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Boriss Kņigins
ES fondu stratēģijas departamenta
direktora vietnieks
Finanšu ministrija
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SARUNU IETVARS 2014.-2020.GADA
ES FONDU PRIORITĀTĒM

Saeima apstiprina
Nacionālālo
attīstības plānu
EK iepazīstina ar
savu pozīciju
dialogam ar
Latviju
(04.12.2012.)

(20.12.2012.)

Neformālo konsultāciju
norise ar EK
(Janvāris - Oktobris
2013.)

3

PAVEIKTAIS PLĀNOŠANAS
DOKUMENTU IZSTRĀDĒ

Decembris

Janvāris

Marts-Aprīlis

Maijs

• 4.decembrī EK iepazīstina ar savu pozīciju dialogam ar Latviju
• 20.decembrī tiek apstiprināts NAP 2014.-2020.gadam – LV pozīcijas pamats
• Uzsāktas neformālās konsultācijas ar EK un saskaņots konsultāciju grafiks
• 29.janvāra MK sēdē apstiprināts informatīvais ziņojumu par ES fondu
investīciju prioritātēm un indikatīvo finansējuma sadalījumu
• Noslēgušās četras tematiskās konsultācijas ar EK, nozaru ministrijām un
sociālajiem partneriem un uzsākta plānošanas dokumentu izstrāde

• 3.maijā uzsākta plānošanas dokumentu projektu publiskā apspriešana un
ex-ante izvērtējums
• Koncepcija par ES fondu ieviešanu 2014.-2020.gadam tiek virzīta izskatīšanai
un apstiprināšanai MK (atbalstīta MKK 13.05.)
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TURPMĀKAIS PROCESS

Regulu saskaņošana un apstiprināšana
Attiecināmības
perioda sākums ar
DP iesniegšanu

Koncepcija par ES fondu ieviešanu
2014.-2020.gada plānošanas
periodā

LV pozīcija
par ES fondu
investīciju
prioritātēm,
sadarbībā ar
iesaistītiem
partneriem

Neoficiālas
konsultācijas
ar EK
plānošanas
dokumentu
izstrādē

Partnerības
līguma un
darbības
programmu
publiskā
apspriede un
apstiprināšan
a MK un
iesniegšana
EK

Diskusijas ar EK
par
izstrādātajiem
plānošanas
dokumentiem

Oficiālā
Partnerības
līguma un
darbības
programmas
iesniegšana

2014.

2013.
janvāris

februāris-aprīlis

maijs– 1.jūlijs

Likumprojekta
par ES KP
fondu vadību
pieņemšana
MK un Saeimā

augusts – septembris

oktobris

janvāris

*Tikai atsevišķu nozaru ietvaros, kurās būs konstatēti ietekmīgi finansēšanas pārrāvumi un, izvērtējot konkrēto aktivitāšu ieviešanas riskus, pirms visu plānošanas
dokumentu oficiālās apstiprināšanas.
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PROGRAMMĒŠANA
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Stratēģiskā pieeja
ES 2020/NAP 2020
SVID, izaicinājumi un vajadzības
Mērķi un vēlamās pārmaiņas
Risinājumi
Prioritāšu noteikšana un izvēles pamatojums

Specifiskie atbalsta mērķi un finansējums
7

Plānošanas pamats
Nozaru
stratēģijas
EK
vadlīnijas
NRP
ES 2020
NAP 2020

Partneri

EK
rekomend
ācijas

Baltā
gramata

Resursu
efektīva
Eiropa

Digitālā
programma
Eiropai

Ministrijas

Prezentēta vienota, skaidra, uz NAP 2020 balstīta Latvijas pozīcija EK
8

4

2013.06.05.

NAP PRIORITĀTES

9

NAP2020 finansējums
NAP2020 finansējums
Valsts budžeta finansējums

2%

Cits ārvalstu finansējums (CEF,
Horizon, EEZ u.c.)

