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Ievads 

Analītiskais ziņojums (ziņojums) sagatavots saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 1.jūlija 

noteikumiem Nr. 367 “Reģionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas kārtība”, kas paredz, 

ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM), sākot ar 2016.gadu, katru 

gadu sagatavo un Valsts reģionālās attīstības aģentūra publicē Reģionālās attīstības indikatoru 

modulī (www.raim.gov.lv) analītisko ziņojumu par Eiropas Savienības fondu ieguldījumiem 

un uzraudzības rādītājiem Latvijas administratīvajās teritorijās. Šāda ziņojuma sagatavošanu 

nosaka arī Vadošās iestādes (Finanšu ministrijas) 2015.gada 29.decembra vadlīnijas Nr.2.6. 

“Vadlīnijas, kas nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda uzraudzības 

sistēmas darbības pamatprincipus un kārtību 2014.-2020.gada plānošanas periodā”. 

Ņemot vērā, ka ziņojums tiek sagatavots sākot ar 2016.gadu un ka atbilstoši Ministru kabineta 

2009.gada 27.oktobra noteikumiem Nr.1238 “Eiropas Savienības fondu ieviešanas uzraudzības 

un izvērtēšanas kārtība” 2016.gadā VARAM sagatavoja pēdējo uzraudzības ziņojumu par 

Eiropas Savienības fondu ieguldījumiem un uzraudzības rādītājiem Latvijas teritorijās par 

2007.-2013.gada plānošanas periodu, ziņojums apskata tikai Eiropas Savienības 2014.-

2020.gada plānošanas periodu attiecībā uz Eiropas Savienības struktūrfondiem un Kohēzijas 

fondu. 

2016.gadā sagatavotais ziņojums pieejams: https://ej.uz/7ru8. Ņemot vērā, ka 2016.gada 

pirmajā pusē esošā plānošanas perioda aktivitātes bija ieviešanas sākumstadijā, ziņojumā 

ieskicēta informāciju par ieguldījumiem Latvijas administratīvajās teritorijās, neanalizējot 

informāciju par uzraudzības rādītāju izpildi. Attiecīgi ziņojumā apskatītas pašvaldību attīstības 

programmās plānotās ES fondu investīcijas uzņēmējdarbības atbalsta jomā. Īpaša nozīme 

piešķirta VARAM pārziņā esošo divu specifisko atbalsta mērķu, kuri ir vērsti uz 

uzņēmējdarbības attīstību, analīzei, jo ieguldījumi uzņēmējdarbības attīstībā ir īpaši svarīgi, jo 

tie tiešā mērā ietekmē ekonomikas attīstību un atspoguļojas IKP rādītājā. 

2017.gadā sagatavotais ziņojums pieejams: https://ej.uz/gji8. 2017.gada ziņojumā analizēti 

teritoriālās attīstības izaicinājumi, ko atspoguļo reģionālais IKP un reģionu teritorijas attīstības 

indekss (TAI). Ziņojumā aprakstīta situācija attiecībā uz veiktajiem ieguldījumiem jeb 

veiktajiem maksājumiem uz 2017.gada 1.maiju, kas veidoja vien 6,1% no kopējā pieejamā ES 

fondu finansējuma, ieskaitot nacionālo līdzfinansējumu. Pastiprināti pievērsta uzmanība 

atbalstam uzņēmējdarbības jomā, kā reģionālo attīstību veicinošam faktoram. Savukārt 

uzraudzības rādītāju izpilde 2017.gada ziņojumā nav aprakstīta, ņemot vērā, ka projektu 

realizēšanas līmenis bija tikai sākuma stadijā. 

2018.gadā sagatavotajā ziņojums pieejams: http://ejuz.lv/69qh. 2018.gada ziņojumā analizēti 

teritoriālās attīstības izaicinājumi, ko atspoguļo reģionālais IKP un reģionu teritorijas attīstības 

indekss (TAI). Ziņojumā aprakstīta situācija attiecībā uz kopējiem ieguldījumiem jeb 

veiktajiem maksājumiem uz 2018.gada 1.maiju, kas veidoja 17,4% no kopējā pieejamā ES 

fondu finansējuma, ieskaitot nacionālo līdzfinansējumu. Pastiprināti pievērsta uzmanība trim 

ES fondu atbalsta jomām – uzņēmējdarbībai, transportam un nodarbinātības veicināšanai. 

Ziņojumā veikta augstākminēto jomu faktiski sasniegto rezultātu analīze un teritoriālā 

kartēšana. 

2019.gadā sagatavotajā ziņojumā analizēti teritoriālās attīstības izaicinājumi, ko atspoguļo 

reģionālais IKP un tā izmaiņas gadu gaitā. Ziņojumā aprakstīta situācija attiecībā uz kopējiem 

ieguldījumiem jeb veiktajiem maksājumiem uz 2019.gada 1.maiju, kas veido 34% no kopējā 

pieejamā ES fondu finansējuma, ieskaitot nacionālo līdzfinansējumu. Pastiprināti pievērsta 

uzmanība uzņēmējdarbības un transporta jomām. Ziņojumā veikta minēto jomu faktiski 

sasniegto rezultātu analīze un teritoriālā kartēšana. 

http://www.raim.gov.lv/
https://ej.uz/7ru8
https://ej.uz/gji8
http://ejuz.lv/69qh
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1. Teritoriālās attīstības izaicinājumi 

Katrā valstī ir teritorijas ar augstiem attīstības rādītājiem un teritorijas, kas atpaliek attīstībā, 

taču Latvijā pastāv pārāk lielas disproporcijas teritoriju attīstības rādītājos, kas ir ievērojamas 

arī ES mērogā. Pēc reģionālā IKP Latvijā reģionālās attīstības atšķirības ir trešās augstākās starp 

OECD valstīm (skatīt attēlu Nr.1). 

Attēls Nr.1. 

Reģionālā IKP uz vienu iedzīvotāju dispersija NUTS 3 statistisko reģionu griezumā 

 

Avots: OECD dati. 

Dati liecina, ka reģionālās attīstības atšķirību mazināšana ir ilgtermiņa izaicinājums. Augstākais 

IKP nemainīgi ir Rīgas plānošanas reģionā (18 223 euro uz vienu iedzīvotāju) – Rīgas 

statistiskais reģions ir arī vienīgais reģions, kurš ir sasniedzis ES vidējo līmeni IKP uz 1 

iedzīvotāju (skatīt attēlu Nr.2).  

Attēls Nr.2. 

IKP uz vienu iedzīvotāju pēc pirktspējas paritātes 2016.gadā, % no ES vidējā 

 

Avots: Eurostat un AS “Swedbank” dati. 

Latgales plānošanas reģionā ir zemākais IKP uz vienu iedzīvotāju Latvijā (6 516 euro uz vienu 

iedzīvotāju1) un Latgales plānošanas reģiona IKP uz vienu iedzīvotāju 2016.gadā ir tikai 38% 

no Rīgas plānošanas reģiona IKP uz vienu iedzīvotāju. Vienlaikus tas ir vērā ņemams 

uzlabojums salīdzinājumā ar 2006.gadu, kad Latgales plānošanas reģiona IKP uz vienu 

iedzīvotāju bija tikai 32% no Rīgas plānošanas reģiona IKP uz vienu iedzīvotāju2. 

                                                 
1 CSP dati. 
2 VARAM aprēķins, izmantojot CSP datus. 
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Latgales plānošanas reģiona IKP uz vienu iedzīvotāju 2016.gadā aptuveni atbilst Rīgas 

plānošanas reģiona IKP uz vienu iedzīvotāju 2004.gadā3. Pārējo plānošanas reģionu IKP uz 

vienu iedzīvotāju 2016.gadā arī ievērojami atpaliek no Rīgas plānošanas reģiona un ir no 47% 

Zemgales plānošanas reģionā līdz 55% Kurzemes plānošanas reģionā. 

Vērtējot reģionālās attīstības atšķirības pēdējo 10 gadu laikā, tās ir nedaudz samazinājušas 

(skatīt attēlu Nr.3) – IKP starpības samazinājums statistikas reģionos ir no 5% Latgales reģionā 

līdz 2% Zemgales reģionā. 

Attēls Nr.3. 

IKP uz vienu iedzīvotāju statistiskajos reģionos pret Latvijas vidējo 2006.-2016.gadā  

 

Avots: VARAM aprēķins pēc CSP datiem. 

Izmaiņas skaidrojams ar to, ka reģioni pēdējos 10 gadus ir auguši straujāk par Latvijas vidējo 

līmeni, kur Zemgales reģions ir audzis par 3% straujāk, savukārt Latgales reģions līdz pat 11% 

straujāk. Neskatoties uz izaugsmi, reģionālās attīstības atšķirības vēl joprojām ir salīdzinoši ļoti 

augstas. Lai samazinātu IKP atšķirības tā, lai reģioni sasniegtu vismaz 75% no Latvijas vidējā 

līmeņa, reģionos papildus tirgus radītajai izaugsmei būtu nepieciešams no 5 000 milj. līdz 7 000 

milj. euro IKP pieaugums. Salīdzinājumā šobrīd Vidzemes, Zemgales, Kurzemes un Latgales 

reģionu IKP kopsumma ir 7 684 milj. euro. 

