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Intervences loģika
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Rādītāju veidi

Finanšu Iznākuma Rezultāta Ietekmes
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• Specifiskie atbalsta mērķi ir tieši pakārtoti investīciju prioritātēm, kas definētas

fondu specifiskajās regulās. Atbildīgās iestādes ir definējušas specifiskos

atbalsta mērķus, kas nepārsniedz investīciju prioritātes tvērumu.

• Katram specifiskajam atbalsta mērķim atbildīgā iestāde nosaka finanšu,

iznākuma un rezultāta rādītājus.
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Atbilstoši Eiropas Komisijas vadlīnijām ir noteikti šādi finanšu korekcijas līmeņi par

uzraudzības rādītāju atbilstoši normatīvajos aktos par attiecīgā SAM īstenošanu

noteiktajam sasniegšanu:

Rādītāju sasniegšana 23.gadā
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Stabils progress projektu iesniegšanā un uzsākšanā

62% = 2,7 mljrd. euro = projekti īstenošanā 
Statuss līdz 01.05.2018., milj. euro, % no ES finansējuma, % pret 01.04.2018.

527,9 (11,9%)

733,0 (16,6%) ↑0,8%

641,7 (23,5% no projektu līgumiem) 

+9,7 milj. euro

2 730,5 (61,8%) ↑1,5%

2 812,3 (63,7%) ↑1,0%

4 215,6 (95,4%) ↑1,8% 

4 418,2 (100%)

66,3 (1,5%)

0 2000 4000 6000

Deklarētie maksājumi EK

Veikti maksājumi projektos

Iepirkumu līgumi

Projektu līgumi, skaits - 889

Apstiprināti projekti, skaits - 941

Iesniegti projekti, skaits - 1670

Pieejamais ES fondu finansējums

Kopā: 4 484,5 (101,5%)

Pieejamais ES fondu finansējums Pieejamais ''virssaistību'' apjoms

Maijā uz 29.05.18.

Apstiprināti: +47,4

Projektu līgumi: +16,2

Maksājumi: +37,4

06.06.2018
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16.05.2018 prognoze 2018.g.finanšu mērķa sasniegšanai, milj. euro Finanšu mērķis 2018.gadam (3.DP grozījumi), milj. euro

6 no 10 iznākuma rādītājiem ir uz 
2018.gada mērķa sasniegšanas robežas, 
no tiem 2 (NEET jauniešu skaits; Audzēkņu 
skaits, kas iesaistīti darba vidē balstītās 
mācībās) būs izpildīti tieši riska robežas 
apjomā 

Saglabājas risks snieguma ietvara 2018.gada mērķu izpildei 

Enerģētika, Izglītība un Vide  (4. (17 milj.), 8.(31 milj.) & 5.(12 milj.) PV) - 6% jeb 

60.6 milj. euro rezerves zaudēšana + maksājumu Latvijai apturēšana (ja EK 

neapmierina rīcība). Iznākuma rādītāji izpildās, izņemot risks ESF 8.PV!

! !!
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Maksājumu pieprasījumu kavējumi kā indikators norāda uz pieaugošiem riskiem 

vairākos prioritārajos virzienos, t.sk. snieguma ietvara 2018.g. mērķu nesasniegšanai 

ERAF

KF



No EK nav vēl saņemts oficiāls viedoklis par 2018. gada 27. martā EK iesniegto priekšlikumu

darbības programmas grozījumiem Nr.3, samazinot 2018. gadā sasniedzamos starpposma

mērķus.

Ja EK akceptēs samazinātos 2018.gada mērķus, ņemot vērā aktuālo statusu un projektu

ieviešanas tendences, riski snieguma rezerves zaudēšanai:

➢samazinās sociālās iekļaušanas, t.sk. veselības jomā.

➢saglabājas/palielinās jomās:

a) izglītība - rezerve ERAF 17 milj. euro (problēmas iepirkumos, galvenokārt),

b) vides aizsardzība - rezerve KF 12 milj. euro (kavējas ūdenssaimn. iepirkumi),

c) energoefektivitāte (valsts ēkas, daudzdzīvokļu māju siltināšana (DME)) - rezerve ERAF

17 milj. euro (izmaksu pieaugums, lēnāks DME progress).

Rīcība – CFLA sadarbībā ar atbildīgajām ministrijām un projektu īstenotājiem maksimāli vērtē

un veicina progresu, kad iespējams.

