
ES fondu aktualitātes klimata un 
enerģētikas jomā

Finanšu ministrija, 20.02.2019.



ES fondu ieguldījumi enerģētikas sektorā
2007-2013 plānošanas periodā

Īstenoti 140 projekti par kopējo ES fondu finansējumu 
99 775 717 EUR 

Uzlabota 
energoefektivitāte 
741 daudzdzīvokļu 

mājā un 54 
sociālajās mājās

Rekonstruēti 
149,8 km siltumtīklu 

un 286,7 MW 
siltumenerģijas 

ražošanas jaudas

Rezultātā rekonstruētajos 
siltumtīklos 

siltumenerģijas zudumi 
samazinājās no 20% līdz 

14,95%

Uzstādītas 35,55 
MW atjaunojamo 

energoresursu 
izmantojošu 

koģenerācijas 
elektrostaciju jaudas
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ES fondu ieguldījumi klimata sektorā
2007-2013 plānošanas periodā

Īstenoti 995 projekti par kopējo ES fondu finansējumu 
1 743 538 847   EUR

Uzlabota
ūdenssaimniecības
infrastruktūra 1,6 

milj. Latvijas
iedzīvotājiem

apdzīvotās vietās ar
iedzīvotāju skaitu
lielāku par 2000

259 normatīvo aktu
prasībām neatbilstošu

atkritumu izgāztuvju
rekultivācija un 1222 

dalītās atkritumu
savākšanas punktu

izveide

3 antropogēno
slodzi samazinošo

infrastruktūras
projektu 45 Natura 

2000 teritorijās
īstenošana
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ES fondu ieguldījumi enerģētikas sektorā
2014-2020 plānošanas periodā
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ES fondu ieguldījumi klimata sektorā 
2014-2020 plānošanas periodā 
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EK noteikumi: ERAF un KF viens rādītājs drīkst būt ≥ 75%, pārējiem jābūt ≥ 85%.
*Prognoze izstrādāta 11.01.2019., balstoties uz finansējuma saņēmēju datiem par gada sākumā plānotajiem MP.
** 18.01.2019. dati

4.PV Energoefektivitāte - risks zaudēt snieguma rezervi
ERAF– 17,5 milj. euro, nesasniedzot 65% var būt ES
maksājumu apturēšana. Apstiprinot maksājumus līdz marta
beigām, var tikt izpildīti snieguma ietvara mērķi.

Ja finansējuma saņēmēji iesniegs 

maksājumus kā plānots gada 

sākumā, var tikt sasniegta  106%

izpilde



5.PV Vides Aizsardzība–
Zems risks zaudēt snieguma rezervi KF– 12,1 milj. euro. 
ERAF ir izpildījis minimālos nosacījumus rezerves iegūšanai.
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EK noteikumi: ERAF viens rādītājs drīkst būt ≥ 75%, pārējiem jābūt ≥ 85%
*Prongoze izstrādāta 26.11.2018., balstoties uz finansējuma saņēmēju datiem par gada sākumā plānotajiem MP.

** Dati izgūti no KPVIS 02.01.2019.

Ja finansējuma saņēmēji 

iesniegs maksājumus kā 

plānots gada sākumā, 

var tikt sasniegta izpilde 

virs  100%



Specifiskie mērķi Kohēzijas politikas
2021-2027 plānošanas periodam

Zaļāka Eiropa ar zemām oglekļa emisijām, veicinot tīru un taisnīgu 
enerģētikas pārkārtošanu, “zaļas” un “zilas” investīcijas, aprites 
ekonomiku, pielāgošanos klimata pārmaiņām un risku novēršanu 

(politiskais mērķis Nr.2):

veicināt energoefektivitātes pasākumus;

veicināt atjaunojamo energoresursu enerģiju;

vietējā līmenī attīstīt viedas energosistēmas, tīklus un enerģijas
akumulāciju;

veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršanu un
noturību pret katastrofām;

veicināt ūdens resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu;

veicināt pāreju uz aprites ekonomiku;

uzlabot bioloģisko daudzveidību un zaļo infrastruktūru pilsētvidē
un samazināt piesārņojumu.