Vienlaikus reģionālo IKP būtiski ietekmē atšķirīgie ieguldījumi pamatlīdzekļos (atšķirības 

nefinanšu investīcijās uz vienu iedzīvotāju). Rīgas plānošanas reģions piesaistījis lielāko 

nefinanšu investīciju apjomu valstī – 2017.gadā tie bija 3 264,7 milj. euro (2017.gada 

salīdzināmajās cenās) jeb 76% no visām valstī piesaistītajām nefinanšu investīcijām4. Rīgas 

plānošanas reģiona piesaistīto investīciju īpatsvars kopš 2011.gada (56%) ir pieaudzis par 

aptuveni 20 procentpunktiem. Pārējie reģioni 2017.gadā piesaistījuši tikai 4,3-7,1% no kopējā 

nefinanšu investīciju apjoma valstī. 

 

                                                 
3 VARAM aprēķins, izmantojot CSP datus. 
4 CSP dati. 
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2. Faktiski veiktie ieguldījumi ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas 

periodā Latvijas teritorijās 

Apraksts par datu iegūšanu, kas turpmāk izmantoti ziņojumā:  

• Informācija iegūta no KP VIS no 2014.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 1.maijam; 

• Kopējie ieguldījumi ir ES fondu finansējuma un Nacionālā līdzfinansējuma 

ieguldījumu summa (attiecināmais valsts un pašvaldību budžeta finansējums; valsts 

budžeta dotācija pašvaldībām; cits attiecināmais publiskais finansējums un 

attiecināmais privātais finansējums; Jaunatnes Nodarbinātības iniciatīvas finansējums). 

Atbilstoši pieejamajai informācijai KP VIS laika posmā no 2014.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 

1.maijam veikti maksājumi 1 205 projektiem, kopējo ieguldījumu summu veido 

1 875 587 583 euro, no tiem: 

• 1 474 063 535 euro ES fondu finansējums (33,0% no kopējā pieejamā ES fondu 

finansējuma šajā plānošanas periodā); 

• 401 524 048 euro nacionālais līdzfinansējums. 

Uz 2018.gada 1.maiju bija veikti maksājumi 712 projektiem, kopējā ieguldījumu summa bija 

957 582 079 euro, ieskaitot nacionālo līdzfinansējumu. 

Vērtējot kopējo ieguldījumu teritoriālo sadalījumu (skatīt attēlu Nr.4), var secināt, ka Kurzemes 

un Latgales plānošanas reģionos tie sadalās līdzīgi (aptuveni 230 - 240 milj. euro reģionā), 

savukārt Vidzemes plānošanas reģionā kopējie ieguldījumi ir 152 milj. euro apmērā. ES fondu 

finansējuma apmērs no kopējiem ieguldījumiem visos plānošanas reģionos veido aptuveni 81% 

- 83%, izņemot Rīgas plānošanas reģionu, kur šis rādītājs ir 77%. 

Attēls Nr.4. 

Izmaksātais ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda finansējums reģionālā 

dalījumā 

 

Avots: VARAM veidots. Iedzīvotāju skaits – CSP dati uz 01.01.2019. 

Ņemot vēra, ka Rīgas reģionā koncentrējas lielākā daļa no Latvijas tautsaimniecības 

aktivitātēm, kā arī augstākās izglītības, zinātnes un pētniecības iestādēm, Rīgas plānošanas 

reģionā kopējie ieguldījumi ir ievērojami lielāki nekā pārējos reģionos (477 milj. euro). 

Vairākos gadījumos projektiem nav noteikta īstenošanas vieta KP VIS, taču tajā pašā laikā kā 

reģions ir noteikta “Visa Latvija”, kas nozīmē, ka projekts tiek īstenots vairākos vai visos 
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Latvijas reģionos. Laika posmā no 2014.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 1.maijam šādi 188 

projektos ir ieguldīti vairāk nekā 589 milj. euro (t.sk. ES fondu finansējums – 444 milj. euro), 

kas ir 31% no kopējiem faktiski veiktajiem ieguldījumiem. Lai labāk salīdzinātu, kā sadalās 

finansējums Rīgas plānošanas reģionā, tika izveidots attēls, kurā atsevišķi izdalīta Rīgas pilsēta 

(Rīgas statistikas reģions) un Pierīgas statistikas reģions (skatīt attēlu Nr.5). 

Attēls Nr.5. 

Izmaksātais ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda finansējums statistikas reģionu 

dalījumā 

 

Avots: VARAM veidots. Iedzīvotāju skaits – CSP dati uz 01.01.2019. 

Pierīgas statistikas reģionā kopējie ieguldījumi veido 54% jeb 257 milj. euro no kopā veiktajiem 

ieguldījumiem Rīgas plānošanas reģionā, savukārt Rīgas statistikas reģionā veikti maksājumi 

220,1 milj. euro apmērā, no kuriem 178,7 milj. euro ES fondu finansējums. 

Analizējot ES fondu finansējuma ieguldījumu apmēru uz 1 iedzīvotāju, kas sniedz priekšstatu 

par fondu ieguldījumu relatīvo lielumu, var novērot, ka Rīgas reģionā tas ir vismazākais (tikai 

367 euro/iedz.), bet Kurzemes reģionā un Latgales reģionā tas ir vislielākais (attiecīgi 783 

euro/iedz. un 764 euro/iedz.), kas ir vērtējams pozitīvi, proti, veicot lielākos ieguldījumus 

reģionā ar sliktākiem sociālekonomiskiem rādītājiem (skatīt attēlu Nr.6). 

Attēls Nr.6. 

ES fondu ieguldījumi uz 1 iedzīvotāju plānošanas reģionu dalījumā pret TAI 

 

Avots: VARAM veidots. Iedzīvotāju skaits – CSP dati uz 01.01.2019.; TAI – VRAA dati par 2018.gadu. 
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Pārējos reģionos ES fondu finansējuma ieguldījumu apmērs seko tam, cik liels ir reģiona 

teritorijas attīstības indekss – attiecīgi Vidzemes un Zemgales reģionu TAI vērtības ir 

augstākas, bet ES fondu finansējuma ieguldījumu apmēru uz 1 iedzīvotāju ir mazāks, salīdzinot 

ar Kurzemes un Latgales reģioniem. 

Apskatot ES fondu finansējuma ieguldījumus pašvaldību līmenī5, var secināt, ka projekti, kuros 

ir veikti maksājumi, ir realizēti 116 pašvaldībās6. Visvairāk ES fondu finansējums ir ieguldīts 

nacionālas nozīmes attīstības centros (9 republikas pilsētu pašvaldības7) – vairāk nekā 435 milj. 

euro, bet 21 reģionālas nozīmes attīstības centru8 pašvaldībās ieguldīts vismazāk – aptuveni 

224 milj. euro, savukārt 89 novadu pašvaldībās9 līdz 2019.gada 1.maijam ieguldīti 367 milj. 

euro (skatīt attēlā Nr.7). Pārējais ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda finansējums 

(444,3 milj. euro), kā jau iepriekš minēts, paredzēts “Visa Latvija” pozīcijai, līdz ar to šis 

finansējums netiek iekļauts aprēķinos un analīzē par reģioniem. 

Attēls Nr.7. 

Izmaksātais ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda finansējums pašvaldību grupu 

dalījumā 

 

Avots: VARAM veidots. Iedzīvotāju skaits – CSP dati uz 01.01.2019. 

Salīdzinot kopējos ieguldījumus pa reģionālas politikas noteiktajām mērķteritorijām10 , var 

secināt, ka vislielākie kopējie ieguldījumi ir veikti nacionālas nozīmes attīstības centros (9 

republikas pilsētu teritorijās). Kopējo ieguldījumu finansējuma apjoms uz vienu iedzīvotāju 

                                                 
5  Projekti īstenoti konkrētās pašvaldības teritorijā, atbilstoši KP VIS pieejamajai informācijai par projekta 

finansiālo ietekmi uz pašvaldības teritoriju (ieskaitīti arī tie projekti, kur pie finansējuma saņēmēja nav norādīta 

pašvaldība, pašvaldības iestāde vai pašvaldības kapitālsabiedrība). 
6 Gadījumos, kad viens projekts ir īstenots vairākās pašvaldībās, VARAM ir sadalījusi projekta finansējumu 

atbilstoši KP VIS pieejamajai informācijai par projekta finansiālo ietekmi uz teritoriju. 
7  Daugavpils, Jelgavas, Jēkabpils, Jūrmalas, Liepājas, Rēzeknes, Valmieras, Ventspils un Rīgas pilsētas 

pašvaldība. 
8  Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, Bauskas, Cēsu, Dobeles, Gulbenes, Krāslavas, Kuldīgas, Limbažu, Līvānu, 

Ludzas, Madonas, Ogres, Preiļu, Saldus, Siguldas, Smiltenes, Talsu, Tukuma un Valkas novada pašvaldība. 
9 Pašvaldības ārpus nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centriem. 
10  Latvijas reģionālajā politikā ir noteiktas mērķteritorijas jeb teritoriālais fokuss – nacionālas un reģionālas 

nozīmes attīstības centri, lauku attīstības telpa (89 novadu pašvaldības), Rīgas metropoles areāls, Baltijas jūras 

piekraste un Austrumu pierobeža. Reģionālās politikas ietvaros tiek sniegtas attīstības iespējas ikvienai Latvijas 

teritorijai, vienlaikus nosakot konkrētu teritoriālu fokusu, lai sniegtais atbalsts būtu mērķtiecīgs un radītu 

maksimālu atdevi. 
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vislielākais ir piekrastes pašvaldībām – 813 euro/iedz., bet vismazākais Rīgas metropoles areālā 

– 281 euro/iedz. (skatīt attēlu Nr.8). 

