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3.pielikums 

 

Eiropas Savienības fondu apguves rīcības plāns 2007.gadam 
 

N.

p.

k. 

SI/GSA 

nosaukums 

Struktūr

fonds 

Situācijas 

raksturojums/problēmjautājums 

SI plānotā rīcība Termiņš Informācija par 

statusu 

1.  Ekonomikas 

ministrija 

ERAF 

 

Lūdzam Ekonomikas ministriju 

nodrošināt, ka 2007.gada laikā 

2.1.2.aktivitātē tiek apgūti 

1 121 602,38 LVL, kā arī norādīt 

summu par kuru plānots iesniegt 

struktūrfonda pieprasījumus CFLA 

līdz 2007.gada 1.septembrim. 

2007.gadā, laika posmā līdz 2007.g. 1.sept. 

ir plānots apgūt: 1 487 911 Ls ERAF 

līdzfinansējuma.  

Struktūrfondu pieprasījumus ir plānots 

iesniegt par visu apgūto finansējumu. 

2007.g. 5.okt.  

2.  Ekonomikas 

ministrija 

ERAF 

 

Lūdzam Ekonomikas ministriju 

nodrošināt, ka 2007.gada laikā 

2.2.1.1.apakšaktivitātē tiek apgūti 

17 234 800,10 LVL, kā arī norādīt 

summu par kuru plānots iesniegt 

struktūrfonda pieprasījumus CFLA 

līdz 2007.gada 1.septembrim. 

2007.gadā, laika posmā līdz 2007.g. 1.sept. 

ir plānots apgūt: 22 783 209 Ls ERAF 

līdzfinansējuma.  

Struktūrfondu pieprasījumus ir plānots 

iesniegt par visu apgūto finansējumu. 

2007.g. 5.okt.  

3.  Ekonomikas 

ministrija 

ERAF 

 

Lūdzam Ekonomikas ministriju 

nodrošināt, ka 2007.gada laikā 

2.2.2.aktivitātē tiek apgūti 1 

144 790,09 LVL, kā arī norādīt 

summu par kuru plānots iesniegt 

struktūrfonda pieprasījumus CFLA 

līdz 2007.gada 1.septembrim. 

2007.gadā, laika posmā līdz 2007.g. 1.sept. 

ir plānots apgūt: 1 132 951 Ls ERAF 

līdzfinansējuma.  

Struktūrfondu pieprasījumus ir plānots 

iesniegt par visu apgūto finansējumu. 

2007.g. 5.okt.  

4.  Ekonomikas 

ministrija 

ERAF 

 

Lūdzam Ekonomikas ministriju 

nodrošināt, ka 2007.gada laikā 

2.2.3.aktivitātē tiek apgūti 

1 541 507,79 LVL, kā arī norādīt 

2007.gadā, laika posmā līdz 2007.g. 1.sept. 

ir plānots apgūt: 1 386 428 Ls ERAF 

līdzfinansējuma.  

Struktūrfondu pieprasījumus ir plānots 

2007.g. 5.okt.  
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summu par kuru plānots iesniegt 

struktūrfonda pieprasījumus CFLA 

līdz 2007.gada 1.septembrim. 

iesniegt par visu apgūto finansējumu. 

5.  Ekonomikas 

ministrija 

ERAF 

 

Lūdzam Ekonomikas ministriju 

nodrošināt, ka 2007.gada laikā 

2.3.1.aktivitātē tiek apgūti 

140 372,96 LVL, kā arī norādīt 

summu par kuru plānots iesniegt 

struktūrfonda pieprasījumus CFLA 

līdz 2007.gada 1.septembrim. 

2007.gadā, laika posmā līdz 2007.g. 1.sept. 

ir plānots apgūt: 503 594 Ls ERAF 

līdzfinansējuma. Struktūrfondu 

pieprasījumus ir plānots iesniegt par visu 

apgūto finansējumu. 

2007.g. 5.okt.  

6.  Ekonomikas 

ministrija 

ERAF 

 

Lūdzam Ekonomikas ministriju 

nodrošināt, ka 2007.gada laikā 

2.3.2.aktivitātē tiek apgūti 

466 263,74 LVL, kā arī norādīt 

summu par kuru plānots iesniegt 

struktūrfonda pieprasījumus CFLA 

līdz 2007.gada 1.septembrim. 

2007.gadā, laika posmā līdz 2007.g. 1.sept. 

ir plānots apgūt: 1 090 333 Ls ERAF 

līdzfinansējuma.  

Struktūrfondu pieprasījumus ir plānots 

iesniegt par visu apgūto finansējumu. 

2007.g. 5.okt.  

7.  Ekonomikas 

ministrija 

ERAF 

 

Lūdzam Ekonomikas ministriju 

nodrošināt, ka 2007.gada laikā 

2.4.1.aktivitātē tiek apgūti 3 750 

000 LVL, kā arī norādīt summu par 

kuru plānots iesniegt struktūrfonda 

pieprasījumus CFLA līdz 

2007.gada 1.septembrim. 

2007.gadā, laika posmā līdz 2007.g. 1.sept. 

ir plānots apgūt: 3 704 513 Ls ERAF 

līdzfinansējuma.  

Struktūrfondu pieprasījumus ir plānots 

iesniegt saskaņā ar līguma nosacījumiem. 

2007.g. 24.sept.  

