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2014-2020 perioda ES fondi:
Par 700 milj. euro vēl atlicis jaunām investīcijām ar ES fondu* atbalstu transporta un 

sakaru, uzņēmējdarbības, energoefektivitātes, inovāciju un veselības jomās.

Reaģējot uz riskiem sekmīgi pabeigt uzsāktos Kohēzijas politikas pasākumus, Latvija kopā ar 
vēl deviņām citām ES dalībvalstīm** 28.04.2022. ir parakstījušas kopīgu politisku 
paziņojumu EK par steidzami nepieciešamiem risinājumiem, t.sk. par ieviešanas 
perioda pagarinājumu

Dati uz 31.03.2022.
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2014.–2020. gadu plānošanas perioda ES fondu finansējums

4641 milj. € 

ES fondu finansējums, % no ES fondu finansējuma
*ES fondu pamatpiešķīrums un valsts budžeta virssaistības
** Bulgāriju, Horvātiju, Čehiju, Igauniju, Ungāriju, Lietuvu, Poliju, Rumāniju un Slovākiju.



ES fondu 2021-2027 perioda uzsākšana
(kopā 4 787 milj. euro ar nacionālo finansējumu)

Ieguldījumu priekšnosacījumi

Nozaru stratēģijas/ 
pamatnostādnes (arī
ātrāk uzsākamo 
investīciju gadījumā ir 
jābūt apstiprinātām)

Lielākā daļa ir 
apstiprinātas.

3 atlikušās -
saskaņošanā - plāno 
MK apstiprinājumu 
2022. g. 2. cet.

Programma
Konceptuāli atbalstīta 
MK 16.11.2021.

Turpinās neoficiālā 
saskaņošana ar EK.

Tālāka virzība izrietoši 
no EK komentāriem -
FM indikatīvi š.g. 
jūnijā iesniegs 
apstiprināšanai MK, 
lai oficiāli iesniegtu EK 
lēmuma pieņemšanai. 

Horizontālie noteikumi

ES fondu likums 
stājies spēkā 
04.05.2022.

Uzsākta horizontālo 
MK noteikumu 
saskaņošana

SAM ieviešana

SAM MK noteikumi

MK atbalstītas trīs 
ātrāk uzsākamās 
investīcijas sociālajā 
jomā par 26,7 milj. 
euro ES 
līdzfinansējuma

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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Atveseļošanas fonda 
aktualitātes:

• Pirmais maksājuma pieprasījums par 9 
rādītājiem (reformas likuma varas, nevienlīdzības 
mazināšanas un digitālās transformācijas jomās) -
231 milj. EUR tiks iesniegts EK š.g. maijā-jūnijā.

• Lai 2023. gadā EK iesniegtu maksājuma pieprasījumu 
par 503 milj. EUR – papildu jāizpilda 49 rādītāji 
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29.04.2022. EK iesniegts pusgada ziņojums – iestādes* informē par atsevišķiem 
riskiem/kavējumiem 2022. g. rādītāju sasniegšanai – joprojām ir iespēja sasniegt līdz otrā 
maksājuma pieprasījuma iesniegšanai EK.

Ministrijām jāveic pasākumi, lai izpildītu rādītājus maksājuma pieprasījuma 
iesniegšanai EK  - ir savlaicīgi jāinformē MK/jāpiedāvā risinājumi, ja būtiski riski.

* Labklājības ministrija (4 - valsts un pašvaldību ēku izvēle, kurās jāveic vides pielāgojumi; 
prognozēšanas modeļa algoritms; tipveida būvprojekta izstrāde; līgumi piekļuvei publiskām telpām; 
Ekonomikas ministrija (3 energoefektivitātes atbalsta programmas), Iekšlietu ministrija (1 -Ziņojums 
par katastrofu riska pārvaldības sistēmas ieviešanu); Izglītības un zinātnes ministrija (1 - vietējās 
domes lēmumi par vismaz 20 vispārējās vidējās izglītības iestāžu reorganizāciju)



EEZ/Norvēģijas finansētā programmā īstenošanā ir
projekti par 73,5 milj. euro (86 % no 85,4 milj. euro
piešķīruma).
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Pēc donorvalstu iniciatīvas  - saskaņoti priekšlikumi MK lēmumiem

Atbalstīt EEZ/Norvēģijas grantu Divpusējās sadarbības fonda (100 % donorvalstu
grants) finansējuma novirzīšanu:

1. 150 000 euro fondam “Ziedot.lv” Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam Latvijā;

2. atlikušo finansējumu 237382 euro prioritāri paredzēt atbalstam saistībā ar Eiropas
bēgļu krīzes risināšanu Latvijā, tostarp Ukrainas civiliedzīvotājiem.

FM apkopos Divpusējās sadarbības fonda konsultatīvās darba grupas priekšlikumus un iesniegs ar Iekšlietu ministriju
saskaņotas iniciatīvas gala lēmuma pieņemšanai donorvalstīm.



Vairāk informācijas:

www.esfondi.lv

http://eeagrants.lv/

www.fm.gov.lv

http://www.esfondi.lv/
http://eeagrants.lv/
http://www.fm.gov.lv/