Attēls Nr.8. 

Ieguldījumu sadalījums pa reģionālās politikas mērķteritorijām 

 

Avots: VARAM veidots. Iedzīvotāju skaits – CSP dati uz 01.01.2019. 

Iepriekš aprakstītie ieguldījumi tiek iedalīti dažādās atbalsta jomās. VARAM sadarbībā ar 

Vadošo iestādi ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā ir noteikusi 13 atbalsta jomas kā 

ieguldījumu analīzes vienības. Uz 2019.gada 1.maiju ieguldījumi ir veikti visās jomās (skatīt 

tabulu Nr.1). 

Tabula Nr.1. 

ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda kopējo ieguldījumu sadalījums pa atbalsta 

jomām uz 2019.gada 1.maiju 

 

Nr. Atbalsta joma 
Kopējais 

finansējums, euro 

ES fondu 

finansējums, euro 

Projektu 

skaits 

1. Transports 539 013 324 453 455 096 68 

2. Izglītība 209 849 572 159 692 332 154 

3. Pētniecība un attīstība 204 642 335 145 010 663 182 

4. Uzņēmējdarbības atbalsts 197 512 956 153 303 584 121 

5. Vides aizsardzība 197 015 412 165 475 404 156 

6. Nodarbinātības veicināšana 163 974 493 105 587 552 10 

7. Energoefektivitāte 160 962 260 119 394 986 236 

8. Veselības aprūpe 53 525 527 47 203 763 130 

9. Tehniskā palīdzība 49 658 453 42 209 685 55 

10. Kultūra un tūrisms 44 378 367 35 786 909 15 

11. IKT 34 954 790 29 785 321 41 

12. Sociālā iekļaušana 15 327 812 13 101 800 30 

13. Publiskā pārvalde 4 772 284 4 056 441 7 

 Kopā 1 875 587 583 1 474 063 535 1 205 

Avots: VARAM veidots. 

Transporta jomas attīstībā 68 projektos ieguldīti vairāk nekā 539 milj. euro (t.sk. ES fondu 

finansējums 453 milj. euro), kas ir 29% no kopējiem veiktajiem ieguldījumiem. Savukārt 
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salīdzinoši nelieli ieguldījumi veikti sociālās iekļaušanas un publiskās pārvaldes jomās  

(sadalījumu starp atbalsta jomām skatīt attēlā Nr.9).  

Attēls Nr.9. 

ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda finansējums pa atbalsta jomām, % 

 

Avots: VARAM veidots. 

Izglītības jomā veikti kopējie ieguldījumi 209 milj. euro apmērā (t.sk. 159 milj. euro ES fondu 

finansējums), savukārt uzņēmējdarbības veicināšanai – 197 milj. euro (t.sk. 153 milj. euro ES 

fondu finansējums), kas ir 11% no kopējiem ieguldījumiem. Ja salīdzina katras jomas projektu 

skaitu, tad jāsecina, ka visvairāk (182) ir īstenoti pētniecības un attīstības projekti (209 milj. 

euro jeb 11% no kopējiem veiktajiem ieguldījumiem), kuru mērķis ir palielināt Latvijas 

zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti, veicināt privātā sektora investīcijas, 

kā arī veicināt inovāciju ieviešanu komersantos. 

Analizējot reģionāli kopējo ieguldījumu sadalījumu pa jomām, var secināt, ka lielākajā daļā no 

jomām visvairāk ieguldīts Rīgas reģionā. Jāatzīmē, ka divās atbalsta jomās kā vienīgā 

īstenošanas vieta ir noteikta “Visa Latvija” – nodarbinātības veicināšanā un publiskajā pārvaldē 

(skatīt attēlu Nr.10). 

Attēls Nr.10. 

Ieguldījumu sadalījums reģionāli pa atbalsta jomām 

 

Avots: VARAM veidots. 
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Atbilstoši pieejamajai informācijai KP VIS, tika izveidota tabula Nr.2, kurā ir attēloti visi SAM 

(kā arī to atbalsta jomas), par kuriem veikti maksājumi līdz 2019.gada 1.maijam. 

Tabula Nr.2. 

Specifiskie atbalsta mērķi, par kuriem veikti maksājumi no 2014.gada 1.janvāra līdz 

2019.gada 1.maijam 

SAM 

numurs 
SAM nosaukums 

Kopējie 

ieguldījumi 

ES fondu 

finansējums 
Atbalsta joma 

1.1.1. 
Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju 

piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā 
125 389 126 104 284 845 

Pētniecība un 

attīstība 

1.2.1. Veicināt privātā sektora investīcijas P&A 67 829 228 33 159 738 
Pētniecība un 

attīstība 

1.2.2. Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos 11 423 981 7 566 079 
Pētniecība un 

attīstība 

2.1.1. Uzlabot elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamību lauku teritorijās 2 299 626 1 954 683 IKT 

2.2.1. 
Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes 

un privātā sektora mijiedarbību 
32 655 163 27 830 638 IKT 

3.1.1. 
Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās 

nozarēs 
26 922 819 15 289 773 

Uzņēmējdarbības 

atbalsts 

3.1.2. Palielināt straujas izaugsmes komersantu skaitu 77 044 032 61 547 591 
Uzņēmējdarbības 

atbalsts 

3.2.1. Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju 40 756 237 33 306 271 
Uzņēmējdarbības 

atbalsts 

3.3.1. 

Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības 

attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai 
specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām 

47 966 498 39 060 085 
Uzņēmējdarbības 

atbalsts 

3.4.1. 
Paaugstināt tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci komercdarbības 

vides uzlabošanas sekmēšanai 
4 823 370 4 099 865 

Uzņēmējdarbības 

atbalsts 

3.4.2. 
Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide labāka tiesiskā regulējuma izstrādē mazo un 
vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas 

jomās 

4 772 284 4 056 441 Publiskā pārvalde 

4.1.1. 
Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju 

uz AER apstrādes rūpniecības nozarē 
19 049 958 6 385 805 Energoefektivitāte 

4.2.1. Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās 64 768 089 54 361 015 Energoefektivitāte 

4.2.2. 
Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes 
paaugstināšanu un AER izmantošanu pašvaldību ēkās 

29 612 783 22 452 724 Energoefektivitāte 

4.3.1. Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē 20 833 097 14 592 617 Energoefektivitāte 

4.4.1. Attīstīt ETL uzlādes infrastruktūru Latvijā 3 738 762 3 177 948 Energoefektivitāte 

4.5.1. Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru 22 959 570 18 424 878 Energoefektivitāte 

5.1.1. Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās 7 132 414 6 280 384 Vides aizsardzība 

5.1.2. Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās 18 382 543 15 625 162 Vides aizsardzība 

5.2.1. Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju 9 519 564 8 105 008 Vides aizsardzība 

5.3.1. 
Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un 
nodrošināt pieslēgšanas iespējas 

45 371 734 35 598 445 Vides aizsardzība 

5.4.1. Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas 3 787 755 3 072 721 Vides aizsardzība 

5.4.2. 
Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku 
novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā 

9 215 287 7 831 021 Vides aizsardzība 

5.5.1. 
Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to 

saistītos pakalpojumus 
17 681 910 14 205 986 Kultūra un tūrisms 

5.6.1. 
Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko 

izmantošanu 
26 696 458 21 580 923 Kultūra un tūrisms 

5.6.2. 
Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību 

integrētajām attīstības programmām 
91 004 772 78 251 523 Vides aizsardzība 

5.6.3. Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija 12 601 341 10 711 140 Vides aizsardzība 

6.1.1. Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti 64 029 312 52 914 908 Transports 

6.1.2. Veicināt drošību un vides prasību ievērošanu starptautiskajā lidostā “Rīga” 1 878 439 475 957 Transports 

6.1.3. 
Nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru uz Rīgas maģistrālajiem pārvadiem un novērst 
maģistrālo ielu fragmentāro raksturu 

19 174 350 17 069 815 Transports 

6.1.4. Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu 34 937 957 26 850 140 Transports 

6.1.5. Valsts galveno autoceļu segu pārbūve, nestspējas palielināšana 213 294 343 181 300 192 Transports 

6.3.1. Palielināt reģionālo mobilitāti, uzlabojot valsts reģionālo autoceļu kvalitāti 205 698 924 174 844 085 Transports 
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Tabulas Nr.2. trupinājums. 

