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2.pielikums 

 

Neatbilstoši veiktie izdevumi ERAF projektos 
 

2007.gada 3.ceturksnī no Centrālās finanšu un līgumu aģentūras saņemta 

informācija par vairākos ERAF projektos neatbilstoši veiktu valsts 

budžeta līdzekļu izlietojumu, kuri ir ieturēti, veicot SF pieprasījumu 

atmaksu un nav deklarēti Eiropas Komisijā: 

 Izglītības un zinātnes ministrijas nacionālās programmas 

„Profesionālās izglītības iestāžu renovācija un mācību aprīkojuma 

modernizācija” ietvaros: 

- projektā „Mācību aprīkojuma modernizācija Valsts Kandavas 

lauksaimniecības tehnikumā izglītības programmās 

„Autotransports” un „Elektromontāža” un mācību telpu 

renovācija” veikti neatbilstoši izdevumi par kopējo summu 138,98 

LVL bez PVN; 

- projektā „Rīgas Tūrisma un tirdzniecības skolas renovācija un 

aprīkojuma modernizācija izglītības kvalitātes paaugstināšanai” 

konstatētas neattiecināmas izmaksas par kopējo summu 61 298,30 

LVL bez PVN; 

- projektā „Izglītības programmas kokapstrādē materiāli tehniskās 

bāzes uzlabošana Viesītes arodvidusskolā – koksnes kaltes 

izveidošana” veikti neatbilstoši izdevumi par kopējo summu 

17 647,29 LVL bez PVN; 

- projektā „Kokapstrādes darbnīcas modernizācija” veikti 

neatbilstoši izdevumi par kopējo summu 2 775,94 LVL bez PVN. 

  Labklājības ministrijas nacionālās programmas „Sociālās aprūpes un 

sociālās rehabilitācijas institūciju infrastruktūras un aprīkojuma 

uzlabošana” ietvaros: 

- projektā „Sociālo pakalpojumu infrastruktūras un pakalpojumu 

attīstīšanas klientu rehabilitācijai, integrācijai sabiedrībā un darba 

tirgū Vidzemes reģionā” konstatētas neattiecināmās izmaksas par 

kopējo summu 11 794,40 LVL bez PVN. 

 Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta 

nacionālās programmas „Elektroniskās pārvaldes infrastruktūras 

bāzes attīstība un pilnveidošana” ietvaros: 

- projektā „Liepājas reģionālā elektroniskā pakalpojumu centra 

izveide” konstatētas neattiecināmās izmaksas par kopējo summu 

680,98 LVL bez PVN; 

- projektā „Sabiedrisko informācijas sistēmu un e-pakalpojumu 

attīstība” konstatētas neattiecināmās izmaksas par kopējo summu 

1027,35 LVL bez PVN. 
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 Vides ministrijas  nacionālās programmas „Ūdenssaimniecības 

infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar cilvēku ekvivalentu līdz 

2000” ietvaros: 

- projektā „Ūdenssaimniecības attīstības Sēļu pagasta Sēļu ciemā” 

veikti neatbilstoši izdevumi par kopējo summu 744,5 LVL bez 

PVN; 

- projektā „Ūdenssaimniecības attīstības Naukšēnu pagasta 

Naukšēnu ciemā” veikti neatbilstoši izdevumi par kopējo summu 

4505,31 LVL bez PVN. 

 

Iepriekš minēto neatbilstoši veikto izdevumu kopsumma ir 100 613,05 

LVL. Šie izdevumi nav uzskatāmi par attiecināmiem ERAF projektu 

ietvaros un attiecīgi minētā summa nav deklarējama Eiropas Komisijā un 

atgūstama no ES budžeta. 
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