Aktuālie jautājumi
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Kohēzijas politika un gatavošanās nākošajam 

plānošanas periodam pēc 2020.gada
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Finansējums (milj., EUR)

Kohēzijas politika kopā 373 000

Eiropas Reģionālās attīstības fonds

(ERAF)
226 308

Investīcijas izaugsmes un 

nodarbinātības mērķī
215 172

Eiropas Teritoriālās sadarbības 

mērķis
9 500

Attālie un reti apdzīvotie reģioni 1 637

Kohēzijas fonds (KF) 46 692

No tā pārskaitījums CEF 

transportam 
11 285

Eiropas Sociālais fonds + (ESF+)* 100 000

*Neietver apjomu veselības, nodarbinātības un sociālo inovāciju programmai  (1 174 milj. EUR).
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EK indikatīvā informācija par KP nacionālajiem 

piešķīrumiem un atbalsta intensitāti



Nav atbalstāms
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Nav pieņemams LV piešķīrums 4,262 mlrd. apmērā (2018. gada cenās), kas ir
par 13 % mazāk salīdzinot ar esošo plānošanas periodu (4,8 mlrd.);

Sadales atslēgā nav ņemts vērā depopulācijas kritērijs;

Nav atbalstāma 65% ERAF un Kohēzijas fonda ieguldījumu koncentrēšana tikai
divās prioritātēs (1. vieda Eiropa un 2. zaļa un no oglekļa brīva Eiropa);

Līdzfinansējuma likmēm paredzēts būtisks samazinājums. Mazāk attīstītie
reģioni 70%, iepriekšējo periodu 85% vietā;

Pilsētvides un teritoriālās attīstības prioritātei nepieciešams būtiski paplašināt
atbalstāmo darbību loku, paredzot ieguldījumus, kas šobrīd ir zem citām
prioritātēm;

Nav saprotams piedāvājums no attiecināmajām izmaksām izslēgt PVN darbībām
virs 5 miljoniem EUR.



Tālāk diskutējams
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Kopumā investīciju tvērums nav skaidri saprotams, jo politisko mērķu definējums
ir pietiekami plašs, savukārt regulās jau definēti specifiskie atbalsta mērķi, kas
tiek papildus ierobežoti ar iepriekš definētajiem rādītājiem un intervences
kategorijām. Vienlaikus atsevišķi striktie ierobežojumi, piemēram, ieguldījumiem
lidostās un atbalsta tvērums lielajiem komersantiem būtu tālāk diskutējami;

ESF+ apvienoti vairāki fondi un atbalsta instrumenti, t.sk. EK tieši administrējami.

Līdz ar to nav skaidra pievienotā vērtība tiešās un dalītās pārvaldības instrumentu

iekļaušanai vienā regulējumā - riski laicīgai saskaņošanai;

Nav izprotama gada ziņojumu informācijas iesniegšanas procedūra caur
elektronisko datu apmaiņu;

Netiek veiktas radikālas izmaiņas ieviešanas sistēmā, kas varētu nodrošināt
stabilitāti un ātrāku pārreju, vienlaikus sistēma nav būtiski vienkāršota, kā tas tika
solīts pirms regulējuma izstrādes.



Pozitīvi vērtējams
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5 prioritātes iepriekšēju 11 tematisko mērķu vietā:(1) Inovācijas (2) enerģētika,
aprites ekonomika, pielāgošanās klimata pārmaiņām un risku novēršana (3)
Mobilitāte un IKT savienojamība (4) Eiropas Sociālo tiesību pīlāris (5) Integrētu
pilsētu, lauku un krasta teritoriju attīstība;

Prioritāšu tvērums kopumā atbilst LR pozīcijā sākotnēji identificētajām prioritātēm
pēc 2020. gada;

Atvieglota Partnerības līguma izstrāde. Iespējams integrēt vienā no programmām;

ITI projektu atlase vairs nebūs obligāta funkcija pilsētvides atbalsta ietvaros.
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Tālākais kalendārs un plānotās darbības 

(Aprīlis-Maijs)

Tiek turpināts 

lobija plāns 

konsultācijām 

ar dalībvalstīm 

un EK
(Jūnijs-Jūlijs)

Nacionālo 

pozīciju 

aktualizācija

(28. maijs)

Fondu regulu 

priekšlikumu 

publicēšanas

202120192018

(2. maijs)

ES daudzgadu 

budžeta 

priekšlikums

(Janvāris)

Optimistiskajā 

scenārijā EK cer 

panākt 

vienošanos par 

ES daudzgadu līdz 

2019. gada 

janvāri. 

EK neformāli paudusi 

gatavību uzsākt sarunas 

ar katru no dalībvalstīm 

par prioritātēm (DP 

saturu) 2019.gada 

sākumā

(Jūnijs-Decembris)

Tiek veiktas iekšējās 

diskusijas par Kohēzijas 

politikas prioritātēm

EK mērķis nodrošināt, 

ka dalībvalstis spēj 

uzsākt ES fondu 

ieviešanu līdz ar 

2021.gada sākumu

(Marts - ….)

Tiek vestas sarunas ar Eiropas Komisiju un veikts 

darbs pie darbības programmu izstrādes



Paldies par uzmanību!

Vairāk informācijas:

www.esfondi.lv

www.fm.gov.lv

Specifiski

par atlasēm un projektiem:

www.cfla.gov.lv

Par EEZ/NOR aktualitātēm:

www.eeagrants.lv

http://www.esfondi.lv/
http://www.fm.gov.lv/
http://www.cfla.gov.lv/
http://www.eeagrants.lv/