SAM 

numurs 
SAM nosaukums 

Kopējie 

ieguldījumi 

ES fondu 

finansējums 
Atbalsta joma 

7.1.1. 
Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus 

pieprasījumam. 
53 152 783 44 681 647 

Nodarbinātības 

veicināšana 

7.1.2. 
Izveidot Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu, nodrošinot tās sasaisti ar 

Nodarbinātības barometru 
1 356 099 1 152 684 

Nodarbinātības 

veicināšana 

7.2.1. 
Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un 

izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros 
69 108 124 32 917 854 

Nodarbinātības 

veicināšana 

7.3.1. Uzlabot darba drošību, it īpaši, bīstamo nozaru uzņēmumos 1 268 612 1 078 320 
Nodarbinātības 

veicināšana 

7.3.2. Paildzināt gados vecāku  nodarbināto darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību 560 447 476 380 
Nodarbinātības 

veicināšana 

8.1.1. 
Palielināt modernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju 
programmu skaitu 

22 858 159 19 429 435 Izglītība 

8.1.2. Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi 98 663 741 65 065 217 Izglītība 

8.1.3. Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu 30 838 376 26 331 779 Izglītība 

8.1.4. 
Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, t.sk. medicīnas un 

radošās industrijas, studiju mācību vidi koledžās 
4 900 948 4 165 806 Izglītība 

8.2.1. Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu 1 679 297 1 427 403 Izglītība 

8.2.2. 
Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās 

specializācijas jomās 
2 703 633 2 298 088 Izglītība 

8.2.3. Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās 1 409 887 1 198 404 Izglītība 

8.2.4. Nodrošināt atbalstu EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei 946 963 804 918 Izglītība 

8.3.1. Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu 7 479 979 6 357 983 Izglītība 

8.3.2. 
Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču 
attīstībai 

8 324 845 7 076 118 Izglītība 

8.3.3. 

Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA 

īstenotajos pasākumos jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai 

jauniešu centru darbībā 

3 715 339 3 158 038 Izglītība 

8.3.4. 
Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences 

pasākumus 
3 123 238 2 654 752 Izglītība 

8.3.5. 
Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības 

iestādēs 
8 302 427 7 057 063 Izglītība 

8.3.6. Ieviest izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu 2 243 461 1 906 942 Izglītība 

8.4.1. Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci 4 098 648 3 483 851 Izglītība 

8.5.1. 
Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības 

darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā 
2 387 485 2 029 362 Izglītība 

8.5.2. Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai 3 933 863 3 343 784 Izglītība 

8.5.3. 
Nodrošināt profesionālās izglītības iestāžu efektīvu pārvaldību un iesaistītā personāla 

profesionālās kompetences pilnveidi 
2 239 281 1 903 389 Izglītība 

9.1.1. Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku  iekļaušanos darba tirgū 38 528 429 25 280 667 
Nodarbinātības 

veicināšana 

9.1.2. Palielināt bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū 988 280 840 038 Sociālā iekļaušana 

9.1.3. Paaugstināt resocializācijas sistēmas efektivitāti 1 131 526 961 797 Sociālā iekļaušana 

9.1.4. 
Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā un darba 

tirgū 
3 225 103 2 741 338 Sociālā iekļaušana 

9.2.1. 
Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar 

riska situācijās esošām personām 
3 116 638 2 649 142 Sociālā iekļaušana 

9.2.2. 

Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā 

un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un 
bērniem 

6 150 253 5 227 715 Sociālā iekļaušana 

9.2.3. 

Atbalstīt prioritāro (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, perinatālā un neonatālā perioda 

aprūpes un garīgās veselības) veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju un 
kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu, jo īpaši sociālās atstumtības un 

nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības uzlabošanai 

2 321 010 1 972 858 Veselības aprūpe 

9.2.4. 
Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo 

īpaši, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem 
14 086 920 11 973 882 Veselības aprūpe 

9.2.5. 
Uzlabot pieejamību ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz 

pakalpojumus prioritārajās veselības jomās iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Rīgas 
1 154 007 980 906 Veselības aprūpe 

9.2.6. Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju 717 274 609 683 Veselības aprūpe 

9.3.1. 
Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar 

invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā 
716 013 681 771 Sociālā iekļaušana 
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Tabulas Nr.2. trupinājums. 

SAM 

numurs 
SAM nosaukums 

Kopējie 

ieguldījumi 

ES fondu 

finansējums 
Atbalsta joma 

9.3.2. 

Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, 

teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot 

veselības aprūpes infrastruktūru 

35 246 316 31 666 433 Veselības aprūpe 

10.1.1. 
Tehniskā palīdzība “Atbalsts ESF ieviešanai un vadībai” Palielināt KP fondu 
izvērtēšanas kapacitāti 

808 111 686 894 Tehniskā palīdzība 

10.1.2. 
Tehniskā palīdzība “Atbalsts ESF ieviešanai un vadībai” Paaugstināt informētību par KP 

fondiem, sniedzot atbalstu informācijas un komunikācijas pasākumiem 
2 714 485 2 307 312 Tehniskā palīdzība 

10.1.3. 
Tehniskā palīdzība “Atbalstīt un uzlabot Kohēzijas politikas fondu ieviešanu, 
uzraudzību, kontroli, revīziju, horizontālās politikas principu koordinēšanu un pilnveidot 

e-kohēziju” 

203 814 173 242 Tehniskā palīdzība 

11.1.1. 
Tehniskā palīdzība “Atbalsts ERAF ieviešanai un vadībai” Atbalstīt un pilnveidot KP 
fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību un kontroli 

22 062 659 18 753 261 Tehniskā palīdzība 

12.1.1. 
Tehniskā palīdzība “Atbalsts KF ieviešanai un vadībai” Uzlabot KP fondu plānošanu, 

ieviešanu, uzraudzību, kontroli, revīziju un  atbalstīt e-kohēziju 
23 869 383 20 288 976 Tehniskā palīdzība 

 Kopā 1 875 587 583 1 474 063 535  

Avots: VARAM veidots. 

Zemāk redzamajos attēlos (kartēs) parādīti ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda 

veiktie maksājumi teritoriālā dalījumā: 

- kopējie ieguldījumi pašvaldību dalījumā – ieguldījumi, kas veikti konkrētās pašvaldības 

teritorijā (attēls Nr.11); 

- ES fondu finansējums uz vienu iedzīvotāju pašvaldību dalījumā – ES fondu ieguldījumi, 

kas veikti konkrētās pašvaldības teritorijā (attēls Nr.12); 

- kopējie ieguldījumi pašvaldību dalījumā – ieguldījumi, kur finansējuma saņēmēji ir 

pašvaldības, pašvaldību iestādes, pašvaldību aģentūras, pašvaldību kapitālsabiedrības 

(attēls Nr.13); 

- ES fondu finansējums uz vienu iedzīvotāju pašvaldību dalījumā – ES fondu ieguldījumi, 

kur finansējuma saņēmēji ir pašvaldības, pašvaldību iestādes, pašvaldību aģentūras, 

pašvaldību kapitālsabiedrības (attēls Nr.14). 
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Attēls Nr.11. ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda veiktie maksājumi pašvaldību dalījumā no 2014.gada 1.janvāri līdz 2019.gada 

1.maijam, euro (VARAM veidots)  
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Attēls Nr.12. ES fondu finansējums uz vienu iedzīvotāju pašvaldību dalījumā no 2014.gada 1.janvāri līdz 2019.gada 1.maijam, euro (VARAM 

veidots) 
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Attēls Nr.13. ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda veiktie maksājumi pašvaldību dalījumā (ieguldījumi, kur finansējuma saņēmēji 

ir pašvaldības, pašvaldību iestādes, pašvaldību aģentūras, pašvaldību kapitālsabiedrības) no 2014.gada 1.janvāri līdz 2019.gada 1.maijam, 

euro (VARAM veidots) 
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Attēls Nr.14. ES fondu finansējums uz vienu iedzīvotāju pašvaldību dalījumā (ieguldījumi, kur finansējuma saņēmēji ir pašvaldības, 

pašvaldību iestādes, pašvaldību aģentūras, pašvaldību kapitālsabiedrības) no 2014.gada 1.janvāri līdz 2019.gada 1.maijam, euro (VARAM 

veidots) 
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Atbilstoši pieejamajai informācijai KP VIS, uz 2019.gada 1.maiju starp nacionālas nozīmes 

attīstības centriem visvairāk ir ieguldīts Rīgas pašvaldības teritorijā – veiktie maksājumi veido 

40% no kopējiem ieguldījumiem pašvaldību grupā (219,2 milj. euro), bet Liepājas pašvaldības 

teritorija, kura starp republikas pilsētām atrodas otrajā vietā pēc kopējo ieguldījumu 

kopsummas, ieguldīti 67,5 milj. euro jeb 12% no kopējā apjoma. Galvenokārt Rīgas pilsētā 

veikti maksājumi pētniecības un attīstības (46% jeb 99,9 milj. euro no kopā veiktajiem 

ieguldījumiem pašvaldības teritorijā), kā arī izglītības jomā (37,5 milj. euro jeb 17%). Starp 

nacionālas nozīmes attīstības centriem vismazāk veikti maksājumi Jēkabpils un Valmieras 

pašvaldību teritorijās, attiecīgi 2% (12,5 milj. euro) un 3% (14,8 milj. euro) no kopējā apjoma 

pašvaldību grupā. 

