
Finanšu ministrijas pārziņā esošo 
Eiropas Savienības fondu un ārvalstu finanšu 

palīdzības aktualitātes

18.10.2022.



No 2014-2020 periodā pieejamā ES fondu finansējuma 4,6 mljrd. € 
jaunām investīcijām transporta, energoefektivitātes, uzņēmējdarbības, 
veselības, izglītības jomās vēl atlikuši 248 milj. €*
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* ES fondu pamatpiešķīrums un valsts budžeta virssaistības

ES fondu 
investīciju devums IKP –

1,3

procentpunkti

2021. gadā 
(līdzvērtīgs 2020)

Riski ir vadāmi. ES fondu finansējuma izmantošanai pilnā apmērā tiek veikti pasākumi esošā 
EK regulējuma robežās.

** Dati uz 01.09.2022. ES fondu pamatpiešķīrums, bez valsts budžeta virssaistībām

**
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Apstiprināta lielākā daļa;

Līdz 2022.g. beigām plāno apstiprināt 
MK:
LM  - Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības 

pamatnostādnes 2021.–2027. g.
SM  - Indikatīvais dzelzceļa infrastruktūras 

attīstības plāna 2023.–2027. g.

Ieguldījumu 
priekšnosacījumi -
nozaru stratēģijas/ 

pamatnostādnes

Precizēto Programmu plānots iesniegt MK 
novembra sākumā;

EK lēmums gaidāms 2022.g. beigās.

Programma

Vadības likums spēkā no 04.05.2022.* 

Spēkā MK noteikumi:

▪ tehniskās palīdzības izmantošanai,

▪ VKS izveides, 

▪ ES fondu revīzijas iestādes funkcijas.

Pārējie MK noteikumi ir saskaņošanā/virzībā 
apstiprināšanai MK.

Horizontālais 
regulējums

LM, VM, IZM, VARAM, EM uzsākušas 
darbu pie MK noteikumu/kritēriju izstrādes 
un saskaņošanas;

Investīciju ātrāka uzsākšana veselības, 
sociālo pakalpojumu, izglītības jomās.

Specifisko atbalsta 
mērķu ieviešana

(*Iespējama SAM MK 
noteikumu virzība)

ES investīcijas 2021-2027 kopā 10,44 mljrd. €. T. sk.
ES fondu 2021-2027 periodā pieejami 5 mljrd. € ar nacionālo 
līdzfinansējumu (t. sk. Taisnīgas pārkārtošanās fonds) 
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2021.g. 10. septembris - no EK saņemts avanss 237,4 milj. €
2022. g. 7. oktobris - no EK saņemts starpposma maksājums Nr. 1 201 milj. € par 
2021. gada 9 rādītāju izpildi (EK katru maksājumu samazina par 13% avansa daļu).

Atveseļošanas fonda investīcijas – 1,82 mljrd. € 

Investīcijas



Atveseļošanas fonda ieviešanas «ceļa karte»
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MK apstiprināti 27 ieviešanas nosacījumi par 36 investīciju un reformu ieviešanu par Atveseļošanas fonda 
finansējumu 759 milj. €. Līdz 2022. gada beigām iestādēm jāizstrādā un MK jāapstiprina vēl ~ 41 
normatīvie akti par investīciju ieviešanu par ~ 1,03 mljrd. €.

Lai saņemtu nākamo EK maksājumu, līdz 2023. gada vidum – vēlākais 2023. g beigām ir jāiesniedz EK 
pamatojums par 2022. g. 49 rādītāju (25 investīciju un 24 reformu) izpildi. Šobrīd ir izpildīti 11 rādītāji. 
Iestādes ziņo par atsevišķiem kavējumiem (4 investīcijās un 5 reformās) – MK protokollēmumā rosinām 
būtiskākiem kavējumiem IZM un LM rādītājiem uzdot konkrētus kavēto izpildes termiņus. Papildus oktobra 
sākumā saņemta jauna informācija par vēl 4 kavējumiem – EM (1), VM (2) un Valsts kanceleja (1). FM 
2023. gada aprīļa pusgada ziņojumā MK ziņos par aktuālo statusu.

