
 

FMzin_Ikmenesa_ES_fondi_31032021.docx 

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības fondu investīciju 

ieviešanas statusu (ikmēneša ziņojums) 

Finanšu ministrijas (turpmāk – FM) ziņojumā1 ir informācija par Kohēzijas 

politikas Eiropas Savienības (turpmāk – ES) fondu aktualitātēm 

2021. gada februārī – martā ar  ilustratīvu kopsavilkumu. 

No plānošanas perioda sākuma līdz 2021. gada 22. martam2 īstenošanā ir 

vairāk kā divi tūkstoši investīciju projekti par 3,8 miljrd. euro, kas ir 86,3% no 

pieejamā 2014. – 2020. gada plānošanas perioda ES fondu finansējuma 

4,4 mljrd. euro, tai skaitā 2021. gada februārī un martā noslēgti 69 jauni projektu 

līgumi par 58,2 milj. euro. Lielākā noslēgto līgumu progresa dinamika ir mazo un 

vidējo komersantu konkurētspējas jomā, pētniecībā un vides aizsardzībā. Projektu 

īstenotājiem izmaksāts ES fondu atbalsts vairāk kā 2,5 mljrd. euro (57,2 %). 

Tai skaitā 2021. gadā līdz 22. martam izmaksāts 64,8 milj. euro, galvenokārt 

vides un reģionālās attīstības, pētniecības un izglītības jomās. Par 55,6 % EK ir 

iesniegti dokumenti par Latvijā faktiski veiktajiem un pārbaudītajiem investīciju 

projektu izdevumiem ES līdzfinansējuma atmaksas saņemšanai valsts budžeta 

ieņēmumos, tai skaitā 2021. gadā līdz 22. martam –175,8 milj. euro. 

Kopējā projektu īstenotāju maksājumu pieprasījumu iesniegšanas 

2021. gada plāna3 izpilde 2021. gada februārī kumulatīvi ir 81 %. Īstenotāji nav 

izpildījuši savu plānu par 29,3 milj. euro. Tai skaitā ir projekti ar kavējumu virs 

25 % jau gada sākumā, kas vienlaikus ir par 15 procentpunktiem mazāks, 

salīdzinājumā pret 2020. gada attiecīgo periodu4.  

Tāpat operatīvā risku pārvaldībā Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 

(turpmāk – CFLA) vērtē, ka ir augsts risks līdz 2023. gada beigām sekmīgi 

īstenot Nacionālā veselības dienesta (turpmāk – NVD) veselības nozares 

informāciju komunikāciju tehnoloģijas projektu “Veselības nozares 

informācijas sistēmu (reģistri) modernizācija, attīstība un integrācija ar 

e- veselības informācijas sistēmu” ar paredzēto finansējumu kopā 5 milj. euro, tai 

 
1 Atbilstoši MK 2015. gada 10. marta sēdes protokola Nr. 14 27. § 11. punktam katru mēnesi FM jāiesniedz MK 

bez saskaņošanas informāciju par ES fondu ieviešanas plānu izpildi. Ziņojums tiek publiskots arī 
http://www.esfondi.lv sadaļā - Materiāli un ziņojumi → Ziņojumi Ministru kabinetam: 

http://www.esfondi.lv/zinojumi-Ministru-kabinetam.  
2 Saskaņā ar operatīviem datiem, kas izgūti no Kohēzijas politikas vadības informācijas sistēmas 2021. gada 

22. martā. 
3 Maksājumu pieprasījumu finanšu disciplīnas instrumenta ietvaros - MK 2014. gada 16. decembra noteikumu 

Nr. 784 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas 

nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā" 51.3 

punkts: ja īstenotājs iesniedz maksājuma pieprasījumus par vismaz 25% mazākā apjomā nekā plānā, CFLA 

samazina ES fonda un valsts budžeta līdzfinansējumu, ja tāds projektā ir paredzēts, par starpību, kas pārsniedz 

25 % novirzi.  
4 Detāla investīciju progresa un plānu izpildes informācija, t.sk. projektu līmenī pieejama sadaļās ES fondi 

2014 - 2020 → Ieviešana → Ieviešanas progress / Ieviešanas plāni un to izpilde: 2021.gads (esfondi.lv). 

http://www.esfondi.lv/
http://www.esfondi.lv/zinojumi-Ministru-kabinetam
https://www.esfondi.lv/2021.gads
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skaitā 4,25 milj. euro ES fondi5. NVD kavē arī 2020. gada 13. oktobrī MK 

izskatītā rīcības plāna izpildi6, attiecīgi Veselības ministrijai atkārtoti jāinformē 

MK par situāciju un turpmāko7.  

