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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 2020. gada augustā – septembrī1. Ziņojuma beigās ir ilustratīvs 

kopsavilkums par ES fondu investīciju progresu. 

No plānošanas perioda sākuma līdz 2020. gada 22. septembrim ES fondu 

maksājumi projektu īstenošanai jau ir 2,2 mljrd. euro jeb 51,3 % no 

2014. – 2020. gada plānošanas perioda pieejamā 4,4 mljrd. euro ES fondu 

finansējuma. No tā 2020. gada astoņos mēnešos 434 milj. euro, kas ir 114 % no 

pārskata periodā prognozētā un ir par 23,5 milj. euro vairāk, salīdzinot ar tādu 

pašu periodu 2019. gadā, kā arī sasniedz 81 % no gada prognozes 

(536,7 milj. euro). Vērtējot individuālu projektu maksājumu pieprasījumu 

iesniegšanas plānu 2020. gadā izpildi, sniegums ir dažāds – ir gan izpilde virs 

plānotā, gan projekti ar negatīvām nobīdēm no plānotā2 - tomēr kavējumu 

pieauguma temps samazinās. 

Līdz 2020. gada septembrim projektu līgumsaistības kopā nav noslēgtas par 

801,8 milj. euro jeb 18% no pieejamā ES atbalsta. No tā lielākā daļa - 463,4 

milj. euro jeb 58% - līgumos nepiesaistītais ES finansējums Satiksmes ministrijas 

(turpmāk – SM) administrētajās jomās (galvenokārt, transporta joma), t.sk. 253,1 

milj. euro nav vēl sadalīti MK noteikumos konkrētos investīciju pasākumos 

(galvenokārt, saistībā ar elektrifikācijas un citu projektu pārtraukšanu). SM 

turpina konsultācijas ar Eiropas Komisiju (turpmāk – EK) par 109 milj. euro 

novirzīšanu konkrētiem mērķiem. SM jāsniedz MK priekšlikumi par nesadalītā 

finansējuma izmantošanu3. Ja tuvākajā laikā netiek uzsākti investīciju projekti par 

vēl nepiesaistīto finansējumu, palielinās risks nepaspēt sekmīgi izmantot ES 

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

par ES fondu ieviešanas plānu izpildi. Ziņojums 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/2020.gads. 
2 Daļai projektu tas, iespējams, saistīts ar Covid-19 izplatības negatīvu ietekmi uz projektu īstenošanu. Analizējot 

plānu izpildes rezultātus gada beigās, CFLA Covid-19 ietekmi uzskatīs par nepārvaramas varas apstākļiem, kas 

pamato izņēmumus finanšu disciplīnas ietvaros atbilstoši MK 2020. gada 31. marta sēdes protokolam Nr. 20 §41. 

Izraksts pieejams: https://www.esfondi.lv/upload/Zinojumi/mk-31.03.2020-sedes-protokola-nr.20_41-

izraksts.pdf  
3 Atsaucoties uz MK 2019. gada 11. oktobra sēdes protokola Nr.47, 3.§. 11.2.apakšpunktu un MK 2020.gada 

24.marta sēdes protokola Nr.17 21.§ 3.punktu. 

http://www.esfondi.lv/
http://www.esfondi.lv/zinojumi-Ministru-kabinetam
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
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līdzfinansējumu atlikušajos trīs gados līdz attiecināmo izdevumu gala termiņam 

(2023. gada 31. decembris).  

Lai mazinātu Covid-19 krīzes radītās sekas un dotu ieguldījumu dalībvalstu  

tautsaimniecības atveseļošanas procesā, EK ir izveidojusi jaunu atbalsta 

instrumentu REACT-EU. Tā ietvaros Latvijai paredzēts ES finansējuma 

piešķīrums aptuveni 272 milj. euro ERAF, ESF, kā arī Eiropas atbalsta fonda 

vistrūcīgākajām personām (EAFVP) projektu īstenošanai 2014. – 2020. gadu 

plānošanas perioda ietvaros. 2020. gada septembrī FM ir uzsākusi diskusijas ar 

EK par REACT-EU finansējuma piesaistīšanas iespējām. FM izskata iespējas šos 

papildu REACT-EU līdzekļus primāri novirzīt MK jau atbalstītajiem finansēšanai 

no valsts budžeta, t.sk. virssaistībām, ES fondu projektiem, Covid-19 krīzes seku 

novēršanas un ekonomikas atveseļošanās pasākumiem, kas dod ieguldījumu 

ekonomikas atlabšanā, veselības jomas stiprināšanā, digitalizācijā, 

energoefektivitātē u.c., kā arī atbalstam vistrūcīgākajām personām. Pēc pārrunām 

ar EK, FM sagatavos priekšlikumu par REACT-EU iespējamo ES finansējuma 

sadalījumu un līdz 2020. gada beigām iesniegs apstiprināšanai MK kopā ar 

grozījumu darbības programmā projektu. 

 Nozīmīgs solis uz priekšu nākamā ES fondu plānošanas perioda 

2021. – 2027. gadam uzsākšanā ir 2020. gada augustā – septembrī FM organizētā 

sabiedriskā apspriešana un tematiskās diskusijas par ES fondu darbības 

programmas projektu 2021. – 2027. gadam. Iespēju iesaistīties gan rakstiskās 

procedūras, gan attālināto sanāksmju veidā izmantoja sociālie un sadarbības 

partneri, pašvaldības, dažādu nozaru nevalstiskās organizācijas, uzņēmumi un 

iedzīvotāji. FM apkopo visus rakstiski saņemtos komentārus un ierosinājumus un 

sadarbībā ar atbildīgajām iestādēm gatavo atbildes uz tiem. Precizētais darbības 

programmas projekts tiks publicēts līdz 2020. gada oktobra vidum.4 

Ziņojuma noslēgumā sniedzam ilustratīvu kopsavilkumu par Kohēzijas 

politikas ES fondu investīciju iespēju izmantošanu Latvijā. 

                                                 
4 Aktuālā informācija par ES fondu plānošanas 2021.–2027. gada periodu pieejama ES fondu tīmekļa vietnē 

https://www.esfondi.lv/planosana-1  

https://www.esfondi.lv/planosana-1
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Finanšu ministrs         J. Reirs 

 

Jirgensone 67095599 

liva.jirgensone@fm.gov.lv 

Attēls “Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu aktualitātes līdz 2020. gada  septembrim” 

 
 


