopojumos atšķirīgos atskaites datumos, kas
ziņojumā tiek norādīti.
2
“Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas
finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas investīciju
progresu līdz 2015.gada 31.decembrim”
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9) Izglītības un zinātnes ministrijai - zinātniskās infrastruktūras attīstība - 10,0 milj. euro
10) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai - reģionālo centru izaugsmes
veicināšana - 9,3 milj. euro
Grafiks Nr.1 “Teorētiski iespējamie maksājumi līdz 2016.gada 31.martam, milj. euro, % no līgumu
summas”
8,3

Ekonomikas ministrija (10,6%)

8,3 4,6 0,02
79,2

42,6

Izglītītbas un zinātnes ministrija (8,6%)
Satiksmes ministrija (5,3%)
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
(3,4%)
Veselības ministrija (3,7%)
Atbalsts ES fondu vadībai (7,3%)

65,9
66,7

Kultūras ministrija (9,4%)
Labklājības ministrija (0,01%)

2.2. Darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” 2.2.prioritātes “Finanšu
resursu pieejamība” finanšu vadības instrumentos vēl līdz 2016.gada 30.jūnijam mezanīna
aizdevumu, kā arī konkurētspējas (kredīta) un eksporta garantiju programmās un 31.oktobrim
riska kapitāla programmā pieejams finansējums un iespējams sniegt atbalstu komersantiem
riska kapitālam 17,8 milj. euro, kā arī mezanīna aizdevumiem un garantijām 79 tūkst. euro
apmērā. Attiecīgi, kamēr 2014-2020.gadu plānošanas perioda ietvaros šobrīd vēl tiek
izstrādāti šāda veida atbalsta instrumenti, šobrīd pieejamais finansējums 2007.-2013.gadu
plānošanas perioda ietvaros mazina risku finanšu pieejamībai un finansējuma “pārrāvumam”
starp periodiem. Vairāk informācijas par finanšu instrumentiem pieejama ES fondu tīmekļa
vietnē http://www.esfondi.lv/finansu-instrumentu-ieviesanas-statuss, kā arī attīstības finanšu
institūcijas ALTUM tīmekļa vietnē http://www.lga.lv/index.php.
Tabula 1. Finanšu instrumentu investīciju progress līdz
finansējums, euro
Finanšu instrumenti
2.2.1.1.aktivitāte “Ieguldījumu fonds
investīcijām, paaugstināta riska
aizdevumos, riska kapitāla fondos un
cita veida finanšu instrumentos”.
2.2.1.4.1.apakšaktivitāte “Atbalsts
aizdevumu veidā komersantu
konkurētspējas uzlabošanai”
2.2.1.4.2.apakšaktivitāte “Mezanīna
aizdevumi un nodrošinājuma
garantijas saimnieciskās darbības
veicēju konkurētspējas uzlabošanai”
Kopā:

2015.gada 31.decembrim, ES fondu

Pieejamais finansējums
(ieskaitot uzkrātos % no brīvo
līdzekļu ieguldīšanas, nav
iekļautas vadības izmaksas)

