
+35 projekti
+23,9 milj. €

2021. GADA
PROJEKTU PIEMĒRI

+12 projekti
+27 milj. € +47,3 milj. €

Atklātas
Rīgas
Tūrisma
un radošās
industrijas
tehnikuma
jaunās
telpas 

- mācību klases, auditorijas, darba
kabineti, multifunkcionālā sporta zāle
un citas telpas pilnvērtīgai mācību
procesa nodrošināšanai, bet mācību
darbnīcu korpusā izvietotas
praktisko mācību darbnīcas un
auditorijas. 

Lidostā “Rīga” ar
ES fondu atbalstu

izbūvēts jauns
ātrās

nobraukšanas
manevrēšanas ceļš

 Ātrās nobraukšanas ceļš ļauj saīsināt
gaisa kuģu pārvietošanās ceļa
garumu nobraukšanai no skrejceļa
un manevrēšanas zonā. Tādejādi
lidostā samazināsies uz sauszemes
veiktajos manevros patērētās
degvielas daudzums un laiks, līdz ar
to samazinot arī piesārņojošo vielu -
CO2, ogļūdeņražu un cieto daļiņu -
emisiju apjomus.

PROJEKTU 
LĪGUMI

MAKSĀJUMI
PROJEKTOS

NO EK PIEPRASĪTS
ATMAKSAI

NO EK SAŅEMTIE
STARPMAKSĀJUMI

KOHĒZIJAS POLITIKAS EIROPAS SAVIENĪBAS FONDU
AKTUALITĀTES 

LĪDZ 2021. GADA SEPTEMBRIM
 
 

Kumulatīvie dati līdz 2021. gada 15. septembrim*
 

ES fondu finansējums 
4 682, 3 milj.  € 

 
PABEIGTIE 
PROJEKTI

APJOMĪGĀKĀS
INVESTĪCIJAS 2021. GADA 
JANVĀRIS - SEPTEMBRIS

VIDE UN 
REĢIONĀLĀ
ATTĪSTĪBA
57,6 milj. €

IZGLĪTĪBA 
51,8 milj. €

2 137 projekti
4 036,4 milj. €

86,2% 58,9%

2 611 milj. €

55,8%

T.SK. 2021. GADA 18. AUGUSTS - 15. SEPTEMBRIS

*Saskaņā ar operatīviem datiem, kas izgūti no Kohēzijas fondu politikas vadības 
informācijas sistēmas 2021. gada 15. septembrī 

2 327,2 milj. €

49,7%

984 projekti
1 066,9 milj. €

22,8%

Transports, sakari

Izglītība, pētniecība, 
attīstība un 
inovācijas
Komersantu, konkurētspēja, 
energoefektivitāte, 
inovācijas

IKT, vide un reģionālā 
attīstība, komersantu 
konkurētspēja

Nodarbinātība un 
sociālā iekļaušana

Veselība
Kultūras un dabas 
mantojums, Rīgas teritorijas 
sociālekonomiska
izmantošana

Atbalsts fondu 
vadībai

Plūdu risku 
samazināšana lauku 
teriotrijās

Kompetences 
paaugstināšana 
komercdarbības 
vides uzlabošanai, 
sociālā iekļaušana
Darbinieku kompetences 
paaugstināšana komersantu
konkurētspējai

PĒTNIECĪBA,
ATTĪSTĪBA UN
INOVĀCIJAS
51,2 milj. €

  
**Virssaistības (ES fondi
indikatīvi
88 milj. €)

 Fondu piešķīrums* (milj. €) 
 (No tiem React-EU)  

Kumulatīvais progress
Atbildīgo iestāžu dalījumā līdz 31.08.2021 (milj. €)

2 758,7  milj. €


