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Saīsinājumi  

Atveseļošanas fonds 

vai AF 

Eiropas Atveseļošanas un noturības mehānisms 

CARE EK iniciatīva Cohesion’s Action for Refugees in 

Europe, kas mērķēta uz potenciālu ERAF, ESF un 

Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām 

atbalstu ES dalībvalstīm 2014.–2020. gada plānošanas 

periodā jau pieejamā ES fondu finansējuma ietvaros 

(neparedzot papildu finansējumu). 

CFLA Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (ES fondu 

sadarbības iestāde) 

DP ES 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības 

programma “Izaugsme un nodarbinātība” 

DSF Divpusējās sadarbības fonds 

EAFVP Eiropas Atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām 

EK Eiropas Komisija 

EM Ekonomikas ministrija 

ERAF Eiropas Reģionālās attīstības fonds 

ES Eiropas Savienība  

ESF Eiropas Sociālais fonds 

ES fondi ESF, ERAF un KF, 2021.–2027. gadu periodā – 

ERAF, KF, ESF+, TPF 

EEZ/Norvēģijas 

granti 

Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu 

instrumentu 2014.–2021. gada periods 

ESF+ Eiropas Sociālais fonds Plus 

FM Finanšu ministrija 

IUB Iepirkumu uzraudzības birojs 

IKP Iekšzemes kopprodukts 

KF Kohēzijas fonds 

KP VIS Kohēzijas politikas vadības informācijas sistēma 

KP VIS AF Kohēzijas politikas vadības informācijas sistēma, 

pielāgota AF vajadzībām 

IZM Izglītības un zinātnes ministrija 

LM Labklājības ministrija 

MK Ministru kabinets 

AF MKN MK 2021. gada 7. septembra noteikumi Nr. 621 

“Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības 

mehānisma plāna īstenošanas un uzraudzības kārtība” 

NVI Neatbilstoši veiktie izdevumi 

PSKUS Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Paula 

Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” 

Regula Nr. 1303/2013 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 

17. decembra Regula (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz 

kopīgus noteikumus par ERAF, ESF, KF, Eiropas 
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Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas 

Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus 

noteikumus par ERAF, ESF, KF un Eiropas Jūrlietu un 

zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) 

Nr. 1083/2006 

Regula Nr. 2021/1060 Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 24. jūnija 

regula (ES) Nr. 2021/1060, ar ko paredz kopīgus 

noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, 

Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, 

Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, 

zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu 

noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, 

migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības 

fondu un Finansiāla atbalsta instrumentu robežu 

pārvaldībai un vīzu politikai (attiecās uz ES fondu 

2021.–2027. gada plānošanas periodu) 

RePowerEU EK iniciatīva AF papildu piešķīrumam enerģētikas 

jomai 

RI Revīzijas iestāde 

SAM Specifiskais atbalsta mērķis 

SM Satiksmes ministrija 

TAP Vienotais tiesību aktu portāls 

TPF Taisnīgas pārkārtošanās fonds 

VARAM Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

VI Vadošā iestāde 

VM Veselības ministrija 

Skaidrojumi: 

Ziņojumā ir konspektīva informācija par Kohēzijas politikas ES fondu, 

AF plāna, EEZ/Norvēģijas grantu investīciju ieviešanas aktualitātēm Latvijā 

2022. gada pirmajā pusgadā un operatīvā informācija līdz 2022. gada augustam, 

kas sagatavota saskaņā ar: 

1) MK 2022. gada 22. marta sēdes protokola Nr. 17 34. § 11. punktā 

uzdoto finanšu ministram divas reizes gadā (līdz 1. aprīlim un 

1. oktobrim) iesniegt MK ziņojumus par FM pārziņā esošo ES fondu un 

ārvalstu finanšu palīdzības (ES fondu, Atveseļošanas fonda, EEZ 

/Norvēģijas un Latvijas un Šveices sadarbības programmas investīciju 

progresu (pusgada ziņojums). 

2) MK noteikumu Nr. 621 18. punktu par pusgada ziņojumu sniegšanu par 

Atveseļošanas fonda plāna īstenošanas progresu. 

3) MK 2015. gada 10. marta sēdes protokola Nr. 14 27. § 11. punktā 

uzdoto sniegt MK ikmēneša operatīvo informāciju par ES fondu 

investīcijām. 
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Plašākā informācija par šajā ziņojumā minētajām tēmām ir pieejama arī ES 

fondu tīmekļa vietnē https://www.esfondi.lv/sakums, piem. 

 ES fondu investīciju prognozes un progress: sadaļā ES fondi 2014–

2020 → Ieviešana. 

 AF investīcijas: sadaļā Atveseļošanas un noturības mehānisms. 

 Ziņojumi, pārskati, dažādas publikācijas un prezentācijas: [1] ziņojumi 

MK: sadaļa Materiāli un ziņojumi → ES fondu ziņojumi Ministru 

kabinetam un Saeimas komisijām: https://www.esfondi.lv/zinojumi-

Ministru-kabinetam; [2] ziņojumi EK: sadaļa Materiāli un ziņojumi → 

ES fondu ziņojumi 2014–2020 → Gadskārtējie un stratēģiskie ziņojumi 

Eiropas Komisijai: https://www.esfondi.lv/gadskartejie-ieviesanas-

zinojumi; 

 ES fondu izvērtēšanas jautājumi 2014.–2020. gada plānošanas periodā: 

sadaļā Par ES fondiem → Izvērtēšana: https://www.esfondi.lv/es-fondu-

izvertesana-1. 

Aktuālā projektu ieviešanas informācija pieejama CFLA tīmekļa vietnē, 

t. sk. specifiski par iesniegumu atlasēm  sadaļā ES fondi 2014 – 2020 → projektu 

iesniegumu atlases: https://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-

atlases un atbalsts ieviešanā – Palīgs finansējuma saņēmējiem » CFLA. 

Ziņojumā izmantoti KP VIS pieejamie dati; SAM un SAM pasākumu 

saīsinātie nosaukumi, pilnie nosaukumi ir ES fondu tīmekļa vietnē: sadaļa ES 

fondi 2014–2020 → Plānošana → Plānošanas dokumenti (tabulas 12. ieraksts): 

http://www.esfondi.lv/planosanas-dokumenti.  

VARAM analītiskais ziņojums par ES fondu 2014.–2020. gada plānošanas 

perioda ieguldījumiem un uzraudzības rādītājiem Latvijas administratīvajās 

teritorijās: Reģionālās attīstības indikatoru modulis http://raim.gov.lv: 

“Tematiskā analīze” → “Par ES fondu (2014.-2020.) ieguldījumiem” jeb 

https://raim.gov.lv/node/49. 

Plašāka informācija par EEZ/Norvēģijas grantiem ir pieejama portālā: 

https://eeagrants.lv/par-grantiem/par-grantiem/. 

  

https://www.esfondi.lv/sakums
https://www.esfondi.lv/zinojumi-Ministru-kabinetam
https://www.esfondi.lv/zinojumi-Ministru-kabinetam
https://www.esfondi.lv/gadskartejie-ieviesanas-zinojumi
https://www.esfondi.lv/gadskartejie-ieviesanas-zinojumi
https://www.esfondi.lv/es-fondu-izvertesana-1
https://www.esfondi.lv/es-fondu-izvertesana-1
https://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases
https://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases
https://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/paligs-finansejuma-sanemejiem
http://www.esfondi.lv/planosanas-dokumenti
https://raim.gov.lv/node/49
https://eeagrants.lv/par-grantiem/par-grantiem/
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1. Kopsavilkums 

No 2014.–2020. gada plānošanas perioda sākuma līdz 2022. gada 

30. jūnijam projektu līgumiem jau piesaistīti 4,4 mljrd. euro, 94 % no pieejamā 

4,64 mljrd. euro ES finansējuma1. 

 Valsts budžeta ieņēmumos no EK ir saņemti 2,7 mljrd. euro kā ES fondu 

līdzfinansējuma atmaksas, t. sk. 2022. gadā līdz 30. jūnijam – 234 milj. euro 2. 

Ņemot vērā ģeopolitiskās situācijas izraisītos riskus, sekas un ietekmi uz 

investīciju ieviešanas gaitu, īstenotāji un ES fondu vadībā iesaistītās un citas 

kompetentās iestādes rīkojas esošā regulējuma un iespēju robežās, lai pabeigtu 

uzsāktos projektus un Latvija spētu no EK saņemt visu ES fondu “piešķīrumu” 

šajā plānošanas periodā. 

ES fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda uzsākšanai 2022. gada 

pirmajā pusē apstiprināšanai EK iesniegts Partnerības līgums un precizētā 

Programma, stājies spēkā vadības likums, aktīvi notiek pakārtoto horizontālo 

normatīvo aktu un konkrētu investīciju nosacījumu izstrāde un apstiprināšana.  

Atveseļošanas fonda plāna ar 1,82 mljrd. euro ES investīcijām Latvijā 

ietvaros 2022. gada jūnijā EK iesniegts pirmais maksājuma pieprasījums par 

sasniegtajiem deviņiem 2021. gada reformu -un investīciju atskaites punktiem, 

par ko 2022. gada 29. jūlijā EK apstiprināja pozitīvu sākotnējo novērtējumu. 

Pozitīva EK galējā novērtējuma gadījumā sagaidāmais EK maksājums Latvijai 

valsts budžeta ieņēmumos ir 201 milj. euro. Atbildīgās iestādes strādā pie 

normatīvā regulējuma izstrādes, t. sk. 2022. gadam noteikto atskaites punktu 

sasniegšanas. FM gatavo priekšlikumus AF plāna grozījumiem AF finansējuma 

mainīgās daļas, aizdevuma un RePowerEU finansējuma piesaistei papildu 

reformām un investīcijām.  

Ārvalstu finanšu palīdzības ietvaros EEZ/Norvēģijas grantos ir notikuši 

gandrīz visi projektu konkursi un īstenošanā ir projekti un divpusējās sadarbības 

pasākumi par 83,2 milj. euro – 97 % no 85,4 milj. euro pieejamā donoru atbalsta 

finansējuma. Saskaņā ar 2022. gada 10. maijā MK lemto EEZ/Norvēģijas 

finansējumu indikatīvi 387 tūkst. euro plānots izmantot ukraiņu bēgļu atbalstam 

Latvijā – fonds “Ziedot.lv” sniegs palīdzību Ukrainas bēgļiem Latvijā 150 tūkst. 

euro apmērā un par indikatīvi 237 tūkst. euro tiek izskatītas citas iniciatīvas 

ukraiņu bēgļu vajadzību risināšanai. Papildus procesā ir jaunas Latvijas un 

Šveices sadarbības programmas iespēju izmantošanas virzība3. 

                                           
1 Latvijas IKP 2021. gadā ir audzis par 4,5%, no kura ES fondu investīciju devums ir 1,3 procentpunkti jeb 

līdzvērtīgs 2020. gada devumam Saskaņā ar 2022. gada marta aktualizēto makroekonomikas scenāriju, ka 

izveidots augstas ģeopolitiskas nenoteiktības apstākļos, Latvijas Stabilitātes programmai 2022.-2025. gadam, 

Latvijas ekonomikas izaugsme 2022. gadā sasniegs 2,1%, t. sk., ES fondu investīciju devums ir 1 procentpunkts. 
Ekonomikas attīstības scenārijs tiks pārskatīts, izstrādājot makroekonomikas rādītāju prognozēs vispārējās valdības 

budžetam vidējā termiņā š. g. augustā. Plašāka informācija FM ikmēneša makroekonomikas un kopbudžeta apskatos: 

https://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/tautsaimniecibas_analize/tautsaimniecibas_analize/ikmenesa_makroekonomikas_un

_kopbudzeta_apskats/. Aktuālākais: download (fm.gov.lv).   
2 Neieskaitot avansa maksājumus. 
3 Iespējamais Šveices atbalsts 40,4 milj. franku (CHF) investīcijām Latvijā; ieviešana līdz 2029. gada 3. decembrim 

Plašāka informācija skatāma TAP (projekta ID 22-TA-2132 14.07.2022. Informatīvais ziņojums par Latvijas-Šveices 

sadarbības programmas otrā perioda uzsākšanu un tematisko jomu, finansējuma sadalījuma apstiprināšanu.): 

https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/26add3bc-ea2d-466f-9553-911bc84ec717).  

https://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/tautsaimniecibas_analize/tautsaimniecibas_analize/ikmenesa_makroekonomikas_un_kopbudzeta_apskats/
https://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/tautsaimniecibas_analize/tautsaimniecibas_analize/ikmenesa_makroekonomikas_un_kopbudzeta_apskats/
https://www.fm.gov.lv/lv/media/11780/download
https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/26add3bc-ea2d-466f-9553-911bc84ec717
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Skatīt ilustratīvus kopsavilkumus par sasniegto ar ES fondu (attēls Nr. 1), 

AF (attēls Nr. 2) un EEZ/Norvēģijas grantu (attēls Nr. 3) investīcijām Latvijā.  