No 21 reģionālas nozīmes attīstības centriem, kopējie ieguldījumi veikti visās pašvaldībās – 

visvairāk Gulbenes novada pašvaldības teritorijā (26,7 milj. euro jeb 9% no kopējā apjoma 

pašvaldību grupā), kā arī Ogres novada (23,5 milj. euro) un Dobeles novada (23,5 milj. euro) 

pašvaldību teritorijās. Visās trīs pašvaldībās lielāko daļu veido ieguldījumi transporta jomā – 

Dobeles novada pašvaldības teritorijā 43%, Ogres novada pašvaldības teritorijā 44%, bet 

Gulbenes novada pašvaldības teritorijā vairāk nekā 56% no kopējiem veiktajiem ieguldījumiem 

pašvaldības teritorijā. Vismazāk starp reģionālas nozīmes attīstības centriem veikti maksājumi 

Balvu novada (3,6 milj. euro), Bauskas novada (5,8 milj. euro) un Krāslavas novada (5,9 milj. 

euro) pašvaldību teritorijās. 

Savukārt no 89 novadu pašvaldību grupas kopējie ieguldījumi veikti 86 pašvaldību teritorijās – 

visvairāk Daugavpils novada pašvaldības teritorijā (16% jeb 48,5 milj. euro no kopējā 

ieguldījumu apjoma pašvaldību grupā), Garkalnes novada (19,2 milj. euro) un Salaspils novada 

(18,8 milj. euro) pašvaldību teritorijās. Arī šo pašvaldību teritorijās visvairāk ieguldīts 

transporta jomā – Salaspils novada pašvaldības teritorijā 25%, Garkalnes novada pašvaldības 

teritorijā 61%, bet Daugavpils novada pašvaldības teritorijā vairāk nekā 80% no kopējiem 

veiktajiem ieguldījumiem pašvaldības teritorijā. Uz 2019.gada 1.maiju starp 89 novadu 

pašvaldībām mazāk par 100 tūkst. euro kopējie ieguldījumi ir veikti 15 pašvaldību teritorijās – 

vismazāk Lubānas novada un Vārkavas novada pašvaldību teritorijās (abos novados kopējie 

ieguldījumi mazāk par 10 tūkst. euro). Vienīgās 89 novadu pašvaldību teritorijas, kurās līdz šim 

nav veikti ieguldījumi, ir Ērgļu novada, Sējas novada un Zilupes novada pašvaldību teritorijas. 

Analizējot pieejamo informāciju no KP VIS, kas atspoguļota 12.attēlā, var secināt, ka 24 

pašvaldību teritorijās ES fondu ieguldījumi uz vienu iedzīvotāju ir lielāki par 1100 euro (Preiļu 

novada pašvaldības teritorijā 1 200 euro/iedz., bet Rucavas novada pašvaldības teritorijā pat 

5 628 euro/iedz.). Mazāk kā 100 euro/iedz. ES fondu ieguldījumi ir veikti 27 pašvaldību 

teritorijās, no kurām visas ir no 89 novadu pašvaldību grupas. 

Vērtējot kopumā starp visām pašvaldībām, jāsecina, ka galvenokārt starp kopējiem 

ieguldījumiem, kas veikti kādas pašvaldības teritorijā, pārliecinoši dominē ieguldījumi 

transporta jomā – valsts galveno autoceļu segumu pārbūve un to nestspējas palielināšana, 

reģionālo autoceļu kvalitātes pārbūve un rekonstrukcija, lai palielinātu un uzlabotu reģionālo 

mobilitāti un sasniedzamību starp pašvaldībām, kurās tiek īstenoti attiecīgie projekti. Visvairāk 

transporta jomā veikti maksājumi SAM 6.1.5. un SAM 6.3.1. ietvaros – attiecīgi 213 milj. euro 

(t.sk. 181 milj. euro ES fondu finansējums) un 205 milj. euro (t.sk. 174 milj. euro ES fondu 

finansējums). Transporta jomā projektiem ir uzskaitīta pašvaldību vai pašvaldības teritorija, 

kurās attiecīgais projekts tiek īstenots, tādējādi finansējums attiecināms uz pašvaldību vai 

reģionu līmeni. Tas nozīmē, ka ieguldījumi pašvaldību teritorijā tika uzskaitīti pēc tā, kurā 

konkrētais projekts realizēts (īstenošanas vieta), neatkarīgi no tā, kas ir finansējuma saņēmējs 

vai projekta iesniedzējs. 
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Taču, lai precīzāk saprastu, kādi ir kopējie ieguldījumi, ko veikušas pašas pašvaldības, ziņojuma 

ietvaros kopējie ieguldījumi un ES fondu ieguldījumi tika analizēti arī pēc tā, kas ir finansējuma 

saņēmēji – šajā gadījumā pašvaldības, pašvaldību iestādes, pašvaldību aģentūras, pašvaldību 

kapitālsabiedrības, lai precīzāk noteiktu, kādi ir tieši pašvaldību veiktie ieguldījumi. 

Apskatot ES fondu finansējuma ieguldījumus pašvaldību līmenī (finansējuma saņēmējas ir 

pašvaldības), var secināt, ka projekti, kuros ir veikti maksājumi, ir realizēti 113 pašvaldībās. 

Visvairāk ES fondu finansējums ir ieguldīts nacionālas nozīmes attīstības centros – vairāk nekā 

223 milj. euro, bet 89 novadu pašvaldībās ieguldīts vismazāk – aptuveni 76 milj. euro, savukārt 

21 reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās līdz 2019.gada 1.maijam ieguldīti 102 milj. 

euro (skatīt attēlā Nr.15). 

Attēls Nr.15. 

Izmaksātais ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda finansējums pašvaldību grupu 

dalījumā, kur finansējuma saņēmēji ir pašvaldības11  

 

Avots: VARAM veidots. Iedzīvotāju skaits – CSP dati uz 01.01.2019. 

Analizējot ieguldījumus pēc finansējuma saņēmēja, starp nacionālas nozīmes attīstības 

centriem visvairāk ieguldījumi veikti Rīgas pilsētā – veiktie maksājumi veido 30% no kopējiem 

ieguldījumiem pašvaldību grupā (81,6 milj. euro, no kuriem 67,8 milj. euro ir ES fondu 

finansējums), bet vismazākie ieguldījumi līdz 2019.gada 1.maijam veikti Jūrmalas un 

Valmieras pilsētās, attiecīgi 5,2 milj. euro un 9,6 milj. euro. Savukārt pārējās republikas pilsētās 

kopējie ieguldījumi veikti no 11,5 milj. euro (Jēkabpilī) līdz 45,6 milj. euro (Daugavpilī). 

No 21 reģionālas nozīmes attīstības centriem, kopējie ieguldījumi veikti visās pašvaldībās – 

visvairāk Siguldas novadā (13,9 milj. euro jeb 10% no kopējā apjoma pašvaldību grupā), kā arī 

Līvānu novadā (10,9 milj. euro) un Dobeles novadā (10,3 milj. euro). Vismazāk starp 

reģionālas nozīmes attīstības centriem veikti maksājumi Krāslavas novadā (1,8 milj. euro), 

Madonas novadā (2,5 milj. euro) un Balvu novadā (3,1 milj. euro). 

Savukārt no 89 novadu pašvaldību grupas kopējie ieguldījumi veikti 83 pašvaldībās – visvairāk 

Ādažu novadā (16% jeb 12,8 milj. euro no kopējā ieguldījumu apjoma pašvaldību grupā), 

Ikšķiles novadā (8,7 milj. euro) un Mārupes novadā (6,6 milj. euro). Vienīgās 89 novadu 

                                                 
11 Kopējie ieguldījumi un ES fondu ieguldījumi pašvaldību dalījumā – ieguldījumi, kur finansējuma saņēmēji ir 

pašvaldības, pašvaldību iestādes, pašvaldību aģentūras, pašvaldību kapitālsabiedrības. 
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pašvaldības, kurās līdz šim nav veikti maksājumi par kādu projektu, ir Babītes novads, Durbes 

novads, Ērgļu novads, Krimuldas novads, Sējas novads un Zilupes novads. 

Vērtējot ieguldījumus pa atbalsta jomām, jāsecina, ka lielākos ieguldījumus pašvaldības 

veikušas vides aizsardzības, izglītības un energoefektivitātes jomās (skatīt tabulā Nr.3.). 

Tabula Nr.3. 

ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda kopējo ieguldījumu sadalījums pa atbalsta 

jomām uz 2019.gada 1.maiju, kur finansējuma saņēmēji ir pašvaldības12  

 

Nr. Atbalsta joma 
Kopējais 

finansējums, euro 

ES fondu 

finansējums, euro 

1. Vides aizsardzība 147 296 676 123 203 073 

2. Izglītība 134 403 066 95 562 802 

3. Energoefektivitāte 65 297 971 51 694 377 

4. Transports 54 112 307 43 919 954 

5. Uzņēmējdarbības atbalsts 47 966 498 39 060 085 

6. Kultūra un tūrisms 44 378 367 35 786 909 

7. Veselības aprūpe 12 505 469 10 629 648 

8. IKT 1 290 580 1 147 500 

9. Sociālā iekļaušana 700 083 668 230 

10. Tehniskā palīdzība 426 297 362 353 

 Kopā 508 377 313 402 034 930 

Avots: VARAM veidots. 

Lai arī lielākos ieguldījumus pašvaldības veikušas vides aizsardzības jomā, tomēr var uzskatīt, 

ka visnozīmīgākie ieguldījumi līdz šim ir veikti uzņēmējdarbības atbalsta jomā. Tas ir, 

atbilstoši Vadošās iestādes SAM dalījumam pa darbības (atbalsta) jomām, SAM 5.6.2. 

“Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām 

attīstības programmām” (līdz 2019.gada 1.maijam pašvaldībās šajā SAM veikti kopējie 

ieguldījumi 91 milj. euro  apmērā, no kuriem 78,2 milj. euro ir ES fondu finansējums) ir iekļauts 

vides aizsardzības jomā, taču tā mērķis un rezultāti ir ekonomiska rakstura – jaunu darba vietu 

izveide, kā arī nefinanšu investīciju piesaiste. Līdz ar to var uzskatīt, ka lielākos ieguldījumus 

pašvaldības patiesībā veikušas uzņēmējdarbības atbalsta jomā (kopā ar SAM 5.6.2. veiktajiem 

ieguldījumiem tie ir vairāk nekā 138,9 milj. euro, no kuriem 117 milj. euro ir ES fondu 

finansējums). 

Ņemot vērā uzņēmējdarbības un transporta jomas nozīmi pašvaldību attīstībā, ziņojuma 

3.nodaļā detalizētāk tiks analizēti ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda 

uzņēmējdarbības atbalsta jomā, kā arī transporta jomā faktiskie sasniegtie rezultāti. 

 

                                                 
12 Kopējie ieguldījumi un ES fondu ieguldījumi pašvaldību dalījumā – ieguldījumi, kur finansējuma saņēmēji ir 

pašvaldības, pašvaldību iestādes, pašvaldību aģentūras, pašvaldību kapitālsabiedrības. 
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3. Sasniegtie rādītāji ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā 

3.1. ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda uzņēmējdarbības atbalsta 

jomas rezultāti 

Analītiskā ziņojuma 2.nodaļā minēts, ka uzņēmējdarbības atbalstam no 2014.gada 1.janvāra 

līdz 2019.gada 1.maijam kopējie ieguldījumi ir 197 milj. euro (t.sk. 153 milj. euro ES fondu 

finansējums). Atbilstoši pieejamajai informācijai KP VIS, uz 2019.gada 1.maiju 

uzņēmējdarbības jomā bija veikti maksājumi par SAM 3.1.1. “Sekmēt MVK izveidi un 

attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs” (ES fondu finansējums 15,3 

milj. euro), SAM 3.1.2. “Palielināt straujas izaugsmes komersantu skaitu” (ES fondu 

finansējums 61,5 milj. euro), SAM 3.2.1. “Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un 

pakalpojumu eksporta proporciju” (ES fondu finansējums 33,3 milj. euro), SAM 3.3.1. 

“Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai 

atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai 

un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” (ES fondu finansējums 39,1 milj. euro) un SAM 

3.4.1. “Paaugstināt tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci komercdarbības 

vides uzlabošanas sekmēšanai” (ES fondu finansējums 4,1 milj. euro). 

Uzņēmējdarbības atbalsta jomas specifiskie atbalsta mērķi paredz gan veicināt apstrādes 

rūpniecības komersantu paplašināšanos un jaunu komersantu veidošanos, atbalstot industriālo 

telpu izveidi reģionos, kā arī atbalstīt jaunu dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu komersantu 

izveidi un attīstību Latvijas reģionos. Tāpat uzņēmējdarbības atbalsta jomas rezultāti paredz 

palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai 

atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai 

un balstoties uz mazo (sīko) un vidējo komersantu bez valsts vai pašvaldību kapitāla daļas, 

individuālo komersantu, kā arī zemnieku un zvejnieku saimniecību vajadzībām. 

Ņemot vērā, ka ieguldījumiem uzņēmējdarbības infrastruktūrā ir būtiska ietekme uz reģionu 

ekonomisko attīstību, attiecīgi ziņojuma 3.1.apakšnodaļas turpinājumā padziļināti tiks 

analizēti: 

- EM pārziņā esošā SAM 3.1.1. “Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes 

rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs” pasākums 3.1.1.5. “Atbalsts ieguldījumiem 

ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai”; 

- VARAM pārziņā esošie divi specifiskie atbalsta mērķi, kuri vērsti uz uzņēmējdarbības 

attīstību reģionos – SAM 3.3.1. “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot 

ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās 

noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju 

vajadzībām” un SAM 5.6.2. “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas 

atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”13. 

Tiek analizēti tieši SAM 3.3.1., SAM 5.6.2. un SAM 3.1.1. pasākuma 3.1.1.5. rezultāti (faktiski 

sasniegtie rādītāji uz 2019.gada 10.decembri), jo šo aktivitāšu ietvaros tiek radītas jaunas darba 

vietas, kā arī piesaistītas nefinanšu investīcijas no privātā sektora puses, kas ir būtiski teritoriju 

ekonomiskās attīstības izaugsmē. 

                                                 
13 Kā jau iepriekš 2.nodaļā minēts, tad atbilstoši Vadošās iestādes SAM dalījumam pa darbības jomām, SAM 5.6.2. 

ir iekļauts vides aizsardzības jomā, taču analītiskā ziņojumā 3.1.apakšnodaļā SAM 5.6.2. tiek analizēts kā 

uzņēmējdarbības SAM, jo tā mērķis un rezultāti ir ekonomiska rakstura – jaunu darba vietu izveide, kā arī 

nefinanšu investīciju piesaiste. 
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Kopumā SAM 3.3.1., SAM 5.6.2. un SAM 3.1.1. pasākuma 3.1.1.5. ietvaros uz 2019.gada 

10.decembri ir izveidotas 1 238 jaunas darba vietas, no kurām visvairāk SAM 5.6.2. ietvaros 

– 677 darba vietas (skatīt attēlā Nr.16). 

Attēls Nr.16. 

Izveidotās darba vietas (kopā SAM 3.3.1., SAM 5.6.2. un SAM 3.1.1.5.), skaits 

Avots: VARAM veidots pēc datiem no KP VIS uz 2019.gada 10.decembri. 

Vērtējot starp pašvaldībām, jāsecina, ka jaunas darba vietas ir izveidotas 36 pašvaldībās – 

visvairāk Kuldīgas novadā (167 darba vietas), Līvānu novadā (113), Dobeles novadā (112), kā 

arī Ventspils pilsētā (106). Līvānu novada un Ventspils pilsētas pašvaldībās rezultātu veido 

tikai SAM 5.6.2. ietvaros izveidotās darba vietas, savukārt Kuldīgas novada pašvaldībā jaunas 

darba vietas ir izveidotas gan SAM 5.6.2., gan SAM 3.1.1. pasākuma 3.1.1.5. ietvaros, attiecīgi 

163 un 4 darba vietas. Kuldīgas novada pašvaldības sasniegtais rezultāts SAM 5.6.2. ietvaros 

ir lielākais starp visām pašvaldībām, kurās radītas jaunas darba vietas šajā SAM. 

Divu SAM ietvaros jaunas darba vietas ir izveidotas arī Dobeles novadā (SAM 3.3.1. ietvaros 

30 darba vietas un SAM 5.6.2. – 82 darba vietas), Gulbenes novadā (SAM 5.6.2. ietvaros 80 

darba vietas un SAM 3.1.1. pasākuma 3.1.1.5. – 12 darba vietas), Tukuma novadā (SAM 5.6.2. 

ietvaros 43 darba vietas un SAM 3.1.1. pasākuma 3.1.1.5. – 8 darba vietas), Saldus novadā 

(SAM 5.6.2. ietvaros 14 darba vietas un SAM 3.1.1. pasākuma 3.1.1.5. – 9 darba vietas) un 

Bauskas novadā (SAM 3.3.1. ietvaros 10 darba vietas un SAM 5.6.2. – 11 darba vietas). 

Kopumā SAM 3.3.1. ietvaros visvairāk darba vietas izveidotas Jelgavas novadā (82), Liepājas 

pilsētā (70) un Valmieras pilsētā (61), bet SAM 3.1.1. pasākuma 3.1.1.5. ietvaros visvairāk 

darba vietu izveidots Lielvārdes novadā (17), Gulbenes novadā (12), Engures novadā (11) un 

Jelgavas pilsētā (11). 

