
Eiropas Savienības fondu ieviešanas progress - 2007.-

2013.gadu plānošanas perioda aktualitātes
23.09.2015.

Saeimas Eiropas lietu komisijas sēde
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1. Investīciju progress, izaicinājumi un riski

2. Lielo «riska» projektu statuss 

3. Perioda pabeigšanas aktualitātes

Saturs
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ES fondu investīciju progress uz 31.08.2015. mEUR; 

% pret 31.01.2015.

Kopumā plānotie rezultāti un mērķi tiks sasniegti vai pat pārsniegti

Līgumu saistības virs 100% = «virssaistības» no valsts budžeta

Vienīgi Kohēzijas fondā līgumi  zem 100% – 99,6 %

4 206,0 (92,8%) + 11,1%

4 208,7 (92,9%) + 7,2%

4 746,0 (104,8%) + 0,1%

4 747,6 (104,8%) - 0,5%

4 530,4 (100%) 402,3 (8,9%)

3 500 4 000 4 500 5 000

Saņemtie maksājumi no EK

Veikti maksājumi FS

Noslēgti līgumi

Apstiprināti projekti

Pieejamais ES fondu finansējums

Pieejamais ES fondu finansējums Pieejamais "virssaistību" apjoms

Kopā 4 932,7 (108,9%) 
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NAUDAS PLŪSMA (budžets) 2007-2013 periodam, mEUR
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Valsts budžeta izdevumi 2007.-2016. gadam kopā (5 243 milj. euro) 2015.gada budžeta izpilde uz 31.08.2015.
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Aktuālās aplēses* – pie «vidējā» risku scenārija joprojām ir 

iespējas saņemt visu periodā Latvijai plānoto ES finansējumu

Darbības programma
ES fondu 

piešķīrums

EK pieprasāmā 

summa [1]

ES fondu piešķīruma izmantošana 
ar rezervi (+)/ ES fondu zaudējumi 

(-)
[1]

Vēl papildus «rezerve» 

[2]

Vidējais 
scenārijs

Maksimāli 
negatīvais 
scenārijs

Vidējais scenārijs

Maksimāli 

negatīvais 
scenārijs

Vidējais 
scenārijs

Maksimāli 
negatīvais 
scenārijs

1 2 3 4 5=3-2 6=4-2 7 8

Cilvēkresursi un 
nodarbinātība (ESF)

583,1 634,3 634,3 +51,2 +51,2 +5,1 +5,1

Uzņēmējdarbība un 
inovācijas (ERAF)

696,3 749,1 749,1 +52,8 +52,8 +33,2 +17,7

Infrastruktūra un 
pakalpojumi:

- - - - - - -

ERAF: 1 711,3 1 747,4 1 719,0 +36,1 +7,7 0,0 0,0

KF: 1 539,8 1 573,8 1 526,3 +34,0 -13,5 0,0 0,0

* dati uz 24.08.2015, mEUR, ŅEMOT VĒRĀ VALSTS BUDŽETA «VIRSSAISTĪBU» PAPILDUS PROJEKTU UN ATTIECINĀMO IZDEVUMU IZMANTOTĀS IESPĒJAS

[1] Darbības programmas (DP) un fondu ietvaros katrā fondā no EK nevar saņemt vairāk nekā piešķīrums, bet ir 10% elastība starp prioritātēm.
[2] Tā kā EK izmaksa par kopējo deklarējamo izdevumu summu DPun fonda ietvaros nedrīkst pārsniegt kopējās publiskās attiecināmās izmaksas, tad šobrīd šie 
izdevumi nav nepieciešami, bet ievērojamu risku iestāsānās gadījumā būtu piejami – «drošības spilvens»
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PIEMĒRS 10% elastībai starp prioritātēm - «drošības spilvens»,  MEUR 

DP «Infrastruktūra un pakalpojumi»

