Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības fondu investīciju
ieviešanas statusu (ikmēneša ziņojums)
Finanšu ministrijas (turpmāk – FM) ziņojumā1 ir informācija ar ilustratīvu
kopsavilkumu par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības (turpmāk – ES) fondu
aktualitātēm 2021. gada martā – aprīlī.
No plānošanas perioda sākuma līdz 2021. gada 20. aprīlim2 ar
3,8 miljrd. euro ES fondu atbalstu investīcijām tiek īstenoti vairāk kā divi
tūkstoši projekti, kas ir 87% no 4,4 mljrd. euro pieejamā 2014. – 2020. gada
plānošanas perioda ES fondu finansējuma. 2021. gada 1. martā – 20. aprīlī
noslēgts 51 jauns projektu līgums par 41,4 milj. euro. Projektu īstenotājiem
izmaksāts ES fondu atbalsts vairāk kā 2,6 mljrd. euro (58 %), t.sk. 2021. gadā
no 1. marta līdz 20. aprīlim – 57,7 milj. euro, galvenokārt, vides un reģionālās
attīstības, izglītības, kā arī sociālās iekļaušanas jomās. Valsts budžeta
ieņēmumos no Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) saņemta gandrīz puse no ES
fondu “aploksnes”, t.sk. aprīlī 158,3 milj. euro.
Kopējā projektu īstenotāju maksājumu pieprasījumu iesniegšanas
2021. gada plāna3 izpilde 2021. gada martā kumulatīvi ir 82 %. Īstenotāji nav
izpildījuši savu plānu par 36,8 milj. euro. Tai skaitā ir projekti ar kavējumu virs
25 % jau gada sākumā, kas vienlaikus ir arī par 1 procentpunktu lielāks,
salīdzinājumā pret 2020. gada attiecīgo periodu4.
No
Covid-19
seku
mazināšanai
piešķirtajiem
līdzekļiem
(640,1 milj. euro) kumulatīvi līdz marta beigām iesniegti projekti jau par
279,4 milj. euro (44%), t.sk. martā 89,9 milj. euro. Kopumā līdz 2021. gada
31. martam par 167,9 milj. euro jau ir uzsāktas projektu atlases vai jau noslēgti
projektu līgumi (vai esošo līgumu grozījumi), kā arī 13,6 milj. euro izmaksāti
atbalstam bezdarbniekiem (izglītībai, pārkvalifikācijai), sociālās palīdzības jomā,