 

Attēls Nr. 1 "ES fondu kopsavilkums līdz 2022. gada jūlijam”  
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Attēls Nr. 2 “Atveseļošanas fonda aktualitātes” 
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Attēls Nr. 3 "EEZ/Norvēģijas grantu investīciju kopsavilkums līdz 2022. gada 

augustam” 
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2. 2014.–2020. gada plānošanas perioda ES fondu īstenošana 

2.1. Investīciju aktualitātes un prognozes 

 

Kopā 2 262 projektiem piesaistīti 4,4 mljrd. euro jeb 94 % no kopējā ES 

finansējuma 4,64 mljrd. euro4, t. sk. 2022. gada 1. pusgadā uzsākti 103 jauni 

investīciju projekti ar 256,5 milj. euro ES līdzfinansējumu. Pabeigti projekti ir jau 

vairāk kā puse ar kopējo ES fondu atbalstu 1,4 mljrd. euro, t. sk. 165 projekti ar 

ES līdzfinansējumu 182 milj. euro. 2022. gada 1. pusgadā (lielākā daļa ilgtspējīga 

transporta, vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitātes, izglītības, 

pētniecības, tehnoloģiju attīstības un inovāciju jomās.5 ES fondu investīciju 

dinamiku skatīt attēlā Nr. 4. 

Attēls Nr. 4 “Investīciju progress kumulatīvi līdz 2022. gada 1. jūlijam, (projektu 

skaits), ES fondu finansējums, milj. euro” 

  

 ES fondu maksājumi projektu īstenotājiem 2022. gadā līdz 2022. gada 

1. jūlijam ir 206 milj. euro – 70 % no attiecīgā perioda prognozes 296 milj. euro 

(par 90 milj. euro mazāk). 2022. gada maksājumu apjoms projektu īstenotājiem 

kopumā samazinājies par 52 milj. euro, salīdzinot ar 2021. gada attiecīgo periodu 

(258 milj. euro). Vislielākais ieguldījums 2022. gada 1. pusgadā bija tādās jomās 

kā videi draudzīga ekonomika (35 milj. euro), sociālā iekļaušana (33 milj. euro), 

kā arī pētniecībā un inovācijās (27 milj. euro). Kopumā maksājumu tempa 

samazinājums skaidrojams ar dažādiem faktoriem, t. sk. ģeopolitikās situācijas 

būtiskā ietekme uz preču piegādes procesiem un izmaksām daudzās sfērās, t. sk. 

                                           
4 Tai skaitā no MK atbalstītā finansējuma Covid-19 izraisītās krīzes ietekmes mazināšanai un ekonomikas 

atlabšanas sekmēšanai DP finansējuma pārdaļu ietvaros (kopā 640,1 milj. euro)* līdz 2022. gada 30. jūnijam par 

460,5 milj. euro ir noslēgti projektu līgumi (vai esošo līgumu grozījumi), kā arī 104,9 milj. euro izmaksāti 

atbalstam. * MK 2020. gada 19. maija sēdes protokola Nr. 34 33. § 2. punkts, 2020. gada 2. jūnija sēdes protokola 

Nr. 38 49. § 3. punkts un 2020. gada 11. augusta sēdes protokola Nr. 47 84. § 2. punkts. Plašāka informācija par 

pasākumiem un MK pieņemtajiem lēmumiem pieejama FM tīmekļa vietnē, sadaļā COVID-19, 

https://www.fm.gov.lv/lv/covid_19/Covid_19/. 
5 Informācija par pabeigtiem projektiem ir pieejama ES fondu tīmekļa vietnē https://www.esfondi.lv/es-fondu-

projektu-mekletajs.  

https://www.fm.gov.lv/lv/covid_19/Covid_19/
https://www.esfondi.lv/es-fondu-projektu-mekletajs?form_name=projects-search-form&order_field=&order_dir=&ProjektaNosaukums=&ProjektaNumurs=&EsFonds=Visi+fondi&IesniedzejaNosaukums=&pSamNosaukums=&ProjektaStatuss=Nosl%C4%93dzies&IstenosanasVietasAdrese=&IstenosanasVietasRegions=Visa+Latvija&IntervencesKategorijasNosaukums=
https://www.esfondi.lv/es-fondu-projektu-mekletajs?form_name=projects-search-form&order_field=&order_dir=&ProjektaNosaukums=&ProjektaNumurs=&EsFonds=Visi+fondi&IesniedzejaNosaukums=&pSamNosaukums=&ProjektaStatuss=Nosl%C4%93dzies&IstenosanasVietasAdrese=&IstenosanasVietasRegions=Visa+Latvija&IntervencesKategorijasNosaukums=
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būvniecības procesu kavēšanās, projektu īstenotāju sarežģījumi ar iepirkumu 

līgumu noslēgšanu, projektu īstenošanas termiņu pagarinājumi, Covid-19 

situācijas tiešā vai netiešā ietekmē, kā arī CFLA maksājumu apturēšana uz laiku 

līdz trūkumu projektu īstenošanā novēršanai no īstenotāju puses6. Skatīt attēlu 

Nr. 5. 

 

Attēls Nr. 5 “ES fondu 2014.–2020. gada plānošanas perioda maksājumu 

prognožu izpilde investīciju jomu dalījumā 2022. gadā, ES fondu finansējums 

kumulatīvi, milj. euro” 

 

Individuālo projektu maksājumu pieprasījumu 2022. gada pirmajos sešos 

mēnešos izpilde ir 270, 5 milj. euro, novirze no plāna 74,5 milj. euro. Skatīt attēlu 

Nr. 6. 

 

Attēls Nr. 6 “Finansējuma saņēmēju 2022. gada maksājumu pieprasījumu 

iesniegšanas plāni projektu līmenī un to izpilde līdz 2022. gada 1. jūlijam, ES 

fondu un valsts budžeta līdzfinansējums, milj. euro” 

 

                                           
6 2022. gadā līdz 2022. gada 1. jūlijam ES fondu investīcijām no valsts budžeta novirzīti 221 milj. euro 

(samazinājies par 36 milj. euro, salīdzinot ar 2021. gada attiecīgo periodu). 
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Ņemot vērā iepriekš skaidroto 2022. gadā maksājumu tempa 

samazinājumu, 2022. gada jūlijā aktualizētā ES fondu investīciju prognoze7 ir 

505 milj. euro8 (78,5% no prognozes gada sākumā – par 138 milj. euro mazāk). 

Sagaidāmi apjomīgākie maksājumi tādās jomās kā videi draudzīga ekonomika (91 

milj. euro), sociālā iekļaušanās (64 milj. euro), transports (61 milj. euro), izglītība 

(60 milj. euro) kā arī pētniecībā un inovācijās (56 milj. euro). Izmantojot riska 

koeficientu no iepriekšējo gadu pieredzes, attiecīgi indikatīvi prognozējams 

2023. gada un 2024. gada investīciju pieaugums, salīdzinot ar 2022. gada sākumā 

veikto prognozi. Skatīt attēlu Nr. 7 (ES fondu maksājumu prognoze). 

 

Attēls Nr. 7 “ES fondu 2014.–2020. gada plānošanas perioda maksājumu 

prognoze 2022. gadā un turpmākajos gados, ES fondu finansējums ikgadēji, milj. 

euro” 

  

Vienlaikus iepriekšējo gadu  intensīvais investīciju progress nodrošinājis EK 

deklarēto izdevumu ikgadējo mērķu izpildi9.  

 

2.2. Investīciju risku pārvaldība10 

 

Š. g. 1. pusgadā ģeopolitiskā situācija pasaulē ir radījusi ārkārtas riskus 

ES fondu 2014.–2020. gada plānošanas perioda projektu pabeigšanai līdz 

plānošanas perioda izdevumu attiecināmības termiņa beigām, 2023. gada 

                                           
7 ES fondu investīciju prognozei (ES fondu atbalsta maksājumi finansējuma saņēmējiem, ieskaitot REACT-EU 

papildu finansējumu) 2022. gadam un turpmākiem gadiem par pamatu izmantotas projektu īstenotāju maksājumu 

pieprasījumu iesniegšanas prognozes, kam CFLA piemēro vēsturiskās izpildes statistikā un zināmo risku 

vērtējumā balstītus ticamības koeficientus. 
8 2022. gada jūlijā aktualizētās prognozes samazinājums, salīdzinot ar sākotnējo 2022. gada februāra prognozi, 

skaidrojams ar plānoto maksājumu pārcelšanu, galvenokārt, elektrovilcienu iegādes lielajā projektā, tramvaju 

līniju attīstības projektos un ar Rail Baltica saistītajā projektā. 
9 Regulas Nr. 1303/2013 136. (1) pants nosaka, ka EK atceļ saistības jebkurai summas daļai, kas nav izmantota 

avansa un starpposma maksājumiem vai par kuru līdz 31. decembrim trešajā gadā pēc programmas budžeta saistību 

gada nav sagatavots maksājuma pieteikums (tā sauc. N+3 princips/mērķis). 2023. gada mērķis izpildīts 2022. gada 

jūlijā. Atbilstoši EK regulējumam pēc 2023. gada deklarējamo izdevumu mērķa nav – atlikušais finansējums 

jādeklarē EK līdz plānošanas perioda slēgšanai. 
10 Šajā ziņojumā tiek izcelti aktuālie nozīmīgie riski, kam jāpievērš uzmanība. Ikdienas darbā CFLA un atbildīgās 

iestādes atbilstoši kompetencei risina dažādus projektu problēmjautājumus (vadāmi riski) un sniedz atbalstu 

īstenotājiem pēc iespējas ievērojot “konsultē vispirms” principu. 
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31. decembrim. Krievijas militārās agresijas pret Ukrainu rezultātā piemēroto 

sankciju un pretpasākumu rezultātā, īpaši būvniecības nozarē, ir izveidojies 

ievērojams izmaksu pieaugums. Reaģējot uz ģeopolitiskās situācijas izraisītiem 

bezprecedenta sarežģījumiem arī ekonomiskajā un investīciju ieviešanas sfērā, lai 

nodrošinātu lielāku elastīgumu, FM gan individuāli, gan kopā ar citām 

dalībvalstīm vērsusi EK uzmanību uz nepieciešamību rast EK līmeņa risinājumus 

sekmīgai ES fondu projektu pabeigšanai.11 Oficiāla EK atbilde nav saņemta, 

tomēr no EK komunikācijas dažādu līmeņu sanāksmēs, darba grupās var secināt, 

ka EK stingri uztur pozīciju nepagarināt izdevumu attiecināmības periodu. EK 

aicina izmantot EK slēgšanas vadlīnijās12 skaidrotās citas iespējas projektu 

pabeigšanai13. Līdzīgi CFLA un atbildīgās iestādes skaidro situāciju projektu 

īstenotājiem, sniedzot nepieciešamo konsultatīvo atbalstu gan tiešajā 

komunikācijā, risinot individuālu projektu gadījumus, gan horizontāli, publiskojot 

pieejamos metodiskos palīgmateriālus14. Saskaņā ar CFLA sniegto informāciju 

kopumā individuālos projektos tiek rasti risinājumi projektu pabeigšanai ar ES 

fondu līdzfinansējumu, pamatotos gadījumos īstenotājiem veicot atbalstāmas 

izmaiņas darbu apjomos, īstenošanas termiņos, izmantojot aizņemšanās iespējas 

u.c. Atsevišķos projektos turpinās risinājumu meklējumi. 