Prioritāte – infrastruktūras joma

ES fondu 
piešķīrums

EK pieprasāmā summa [1]
ES fondu piešķīruma 

izmantošana ar rezervi (+)/ ES 
fondu zaudējumi (-) [1]

Teorētiski vēl papildus 
«rezerves»  deklarējamie 

ES fondu izdevumi [2]

Vidējais 
scenārijs

Maksimāli 
negatīvais 
scenārijs

Vidējais scenārijs
Maksimāli 
negatīvais 
scenārijs

Vidējais 
scenārijs

Maksimāli 
negatīvais 
scenārijs

1 2 3 4 5=3-2 6=4-2 7 8

ERAF 3.1. izglītība 535,1 559,4 541,2 +24,3 +6,0 0,0 0,0

ERAF 3.2. 1.šķiras ceļi, tranzītielas u.c. 511,2 508,1 507,5 -3,1 -3,7 0,0 0,0

KF 3.3. TET T ceļi, ostas, lidostas u.c. 857,0 917,2 879,1 +60,2 +22,1 0,0 0,0

ERAF 3.4. «mazā» ūdenssaimniecība, 
tūrisms, kultūra, māju siltināšana u.c.

332,9 333,6 324,1 +0,8 -8,7 0,0 0,0

KF 3.5. «lielā» ūdenssaimniecība, 
atkritumi, enerģētika u.c.

670,6 644,4 635,0 -26,2 -35,6 0,0 0,0

ERAF 3.6. policentrija 274,5 288,6 288,6 +14,1 +14,1 0,0 0,0

ERAF 3.7. Tehniskā palīdzība 57,6 57,6 57,6 0,0 0,0 0,0 0,0

KF 3.8. Tehniskā palīdzība 12,2 12,2 12,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Kopā ERAF 1 711,3 1 747,4 1 719,0 +36,1 +7,7 0,0 0,0

Kopā KF 1 539,8 1 573,8 1 526,3 +34,0 -13,5 0,0 0,0

[1] DP un fondu ietvaros iespējams pieprasīt EK maksājumus ar 10% elastību starp prioritātēm pret ES piešķīrumu.
[2] EK izmaksa par kopējo deklarējamo izdevumu summu DP un fonda ietvaros nedrīkst pārsniegt kopējās publiskās attiecināmās izmaksas – šobrīd 
veidojas rezerves izdevumi un ievērojamu risku iestāsānās gadījumā būtu piejami – «drošības spilvens». Ņemot vērā 10% elastību starp prioritātēm 
vienas DP un fonda ietvaros, 3.5. prioritātes zaudējumus iespējams kompensēt ar 3.3. prioritātes rezervi un 3.2. prioritātes zaudējumus iespējams 
kompensēt ar jebkuras DP «Infrastruktūra un pakalpojumi» ERAF prioritātes rezervi
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1) Projektu īstenošanas termiņu pagarinājumi

2) ERAF «riska» projektu sekmīga pabeigšana un ilgtspēja - Inčukalns (ERAF
20MEUR); Stradiņi (ERAF 24MEUR), IKT projekti

3) Negatīvā scenārija nepieļaušana - kritiska ir atbildīgo ministriju darbība -
proaktīva apjomīgu KF infrastruktūras projektu risku aktīva/tieša pārvaldība:

a) SM - Dīzeļvilcienu ritošā sastāva modernizācija (risks 17,5MEUR, ja
izpildītājs nepaspēs modernizēt nevienu vilcienu);

b) SM - TEN-T aktivitāte «Otrā sliežu ceļa būvniecība Skrīveri-Krustpils» (risks
16,2MEUR dēļ būtiskiem līguma grozījumiem – 25% korekcija);

c) EM - Ievērojami pieaug lauzto līgumu un neatbilstību apmērs (piemēram,
īpaša tendence EM centralizētās siltumapgādes apakšaktivitātē)

d) VARAM - Jūrmalas ūdenssaimniecības 3.kārta (risks 8,6MEUR, ja
neizdodas sasniegt projekta mērķus 2016.gadā);

e) SM - Krievu salas projekts (risks – līdz 77MEUR, ja projekta mēŗķus
nesasniedz līdz 2019.g.31.martam un atkarībā no EK vērtējuma par mērķu
sasniegšanas pakāpi)

