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INFORMATĪVAIS ZIŅOJUMS PAR EIROPAS SAVIENĪBAS 

STRUKTŪRFONDU UN KOHĒZIJAS FONDA INVESTĪCIJU 

IEVIEŠANAS STATUSU (IKMĒNEŠA ZIŅOJUMS) 

Atbilstoši Ministru kabineta (turpmāk – MK) 2015. gada 10. marta sēdes 

protokola Nr. 14 27. § 11. punktam Finanšu ministrija (turpmāk – FM) informē 

par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības (turpmāk – ES) fondu ikmēneša 

aktualitātēm 2019. gada oktobrī-novembrī1. 

 Latvijas investīciju projektiem jau novirzīti 3,8 mljrd. euro ES fondu 

līdzfinansējuma, kas ir 85,1 % no 4,4 mljrd. euro 2014. – 2020. gada plānošanas 

perioda darbības programmā paredzētā fiansējuma. Turpinās pozitīva ieviešanas 

dinamika. Palielinās arī valsts budžeta ieņēmumi no EK līdzfinansējuma 

atmaksām par projektos veiktiem atbilstīgiem izdevumiem. Skatīt ilustrāciju Nr. 1 

un Nr. 2. 

Ilustrācija Nr. 1 “ES fondu investīcijas līdz 2019. gada 1. novembrim, milj. euro, % no ES 

finansējuma, pret datiem līdz 2019. gada 1. oktobrim”  

 

                                                 
1 FM līdz katra nākamā mēneša beigām jāiesniedz MK bez saskaņošanas ar citām iestādēm operatīvo informāciju 

par ES fondu ieviešanas plānu izpildi. Ziņojums tiek publiskots arī ES fondu tīmekļa vietnē http://www.esfondi.lv 

sadaļā - Materiāli un ziņojumi → Ziņojumi Ministru kabinetam: http://www.esfondi.lv/zinojumi-Ministru-

kabinetam. 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: 

https://www.esfondi.lv/2019.gads  
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Ilustrācija Nr. 2 “Tendences līdz 2019. gada 1. novembrim, milj. euro, ES fondu finansējums” 
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ES fondu maksājumu projektu īstenotājiem kopējā prognoze līdz 

2019. gada oktobra beigām ir izpildīta par 109 % (septembrī – 110 %). Lai 

izpildītu 2019. gada kopējo prognozi (565 milj. euro), pēdējos divos mēnešos 

jāapstiprina maksājumu pieprasījumi par ES fondu izdevumiem vismaz 

66 milj. euro. Tas ir reālistiski, ņemot vērā līdzšinējo dinamiku (vidēji 50 milj. 

euro mēnesī). 

Ierobežotās projektu iesniegumu atlasēs 2019. gada plānā noteiktajā 

termiņā nav iesniegti divi2 projekti kopā par ES fondu atbalstu 3 milj. euro IKT 

un publiskās infrastruktūras uzņēmējdarbības jomā. Projektu īstenotāju 

atjaunotais/aktualizētais maksājumu pieprasījumu 2019. gada plāns kopā projektu 

līgumos ir 998 milj. euro - palielinājies no gada sākuma par 173 milj. euro gan 

jaunu projektu (115 milj. euro), gan esošo plānu aktualizācijas rezultātā.  

Maksājumu pieprasījumu plānu izpilde vidēji kopā visos projektos ir 

92 %. Individuālos projektos negatīva ikmēneša tendence turpinās – palielinās 

kopējās plāna neizpildes un ilgstoši kavējumi. Skatīt ilustrācijas Nr. 3 un Nr. 4.  

Ilustrācija Nr. 3 “2019. gada maksājumu pieprasījumu plāns un to aktualizācija/izpilde līdz 

2019. gada 1. novembrim, ES fondu un valsts budžeta līdzfinansējums, milj. euro.” 

 

                                                 
2 Zemkopības ministrijas projekts “Zemkopības ministrijas un tās pakļautībā esošo iestāžu IKT attīstība. 2.kārta” 

un Cēsu novada pašvaldības publiskās infrastruktūras uzņēmējdarbībai projekts. 
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Ilustrācija Nr. 4 “2019. gada maksājumu pieprasījumu kumulatīvās plāna neizpildes vairāk kā 

25 % kavēto mēnešu skaita dalījumā līdz 2019. gada 1. novembrim, ES fondu un valsts budžeta 

līdzekļi; milj. euro (projektu skaits)” 

 

306 projektos ir negatīvas plāna novirzes, kas lielākas par 25 %, t.i. 

