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2.pielikums 

 

Neatbilstoši veiktie izdevumi ERAF un ESF projektos 
 

Neatbilstoši veiktie izdevumi ERAF projektos 

2007.gada 2.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 „Augstākās 

izglītības iestāžu telpu un iekārtu uzlabošana/modernizēšana” 

ietvaros: 

- projektā „Studiju vietu modernizācija LLU inženierzinātņu jomā” 

veikti neatbilstoši izdevumi par kopējo summu 24 555,76 LVL 

bez PVN; 

- projektā „Renovācijas pasākumu īstenošana studiju vietu 

modernizācijai informācijas tehnoloģijās Vidzemes augstskolā” 

konstatētas neattiecināmas izmaksas par kopējo summu 

106 527,31 LVL bez PVN; 

- projektā „Telpu renovācija studiju vietu iekārtošanai informācijas 

tehnoloģiju un elektronikas jomā” veikti neatbilstoši izdevumi par 

kopējo summu 11 569,40 LVL bez PVN; 

  Veselības ministrijas nacionālās programmas „Primārās veselības 

aprūpes infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana. Neatliekamās 

medicīniskās palīdzības sistēmas infrastruktūras un aprīkojuma 

uzlabošana” ietvaros: 

- projektā „Neatliekamās palīdzības pieejamības nodrošināšana 

Rīgas 1.slimnīcā” konstatētas neattiecināmās izmaksas par kopējo 

summu 4 578,19 LVL bez PVN; 

 Vides ministrijas  nacionālās programmas „Ūdenssaimniecības 

infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar cilvēku ekvivalentu līdz 

2000” ietvaros: 

- projektā „Ūdenssaimniecības attīstība Sausnējas pagasta Sidabiņu 

ciemā” veikti neatbilstoši izdevumi par kopējo summu 0,04 LVL 

bez PVN. 

Iepriekš minēto neatbilstoši veikto izdevumu kopsumma ir 147 230,70 

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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Neatbilstoši veiktie izdevumi ESF projektos 

2007.gada 2.ceturksnī no Valsts izglītības attīstības aģentūras saņemta 

informācija par vairākos ESF projektos neatbilstoši veiktu valsts budžeta 

līdzekļu izlietojumu, kas konstatēts, veicot SF pieprasījumu atmaksu: 

 Projektā „Profesionālās orientācijas pasākumu organizēšana 

Kurzemē” veikti neatbilstoši izdevumi par kopējo summu 6 500,00 

LVL apmērā; 

 Projektā „Ventspils 20.arodvidusskolas profesionālās orientācijas 

pasākumi arodizglītības popularizēšanā” – par kopējo summu 6 

700,00 LVL apmērā; 

 Projektā „Augstākās profesionālās studiju programmas studentu 

profesionālā prakse tūrisma un viesmīlības uzņēmumos” – par 

kopējo summu 7,98 LVL apmērā; 

 Projektā „Aktivitātes Ogres Amatniecības vidusskolā profesionālās 

izglītības orientācijas, konsultēšanas un reklāmas pasākumos” – 

par kopējo summu 8,14 LVL apmērā; 

 Projektā „Profesionālās vidējās izglītības programmas "Reklāmas 

servisa komercdarbinieks" uzlabošana” – par kopējo summu 

1459,33 LVL apmērā; 

 Projektā „Profesionālās vidējās izglītības programmas “Iestāžu 

darba organizācija un vadība” uzlabošana un īstenošana” – par 

kopējo summu 995,67 LVL apmērā; 

 Projektā „Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes projekts 

„Jaunas karjeras izaicinājumi politikā un komunikācijās”” – par 

kopējo summu 854,02 LVL apmērā; 

 Projektā „Datorprogrammas izstrāde un īstenošana arodizglītības 

programmas „Atslēdznieku darbi” profesionālo priekšmetu 

teorētiskai apmācībai” – par kopējo summu 62,83 LVL apmērā; 

 Projektā „Profesionālās orientācijas informācijas bāze datorzinātnē 

un informācijas tehnoloģijā” – par kopējo summu 0,01 LVL 

apmērā; 

