
Kohēzijas politikas fondu un
Atveseļošanas fonda 

investīciju aktualitātes

22.03.2022.



ES fondu ieguldījumu nepārtrauktība
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ESOŠĀS INVESTĪCIJAS

Turpinās 2014-2020 investīciju ieviešana +
papildu atlases ar saņemto React-EU finansējumu

ĀTRĀK UZSĀKAMĀS INVESTĪCIJAS

Lai novērstu investīciju pārrāvumu starp periodiem,
ministrijām sadarbībā ar FM ir iespēja sagatavot
2021-2027 ātrāk uzsākamo investīciju ieviešanas
nosacījumus

JAUNĀS INVESTĪCIJAS

Turpinās neformālās konsultācijas ar EK par
programmas tvērumu, lai pēc oficiālās
iesniegšanas EK pēc iespējas ātrāk būtu
iespējams saņemt EK lēmumu par programmas
apstiprināšanu

Lai mazinātu 
COVID-19 un 
kara radītās 
sekas 2014-
2020 
investīcijas 
tiek maksimāli 
pagarinātas 
esošās 
atbalsta 
programmas 
līdz 2023.gada 
beigām. 
Šobrīd tiek 
aktīvi strādāts 
arī pie citiem 
risinājumiem.



Uzsākta Atveseļošanas fonda plāna ieviešana Latvijā
(1,82 mljrd. EUR)

- 2021.gada septembrī saņemts EK avanss 237,4 milj.EUR
- Uzsākts darbs gan ar reformu, gan investīciju ieviešanu. 
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MK ir apstiprināts laika grafiks AF
ieviešanas nosacījumu izstrādei. Tas
paredz līdz 2022.gada beigām uzsākt
projektu atlases gandrīz 80%
pasākumos, aptverot visas plāna
jomas, kas ir gandrīz 1,4 mljrd. euro
AF finansējuma.

16.02. Latvija un EK parakstīja
Darbības kārtību (Operational
Arrangements)



AF uzsākšanas indikatīvais laika 
grafiks

AF īstenošanas MK noteikumu vai informatīvo 

ziņojumu skaits

Sagatavoti MK 

noteikumi/ info 

ziņojumi 

Plānotais atlases 

uzsākšanas laiks

2022.g. I 

pusgads
51 39

2022.g. II 

pusgads
13 20
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Detalizētu AF laika grafiku skatīt: Laika grafiks (esfondi.lv)

https://www.esfondi.lv/laika-grafiks
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II cet 2022

II cet 2023

II cet 2024

II cet 2025

II cet 2026

30.09.2026 (pēdējais)

9 
rādītāji

49 
rādītāji

35 
rādītāji

40 
rādītāji

22 
rādītāji

59 
rādītāji

miljoni EUR

Atveseļošanas fonda (AF) kopējais finansējums 1,826 miljardi EUR, par 
ko jāizpilda 214 rādītāji (sasniedzamie atskaites punkti un mērķi) 
konkrētos termiņos. 
EK maksājumi sadalīti  sešās daļās. Maksājuma pieprasījums (MP) Nr.1 ir 
jāiesniedz EK 2022.gada II ceturksnī, lai no EK saņemtu 231 milj. EUR



AF plāna MAKSĀJUMA PIEPRASĪJUMA Nr.1 par 
2021. gadā izpildāmiem 9 rādītājiem (reformām)
(izpildes progress uz 01.03.2022.) 

➢ 7 ir izpildīti – reformas likuma varas, nevienlīdzības mazināšanas un digitālās

transformācijas jomās.

➢ 2 kavējas – saskaņošanas procesā:

• Finanšu ministrijas (FM) atbildībā grozījumi publisko iepirkumu
likumos ar mērķi veicināt konkurenci un mazināt korupcijas riskus –
Saeima skata, vēl nav pieņemti;

• Labklājības ministrijas sociālo pakalpojumu uzlabošanas un
attīstības plāns 2021-2024 - saskaņošanā.

FM informēs MK reizi pusgadā (marts/aprīlis, septembris/oktobris) par ES fondu un AF
ieviešanu.

Detalizēta informācija ietverta FM pusgada ziņojumā (22-TA-147 skatīts MK 22.03.2022)
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https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts?search%5Bquery%5D=22-TA-417&quicksearch=


Iestāžu 2022.gada februārī aktualizētās AF ieviešanas naudas plūsmu 
prognozes kopumā liecina par lēnāku investīciju sākšanu nekā 
veidojot AF plānu 2021. gada vasarā. 
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Iestādēm vismaz vienu reizi gadā jāaktualizē valsts budžeta izdevumu prognozes, jāsniedz FM pēc pieprasījuma.