Saskaņā ar MK lēmumiem15 ir noteikts princips, ka valsts budžeta 

virssaistību kompensēšanai (maksimāli neitrālai ietekmei uz vispārējās valdības 

budžeta bilanci) ES fondu atbrīvoto finansējumu nedrīkst pārdalīt projektiem 

vai jaunām projekta darbībām, izņemot: drīkst atkārtoti izmantot tehniskās 

palīdzības, ESF, REACT-EU, ERAF IKT un KF 5. prioritārā virziena “Vides 

aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte” un 6. prioritārā virziena 

“Ilgtspējīga transporta sistēma” ietvaros atbrīvoto finansējumu. 2022. gada jūlijā 

FM aktualizētā prognoze (piesardzības princips augstas nenoteiktības 

                                           
11 Plašāku informācija par FM komunikāciju ar EK skatīt: 1) FM informatīvajā ziņojumā par pārskata periodu līdz 

2022. gada martam (ES fondu tīmekļa vietnē: http://www.esfondi.lv sadaļā – Materiāli un ziņojumi → Ziņojumi 

Ministru kabinetam Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju 

ieviešanas statusu (ikmēneša ziņojums) (esfondi.lv)), 2) preses relīzē par desmit ES dalībvalstu, t. sk. Latvijas, 

paziņojumu EK par steidzamiem problēmu risinājumiem: Latvija kopīgā paziņojumā ar citām ES dalībvalstīm 

vēršas pie EK | Finanšu ministrija (fm.gov.lv). 3) FM preses relīzē par 2022. gada 2. jūnija Kohēzijas politikas 

Vispārējo lietu padomes sanāksmi (https://www.fm.gov.lv/lv/jaunums/apspriez-krievijas-kara-ietekmi-uz-

kohezijas-politikas-istenosanu).  
12 Vadlīnijas par to darbības programmu slēgšanu, kuras pieņemtas atbalsta saņemšanai no Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda, Kohēzijas fonda un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (2014.–

2020. gada periodā) (2021/C 417/01)(2021/C 417/01): 

https://www.esfondi.lv/upload/Vadlinijas/vadlinijas_slegsana_lv.pdf.  
13 Skatīt EK piedāvātos risinājumus, ja ES fondu projektu nevar pabeigt līdz 2023. gada 31. decembrim: 

https://www.esfondi.lv/upload/Vadlinijas/ja-es-fondu-projektu-nevar-pabeigt-_a4-web.pdf.  
14 Informācija pieejama CFLA tīmekļa vietnē: Palīgmateriāli izmaksu sadārdzinājuma risku vadībai ES fondu 

projektos | Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (cfla.gov.lv). T. sk. EM sadarbībā ar nozares organizācijām 

izstrādātajām Vadlīnijām būvdarbu izmaksu indeksācijai: https://www.em.gov.lv/lv/vadlinijas-buvmaterialu-

izmaksu-sadardzinajuma-novertesanai#_ftn1 un IUB skaidrojumu par līgumu grozījumu pieļaujamību un 

veikšanas kārtību: https://www.iub.gov.lv/lv/jaunums/ligumu-vadiba-krizes-apstaklos-papildinata-20062022.  
15 MK 2020. gada 22. septembra sēdes protokola Nr. 55 30. § 2.1. un 2.2. punkts. MK 2021. gada 18. marta sēdes 

protokola Nr. 28 26. § 3. punkts, MK 2021. gada 8. jūnija sēdes protokola Nr. 46 32. § 6. punkts un MK 2022. gada 

22. marta sēdes protokola Nr. 17 34. § 4.1. apakšpunkts. 

http://www.esfondi.lv/
https://www.esfondi.lv/upload/Zinojumi/fmzin_290322_ikmen_esif.pdf
https://www.esfondi.lv/upload/Zinojumi/fmzin_290322_ikmen_esif.pdf
https://www.fm.gov.lv/lv/jaunums/latvija-kopiga-pazinojuma-ar-citam-es-dalibvalstim-versas-pie-ek
https://www.fm.gov.lv/lv/jaunums/latvija-kopiga-pazinojuma-ar-citam-es-dalibvalstim-versas-pie-ek
https://www.fm.gov.lv/lv/jaunums/apspriez-krievijas-kara-ietekmi-uz-kohezijas-politikas-istenosanu
https://www.fm.gov.lv/lv/jaunums/apspriez-krievijas-kara-ietekmi-uz-kohezijas-politikas-istenosanu
https://www.esfondi.lv/upload/Vadlinijas/vadlinijas_slegsana_lv.pdf
https://www.esfondi.lv/upload/Vadlinijas/ja-es-fondu-projektu-nevar-pabeigt-_a4-web.pdf
https://www.cfla.gov.lv/lv/jaunums/paligmateriali-izmaksu-sadardzinajuma-risku-vadibai-es-fondu-projektos
https://www.cfla.gov.lv/lv/jaunums/paligmateriali-izmaksu-sadardzinajuma-risku-vadibai-es-fondu-projektos
https://www.em.gov.lv/lv/vadlinijas-buvmaterialu-izmaksu-sadardzinajuma-novertesanai#_ftn1
https://www.em.gov.lv/lv/vadlinijas-buvmaterialu-izmaksu-sadardzinajuma-novertesanai#_ftn1
https://www.iub.gov.lv/lv/jaunums/ligumu-vadiba-krizes-apstaklos-papildinata-20062022
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apstākļos)16 par iespējām saņemt no EK pilnā apmērā ES fondu finansējumu 

plānošanas perioda beigās kopumā liecina, ka pieņemtie MK lēmumi attiecībā uz 

finansējuma atkārtotas izmantošanas iespējām vai ierobežojumiem ir aktuāli, jo: 

1) ERAF prioritārajos virzienos joprojām prognozējama kopējā 

attiecināmo izdevumu rezerve, izņemot IKT, t. sk. platjoslas projekts, jomā 

(2. prioritārajā virzienā).  

2) KF ieguldījumu kopējā projekcija uzrāda pieaugošu risku perioda 

beigās Latvijai pieejamā ES fondu finansējuma saņemšanai pilnā apjomā 

6. prioritārajā virzienā “Ilgtspējīga transporta sistēma”. Negatīva scenārija 

gadījumā nepietiekama deklarējamo izdevumu apjoma dēļ perioda beigās 

iespējama neto ES fondu piešķīruma pat virs 50 milj. euro zaudēšana Latvijai.  

Tāpat risku pastiprina apstāklis, ka līdz 2022. gada 1. jūlijam ir ievērojams 

brīvais KF finansējums, kas nav piesaistīts projektu līgumiem, 172 milj. euro jeb 

13,8 % no kopējā piešķīruma (skatīt attēlus Nr. 8 un Nr. 9). 

 

Attēls Nr. 8 “ES fondu finansējuma pamatpiešķīrums, par kuru līdz 2022. gada 

1. jūlijam nav noslēgti līgumi, milj. euro”17 

 
 

                                           
16 (1) Prognozēs izmantoti pieņēmumi, t. sk. ņemot vērā ES fondu 2007.–2013. gada plānošanas perioda statistiku 

par lauztajiem līgumiem un tā ietvaros pārtrauktajiem projektiem, tos pielāgojot ES fondu 2014.–2020. gada 

plānošanas perioda specifikai. (2) EK deklarējamo izdevumu pārsnieguma prognoze veidojas t. sk. no papildu 

virssaistībām un finansējuma saņēmēju pašu lielāka līdzfinansējuma (īpaši pašvaldību projektos). (3) Salīdzinot ar 

2022. gada janvāri, prognozes aprēķinā pēc ekspertu metodes  iekļauti papildu riski, ņemot vērā Krievijas militārās 

agresijas pret Ukrainu rezultātā piemēroto sankciju un pretpasākumu sekas, kā arī tam pakārtotos projektu laicīgas 

īstenošanas un pārtraukšanas riskus. (4) Ņemts vērā EK nosacījums elastībai starp prioritārajiem virzieniem un 

fondiem - prioritārais virziens ar deklarējamo izdevumu rezervi perioda beigās var aizstāt deklarējamo izdevumu 

iztrūkumu citā prioritārajā virzienā 10 % robežās, ja abus prioritāros virzienus līdzfinansē viens fonds (ERAF, 

ESF vai KF) – Regulas Nr. 1303/2013 130. panta 3. daļa https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013R1303-20201229 (EK skaidrojumu skatīt jautājumu/atbilžu portālā zem 

“1.Structural Funds – horizontal questions”, punkts ar nosaukumu “10 % flexibility – Article 130(3) CPR”:  

Detāla maksājumu prognožu informācija pieejama sadaļā ES fondi 2014 - 2020 → Ieviešana → Ieviešanas plāni 

un to izpilde → 2022.gads → 1. Maksājumu finansējuma saņēmējiem un deklarējamo izdevumu plāni, izpilde un 

prognozes: 2022.gads (esfondi.lv) . 
17 Detalizēta informācija par finansējumu, par kuru nav noslēgti līgumi, ir pieejama ES fondu tīmekļa vietnē esošās 

statusa tabulas izklājlapā ”Bez līguma”: https://www.esfondi.lv/upload/Ieviesana/statusa_tabula_2014-

2020_uz_30.06.2022.xlsx 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013R1303-20201229
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013R1303-20201229
https://www.esfondi.lv/2022.gads
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Attēls Nr. 9 “KF pasākumi ar lielākajām pamatpiešķīruma summām, par kurām 

līdz 2022. gada 1. jūlijam nav noslēgti līgumi, milj. euro” 

 
 

Iepriekš minēto risku iestāšanās mazināšanai vai novēršanai, papildus 

projektu līmeņa uzraudzības un kontroles pasākumiem no CFLA un atbildīgo 

iestāžu puses, FM virza ārkārtas un nestandarta risinājumus. Piemēram, 

2022. gada 27. jūlijā EK apstiprinātajos DP grozījumos18 ir iekļauta 100 % 

REACT-EU finansējuma likme, ir iestrādāts risinājums, lai būtu iespējams ERAF 

5.1.1. SAM “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu 

teritorijās” un 5.1.2. SAM “Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās” ERAF 

izdevumus (daļēji vai pilnā apmērā) deklarēt kā KF. FM turpinās uzraudzīt 

aktuālāko situāciju un prognozes un organizēs šī risinājuma praktisku realizēšanu 

(t. i., aktualizējot nepieciešamību veikt tehniskus grozījumus iesaistīto SAM MK 

noteikumos un secīgi grozījumus projektos/līgumos, maksājumu 

“pārgrāmatošanu” no ERAF uz KF u. c. darbības).19 

                                           
18 REACT-EU izmaiņas (t. sk. REACT-EU kopsumma 230,4 milj. euro) - atbilstoši MK 2022. gada 22. marta 

sēdes protokola Nr. 17, 34. § 3. punktam. MK 2022. gada 22. marta sēdes protokollēmuma Nr. 17, 34. § 

4.3. apakšpunkts paredz FM, virzot grozījumus DP, izstrādāt priekšlikumu risinājumiem ES fondu avotu 

pārstrukturēšanai. Informācija sniegta arī Informatīvajā ziņojumā par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu 

investīciju aktualitātēm līdz 2022. gada 1. februārim (pusgada ziņojums): 

https://www.esfondi.lv/upload/Zinojumi/fmzin_280222_esif.pdf  
19 Vienlaikus, atbilstoši MK 2022. gada 22. marta uzdevumam, EM līdz 2022. gada 31. augustam MK jāapstiprina 

MK noteikumi par 2021.–2027. gada plānošanas perioda investīcijām AER izmantošanā un energoefektivitātes 

paaugstināšana  siltumapgādē, t. sk. lai mazinātu 4.3.1. SAM “Veicināt energoefektivitāti un vietējo atjaunojamo 

energoresursu izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” piešķirto virssaistību 56 550 000 euro negatīvo ietekmi 

uz vispārējās valdības budžeta bilanci. Atbilstoši ziņojuma pielikumā aktualizētajai informācijai EM MK 

noteikumus plāno apstiprināt līdz 2022. gada beigām. 

https://www.esfondi.lv/upload/Zinojumi/fmzin_280222_esif.pdf
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Lai atvieglotu kara bēgļu no Ukrainas uzņemšanu ES dalībvalstīs un 

paplašinātu dalībvalstu finansiālo spēju šādu atbalstu sniegt, EK izstrādāja 

iniciatīvu CARE, kas mērķēta uz potenciālu ERAF, ESF un EAFVP atbalstu ES 

dalībvalstīm 2014.–2020. gada plānošanas periodā. Tāpat EK ir grozījusi ES 

fondu regulas, atvieglojot finansējuma pārdales nosacījumus dalībvalstīm jau 

pieejamā ES fondu finansējuma ietvaros (neparedzot papildu finansējumu). 

Savukārt 2022. gada 29. jūnijā EK paplašinājusi dalībvalstu iespējas veikt iekšējas 

pārdales ne vien ERAF, ESF un EAFVP ietvaros, bet arī pārdalot KF atlikumus 

un ietaupījumus Ukrainas kara bēgļu atbalsta pasākumiem (EK rosinātās CARE 

iniciatīvas papildinājums – Flexible Assistance to Territories’ (FAST-CARE)). 

Ņemot vērā, ka atbrīvoto 2.1.2. SAM “Nodrošināt inovatīvu tehnoloģisko 

risinājumu ieviešanu ārējās robežas kontrolē” projekta20 ERAF finansējumu 

(13,2 milj. euro) SM, atbilstoši ierosinātajam MK noteikumu projektam21, 

neplāno izmantot, tas potenciāli novirzāms šo aktuālo jautājumu risināšanai. 

Pārstrukturējot DP finansējumu, 10,4 milj. euro plānots novirzīt EAFVP, ņemot 

vērā LM sniegto informāciju par papildu vajadzībām   atbalstam vistrūcīgākajām 

personām LM administrētajā EAFVP tieši saistībā ar Ukrainas kara bēgļu 

pieplūdumu Latvijā. Lai īstenotu minētās pārdales, DP grozījumi tiks virzīti 

saskaņošanai UK un apstiprināšanai MK (indikatīvi 2022. gada nogalē), lai tālāk 

nodrošinātu abu programmu vienlaicīgu iesniegšanu EK  pozitīva lēmuma 

saņemšanai.  

Atlikušā finansējuma (indikatīvi vismaz 2,8 milj. euro) optimālai 

izmantošanai, kā arī ņemot vērā citu aktuālo projektiem nepiesaistīto ES fondu 

finansējumu (atlikumi), FM vērtē iespējas DP finansējuma iekšējām pārdalēm, 

primāri no valsts budžeta jau finansēto atbalsta pasākumu Ukrainas kara bēgļiem 

integrēšanai DP (t. sk. pārfinansēšanai no, piemēram, KF), lai atslogotu valsts 

budžetu un mazinātu riskus KF izmantošanai pilnā apmērā. Pamatotā gadījumā 

FM virzīs priekšlikumus rīcībai, t. sk. iekļaus iepriekš minētajā DP grozījumu 

priekšlikumā. 