820.02.2019



Kopīgie ERAF un Kohēzijas fonda rādītāji
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Zaļāka Eiropa 
(PM2)

• Gada enerģijas galapatēriņš

• Mājsaimniecības, kuru mājoklī uzlabota
energoefektivitāte

• Ēkas ar uzlabotu energoefektivitātes klasi

• Aplēstās siltumnīcefekta gāzu emisijas

• Uzņēmumi ar uzlabotu energoefektivitāti

• Kopējā saražotā atjaunojamā enerģija

• Atjaunojamā enerģija: tīklam pieslēgtā jauda (kas
nodota ekspluatācijā)

• Viedajiem tīkliem pieslēgtie lietotāji

• Viedo tīklu projektu izvēršana

• Iedzīvotāji, kuri gūst labumu no gaisa kvalitātes
pasākumiem

• Iedzīvotāji, kuriem ir piekļuve jaunai vai
modernizētai zaļajai infrastruktūrai pilsētu
teritorijās

• Iedzīvotāji, kuri gūst labumu no trokšņa
samazināšanas pasākumiem

20.02.2019



10

Zaļāka Eiropa 
(PM2)

• Sanētā zeme, ko izmanto apzaļumotām teritorijām,
sociālajiem mājokļiem un ekonomiskām vai kopienas
darbībām

• Iedzīvotāji, kuri gūst labumu no pretplūdu pasākumiem

• Iedzīvotāji, kuri gūst labumu no pasākumiem
aizsardzībai pret meža ugunsgrēkiem

• Iedzīvotāji, kuri gūst labumu no pasākumiem
aizsardzībai pret klimatiskām dabas katastrofām (kas
nav plūdi un meža ugunsgrēki)

• Iedzīvotāji, kuri gūst labumu no pasākumiem
aizsardzībai pret neklimatiskiem dabas riskiem un ar
cilvēka darbību saistītiem riskiem

• Aplēstais vidējais reaģēšanas laiks katastrofas gadījumā

• Iedzīvotāji, kuri pieslēgti uzlabotai ūdensapgādei

• Iedzīvotāji, kuri pieslēgti vismaz otrējai notekūdeņu
attīrīšanai

• Iedzīvotāji, kuri pieslēgti uzlabotai ūdensapgādei

20.02.2019
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Zaļāka Eiropa 
(PO2)

• Iedzīvotāji, kuri pieslēgti vismaz otrējai notekūdeņu
attīrīšanai

• Ūdens zudumi

• Pienācīgi attīrīti notekūdeņi

• Iedzīvotāji, kuriem pieejamas atkritumu reciklēšanas
iekārtas un nelielas atkritumu apsaimniekošanas
sistēmas

• Reciklētie atkritumi

• Reciklētie atkritumi, ko izmanto par izejvielām

• Reģenerētie atkritumi

• Iedzīvotāji, kuri gūst labumu no gaisa kvalitātes
pasākumiem

• Iedzīvotāji, kuriem ir piekļuve jaunai vai modernizētai
zaļajai infrastruktūrai pilsētu teritorijās

• Iedzīvotāji, kuri gūst labumu no trokšņa
samazināšanas pasākumiem

• Sanētā zeme, ko izmanto apzaļumotām teritorijām,
sociālajiem mājokļiem un ekonomiskām vai kopienas
darbībām

20.02.2019



Tematiskie veicinošie nosacījumi, ko
piemēro ERAF un Kohēzijas fondam

1
2

Atjaunināts plāns par 
nepieciešamajām 

investīcijām 
ūdensapgādes un 

notekūdeņu nozarēs

Efektīvs katastrofu 
risku pārvaldības 

satvars

Atjaunināts atkritumu 
apsaimniekošanas 

plāns

Stratēģiskās politikas 
ietvars dzīvojamo un 

nedzīvojamo ēku 
renovēšanai 

energoefektivitātes 
uzlabošanai

Enerģētikas un klimata 
plāns

Efektīva politika 
atjaunojamo 

energoresursu 
enerģijas 

izmantošanas 
veicināšanai dažādās 
nozarēs un visā ES

20.02.2019

Vides jomā

Enerģētikas jomā
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Kāpēc Kohēzijas politika Latvijai ir svarīga

20.02.2019

Kopš iestāšanās ES Latvija ir
samazinājusi atpalicību no ES
vidējā IKP par 19 % (no 49%
līdz 68%)

No 2004. gada Kohēzijas
politika palielinājusi Latvijas
IKP par 7,3%

Tiešā ietekme uz nodarbinātību
līdz 2017. gadam ir lēšama 20
tūkst. (2,9%) apmērā

2007-2013. gada plānošanas
periodā ES fondi ir veidojuši
apmēram 70 % publiskajām
investīcijām
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Sākotnēji Latvijai piedāvātais finansējuma
apjoms 2021-2027 periodam