Ja salīdzina SAM 3.3.1., SAM 5.6.2. un SAM 3.1.1. pasākuma 3.1.1.5. kopējos sasniegtos darba 

vietu rezultātus starp plānošanas reģioniem, var secināt, ka Kurzemes reģionā izveidotas 

visvairāk jaunas darba vietas – 366, kas ir 30% no kopējā sasniegtā rezultāta, bet Zemgales 

reģionā un Vidzemes reģionā izveidotas attiecīgi 301 un 258 jaunas darba vietas. Līdz 
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2019.gada 10.decembrim vismazāk jaunas darba vietas ir izveidotas Rīgas reģionā (200) un 

Latgales reģionā (113). 

Kā otrs iznākuma rādītājs augstākminētajās aktivitātēs ir noteikts piesaistītās nefinanšu 

investīcijas no privātā sektora puses. No 2014.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 10.decembrim 

SAM 3.3.1., SAM 5.6.2. un SAM 3.1.1. pasākuma 3.1.1.5. ietvaros kopā ir piesaistītas 

nefinanšu investīcijas 164,2 milj. euro apmērā no privātā sektora puses (skatīt 

attēlā Nr.17). 

Attēls Nr.17. 

Piesaistītās nefinanšu investīcijas (kopā SAM 3.3.1., SAM 5.6.2. un SAM 3.1.1.5.), euro 

 

Avots: VARAM veidots pēc datiem no KP VIS uz 2019.gada 10.decembri. 

Nefinanšu investīcijas no privātā sektora puses ir piesaistītas 34 pašvaldībās – visvairāk 

Dobeles novadā (32,9 milj. euro), Gulbenes novadā (23,4 milj. euro), Kuldīgas novadā (14,1 

milj. euro), kā arī Jelgavas novadā (12,8 milj. euro). Dobeles novada pašvaldība ir vienīgā, kurā 

ir piesaistītas nefinanšu investīcijas visu trīs aktivitāšu ietvaros, visvairāk SAM 5.6.2. – vairāk 

kā 31,9 milj. euro. Vairākās pašvaldībās, piemēram, Gulbenes novadā, Kuldīgas novadā, 

Jelgavas novadā, Liepājas pilsētā u.c., ir piesaistītas nefinanšu investīcijas divu aktivitāšu 

ietvaros. Savukārt pusē jeb 17 pašvaldībās nefinanšu investīcijas ir piesaistītas vienas 

aktivitātes ietvaros. 

Ja salīdzina starp visām trim uzņēmējdarbības aktivitātēm, tad vislielākais nefinanšu investīciju 

apjoms uz 2019.gada 10.decembri ir piesaistīts SAM 5.6.2. ietvaros – aptuveni 98 milj. euro, 

kas ir 60% no kopējā aktivitāšu apjoma, bet vismazākais SAM 3.1.1. pasākuma 3.1.1.5. ietvaros 

– nedaudz mazāk kā 12 milj. euro. 

Vērtējot reģionālā dalījumā, jāsecina, ka Zemgales reģionā piesaistīts vislielākais nefinanšu 

investīciju apjoms – 60,2 milj. euro, kas ir 37% no kopējā sasniegtā rezultāta, bet Vidzemes 

reģionā piesaistīti 44,8 milj. euro jeb 27% no kopējā apjoma. Vismazākais nefinanšu investīciju 

apjoms ir piesaistīts Rīgas un Latgales reģionos – attiecīgi 24,2 milj. euro un 4,3 milj. euro. 
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3.2. ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda transporta jomas rezultāti 

Atbilstoši pieejamajai informācijai KP VIS, uz 2019.gada 1.maiju transporta jomā bija veikti 

maksājumi par SAM 6.1.1. “Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla 

mobilitāti” (ES fondu finansējums 52,9 milj. euro), SAM 6.1.2. “Veicināt drošību un vides 

prasību ievērošanu starptautiskajā lidostā “Rīga”” (ES fondu finansējums 0,5 milj. euro), 

SAM 6.1.3. “Nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru uz Rīgas maģistrālajiem pārvadiem un 

novērst maģistrālo ielu fragmentāro raksturu” (ES fondu finansējums 17,1 milj. euro), 

SAM 6.1.4. “Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu” (ES fondu finansējums 26,8 milj. 

euro), SAM 6.1.5. “Valsts galveno autoceļu segu pārbūve, nestspējas palielināšana” (ES fondu 

finansējums 181,3 milj. euro) un SAM 6.3.1. “Palielināt reģionālo mobilitāti, uzlabojot valsts 

reģionālo autoceļu kvalitāti” (ES fondu finansējums 174,8 milj. euro).  

Transporta jomas specifiskie atbalsta mērķi paredz uzlabot drošības līmeni ostās un novērst 

problemātisko punktu radītos ierobežojumus Eiropas transporta tīkla infrastruktūras darbībā, 

novērst infrastruktūras pārrāvumus pilsētās un radīt alternatīvu maršrutu tranzīta un kravas 

transportam, atdalot no vietējās nozīmes sabiedriskā transporta plūsmām. Tāpat ieguldījumi 

transporta jomā ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā paredz uzlabot kvalitāti valsts 

galvenajiem autoceļiem, kas atrodas TEN-T autoceļu tīklā, veicot valsts autoceļu 

infrastruktūras saglabāšanas pasākumus, tai skaitā valsts galveno autoceļu pārbūvi, kā arī 

uzlabot valsts reģionālo autoceļu pieejamību un to kvalitāti, veicot autoceļu infrastruktūras 

saglabāšanas pasākumus. 

Katrā no augstākminētajiem SAM ir noteikti iznākuma rādītāji, kas ir jāsasniedz realizējot 

projektu. Attēlā Nr.18 ir atspoguļoti SAM 6.1.5. un SAM 6.3.1. ietvaros sasniegtie rezultāti 

(faktiski sasniegtie rādītāji uz 2019.gada 10.decembri). 

Attēls Nr.18. 

Pārbūvēto, rekonstruēto vai modernizēto autoceļu kopējais garums (kopā SAM 6.1.5. un 

SAM 6.3.1.), km 

Avots: VARAM veidots pēc datiem no KP VIS uz 2019.gada 10.decembri. 
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SAM 6.1.5. un SAM 6.3.1. īstenošanas rezultātā kopumā plānots pārbūvēt vai modernizēt 

valsts galvenos un reģionālos autoceļus 919 km garumā. Uz 2019.gada 10.decembri 

SAM 6.1.5. ietvaros ir pārbūvēti vai modernizēti autoceļi 254,6 km garumā, kas ir 74% no 

kopējā paredzētā pārbūvējamo valsts galveno autoceļu kopgaruma. Savukārt SAM 6.3.1. 

ietvaros ir rekonstruēti 193,6 km jeb 34% no kopā paredzētā rekonstruējamo valsts reģionālo 

autoceļu kopgaruma. Abos SAM kopā pārbūvēti vai rekonstruēti 49% jeb 448,2 km no 

kopējā paredzētā apjoma. 

Vērtējot starp pašvaldībām, jāsecina, ka visvairāk valsts galvenie autoceļi ir rekonstruēti 

Daugavpils novada pašvaldības teritorijā (39,9 km), kā arī Garkalnes novada (20,2 km) un 

Tukuma novada (20,1 km) pašvaldību teritorijās. Savukārt valsts reģionālie autoceļi visvairāk 

ir pārbūvēti Vecpiebalgas novada (24,5 km), Vecumnieku novada (22,3 km) un Gulbenes 

novada (18,9 km) pašvaldību teritorijās. 

Ja salīdzina SAM 6.1.5. un SAM 6.3.1. kopējos sasniegtos rezultātus starp plānošanas 

reģioniem, var secināt, ka Rīgas reģionā veikta autoceļu seguma atjaunošana 104 km garumā 

(23% no kopējā abos SAM sasniegtā rezultāta), bet Zemgales reģionā un Vidzemes reģionā 

atjaunoti attiecīgi 90 km un 88 km. Savukārt vismazāk pārbūvēti vai rekonstruēti autoceļi ir 

Latgales reģionā (86 km) un Kurzemes reģionā (81 km). 



 

27 

 

Secinājumi 

ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda ietvaros uz 2019.gada 1.maiju veikti maksājumi 

1 205 projektiem par kopējo summu 1 875 587 583 euro (ieskaitot nacionālo līdzfinansējumu), 

no kuriem ES fondu finansējums veido 1 474 063 535 euro, kas ir 33% no kopējā pieejamā ES 

fondu finansējuma šajā plānošanas perioda. Kopējie ieguldījumi ir veikti visās 13 nozarēs, 

visvairāk ir ieguldīts transporta jomas attīstībā (68 projektos kopējie ieguldījumi ir vairāk nekā 

539 milj. euro, t.sk. ES fondu finansējums 453 milj. euro), izglītībā (kopējie ieguldījumi 209 

milj. euro, t.sk. 159 milj. euro ES fondu finansējums), pētniecībā un attīstībā (kopējie 

ieguldījumi 204 milj. euro, t.sk. ES fondu finansējums 145 milj. euro), kā arī uzņēmējdarbības 

atbalstam (kopējie ieguldījumi 197 milj. euro, kas ir 11% no visiem veiktajiem ieguldījumiem).  