4) Vēl nezināmi riski ar iespējamu ievērojamu negatīvu ietekmi – auditi, revīzijas…

Izaicinājumi un riski
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1) Lielo «riska» projektu īstenošanas termiņu pagarinājumi:

a) Stradiņi – projekta pabeigšana par saviem līdzekļiem līdz 2017.-2018.g.

b) Krievu sala - projekta pabeigšana par saviem līdzekļiem līdz 2019.g.

c) Inčukalns - projekta pabeigšana par saviem līdzekļiem līdz 2019.g. vai,

pabeidzot 2014-2020 ietvaros.

2) Projektu termiņu pagarinājumi «mazajos» projektos līdz 31.12.2015. un līdz

30.06.2016., īpašos izņēmuma gadījumos līdz 20.09.2016 , ļaujot sasniegt mērķi

par saviem līdzekļiem - principi:

a) saskaņā ar normatīvo aktu regulējumu;

b) nav negatīva ietekme uz budžetu;

c) nepieciešams ES finansējuma izmantošanas risku mazināšanai;

d) finansējuma saņēmēja godprātība – netiek konstatēta finansējuma

saņēmēja «pavirša/bezatbildīga/negodprātīga» rīcība, tsk. «slikta» plānošana,

maldināšana.

3) Finanšu instrumentiem – pagarinājumi līdz 2016.gada vidum - oktobrim.

Projektu īstenošanas termiņu pagarināšanas principi
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1. Investīciju progress, izaicinājumi un riski

2. Lielo «riska» projektu statuss 

3. Perioda pabeigšanas aktualitātes

Saturs
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1) Izmaksas kopā 86,2 MEUR: ERAF 24,1 MEUR, VB 11,6 MEUR, valsts galvojums 44,3
MEUR, slimnīcas finansējums 6,2 MEUR)

2) Īstenošanas periods:

Projektēšana & būvniecība - 01.07.2009.- indikatīvi 07.2016.

Aprīkošana – līdz indikatīvi 03.2017.

Ilgtspējas nodrošināšana – minimums 5 g – līdz 03.2022.

2) Pozitīvi - projekta iesniegums iesniegts EK 29.06.2015. & saņemts EK lēmuma par
projekta apstiprināšanu projekts

3) Izaicinājumi & Riski

 Izaicinājums – max attiecināmo izdevumu veikšana līdz 31.12.2015., lai saņemtu
max 24,1MEUR ERAF

 Būvnieka informācija, ka nav iespējams pabeigt apjomu noteiktajā termiņā –
11.12.2015. Pasūtītājs un būvnieks risina jautājumu par būvniecības līguma
pagarinājuma pamatotību. Iespējami līgumstrīdi par soda naudas piemērošanu.

VSIA «Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca»

korpusa izbūve un aprīkošana 

ZEMS/VIDĒJS RISKS – risks mazinājies
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1) Mērķis – 4 piestātnes Krievu salā, lai pārceltu beramkravu pārkraušanas operācijas un atbrīvotu Rīgas

vēsturisko centru arī no ģenerālkravām & vides & transporta mobilitātes mērķu sasniegšana

2) Izmaksas kopā 162,8 MEUR: KF 77,2 MEUR, VB 1,9 MEUR, osta 56,5 MEUR)

3) Īstenošanas periods:

Projektēšana & būvniecība - 22.02.2010.-31.12.2015.

Ostas aktivitāšu pārcelšana & vides & transporta mērķu sasniegšana – līdz indikatīvi 03.2019.

