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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 novembrī - decembrī1. 

1,8 mljrd. euro ES fondu līdzfinansējums jau ir izmaksāts 1 674 investīciju 

projektu īstenošanas atbalstam, kas ir gandrīz 40 % no 4,4 mljrd. euro 

2014. – 2020. gada plānošanas perioda darbības programmā paredzētā finasējuma. 

Pozitīva dinamika turpinās projektu ieviešanas attīstības pakāpē – noslēgtie 

iepirkumu līgumi ir vairāk kā par trešo daļu no paredzētās summas. Nākamais 

Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) maksājums Latvijas valsts budžetā par veiktiem 

projektu izdevumiem sagaidāms 2019. gada beigās – 2020. gada sākumā. Skatīt 

ilustrāciju Nr. 1 un Nr. 2. 

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

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

                                                 
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. decembrim, milj. euro, ES fondu finansējums” 
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ES fondu maksājumu projektu īstenotājiem kopējā prognozes izpilde līdz 

2019. gada novembra beigām ir 109 % (saglabājas iepriekšējā mēneša līmenī). 

Operatīvā informācija uz 2019. gada 18. decembri liecina, ka jau ir pārsniegta arī 

2019. gada kopējā prognoze 565 milj. euro (izpilde 574 milj. euro).  

Ierobežotās projektu iesniegumu atlasēs 2019. gada plānā noteiktajā termiņā 

nav iesniegti trīs projekti2 kopā par ES fondu atbalstu 3,6 milj. euro. Talsu novada 

dome un Bauskas novada pašvaldība ir informējušas Centrālo finanšu un līgumu 

aģentūru (turpmāk – CFLA), ka, izvērtējot aktuālās finanšu iespējas un prioritātes, 

sākotnēji plānotie projekti degradēto teritoriju atjaunošanas un publiskās 

infrastruktūras uzņēmējdarbības jomās netiks īstenoti (kopā 1 milj. euro). Atbildīgās 

iestādes Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kompetencē ir izlemt 

par “atbrīvotā” ES fondu finansējuma efektīvāko izmantošanu darbības programmā 

noteiktiem investīciju mērķiem.  

 Līdz 2019. gada novembra beigām maksājumu pieprasījumu plānu izpilde 

kopā visos projektos ir 92,4 %. Vienlaikus projektu īstenotāju maksājumu 

pieprasījumu iesniegšanas 2019. gada plāna izpildē saglabājas negatīva tendence 

293 projektos (22,8 % no 1 286 projektiem kopā), kuros plāna neizpilde lielāka par 

25 %. Kopējā šo projektu plānu neizpilde ir 154 milj. euro (par 5 milj. euro vairāk 

nekā iepriekšējā mēnesī), t.sk. pusei projektu vairāk kā četrus mēnešus pēc kārtas 

(153 projekti kavē maksājumu pieprasījumu iesniegšanu par 85 milj. euro). Skatīt 

ilustrāciju Nr. 3 un Nr. 4. 

Ilustrācija Nr. 3 “2019. gada maksājumu pieprasījumu kumulatīvās plāna neizpildes lielākas par 

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

līdzekļi; milj. euro (projektu skaits)” 

 

                                                 
2 Zemkopības ministrijas projekts “Zemkopības ministrijas un tās pakļautībā esošo iestāžu IKT attīstība. 2.kārta” (2,55 

milj. euro), Talsu novada pašvaldības projekts “Talsu pilsētas tirgus pārbūve” (980 868 euro) un Bauskas novada 

pašvaldības projekts “Uzņēmējdarbības vides uzlabošana Bauskā” (30 835 euro). 
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Ilustrācija Nr. 4 “2019. gada maksājumu pieprasījumu plāns un to aktualizācija/izpilde līdz 

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

 
Projektu īstenotāju atjaunotais/aktualizētais maksājumu pieprasījumu 

iesniegšanas 2019. gada plāns kopā ir 955 milj. euro (43 milj. euro samazinājums 

pret oktobri). No gada sākuma plāns palielinājies par 130 milj. euro jaunu projektu 

(116 milj. euro) un plānu aktualizācijas rezultātā. Vienlaikus vairāki projektu 

īstenotāji informējuši CFLA par samazinājumu maksājumu pieprasījumu gada 

plānos kopā par 89 milj. euro, t.sk. 83 projektos par 62 milj. euro tas pārsniedz 

finanšu disciplīnas pieļaujamo novirzi 25 %. 26 projektos negatīvās novirzes ir 

objektīvi pamatotas un nav jāpieņem tālāki lēmumi par finanšu disciplīnas 

nosacījumu neievērošanu3. 2020. gada janvārī CFLA vērtēs projektu maksājumu 

pieprasījumu iesniegšanas 2019. gada plānu izpildes rezultātus un sadarbībā ar 

atbildīgajām ministrijām sniegs priekšlikumus rīcībai4 iekļaušanai FM pusgada 

ziņojumā5, ja nepieciešams. Projektu ieviešanas uzraudzības laikā CFLA proaktīvi 

sadarbojas ar projektu īstenotājiem pēc principa “konsultē vispirms”, kā arī 

atbildīgajām iestādēm, lai iespēju robežās mazinātu vai novērstu risku iestāšanos 

projektu īstenošanā, tai skaitā attiecībā uz finanšu disciplīnas nosacījumiem. 