Atbilstoši 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 – Materiāl (640.1i un ziņojumi → Ziņojumi Ministru kabinetam:
http://www.esfondi.lv/zinojumi-Ministru-kabinetam.
2
Saskaņā ar operatīviem datiem, kas izgūti no Kohēzijas politikas vadības informācijas sistēmas 2021. gada
20. aprīlī.
3
Maksājumu pieprasījumu finanšu disciplīnas instrumenta ietvaros - MK 2014. gada 16. decembra noteikumu
Nr. 784 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas
nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā" 51. 3
punkts: ja īstenotājs iesniedz maksājuma pieprasījumus par vismaz 25% mazākā apjomā nekā plānā, Centrālā
finanšu un līgumu aģentūra samazina ES fonda un valsts budžeta līdzfinansējumu, ja tāds projektā ir paredzēts,
par starpību, kas pārsniedz 25 % novirzi.
4
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: 2021.gads (esfondi.lv).
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mācību pielāgošanai attālinātam režīmam, t.sk. pedagogiem, uzņēmēju
starptautiskās konkurences uzlabošanai un vietējā tūrisma veicināšanai 5.
ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas perioda darbības programmas
grozījumu projekts par REACT-EU6 papildu ES finansējuma sadalījumu un
Satiksmes ministrijas investīciju priekšlikumiem par vēl nesadalītā ES fondu
finansējuma 109 milj. euro transporta jomā izmantošanu7 2021. gada 9. aprīlī
iesniegts apstiprināšanai ES fondu Uzraudzības komitejas rakstiskajā procedūrā.
Apstiprināšanai MK to plānots iesniegt 2021. gada otrajā ceturksnī.
Gatavojoties ES fondu 2021. – 2027. gada plānošanas periodam,
attiecībā uz iespējām ātrāk uzsākt investīciju projektu īstenošanu pirms darbības
programmas apstiprināšanas EK un visu saistošo nacionālo normatīvo aktu spēkā
stāšanās FM aicinās nozaru politiku veidotājus indikatīvi 2021. gada maijā –
jūnijā pārskatīt, aktualizēt un precizēt iesniegtos priekšlikumus, ievērojot
ieguldījumu priekšnosacījumu un citu uzsākšanas kritēriju, izpildes statusu, t.sk.
risku faktorus 8. FM plāno apkopotu ātrāk uzsākamo investīciju priekšlikumu
iesniegt MK secīgi pēc vai vienlaikus ar darbības programmas projekta
iesniegšanu valdībai izskatīšanai un apstiprināšanai (indikatīvi 2021. gada jūnijā).
Precizētais Latvijas Atveseļošanas fonda9 plāns par Latvijai pieejamo
finansējumu 1,82 miljrd. euro10 pēc konceptuālas vienošanās ar sociālajiem un
sadarbības partneriem Nacionālās Trīspusējās sadarbības padomē 2021. gada
27. aprīlī tika apstiprināts Ministru kabineta sēdē tā tālākai iesniegšanai EK līdz
2021. gada 30. aprīlim. Investīcijas ir plānots novirzīt ekonomikas transformācijai
uz augstāku produktivitāti, eksporta apjoma pieaugumu 11.
2021. gada 27. aprīlī Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas
sēdē FM informēja par ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas perioda
investīciju ieviešanas progresu, kā arī par investīciju iespējām un izaicinājumiem
2021. - 2027. gada plānošanas periodā un Atveseļošanas fonda ietvaros12 .
Ņemot vērā, ka ES fondu investīciju ieviešanā ES regulējums paredz nulles
toleranci pret krāpšanu un korupciju un arī pret interešu konflikta situācijām, FM
aicina pievērst uzmanību 2021. gada 7. aprīlī ir publicētām EK vadlīnijām par
Detāla līdzekļu progress, t.sk. projektu līmenī pieejama sadaļās ES fondi 2014 - 2020 → Ieviešana → Ieviešanas
progress / Ieviešanas plāni un to izpilde: 2021.gads (esfondi.lv).
6
Latvijai paredzēts aptuveni 272 milj. euro REACT-EU finansējums Covid - 19 krīzes radīto seku mazināšanai.
7
MK 2020. gada 19. maija sēdes protokola Nr. 34, 33.§. 7. punkts; MK 2020. gada 24. marta sēdes protokola
Nr. 17 21.§ 3. punkts.
8
Informācija par ātrāk uzsākamu investīciju priekšnoteikumiem iekļauta 2021. gada 18. marta MK sēdē izskatītā
un apstiprinātā informatīvā ziņojuma par Kohēzijas politikas Eiropas savienības fondu investīciju aktualitātēm līdz
2021. gada 1. februārim (pusgada ziņojums) 4.sadaļā; pieejams ES fondu tīmekļa vietnē: Ziņojumi Ministru
kabinetam un Saeimas komisijām (esfondi.lv).
9
Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisms.
10
Prognozējamā summa pēc FM aprēķina, balstoties EK 2021. gada ziemas IKP attīstības prognozi. Informācija
par Atveseļošanas fonda plānu ir pieejama FM un ES fondu tīmekļvietnēs.
11
Plašāk informācija ES fondu tīmekļa vietnē: Eiropas Atveseļošanas fonds (esfondi.lv)
12
Prezentācija pieejama: https://www.esfondi.lv/prezentacijas; Saeimas tīmekļa vietnē.
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izvairīšanos no interešu konfliktiem un to pārvaldību saskaņā ar Finanšu
Regulu13. Vadlīnijās sniegti nozīmīgi norādījumi, interpretācijas ES budžeta
izpildē, uzraudzībā un kontrolē. Vadlīnijas skaidro, ka Finanšu Regulas noteikumi
attiecas ne tikai uz iestādēm, kas īsteno kādu no ES fondiem saskaņā ar dalītu
pārvaldību (shared managemant), bet arī uz ES līdzekļu saņēmējiem, kas iesaistīti
tiešā un netiešā pārvaldībā.
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 2021. gada aprīlī jau septīto reizi ES
fondu projektu īstenotājiem un interesentiem organizēja labās prakses semināru
ciklu “Labā prakse ES fondu projektu īstenošanā” 14, tiešsaistes seminārus sadalot
tematiski: pirmā daļa bija veltīta aktualitātēm, novērojumiem un ieteikumiem ES
fondu projektos, otrajā daļā galvenokārt tika koncentrēti praktiski ES fondu
projektu īstenošanas ieteikumi iepirkumu un līgumu jomā, bet semināru ciklu
noslēdza informācija un diskusijas par ES fondu nākotni. Seminārus Centrālā
finanšu un līgumu aģentūra organizēja sadarbībā ar EK pārstāvniecību Latvijā,
Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju,
Labklājības ministriju, Iepirkumu uzraudzības biroju un Valsts darba inspekciju,
kā arī Daugavpils, Jelgavas, Kuldīgas, Limbažu un Rīgas pašvaldībām. Semināru
cikls piesaistīja lielu interesi - semināriem tiešsaistē kopā sekoja gandrīz trīs
tūkstoši dalībnieku.
Ziņojuma noslēgumā ilustratīvs kopsavilkums par 2014. – 2020. gada
plānošanas perioda ES fondu aktualitātēm.

Vadlīnijas gan latviešu, gan angļu valodā ir pieejamas EK tiesību aktu portālā: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/LV/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.121.01.0001.01.ENG
14
Informācija, t.sk. visas prezentācijas par tiešsaistes semināriem: https://www.cfla.gov.lv/lv/jaunumi/2021/cflaaprili-aicina-uz-seminaru-ciklu-laba-prakse-es-fondu-projektu-istenosana;
https://www.cfla.gov.lv/lv/jaunumi/2021/tiesraide-laba-prakse-es-fondu-projektu-istenosana-i-dala;
https://www.cfla.gov.lv/lv/jaunumi/2021/tiesraide-laba-prakse-es-fondu-projektu-istenosana-ii-dala;
https://www.cfla.gov.lv/lv/jaunumi/2021/tiesraide-laba-prakse-es-fondu-projektu-istenosana-iii-dala “
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Attēls “2014. – 2020. gada plānošanas perioda ES fondu aktualitātes līdz
2021. gada aprīlim”

Finanšu ministrs
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