Ar energoefektivitāti saistītajos projektos saskaņā ar 2022. gada 5. aprīļa 

MK sēdes protokolu Nr. 19 (27. §) VAS “Valsts nekustamie īpašumi” projektā 

“Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā A. Briāna ielā 13, Rīgā”22 un  Latvijas 

Universitātes projektā “Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Kandavas ielā 2, 

Rīgā”23 tika ļauts turpināt projekta īstenošanu ar nosacījumu, ka būvniecības 

līgumi tiek noslēgti līdz 2022. gada 1. jūlijam. VAS “Valsts nekustamie īpašumi” 

īstenotajā projektā būvdarbu līgums noslēgts 2022. gada 15. jūlijā, t. i., divas 

                                           
20 Projekta Nr. 2.1.2.0/21/I/001 “Nodrošināt inovatīvu tehnoloģisko risinājumu ieviešanu ārējās robežas kontrolē” 

līgums starp CFLA un īstenotāju valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” pārtraukts, 

ņemot vērā valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” kā projekta īstenotāja informāciju 

par objektīvi neparedzamiem būtiskiem sarežģījumiem un neiespējamu projekta pabeigšanu līdz 2023. gada 

31. decembrim; 13 217 837 euro ERAF. 
21 Tiesību akta lieta 22-TA-2119 ”Par Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumu Nr. 614 “Darbības 

programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt inovatīvu tehnoloģisko 

risinājumu ieviešanu ārējās robežas kontrolē" īstenošanas noteikumi” atzīšanu par spēku zaudējušiem” 
22 Projekts Nr. 4.2.1.2/18/I/055 “Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā A. Briāna ielā 13, Rīgā”, kopējās 

izmaksas 608 309,96 euro (t. sk. 517 063,50 euro ERAF un  91 246,46 euro valsts budžeta finansējums). 
23 Projekts Nr. 4.2.1.2/18/I/034 “Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Kandavas ielā 2, Rīgā”, kopējās izmaksas 

624 870,31 euro (t. sk. 221 722,50 euro ERAF un 39 127,50 euro valsts budžeta finansējums).   
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nedēļas pēc MK noteiktā termiņa. Saskaņā ar finansējuma saņēmēja sniegto 

skaidrojumu kavējumi būvdarbu līguma slēgšanā saistīti ar nepieciešamību 

izvērtēt aktuālo situāciju būvniecības sektorā kontekstā ar ģeopolitisko situāciju 

un ar to saistītajiem riskiem (būvmateriālu sadārdzinājums, piegādes ķēžu maiņa 

u. c.). Savukārt Latvijas Universitāte līdz 2022. gada 4. augustam nav sniegusi 

informāciju CFLA par būvdarbu līguma noslēgšanu, projekta īstenošanā nav 

progresa, kā arī nav veikti maksājumi finansējuma saņēmējam. EM sadarbībā ar 

CFLA izvērtē turpmākās rīcības scenārijus – gatavot informatīvo ziņojumu MK 

par projekta īstenošanas turpināšanu, lūdzot būvniecības līguma noslēgšanas 

termiņa pagarināšanas un projekta īstenošanas turpināšanas atļauju, vai uzsākt 

līguma laušanas procesu. 

 

Rādītāji24: mērens, bet stabils progress; riski tiek kontrolēti. 

Saskaņā ar operatīvajiem datiem līdz 2022. gada 1. jūlijam vidējā rādītāju 

izpilde ir 75 % no programmā paredzētajām rādītāju mērķa vērtībām25. ESF ar 

84 % izpildi kopumā uzrāda labāku rādītāju sniegumu nekā ERAF (73 %) un KF 

(60 %). Labākais progress starp prioritārajiem virzieniem (jomām) ar 90 % vidējo 

izpildi ir MVK atbalsta un izglītības jomās. Sasniegtas arī pirmās REACT-EU 

rādītāju vērtības26. Attēlā Nr. 10 ir informācija par sešiem DP snieguma ietvara 

iznākuma rādītājiem, kuriem 65 % slieksnis27 vēl ir jāsasniedz.  

 

Attēls Nr. 10 “Snieguma ietvara iznākuma rādītāji ar “augstāku risku”, progress 

līdz 2022. gada 1. jūlijam riska slieksni vēl nesasniegušos rādītājos” 

                                           
24 Gada ziņojums par DP īstenošanu, kurā ir iekļautas rādītāju sasniegtās vērtības un sniegti komentāri par būtiskām 

rādītāju vērtību nobīdēm, ir pieejams ES fondu tīmekļa vietnē: https://www.esfondi.lv/gadskartejie-ieviesanas-

zinojumi. Ar DP 2021. gada ziņojuma sniegto vērtību analīzi ir iespējams iepazīties ES fondu tīmekļa vietnē: 

2021.gads (esfondi.lv) sadaļā “7. Rādītāju sasniegtās vērtības”. 
25 neskaitot REACT-EU rādītājus, jo to sasniegšana plānota ar 2022. gadu: REACT-EU finansējums ir pieejams 

no 2021. gada jūlija. Tā izmantošanai tiek veikti nepieciešamie grozījumi SAM ieviešanas nosacījumos, esošajos 

projektos vai tiek slēgti jaunu projektu līgumi. 
26 Piemēram, enerģijas gada patēriņa samazinājums sabiedriskajās ēkās 643 546,04  kWh/gadā un aprēķinātais 

siltumnīcefekta gāzu samazinājums gadā 147,85 CO2 ekvivalenta tonnas. 
27 Īpaši uzraugāmi, jo EK var piemērot finanšu korekciju, ja perioda beigās rādītājs sasniegts mazāk kā par 65 %.  

https://www.esfondi.lv/gadskartejie-ieviesanas-zinojumi
https://www.esfondi.lv/gadskartejie-ieviesanas-zinojumi
https://www.esfondi.lv/2021.gads
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No 30 DP snieguma ietvara iznākuma rādītājiem 65 % no 2023. gada 

DP mērķa vērtības ir sasniegta 24 gadījumos (2021. gada vidū – 20). Seši rādītāji 

uzskatāmi par īpaši uzraugāmiem – rādītāju vērtības ir plānots sasniegt esošo 

projektu līgumu un apstiprināto projektu ietvaros, t. sk.: 

(1) 46 % no rādītāja I.4.5.1.ak (CO15) “Jaunuzbūvēto vai uzlaboto tramvaja 

un metro līniju kopējais garums” DP mērķa vērtības (9,24 km) plānots nodrošināt 

ar projektu Nr. 4.5.1.1/22/I/001 “Rīgas tramvaja infrastruktūras pielāgošana 

zemās grīdas tramvaja parametriem”, kurš ir apstiprinās 2022. gada 8. jūlijā un 

kura līgums noslēgts 2022. gada 5. augustā.  

(2) Rādītājs i.6.2.1.ak (CO12a) “Rekonstruēto vai modernizēto dzelzceļa 

līniju kopējais garums” – DP mērķis ir 150 km, pašreizējā izpilde un projektu 

līgumos plānotās vērtības ir 0. Mērķa vērtību SM plānojusi sasniegt ar projektu 

“Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija vilcienu kustības ātruma 

paaugstināšanai” – projektā paredzēts paaugstināt vilcienu kustības ātrumu 

posmos Rīga–Daugavpils un Rīga–Jelgava līdz 140 km/h, kopumā modernizējot 

dzelzceļa infrastruktūru aptuveni 150 km. Kopā finansējums 70 milj. euro, t. sk. 

KF – 59,5 milj. euro. Projekts CFLA apstiprināts 2022. gada 13. jūnijā. VAS 

“Latvijas dzelzceļš” ir vairākkārt lūgusi CFLA pagarināt līguma noslēgšanas 

termiņu saskaņā ar MK noteikumu Nr. 784 26. punkta nosacījumiem, jo līdz 

sākotnējam līguma slēgšanas termiņam (2022. gada 27. jūlijs) nebija zināmi IUB 

atkārtoti iesniegtās pretendenta sūdzības izsludinātās iepirkuma procedūras 

ietvaros izskatīšanas rezultāti. IUB tīmekļa vietnē 2022. gada 1. augustā publicēts 

pozitīvs lēmums, kas atļauj slēgt iepirkuma līgumu. Neskatoties uz to,  VAS 

“Latvijas dzelzceļš” nav noslēgusi līgumu ar CFLA. CFLA ir lūgusi VAS 

“Latvijas dzelzceļš” līdz 12. augustam iesniegt skaidru rīcības plānu ar projektā 

plānotajām darbībām un šo darbību termiņiem projekta ieviešanai līdz 2023. gada 

31. decembrim noteiktajā apjomā. CFLA vērtējumā pastāv ļoti augsts risks 

sekmīgai projekta pabeigšanai iepriekš minētajā termiņā, ņemot vērā, ka 

iepirkuma līgumu ar būvniecības veicēju VAS “Latvijas dzelzceļš” vēl nav 

noslēdzis. SM, CFLA un projektu īstenotājs rīko regulāras ikmēneša sanāksmes 

un citus pasākumus risku vadības ietvaros. VAS “Latvijas dzelzceļš” un SM 

nepieciešams bez tālākas kavēšanās pieņemt lēmumu par turpmāko projekta 

īstenošanu un informēt par to CFLA, t. sk. par projektam plānoto KF 59,5 

milj. euro izmantošanu, lai Latvija kopumā nezaudētu šī finansējuma 

iespējas. 
 

Lielie projekti28 – ikmēneša projektu progresa un risku pārskatos 

(aktuālais 2022. gada jūlijā) īstenotāju ziņotie riski, t. sk. aktuālais sakarā ar 

Krievijas militārās agresijas pret Ukrainu ietekmi, joprojām tiek vadīti ar pašu 

rīcībā esošiem pasākumiem. Projektu īstenotāji ar iepirkumu līgumu veicējiem 

                                           
28 Saskaņā ar Regulas Nr. 1303/2013 100. pantu “Lielais projekts”, kura kopējās attiecināmās izmaksas 

>50 milj. euro (vides jomā) vai 75 milj. euro (transporta jomā), var saņemt ES līdzfinansējumu, ja ir EK pozitīvs 

lēmums. Finanšu instrumenti nav lielie projekti Regulas izpratnē. 
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turpina rast risinājumus, lai īstenotu projektus esošā plānošanas perioda izdevumu 

attiecināmības termiņā un projektu budžeta ietvaros: 

1) Projekts “Rīgas un Pierīgas pasažieru pārvadājumu nodrošināšanai 

nepieciešamo elektrovilcienu iegāde”29 – projektā 2022. gada jūnija beigās ir 

piegādāti pirmie vilcienu vagoni, tie tiek gatavoti testēšanai un sertifikācijas 

procesa uzsākšanai. Visu projektā paredzēto vilcienu vagonu piegāde paredzēta 

līdz 2023. gada beigām.  

2) PSKUS lielais projekts “Paula Stradiņa klīniskās universitātes 

slimnīcas jaunās A2 ēkas attīstība” – FM 2022. gada 14. jūnijā iesniedza EK 

lēmuma pieņemšanai projekta grozījumu dokumentāciju  (pamatojot projekta 

izstrādes laikā konstatētās nepieciešamās tehnoloģiskās/funkcionālās izmaiņas 

un budžeta palielinājumu)30. EK pozitīva lēmuma gadījumā projekta līguma 

grozījumu slēgšana ar CFLA varētu notikt 2022. gada septembrī. Projektā notiek 

būvdarbi un pirmās piegādes (jaundzimušo reanimācijas galds).  

 

2.3. Vadības un kontroles sistēmas darbība  

Vairāki sistēmiskie uzlabojumi tiek veikti un tiks īstenoti, pamatojoties uz 

ES un citu institūciju veiktiem auditiem. Piemēram, ņemot vērā EK viedokli par 

Eiropas revīzijas palātas likumdošanas audita konstatējumiem par neatļautu 

sadalītu iepirkumu atsevišķu ceļu projektu ietvaros, FM, IUB, CFLA uzsāka 

darbu pie uzlabojumiem Elektronisko iepirkumu sistēmā, lai ar iepirkumu plānu 

kontroles pasākumiem mazinātu sadalītu iepirkumu risku, kā arī sniegtu atbalstu 

projektu īstenotājiem šāda riska vērtēšanā. Par konkrētā risinājuma ieviešanu un 

iestrādi EIS notiek sarunas ar VRAA.  

Saistībā ar EK auditu par kompetences centriem secinājumi par papildu 

nepieciešamajiem uzlabojumiem būs pēc EK gala ziņojuma saņemšanas 

(indikatīvi, pēc 2022. gada novembra)31.  