ES fondu investīciju drošas finanšu pārvaldības ietvaros ES fondu vadībā 

iesaistītās institūcijas operatīvi reaģē uz risku signāliem, veicot attiecīgas 

koordinētas darbības.  

                                                 
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” (turpmāk - MK noteikumi Nr.784) 51. 4 apakšpunktā definētie gadījumi  

4 MK noteikumu Nr.784 51.3p. paredz: 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. 
5 Informatīvais ziņojums par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu investīciju aktualitātēm līdz 2019. gada 

decembrim (pusgada ziņojums). 
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2019. gada 5.-6. decembrī notika oficiālās ikgadējās tikšanās ar EK 

pārstāvjiem6 par Eiropas strukturālo un investīciju fondu Partnerības līguma 

ieviešanu 2014. – 2020. gada plānošanas periodā sanāksmes7, kuras vadīja EK 

Reģionālās politikas un pilsētpolitikas ģenerāldirektorāta direktore teritoriālās 

sadarbības, makroreģionu un Ziemeļrietumeiropas jautājumos Lena Andersson-

Pench. 5. decembrī pārrunājot Kohēzijas politikas ES fondu investīciju ieviešanas 

progresu, EK pārstāvji izteicās atzinīgi par Latvijas pozitīvo sniegumu kopumā ES 

fondu investīciju projektu ieviešanā, jo īpaši par spēju sasniegt ambiciozos vidus 

posma finanšu un iznākuma rādītāju mērķus. 6. decembrī notika kopēja sanāksme 

par Kohēzijas politikas un Zemkopības ministrijas pārziņā esošo Eiropas 

Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības 

fondu stratēģisko mērķu sasniegšanas progresa novērtējumu. FM izmantoja iespēju 

atkārtoti akcentēt un skaidrot EK pārstāvjiem Latvijai kritiski svarīgos jautājumus 

attiecībā uz 2021.-2027. gada plānošanas perioda ES fondu finansējumu, īpaši par 

nepieņemamo piešķīruma samazinājumu Latvijai, tematiskās koncentrācijas 

prasībām klimata mērķiem un nacionālo līdzfinansējuma likmju paaugstināšanu.  

 Papildus sarunām par 2014.-2020. gada plānošanas perioda ieviešanu FM 

sadarbībā ar nozaru ministrijām ir uzsākusi sarunas ar EK par plānošanas dokumentu 

izstrādi 2021.-2027. gada periodam, tai skaitā pārrunāts potenciālais plānošanas 

dokumentu izstrādes laika grafiks, lai nodrošinātu ātru dokumentu saskaņošanu ar 

EK un laicīgu nākošā plānošanas perioda uzsākšanu. Sarunu ietvaros tiek diskutēti 

jautājumi par Latvijas ieguldījumu stratēģiju un nepieciešamajiem investīciju 

projektiem atbilstoši Kohēzijas politikas regulējumā noteiktajiem politikas 

mērķiem. Kā ziņots iepriekš, Latvijas Kohēzijas politikas ieguldījumu stratēģija 

balstīsies uz Nacionālajā attīstības plānā noteiktajām prioritātēm, vienlaikus ņemot 

vērā ES Padomes rekomendācijas un ES Semestra procesā publicētās 

pamatnostādnes 2021.-2027. gada plānošanas periodam. 

 

 

Finanšu ministra vietā –  

Ārlietu ministrs E.Rinkēvičs 

 
 

 

 

 

Rūdolfa 67083925 

Astra.Rudolfa@fm.gov.lv 

                                                 
6  https://www.esfondi.lv/jaunumi/eiropas-komisija-noverte-latvijas-sasniegto-es-fondu-strategiskaja-ieviesana 
7 Informācija pieejama: https://www.esfondi.lv/jaunumi/eiropas-komisija-noverte-latvijas-sasniegto-es-fondu-

strategiskaja-ieviesana. Ikgadējās tikšanās materiāli ir pieejami: https://komitejas.esfondi.lv/SitePages/Home.aspx → 

Ikgadējā tikšanās ar EK (ARM) – materiāli sanāksmes dalībniekiem angļu valodā → 2019:  

mailto:Astra.Rudolfa@fm.gov.lv
https://www.esfondi.lv/jaunumi/eiropas-komisija-noverte-latvijas-sasniegto-es-fondu-strategiskaja-ieviesana
https://www.esfondi.lv/jaunumi/eiropas-komisija-noverte-latvijas-sasniegto-es-fondu-strategiskaja-ieviesana
https://www.esfondi.lv/jaunumi/eiropas-komisija-noverte-latvijas-sasniegto-es-fondu-strategiskaja-ieviesana
https://komitejas.esfondi.lv/SitePages/Home.aspx

