
KOHĒZIJAS POLITIKAS EIROPAS SAVIENĪBAS FONDU UN EEZ/NORVĒĢIJAS 
INVESTĪCIJU AKTUALITĀTES LĪDZ 2020. GADA AUGUSTAM

Īstenošanā ir 1800 
projekti par 3,5 mljrd. €

 49,6% (2.2 mljrd €) 45,6% (2 mljrd €) 40,8% (1,8 mljrd €*) 

20.07.2020. Eiropas Komisija
apstiprina Latvijas priekšlikumus

ES fondu finansējuma pārdalēm 
COVID-19 seku mazināšanai

 
ES FONDU DEVUMA 
PROGNOZE 2020.GADĀ – 
IKP PIEAUGUMA TEMPS 
 

Noslēgti visi 6 EEZ/Norvēģijas 
investīciju programmu līgumi 
pētniecības un izglītības, policijas 
sadarbības un noziedzības 
apkarošanas, korekcijas dienestu, 
klimata pārmaiņu mazināšanas un 
pielāgošanās, uzņēmējdarbības 
attīstības MVU sektorā, nabadzības 
mazināšanas un kultūras sadarbības 
jomās par 99,4 milj. €, t.sk. 
EEZ/ Norvēģijas grants 85,4 milj. € 
un valsts budžeta līdzfinansējums 
14 milj. €.  Aktīvāka investīciju
 izmantošana 2021. gadā.

Sociālo pakalpojumu nodrošināšana 
bērniem ar funkcionāliem traucējumiem

Biedrība “Dižvanagi” Liepājā un biedrība 
“Brīnummāja” Cēsīs nodrošināja sabie-
drībā balstītus sociālos pakalpojumus, 
t.sk. fizioterapiju, ergoterapiju, logopēda 
nodarbības, Montesori nodarbības, Dabas 
vides estētikas nodarbības, ārstniecisko 
masāžu, Tomatis metodi, Kanis terapiju un 
mūzikas terapiju. 

Plūdu un krasta erozijas risku 
apdraudējumu novēršana 
pilsētu teritorijās 

Izveidota Ventspils pilsētas 
virszemes noteces un lietus 
ūdeņu novadīšanas infrastruk-
tūra,  Jelgavā pārbūvētas 
Jelgavas lidlauka poldera 
dambja slūžas, sakārtota 
virszemes ūdens novades 
sistēma 1.līnijas rajonā, 
pārbūvēts Slokas ielas 
novadgrāvis, Lapskalna ielā 
izbūvēts lietus ūdens kolektors, 
veikta saimnieciskās 
kanalizācijas tīklu pārbūve un 
atjaunots asfaltbetona segums.

Paaugstināta energoefektivitāte 
Jelgavas bērnu un jauniešu centrā 
“Junda” un Jelgavas pilsētas bērnu 
bibliotēkā

Nodrošināta mūsdienu prasībām 
atbilstoša mācību un darba vide un 
samazinātas izmaksas par siltuma 
enerģijas patēriņu ilgtermiņā.

SIA „SC Koks” ražošanas 
telpu Siguldas pagasta 
„Kamenēs” paplašināšana

Ļauj palielināt ražošanas jaudas 
un sabalansētu ražošanas 
procesu ar ārējos tirgos valdošo 
tirdzniecības sezonalitāti.

222 955 (+24 742)
iedzīvotāji piedalījušies 
veselības veicināšanas 
pasākumos

21 530 (+7 453)
personas piedalījušās 
pieaugušo personu 
apmācībā

96 294 (+9 384)
bezdarbnieki saņēmuši 
atbalstu

480 (+32)
km rekonstruēti vai 
modernizēti valsts un 
reģionālie ceļi

587 (+98)
jaunas darba vietas, 
ieguldot uzņēmēj-
darbības attīstībā

107 (+55)
jauni produkti un 
tehnoloģijas

66 796 (+38 409)
iedzīvotāji, kuri gūst 
labumu no pretplūdu 
pasākumiem

23,8 (+12,4)
km rekonstruēti 
siltumtīkli

102 (+31)
pilnveidoti IKT 
darbības procesi

SIA “AB METAL” radīts augstas 
precizitātes eksperimentāla daudz-
plakņu lielgabarīta metālapstrādes 
tehnoloģiskais process nestandarta 
produktu ražošanai no izejmateriāla 
līdz gala produktam.

no kopējām 
4,4 mljrd. €

ES fondu investīcijām
(līdz 31.07.2020) 

KUMULATĪVAIS PROGRESS LĪDZ 31.07.2020.

% NO ES PIEŠĶĪRUMA
2020.GADS

80,5%

1,2

MAKSĀJUMI
PROJEKTOS

 
 

DEKLARĒTS
EK

 
 

NO EK 
SAŅEMTS

 

375 MILJ. 463 MILJ. 416 MILJ. 

*starpmaksājumi

Līdz 2020. g. 
decembrim 

2021.–2027. gada 
plānošanas

perioda darbības 
programmas saskaņošana

ar sadarbības partneriem
un iesniegšana 

apstiprināšanai MK

PROCENTPUNKTI

SASNIEGTAIS*

EIROPAS SAVIENĪBA

Eiropas Savienības 
struktūrfondi un 
Kohēzijas fonds

I E G U L D Ī J U M S  T A V Ā  N Ā K O T N Ē

*Kumulatīvi no plānošanas perioda sākuma
(+ pieaugums 2020.gadā), operatīvie dati 
līdz 07.08.2020.


