
KOHĒZIJAS POLITIKAS ES FONDU 
INVESTĪCIJU AKTUALITĀTES

Finanšu ministrija, 29.10.2019.



2019. gada 3 ceturkšņos ievērojams progress ES fondu 
ieviešanā, t.sk. budžeta ieņēmumos no EK

3,8 mljrd. euro apstiprināti projekti – 85,6 % no 4,4 mljrd. euro
ES fondu 2014-2020 «aploksnes»;
1,6 mljrd. euro izmaksāts projektos (37,3%);
1,4 mljrd. euro deklarēti maksājumi EK (31,8%).
Dati līdz 01.10.2019., milj. euro, % no ES piešķīruma, progress % pret 01.01.2019.
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* Virssaistības - ar MK lēmumu piešķirti valsts budžeta papildus izdevumi – līdz 2019. gada februārim kopā 66,3 milj. euro
šādās jomās: vide un teritoriālā attīstība (41,4), videi draudzīga ekonomika (15,6), MVK konkurētspēja (5,2) un izglītība (4,1) 

965,6 (21,9%) ↑6,7%

1 406,7 (31,8%) ↑12,2%

1 648,3 (37,3%) ↑10,2%

1 338,6 (38,9% no projektu līgumiem) 

+631,4 milj. euro

3 440,1 (77,9%) ↑5,6%

3 780,7 (85,6%) ↑11,0%

3 912,5 (88,6%) ↑0,9% 

4 418,2 (100%)

66,3 (1,5%)
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Projektu līgumi, skaits -  1612

Apstiprināti projekti, skaits - 1643

Iesniegti projekti, skaits - 1795

Pieejamais ES fondu finansējums

Kopā: 4 484,5 (101,5%)

Pieejamais ES fondu finansējums Pieejamais ''virssaistību*'' apjoms

Oktobrī uz 25.10. 

milj.euro.

Projektu līgumi: +311,7

Maksājumi: +38,9

No EK saņemti: + 140,0



2014.-2020. ES fondu ieviešana ir ātrāka nekā plānots.
Plāna izpilde 2019. gada 3 ceturkšņos - 110%
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2019. gada maksājumu prognožu izpilde līdz 30.09.2019. investīciju 

jomu dalījumā (pārsniegums/neizpilde pret prognozi), kumulatīvi, 

ES fondu finansējums

Izglītība

Videi draudzīga ekonomika

Sociālā iekļaušana

P&A&I

MVK konkurētspēja

Citas (IKT, Transports,

Nodarbinātība, Vide)

Izpilde kopā visās jomās

14.02.2019. Prognoze kopā

visās jomās



Nodrošināta risku vadība un proaktīva rīcība ES fondu 
efektīvai izmantošanai

I Pastiprināta kontrole «lielo» projektu īstenošanai līdz 31.12.2023.
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Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija, 
1.posms
(ES fondi 318,6 milj. euro + iespējamā 6% 
rezerve 28,1 milj. euro)

• 2019. gada 9. oktobrī CFLA noslēdza līgumu ar VAS 
«Latvijas dzelzceļš» par projekta īstenošanu

Stradiņa slimnīcas jaunās A2 ēkas 
attīstība
(ES fondi 64,3 milj. euro)

• Ar MK 13.09.2019. lēmumu atbalstīts papildu ES 
fondu finansējums 29,4 milj. euro.

• Uzsāktā būvniecības iepirkuma rezultāti ~ 2020.g. 
sākumā.

• Pirms līguma slēgšanas, ja izmaksas pārsniegs 
plānotās, VM paredz ziņojumu ar priekšlikumiem MK.

Pārtrauktā «Skanstes tramvaja» projekta 
atbrīvojušies ES fondu līdzekļi 70 milj. euro

• Ar 08.10.2019. MK lēmumu līdzekļus novirzīs 
“Pasažieru vilciens" projekta finansēšanai, 
nepieciešams pozitīvs Eiropas Komisijas lēmums

III 6% ES fondu rezerves un atlikumu izmantošanai ir jāveic darbības programmas grozījumi
atbilstoši MK 11.10.2019. lemtajam:
 atbildīgajām ministrijām jāiesniedz priekšlikumi FM;
 FM steidzamības kārtā š.g. novembrī jāiesniedz DP grozījumi apstiprināšanai MK.

II 2019. gada I pusgadā 188 neatbilstības 2,1 milj. euro no publiskā finansējuma (t.sk. ES fondi
1,9 milj. euro), t.sk. 65 % - pašvaldību projektos. Pamatā iepirkumu normu pārkāpumi (62%),
aizdomas par krāpšanu (21%).
No 2,1 milj. euro - 71,4% jeb 1,5 milj. euro ir ieturēti no maksājumu pieprasījumiem (nav
izmaksāti finansējuma saņēmējiem).



Paldies par uzmanību!

Vairāk informācijas:

www.esfondi.lv

www.fm.gov.lv

www.cfla.gov.lv

Plašāka informācija par ieviešanas 

progresu pieejama regulārajos ikmēneša un 
pusgada ziņojumos MK -
http://www.esfondi.lv/zinojumi-Ministru-kabinetam

http://www.esfondi.lv/
http://www.fm.gov.lv/
http://www.cfla.gov.lv/
http://www.esfondi.lv/zinojumi-Ministru-kabinetam