 Projektā „Profesionālās orientācijas pasākumi Jēkabpils rajona 

Viesītes arodvidusskolā” – par kopējo summu 30,00 LVL apmērā; 

 Projektā „Studējošo prakse ķīmijas ražošanas uzņēmumos 

2006.gadā priekšmeta “Rūpnieciskā organiskā ķīmija” ietvaros” – 

par kopējo summu 20,16 LVL apmērā; 

 Projektā „RTU LF profesionālās vidusskolas audzēkņu 

kvalifikācijas prakse uzņēmumos transporta pārvadājumu 

komercdarbinieku specialitātē” – par kopējo summu 1 191,48 LVL 

apmērā; 

 Projektā „Harvestera tehnoloģiskās iekārtas vadības un kontroles 

iemaņu apguve mežizstrādes mācību praksē” – par kopējo summu 

120,00 LVL apmērā; 
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 Projektā „Mikroskopijas un šūnu bioloģijas metodes bioloģijas 

bakalauru, maģistru un doktoru studiju programmās” – par kopējo 

summu 8 392,00 LVL apmērā; 

 Projektā „Atbalsta sistēmas veidošana un kapacitātes stiprināšana 

Mūžizglītības stratēģijas ieviešanai Rīgā” – par kopējo summu 

2103,84 LVL apmērā; 

 Projektā „Zemgales plānošanas reģiona mūžizglītības atbalsta 

sistēmas veidošana un kapacitātes stiprināšana” – par kopējo 

summu 407,75 LVL apmērā; 

 Projektā „Izglītības programmas uzlabošana un mācību bāzes 

modernizācija Transporta pārvadājumu komercdarbinieka 

profesijas apguvei RTU LF profesionālajā vidusskolā” – par 

kopējo summu 2359,07 LVL apmērā; 

 Projektā „Rīgas plānošanas reģiona atbalsta sistēmas veidošana un 

kapacitātes stiprināšana Mūžizglītības stratēģijas ieviešanai” – par 

kopējo summu 18 000,00 LVL apmērā; 

 Projektā „Mācību satura izstrāde un skolotāju tālākizglītība 

dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos” – par 

kopējo summu 50,00 LVL apmērā; 

 Projektā „Apstādījumu koku un krūmu kopēja arodizglītības 

programmas izstrāde un ieviešana” – par kopējo summu 0,04 LVL 

apmērā; 

 Projektā „Profesionālās vidējās izglītības programmas 

“Datorsistēmas” izstrāde un īstenošana Jaunaglonas 

arodvidusskolā” – par kopējo summu 17 042,00 LVL apmērā; 

 Projektā „Psiholoģiskās konsultēšanas prakse RPIVA augstākās 

profesionālās izglītības programmā “Psihologa asistents”” – par 

kopējo summu 704,49 LVL apmērā; 

 Projektā „RBV audzēkņu kvalifikācijas prakses kvalitatīvas norises 

nodrošināšana, palielinot prakses vadītāja lomu” – par kopējo 

summu 3,36 LVL; 

 Projektā „Izglītības programmas „Autotransports” tehnisko 

priekšmetu mācību metodisko materiālu izstrāde” – par kopējo 

summu 82,92 LVL; 

 Projektā „RTU Liepājas filiāles profesionālās vidusskolas 

profesionālās orientācijas sistēmas izveide” – par kopējo summu 

0,01 LVL; 

 Projektā „Datorizētas sistēmas apmācības materiālu izstrāde 

tehnisko priekšmetu apguvē izglītības programmā 

„Autotransports”” – par kopējo summu 214,00 LVL; 

 Projektā „1.līmeņa profesionālās augstākās studiju programmas 

datortīklu administrators ieviešana” – par kopējo summu 423,15 

LVL; 
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 Projektā „Informācijas tehnoloģijas jauniešu ar speciālām 

vajadzībām integrācijai izglītībā un sabiedrībā” – par kopējo 

summu 1 796,79 LVL; 

 Projektā „Mikroskopijas un šūnu bioloģijas metodes bioloģijas 

bakalauru, maģistru un doktoru studiju programmās” – par kopējo 

summu 15 544,00 LVL; 