FM sadarbībā ar citām atbildīgajām iestādēm gatavo priekšlikumu grozījumiem AF plānā, t. sk. 
aktualizējot ieviešanas termiņus un risinājumu sadārdzinājuma gadījumos.
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12.07.2022. Atveseļošanas fonda budžeta izdevumu

plūsmas prognoze garantētā finansējuma ietvaros

(1 826 milj. euro)

12.07.2022. Atbildīgo iestāžu prognoze budžeta
izdevumiem (par 1 826 milj. € Atveseļošanas fonda
izdevumiem)



EEZ/Norvēģijas investīcijas 85,4
milj. € aktīvā ieviešanā visās 6

programmās
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Nākamā perioda Šveices investīcijas ~ 41,1 
milj. €* līdz 2029. gada decembrim
MK 06.09.2022. atbalsta jomas

FM un iestādes turpina darbu pie nepieciešamo 
dokumentu izstrādes investīciju uzsākšanai

Vēsturiski 
piesārņoto vietu 

sanācija 12,2
milj. CHF

Darba vidē balstītas 
mācības  10,0 milj. CHF

Zinātne un 
inovācija

10,0 milj. CHF

Horizontālā 
administrēšana 0,7

Bērnu vēža aprūpes 
attīstība Latvijā   7,5

Investīcijas Latvijā kopā 40,4 M CHF, LB kurss 07.10.2022. 
1 € = 0,97 CHF. Šveices franka kurss ir mainīgs.



Priekšlikumi MK lēmumiem
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ES fondu 2014.–2020. g. perioda finansējuma izmantošanai pilnā apmērā:

- atbalstīt programmā finansējuma pārdales starp prioritārajiem virzieniem;

- no atbrīvotā ERAF finansējuma 13,2 milj. € pārdalīt LM programmai 10,4 milj. € – pārtikas un pamata
materiālās palīdzības nodrošināšanai Ukrainas civiliedzīvotājiem (Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta
likuma izpratnē) un Latvijas vistrūcīgākajiem iedzīvotājiem.

ES fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda ietvaros:

- LM un SM jānodrošina ieguldījumu priekšnosacījumu izpilde - nozares plānošanas dokumentu izstrāde un
apstiprināšana attiecīgi bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības un dzelzceļa infrastruktūras attīstības
jomās;

- iesniegt FM investīciju valsts budžeta izdevumu prognozes 2023.–2030. gadam.

AF plāna ieviešanā:

- lai novērstu risku maksājuma pieprasījuma par 503 milj. € 2023. gadā iesniegšanai EK, noteikt IZM un LM
izpildes termiņus vairāku atskaites punktu izpildē, ja EK neakceptēs AF plāna grozījumu priekšlikumus;

- lai mazinātu riskus valsts budžeta finansējuma izmantošanā AF plāna ieviešanā, nozares ministrijas un Valsts
kanceleja ir atbildīgas par budžeta līdzekļu pieprasījumu un izlietojuma pamatotību, atbilstību
normatīvajiem aktiem, AF plānam un MK lēmumiem par AF investīciju īstenošanu.

MK protokollēmums investīciju sekmēšanai, t. sk. daži svarīgākie aspekti:



Nav panākta vienošanās ar Labklājības ministriju par MK protokollēmumu:

LM iebildums FM, LLPA viedoklis

Atļaut LM no 2023. gada visu 
atbrīvoto deinstitucionalizācijas
infrastruktūras jomas ES 
finansējumu pārdalīt Rīgas 
deinstitucionalizācijas projektam
(sabiedrībā balstītu sociālo 
pakalpojumu infrastruktūras 
attīstībai Rīgas valstspilsētā) -
pašvaldības budžeta finansējuma 
kompensēšanai. 

1) MK 2020. gada 22. septembra sēdes lēmums (prot. Nr. 55 30. § 2.1 punkts) nosaka –
atbrīvotais finansējums nav novirzāms citiem projektiem vai jaunām projekta
darbībām. Likumā "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020., 2021. un 2022. gadam” 21.
pantā noteikts kompensēt virssaistības no ES fondu finansējuma, lai nodrošinātu
virssaistību neitrālu ietekmi uz vispārējās valdības budžeta bilanci;

2) Nav vēl atbrīvojies ERAF finansējums Deinstitucionalizācijas projektos;

3) LM nav nodrošinājusi vienlīdzīgu attieksmi pret visiem deinstitucionalizācijas projektu
īstenotājiem. To apliecina arī Lielo pilsētu pašvaldību apvienības (īpaši Ventspils
valstspilsētas pašvaldība) iebildums pret LM iniciatīvu, jo nav notikusi aptauja par
nepieciešamību pēc papildu finansējuma citos īstenošanā esošajos projektos,
tādējādi pārkāpjot vienlīdzības un labas pārvaldības principu;

4) LM var atsevišķi virzīt savu priekšlikumu MK.
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Lūdzam atbalstīt MK protokollēmuma projektu 

FM iesniegtajā redakcijā
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