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Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības 

struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu 

(ikmēneša ziņojums) 

Ziņojumā1 ir informācija par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības 

(turpmāk – ES) fondu aktualitātēm 2020. gada novembrī – decembrī. Ziņojuma 

beigās ilustratīvs kopsavilkums. 

Kopumā līdz 2020. gada 17. decembrim projektu īstenotājiem izmaksāti 

2,4 mljrd. euro jeb 54 % no pieejamā 2014. – 2020. gada plānošanas perioda ES 

fondu finansējuma 4,4 mljrd. euro, par pārbaudītiem izdevumiem projektos 

iesniedzot atmaksas pieteikumus Eiropas Komisijā (turpmāk – EK) kopā 

2,2 mljrd. euro (t.sk. 2020. gada novembrī – 190,1 milj. euro). No EK valsts 

budžeta ieņēmumos saņemti jau 2 mljrd. euro jeb 44,7 % (t.sk. 

2020. gada decembrī 171,1 milj. euro). 2020. gada vienpadsmit mēnešos ES 

fondu atbalsta maksājumi projektu īstenotājiem (546 milj. euro, t.sk. 

53 milj. euro novembrī) par 2 % pārsniedz gada prognozi (536,7 milj. euro). 

2021. gada sākumā Centrālā finanšu un līgumu aģentūra sniegs 

novērtējumu par individuālu projektu maksājumu pieprasījumu iesniegšanas 

plānu izpildi 2020. gadā2, kā arī uzsāks darbu pie 2021. gada plāna sagatavošanas, 

vienlaikus aicinot projektu īstenotājus pārskatīt un nepieciešamības gadījumā 

aktualizēt plānoto maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafikos norādītās 

prognozes, lai mazinātu risku tikt pakļautiem finanšu disciplīnas pasākumu 

piemērošanai. 

Gadu kopsavelkot, 2020. gada 9. decembrī attālinātā režīmā notika 

ikgadējā ES fondu sanāksme EK vadībā par ES fondu ieviešanas stratēģisko 

virzību, investīciju progresu un sasniegumiem, kā arī par nākamā plānošanas 

perioda programmēšanas aktualitātēm3. Savukārt, 10. decembrī tiešsaistē notika 

ES fondu Uzraudzības komitejas sēde4, piedaloties arī sociālo un sadarbības 

                                                 
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 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 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/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 Ikgadējā sanāksme notika angļu valodā un izskatītie materiāli angļu valodā ir pieejami ES fondu uzraudzības 

komiteju dokumentu vadības sistēmā – Ikgadējā tikšanās ar EK (ARM) – materiāli sanāksmes dalībniekiem angļu 

valodā - 2020.  
4 Sēdes norisei varēja sekot līdzi ikviens interesents tiešsaistē, FM Facebook vietnē, kā arī FM tīmekļa vietnē un 

ES fondu tīmekļa vietnē. Sēdes materiāli pieejami ES fondu uzraudzības 

komiteju dokumentu vadības sistēmā – UK 2014-2020 – 2020.12.10_UK_14-20_sēde_(attālināti). 

http://www.esfondi.lv/
http://www.esfondi.lv/zinojumi-Ministru-kabinetam
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/upload/Zinojumi/mk-31.03.2020-sedes-protokola-nr.20_41-izraksts.pdf
https://komitejas.esfondi.lv/AEM/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FAEM%2F2020&FolderCTID=0x012000F2C07636B588A64D824A60339D113949&View=%7B79378E5C%2D5C0A%2D447B%2DB62E%2D55179ECC86B3%7D
https://komitejas.esfondi.lv/AEM/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FAEM%2F2020&FolderCTID=0x012000F2C07636B588A64D824A60339D113949&View=%7B79378E5C%2D5C0A%2D447B%2DB62E%2D55179ECC86B3%7D
https://komitejas.esfondi.lv/AEM/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FAEM%2F2020&FolderCTID=0x012000F2C07636B588A64D824A60339D113949&View=%7B79378E5C%2D5C0A%2D447B%2DB62E%2D55179ECC86B3%7D
https://www.facebook.com/FinansuMinistrija
https://www.fm.gov.lv/lv/aktualitates/jaunumi/es_fondi/63158-tiesraide-es-fondu-ieviesanas-sanaksme-uzraudzibas-komitejas-sede
http://www.esfondi.lv/jaunumi/tiessaiste-es-fondu-ieviesanas-sanaksme-uzraudzibas-komitejas-sede
https://komitejas.esfondi.lv/Lists/sedes/DispForm.aspx?ID=170&Source=https%3A%2F%2Fkomitejas%2Eesfondi%2Elv%2FSitePages%2F10%2Easpx&ContentTypeId=0x0100A71173C59228CF43AEDB868762C1146A
https://komitejas.esfondi.lv/Lists/sedes/DispForm.aspx?ID=170&Source=https%3A%2F%2Fkomitejas%2Eesfondi%2Elv%2FSitePages%2F10%2Easpx&ContentTypeId=0x0100A71173C59228CF43AEDB868762C1146A
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partneru deleģētiem pārstāvjiem, kurā pēc partneru ierosinājumiem tika lemts 

organizēt atsevišķas tematiskās apakškomitejas sēdes par aktuāliem jautājumiem. 

2020. gada 10. – 14. decembrī notika FM organizētās tematiskās 

diskusijas, lai ar sociālajiem un sadarbības partneriem pārrunātu Atjaunošanas un 

noturības mehānisma (turpmāk – ANM) ietvaros5 plānotās reformas klimata, 

veselības, digitalizācijas, ekonomikas un produktivitātes, nevienlīdzības 

mazināšanas un likuma varas jomās. FM turpina darbu pie ANM plāna izstrādes, 

lai 2021. gada janvāra beigās – februāra sākumā ar to iepazīstinātu valdību. 

ES līmenī vēl notiek darbs pie regulējuma izstrādes arī attiecībā uz: 

(1) REACT - EU regulu par 2014. – 2020. gadu plānošanas perioda papildu 

finansējuma izmantošanu (EK plāno publicēt 2021. gada sākumā); (2) attiecībā 

uz 2021. – 2027. gada perioda Kohēzijas politikas regulējumu Vācijas 

prezidentūras ietvaros ES Padomē ir panākts būtisks progress un decembrī 

panākta politiskā vienošanās starp Eiropas Parlamentu, EK un ES Padomi 

attiecībā uz Kopīgo noteikumu regulu un Eiropas Reģionālā un attīstības fonda 

un Kohēzijas fonda regulu pamattekstiem. Tālāka Kohēzijas politikas regulējuma 

izstrāde tiks turpināta Portugāles prezidentūras laikā, kad plānots pabeigt darbu 

pie regulu pielikumiem, kā arī ESF+ regulas. Sagaidāms, ka visa Kohēzijas 

politikas regulējuma pakotne EK varētu tikt apstiprināta 2021. gada pavasarī. 

Paralēli nacionāli notiek investīciju priekšlikumu saskaņošanas process ar 

sociāliem un sadarbības partneriem pirms iesniegt valdībai. 

                                                 
5Plašākā informācija: https://www.esfondi.lv/atveselosanas-un-noturibas-mehanisms  

https://www.esfondi.lv/atveselosanas-un-noturibas-mehanisms
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Attēls “2014. – 2020. gada plānošanas perioda ES fondu aktualitātes līdz 

2020. gada decembrim” 

 

 

Finanšu ministrs         J. Reirs 

 

Jirgensone 67095599 

liva.jirgensone@fm.gov.lv 


