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INFORMATĪVAIS ZIŅOJUMS PAR EIROPAS SAVIENĪBAS STRUKTŪRFONDU
UN KOHĒZIJAS FONDA INVESTĪCIJU PROGRESU LĪDZ 2015.GADA
31.JŪLIJAM1
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.jūlijam:
2.1. Kopumā nacionālais maksājumu mērķis finansējuma saņēmējiem2 nav izpildīts.
Lielākā neizpilde, tā pat kā iepriekšējos mēnešos, absolūtos skaitļos ir Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai – 38,9 milj. euro jeb 41,6% no plānotā. Ņemot vērā atbildīgo
iestāžu prognozes3, nacionālos maksājumu mērķus finansējuma saņēmējiem nav izpildījusi
Izglītības un zinātnes ministrija (4,7 milj. euro) un Satiksmes ministrija (0,8 milj. euro).
Prognoze maksājumu mērķu izpildei 2015.gadā samazinājusies par 52,2 milj. euro,4
galvenokārt pārplānojot to uz 2016.gada pirmo ceturksni, kā arī samazinot kopējo plānoto
maksājumu apjomu līdz perioda beigām par 14 milj. euro. Zemāk esošā tabula atspoguļo
plānotos maksājuma mērķus līdz 2015.gada 31.jūlijam un to izpildi. Detalizēta informācija
par nacionālo mērķu izpildi 2015.gadā aktivitāšu dalījumā pieejama ES fondu tīmekļa vietnē
http://www.esfondi.lv/page.php?id=909.
Tabula 1. Atbildīgo iestāžu nacionālo mērķu izpilde līdz 2015.gada 31.jūlijam, euro.
Atbildīgā iestāde

Atbildīgo
iestāžu
mērķis
01.01.2015. 31.07.2015.

Atbildīgo
iestāžu
prognoze
01.01.2015.
- 31.07.2015

Izmaksāts
finansējuma
saņēmējiem
01.01.2015. 31.07.2015.

101 722 095

117 965 442

93 159 944

Līdz 31.07.2015

Iepriekšējā mēnesī

Izpilde (pret
prognozi),%

Neizpilde

Izpilde (pret
prognozi),%

Neizpilde

117 162 685

99,3

802 757

100,1

-

53 461 214

54 374 683

101,7

-

104,7

-

67 019 033

61 578 898

56 875 353

92,4

4 703 546

100,0

-

Ekonomikas ministrija

58 403 382

64 824 386

70 630 027

109,0

-

102,1

-

Veselības ministrija

9 816 266

7 041 228

7 054 750

100,2

-

81,2

1 200 514

Satiksmes ministrija
Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības
ministrija
Izglītības un zinātnes
ministrija

Finanšu ministrija

8 024 530

7 954 188

7 971 474

100,2

-

98,6

113 765

Kultūras ministrija

7 496 587

4 932 026

5 455 096

110,6

-

100,0

-

Labklājības ministrija

4 614 057

3 925 838

3 925 838

100,0

-

100,0

-

781 232

228 873

289 104

126,3

-

100,0

-

351 037 127

321 912 094

323 739 009

100,6

5 506 303

100,8

1 314 279

Valsts Kanceleja
Kopā:

Finanšu instrumentiem investīciju progress līdz 2015.gada 30.jūnijam.
Ministru kabineta 2015.gada 10.marta sēdes protokola Nr.14 27.§ 9.punkts. Pieejams Ministru kabineta tīmekļa
vietnē: http://tap.mk.gov.lv/mk/mksedes/saraksts/protokols/?protokols=2015-03-10
3
Precizētās maksājumu prognozes 2015.-2016.gadam uz 2015.gada 28.jūliju pieejamas
http://www.esfondi.lv/page.php?id=909
4
Vienlaikus EM un SM palielinājusi plānoto prognozi 2015.gadam. EM par 8,2 milj. euro un SM par 4,2 milj.
euro
1
2
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2.2. ES fondu valsts budžeta izdevumu plāna neizpilde ir 18,1 milj. euro jeb 5,1% neizpildes palielinājums no 5,9 milj. euro 2015.gada jūnija beigās. Šobrīd ministriju budžetos
līdz 2015.gada beigām ieplānoti 607,4 milj. euro, izpildīti 55,3% no gada plāna. Lielākās
neizpildes konstatētas Ekonomikas ministrijas administrētajās aktivitātēs un apakšaktivitātēs,
kas vērstas uz nacionālās nozīmes velotūrisma produkta attīstību 0,5 milj. euro, centralizētās
siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanu 0,7 milj. euro, biznesa inkubatoru atbalstu
0,5 milj. euro, ārējo tirgu apgūšanu 0,4 milj. euro un atbalstu nodarbināto apmācībām
komersantu konkurētspējas veicināšanai 0,4 milj. euro, Izglītības un zinātnes ministrijas
administrētajās apakšaktivitātēs, kas vērstas uz sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības
veicināšanu 0,9 milj. euro un informācijas tehnoloģiju infrastruktūras un informācijas sistēmu
uzlabošanu zinātniskajai darbībai 2,3 milj. euro, Satiksmes ministrijas administrētajā
aktivitātē ilgtspējīga sabiedriskā transporta sistēmas attīstība 1,9 milj. euro, kā arī Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas administrētajās aktivitātēs, kas vērstas uz
vēsturiski piesārņoto vietu sanāciju 1,8 milj. euro un plūdu risku mazināšanu 0,6 milj. euro.
Tāpat kā iepriekš, neizpilde vērojama arī informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu
attīstības aktivitātē – Ekonomikas ministrijas projektā “Būvniecības informācijas sistēmas
izstrāde” 1,9 milj. euro, Latvijas Republikas Prokuratūras projektā “Prokuratūras informācijas
sistēmas projekts tiesu sistēmas attīstībai” 2,5 milj. euro. Zemāk esošajā tabulā atspoguļots
ministriju budžeta plāns un tā izpilde līdz 2015.gada 31.jūlijam. Detalizēta informācija par
valsts budžeta izlietojumu 2015.gadā pieejama ES fondu tīmekļa vietnē
http://www.esfondi.lv/page.php?id=1141.
Tabula 2. Atbildīgo iestāžu valsts budžeta izlietojums līdz 2015.gada 31.jūlijam, euro.
Atbildīgā iestāde

Satiksmes ministrija
Ekonomikas
ministrija
Izglītības un
zinātnes ministrija
Vides aizsardzības
un reģionālās
attīstības ministrija
Finanšu ministrija

Atbildīgo
iestāžu plāns
01.01.2015. 31.07.2015.
103 934 111

Faktiskā
izpilde
01.01.2015. 31.07.2015.
102 034 482

Izpilde,%

Neizpilde

Izpilde,%

Neizpilde

98,2

1 899 629

100,0

76 631 815

73 247 879

95,6

3 383 936

99,5

56
298 096

74 932 157

71 558 594

95,5

3 373 563

99,4

365 771

71 410 997

64 134 277

89,8

7 276 720

92,1

4 266 341

Līdz 31.07.2015

Iepriekšējā mēnesī

10 742 465

9 406 616

87,6

1 335 849

92,4

650 780

Veselības ministrija

7 689 173

7 629 720

99,2

59 453

100,0

2 317

Kultūras ministrija

6 026 820

6 011 873

99,8

14 947

100,0

257

Labklājības
ministrija
Valsts Kanceleja

1 683 574

1 191 736

70,8

491 838

96,5

42 579

731 590

509 658

69,7

221 932

60,2

267 471

353 782 702

335 724 834

94,9

18 057 868

97,9

5 893 666

Kopā:

2.3. Informācija par darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” 2.2.prioritātes
“Finanšu resursu pieejamība” finanšu vadības instrumentos komersantiem veiktas
investīcijas, faktiski izmaksāti aizdevumi un izsniegtas garantijas par 12,9 milj. euro jeb
32,1% no 2015.gada otrā ceturkšņa noteiktā mērķa, kas ir ļoti vājš rādītājs. Detalizēta
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informācija par finanšu instrumentiem līdz 2015.gada 30.jūnijam pieejama ES fondu tīmekļa
vietnē http://www.esfondi.lv/page.php?id=1064 kā arī informatīvajā ziņojumā 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 30.jūnijam5.
3. 2014.–2020.gada plānošanas periods:
3.1. 2015.gada II pusgadā plānots uzsākt ievērojamu skaitu specifisko atbalsta mērķu
(turpmāk – SAM)/pasākumu īstenošanu izglītības, transporta, kā arī uzņēmējdarbības jomā,
tomēr vēl nav izpildīti SAM/pasākumu uzsākšanas priekšnosacījumi (ex-ante nosacījumi,
projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji, Ministru kabineta noteikumi par SAM/pasākumu
īstenošanu). Jākāpina temps ES fondu 2014.–2020.gada plānošanas perioda plānoto
investīciju novirzīšanai tautsaimniecībā, īpaši 2016.gadā plānotajām investīcijām. Pārskatot
SAM/pasākumu ieviešanas laika grafiku (izskatīts Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija
sēdē), vadošā iestāde vērš uzmanību, ka tiek kavēta vairāku SAM uzsākšanas
priekšnosacījumu izpilde, kā arī ieviešanas nosacījumu izstrāde atsevišķu atbildīgo iestāžu
(Ekonomikas ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Kultūras ministrijas, Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Veselības ministrijas) pārziņā esošajiem
SAM, kā rezultātā nevar uzsākt projektu iesniegumu atlases. Detalizētāku informāciju par
kavētajiem SAM/pasākumu ieviešanas nosacījumiem un to izstrādi skatīt pievienotajā
informatīvā ziņojuma pielikumā (Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda
2014.–2020.gada plānošanas perioda SAM ieviešanas laika grafiks uz 31.07.2015.).
3.2. Vēršam uzmanību, ka kavējot noteiktos termiņus pirmajos SAM ieviešanas posmos
(projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju apstiprināšana un Ministru kabineta noteikumu
iesniegšana izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē) ir vērojama tendence atbildīgajām
iestādēm saīsināt termiņus, kas paredzēti projektu iesniegumu vērtēšanai, samazinot Centrālai
finanšu un līgumu aģentūrai noteikto laiku projektu vērtēšanai, kā rezultātā var ciest projektu
kvalitāte un palielināties neatbilstību riski. Līdz ar to aicinām atbildīgās iestādes ievērot ES
fondu 2014.–2020.gada plānošanas perioda vadības likuma 29.pantā noteiktos trīs mēnešus
projektu vērtēšanai, kā arī darboties profesionāli, vadoties pēc labas pārvaldības un sadarbības
principiem, tostarp, ievērojot normatīvajos aktos noteiktos termiņus.
3.3. 2015.gadā līdz 31.jūlija beigām ES fondu valsts budžeta izdevumu plāna neizpilde ir
0,4 milj. euro jeb 1,2% no perioda plāna. Ministriju budžetos līdz 2015.gada beigām ieplānoti
49,2 milj. euro, izpildīti 69,8% no gada plāna, atšķirībā no iepriekšējiem pārskata periodiem
pārsniedzot 2007.-2013.gadu plānošanas perioda budžeta izmantošanas tempus. Ievērojamākā
neizpilde Izglītības un zinātnes ministrijai – 0,2 milj. euro SAM ieviešanā, kas vērsts uz
nodarbinātībās palielināšanu, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un
izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros.