Apstrīdēto CFLA lēmumu izskatīšana VI32 

No 2022. gada 1. februāra līdz 2022. gada 30. jūnijam VI ir saņemti septiņi 

jauni apstrīdēšanas iesniegumi CFLA un finansējuma saņēmēja noslēgtās 

vienošanās izpildes ietvaros33, kā arī pieņemti seši lēmumi par iepriekšējā 

pārskata perioda beigās vēl procesā esošajām lietām34. Apstrīdētie CFLA lēmumi 

                                           
29 Līgums ar CFLA par lielā projekta īstenošanu ir noslēgts 2022. gada 27. maijā; kopējās attiecināmās izmaksas 

161,2 milj. euro, t. sk.ES fondu finansējums 114,2 milj. euro. PROJEKTI: AS Pasažieru vilciens (pv.lv). 
30 Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 140,4 milj. euro, t. sk. ES fondu finansējums 83,7 milj. euro. 
31 Detalizēta informācija par investīcijām kompetenču centros, EK konstatējumiem un turpmāko rīcību ir sniegta 

EM informatīvajā ziņojumā, kas izskatīts MK 2022. gada 14. jūlijā (prot. Nr. 36/109.§). Pieejams TAP (projekts 

22-TA-1548): https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/03616c2c-0392-46e3-b556-1153333a434f 
32 Finansējuma saņēmējs, kas ir publiska persona, var VI apstrīdēt CFLA pieņemto lēmumu par piešķirto finanšu 

līdzekļu izmaksāšanu, t. sk. konstatētajām neatbilstībām, vai citu lēmumu, ja vienošanās nav panākta sarunu ceļā. 
33 Apstrīdēšanas iesniegumi iesniegti: pētniecības, tehnoloģiju attīstība un inovācijas jomā – trīs iesniegumi; 

izglītības, prasmju un mūžizglītības jomā – četri iesniegumi; sociālās iekļaušanas un nabadzības apkarošanas jomā 

– viens iesniegums. No iepriekš minētajiem viens iesniegums iesniegts vienlaikus divās jomās. 
34 Izskatīti apstrīdēšanas iesniegumi: 1) pa vienam iesniegumam šādās jomās – pētniecība, tehnoloģiju attīstība un 

inovācijas; IKT pieejamība, e-pārvalde un pakalpoji;  Pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās 

https://www.pv.lv/lv/projekti/
file:///C:/Users/Maris/Downloads/Nr.%2036/109.§
https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/03616c2c-0392-46e3-b556-1153333a434f
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ir par publisko iepirkumu strīdiem, t. sk. par interešu konflikta jautājumiem 

iepirkuma ietvaros, SAM MK noteikumu prasībām projekta izdevumu 

attiecināšanā, kā arī konkurences pārkāpumiem saistībā ar Konkurences padomes 

konstatējumiem būvnieku karteļa lietā35. Visi trīspadsmit CFLA lēmumi ir atstāti 

negrozīti. Papildus VI saņemti arī divi privāto tiesību juridisku personu 

iesniegumi par CFLA pieņemtajiem lēmumiem līguma izpildes ietvaros36. Abos 

gadījumos VI nebija pamata apšaubīt CFLA pieņemto lēmumu.   

No 2022. gada 1. februāra līdz 2022. gada 30. jūnijam saņemti divi 

projektu iesniegumu atlašu rezultātu apstrīdēšanas iesniegumi37. Vienā gadījumā 

CFLA lēmums ir atstāts negrozīts, bet otrā – izbeigta lietas izskatīšana sakarā ar 

CFLA pieņemto lēmumu par sava sākotnējā lēmuma atcelšanu. 

Apstrīdēšanas iesniegumu izskatīšanas procesa ietvaros VI ir 

pārliecinājusies, ka CFLA pieņemtie lēmumi šī pusgada ziņojuma periodā ir 

tiesiski un pamatoti. Attiecībā par būvnieku karteļu lietu, ņemams vērā, ka noris 

aktīvas tiesvedības Administratīvajā apgabaltiesā par Konkurences padomes 

2021. gada 30. jūlija lēmuma Nr. 22 “Par pārkāpuma konstatēšanu un naudas soda 

uzlikšanu” tiesiskumu un pamatotību. Tiesvedības rezultāts var ietekmēt minētā 

Konkurences padomes lēmuma, kā arī secīgi CFLA pieņemto finansējuma 

saņēmējiem nelabvēlīgo lēmumu saturu (iestāde izdod jauna satura lēmumus).  

Projektos konstatētie pārkāpumi 

  No plānošanas perioda sākuma līdz 2022. gada 30. jūnijam ES fondu 

projektos konstatēti NVI 64 milj. euro publiskā finansējuma (attēls Nr. 11) jeb 

1,45 % no projektu maksājumu pieprasījumos iekļautā, no tiem atgūti 

29 milj. euro. 

                                           
nozarēs; 2) pa diviem iesniegumiem vides aizsardzībsa un resursu izmantošanas efektivitātes jomā  un izglītības, 

prasmju un mūžizglītības jomā. No iepriekš minētajiem viens iesniegums izskatīts vienlaikus divās jomās. 
35 Konkurences padomes 2021. gada 30. jūlija lēmums Nr. 22 “Par pārkāpuma konstatēšanu un naudas soda 

uzlikšanu”. Pieejams Konkurences padomes tīmekļa vietnē: Lēmums_Publiskojamā_versija.pdf (kp.gov.lv). 
36 sociālās iekļaušanas un nabadzības apkarošanas, vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitātes jomās. 
37 4.2.2 SAM “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes 

paaugstināšanu un AER izmantošanu pašvaldību ēkās” 5. atlases kārtas un 5.4.3.2 SAMP “Kompleksu 

apsaimniekošanas pasākumu īstenošana Natura 2000 teritorijās” (atbildīgā iestāde – VARAM). 

https://lemumi.kp.gov.lv/files/documents/21210809_L%C4%93mums_Publiskojam%C4%81_versija.pdf
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Attēls Nr. 11 “2014.–2020. gada plānošanas perioda neatbilstības veidu 

dalījumā, atgūstamais publiskais finansējums, euro” 

 

2022. gada 1. pusgadā konstatēti 15,6 milj. euro NVI38 (attēls Nr. 12), kas 

ir par 22% mazāk, nekā 2021. gada 2. pusgadā –  ievērojami samazinājušies gan 

iepirkumu normu pārkāpumi39 un noteikto ieviešanas nosacījumu neievērošanas 

pārkāpumi, gan citas neatbilstības.  

 

Attēls Nr. 12 “2014.–2020. gada plānošanas perioda 2022. gada pirmajā 

pusgadā konstatētās neatbilstības projekta iesniedzēju grupu dalījumā, 

atgūstamais publiskais finansējums, euro” 

   

Nodrošinājuma valsts aģentūras (turpmāk – NVA) īstenotajā projektā40 

konstatēts iepirkuma normu pārkāpums41 un par neatbilstoši veiktiem 

                                           
38 Papildus tam pašvaldību finansējums – 1,2 milj. euro, cits publiskais finansējums 6 tūkst. euro; privātais – 

1,9 milj. euro. 
39 Tas skaidrojams ar 2021. gada 2. pusgadā būtiski lielo konstatēto iepirkumu normu pārkāpumu apjomu, 

pamatojoties uz Konkurences padomes 2021. gada 30. jūlija lēmumu. 
40 Projekts Nr. 4.2.1.2/17/I/026 “Paaugstināt valsts ēkas Miera ielā 3, Siguldā, energoefektivitāti”. 
41 Izskatot noslēguma maksājuma pieprasījumu, CFLA 2022. gada 11. februārī konstatēja iepirkuma normu 

pārkāpumu NVA projektā. Iepirkuma piedāvājumu vērtēšanas laikā iepirkumu komisija nav veikusi Publiskā 

iepirkumu likumā noteikto izslēgšanas nosacījumu pārbaudi attiecībā uz apakšuzņēmēju, uz kura iespējām balstījās 
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izdevumiem atzīti 50 590,65 euro (ERAF 43 002,04 euro, valsts budžeta 

finansējums 7 588,61 euro), no tiem 45 683,55 euro CFLA ieturēja no noslēguma 

maksājuma pieprasījuma. Savukārt, tā kā projekts ir pabeigts, atgūstamos 

izdevumus 4 907,10 euro (ERAF 4 171,03 euro, valsts budžets – 736,07 euro) 

NVA rosina42 MK atbalstīt attiecināt uz ES fondu 2014.–2020. gada plānošanas 

perioda valsts budžeta virssaistībām. NVA ir izvērtējusi situāciju un secinājusi, 

ka NVI ir radušies cilvēciskas kļūdas dēļ – lielā darba apjoma, darbinieku 

mainības, nepietiekamības rezultātā. Lai nepieļautu šādus pārkāpumus turpmāk, 

NVA ir veikusi pārrunas ar iepirkuma komisijas dalībniekiem, līgumos 

noteiktajām atbildīgajām personām un sniegusi norādījumi turpmākām darbībām. 

 

 

3. ES fondu 2021.–2027. gada plānošanas periods 

 

FM 2022. gada 25. maijā EK oficiāli iesniedza Partnerības līgumu Eiropas 

Savienības investīciju fondu 2021.–2027. gada plānošanas periodam, izpildot 

priekšnoteikumu programmas oficiālai iesniegšanai EK. 2022. gada 27. jūnijā EK 

apstiprināšanai ir iesniegta Eiropas Savienības kohēzijas politikas 

programma 2021.–2027. gadam (Programma). EK lēmums par Programmas 

apstiprināšanu sagaidāms 2022. gada 4. ceturksnī. Tomēr, negaidot EK lēmumu, 

ministrijām jāturpina un aktīvi jāuzsāk darbs pie konkrēto investīciju 

nosacījumu izstrādes un saskaņošanas. Lai vadītu un uzraudzītu investīciju 

uzsākšanas plānveida progresu, FM rosina ar MK lēmumu nostiprināt iestādēm 

ievērojamo regulējuma izstrādes un projektu iesniegumu atlases uzsākšanas laika 

grafiku (iekļauts šī ziņojuma pielikumā)43. Tāpat savlaicīgi investīciju 

sagatavošanas posmā īpaši svarīgi ministrijām iesaistīt pilsonisko sabiedrību. 

Saskaņā ar aktualizēto atbildīgo iestāžu sniegto informāciju 2022. gadā ir plānots 

uzsākt investīcijas (projektu iesniegumu atlases) 428,8 milj. euro (t. sk. ES fondu 

finansējums 364,5 milj. euro) sociālās labklājības, izglītības,  uzņēmējdarbības un 

energoefektivitātes  jomas pasākumos indikatīvi (kopā 10 SAM pasākumi un 

kārtas). 

LM un SM atbilstoši kompetencei nepieciešams iespējami ātri pabeigt 

šādu divu ieguldījumu priekšnosacījumu44 izpildei nepieciešamo nozaru 

                                           
pretendents – apakšuzņēmējam uz lēmuma pieņemšanas dienu bijis nodokļu parāds, attiecīgi tas bija izslēdzams 

no dalības iepirkumā. 
42 Saskaņā ar MK 2015. gada 8. septembra noteikumu Nr. 517 “Kārtība, kādā ziņo par konstatētajām neatbilstībām 

un atgūst neatbilstoši veiktos izdevumus Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–

2020. gada plānošanas periodā” 19.3. apakšpunktu un 25. punktu. 
43 Tāpat, informācija par aktuālāko regulējuma statusu regulāri tiek atjaunota un ir pieejam ES fondu tīmekļa vietnē 

https://www.esfondi.lv/planosana-1 (Programmas papildinājums (informatīvs materiāls)). 
44 (1) Regulas Nr. 2021/1060 preambula “Ja ir noteikts termiņš, kurā Komisijai jārīkojas attiecībā uz dalībvalstīm, 

Komisijai laikus un efektīvi būtu jāņem vērā visa vajadzīgā informācija un dokumenti. Ja jebkāda veida dokumenti, 

ko dalībvalstis iesniedz saskaņā ar šo regulu, ir nepilnīgi vai neatbilst šīs regulas un konkrētu fondu regulu 

prasībām, tādējādi neļaujot Komisijai rīkoties, pamatojoties uz pilnīgu informāciju, minētais termiņš būtu jāaptur 

līdz brīdim, kad dalībvalstis ir izpildījušas regulatīvās prasības. Turklāt, tā kā Komisijai ir liegts veikt maksājumus 

par izdevumiem, kas radušies saņēmējiem un samaksāti, īstenojot darbības, kuras saistītas ar konkrētiem mērķiem, 

attiecībā uz kuriem nav izpildīti veicinošie nosacījumi, kas ir iekļauti maksājuma pieteikumos, attiecībā uz šādiem 

izdevumiem nebūtu jānosaka termiņš, kurā Komisijai jāveic maksājumi.”; (2) Regulas Nr. 2021/1060 3. pielikumā 

https://www.esfondi.lv/planosana-1
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stratēģiju izstrādi, saskaņošanu un nodrošināt to apstiprināšanu MK  – Bērnu, 

jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādnes 2021.–2027. gadam un Dzelzceļa 

infrastruktūras attīstības plāns 2022.–2026. gadam (LM un SM plāno to paveikt 

līdz 2022. gada beigām saskaņā ar iestāžu sniegto informāciju FM).  

