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 aprīlī – maijā.
No plānošanas perioda sākuma līdz 2021. gada 20. maijam2 ar
3,9 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. aprīlī – 20. maijā
noslēgts 21 jauns projektu līgums par 50,7 milj. euro. Projektu īstenotājiem
izmaksāts ES fondu atbalsts vairāk kā 2,6 mljrd. euro (59 %), t.sk. 2021. gadā
no 1. aprīļa līdz 20. maijam – 62,2 milj. euro, galvenokārt, vides un reģionālās
attīstības, izglītības, kā arī pētniecības, inovācijas un attīstības jomās. Valsts
budžeta ieņēmumos no Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) saņemta puse no ES
fondu “aploksnes”.
Kopējā projektu īstenotāju maksājumu pieprasījumu iesniegšanas
2021. gada plāna3 izpilde 2021. gada aprīlī kumulatīvi ir 80 %. Īstenotāji nav
izpildījuši savu plānu kopā par 56,4 milj. euro. Tai skaitā ir projekti ar kavējumu
virs 25 % jau gada sākumā, kas vienlaikus ir arī par 3 procentpunktu lielāks,
salīdzinājumā pret 2020. gada attiecīgo periodu4.
No
Covid-19
seku
mazināšanai
novirzītajiem
līdzekļiem
(640,1 milj. euro) ES fondu finansējuma pārdaļu darbības programmas
“Izaugsme un nodarbinātība” ietvaros rezultātā kumulatīvi līdz aprīļa beigām
iesniegti projekti jau par 333,1 milj. euro (52%), t.sk. aprīlī 53,7 milj. euro.
Kopumā līdz 2021. gada 30. aprīlim par 193,8 milj. euro jau ir uzsāktas projektu
atlases vai jau noslēgti projektu līgumi (vai esošo līgumu grozījumi), kā arī 20,3
milj. euro (t.sk. aprīlī – 6,7 milj. euro) izmaksāti atbalstam bezdarbniekiem
(izglītībai, pārkvalifikācijai), sociālās palīdzības jomā, mācību pielāgošanai

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. maijā.
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: https://www.esfondi.lv/2021.gads
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attālinātam režīmam, t.sk. pedagogiem, uzņēmēju starptautiskās konkurences
uzlabošanai un vietējā tūrisma veicināšanai 5.
2021. gada 14.maijā EK tika iesniegts ES fondu Uzraudzības komitejas
(turpmāk – UK) apstiprināts ES fondu vadošās iestādes gada ziņojums par
2014. – 2020. gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un
nodarbinātība” ieviešanu, kurā sniegta detalizēta informācija par ES fondu
investīciju, t.sk. rādītāju, progresu6. Vienlaikus UK apstiprinājusi grozījumu
priekšlikumu darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība”, kas paredz
papildu REACT-EU7, kā arī vēl nesadalītā ES fondu finansējuma 109 milj. euro
transporta jomā izmantošanu konkrētos investīciju mērķos 8. Līdz 2021. gada
maija beigām darbības programmas grozījumus plānots iesniegt apstiprināšanai
MK.
2021. gada 30. aprīlī Latvija pirmā no Baltijas valstīm ir iesniegusi
Atveseļošanas fonda9 plānu EK. Saskaņā ar EK procedūrām EK par to jāsniedz
viedoklis / jāapstiprina aptuveni divu mēnešu laikā, proti, līdz jūnija beigām.
Nākamais solis ir kvalitatīvu ieviešanas nosacījumu, tai skaitā projektu atlases
kritēriju izstrāde, lai uzreiz pēc plāna apstiprināšanas Latvija būtu gatava gudri
investēt fonda līdzekļus Latvijas ekonomikā, organizējot publiskos iepirkumus un
konkrētu pieteikumu iesniegšanu. Tādēļ nozaru ministrijām un Valsts
kancelejai jāturpina aktīvs darbs pie ieviešanas nosacījumu un projektu
atlases kritēriju izstrādes, iesaistot procesā arī nozaru nevalstiskās
organizācijas, sadarbības un sociālos partnerus. Turpinās darbs arī pie MK
2021. gada 27. aprīļa sēdē doto uzdevumu izpildes 10, tai skaitā horizontālo
ieviešanas nosacījumu izstrādes.
Valsts sekretāru sanāksmē 2021. gada 13. maijā ir izsludināts ES fondu
2021. – 2027. gada plānošanas perioda darbības programmas projekts 11
(turpmāk – darbības programmas projekts), paredzot ministriju un citu sadarbības
partneru atzinumu sniegšanu līdz 2021. gada 4. jūnijam. Darbības programmas
projekta izstrādes un saskaņošanas laikā notika sabiedriskās apspriešanas (no
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
Saite uz gada ziņojumu: https://www.esfondi.lv/gadskartejie-ieviesanas-zinojumi.
7
Atbilstoši sākotnējām aplēsēm REACT-EU ietvaros Latvijai līdz 2023. gada beigām būs pieejami ~ 272 milj.
euro ES fondu un Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām finansējuma. REACT-EU finansējuma apjomu
piešķir, balstoties uz metodoloģiju, kas ņem vērā jaunākos pieejamos statistikas datus par COVID-19 krīzes
ekonomiskās un sociālās ietekmes nopietnību, tostarp IKP kritumu, bezdarba (kopējo un jauniešu) līmeni un
dalībvalstu relatīvo labklājību.
8
MK 2020. gada 19. maija sēdes protokola Nr. 34, 33.§. 7. punkts; MK 2020. gada 24. marta sēdes protokola Nr.
17 21.§ 3. punkts.
9
Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisms vienkāršotai uztverei ziņojumā tiek saukts par
Atveseļošanas
fondu.
Ar
Atveseļošanas
fonda
plānu
iespējams
iepazīties
esfondi.lv:
https://www.esfondi.lv/normativie-akti-1
10
MK 2021. gada 27. aprīļa sēdes protokola Nr. 36, 27.§
11
Saite uz izsludināto darbības programmas projektu: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40501972
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2020. gada 10. augusta līdz 2020. gada 9. septembrim), kā arī publiskas tematiskas
diskusijas (2020. gada augustā/septembrī un 2021. gada martā).
Ziņojuma noslēgumā ilustratīvs kopsavilkums par 2014. – 2020. gada
plānošanas perioda ES fondu aktualitātēm.
Attēls “2014. – 2020. gada plānošanas perioda ES fondu aktualitātes līdz
2021. gada maijam”
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Zālīte-Supe 67083808
Zinta.Zalite-Supe@fm.gov.lv

FMzin_Ikmenesa_ES_fondi_31052021.docx

J. Reirs

