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ES STRUKTŪRFONDU UN 
KOHĒZIJAS FONDA  

REGULU PRIEKŠLIKUMI  
2014.-2020.GADA PERIODAM 
100% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda 

starpniecību 

Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas 
fondu 



Kohēzijas politikas paradigmas maiņa (I) 

Kohēzijas politika joprojām viena no 2 resursu ziņā 
ietilpīgākajām ES kopējām politikām, aptverot visas 
ES dalībvalstis, taču 2014.-2020.gada budžeta 
perspektīvā:   

 Mērķtiecīgāka Kohēzijas politikas sasaiste ar ES2020 

stratēģiju  

 Better spending (labāku izmaksu) princips – akcentu 

pārceļot uz izdevumu kvalitāti un mērķu sasniegšanu 
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Kohēzijas politikas paradigmas maiņa (II) 

Piedāvātie risinājumi: 

- Stratēģiskāka, integrētāka, koordinētāka pieeja 

- Tematiskā koncentrācija 

- Redzamu un ietekmi nesošu rezultātu sasniegšana 

- Sadarbības stiprināšana 

- Vienkāršošana 
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Kohēzijas politikas atbalsta ģeogrāfiskais tvērums 

- Mazāk attīstītie reģioni – 
IKP zem 75% no ES vidējā 

(ap 2/3 no KP 
finansējuma)  

- Pārejas reģioni – IKP 

robežās no 75-95% no ES 
vidējā (~12% finansējums) 

- Vairāk attīstītie reģioni – 

IKP virs 90% no ES vidējā 
(~16% finansējums) 
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Stratēģiskā pieeja ES fondu plānošanai 
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Vienotais stratēģiskais ietvars 
ERAF, ESF, KF, ELFLA, EJZF 

Partnerības līgums ar katru dalībvalsti 
ERAF, ESF, KF, ELFLA, EJZF 

ERAF darbības 
programma 

EJZF darbības 
programma 

ESF darbības 
programma 

KF darbības 
programma 

ELFLA darbības 
programma 

Daudz-fondu 
programma 

ES līmenis 

Valsts 
līmenis 

Valsts vai 
reģionālais 

līmenis 



Tematiskā koncentrācija: 11 tematiskie mērķi (I) 

 (1) nostiprināt pētniecību, tehnoloģiju attīstību un 
inovāciju; 

 (2) uzlabot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 

pieejamību, izmantošanu un kvalitāti; 

 (3) uzlabot mazo un vidējo uzņēmumu, kā arī 
lauksaimniecības nozares (attiecībā uz ELFLA) un 

zivsaimniecības un akvakultūras nozares (attiecībā uz 
EJZF) konkurētspēju; 

 (4) atbalstīt pāreju uz ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda 

emisiju līmeni visās nozarēs; 

 (5) veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, riska 
novēršanu un pārvaldību; 
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Tematiskā koncentrācija: 11 tematiskie mērķi (II) 

 (6) aizsargāt vidi un veicināt resursu efektivitāti; 

 (7) veicināt ilgtspējīgu transportu un novērst trūkumus 
galvenajās tīkla 

 infrastruktūrās; 

 (8) veicināt nodarbinātību un atbalstīt darbaspēka 
mobilitāti; 

 (9) veicināt sociālo iekļaušanu un apkarot nabadzību; 

 (10) ieguldīt izglītībā, prasmēs un mūžizglītībā; 

 (11) uzlabot institucionālās spējas un efektīvu valsts 

pārvaldi. 
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Redzamu un ietekmi nesošu rezultātu sasniegšana 

 Ex-ante nosacījumu izpilde pirms investīciju 
veikšanas 

 Precīza rezultātu noteikšana (vienveidīgi rezultāti)  

 Nesadrumstalots atbalsts 

 Snieguma rezerves iespēja – 5% 
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Vadības un kontroles sistēma 

 Vadošā iestāde – programmu kopējā pārvaldība 

 Sertifikācijas iestāde – iesniedz EK maksājumu 
pieteikumus 

 Revīzijas iestāde – neatkarīga no VI un SeI,  sistēmas 
un darbību auditu veikšana 

 Starpniekinstitūcijas – kā iespēja VI deleģēto 
funkciju īstenošanai 
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Ieviešanas nosacījumi 

 Granti un finanšu instrumenti 

 Līdzfinansējums mazāk attīstītiem reģioniem – 15%  

 n+2 nosacījums 

 Vienkāršotās izmaksas 

 Šķērsfinansējuma iespēja 5% 

 E-kohēzija 

 Integrētās teritoriālās stratēģijas kā ieviešanas 
mehānisms 
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ES Kohēzijas politikas finansējums Latvijai (FM informācija) 
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NAP stratēģiskā daļa (PKC informācija) 
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Eiropas Komisijas adresētās nepilnības, kurām novirzāms ES 
fondu finansējums 