16%

Pašvaldību
finansējums/līdzfinansējums

20%
5%

48%

17%

Privātais līdzfinansējums
KF

13%

10%
ERAF

17%
ESF
ELFLA/EJZF
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FINANSĒJUMA SADALĪJUMS
PRIORITĀRAJIEM INVESTĪCIJU VIRZIENIEM
SALĪDZINĀJUMĀ AR 2007.-2013.
PLĀNOŠANAS PERIODU
Finansēju
ms LVL

Tematiskie mērķi

Prioritāras ass

Finansējum
s LVL

2007-2013

Finansēju
ms LVL

Pētniecības un inovācijas

226,22

inovācijas

223,62

Zinātne

192,60

IKT

159,83

IKT

162,43

IKT

115,68

Uzņēmējdarbība un inovācijas

347,65

Tūrisms

12,11

Administratīvās kapacitātes
stiprināšana

16,09

MVU

428,34
MVU

Institucionālās spējas un efektīva
valsts pārvalde

11,55

Energoefektivitāte

265,18

Klimata pārmaiņas

46,40

Vide

215,42

Transports

1026,16 Transports

Nodarbinātība

83,91

Sociālā iekļaušana

296,89

Izglītība

335,44

262,59

Energoefektivitāte

265,18

Enerģētika

129,31

Vide un klimata pārmaiņas

176,82

Vide

542,56

949,66

Transports

822,59

Nodarbinātība un sociālā iekļaušana

233,33

Veselība

154,24

Izglītība

321,53

Pilsētvide

192,92

Kultūra

25,34

Nodarbinātība un sociālā iekļaušana
Izglītība

335,44

Pilsētvide
Kopā

380,80

338,80

3095,33 Kopā

3095,33 Kopā
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KP FONDU (ESF, ERAF, KF) FINANSĒJUMS
SADALĪJUMĀ PA PRIORITĀRAJIEM
VIRZIENIEM
1. Pētniecības, tehnoloģiju attīstība un inovācijas

7%

11%

2. IKT pieejamība, e-pārvalde un pakalpojumi

5%

3. Mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēja

8%

11%

4. Pāreja uz ekonomiku, kura rada mazas oglekļa
emisijas visās nozarēs

9%

5. Vides aizsardzība un resursu izmantošanas
efektivitāte
6. Ilgtspējīga transporta sistēma

12%
6%

7. Nodarbinātība, darbaspēka mobilitāte un sociālā
iekļaušana
8. Izglītība, prasmes un mūžizglītība

31%

9. Pilsētvide
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Plānošanas dokumenti
Partnerības līgums
• Dokuments, kuru sagatavojusi DV, iesaistot partnerus atbilstoši
daudzlīmeņu pārvaldības pieejai, un kurā izklāstīta dalībvalsts
stratēģija, prioritātes un kārtība attiecībā uz ESI fondu efektīvu
un lietderīgu izmantošanu, lai īstenotu Savienības gudras,
ilgtspējīgas un iekļaujošas izaugsmes stratēģiju, un kuru pēc
novērtēšanas un apspriešanās ar dalībvalstīm apstiprina EK.

Darbības programma
• Saskaņā ar Vispārējās regulas piedāvājumu DP būtu jānosaka
prioritārie virzieni, kas atbilst katram tematiskajam mērķim,
jāizstrādā konsekventa intervences loģika, lai risinātu noteiktās
attīstības vajadzības, un jāsagatavo sistēma izpildes novērtēšanai.
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Plānošanas dokumentu
arhitekatūra
Partnerības līgums
ESF, ERAF, KF,
ELFLA, EJZF

Darbības programma
«Izaugsme un
nodarbinātība»
ESF, ERAF, KF

Latvijas Lauku attīstības
programma 2014-2020
ELFLA

Rīcības programma
Zivsaimniecības
attīstībai
EJZF

Darbības programmas
papildinājums
ESF, ERAF, KF
14
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PRIORITĀRIE VIRZIENI (I)

Pētniecība, tehnoloģiju attīstība un inovācijas
Nozares vajadzības:
• Mazs nodarbināto skaits zinātnē un pētniecībā, nepietiekams moderni aprīkotu
laboratoriju skaits, vājš pētījumu komercalizācijas potenciāls un vāja sadarbība
starp zinātnes un rūpniecības sektoriem.
Plānotais atbalsts:
• Investīciju palielināšana pētniecībā un attīstībā, veicināt privāto investīciju
piesaisti, kā arī sadarbību starp pētniecības institūcijām un uzņēmējiem
• Izstrādāt un īstenot efektīvu pētniecības un inovācijas politiku, kas paredz veicināt
uzņēmumu inovācijas
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PRIORITĀRIE VIRZIENI (II)

Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, e-pārvalde un pakalpojumi
Nozares vajadzības:
• Nepietiekamas kvalitatīva interneta pieslēguma iespējas,
• Šaurs e-pakalpojumu klāsts un neapmierinoša to kvalitāte
Plānotais atbalsts:
• Nodrošināt iespēju abonēt kvalitatīvu interneta pieslēgumu ar pietiekamu
lejupielādes ātrumu un piekļuves pakalpojumus ar labāku lejupielādes ātrumu
• Pilnveidot esošos un radīt jaunus E-pārvaldes pakalpojumus
• Pilnveidot elektroniskās informācijas apmaiņas funkcionalitāti starp dažādām
valsts informāciju sistēmām un publiski pieejamajiem resursiem

16
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PRIORITĀRIE VIRZIENI (III)

MVU konkurētspēja
Nozares vajadzības:
• Iekšējā tirgus nespēja nodrošināt pieprasījumu. Nepietiekams pieprasījums
ārvalstīs, nepietiekama sadarbība ārvalstu pasūtījumu saņemšanā
• Nepieciešama infrastruktūras modernizēšana
• Nepietiekams
integrētu un inovatīvu nacionālā līmeņa tūrisma produktu
piedāvājums
Plānotais atbalsts:
• Atbalsts mārketinga aktivitāšu īstenošanai
• Investīcijas kvalitatīvu infrastruktūras risinājumu izveidošanai un darbības
paplašināšanai
• Investīcijas integrētu un inovatīvu nacionāla līmeņa tūrisma produktu piedāvājuma
izveidošanai
• Mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēja
17

PRIORITĀRIE VIRZIENI (IV)

Energoefektivitāte
Nozares vajadzības:
• Liels īpatsvars dzīvojamās platību īpatsvars ar zemu un neapmierinošu
energoefektivitāti, plaši izplatīti videi nedraudzīgi siltumapgādes veidi
• Zema energoefektivitāte ietekmē gala produktu cenas un samazina rūpniecības
un būvniecības uzņēmumu konkurētspēju
Plānotais atbalsts:
• Primārās enerģijas patēriņa samazināšana, uzlabojot energoefektivitāti privātajā
un publiskajā dzīvojamajā fondā, uzlabojot energoefektivitāti industriālajā
ražošanā un atbalstot energoefektivitātes palielināšanu sabiedriskajā transportā

18
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PRIORITĀRIE VIRZIENI (V)

Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte
Nozares vajadzības:
• Liels bioloģiski noārdāmo atkritumu saturs apglabājamos sadzīves atkritumos,
nepietiekama dzeramā ūdens kvalitāte un notekūdeņu savākšanas un
novadīšanas, attīrīšanas iekārtas
• Operatīvas informācijas trūkums par vides kvalitāti, augsts plūdu draudu risks
Plānotais atbalsts:
• Atbalsts pasākumiem, plūdu draudu novēršanai, infrastruktūras un citu nozīmīgu
objektu, kas var radīt vides piesārņojumu, nodrošināšana aizsardzībai pret plūdu
sekām
• Vides monitoringa programmas izpildes īstenošana
• Atbalsts dzeramā ūdens un notekūdeņu infrastruktūras modernizācijā un attīstībā

19

PRIORITĀRIE VIRZIENI (VI)

Ilgtspējīga transporta attīstība
Nozares vajadzības:
• Neapmierinošas kvalitātes ceļu infrastruktūra
• Fragmentārs Rīgas maģistrālais ielu tīkls, liela iebraucošā transporta noslodze
Plānotais atbalsts:
• Atbalsts ceļu infrastruktūras pilnveidošanai un attīstībai
• Atbalsts loģistikas infrastruktūras ar jūras un upju ostām un reģionālas nozīmes
attīstības centriem pilnveidošanai
• Atbalsts sabiedriskā transporta attīstībai

20
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PRIORITĀRIE VIRZIENI (VII)