Ilgtspējas nodrošināšana – minimums 5 g – līdz 03.2024. + ilgāk - valsts atbalsta nosacījumi

4) Pozitīvi - valsts atbalsta & vides prasību jautājumi atrisināti; JASPERS & EK pozitīvi «signāli»

5) Riski :

 Stividoru darbības pārcelšana & Rīgas vēsturiskā centra atbrīvošana no kravām līdz 2019.g.

 2019.gadā spēkā esošs Rīgas terioriālais plāns 2018-2030 – kas atbilst Projekta mērķim

 EK interpretācija 2019,g. par atbilstību EK lēmumam, ja jaunais Rīgas terioriālais plānojums 2018-2030

paredz paplašinātu Rīgas vēsturiskā centra teritoriju

Rīgas Brīvostas pārvaldes (RBP) projekts 

“Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai 

no pilsētas centra” - VIDĒJS/AUGSTS RISKS – risks nemainīgs
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1) Izmaksas kopā ar izmaksu pieaugumu 45 – 47 < MEUR: ERAF 20 MEUR, VB 25-27< MEUR

2) Īstenošanas periods:

 Līgums ar darbu veicēju pārtraukts 22.07.2015.

 Prognozētais Projekta atlikušo darbu pabeigšanas un mērķu sasniegšanas laiks - indikatīvi 2019 <

Piesārņojuma monitorings pēc projekta pabeigšanas min 30 gadi

2) Pozitīvi - EK pozitīvi «signāli» par ES līdzfinansējumu izmaksu pieaugumam & pabeigt no 2014-2020

3) Izaicinājumi & Riski

 Izaicinājums – max attiecināmo izdevumu veikšana līdz 31.12.2015., lai saņemtu max 19-20 MEUR ERAF

 Projekta grozījumi jāiesniedz EK līdz 30.09.2015. (pieļaujamas nelielas nobīdes)

 Izmaksas un ieviešanas termiņi – skaidrība tikai 2016.g. 2.pusē – 2017.g., kad iepirkumu rezultāti

 Jauno iepirkuma procedūru riski – sūdzības, laika nobīdes, līgumstrīdi

 Jaunā darbu veicēja & Inženiera kapacitāte, kompetence, spēja izpildīt darbus atbilstoši

Inčukalna sērskābā gudrona dīķu sanācijas projekts

AUGSTS RISKS – risks pieaudzis 
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1. Investīciju progress, izaicinājumi un riski

2. Lielo «riska» projektu statuss 

3. Perioda pabeigšanas aktualitātes

Saturs
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1) 2007.-2013.gada perioda izdevumu attiecināmības termiņš ir 31.12.2015., izņēmums finanšu

instrumenti - mezanīna un konkurētspējas programmās finansējums gala labuma saņēmējiem

jāizmaksā līdz 30.06.2016., riska kapitālā - 31.10.2016.

2) «Strīdīgie» vai «šaubīgie» projektu gadījumi ir jāatrisina līdz sadarbības iestādes/atbildīgās

iestādes/vadošās iestādes noslēguma apliecinājuma iesniegšanai Sertifikācijas iestādē (Valsts

kasē), t.i., līdz 30.06.2016. – vadošā iestāde vada procesus;

3) Līdz 31.03.2017. vadošai iestādei/revīzijas iestādei/sertifikācijas iestādei ir jānodrošina

darbības programmu noslēguma dokumentācijas iesniegšana EK;

4) Ik pēc 6 mēnešiem līdz 31.03.2019. jāziņo EK par nefunkcionējošo projektu progresu un to

pabeigšanu;

5) Pēcuzraudzības periods – 5 gadi pēc projekta pabeigšanas/mērķu sasniegšanas, izņēmums -

ESF projekti, MVU (3 g), neproduktīvās investīcijas.