 Zema konkurētspēja, pētniecības un inovāciju 
līmenis 

 Vāji attīstīta un teritoriāli nesabalansēta 
infrastruktūra 

  Augsts bezdarba līmenis, t.sk. jaunatnes bezdarba 
līmenis, darbaspēka prasmju neatbilstība 

 Augsta energointensitāte, neefektīvs dabas resursu 
patēriņš 
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FM institucionālā ietvara priekšlikums  
ES fondu vadībai 2014.-2020.gadā 

Finanšu ministrija kā vadošā iestāde 

Finanšu ministrija kā revīzijas iestāde 

Valsts kase kā sertificējošā iestāde 

1. Modelis: esošās institucionālās sistēmas pēctecība 

2. Modelis: 5 ministrijas (SM, VARAM, EM, IZM, LM), kur 

katra no tām sadarbojas ar savu aģentūru (CFLA, VRAA, 
LIAA, VIAA, NVA) 

3. Modelis: klientu veidā balstīta pieeja, kur 5 ministrijas 

(SM, VARAM, EM, IZM, LM) sadarbojas ar 6 aģentūrām 
(CFLA, VRAA, LIAA, VIAA, NVA, SIF) 

4. Modelis: 5 ministrijas (SM, VARAM, EM, IZM, LM) kā 
atbildīgās iestādes + 1 aģentūra (CFLA) 
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Horizontālie jautājumi – EK 4 ģenerāldirektorāti tiksies ar FM, ZM, PKC. 

Datums Sanāksmes saturs 

30.janvāris 
Finansējuma sadalījums, ieviešanas sistēma, ES fondu koordinācija, integrēta 
teritoriālā attīstība, horizontālās prioritātes, snieguma rādītāji un Ex-ante nosacījumi 

27.marts Tikšanās par finansējuma sadalījumu 
17.maijs Tikšanās par būtiskākajiem jautājumiem. 

28.maijs 
Tikšanās par plānošanas dokumentu projektiem, horizontāliem un neatrisinātiem 
jautājumi 

Progress sarunās ar EK (FM informācija 11.03.2013.) 

Prioritārie virzieni ERAF, ESF un KF programmā – EK atbildīgie ģenerāldirektorāti tiksies ar FM, ZM, 
PKC, nozaru ministrijām 

Datums Sanāksmes saturs 

14.-15.02.2013. 
Brisele 

Energoefektivitāte, klimata pārmaiņas, vides aizsardzība un ilgtspējīga resursu 
izmantošana 

28.02.-01.03.2013.  
Rīga 

Nodarbinātība, sociālā iekļaušana un nabadzības mazināšana, izglītība 

14.-15.03.2013. 
Brisele 

IKT, pilsētvide un transports 

10.-11.04.2013. Rīga 
Pētniecība, attīstība un inovācijas, augstākā izglītība, MVU konkurētspēja , 
institucionālā kapacitāte un valsts pārvaldes efektivizācija 
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Neoficiālas 
konsultācijas ar 
EK plānošanas 

dokumentu 
izstrādē 

Plānošanas 
dokumentu 
publiskās 
apspriedes 

Partnerības 
līguma  un 
darbības 

programmu 
apstiprināšana 

MK un 
iesniegšana EK 

Partnerības 
līguma un 
Darbības 

programmu 
apstiprināšana 

Likuma par 
ES KP fondu 

vadību 
pieņemšana 

2013. 
 

               2014. 
    Februāris - Aprīlis         Aprīlis – Maijs               1.Jūlijs                       1.Janvāris       

Tālākais laika grafiks (FM informācija 11.03.2013)  

Koncepcija par 
ES fondu 

ieviešanu 2014.-
2020.gada 
plānošanas 

periodā  

Pēc KP regulu apstiprināšanas plānots 2 nedēļu laikā veikt nepieciešamos precizējumus izrietoši no regulu gala versijām 

Plānošanas dokumentu iesniegšana  EK pēc KP regulu apstiprināšanas, kas iespējama pēc vienošanās par ES 

daudzgadu budžetu.. 



Tālākais laika grafiks 

 ES fondu projektu ieviešanas uzsākšanai papildus 
nepieciešams: 

- Izveidota un akreditēta ES fondu vadības un 
kontroles sistēma 

- Vispārējā regulējuma par ES fondu vadību 
pieņemšana (MK noteikumi)  

- Regulējuma sagatavošana un apstiprināšana par 
aktivitāšu ieviešanu (MK noteikumi?) 

Ieviešanas uzsākšanas laiks – 2014.gads? 
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Jautājumi? 