Vienlaikus FM turpina aktīvu darbu pie horizontālā normatīvā 

regulējuma (saskaņošanas stadijā par pārbaužu veikšanu, maksājumu veikšanas 

kārtību, uzraudzību un izvērtēšanu, neatbilstību konstatēšanas kārtību u.c.) 

izstrādes un virzības apstiprināšanai MK, lai izpildītu MK deleģējumu līdz 

2022. gada 31. augustam nodrošināt horizontālā regulējuma izstrādi. Jau ir 

stājušies spēkā ES fondu administrēšanai, finanšu kontroles un revīzijas 

nodrošināšanai paredzētā finansējuma (tehniskās palīdzības) izmantošanas 

noteikumi45, kā arī noteikumi par ES fondu revīzijas iestādes funkcijām46.  

Ņemot vērā iepriekš minēto informāciju par investīciju uzsākšanas gatavības 

stadiju, šobrīd nav iespējams reālistiski prognozēt investīciju budžeta izdevumu 

plūsmu. Vienlaikus, lai paredzētu valsts budžetā finansējumu projektu 

īstenošanai, FM šobrīd to nosaka tādā minimālā apjomā, lai Latvija nezaudētu ES 

finansējuma piešķīrumu atbilstoši “N+3” nosacījumam47 (N+3 mērķis) – 

maksājumu pieteikumā EK pieprasītā ES fondu līdzfinansējuma daļa48. Pirmais 

kumulatīvi izpildāmais N+3 mērķis ir 2025. gada beigās. Attiecīgi, lai to sasniegtu 

budžeta izdevumiem investīciju projektu ieviešanai jāsasniedz ~1,4 mljrd. euro49. 

Skatīt attēlu Nr. 13. Pie nosacījuma, ja atbildīgās iestādes nodrošina šī ziņojuma 

pielikumā esošo SAM ieviešanas nosacījumu un atlašu uzsākšanas laika grafiku 

bez būtiskiem kavējumiem, ievērojot normālu projektu ieviešanas ciklu, līdz 

2023. gada beigām atlasēs pakāpeniski izsludināmais finansējums 

(3,6 mljrd. euro ES fondu finansējuma) varētu nodrošināt nepieciešamos 

investīciju izdevumus N+3 izpildei. Tādēļ ir kritiski svarīgi atbildīgajām iestādēm 

nodrošināt nepieciešamās darbības, lai būtiski nenovirzītos no iepriekš minētā 

investīciju uzsākšanas plāna. 

                                           
(horizontālie ieguldījumu priekšnosacījumi, kas attiecas uz visiem specifiskajiem atbalsta mērķiem) un 

4. pielikumā (specifiskie ieguldījumu priekšnosacījumi, kas attiecas uz konkrētiem specifiskajiem atbalsta 

mērķiem):  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1060&qid=1625116684765.  
45 MK 2022. gada 14. jūnija noteikumi Nr. 342 “Noteikumi par Eiropas Savienības kohēzijas politikas 

programmas 2021.–2027. gadam tehniskās palīdzības īstenošanu”. Spēkā no 2022. gada 18.jūnija. Noteikumi par 

Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas  2021.–2027. gadam tehniskās palīdzības īstenošanu 

(likumi.lv). Tehniskā palīdzība paredzēta ES fondu administrēšanai, finanšu kontroles, revīzijas nodrošināšanai, 

mācību, konferenču, semināru norisei un dalībai, publicitātes nodrošināšanai, IT sistēmas izveidei un uzturēšanai. 
46 MK 2022. gada 14. jūlija noteikumi Nr. 427 "Revīzijas iestādes funkciju nodrošināšanas kārtība Eiropas 

Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas periodā". Spēkā no 2022. gada 16. jūlija. Revīzijas iestādes 

funkciju nodrošināšanas kārtība Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas periodā (likumi.lv). 
47 Atbilstoši Regulas Nr. 2021/1060 (Publications Office (europa.eu)) 105. pantam: “Komisija atceļ saistības 

attiecībā uz jebkuru programmas summu, kura līdz 31. decembrim trešajā kalendārajā gadā pēc budžeta saistību 

gada nav izmantota priekšfinansējumam [..] vai par kuru nav iesniegts maksājuma pieteikums [..], par 2021.–

2026. gadu”.  
48 Prognoze nemainīga kopš 2022. gada janvāra. Kopējā prognozētajā budžetā +5 milj. euro, ko rada finansējuma 

sadalījuma izmaiņas starp ES fondiem ar atšķirīgu valsts budžeta līdzfinansējuma likmi katrā no ES fondiem 

atbilstoši 2014-2020 ES fondu perioda statistikai. 
49 2022. gada prognozē izmantota informācija par MK apstiprināto ātrāk uzsākamo SAM ieviešanas nosacījumiem, 

t. sk. indikatīvo finanšu plūsmu, savukārt tālāko gadu prognoze balstīta uz 2014.–2020. gada plānošanas perioda 

pieredzi par investīciju pakāpeniskiem uzsākšanas tempiem.   

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1060&qid=1625116684765
https://likumi.lv/ta/id/333322-noteikumi-par-eiropas-savienibas-kohezijas-politikas-programmas-2021-2027-gadam-tehniskas-palidzibas-istenosanu
https://likumi.lv/ta/id/333322-noteikumi-par-eiropas-savienibas-kohezijas-politikas-programmas-2021-2027-gadam-tehniskas-palidzibas-istenosanu
https://likumi.lv/ta/id/333322-noteikumi-par-eiropas-savienibas-kohezijas-politikas-programmas-2021-2027-gadam-tehniskas-palidzibas-istenosanu
https://likumi.lv/ta/id/334046-revizijas-iestades-funkciju-nodrosinasanas-kartiba-eiropas-savienibas-fondu-2021-2027-gada-planosanas-perioda
https://likumi.lv/ta/id/334046-revizijas-iestades-funkciju-nodrosinasanas-kartiba-eiropas-savienibas-fondu-2021-2027-gada-planosanas-perioda
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=LV%20
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Attēls Nr. 13 “ES fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda investīcijām 

nepieciešamā minimālā budžeta izdevumu plūsma, indikatīvi (ES fondu un valsts 

budžeta finansējums, t. sk. valsts budžeta dotācijas pašvaldībām), milj. euro”  

 
 

 

4. Atveseļošanas fonda plāna ieviešana50  

 

AF plāns ar 1,82 mljrd. euro ES finansējumu ir aktīvā ieviešanā. FM 

sadarbībā ar atbildīgajām ministrijām un iestādēm ir uzsākusi gatavot 

priekšlikumus AF plāna grozījumiem, t. sk. izvērtējot kritiski nepieciešamos 

precizējumus saistībā ar būvniecības projektu sadārdzinājumu un ietekmi uz 

ieviešanas grafiku 51. Balstoties uz jaunākajām ekonomikas prognozēm, kas tiek 

izmantotas AF finansējuma aprēķinā,  Latvijai pieejamais AF finansējums 

indikatīvi varētu palielināties par 8 milj. euro. Tāpat EK 2022. gada 8. martā ir 

nākusi klajā ar priekšlikumu AF papildu piešķīrumam enerģētikas jomai – 

“RePowerEU” iniciatīva. Pēc FM aprēķiniem, Latvija no šobrīd EK piedāvātās 

“RePowerEU” iniciatīvas priekšlikuma papildu finansējuma varētu saņemt 

109,05 milj. euro. Par šī piešķīruma izmantošanu AF plāna ietvaros sākotnējo 

priekšlikumu gatavo EM. Savukārt, AF aizdevums plānots tādām AF reformām 

un investīcijām, kas paredzētas esošajā un plānotajā valsts budžetā un atbilst AF 

regulas52 prasībām. Jaunu reformu vai investīciju finansēšana aizdevuma ietvaros 

šobrīd netiek plānota. 2022. gada 17. jūnijā FM ir iesniegusi EK pirmo AF 

maksājumu pieprasījumu par 231 milj. euro par 9 sasniegtajiem 2021. gada 

reformu un investīciju atskaites punktiem (skatīt 3. attēlu ziņojuma sākumā), par 

ko 2022. gada 29. jūlijā EK apstiprināja pozitīvu sākotnējo novērtējumu. 

Pozitīva EK galējā novērtējuma gadījumā sagaidāmais EK maksājums Latvijai 

valsts budžeta ieņēmumos ir 201 milj. euro53.  

                                           
50 Plaša informācija gan par Latvijai, gan citām ES dalībvalstīm pieejamo AF finansējumu un tā izmantošanu ir 

EK tīmekļa vietnē  

https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/index.html?lang=en. 
51 Informatīvais ziņojums par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna grozījumiem (mk.gov.lv) 
52 Eiropas parlamenta un Padomes regula (ES) 2021/241 (2021. gada 12. februāris), ar ko izveido Atveseļošanas 

un noturības mehānismu    

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN 
53 No katra maksājuma pieprasījuma Latvijai atskaita 13 %, tā dzēšot EK 2021. gada septembrī Latvijai izmaksāto 

AF priekšfinansējumu 237,4 milj. euro. Maksājuma pieprasījuma izskatīšanas EK kārtība atrunāta Eiropas 

https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/index.html?lang=en
https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/f4a497c5-ba30-4d3e-a137-2b9964cf2af5
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
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 2022. gadā Latvijai ir jāizpilda 49 atskaites punkti un mērķi un otrais 

maksājuma pieprasījums par 503 milj. euro jāiesniedz EK 2023. gada 

2. ceturksnī vai ne vēlāk kā līdz 2023. gada beigām, lai Latvija saņemtu šo AF 

finansējumu. Ziņojot EK par AF plāna ieviešanas progresu aktuālajā pārskata 

periodā, Latvijai līdz 2022. gada 30. augustam jāsniedz EK informācija par 

kopējo rādītāju progresu54 un līdz 2022. gada 15. oktobrim īstenošanas progresa 

pusgada ziņojumu (atskaites punktu/ mērķu sasniegšanas progress, kas jāsasniedz 

līdz 2023. gada 30. septembrim un uzraudzības rādītāju progresu, kas jāizpilda 

līdz 2023. gada 30. martam)55. Iestādes ir jau iepriekšējā pārskata periodā 

informējušas par prognozētiem atskaites punktu/mērķu sasniegšanas 

kavējumiem, par ko ir sniegta informācija arī FM ziņojumā MK56. Savukārt 

aktuālā progresa informācija  ministrijām un Valsts kancelejai līdz kārtējā gada 

25. janvārim un 25. jūlijam bija jāievada KP VIS, kas pielāgota AF vajadzībām57. 

2022. gada 2. augustā, apkopojot KPVIS AF ievadīto informāciju attiecībā par 

atskaites punktiem, mērķiem un uzraudzības rādītājiem, FM konstatēja, ka 

vairumā gadījumu dati nav tikuši ievadīti nemaz58 vai ir nepieciešami precizējumi. 

2022. gada 4. augustā FM ir lūgusi iestādes līdz 2022. gada 10. augustam 

pārliecināties par KPVIS AF ievadīto datu kvalitāti un nodrošināt pilnvērtīgu 

trūkstošās informācijas ievadi, lai FM varētu sagatavot kopējo progresa pārskatu 

iekļaušanai ziņojumā MK un tālāk ziņošanai EK. 

 Saskaņā ar MK 2022. gada 22. marta sēdes protokolu Nr. 17, 34. § 

8. punkta 7. apakšpunktu ministrijām un institūcijām, kas atbildīgas par 

Atveseļošanas fonda plāna investīciju un reformu ieviešanu, jāievieš efektīva 

risku pārvaldība un, konstatējot būtiskus riskus ar divu mēnešu kavējumu saistošo 

atskaites punktu un mērķu sasniegšanā, steidzamības kārtībā jāinformē MK (vai 

izņēmuma kārtā vienoties ar FM par informācijas iekļaušanu FM pusgada 

                                           
Parlamenta un Padomes 2021. gada 12. februāra regulas (ES) 2021/241, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības 

mehānismu, 24. pantā, t. sk. 24. panta 4. apakšpunkts: “Ja Komisija sniedz pozitīvu sākotnējo novērtējumu, ka ir 

apmierinoši izpildīti attiecīgie starpposma rādītāji un mērķrādītāji, tā iesniedz savus konstatējumus Ekonomikas 

un finanšu komitejai un lūdz tās atzinumu, ka attiecīgie starpposma rādītāji un mērķrādītāji ir apmierinoši izpildīti. 

