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Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības 

struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu 

(ikmēneša ziņojums) 

Ziņojumā1 ir informācija par Kohēzijas politikas ES fondu aktualitātēm 

2020. gada septembrī – oktobrī. Ziņojuma beigās ilustratīvs kopsavilkums. 

Līdz 2020. gada 19. oktobrim kopā 2,3 mljrd. euro ir izmaksāts ES fondu 

atbalsts projektu īstenošanai jeb 52 % no 2014. – 2020. gada plānošanas periodā 

pieejamā 4,4 mljrd. euro. No tā 2020. gada deviņos mēnešos: 463 milj. euro -  

108 % no pārskata periodā prognozētā; par 13,4 milj. euro vairāk nekā 

salīdzināmā periodā 2019. gadā; 86 % no gada prognozes (536,7 milj. euro). 

Nozīmīgākais septembrī – par 134 milj. euro jauni iepirkumu līgumi valsts 

ekonomikas aktivitātei – sasniedz 2 mljrd. euro. Vienlaikus individuālos 

projektos ir vairāk maksājumu pieprasījumu kavējumu, salīdzinot ar 2019. gadu.2  

Satiksmes ministrija ir iesniegusi FM priekšlikumu nesadalītā ES fondu 

finansējuma izmantošanai3 - par 109 milj. euro konkrētiem mērķiem transporta 

jomā. Pēc apstiprināšanas valdībā tiks iesniegts Eiropas Komisijai. 

Turpinās aktīvs darbs gan pie 2021.–2027. gadu ES fondu plānošanas 

perioda investīciju, gan esošā perioda papildu ES fondu atbalsta instrumenta 

REACT-EU, gan arī Eiropas Atveseļošanas un noturības mehānisma iespēju 

izmantošanas priekšlikumu izstrādes4.  

                                                 
1 Atbilstoši Ministru kabineta (MK) 2015. gada 10. marta sēdes protokola Nr. 14 27. § 11. punktam katru mēnesi 

FM jāiesniedz MK bez saskaņošanas informāciju par Eiropas Savienības (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 Detalizēti par plānu izpildi http://www.esfondi.lv sadaļā - ES fondi 2014 - 2020 → Ieviešana → Ieviešanas plāni 

un to izpilde → 2.sadaļa: https://www.esfondi.lv/2020.gads. Daļai projektu kavējumi, iespējams, saistīti ar 

Covid - 19 izplatības negatīvo ietekmi - nepārvaramas varas apstāklis, kas pamato izņēmumus finanšu disciplīnas 

ietvaros atbilstoši MK 2020. gada 31. marta sēdes protokolam Nr.20 § 41. 
3 MK 2019. gada 11. oktobra sēdes protokola Nr.47, 3.§. 11.2.apakšpunkts; MK 2020. gada 24. marta sēdes 

protokola Nr.17 21.§ 3.punkts. 
4 Plašāka informācija: https://www.esfondi.lv/planosana-1. Ņemot vērā lielo sabiedrības, sociālo un sadarbības 

partneru atsaucību, vēl turpinās publiskās apspriedes ietvaros saņemto komentāru izskatīšana. Precizēto Darbības 

programmas versiju plānots publicēt indikatīvi līdz 2020.gada oktobra beigām. 

http://www.esfondi.lv/
http://www.esfondi.lv/zinojumi-Ministru-kabinetam
http://www.esfondi.lv/
https://www.esfondi.lv/2020.gads
https://www.esfondi.lv/upload/Zinojumi/mk-31.03.2020-sedes-protokola-nr.20_41-izraksts.pdf
https://www.esfondi.lv/planosana-1
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Attēls “2014.-2020. plānošanas perioda ES fondu aktualitātes līdz 2020. gada oktobrim” 
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