Faktiskā izpilde
līdz 2015.gada
31.decembrim

Atlikušie
maksājumi
2016.gadā

65 868 539

48 106 385

17 762 154

57 067 981

56 994 336

73 645

18 540 336

17 826 748

713 588

141 476 856

122 927 469

18 549 387
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3. 2014.–2020.gada plānošanas periods:
3.1. Turpināts intensīvs darbs pie specifisko atbalsta mērķu (turpmāk – SAM) un to
pasākumu īstenošanas nosacījumu izstrādes un atlašu uzsākšanas, kā arī citu uzsākšanas
priekšnosacījumu izpildes. Tāpat veikti pasākumi, lai paātrinātu ES fondu 2014.–2020.gada
plānošanas perioda investīciju kvalitatīvu uzsākšanu un finansēšanas nepārtrauktību nozarēs.
3.2. Partnerības līguma3 apstiprināšanas brīdī neizpildīti/daļēji izpildīti bija 15 ex-ante
nosacījumi, no tiem aktuālais statuss šāds:
1) Izpildīti 10 ex-ante nosacījumi transporta, izglītības un zinātnes, veselības, sociālās
iekļaušanas, valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšanas jomās;
2) 4 ex-ante nosacījumu izpildes informācija atkritumu, ūdenssaimniecības, risku
pārvaldības nozarēs un e-iepirkumu procedūru ieviešanai ir iesniegta izvērtēšanai
Eiropas Komisijai;
3) Lai Latvija pilnībā izpildītu saistības ex-ante nosacījumu izpildē, indikatīvi 2016.gada
martā Eiropas Komisijai plānots iesniegt pēdējā ex-ante nosacījuma izpildes informāciju
izglītības jomā par priekšlaicīgas mācību pamešanas iemesliem.
3.3.
Investīciju progress atspoguļots grafikā Nr.2, bet plašāka kopsavilkuma informācija
par apstiprinātajiem projektiem un noslēgtajiem līgumiem, kā arī veiktajiem maksājumiem
pieejama ES fondu tīmekļa vietnē http://www.esfondi.lv/14-20_finansu-progress. Savukārt, ar
līdz šim uzsāktajām projektu iesniegumu atlasēm var iepazīties Centrālās finanšu un līgumu
aģentūras tīmekļa vietnē http://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases).
Grafiks Nr. 2 “ES fondu investīciju progress līdz 2016.gada 15.februārim, milj. euro, % no ES fondu
finansējuma”
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3.4. Aktualizētās investīciju gaitas un finanšu plūsmu prognozes liecina par Latvijai
joprojām iespējamu izpildīt Eiropas Komisijas noteiktos maksājumu mērķus (sarkanās
līnijas), lai neiestātos ES finansējuma zaudēšana, pie nosacījuma, ka atbilstoši un proaktīvi
tiek vadīti konstatētie investīciju uzsākšanas kavējumu un citi riski. Lai nodrošinātu
konsekventu SAM/pasākumu īstenošanas nosacījumu izstrādes un uzsākšanas procesa
uzraudzību, ar Ministru kabineta regulāro pusgada informatīvo ziņojumu, kas iesniedzams
Ministru kabinetā līdz 2016.gada 1.martam, tiks aktualizēts SAM ieviešanas laika grafiks 4,
aktualizējot 2016.gadā veicamos investīciju ieviešanas soļus. Attiecīgi līdz šim par atskaites
punktu izmantotais sākotnējais SAM laika grafiks zaudēs aktualitāti, tāpēc tas šī ziņojuma
pielikumā pievienots netiek. Nākamajā ikmēneša ziņojumā ieviešanas progress tiks vērtēts jau
pret aktualizēto laika grafiku.
4. Valsts budžeta izdevumi Kohēzijas politikas ES fondu projektiem:
4.1. 2007.-2013.gadu plānošanas perioda ES fondu valsts budžeta izdevumu plāna
neizpilde 2016.gada janvārī ir 24,9 milj. euro jeb 54,6% Skatīt tabulu Nr.2. 2016.gada pirmajā
ceturksnī ministriju budžetos kopumā ieplānoti 152,9 milj. euro, izpildīti 13,6% no ceturkšņa
plāna5. Atšķirība starp atlikušajiem maksājumiem (skatīt 2.1. punktu) un valsts budžeta
līdzekļu plānu veidojas, jo maksājumos iekļautas arī atmaksas valsts pamatbudžetā par
līdzekļiem, kas izlietoti iepriekš, ja finansējuma saņēmējs ir valsts budžeta finansēta iestāde.
Lielākās neizpildes6: (1) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pasākumā, kas
vērsts uz vides aizsardzības infrastruktūras izveidi 5,7 milj. euro, kā arī uz vēsturiski
piesārņoto vietu sanāciju un Liepājas Karostas ilgtspējīgu attīstību vērstās aktivitātēs –
attiecīgi 2,9 milj. euro un 1,5 milj. euro; (2) Ekonomikas ministrijas administrētajās
aktivitātēs un apakšaktivitātēs pasākumā “Enerģētika” 3,2 milj. euro, aktivitātēs un
apakšaktivitātēs pasākumā “Uzņēmējdarbības infrastruktūras un aprīkojuma uzlabojumi” 2,4
milj. euro aktivitātēs un apakšaktivitātēs pasākumā “Inovācijas” 5,7 milj. euro. Maksājumu
plānu izpildes novirzes skaidrojamas ar iestāžu veiktajām projektu noslēgumu pārbaudēm, kas
jānoslēdz līdz š.g. 31.martam, pēc kā būs zināms gala rezultāts plānošanas periodā. Detalizēta
informācija par valsts budžeta izlietojumu 2016.gadā pieejama ES fondu tīmekļa vietnē
http://www.esfondi.lv/es-fondu-valsts-budzeta-izpilde.
Tabula 2. 2007-2013.gadu plānošanas periods: Valsts budžeta līdzekļu izlietojums līdz 2016.gada
31.janvārim, euro.
Atbildīgā iestāde
Ekonomikas ministrija
Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrija
Veselības ministrija
Kultūras ministrija
Izglītības un zinātnes ministrija
Satiksmes ministrija
Kopā:

Plāns 01.01.2016.
- 31.01.2016.

Faktiskā izpilde
01.01.2016. 31.01.2016.

Izpilde,%

Neizpilde

22 077 875

7 508 845

34,0

14 569 030

14 181 938

3 931 307

27,7

10 250 631

1 053 034
44 520
323 254
7 977 416
45 658 037

971 462
38 840
323 252
7 977 415
20 751 122

92,3
87,2
100,0
100,0
45,4

81 572
5 680
2
1
24 906 916

Līdz 31.01.2016.

Saskaņots Ministru kabinetā 2015.gada 14.jūlijā.
Ņemot vērā MK 2010.gada 9.novembra noteikumu Nr.1041 “Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi
Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu
veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība” 30.2. punktā noteikto, pēdējie perioda maksājumi
veicami līdz 2016.gada marta beigām.
6
Skaidrojums kopumā iekļauts ziņojuma 2.1. punktā.
4
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4.2. 2014.-2020.gadu plānošanas perioda ietvaros 2016.gadā līdz 31.janvārim ES fondu
valsts budžeta izdevumu plāna neizpilde ir 1,8 milj. euro jeb 28,7% no perioda plāna jeb 8,2%
no 98,1 milj. euro gada plāna. Skatīt tabulu Nr.3.
Tabula 3. 2014-2020.gadu plānošanas periods: Valsts budžeta līdzekļu izlietojums līdz 2016.gada
31.janvārim, euro.
Atbildīgā iestāde
Finanšu ministrija
Labklājības ministrija
Izglītības un zinātnes ministrija
Ekonomikas ministrija
Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrija
Valsts kanceleja
Satiksmes ministrija
Veselības ministrija
Kopā:

Plāns
01.01.2016. 31.01.2016.

Faktiskā izpilde
01.01.2016. 31.01.2016.

1 246 447
1 451 353
751 056
172 006

Līdz 31.01.2016.

164 975
932 536
608 654
127 484

Izpilde,%
13,2
64,3
81,0
74,1

Neizpilde
1 081 472
518 817
142 402
44 522

87 629

49 816

56,8

37 813

26 654
6 133 898
2 000
9 871 043

10 413
6 126 618
1 297
8 021 793

39,1
99,9
64,8
81,3

16 241
7 280
703
1 849 250

Budžeta izdevumu plāna salīdzinoši lielākais apjoms paredzams 2016.gadā otrajā pusē līdz ar
projektu apstiprināšanu pēc specifisko atbalsta mērķu un pasākumu MK noteikumu
apstiprināšanas. Plašāka informācija par budžeta izdevumu plānojumu visa perioda ietvaros
pieejama http://www.esfondi.lv/es-fondu-finansesanas-plani-merki-prognozes-1.

Finanšu ministre

D.Reizniece-Ozola

23.02.2016 09:36
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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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