Komisija savā novērtējumā ņem vērā Ekonomikas un finanšu komitejas atzinumu.”. “NextGenerationEU”: EK 

apstiprina pozitīvu sākotnējo novērtējumu par Latvijas pieprasījumu izmaksāt 201 miljonu eiro Atveseļošanas un 

noturības mehānisma ietvaros (europa.eu). 
54 Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 12. februāra Regulas (ES) Nr. 2021/241, ar ko izveido 

Atveseļošanas un noturības mehānismu. 29. pantā noteikto. 
55 2021. gada 12. februāra Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2021/241, ar ko izveido Atveseļošanas 

un noturības mehānismu, 22., 27. pants. https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN; Eiropas Padomes 2021. gada 6. jūlija lēmums 

par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna izvērtējuma apstiprināšanu; EK un Latvijas Republikas 

Atveseļošanas un noturības mehānisma finansēšanas nolīgums https://www.esfondi.lv/normativie-akti-1.  
56 Plašāka informācija par 2022. gada 29. aprīlī EK iesniegto pusgada progresa ziņojumu, t. sk. atsevišķu 

2022. gadā sasniedzamo rādītāju izpildes kavēšanos, bet ar iespēju nodrošināt to izpildi līdz nākamajam 

maksājumu pieprasījumam EK (indikatīvi līdz 2023. gada 2. ceturksnim) ir sniegta FM ikmēneša informatīvajā 

ziņojumā par ES fondu investīciju ieviešanas statusu par pārskata periodu līdz 05.2022. Pieejams ES fondu tīmekļa 

vietnē: https://www.esfondi.lv/upload/Zinojumi/fmzin_200522_ikmen_esif.pdf. 
57 Saskaņā ar MK 2021. gada 7. septembra noteikumu Nr. 621 “Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības 

mehānisma plāna īstenošanas un uzraudzības kārtība” 17. punktā noteikto. 
58 Datus vispār nav ievadījušas Iekšlietu ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Tieslietu ministrija, Valsts 

kanceleja, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Ekonomikas ministrija. Pārējo iestāžu atbildībā 

ievadītajos datos nepieciešami precizējumi, papildinājumi. 

https://latvia.representation.ec.europa.eu/jaunumi/nextgenerationeu-ek-apstiprina-pozitivu-sakotnejo-novertejumu-par-latvijas-pieprasijumu-izmaksat-201-2022-07-29_lv
https://latvia.representation.ec.europa.eu/jaunumi/nextgenerationeu-ek-apstiprina-pozitivu-sakotnejo-novertejumu-par-latvijas-pieprasijumu-izmaksat-201-2022-07-29_lv
https://latvia.representation.ec.europa.eu/jaunumi/nextgenerationeu-ek-apstiprina-pozitivu-sakotnejo-novertejumu-par-latvijas-pieprasijumu-izmaksat-201-2022-07-29_lv
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://www.esfondi.lv/normativie-akti-1
https://www.esfondi.lv/upload/Zinojumi/fmzin_200522_ikmen_esif.pdf
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ziņojumā), t. sk. rīcības variantus, priekšnosacījumus, pasākumus šķēršļu 

novēršanai un konkrētu priekšlikumu rīcībai, kas nodrošina saistību izpildi 

Atveseļošanas fonda finansējuma saņemšanai no EK. 

Līdz 2022. gada 14. jūlijam par AF ieviešanu atbildīgās ministrijas/iestādes 

turpina darbu pie 49 normatīvo regulējumu izstrādes AF investīciju īstenošanai. 

MK ir apstiprināti jau 18 MK noteikumi/informatīvie ziņojumi par kopējo 

AF finansējumu 665,72 milj. euro, t. sk. veselības jomā par 152,1 milj. euro 

(GoLatvia projekts, veselības infrastruktūra, integrēta veselības aprūpes sistēma), 

likuma varas jomā 8,02 milj. euro (nodokļu administrēšanas un muitas jomas 

stiprināšana, publiskās pārvaldes modernizācija, noziedzīgi iegūtu līdzekļu 

legalizācijas novēršana un ekonomisko noziegumu izmeklēšana), nevienlīdzības 

mazināšanas jomā par 115,2 milj. euro (prognozēšanas rīks, sociālā 

rehabilitācija, sociālās aprūpes pakalpojumi, īres mājokļu būvniecība), klimata 

pārmaiņu un ilgtspējas jomā par 174,4 milj. euro (energoefektivitāte 

uzņēmējdarbībai, glābšanas dienestu kapacitātes stiprināšana, daudzdzīvokļu 

māju energoefektivitāte), produktivitātes jomā par 25 milj. euro (kompetences 

centri) un digitālās transformācijas jomā par 191 milj. euro (finanšu 

instrumenti, valsts pārvaldes un pašvaldību digitalizācija, digitālās prasmes)59. 

 Saskaņā ar Valsts kases datiem 2022. gada septiņos mēnešos AF projektu 

un pasākumu īstenošanai no valsts budžeta ir iztērēti 1,5 milj. euro. 2022. gada 

jūlijā atbilstoši nozaru ministriju un Valsts kancelejas sniegtajai informācijai 

aktualizēta AF investīciju prognoze (prognozi skatīt attēlā Nr. 14)60. Salīdzinot 

ar sākotnējo AF plānu, izdevumu līmenis visvairāk samazinājies 2022. gadā – 

par 144 milj. euro (lielākoties VARAM, EM, SM un VM pārraudzītajos 

pasākumos). Visbūtiskākie samazinājumi 2022. gadā tādās komponentēs kā 

“Ekonomiskā transformācija un produktivitāte” (mīnus 93 %), “Nevienlīdzības 

mazināšana” (mīnus 82 %) un “Veselība” (mīnus 69 %). Lai nodrošinātu aktuālu 

un iespējami precīzu valsts budžeta izdevumu prognožu informāciju budžeta 

likuma un stabilitātes programmas sagatavošanas vajadzībām, FM turpinās 

regulāru sadarbību ar nozares ministrijām un Valsts kanceleju, aktualizējot AF 

ieviešanas finanšu plūsmu. 

 

                                           
59 Detalizēta informācija ir pieejama ES fondu tīmekļa vietnes sadaļā → Eiropas Atveseļošanas fonds  → Plānotās 

projektu atlases (esfondi.lv), kā arī FM ziņojumā par ES fondu investīciju aktualitātēm 2022. gada aprīlī – maijā: 

https://www.esfondi.lv/upload/Zinojumi/fmzin_200522_ikmen_esif.pdf.  
60 Prognoze pieejama ES fondu mājas lapā: https://www.esfondi.lv/finansejuma-apjoms.  

https://www.esfondi.lv/atveselosanas-un-noturibas-mehanisms
https://www.esfondi.lv/ko-plano-atbalstit-latvija
https://www.esfondi.lv/ko-plano-atbalstit-latvija
https://www.esfondi.lv/upload/Zinojumi/fmzin_200522_ikmen_esif.pdf
https://www.esfondi.lv/finansejuma-apjoms
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Attēls Nr. 14 “AF budžeta izdevumu indikatīvā prognoze, AF finansējums, milj. 

euro” 

 

Ņemot vērā, ka iestādes šobrīd norāda uz iespējamiem 2022. gada atskaites 

punktu un mērķu izpildes kavējumiem, FM aktualizēja indikatīvo AF ieņēmumu 

plūsmu.  Atšķirībā no ES fondu sistēmas AF ieņēmumiem nav tiešas korelācijas 

ar izdevumiem – saņemami noteikti apjomi par atskaites punktu un mērķu izpildi. 

Jāizpilda pilnīgi visi konkrētā gadā sasniedzamie atskaites punkti un mērķi, lai 

varētu iesniegt maksājuma pieprasījumu EK. Tādējādi vēlāk par 2023. gada 

2. ceturksni iesniegts maksājuma pieprasījums par 2022. gada atskaites punktu un 

mērķu sasniegšanu rada tiešu negatīvu ietekmi uz budžeta ieņēmumiem 

2023. gadā, t. i., tos būtu iespējams saņemt vien 2024. gadā. 

 

 

 

Attēls Nr. 15 “AF budžeta ieņēmumu indikatīvā prognoze, AF finansējums, milj. 

euro” 
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5. EEZ/Norvēģijas grantu investīciju progress61 

 

Līdz 2024. gada beigām Latvijā ir iespēja investēt 99,7 milj. euro, t. sk. 

85,4 milj. euro62 EEZ/Norvēģijas grantus un 14,3 milj. euro valsts budžeta 

līdzfinansējumu. Līdz 2022. gada vidum 21,8 milj. euro ir priekšfinansēti 

investīciju uzsākšanas darbībām no valsts budžeta, t. sk. 18,6 milj. euro jeb 85 % 

grants. Skatīt attēlu Nr. 16. 

 

Attēls Nr. 16 “Investīciju kopējais progress līdz 2022. gada jūlijam, 

EEZ/Norvēģijas granti, milj. euro” 

“+” t. sk. sasniegtais progress periodā no 2022. gada 1. janvāra līdz augustam 

 

Analizējot 2022. gada aprīlī programmu apsaimniekotāju sniegto 

informāciju, lielākā finanšu plūsmas intensitāte paredzama 2023. un 

2024. gadā. Skatīt attēlā Nr. 17. un Nr. 18, kā arī par programmu konkursos 

sasniegto progresu – tabulā Nr. 1. Attiecīgi īpaši svarīga ir proaktīva risku vadība, 

lai programmu apsaimniekotāji sekmīgi sasniegtu investīciju mērķus un rezultātus 

līdz 2024. gada 30. aprīlim. 

Attēls Nr. 17 “Investīciju plūsmas indikatīvais plāns 2022.–2025. gadam, 

EEZ/Norvēģijas granti, milj. euro”63 

                                           
61 Plašāka informācija pieejama EEZ/Norvēģijas grantu portālā: https://eeagrants.lv/par-grantiem/par-grantiem/. 
62 81,3 milj. euro paredzēti sešām nozaru investīciju programmām, 2,6 milj. euro ( 3,0 %) Divpusējās sadarbības 

fondam un 1,5 milj. euro (1,8 %) investīciju vadībai un kontrolei, galvenokārt, VI, RI un IUB. 
63 Pamatojoties uz programmu apsaimniekotāju aktualizēto un 2021. gada 20. novembrī Finanšu instrumenta 

birojam iesniegto informāciju par 2021.–2025. gadā plānoto atmaksu saņemšanu no donorvalstīm. 

https://eeagrants.lv/par-grantiem/par-grantiem/
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Attēls Nr. 18 “Programmu investīciju progress līdz 2022. gada jūlijam, 

EEZ/Norvēģijas granti, milj. euro” 

“+” t. sk. progress periodā no 2022. gada sākuma līdz jūlijam 

 
 

 

 

 

 

Tabula Nr. 1 “Programmu investīciju konkursu rezultāti līdz 2022. gada 

augustam, EEZ/Norvēģijas granti 85 % un valsts budžets 15 %, milj. euro” 

Programma/ Konkursa 

nosaukums 

Izsludināšanas 

laiks64 

Saņemto/ 

apstiprināto 

iesniegumu 

skaits 

Pieejamās 

investīcijas 

milj. euro 

Pieprasītās 

investīcijas, 

milj. euro 

Pieprasījums 

pārsniedz 

pieejamās 

investīcijas 

Pētniecība un izglītība 

1.Baltijas pētniecība 

programma 

19.08.- 

19.10.2020. 
81/ 9 8,5 75,9  9 reizes 

2.Pētniecība un 

izglītība/ Stipendijas 

1.konkurss 

10.02.- 

19.04.2021. 5/ 4 0,3 0,2 0 

3.Pētniecība un 

izglītība/ Stipendijas 

2.konkurss 

15.02.- 

19.04.2022 2/- 0,3 0,03 0 

Klimats un vide 

4.Ar vēsturiski 

piesārņotajām 

teritorijām saistīto 

risku samazināšana 

05.06.- 

07.12.2020. 
5/ 3 11,0 17,9 1,6 reizes 

                                           
64 Atbilstošo EEZ/Norvēģijas grantu vadības likumam projektu vērtēšana noslēdzas vēlākais 4 mēnešu laikā pēc 

projektu iesniegumu iesniegšanas beigu datuma. 
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Programma/ Konkursa 

nosaukums 

Izsludināšanas 

laiks64 

Saņemto/ 

apstiprināto 

iesniegumu 

skaits 

Pieejamās 

investīcijas 

milj. euro 

Pieprasītās 

investīcijas, 

milj. euro 

Pieprasījums 

pārsniedz 

pieejamās 

investīcijas 

Pētniecība un izglītība 

Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un MVU 

5.Atbalsts zaļo 

inovāciju (ZI) un IT 

risinājumu ieviešanā 

jaunu produktu 

ražošanā 

14.04.- 

30.06.2021. 

ZI 

45/ 15 
6,4 20 3,1 reizes 

Informācijas 

un 

komunikācijas 

tehnoloģijas 

(IKT) 

15/ 6 

2,2 5,8 2,6 reizes 

6.ZI un IKT produktu 

izstrāde 

07.06.- 

31.08.2021. 
ZI 

16/ 7 
0,8 1,6 2 reizes 

IKT 

18/ 7 
0,9 2 2,2 reizes 

7.Dzīves kvalitāti 

atbalstošu 

tehnoloģiju izstrāde 

01.07.- 

30.09.2021. 22/ 9 1,2 2,7 2,3 reizes 

Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība 

8.Atbalsts 

profesionālās mākslas 

un kultūras 

produktu radīšanai 

bērnu un jauniešu 

auditorijai 1.kārta 

31.03.- 

02.07.2021. 

29/ 9 1,9 2,6 3,3 reizes 

9.Atbalsts 

profesionālās mākslas 

un kultūras 

produktu radīšanai 

bērnu un jauniešu 

auditorijai 2.kārta 

 

04.01.- 

07.03.2022. 