Nodarbinātība, darba spēka mobilitāte un sociālā iekļaušana
Nozares vajadzības:
• Augsts bezdarba līmenis, neatbilstība darba tirgus prasībām
• Zems sociālās iekļautības līmenis, nepietiekama pakalpojumu pieejamība
Plānotais atbalsts:
• Pasākumi nodarbinātības veicināšanai, bezdarbnieku motivēšanai
• Pasākumi sociālo pakalpojumu uzlabošanai un pieejamībai, integrācijas
sabiedrībā veicināšanai
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PRIORITĀRIE VIRZIENI (VIII)

Izglītība, prasmes un mūžizglītība
Nozares vajadzības:
• Novecojusi un nepietiekama materiāltehniskā bāze izglītības iestādēs
• Izglītības programmu neatbilstība reģionu specifiskajām vajadzībām konkrētu
teritoriju darba tirgos
• nepietiekama akadēmiskā un zinātniskā personāla ataudze
Plānotais atbalsts:
• Atbalsts materiāltehniskā bāzes modernizēšanai un pilnveidošanai izglītības
iestādēs
• Atbalsts jaunu zinātnieku un speciālistu piesaistei
• Atbalsts studiju programmu kvalitātes uzlabošanai
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PRIORITĀRIE VIRZIENI (IX)

Pilsētvides attīstība
Nozares vajadzības:
• Nacionālas nozīmes kultūras un sporta objektu sliktais tehniskais stāvoklis un
nepietiekama, novecojusi infrastruktūra
• Liela Rīgas transporta infrastruktūras noslodze
Plānotais atbalsts:
• Atbalsts kultūras un sporta objektu rekonstrukcijai, izveidei un infrastruktūras
modernizēšanai
• Atbalsts transporta infrastruktūras elementu izbūvei un rekonstrukcijai, t.sk. tiltu,
tuneļu, pārvadu, ostas pievadceļu izbūve un rekonstrukcija
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SALĪDZINĀJUMS STARP ABIEM ES
FONDU PLĀNOŠANAS PERIODIEM
SADALĪJUMĀ PA TEMATISKO
SARUNU BLOKIEM
7-13

14-20
Inovatīva un
konkurētspējīga
uzņēmējdarbība un
pētniecības vide (TM - 1,
2, 3, 10, 11)

22%

22%

19%

37%

Inovatīva un
konkurētspējīga
uzņēmējdarbība un
pētniecības vide (TM - 1,
2, 3, 10, 11)

Moderna infrastruktūra
izaugsmei un darba vietu
radīšanai (TM - 2, 3, 6, 7,
11)
Augsts nodarbinātības
līmenis, izglītoti cilvēki
un iekļaujoša sabiedrība
(TM - 8, 9, 10, 11)
Energoefektivitāte un
atjaunojamo dabas
resursu ilgtspējīga vadība
(TM - 4, 5, 6)

16%

16%

25%
43%

Moderna infrastruktūra
izaugsmei un darba vietu
radīšanai (TM - 2, 3, 6, 7,
11)
Augsts nodarbinātības
līmenis, izglītoti cilvēki
un iekļaujoša sabiedrība
(TM - 8, 9, 10, 11)
Energoefektivitāte un
atjaunojamo dabas
resursu ilgtspējīga vadība
(TM - 4, 5, 6)
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AKTIVITĀŠU STATUSS PĒC
NEFORMĀLO KONSULTĀCIJU I
RAUNDA PĒC FINANSĒJUMA APJOMA
(pirms plānošanas dokumentu projektu nodošanas publiskai
apspriedei)

EK atbalsta

23%
Nepieciešams uzlabot pamatojumu

34%

Nepieciešamas starpnozaru
diskusijas

35%
8%
EK neatbalsta/nepieciešama
politiska vienošanās
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EK UZSTĀDĪJUMI UN BŪTISKĀKIE
RISINĀMIE JAUTĀJUMI (EK
IEBILDUMI)
Sasaiste ar ES 2020 mērķiem un
atbilstošs kopējais investīciju
sadalījums

• Transportam paredzētais finansējums EK šķiet neproporcionāli liels
• Sociālajiem jautājumiem (”mīkstajām”
investīcijām) un investīcijām
inovācijās – sadalījums pārāk mazs