Dati liecina, ka Rīgas plānošanas reģionā kopējie ieguldījumi ir ievērojami lielāki nekā pārējos 

reģionos (477 milj. euro), taču jāņem vērā, ka Rīgas reģionā koncentrējas lielākā daļa no 

Latvijas tautsaimniecības aktivitātēm, kā arī augstākās izglītības, zinātnes un pētniecības 

iestādēm. Vērtējot pēc ES fondu ieguldījumu apmēru uz 1 iedzīvotāju, kas sniedz priekšstatu 

par fondu ieguldījumu relatīvo lielumu, var novērot, ka Rīgas reģionā tas ir vismazākais (tikai 

367 euro/iedz.), bet Kurzemes reģionā un Latgales reģionā tas ir vislielākais (attiecīgi 783 

euro/iedz. un 764 euro/iedz.), kas ir vērtējams pozitīvi, proti, veicot lielākos ieguldījumus 

reģionā ar sliktākiem sociālekonomiskiem rādītājiem. 

Starp reģionālās politikas noteiktajām mērķteritorijām kopējie ieguldījumi visvairāk ir veikti 

nacionālas nozīmes attīstības centros (9 republikas pilsētu teritorijās) – vairāk nekā 537 milj. 

euro, taču finansējuma apjoms uz vienu iedzīvotāju vislielākais ir piekrastes pašvaldībām – 

813 euro/iedz., bet vismazākais Rīgas metropoles areālā – 281 euro/iedz. Vairākos gadījumos 

projektiem KP VIS nav noteikta īstenošanas vieta, taču tajā pašā laikā kā reģions ir noteikta 

“Visa Latvija”, kas nozīmē, ka projekts tiek īstenots vairākos vai visos Latvijas reģionos. Laika 

posmā no 2014.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 1.maijam šādi 188 projektos ir ieguldīti vairāk 

nekā 589 milj. euro (t.sk. ES fondu finansējums – 444 milj. euro), kas ir 31% no kopējiem 

faktiski veiktajiem ieguldījumiem. 

Starp nacionālas nozīmes attīstības centriem visvairāk kopējie ieguldījumi ir veikti Rīgas 

pašvaldības teritorijā 219,2 milj. euro), bet vismazāk Jēkabpils (12,5 milj. euro) un Valmieras 

(14,5milj. euro) pašvaldību teritorijās. No 21 reģionālas nozīmes attīstības centriem kopējie 

ieguldījumi veikti visu pašvaldību teritorijās – visvairāk Gulbenes novada pašvaldības teritorijā 

(26,7 milj. euro), kā arī Ogres novada (23,5 milj. euro) un Dobeles novada (23,5 milj. euro) 

pašvaldību teritorijās, savukārt vismazāk – Balvu novada (3,6 milj. euro), Bauskas novada (5,8 

milj. euro) un Krāslavas novada (5,9 milj. euro) pašvaldību teritorijās. No 89 novadu 

pašvaldību grupas kopējie ieguldījumi veikti 86 pašvaldību teritorijās – visvairāk Daugavpils 

novada pašvaldības teritorijā (48,5 milj. euro), Garkalnes novada (19,2 milj. euro) un Salaspils 

novada (18,8 milj. euro) pašvaldību teritorijās. Uz 2019.gada 1.maiju starp 89 novadu 

pašvaldībām mazāk par 100 tūkst. euro kopējie ieguldījumi ir veikti 15 pašvaldību teritorijās – 

vismazāk Lubānas novada un Vārkavas novada pašvaldību teritorijās (abos novados kopējie 

ieguldījumi mazāk par 10 tūkst. euro). 

ES fondu ieguldījumi uz vienu iedzīvotāju 24 pašvaldību teritorijās ir lielāki par 1100 euro 

(Preiļu novada pašvaldības teritorijā 1 200 euro/iedz., bet Rucavas novada pašvaldības teritorijā 

pat 5 628 euro/iedz.). Mazāk kā 100 euro/iedz. ES fondu ieguldījumi ir veikti 27 pašvaldību 

teritorijās, no kurām visas ir no 89 novadu pašvaldību grupas. 

Galvenokārt starp kopējiem ieguldījumiem, kas veikti kādas pašvaldības teritorijā, pārliecinoši 

dominē ieguldījumi transporta jomā – valsts galveno autoceļu segumu pārbūve un to nestspējas 
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palielināšana, reģionālo autoceļu kvalitātes pārbūve un rekonstrukcija, lai palielinātu un 

uzlabotu reģionālo mobilitāti un sasniedzamību starp pašvaldībām, kurās tiek īstenoti attiecīgie 

projekti. Visvairāk transporta jomā veikti maksājumi SAM 6.1.5. un SAM 6.3.1. ietvaros – 

attiecīgi 213 milj. euro (t.sk. 181 milj. euro ES fondu finansējums) un 205 milj. euro (t.sk. 174 

milj. euro ES fondu finansējums). 

Savukārt kopējie ieguldījumi, ko veikušas pašvaldības (finansējuma saņēmēji ir pašvaldības, 

pašvaldību iestādes, pašvaldību aģentūras, pašvaldību kapitālsabiedrības), veido 508,4 milj. 

euro, no kuriem 402 milj. euro ir ES fondu finansējums. Šādi visvairāk ES fondu finansējums 

ir ieguldīts nacionālas nozīmes attīstības centros – vairāk nekā 223 milj. euro, bet 89 novadu 

pašvaldībās ieguldīts vismazāk – aptuveni 76 milj. euro, savukārt 21 reģionālas nozīmes 

attīstības centru pašvaldībās līdz 2019.gada 1.maijam ieguldīti 102 milj. euro. Lai arī lielākos 

ieguldījumus pašvaldības veikušas vides aizsardzības jomā, tomēr visnozīmīgākie ieguldījumi 

līdz šim ir veikti uzņēmējdarbības atbalsta jomā (atbilstoši Vadošās iestādes SAM dalījumam 

pa darbības (atbalsta) jomām, SAM 5.6.2. ir iekļauts vides aizsardzības jomā, taču tā mērķis 

un rezultāti ir ekonomiska rakstura (jaunu darba vietu izveide, kā arī nefinanšu investīciju 

piesaiste), līdz ar to var uzskatīt, ka lielākos ieguldījumus pašvaldības patiesībā veikušas 

uzņēmējdarbības atbalsta jomā – kopā ar SAM 5.6.2. veiktajiem ieguldījumiem tie ir vairāk 

nekā 138,9 milj. euro, no kuriem 117 milj. euro ir ES fondu finansējums). 

SAM 6.1.5. un SAM 6.3.1. īstenošanas rezultātā plānots pārbūvēt vai modernizēt valsts 

galvenos un reģionālos autoceļus 919 km garumā. Uz 2019.gada 10.decembri SAM 6.1.5. 

ietvaros ir pārbūvēti vai modernizēti valsts galvenie autoceļi 254,6 km garumā (t.sk. TEN-T 

autoceļu tīklā), savukārt SAM 6.3.1. ietvaros ir rekonstruēti 193,6 km valsts reģionālo autoceļu. 

Rīgas reģionā veikta autoceļu seguma atjaunošana 104 km garumā (23% no kopējā abos SAM 

sasniegtā rezultāta), bet Zemgales reģionā un Vidzemes reģionā atjaunoti attiecīgi 90 km un 88 

km. Savukārt vismazāk pārbūvēti vai rekonstruēti autoceļi ir Latgales reģionā (86 km) un 

Kurzemes reģionā (81 km). 

SAM 3.3.1., SAM 5.6.2. un SAM 3.1.1. pasākuma 3.1.1.5. ietvaros no 2014.gada 1.janvāra līdz 

2019.gada 10.decembrim kopā ir izveidotas 1 238 jaunas darba vietas (faktiski sasniegtie 

rezultāti), no kurām visvairāk SAM 5.6.2. ietvaros – 677 darba vietas. Kurzemes reģionā 

izveidotas visvairāk jaunas darba vietas – 366, kas ir 30% no kopējā sasniegtā rezultāta, bet 

Zemgales reģionā un Vidzemes reģionā izveidotas attiecīgi 301 un 258 jaunas darba vietas. 

Savukārt vismazāk jaunas darba vietas ir izveidotas Rīgas reģionā (200) un Latgales reģionā 

(113). 

SAM 3.3.1., SAM 5.6.2. un SAM 3.1.1. pasākuma 3.1.1.5. ietvaros līdz 2019.gada 

10.decembrim kopā ir piesaistītas nefinanšu investīcijas 164,2 milj. euro apmērā no privātā 

sektora puses (faktiski sasniegtie rezultāti). Zemgales reģionā piesaistīts vislielākais nefinanšu 

investīciju apjoms – 60,2 milj. euro, kas ir 37% no kopējā sasniegtā rezultāta, bet Vidzemes 

reģionā piesaistīti 44,8 milj. euro jeb 27% no kopējā apjoma. Pagaidām vismazākais nefinanšu 

investīciju apjoms ir piesaistīts Rīgas reģionā un Latgales reģionā – attiecīgi 24,2 milj. euro un 

4,3 milj. euro. 
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