ES fondu 2021-2027 perioda uzsākšana
(kopā pieejami 5 009 miljr. EUR ar nacionālo finansējumu)

Ieguldījumu priekšnosacījumi

Nozaru stratēģijas/ 
pamatnostādnes 

(arī ātrāk uzsākamo 
investīciju gadījumā ir 
jābūt apstiprinātām)

Lielākā daļa ir 
apstiprinātas.

Saskaņošanā esošās 
plānots apstiprināt 
2022. g. 1. cet.

Programma
Konceptuāli atbalstīta 
MK 16.11.2021.

Turpinās neoficiālā 
saskaņošana ar EK, 
lai iespējami 
samazinātu oficiālās 
saskaņošanas laiku 
(16.02. iesniegta EK 
starpdienestu
konsultācijām).

Tālāka virzība izrietoši 
no EK komentāriem

Horizontālie noteikumi

ES fondu 
likumprojekts ir 
izskatīšanā Saeimā.

Tiek izstrādāti 
horizontālie MK 
noteikumi, kas tiks 
virzīti saskaņošanai 
VSS pēc likumprojekta 
izskatīšanas Saeimā 
2.lasījumā

SAM ieviešana

SAM MK noteikumi

Atsevišķas ministrijas ir 
uzsākušas darbu pie 
MK noteikumu 
izstrādes un 
neformālas 
saskaņošanas

Plānošanas dokuments
Atbildīgā 
institūcija

Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības 
pamatnostādnes 2021.–2027.gadam

Labklājības 
ministrija

Resocializācijas politikas pamatnostādnes 
2022.-2027.gadam Tieslietu ministrija

Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2021.-
2027.gadam

Veselības 
ministrija
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Investīciju uzsākšanas progress
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Iespējama «ātrāk uzsākamo» investīciju īstenošana, kamēr nav apstiprināts ES fondu
vadības likums 2021.-2027.gadam un saņemts EK lēmums par programmas apstiprināšanu.

Izpildāmie nosacījumi:
1) Ieguldījumu priekšnosacījumi (nozares plānošanas dokumenti) – jābūt izpildītiem/saņemtam

neoficiālam EK saskaņojumam;
2)Skaidri saprotams un pamatots plānoto investīciju tvērums;
3)Izvērtēti valsts atbalsta nosacījumi – vai spēkā ir esošs regulējums, kas būtu piemērojams

investīciju ātrākai uzsākšanai;
4)Pamatots plānotā finansējuma apjoms, iespējamā naudas plūsma, apzinoties attiecināmības

riskus un potenciālo slogu valsts budžetam (finansējuma apjoma samērīgums pret papildu
administratīvo slogu).

Kopumā 2022.g. I pusgadā plānots uzsākt 7 atlases 46,4 milj. EUR* apmērā:

Pasākuma Nr. Pasākuma nosaukums
ES fondu finansējums* Atbildīgā 

iestāde
Finansējuma saņēmēji

Plānotā atlases 
uzsākšana 2022.g.

4.3.1.1.
LM infrastruktūras pieejamības nodrošināšana

443 700 LM VSIA "Šampētra nams" II cet.

4.3.1.2.
Ģimeniskai videi pietuvināti pakalpojumi bērniem

22 185 000 LM VSIA "Šampētra nams" I cet.

4.3.4.1. Vienlīdzīgu iespēju un nediskriminācijas veicināšana 1 700 000 LM LM II cet.

4.3.5.4. Profesionāla un mūsdienīga sociālā darba attīstība 10 599 500 LM LM II cet.

4.3.6.2. Atbalsta pasākumi VDEĀVK klientu apkalpošanas uzlabošanai 850 000 LM
Veselības un darbspēju 
ekspertīzes ārstu valsts 

komisija
II cet.

4.3.6.3. Atbalsts bērniem ar smagu diagnozi/invaliditāti un viņu ģimenēm 3 697 500 LM
Bērnu klīniskā

universitātes slimnīca
I cet.

*ES fondu finansējums ieskaitot elastības finansējuma, bez nacionālā līdzfinansējuma.

Kopumā līdz 2022.gada beigām ir plānots uzsākt 53 projektu atlases par 2,2 miljrd. EUR apmērā.



Paldies par uzmanību!


