
2020. GADS

SASNIEGTAIS*

2,4 mljrd.€
54,7 %

242 projekti
-74 milj. €* 588 milj. €731 milj. € 601 milj. € 

 1 ,2  
procentpunkti

IZGLĪTĪBA 
91,9 milj. €

VIDE UN 
REĢIONĀLĀ ATTĪSTĪBA
123,1 milj. €

TRANSPORTS
92,3 milj. €

Ziņojuma kopsavilkums par 2014. - 2020. perioda ES fondu darbības
programmas "Izaugsme un nodarbinātība" īstenošanu 2020. gadā 

Elektrotransportlīdzekļu uzlādes stacijas
nodrošina maksimālo uzlādes jaudu 50
kW un  aprīkotas ar 3 veidu
kontaktdakšām, kas nodrošina uzlādes
iespējas tikpat kā visiem Eiropā
pieejamiem elektromobiļiem. Uzlādes
ātrums vidēji  ir 20 minūtes uz 100
kilometriem.

ES fondu 2014. – 2020. gada
plānošanas perioda līdzekļu
pārstrukturēšana;
Papildu valsts budžeta virssaistības
207,7 milj.€;
priekšlikumi REACT-EU finansējumam.

2020. gads bija fokusēts uz mērķētiem
pasākumiem Covid - 19 negatīvās
ietekmes mazināšanai:

Apjomīgākās investīcijas
2020.gadā

ES fondu devums
IKP - 

PROGRESS LĪDZ 31.12.2020. (miljrd. €, % no piešķīruma)

E S  F O N D U  F I N A N S Ē J U M S

171 (+63)
pilnveidoti IKT 
darbības procesi

259 (+62)
jauni pētnieki
(pilnslodzes ekvivalents)

1 418 (+386)
Jaunas darba vietas 
atbalstītajiem
komersantiem

190 (+63)
doktoranti saņēmuši 
atbalstu darbam
augstākās izglītības
iestādēs

31 (+7)
uzlaboti dabas un
kultūras mantojuma
objekti

913 (+151)
bērni ar saskarsmes 
grūtībām saņēmuši
atbalstu

 470 (+82)
nodarbinātie seniori 
saņēmuši atbalstu

4 (+2)
rekonstruētas
hidrotehniskās būves

*Kumulatīvi no plānošanas perioda sākuma 
(+ pieaugums 2020.gadā)i

Maksājumi 
projektos

2,3 mljrd.€ 
51,6 %

 
Pieprasīts 

EK
atmaksai

2 mljrd.€
44,7 %

No EK 
saņemtie

starpmaksājumi

1 940
Projektu

līgumi

*Summas samazinājums pamatā saistīts ar
pārtrauktiem projektiem transporta jomā

3,7 mljrd.€
83,9 %

2020.GADA PROJEKTU PIEMĒRI

līdz 2020.gada beigām ierīkotas  jau 110
ātrās uzlādes stacijas un plānots, ka līdz
2021.gada beigām tiks  izveidoti jau 139
"e-mobi" elektrotransportlīdzekļu ātrās
uzlādes punkti.

Ceļu satikmes drošības
direkcijas projektā
"Elektrotransportlīdzekļu
uzlādes infrastruktūras
izveidošana” 

Rīgas Austrumu klīniskā
universitātes slimnīcas
infrastruktūras attīstība.
Pabeigti stacionāra “Gaiļezers” 

pirmā korpusa pārbūves un atjaunošanas
darbi. Projektu pilnībā plānots pabeigt 
 2022.gada beigās.

Projektā “Kultūras
mantojuma saglabāšana un
attīstība Daugavas ceļā”
atjaunoti trīs nozīmīgi 

kultūras mantojuma objekti Jēkabpilī, Koknesē
un Ogrē. Veikti atjaunošanas darbi Krustpils
pilī un bijušajā sanatorijā “Ogre”. Kokneses
novadā jaunu dzīvību ieguvušas senās
Kokneses pilsdrupas. 

Izpildīts 2020.gada
izdevumu

deklarēšanas EK
mērķis (n+3)