148 milj. euro (par 34 milj. euro vairāk nekā iepriekšējā mēnesī). Lielākās 

novirzes (kopā 61,6 % no kavējumiem) ir transporta, kā arī vides un teritoriālās 

attīstības nozaru projektos. Īstenotāju dalījumā – komersantu projektos (33 %), 

galvenokārt, (16,2 %) vides un teritoriālās attīstības jomā. Vienlaikus vairākos 

projektos kopā par 53 milj. euro samazinātas gada izpildes prognozes, t.sk. 

71 projektā prognoze pārsniedz finanšu disciplīnas pieļaujamo novirzi 25 % 

(kopā 33 milj. euro). No kopējiem kavējumiem pusei projektu tie ir vairāk kā 

četrus mēnešus pēc kārtas. 155 projekti kavē maksājumu pieprasījumu 

iesniegšanu par 88 milj. euro).  

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (turpmāk – CFLA) turpina proaktīvu 

sadarbību ar projektu īstenotājiem un atbildīgajām iestādēm, lai iespēju robežās 

mazinātu vai novērstu risku iestāšanos projektu īstenošanā, tai skaitā attiecībā uz 

finanšu disciplīnas nosacījumiem3. 2019. gada oktobra beigās – novembrī visos 

Latvijas reģionos notiek ikgadējais semināru cikls “Labā prakse ES fondu 

projektu īstenošanā”4, ko organizē CFLA sadarbībā ar partneriem (t.sk. FM, 

Labklājības ministrija, Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā, Finanšu nozares 

asociācija). Semināru norises laikā tiek apskatītas dažādas aktuālas tēmas 

                                                 
3 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” 51.3p. paredz, ka, konstatējot iepriekšējā kalendāra gadā faktiski veikto izdevumu 

un sadarbības iestādē iesniegto maksājuma pieprasījumu apjomā samazinājumu vairāk nekā par 25 % no 

aktualizētā plānoto maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafikā paredzētā, CFLA samazina ES fonda un valsts 

budžeta līdzfinansējumu, ja tāds projektā ir paredzēts, par starpību, kas pārsniedz 25 % no plānoto maksājuma 

pieprasījumu iesniegšanas grafikā paredzētā. 
4 CFLA semināru cikla "Labā prakse ES fondu projektu īstenošanā” materiāli, t.sk. videoieraksti pieejami: 

https://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/pasakumi  
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(iepirkumi, valsts atbalsts, finanšu pārvaldība, fokuss uz investīciju rezultātu 

sasniegšanu, zināmās nākotnes perspektīvas ES fondu jomā u.c.), kā arī projektu 

īstenotājiem un interesentiem ir iespēja gan dalīties pieredzē, gan nepastarpināti 

noskaidrot neskaidros vai risināmos jautājumus. Semināri uzskatāmi par 

“konsultē vispirms” platformu savstarpējam dialogam un projektu īstenotāju 

kapacitātes stiprināšanai.  

Lai turpinātu efektīvas ES fondu investīcijas saskaņā ar noteiktām nozaru 

prioritātēm līdz plānošanas perioda beigām5, 2019. gada 26. novembrī FM ir 

iesniegusi MK apstiprināšanai darbības programmas “Izaugsme un 

nodarbinātība” grozījumu priekšlikumu, kas atbilstoši ES fondu atbildīgo iestāžu 

iesniegtajam noteiktā kārtībā saskaņoti ES fondu Uzraudzības komitejā6. 

 

 

Finanšu ministrs  J. Reirs 

 

 

 

 

 

Astra.Rudolfa@fm.gov.lv 

Rūdolfa 67083925 

                                                 
5 Atbilstoši MK 2019. gada 11. oktobra sēdes protokola Nr.47 3.§ “Informatīvais ziņojums “Par Eiropas 

Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmas 

“Izaugsme un nodarbinātība” snieguma ietvarā noteikto mērķu sasniegšanas progresu un snieguma rezerves 

finansējuma tālāku izmantošanu”” 9.3.apakšpunktā un 10.punktā uzdotajam. 
6 DP grozījumi apstiprināti ES fondu Uzraudzības komitejas rakstiskajā procedūrā 2019.gada 21. novembrī un 

materiāli pieejami e-portfelī: https://komitejas.esfondi.lv/RP/Koplietojamie%20dokumenti/Forms/2019.aspx  → 

06.11.2019. → 01_Lemums_VI_DP_groz_5  
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