5

Pieejams ES fondu tīmekļa vietnē http://www.esfondi.lv/page.php?id=667
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3.4. Līdz 2015.gada 31.jūlijam Satiksmes ministrija izmantojusi teju visus budžetā
pieejamos līdzekļus, un, lai nodrošinātu noslēgto līgumu ietvaros paredzēto avansa
maksājumu un paveikto būvdarbu maksājumu veikšanu, SM pieprasījusi 39,4 milj. euro valsts
galveno autoceļu segu pārbūves un reģionālo ceļu projektiem no budžeta 80.00.00
programmas “Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās
ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" (turpmāk –
80.00.00. programma). Atbilstoši MK 2010.gada 18.maija noteikumu Nr. 464 “Noteikumi
par 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00
programmā plānoto līdzekļu pārdales kārtību Eiropas Savienības politiku instrumentu un
pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”
regulējumam attiecīgo SAM projektu īstenošanai finansējumu var pārdalīt tikai apstiprinātiem
projektiem, vēl neapstiprinātu „ātrāk uzsākamo” projektu 2014.gada izdevumiem un atsevišķu
neapstiprinātu projektu 2015.gada izdevumiem.6 No 80.00.00 programmas nepieciešamais
finansējums visiem pārējiem projektiem var tikt nodrošināts tikai gadījumā, ja sadarbības
iestāde projektus ir apstiprinājusi. 2015. gada 20.augustā ir apstiprināti pirmie trīs valsts
galveno autoceļu segu pārbūves projekti 47,9 milj. euro vērtībā, tādējādi var tikt apstiprināta
SM lūgtā pārdale valsts galveno autoceļu segu pārbūves projektiem. SM nekavējoties jārisina
jautājums par iztrūkstošo finansējumu reģionālo ceļu projektiem, kuru ietvaros saskaņā ar SM
informāciju LVC jau ir noslēguši iepirkumu līgumus.
Tabula 3. Atbildīgo iestāžu valsts budžeta izlietojums līdz 2015.gada 31.jūlijam, euro.

Atbildīgā iestāde
Satiksmes
ministrija
Labklājības
ministrija
Izglītības un
zinātnes ministrija
Veselības ministrija
Kopā:

Atbildīgo
iestāžu plāns
01.01.2015. 31.07.2015.

Faktiskā
izpilde
01.01.2015. 31.07.2015.

23 764 065

Līdz 31.07.2015

Iepriekšējā mēnesī

Izpilde,%

Neizpilde

Izpilde,%

Neizpilde

23 764 064

100,0

1

100,0

1

6 211 648

6 173 062

99,4

38 586

99,5

21 801

4 582 674

4 375 922

95,5

206 752

98,3

57 544

239 770

62 497

26,1

177 273

24,8

171 243

34 798 157

34 375 545

98,8

422 612

98,9

250 0

3.5. Ņemot vērā vadošās iestādes 2015.gada jūlija prognozes attiecībā uz 2014.-2020.gada
plānošanas perioda projektu īstenošanai nepieciešamo budžetu, kopumā snieguma ietvars
MK 2010.gada 18.maija noteikumu Nr. 464 39 1. punkts nosaka, ka finansējumu no 80.00.00 programmas
līdzekļiem 2015. gadam pirms normatīvā regulējuma par SAM atbalstāmo darbību īstenošanai un projektu
apstiprināšanas var pārdalīt uz atbildīgās ministrijas ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu
palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanas budžeta programmām (apakšprogrammām) Eiropas
Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas periodā 7.1.1. specifiskā atbalsta
mērķa "Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam" atbalstāmo
darbību īstenošanai, 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku
iekļaušanos darba tirgū" pasākumam "Subsidētās nodarbinātības pasākumi nelabvēlīgākā situācijā esošajiem
bezdarbniekiem" un 9.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atbalstīt prioritāro (sirds un asinsvadu, onkoloģijas,
perinatālā un neonatālā perioda aprūpes un garīgās veselības) veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju
un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu, jo īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam
pakļauto iedzīvotāju veselības uzlabošanai" atbalstāmo darbību īstenošanai, ja par to ir lēmis Ministru kabinets.
6
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modelējot tiek sasniegts visos prioritārajos virzienos, izņemot “Mazo un vidējo komersantu
konkurētspēja” (ESF daļā) – risks novērojams SAM, kuru atbildīgās iestādes ir Tieslietu
ministrija un Valsts kanceleja, kā arī “Sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana” (ERAF
daļa) – risks novērojams SAM, kuru atbildīgās iestādes ir Labklājības ministrija un Veselības
ministrija. Līdz ar to vadošā iestāde vērtēs iespējamos pasākumus izdevumu tempa
kāpināšanai.
Finanšu ministrs

J.Reirs

26.08.2015 11:56
1841

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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