Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības
struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu
(ikmēneša ziņojums)
Ziņojumā1 ir informācija par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības
(turpmāk – ES) fondu aktualitātēm 2020. gada oktobrī – novembrī. Ziņojuma
beigās ilustratīvs kopsavilkums.
Līdz 2020. gada 23. novembrim kopā 2,3 mljrd. euro ir izmaksāts ES
fondu atbalsts projektu īstenošanai jeb 53 % no 2014. – 2020. gada plānošanas
periodā pieejamā 4,4 mljrd. euro. 2020. gada desmit mēnešos izmaksāti
495 milj. euro (t.sk. 32 milj. euro oktobrī), t.i. 108 % no pārskata periodā
prognozētā; 92 % no gada prognozes (536,7 milj. euro). Vērtējot individuālu
projektu maksājumu pieprasījumu iesniegšanas plānu izpildi 2020. gada oktobrī
kopumā – lai arī ir kavējumi2, tomēr to pieauguma temps samazinās un kavēto
maksājumu pieprasījumu finansējuma kopsumma ir mazāka nekā 2019.gadā.
Līdz 2020. gada novembrim vēl nav projektu īstenošanas līgumu par
758,4 milj. euro jeb 17 % no pieejamā ES atbalsta3. No tā 109 milj. euro ir
joprojām nesadalītais ES fondu finansējums transporta jomā4. Par to Satiksmes
ministrijas investīciju priekšlikumi tiks iekļauti grozījumos darbības programmā
(turpmāk – DP) kopā ar atbalsta jomām Eiropas Komisijas (turpmāk – EK)
izveidotā instrumenta REACT-EU ietvaros5. FM prognozē, ka iepriekš minētie
priekšlikumi varētu tikt virzīti izskatīšanai MK indikatīvi 2020. gada
beigās/2021. gada sākumā. Vienlaikus iestādes ir aicinātas aktivizēt procesus vai
rosināt valdības lēmumiem pamatotus izņēmumus, ņemot vērā spēkā esošu MK
lēmumu līgumus vai vienošanās par projektu īstenošanu noslēgt ne vēlāk kā līdz
2021. gada 1. jūnijam6. Tas nepieciešams nolūkā mazināt risku sekmīgai ES
Atbilstoši Ministru kabineta (MK) 2015. gada 10. marta sēdes protokola Nr. 14 27. § 11. punktam katru mēnesi
FM jāiesniedz MK bez saskaņošanas informāciju par ES fondu ieviešanas plānu izpildi. Ziņojums tiek publiskots
arī http://www.esfondi.lv sadaļā - Materiāli un ziņojumi → Ziņojumi Ministru kabinetam:
http://www.esfondi.lv/zinojumi-Ministru-kabinetam.
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Detāla investīciju progresa un plānu izpildes informācija, t.sk. projektu līmenī pieejama sadaļās ES fondi
2014 - 2020 → Ieviešana → Ieviešanas progress / Ieviešanas plāni un to izpilde:
https://www.esfondi.lv/2020.gads. Daļai projektu kavējumi, iespējams, saistīti ar Covid - 19 izplatības negatīvo
ietekmi - nepārvaramas varas apstāklis, kas pamato izņēmumus finanšu disciplīnas ietvaros atbilstoši MK 2020.
gada 31. marta sēdes protokolam Nr.20 § 41.
3
Salīdzinot ar 2020. gada septembrī ziņoto, papildu jauni projektu līgumi ir par 43,4 milj. euro (visvairāk
18,5 milj. euro mazo un vidējo komersantu konkurētspējas jomā).
4
MK 2019. gada 11. oktobra sēdes protokola Nr. 47, 3.§. 11.2.apakšpunkts; MK 2020. gada 24. marta sēdes
protokola Nr. 17 21.§ 3. punkts.
5
Latvijai paredzēts aptuveni 272 milj. euro REACT-EU finansējums Covid - 19 krīzes radīto seku mazināšanai.
6
MK 2019. gada 11. oktobra sēdes protokola Nr. 47 3.§ 11. punkts (Informatīvais ziņojums “Par Eiropas
Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014. – 2020.gada plānošanas perioda darbības programmas
“Izaugsme un nodarbinātība” snieguma ietvarā noteikto mērķu sasniegšanas progresu un snieguma rezerves
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līdzfinansējuma izmantošanai atlikušajos trīs gados līdz attiecināmo izdevumu
gala termiņam (2023. gada 31. decembris).
Turpinot ES fondu 2021. – 2027. gada plānošanas perioda DP7 publiskās
apspriedes laikā uzsāktās tematiskās diskusijas par tajā ietvertajiem politikas
mērķiem, cita starpā 2020. gada 26. novembrī FM sadarbībā ar Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministriju (turpmāk – VARAM) rīkoja tematisku
diskusiju ar sociālajiem un sadarbības partneriem par DP 6. politikas mērķi
“Taisnīgas pārkārtošanās fonda investīcijas”. VARAM informēja par izstrādāto
Taisnīgas pārkārtošanās teritoriālā plāna projektu, kas ir priekšnoteikums, lai
uzsāktu attiecīgas investīcijas reģionos, kas saskaras ar problēmām pārejā uz
klimatneitrālu ekonomiku, un tālāko saskaņošanas un virzības procesu8. Tā kā vēl
nav spēkā ES regulējums, FM plāno virzīt DP apstiprināšanai MK indikatīvi
2021. gada sākumā.
Tāpat jautājumus gan par ES fondu 2014. – 2020. gada, gan
2021. – 2027. gada plānošanas perioda investīciju aktualitātēm plānots pārrunāt
FM kā ES fondu vadošās iestādes un EK ikgadējās tikšanās laikā
2020. gada 9. decembrī, kā arī 10. decembrī - ar sociālajiem un sadarbības
partneriem ES fondu uzraudzības komitejas sanāksmē.

finansējuma tālāku izmantošanu”). Izņēmums ir IZM pārziņā esošie pasākumi, kuru projektu atlases nolikumos
bija noteikti garāki līgumu slēgšanas termiņi.
7
Precizēta DP publicēta ES fondu tīmekļa vietnē 2020. gada 2. novembrī: https://www.esfondi.lv/planosana-1.
8
Detalizētāka informācija pieejama VARAM materiālos: https://komitejas.esfondi.lv/Lists/dkartiba/DispForm.as
px?ID=376&Source=https%3A%2F%2Fkomitejas%2Eesfondi%2Elv%2FSitePages%2FHome%2Easpx&Conte
ntTypeId=0x0100782499B3A35971418D11E4830B7B3BA3.
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Attēls “2014. - 2020. gada plānošanas perioda ES fondu aktualitātes līdz
2020. gada novembrim”

Finanšu ministrs
Jirgensone 67095599
liva.jirgensone@fm.gov.lv

FMzin_Ikmenesa_ES fondi_27112020

J. Reirs