 Projektā „Dabaszinātņu un tehnoloģiju ietilpīgo moduļu izstrāde 

Latvijas starpaugstskolu maģistru studiju programmai 

uzturzinātnē” – par kopējo summu 21,13 LVL; 

 Projektā „Izglītības programmas ,,Vides iekārtas” metodiskā 

nodrošinājuma izstrāde un uzlabošana” – par kopējo summu 

296,86 LVL; 

 Projektā „Arodizglītības programmas ar pedagoģisko korekciju 

"Galdniecības izstrādājumi" mācību metodisko materiālu izstrāde 

un programmas īstenošana” – par kopējo summu 9,17 LVL; 

 Projektā „Profesionālās izglītības programmas “Elektromontāža un 

elektromehānika” elektriķa specialitātes audzēkņu kvalifikācijas 

prakse uzņēmumos” – par kopējo summu 110,19 LVL; 

 Projektā „Skolas mājas lapas izveide un profesionālās orientācijas 

atbalsta pasākumi Barkavas arodvidusskolā sākotnējās 

profesionālas izglītības aktualizācijai reģionā 2005.g.” – par kopējo 

summu 85,62 LVL apmērā; 

 Projektā „Izglītības programmas "Enerģētika" mācību metodisko 

materiālu izstrāde, uzlabošana un īstenošana sākotnējā 

profesionālajā izglītībā” – par kopējo summu 4 007,87 LVL 

apmērā; 

 Projektā „Profesionālās vidējās izglītības programmas 

“Autotransports” automehāniķa specialitātes audzēkņu 

kvalifikācijas prakse uzņēmumos” – par kopējo summu 9,00 LVL 

apmērā; 

 Projektā „E-studiju platformas izveide RTU inženierzinātņu studiju 

programmām” – par kopējo summu 9,19 LVL apmērā; 

 Projektā „Mācību metodisko materiālu izstrāde 

’’Mazumtirdzniecības komercdarbinieka’’ profesijā Preiļu 

arodvidusskolā” – par kopējo summu 13,63 LVL apmērā; 

 Projektā „Liepājas medicīnas koledžas 3.kursa studentu prakse 

Liepājas pilsētas centrālajā slimnīcā māsu specialitātē” – par 

kopējo summu 0,08 LVL apmērā; 

 Projektā „Izglītības programmas uzlabošana, Īstenošana un mācību 

bāzes modernizācija sekretāra profesijas apguvei Rēzeknes 

14.AVS” – par kopējo summu 51,84 LVL apmērā; 



5 

 

FMp2_140807; „Neatbilstoši veiktie izdevumi ERAF un ESF projektos“ 
 

 Projektā „Atbalsta sistēmas veidošana un kapacitātes stiprināšana 

Mūžizglītības stratēģijas ieviešanai Rīgā” – par kopējo summu 

2 995,43 LVL apmērā; 

 Projektā „Profesionālās orientācijas un informācijas dienas Rīgas 

Tehniskajā universitātē” – par kopējo summu 24,02 LVL apmērā; 

 Projektā „Izglītības programmas „Zobārstniecības māsa” mācību 

priekšmetu satura uzlabošana” – par kopējo summu 9,04 LVL 

apmērā; 

 Projektā „Daugavpils 38.arodvidusskolas mācību prakses 

programmas „Būvdarbi” īstenošana un sociālo partneru iesaistīšana 

kvalifikācijas apgūšanā” – par kopējo summu 33,15 LVL apmērā; 

 Projektā „Profesionālās vidējās izglītības programmas 

„Komerczinības” izglītojamo kvalifikācijas prakse saimnieciskās 

darbības uzņēmumos” – par kopējo summu 600,00 LVL apmērā. 

Iepriekš minēto neatbilstoši veikto izdevumu kopsumma ir 93 349,26 

LVL. Šie izdevumi nav uzskatāmi par attiecināmiem ESF projektu 

ietvaros un attiecīgi minētā summa nav deklarējama Eiropas Komisijā un 

atgūstama no ES budžeta. 
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