2021. gada 10. februārī pabeigti sanācijas darbi un būvdarbi Valsts vides 

dienesta ES fondu 2007. – 2013. un 2014. – 2020. gada plānošanas periodos 

posmos dalītajā lielajā projektā Vēsturiski piesārņoto vietu "Inčukalna 

sērskābie gudrona dīķi" sanācijas darbi"8. Projektam noteikts garantijas 

termiņš līdz 2023. gada 22. februārim, kura laikā notiks sanācijas darbu 

inženiertehniskā uzraudzība. 

Konkursa “Latvijas Būvniecības gada balva 2020” ietvaros no 

42 laureātiem 13 projekti ir īstenoti ar ES fondu līdzfinansējumu, no tiem seši tika 

godalgoti9.  

Turpinot darbu pie ES fondu 2021. – 2027. gada plānošanas perioda 

darbības programmas projekta un Atveseļošanas un noturības mehānisma 

(turpmāk - ANM) plāna pilnveides, FM no 2021. gada 8. līdz 12. martam 

organizēja atkārtotās tematiskās diskusijas, bet 26. martā – ANM plāna Vides 

pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu10, lai ar sadarbības un sociālajiem 

partneriem pārrunātu plānotos ieguldījumus turpmākajos gados11. Pēc plānošanas 

dokumentu pilnveidošanas, FM plāno iesniegt ANM plānu MK 2021. gada aprīlī 

un EK - pēc apstiprināšanas MK. Savukārt jaunā plānošanas perioda darbības 

programmas iesniegšana MK un tālāk EK ir atkarīga no saistošā EK regulējuma 

apstiprināšanas (indikatīvi 2021. gada jūnijā saskaņā ar 2021. gada 10. martā EK 

sniegto informāciju dalībvalstīm par regulu virzības kalendāru atbilstoši 

Portugāles prezidentūras grafikam). Lai ierobežotu tālākus kavējumus, MK 

 
5 Projektā Nr. 2.2.1.1/18/I/001 “Veselības nozares informācijas sistēmu (reģistri) modernizācija, attīstība un 

integrācija ar e-veselības informācijas sistēmu” veiktie maksājumi (tikai par administratīviem izdevumiem) mazāk 
par 1% no 5 milj. euro paredzētā finansējuma. 
6 Atsaucoties uz 2020. gada 13. oktobra MK sēdes protokola nr. 61 protokollēmuma punkta nr.  24.§ Informatīvais 

ziņojums "Par Nacionālā veselības dienesta īstenotā ERAF projekta "Veselības nozares informācijas sistēmu 

(reģistri) modernizācija, attīstība un integrācija ar e-veselības informācijas sistēmu" progresu, riskiem, turpmākās 

rīcības plānu un e-veselības sistēmas tālāko attīstību",TA-1237 
7 NVD un Veselības ministrija par projektu ziņoja arī 2021. gada 9. marta Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas 

komisijas (turpmāk – SPIRK) sēde “Vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas progress – 

paveiktais kopš 2020.gada janvāra un jaunais e-veselības IT risinājums, tam paredzētais finansējums.”. Saite uz 

SPIRK materiāliem: 

https://titania.saeima.lv/livs/saeimasnotikumi.nsf/0/C40224881C4BFBEAC225868B004C9B29?OpenDocument

&prevCat=13|Publisko%20izdevumu%20un%20rev%C4%ABzijas%20komisija 
8  Projekta kopējās izmaksas 57,8 milj. euro, t.sk. ERAF 44,2 milj. euro (virssaistības 13,2 milj. euro). I posma 

kopējās izmaksas 28,1 milj. euro un II posma kopējās izmaksas 29,7 milj. euro. 
9 2021. gada 12. martā notika balvas pasniegšana; vairāk informācija par balvas laureātiem pieejama cfla.gov.lv 

mājas lapā sākumlapa → Jaunumi https://www.cfla.gov.lv/lv/jaunumi/2021/starp-latvijas-buvniecibas-gada-

