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(II) ES fondu apguves 

problēmjautājumi 

(I) Lēna iztērēto valsts budžeta līdzekļu 
atgūšana valsts budžetā no Eiropas 
Savienības fondiem

(II) Izmaksu pieaugums un konkurences 
trūkums būvniecības tirgū
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(I) Atbildīgajiem ministriem līdz 

15.septembrim nodrošināt ERAF 

pieprasījumu iesniegšanu SI 

Ekonomikas ministrs 15 159 000 LVL

Satiksmes ministrs 3 169 000 LVL

Vides ministrs 2 583 000 LVL

ĪUM elektroniskās pārvaldes lietās 1 263 000 LVL

Izglītības un zinātnes ministre 1 197 000 LVL

Veselības ministrs 326 000 LVL

Labklājības ministre 198 000 LVL

Reģionālās attīstības un pašv.lietu ministrs

KOPĀ ERAF

45 000 LVL

23 939 000 LVL



(I) Atbildīgajiem ministriem līdz 

15.septembrim nodrošināt ESF 

pieprasījumu iesniegšanu SI

Izglītības un zinātnes ministre 8 187 000 LVL

Labklājības ministre 5 359 000 LVL

Ekonomikas ministrs 2 403 000 LVL

Kopā ESF 15 949 000 LVL



(I) Lēna iztērēto valsts budžeta 

līdzekļu atgūšana no ES

Ekonomikas ministram 

iesniegt izskatīšanai 28.08.2007.MK sēdē grozījumus 
normatīvajos aktos, kas nodrošinātu Latvijas 
Investīciju un attīstības aģentūras noslēgto līgumu 
par SF projektu ieviešanu īstenošanu laika grafikos, 
kas ļauj ievērot n+2 nosacījuma izpildi 

ĪU ministram ES līdzekļu apguves lietās 

iesniegt izskatīšanai 11.09.2007. MK sēdē vidēja termiņa 
rīcības plānu, lai nodrošinātu efektīvu ES fondu 
apguvi, ievērojot n+2 nosacījumu 2008. gadā.



(II) ES fondu apguves 

problēmjautājumi 

(II) Izmaksu pieaugums un konkurences trūkums 
būvniecības tirgū

• Pēdējā SM iepirkuma atvēršanā konstatēts 
sadārdzinājums 60-70%

• Pēdējā VidM iepirkuma atvēršanā konstatēts 
sadārdzinājums 200-300%



(II) Risinājumi attiecībā uz 2004.-

2006.g. projektiem

1. Ministrijām  līdz 30.11.2007.iesniegt MK pārskatus 
par papildu izmaksām uzsāktajos ES fondu projektos 

2. Neuzsākt jaunus projektus pirms MK lēmuma par 
papildu valsts budžeta finansējumu projektu 
pabeigšanai

3. Piešķirt papildu valsts budžeta finansējumu 
projektu pabeigšanai vienīgi ar nosacījumiem, ka:

a) ir iesniegts detalizēts izmaksu pieauguma aprēķins 
un pamatojums

b) ir maksimāli samazināts projekta apjoms un KF 
projektu gadījuma izmaiņas apstiprinātas EK

c) finansējuma saņēmējs līdzfinansē sadārdzinājumu 



Atbildīgajām iestādēm (ministrijām):

a) Nodrošināt ekonomiski pamatotu projektu atlasi 
(ieguvumu – izdevumu analīze, ātra ieviešana, zemi 
riski)

b) Paredzēt projektu apstiprināšanu un īstenošanu 
vairākos posmos 

c) Izstrādāt ilgtermiņa programmu izmaksu plānošanai 
un pieņēmumu aktualizācijai

d) Izstrādāt līguma cenu indeksācijas mehānismu un 
līgumos ietvert nosacījumus attiecībā uz 
neparedzētiem gadījumiem

(II) Risinājumi attiecībā uz 2007.-

2013.g. projektiem (I)



Īpašu uzdevumu ministram / FM

a) Izlases kārtā nodrošināt neatkarīgu sadārdzinājuma 
riska novērtējumu, sākot ar  30.11.2007.

b) Nodrošināt atbildīgo un sadarbības iestāžu 
darbinieku apmācību par ieguvumu – izmaksu 
analīzi

c) kopā ar citām valstīm līdz 21.12.2007.vērsties 
Eiropas Komisijā par iespējamajiem risinājumiem

Ekonomikas ministrijai 

a) Līdz 30.11.2007. iesniegt MK priekšlikumus par 
konkurences veicināšanu būvniecības tirgū

b) Sākot ar 2008.gada janvāri, nodrošināt 
nepieciešamo cenu indeksu apkopošanu un 
publicēšanu katru mēnesi (Centrālā Statistikas Pārvalde) 

(II) Risinājumi attiecībā uz 2007.-

2013.g. projektiem (II)


