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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 septembrī - oktobrī1. 

2019. gada vidū aktīvā ieviešanā ir investīciju projekti ar 3,8 mljrd. euro 

ES fondu līdzfinansējumu2 - jau 86,4 % no kopējā ES fondu finansējuma 

4,4 mljrd. euro 2014. – 2020. gada plānošanas periodā. 2019. gada septembrī 

nozīmīgākais progress bijis Eiropas Komisijai (turpmāk - EK) deklarējot 

157,5 milj. euro ES fondu izdevumus par atbilstoši veiktām investīcijām, kas 

kumulatīvi jau ir 1,4 mljrd. euro (31,8 % no kopējā ES fondu finansējuma). Skatīt 

ilustrāciju Nr. 1 un Nr. 2. 

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

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

 

                                                 
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  
2 T.sk. 09.10.2019. Centrālās finanšu un līgumu aģentūras parakstītais līgums ar VAS “Latvijas dzelzceļš” par 

projekta “Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija” īstenošanu (kopējās attiecināmās izmaksas 439,7 milj. euro, t.sk. 

KF 318,6 milj. euro. Pēc vidusposma izvērtējuma papildus iespējama KF rezerve 28,1 milj. euro). Projekts paredz 

līdz 2023. gada beigām elektrificēt dzelzceļa līnijas Daugavpils–Krustpils, Rēzekne-Krustpils un Krustpils-Rīga. 
 

965,6 (21,9%) 0%

1 406,7 (31,8%) ↑3,6%

1 648,3 (37,3%) ↑0,9%

1 338,6 (38,9% no projektu līgumiem) 

+9,2 milj. euro 

3 440,1 (77,9%) ↑0,6%

3 780,7 (85,6%) ↑0,5%

3 912,5 (88,6%) ↑0,1%

4 418,2 (100%)
66,3 (1,5%)

0 2000 4000 6000

No EK saņemtie starpposma maksājumi

Deklarētie maksājumi EK

Veikti maksājumi projektos

Iepirkumu līgumi

Projektu līgumi, skaits -1612

Apstiprināti projekti, skaits - 1643

Iesniegti projekti, skaits - 1795

Pieejamais ES fondu finansējums

Kopā: 4 484,5 (101,5%)

Pieejamais ES fondu finansējums Pieejamais virssaistību* apjoms

*Virssaistības - ar MK lēmumu piešķirti valsts budžeta papildu izdevumi – līdz 2019.g. februārim kopā 66,3 milj. euro 

jomās: vide un teritoriālā attīstība (41,4), videi draudzīga ekonomika (15,6), MVK konkurētspēja (5,2) un izglītība (4,1) 

Oktobrī uz 

16.10.19. milj.

euro:

Apstiprināti 

projekti: +8,2

Līgumi: +327,3

Maksājumi: +20,6

http://www.esfondi.lv/
http://www.esfondi.lv/zinojumi-Ministru-kabinetam
http://www.esfondi.lv/zinojumi-Ministru-kabinetam
https://www.esfondi.lv/2019.gads


2 

FMzin_221019_ES_fondi 

Ilustrācija Nr. 2 “Tendences līdz 2019. gada 1. oktobrim, milj. euro, ES fondu finansējums” 
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Projektu ieviešanas ikmēneša plānu izpilde līdz 2019. gada 1. oktobrim  

Saglabājas pozitīva tendence ES fondu maksājumu projektu īstenotājiem 

izpildot prognozes – 2019. gada septembra plāna izpilde ir 109,7 % (augustā – 

113,2 %). Lai izpildītu 2019. gada kopējo prognozi (565,0 milj. euro), pēdējā 

ceturksnī jāizmaksā 115,1 milj. euro (vidēji 38,4 milj. euro mēnesī) ES fondu 

maksājumu un, ņemot vērā līdzšinējo maksājumu dinamiku, tas ir reālistiski. 

Ierobežotās projektu iesniegumu atlasēs 2019. gada plānā noteiktajā 

termiņā nav iesniegts viens projekts3. Maksājumu pieprasījumu plānu izpilde 

vidēji ir 94,0 %. Negatīva ikmēneša tendence - palielinās kopējās plāna 

neizpildes un ilgstoši kavējumi (skatīt ilustrācijas Nr. 3 un Nr. 4). 320 projektos 

ir negatīvas plāna novirzes, kas lielākas par 25,0 %, t.i. 114,0 milj. euro (par 

23,0 milj. euro vairāk nekā iepriekšējā mēnesī). Lielākās neizpildes (kopā 54,3 % 

no kavējumiem) ir transporta un vides un teritoriālās attīstības nozaru projektos. 

