
  

Kohēzijas politika 2014.-2020. gada 

 plānošanas periodā 

 

Armands Eberhards 

FM valsts sekretāra vietnieks Kohēzijas 

fonda un struktūrfondu jautājumos 



   
Kohēzijas politika Latvijā 

 

• Vienas no nozīmīgākajām investīcijām Latvijā (FM 
dati: 70% no kopējām publiskām investīcijām). 

• Kohēzijas politika spēlēja būtisku lomu krīzes 
pārvarēšanā. 

• Ir notikusi tuvināšanās ES vidējam dzīves līmenim 
(46%->58% no ES vidējā IKP/iedzīvotāju 2004-2011). 

• Esam atgriezušies uz izaugsmes ceļa (2011-5,5%; 
2012 > 4,3%). 

• Būtiski saglabāt investīciju apjomu, lai nodrošinātu 
ilgtspējīgu izaugsmi un risinātu strukturālos 
jautājumus. 
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Kohēzijas politikas principi  2014-2020 

periodam 

• «labākas investīcijas» un uz rezultātu vērsta pieeja 

• Kohēzijas politikas sasaiste ar ilgtspējīgu makroekonomikas 

politiku 

• Mentalitātes maiņa no «kur gribam investēt?» uz «ko 

gribam sasniegt?» 

• Vienošanās par ES daudzgadu budžetu un Kohēzijas 

politikas regulējumu – 2013. gada vidus 

• Kohēzijas politikas finansējuma apjoms 

• Kohēzijas politikas ES līmeņa regulējums 
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Darāmie darbi gatavojoties 2014-2002 

periodam 

• Kvalitatīvu nozaru attīstības plānu izstrāde (ex-ante 
nosacījumi) 

• gudras specializācijas princips 

• reģionālā un globālā perspektīva 

• Kohēzijas politikas sasaiste ar ikgadējām politiku 
rekomendācijām un  NRP 

• Kvalitatīva rādītāju sistēma – snieguma ietvars un 5% 
rezerve 

• 5 fondu investīciju koordinācija ar citiem ES finansējuma 
avotiem 

• Partneru iesaiste un līdzatbildības veidošana 
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Darāmie darbi gatavojoties 2014-2002 

periodam 

• Institucionālās sistēmas optimizācija 

– Administratīvā sloga mazināšana finansējuma saņēmējiem, 

kas iet kopsolī ar kontroļu slogu administrācijām 

– E-kohēzijas pilnveidošana 

 

• Ir labi pamati uz kā būvēt nākošo periodu 

– Izveidota robusta vadības un kontroles sistēma 

– Kvalitatīvs un neatkarīgs audita iestādes darbs 
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Darāmie darbi gatavojoties 2014-2002 

periodam 

• Iesāktie darbi: 
- izveidota Pagaidu uzraudzības komiteja iesaistot 

partnerus -septembris 

- Izsludināts ex-ante izvērtējuma iepirkums - oktobris 

- Apzināts ex-ante nosacījumu statuss un atbildīgās 

iestādes - novembris 
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Turpmākais process 

• Decembra vidus - saskaņots darba plāns ar EK par 

neoficiālām konsultācijām plānošanas dokumentu 

izstrādē 

• 2 mēneši pēc NAP apstiprināšanas – LV pozīcijas 

izstrāde par ES fondu investīciju prioritātēm, sadarbībā 

ar iesaistītiem partneriem 

• 2013. pavasaris - publiskās apspriedes 

• 01.07.2013. – Partnerības līguma  un darbības 

programmu apstiprināšana MK un iesniegšana EK 
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Paldies! 
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