Perioda pabeigšanas aktualitātes
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Papildus informācija pieejama:

Gadskārtējos ziņojumos EK: http://www.esfondi.lv/page.php?id=913

Regulārajos ziņojumos MK: http://www.esfondi.lv/page.php?id=667

ES fondu finanšu progresa tabulā: http://www.esfondi.lv/page.php?id=909

Uzraudzības komitejas  vietne – aktuālā informācija par investīciju mērķu un rezultātu 
sniegumu - http://komitejas.esfondi.lv/Dokumenti/2007%20-
%202013/1_UK_materiāli_(MC_materials)/2015/01_03.07.2015_UK/02_Darb_mat_(wor
k_mat)/1_VI_07-13_progress/1_VI_ESF_KF_investiciju_progress_final_03072015.pdf

Paldies!

Vairāk informācijas:

www.esfondi.lv

www.fm.gov.lv

esfondi@fm.gov.lv

http://www.esfondi.lv/page.php?id=913
http://www.esfondi.lv/page.php?id=667
http://www.esfondi.lv/page.php?id=909
http://komitejas.esfondi.lv/Dokumenti/2007 - 2013/1_UK_materiāli_(MC_materials)/2015/01_03.07.2015_UK/02_Darb_mat_(work_mat)/1_VI_07-13_progress/1_VI_ESF_KF_investiciju_progress_final_03072015.pdf
http://www.esfondi.lv/
http://www.fm.gov.lv/
mailto:esfondi@fm.gov.lv
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Aktuālās aplēses teorētiski deklarējamiem ES fondu 

izdevumiem līdz perioda beigām uz 24.08.2015, mEUR –

DP «Cilvēkresursi un nodarbinātība»

Prioritāte
ES fondu 

piešķīrums

EK pieprasāmā summa [1]
ES fondu piešķīruma 

izmantošana ar rezervi (+)/ ES 
fondu zaudējumi (-) [1]

Teorētiski vēl papildus «rezerves»  
deklarējamie ES fondu izdevumi [2]

Vidējais 
scenārijs

Maksimāli 
negatīvais 
scenārijs

Vidējais 
scenārijs

Maksimāli 
negatīvais 
scenārijs

Vidējais scenārijs
Maksimāli 

negatīvais scenārijs

1 2 3 4 5=3-2 6=4-2 7 8

ESF 1.1. 116,9 128,5 128,5 +11,7 +11,7 +0,1 +0,1

ESF 1.2. 127,8 140,5 140,5 +12,7 +12,7 0,0 0,0

ESF 1.3. 249,3 274,2 274,2 +24,9 +24,9 +5,0 +5,0

ESF 1.4. 48,0 50,7 50,7 +2,7 +2,7 0,0 0,0

ESF 1.5. 22,9 22,1 22,1 -0,8 -0,8 0,0 0,0

ESF 1.6. 18,3 18,3 18,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Kopā 583,1 634,3 634,3 +51,2 +51,2 +5,1 +5,1

[1] Darbības programmas un fondu ietvaros iespējams pieprasīt EK maksājumus ar 10% elastību starp prioritātēm pret ES piešķīrumu.

[2] Tā kā EK izmaksa par kopējo deklarējamo izdevumu summu darbības programmas un fonda ietvaros nedrīkst pārsniegt kopējās publiskās 

attiecināmās izmaksas, tad šobrīd šie izdevumi nav nepieciešami, bet ievērojamu risku iestāsānās gadījumā būtu piejami – «drošības spilvens»
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Aktuālās aplēses teorētiski deklarējamiem ES fondu 

izdevumiem līdz perioda beigām uz 24.08.2015, mEUR –

DP «Uzņēmējdarbība un inovācijas»

Prioritāte
ES fondu 

piešķīrums

EK pieprasāmā summa [1]

ES fondu piešķīruma 
izmantošana ar rezervi (+)/ ES 

fondu zaudējumi (-) [1]

Teorētiski vēl papildus «rezerves»  
deklarējamie ES fondu izdevumi 

[2]