Īstenotāju dalījumā - komersantu projektos (36,7 %), galvenokārt, vides un 

teritoriālās attīstības (15,7 %) jomā. Kopā maksājumu pieprasījumu gada plāns ir 

palielinājies par 142,4 milj. euro gan jaunu projektu (98,0 milj. euro), gan esošo 

plānu aktualizācijas rezultātā. Vienlaikus vairākos projektos kopā par 

48,3 milj. euro samazinātas gada izpildes prognozes, t.sk. 55 projektos prognoze 

pārsniedz finanšu disciplīnas pieļaujamo novirzi 25 % (kopā 35,1 milj. euro). No 

kopējiem kavējumiem pusei projektu tie ir vairāk kā četrus mēnešus pēc kārtas. 

148 projekti kavē maksājumu pieprasījumu iesniegšanu par 65,2 milj. euro). 

Gada pēdējā ceturksnī būtu jābūt nozīmīgam neproporcionālam uzlabojumam, lai 

projekti sasniegtu pašu noteikto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas plānu 

pieļaujamās 25 % nobīdes robežās.  

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

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

 

                                                 
3 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija kā Atbildīgā iestāde izskata Liepājas pilsētas pašvaldības 

priekšlikumu projekta “Degradēto teritoriju revitalizācija un uzņēmējdarbības pamatinfrastruktūras izveide kūrorta 

zonā Liepājā, 2.kārta (Roņu iela)” (plānotais ES fondu finansējums 1,0 milj. euro) iesniegšanas termiņa 

pagarinājumam līdz 30.11.2019. 
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Ilustrācija Nr. 4 “2019. gada maksājumu pieprasījumu kumulatīvās plāna neizpildes vairāk 

kā 25,0 % kavēto mēnešu skaita dalījumā līdz 2019. gada 1. oktobrim, ES fondu un valsts 

budžeta līdzekļi; milj. euro (projektu skaits)” 

 

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

sadarbību ar projektu īstenotājiem, lai iespēju robežās novērstu vai mazinātu risku 

iestāšanos projektu īstenošanā. ES fondu vadībā iesaistītās iestādes turpina uzturēt 

efektīvu investīciju ieviešanas risku pārvaldību. Gadījumos, kad programmas vai 

projektu ieviešanā konstatēti sarežģījumi vai problēmas, tai skaitā aizdomas par 

neatbilstošu vai apšaubāmu likumību, vai lietderību publisko līdzekļu 

izmantošanā, situācijas tiek izskatītas ar pienācīgu rūpību, balstoties uz “nulles 

tolerances” principu pret nelikumībām, negodprātīgu rīcību.  

Pozitīvi vērtējams, ka EK 2019. gada 20. septembrī pieņēma bez 

iebildumiem FM 2019. gada 30. augustā iesniegto Progresa ziņojumu par 

Partnerības līguma ES investīciju fondu 2014. – 2020. gada plānošanas periodam, 

īstenošanu4. 

 MK 2019. gada 11. oktobra sēdē tika pieņemti nozīmīgi lēmumi5 par 

darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” (turpmāk – DP) ES fondu 

                                                 
4 Izstrādāts saskaņā ar Regulas Nr.1303/2013* nosacījumiem. *EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 

REGULA (ES) Nr.1303/2013 (2013.gada 17.decembris), ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās 

attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un 

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, 

Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu 

(EK) Nr.1083/2006. Pieejams: http://www.esfondi.lv/upload/Ieviesana/vi_progresa_zin_par_pl_izpildi_2019.pdf  
5 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””. 
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snieguma rezerves un finansējuma atlikumu efektīvu izlietojumu. Saņemot ES 

fondu atbildīgo iestāžu pamatotus priekšlikumus6, FM steidzamības kārtā līdz 

2019. gada 11. novembrim iesniegs grozījumus DP apstiprināšanai MK un tālākai 

virzībai EK, lēmuma pieņemšanai. 

 

 

 

Finanšu ministrs  J. Reirs 

 

 

 

 

 

 

Astra.Rudolfa@fm.gov.lv 

Rūdolfa 67083925 

                                                 
6 T.sk. arī atbilstoši MK 2019. gada 13. septembra sēdes protokollēmuma Nr.41 1.§ “Informatīvais ziņojums “Par 

fiskālās telpas pasākumiem un izdevumiem prioritārajiem pasākumiem valsts budžetam 2020. gadam un ietvaram 

2020.–2022. gadam”” noteiktajam. 
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