 

31/- 1,3 6,5 5 reizes 

10.Atbalsts biznesa 

ideju īstenošanai 

Latgalē 1.kārta 

17.06.- 

21.09.2021. 16/910 0,5 0,1 0 

10.Atbalsts biznesa 

ideju īstenošanai 

Latgalē 2.kārta65 

 

01.04.- 

01.06.2022 
17/- 0,4 0,2 0 

 

DSF no līdz šim MK apstiprinātajām 14 iniciatīvām66 (1,4 milj. euro) 5 

iniciatīvas uzsāktas 2022. gadā (0,41 milj. euro), viena ir pabeigta67, turpinās 8 

iniciatīvu īstenošana par gandrīz 1 milj. euro. Vienlaikus visās programmās 

īstenojas divpusējās sadarbības pasākumi kopā par 0,9 milj. euro.  

                                           
65 Konkursā iesniegti projekti tikai par aptuveni 30 % no pieejamā finansējuma. VARAM sadarbībā ar Latgales 

plānošanas reģionu strādā pie konkursa trešās kārtas izsludināšanai 2022. gada augustā, t. sk. izmaiņām  

nosacījumos, lai nodrošinātu finansējuma sekmīgu un pilnīgu investēšanu.  
66 2020./2021. gadā plānotie publiskie pasākumi, pieredzes apmaiņas vizītes un semināri ir pārsvarā pārcelti uz 

2022. gadu Covid-19 ierobežojumu dēļ vai arī to vietā pēc iespējas tiek organizēti pasākumi tiešsaistē. 
67 Latvijas Ārpolitikas institūta īstenota iniciatīva “Norvēģijas un Baltijas pētniecības tīkls. Kritiskā infrastruktūra: 

institucionālā koordinācija un politikas prioritātes”. Provizoriskā izdevumu summa – 171 452 euro. Galvenais 

ieguvums – izdota grāmata par veikto pētījumu “Kritiskā infrastruktūra Baltijas valstīs un Norvēģijā: aizsardzības 

un komunikācijas stratēģijas un prakse” sadarbojoties ar Baltijas valstu un Norvēģijas pētniekiem, tādējādi 

stiprinot arī sadarbību pētniecībā starp minētajām valstīm. 

https://www.lai.lv/jaunumi/norvegijas-un-baltijas-petniecibas-tikls-kritiska-infrastruktura-institucionala-koordinacija-un-poli-860
https://www.lai.lv/jaunumi/norvegijas-un-baltijas-petniecibas-tikls-kritiska-infrastruktura-institucionala-koordinacija-un-poli-860
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Saskaņā ar 2022. gada 10. maijā MK lemto68, EEZ/Norvēģijas finansējumu 

indikatīvi 387 tūkst. euro plānots izmantot ukraiņu bēgļu atbalstam Latvijā – 

fonds “Ziedot.lv” sniegs palīdzību Ukrainas bēgļiem Latvijā kopā par 150 tūkst. 

euro69 un tiek izskatītas iespējas par indikatīvi 237 tūkst. euro atbalstīt citas 

iniciatīvas ukraiņu bēgļu vajadzību risināšanai. No DSF konsultatīvās darba 

grupas pārstāvjiem saņemti četri priekšlikumi par kopējo summu 0,59 milj. euro. 

FM virzīs ar Iekšlietu ministriju saskaņotus no ukraiņu bēgļu atbalsta prioritāšu 

viedokļa iniciatīvu priekšlikumus gala lēmuma pieņemšanai DSF Komitejā, 

ievērojot DSF finansējuma atlikumu – 0,23 milj. euro.  

2022. gada jūlijā DSF Konsultatīvajā darba grupā70 ir konceptuāli 

saskaņota un DSF Komitejā apstiprināta ar nosacījumu par attiecīga MK lēmuma 

pieņemšanu jauna iniciatīva -  Norvēģijas vēstniecības Rīgā pieteikta stratēģiskā 

iniciatīva71 “Vēsturisko ēku saglabāšanas pieredzes veicināšana Latvijā un 

Norvēģijā “Sens nams, jauns stāsts” par 53,4 tūkst. euro 100 % donorvalstu 

finansējumu, ko īstenotu biedrība “Kultūras projektu koordinācijas centrs” 

sadarbībā ar Norvēģijas partneri (Akershus ēku konservācijas centrs) indikatīvi 

no 2023. gada janvāra līdz 2024. gada aprīlim. Iniciatīvas mērķis ir sekmēt 

Kuldīgas un Drøbak (Norvēģija) sadarbības nepārtrauktību un ilgtspēju kultūras 

mantojuma saglabāšanas un atjaunošanas (restaurācijas) jomā, paplašinot labās 

prakses un pieredzes apmaiņas izplatīšanas mērogu plašākā Latvijas teritorijā. 

Attiecīgi tiek rosināts MK atbalstīt EEZ/Norvēģijas grantu DSF iniciatīvas 

priekšlikumu par 53 390 euro (100 % donorvalstu finansējums).  

 

 

6. Secinājumi un priekšlikumi 

 

Ņemot vērā šajā ziņojumā minēto, ierosinām MK protokollēmumā 

noteikt šādus uzdevumus: 

1. Lai nodrošinātu nepieciešamo papildu finansējumu pārtikas un 

pamata materiālās palīdzības nodrošināšanai LM administrētās EAFVP 

programmas ietvaros: 

                                           
68 Atbilstoši 10.05.2022. MK sēdes protokollēmuma Nr. 26 47. § 3. punktam nolemts DSF atlikumu (indikatīvi 

237 382 euro uz 2022. gada 30. aprīli) novirzīt iniciatīvām jomā“Mērķtiecīgs atbalsts saistībā ar Eiropas bēgļu 

krīzes risināšanu Latvijā, tostarp ukraiņu bēgļu vajadzību risināšanai Latvijā” ar 100 % donorvalstu finansējumu, 

balstoties uz DSF Konsultatīvās darba grupas viedokli, t. sk. prioritāri Iekšlietu ministrijas vērtējumu par primāri 

nepieciešamo atbalstu vajadzību apmierināšanai Ukrainas bēgļiem Latvijā. 
69 Preses relīze par piešķirto finansējumu fondam “Ziedot.lv” pieejama FM tīmekļa vietnē: 

https://www.fm.gov.lv/lv/jaunums/ziedotlv-paplasina-palidzibu-ukrainas-begliem-latvija.  

EEZ/Norvēģijas grantu tīmekļa vietnē pieejams plašāks apraksts par fonda “Ziedot.lv” plānoto atbalstu bēgļiem 

no Ukrainas:  

https://eeagrants.lv/wp-content/uploads/2022/06/Ziedot.lv_lv_pieteikums_eea_norway_grantam_lv_270622.pdf    
70 Lai nacionālā līmenī nodrošinātu DSF iniciatīvu pārskatāmu un pareizas finanšu  pārvaldības principiem 

atbilstošu apspriešanu ar sociāliem un sadarbības partneriem pirms to iesniegšanas MK un secīgi gala lēmumam 

Divpusējās sadarbības fonda komitejā, VI saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 683 2018. gada  27. novembrī izveidoja 

DSF Konsultatīvo darba grupu, kuras sastāvā ir pārstāvji no VI, Valsts kancelejas, visām nozaru ministrijām, t. sk., 

programmu apsaimniekotājiem, sociāliem un sadarbības partneriem (lielākās darba devēju, darba ņēmēju, 

komersantu un pašvaldības pārstāvošās nevalstiskās organizācijas). 
71 Apstiprinātās un pieteiktās DSF fonda stratēģiskās iniciatīvas pieejamas grantu portālā: 

https://eeagrants.lv/divpusejas-sadarbibas-fonds/apstiprinatie-projekti/.  

https://www.fm.gov.lv/lv/jaunums/ziedotlv-paplasina-palidzibu-ukrainas-begliem-latvija
https://eeagrants.lv/wp-content/uploads/2022/06/Ziedot.lv_lv_pieteikums_eea_norway_grantam_lv_270622.pdf
https://eeagrants.lv/divpusejas-sadarbibas-fonds/apstiprinatie-projekti/
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1) FM sadarbībā ar atbildīgajām iestādēm sagatavot un virzīt  

apstiprināšanai grozījumus DP, paredzot DP projektiem nepiesaistītu 

finansējumu 10 465 225 euro pārdalīt uz EAFVP programmu;  

2) vienlaikus LM virzīt apstiprināšanai atbilstošu EAFVP programmas 

grozījumu priekšlikumu.  

2. LM un SM iespējami ātri nodrošināt kavēto 2021.–2027. gada 

plānošanas perioda ieguldījumu priekšnosacījumu izpildi. 

3. ES fondu atbildīgajām iestādēm nodrošināt ES fondu 2021.–

2027. gada plānošanas perioda investīciju ieviešanas nosacījumu izstrādi un 

virzību apstiprināšanai MK atbilstoši šī ziņojuma pielikumā noteiktajam 

indikatīvajam laika grafikam. 

4. Atbalstīt EEZ/Norvēģijas grantu Divpusējās sadarbības fonda 

iniciatīvu vēsturisko ēku saglabāšanas pieredzes veicināšanai Latvijā un 

Norvēģijā par 53 390 euro ar 100 % donorvalstu finansējumu.  

5. NVA projektā “Paaugstināt valsts ēkas Miera ielā 3, Siguldā, 

energoefektivitāti”, neatbilstoši veiktos izdevumus 4 907,10 euro (ES fondu 

līdzfinansējums 4 171,03 euro, valsts budžeta finansējums 736,07 euro) 

attiecināt uz ES fondu 2014.–2020. gada plānošanas perioda valsts budžeta 

virssaistībām. 

6. Atzīt par izpildītiem MK 2019. gada 18. jūnijā (prot. Nr. 29, 11. § 

2.1. apakšpunkts), 2018. gada 27. martā (prot. Nr. 17, 19. § 2.2. apakšpunkts) 

un 2019. gada 26. novembrī (prot. Nr. 55, 13. § 2.1. apakšpunkts) MK 

uzdevumus IZM un FM rast risinājumu 2007.–2013. gada plānošanas 

perioda aktivitāšu projektu pēcuzraudzībai72 nepieciešamā papildu 

finansējuma nodrošināšanai, izstrādājot ES fondu 2021.–2027. gadam 

ieviešanas nosacījumus vai gadskārtējā valsts budžeta likumprojekta un vidēja 

termiņa budžeta ietvara likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā 

un par rasto risinājumu informēt MK. Minētie uzdevumi ir izpildīti, jo MK 

2022. gada 11. janvārī atbalstītais FM informatīvais ziņojums par Eiropas 

Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam ieviešanai 

nepieciešamajiem resursiem73 paredz iespēju no ES fondu tehniskās palīdzības 

līdzekļiem segt nepieciešamās izmaksas 2007.–2013. gada plānošanas perioda 

pēcuzraudzības nodrošināšanai74. Līdz ar to IZM nodrošinās minēto 

                                           
72 ES fondu 2007.–2013. gada plānošanas perioda projektu ikgadējā uzraudzība attiecībā par papildinošās 

saimnieciskās darbības un ierobežotas jomas darbības rezultātiem turpinās 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes "Zinātnes 

infrastruktūras attīstība" 1. kārtas (līdz 2032. gadam), 3.1.1.1. aktivitātes "Mācību aprīkojuma modernizācija un 

infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai" (līdz 2027. gadam) un 3.1.2.1.1. 

apakšaktivitātes "Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana studiju programmu kvalitātes 

uzlabošanai, tajā skaitā nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem 

traucējumiem" (līdz 2024. gadam) projektiem. Uzraudzību līdz 2021. gadam nodrošināja Valsts izglītības 

attīstības aģentūra kā sadarbības iestāde, savukārt saskaņā ar aktivitāšu īstenošanas nosacījumiem uzraudzību pēc 

2020. gada 31. decembra nodrošina IZM. 
73 MK 2022. gada 11. janvāra sēdes protokols Nr.2, 50. § https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/e8316aa1-3eeb-

4e80-98b8-abfd6d986b4f 
74 Skatīt arī 2021.–2027. gada plānošanas perioda tehniskās palīdzības īstenošanas nosacījumu - MK 14.06.2022 

noteikumu Nr.343 8.7. apakšpunktu.  

https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/e8316aa1-3eeb-4e80-98b8-abfd6d986b4f
https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/e8316aa1-3eeb-4e80-98b8-abfd6d986b4f
https://likumi.lv/ta/id/333322-noteikumi-par-eiropas-savienibas-kohezijas-politikas-programmas-2021-2027-gadam-tehniskas-palidzibas-istenosanu
https://likumi.lv/ta/id/333322-noteikumi-par-eiropas-savienibas-kohezijas-politikas-programmas-2021-2027-gadam-tehniskas-palidzibas-istenosanu
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pēcuzraudzību tai piešķirto tehniskās palīdzības 2021.–2027. gadam līdzekļu 

ietvaros.  

 

 

Ministrs                  J. Reirs 
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