Vidējais scenārijs
Maksimāli 
negatīvais 
scenārijs

Vidējais 
scenārijs

Maksimāli 
negatīvais 
scenārijs

Vidējais scenārijs
Maksimāli 
negatīvais 
scenārijs

1 2 3 4 5=3-2 6=4-2 7 8

ERAF 2.1. 451,9 497,1 497,1 +45,2 +45,2 0,0 0,0

ERAF 2.2. 147,5 147,5 147,5 0,0 0,0 0,0 0,0

ERAF 2.3. 73,9 81,3 81,3 +7,4 +7,4 +33,2 +17,7

ERAF 2.4. 23,0 23,0 23,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kopā 696,3 748,9 748,9 +52,6 +52,6 +33,2 +17,7

[1] Darbības programmas un fondu ietvaros iespējams pieprasīt EK maksājumus ar 10% elastību starp prioritātēm pret ES piešķīrumu.

[2] Tā kā EK izmaksa par kopējo deklarējamo izdevumu summu darbības programmas un fonda ietvaros nedrīkst pārsniegt kopējās publiskās 

attiecināmās izmaksas, tad šobrīd šie izdevumi nav nepieciešami, bet ievērojamu risku iestāsānās gadījumā būtu piejami – «drošības spilvens»



21.09.2015 18

2007-2013 perioda maksājumi līdz 31.08.2015. mEUR, 

% no ES fondiem, % pret 31.01.2015.

732,2 (100%)

741,4 (100%)

1 201,1 (100%)

1 216,7 (100%)

57,8 (7,9%)

80,9 (10,9%)

74,9 (6,2%)

108,6 (8,9%)

667,4 (91,1%) + 8,6% 

631,8 (85,2%) + 7,3% 

1 111,9 (92,6%) + 10,0%

1 148,1 (94,4%) + 5,4% 

0 500 1 000 1 500

IZM

EM

SM

VARAM

Pieejamais ES fondu finansējums (4 530 mEUR) Pieejamais "virssaistību" apjoms (402 mEUR)

Veikti maksājumi FS (4 209 mEUR)

Kopā 1 325,3 (108,9%)  

Kopā 1 276,0 (106,2%)  

Kopā 822,3  (110,9%)  

Kopā 790,0 (107,9%)  

Vēl plāno izmaksāt - 89,6 mEUR 

Vēl plāno izmaksāt - 139,7 mEUR 

Vēl plāno izmaksāt - 64,3 mEUR 

Vēl plāno izmaksāt - 102,3 mEUR 

Pusgada laikā AI plāno 

izmaksāt: 

1) 395,9 mEUR -

VARAM+SM+EM+IZM 

2) 37,9 mEUR -

LM+VM+KM+Vkanc+TP
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Projektu līgumi NOZARĒS – 104,8%
ES fondi, uz 31.08.2015, mEUR, % pret kopējo

Projektu līgumu apjoms kopā uz 31.08.2015 – 4 746,0 mEUR

* - noslēgtie līgumi % pret pieejamo ES fondu finansējumu nozarē

1 228,1

719,9

579,2

502,1

377,9

285,4

264,7

229,6

182,1

179,9
110,6

49,5 22,0

15,0 Transports (25,9%); 103,5%*

Vide (15,2%); 95,8%

Uzņēmējdarbība un inovācijas (12,2%); 122,1%

Izglītība (10,6%); 106,8%

Nodarbinātība, sociālā iekļaušana (8,0%); 113,8%

Pilsētvide (6,0%); 104,0%

Zinātne (5,6%); 104,0%

Veselība (4,8%); 104,6%

Enerģētika (3,8%); 91,6%

IKT (3,8%); 98,9%

Atbalsts ES fondu vadībai (2,3%); 99,6%

Kultūra (1,0%); 137,3%

Administratīvā kapacitāte(0,5%); 96,2%

Tūrisms (0,3%); 86,8%