20.02.2019

Dalībvalsts 2021.-27 piešķīrums

(miljardi EUR, 2018. gada cenās)

Izmaiņas salīdzinājumā ar 2014.-2020. gada 

plānošanas periodu (%)

BG 8.9 8 

RO 27.2 8 

HR 8.8 -6 

LV 4.3 -13 

HU 17.9 -24 

EL 19.2 8 

PL 64.4 -23 

LT 5.6 -24 

EE 2.9 -24 

PT 21.2 -7 

SK 11.8 -22 

CY 0.9 2 

SI 3.1 -9 

CZ 17.8 -24 

ES 34.0 5 

MT 0.6 -24 

IT 38.6 6 

FR 16.0 -5 

FI 1.6 5 

BE 2.4 0 

SE 2.1 0 

DE 15.7 -21 

DK 0.6 0 

AT 1.3 0 

NL 1.4 0 

IE 1.1 -13 

LU 0.1 0 

EU27 331 -9.9 



2014-2020 plānošanas perioda darbības
programma sadalījumā pa EK piedāvātajiem
politikas mērķiem
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Tematiskās koncentrācijas prasības šobrīd ir galvenais šķērslis teritoriālo
ieguldījumu plānošanai zem 5. politikas mērķa ’’Iedzīvotājiem tuvāka Eiropa’’!

35%

30%
6%

29%

Koncentrācija

PO 1 PO 2 PO 5 Not prescribed

20.02.2019
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20%

20%

14-20 ERAF

Viedāka Eiropa Zaļāka Eiropa

Ciešāk savienota Eiropa Sociālāka Eiropa

Iedzīvotājiem tuvāka Eiropa
Viedāka Eiropa         Zaļāka Eiropa         Ciešāk savienota Eiropa       Nav iezīmēts



Sākotnēji identificētās Latvijas prioritātes Kohēzijas
politikai pēc 2020.gada > Detalizēts darbs pie prioritāšu
noteikšanas turpināms NAP izstrādes ietvaros

Tautsaimniecības produktivitātes paaugstināšana,
inovāciju kvalitāte, pētniecība un zinātne

Ilgtspējīga un konkurētspējīga transporta sistēma

Ilgtspējīga resursu izmantošana

Vesels un konkurētspējīgs darba spēks 

Kvalitatīva un efektīva izglītības sistēma

Sabalansēta un ilgtspējīga teritoriālā attīstība

16
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Nacionālie plānošanas dokumenti

Nacionālās prioritātes
izrietēs no Nacionālā
attīstības plāna

Nozares prioritātes

Nozares plānošanas 
dokumenti

1720.02.2019



Indikatīvais laika grafiks Kohēzijas politikas 
regulējuma un programmu satura izstrādei
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Trialoga process starp EK,

Eiropas Parlamentu un ES

Padomi

PKC novembrī ir uzsācis

darbu pie detalizētas LV

vajadzību apkopošanas

PKC 2019. gada ietvaros

plāno izstrādāt un

apstiprināt Nacionālo

attīstības plānu (pamats

sarunām ar EK)

2019. gada maijā EK publicēs

‘’investīciju ieteikumus’’ kopā

ar dalībvalstu specifiskajām

rekomendācijām un uzsāks

sarunas ar dalībvalstīm par

programmu saturuEK cer vienoties par

budžetu līdz 2019.gada

maijam un līdz

2020.gadam vienoties

par sektorālo regulējumu

Mērķis nodrošināt, ka

dalībvalstis spēj uzsākt ES

fondu ieviešanu līdz ar

2021.gada sākumu

Finanšu ministrija

sadarbībā ar nozaru

ministrijām izstrādā fondu

plānošanas dokumentus

un normatīvo regulējumu

Latvija ved sarunas ar EK par

darbības programmas saturu

Turpinās diskusijas

Padomes darba grupās EK decembrī uzsāk

konsultācijas ar dalībvalstīm

par investīciju vajadzībām

2018

2019

2020

2021

Budžeta un regulējuma 

izstrāde ES līmenī 

(MFF)

Sarunu process starp 

dalībvalstīm un EK 

(CSR)

Nacionālo plānošanas 

dokumentu izstrāde

(NAP)

20.02.2019



Paldies par uzmanību!

Vairāk informācijas:

www.esfondi.lv

www.fm.gov.lv

www.cfla.gov.lv

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