balvas-2020-laureatiem-ari-es-fondu-lidzfinanseti-projekti  
10 Informācija par sabiedrisko apspriešanu pieejama Esfondi.lv mājas lapā sākumlapa → Jaunumi 

https://www.esfondi.lv/jaunumi/atveselosanas-un-noturibas-mehanisma-plana-strategiska-ietekmes-uz-vidi-

novertejuma-procesa-izstradata-vides-parskata-projekta-nodosana-sabiedriskajai-apspriesanai  
11 Diskusiju materiāli pieejami Esfondi.lv mājas lapas sākumlapa → ES fondi 2021 – 2027 → Plānošana 

https://www.esfondi.lv/planosana-1 

https://titania.saeima.lv/livs/saeimasnotikumi.nsf/0/C40224881C4BFBEAC225868B004C9B29?OpenDocument&prevCat=13|Publisko%20izdevumu%20un%20rev%C4%ABzijas%20komisija
https://titania.saeima.lv/livs/saeimasnotikumi.nsf/0/C40224881C4BFBEAC225868B004C9B29?OpenDocument&prevCat=13|Publisko%20izdevumu%20un%20rev%C4%ABzijas%20komisija
https://www.cfla.gov.lv/lv/jaunumi/2021/starp-latvijas-buvniecibas-gada-balvas-2020-laureatiem-ari-es-fondu-lidzfinanseti-projekti
https://www.cfla.gov.lv/lv/jaunumi/2021/starp-latvijas-buvniecibas-gada-balvas-2020-laureatiem-ari-es-fondu-lidzfinanseti-projekti
https://www.esfondi.lv/jaunumi/atveselosanas-un-noturibas-mehanisma-plana-strategiska-ietekmes-uz-vidi-novertejuma-procesa-izstradata-vides-parskata-projekta-nodosana-sabiedriskajai-apspriesanai
https://www.esfondi.lv/jaunumi/atveselosanas-un-noturibas-mehanisma-plana-strategiska-ietekmes-uz-vidi-novertejuma-procesa-izstradata-vides-parskata-projekta-nodosana-sabiedriskajai-apspriesanai
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2021. gada 18. martā12 atbalstīja FM priekšlikumu noteikt nozaru ministrijām 

nodrošināt nepieciešamo politikas plānošanas dokumentu apstiprināšanu ne vēlāk 

kā līdz 2021. gada 15. maijam.  

Vienlaikus turpinās darbs pie ES fondu 2014. -2020. gada plānošanas 

perioda darbības programmas grozījumiem par REACT-EU13 iespējamo papildu 

ES finansējuma sadalījumu un SM investīciju priekšlikumiem par vēl nesadalītā 

ES fondu finansējuma 109 milj. euro transporta jomā izmantošanu14. Darbības 

programmas grozījumu projekts 2021. gada 22. martā iesniegts konceptuālai 

saskaņošanai EK, savukārt apstiprināšanai MK to plānots iesniegt 2021. gada 

otrajā ceturksnī.  

 

 

 
12 MK 2021. gada 18. marta sēdes protokola izraksts atrodas Esfondi.lv mājas lapā sākumlapa → Materiāli un 

ziņojumi → Ziņojumi Ministru kabinetam un Saeimas komisijām → https://www.esfondi.lv/upload/Ieviesana/mk-

18.03.2021.-sedes-protokola-nr.28_26-izraksts.pdf  
13 Latvijai paredzēts aptuveni 272 milj. euro REACT-EU finansējums Covid - 19 krīzes radīto seku mazināšanai. 
14 MK 2020. gada 19. maija sēdes protokola Nr. 34, 33.§. 7. punkts; MK 2020. gada 24. marta sēdes protokola 

Nr. 17 21.§ 3. punkts. 

https://www.esfondi.lv/upload/Ieviesana/mk-18.03.2021.-sedes-protokola-nr.28_26-izraksts.pdf
https://www.esfondi.lv/upload/Ieviesana/mk-18.03.2021.-sedes-protokola-nr.28_26-izraksts.pdf


4 

FMzin_Ikmenesa_ES_fondi_31032021.docx 

Attēls “2014. – 2020. gada plānošanas perioda ES fondu aktualitātes līdz 

2021. gada martam” 

 

 

Finanšu ministrs         J. Reirs 

 

Zālīte-Supe 67083808 

Zinta.Zalite-Supe@fm.gov.lv 