Stratēģiskais redzējums, balstoties
uz trūkumu un vajadzību analīzi
nozarē. Cieša investīciju saistība ar
izaugsmes un darbavietu
nodrošināšanu

• Pilsētvides un teritoriālās investīcijas, tūrisms, kultūra - nepieciešams
stratēģiskais pamatojums uz sasaiste ar darbavietu radīšanu un izaugsmi
• Investīcijām uzņēmējdarbībā, pētniecībā un inovācijās ir jābūt balstītām uz
integrētu viedās specializācijas stratēģiju
• Transporta investīcijas jāpamato ar kvalitatīvu un empīriski pamatotu
stratēģiju integrētai transporta sistēmas attīstībai

Fokusēta prioritāšu izvēle un
integrēta pieeja investīciju
plānošanā šajās prioritātēs

Risinājumiem jābūt balstītiem uz
stratēģisko redzējumu, orientētiem
uz rezultātiem, efektīviem un
ilgtspējīgu attīstību vērstiem

• Redzējumam jābūt integrētam, gadījumos, kad pasākuma izpildē ir
iesaistītas vairākas ministrijas (piemēram, pilsētvides iniciatīva)
• EK skeptiska par plāniem attiecībā uz sporta infrastruktūru, kultūras un
veselības investīcijām, institucionālo kapacitāti
• Veselība - nav pieļaujama veselības sistēmas uzturēšana no ES fondu
līdzekļiem.
• Ostu un lidostas attīstība jāatbalsta no privātajiem līdzekļiem
• NVO jāiesaista investīciju plānošanā un uzraudzībā, kā arī projektu
īstenošanā piedāvāto prioritāšu un specifisko atbalsta mērķu ietvaros
(nevis vispārējs atbalsts NVO kapacitātei)
26
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PROCESS

Plānošanas dokumentu
apspriešana VSS
saskaņošanas procesā

Ministriju priekšlikumu
izvērtēšana Pagaidu
uzraudzības komiteja

Partnerība
nozaru līmeni
Plānošanas dokumentu
projektu publiskā
apspriešana

Atsevišķas konsultācijas ar
partneriem
(memoranda padome, LPS,
LLPA, reģioni, nozaru NVO)
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ES FONDU 2014.-2020.GADAM
PLĀNOŠANAS PERIODA INSTITUCIONĀLĀ
SISTĒMA
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IZAICINĀJUMI

2014 – 2020 risināmie jautājumi:
• droša finanšu vadība (mērķtiecīgāka kontroļu un auditu sistēma)
• e-kohēzija, dokumentu plūsmas mazināšana
• administratīvo šķēršļu mazināšana finansējuma saņēmējiem
• lēmumu pieņemšanas procesa vienkāršošana
• iestāžu skaita un administratīvo resursu optimizācija
• uz klientu un rezultātu vērsta ieviešanas sistēma
• funkciju nedublēšana
• uzlabota koordinācija starp dažādiem finanšu resursiem
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VIEGLĀKA ADMINISTRĀCIJA (KP)

•

Administratīvais slogs
•
•
•

•

Plānošanas ietvars (tematiskā koncentrācija)
•
•

•

E – pārvaldes risinājumi
Skaidrāks lomu sadalījums starp iestādēm
Vienoti principi sadarbībai ar klientu
1 kopēja darbības programma
Mazāks skaits specifisko atbalsta mērķu (darbību integrācija caur kopējiem
mērķiem)

Tiesiskais ietvars
•
•

Pamatā 2007. – 2013.g. perioda ietvars
Vairāk horizontāli regulējumi, projektu iesniegumu atlašu noteikumos norādot
tikai nozares specifiskus nosacījumus
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IEVIEŠANAS SISTĒMAS 4.MODELIS
(CENTRALIZĒTA SISTĒMA)
*Valsts kanceleja un nozaru ministrijas tiek noteiktas par atbildīgo iestādi, ja darbības
programmas ietvaros ir definēti specifiskie atbalsta mērķi, par kuru īstenošanu ir
atbildīga Valsts kanceleja vai konkrētā nozares ministrija.
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PALDIES PAR UZMANĪBU!
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