8.  Ekonomikas 

ministrija 

ERAF 

 

Lūdzam Ekonomikas ministriju 

nodrošināt, ka 2007.gada laikā 

2.4.2.aktivitātē tiek apgūti 7 713 

556,50 LVL, kā arī norādīt summu 

par kuru plānots iesniegt 

struktūrfonda pieprasījumus CFLA 

līdz 2007.gada 1.septembrim. 

Šai aktivitātē ir apgūts viss pieejamais 

finansējums. 

Struktūrfondu pieprasījumus ir plānots 

iesniegt saskaņā ar līguma nosacījumiem. 

pabeigts  

9.  Ekonomikas 

ministrija 

ERAF 

 

Lūdzam Ekonomikas ministriju 

nodrošināt, ka 2007.gada laikā 

2007.gadā, laika posmā līdz 2007.g. 1.sept. 

ir plānots apgūt: 492 937 Ls ERAF 

2007.g. 1.sept.  
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2.4.3.aktivitātē tiek apgūti 

5 399 489,50 LVL, kā arī norādīt 

summu par kuru plānots iesniegt 

struktūrfonda pieprasījumus CFLA 

līdz 2007.gada 1.septembrim. 

līdzfinansējuma.  

Struktūrfondu pieprasījumus ir plānots 

iesniegt saskaņā ar līguma nosacījumiem. 

10.  Ekonomikas 

ministrija 

ESF Lai nodrošinātu savlaicīgu 

struktūrfondu apguvi un n+2 

principa ievērošanu apgūt 

2007.gadā:  

- 3.1.1.1. aktivitātes ietvaros 

noslēgt līgumus par summu 

1 923 012 LVL (ESF un valsts 

budžeta daļa) 

2007.gadā, laika posmā līdz 2007.g. 1.sept. 

ir plānots apgūt: 982 452 Ls ERAF 

līdzfinansējuma. Struktūrfondu 

pieprasījumus ir plānots iesniegt par visu 

apgūto finansējumu. 

2007.g. 1.sept.  

11.  Ekonomikas 

ministrija 

ESF Lai nodrošinātu savlaicīgu 

struktūrfondu apguvi un n+2 

principa ievērošanu apgūt 

2007.gadā:  

- 3.1.1.2 aktivitātes ietvaros 

(nacionālā programma)  veikt 

izmaksas par summu 1 616 321,90 

LVL apmērā (ESF un valsts 

budžeta daļa) 

2007.gadā, laika posmā līdz 2007.g. 1.sept. 

ir plānots apgūt: 106 931 Ls ERAF 

līdzfinansējuma. Struktūrfondu 

pieprasījumus ir plānots iesniegt par visu 

apgūto finansējumu. 

2007.g. 1.sept.  

12.  Ekonomikas 

ministrija 

ESF Lai nodrošinātu savlaicīgu 

struktūrfondu apguvi un n+2 

principa ievērošanu apgūt 

2007.gadā:  

- 3.1.3. aktivitātes ietvaros 

(nacionālā programma) veikt 

izmaksas par summu 1467825,59 

LVL apmērā (ESF un valsts 

budžeta daļa)  

 

2007.gadā, laika posmā līdz 2007.g. 1.sept. 

ir plānots apgūt: 2 962 423 Ls ERAF 

līdzfinansējuma. Struktūrfondu 

pieprasījumus ir plānots iesniegt par visu 

apgūto finansējumu. 

2007.g. 1.sept.  

13.  Ekonomikas ESF/ER Lai nodrošinātu laicīgu nākamā Tiks ievēroti darbības programmas 2007.g. 31.dec.  
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ministrija 

2007-2013 

AF plānošanas perioda 2007.-

2013.gadam uzsākšanu, aicinām 

ievērot darbības programmas 

papildinājumā norādītos 

ierobežotas projektu iesniegumu 

atlases un atklātas projektu 

iesniegumu atlases plānotos 

projektu iesniegumu pieņemšanas 

termiņus. 

papildinājumā norādītie ierobežotas 

projektu iesniegumu atlases un atklātas 

projektu iesniegumu atlases plānotie 

projektu iesniegumu pieņemšanas termiņi. 

14.  Ekonomikas 

ministrija 

2007-2013 

ERAF ES struktūrfondu piešķīruma 

sadalījumā starp NSID 2007.-

2013.g. periodam starp 

tematiskajām asīm un 

pasākumiem, „Zinātne” piešķirti 

238 072 000 EUR.   

Lai nodrošinātu iepriekš minētā 

finansējuma apguvi un ievērotu 

n+3 principu attiecībā uz 

2007.gada piešķīrumu, 2007.gadā 

jāuzņemas saistības par 11.66 %, 

t.i. 27 759 195,20 EUR saskaņā ar 

darbības programmu 

papildinājumos norādīto. 

Ekonomikas ministrijas pārziņā nav 

nevienas aktivitātes pasākuma „Zinātne” 

ietvaros. 

2007.g. 31.dec.  

15.  Ekonomikas 

ministrija 

2007-2013 

ERAF ES struktūrfondu piešķīruma 

sadalījumā starp NSID 2007.-

2013.g. periodam starp 

tematiskajām asīm un 

pasākumiem, „Inovācijas” piešķirti 

209 211 000 EUR.   

Lai nodrošinātu iepriekš minētā 

finansējuma apguvi un ievērotu 

n+3 principu attiecībā uz 

2007.gada piešķīrumu, 2007.gadā 

Sakarā ar ieilgušo Darbības programmas 

apstiprināšanu, 2007. gadā tiks apgūti 2 

milj. EUR. 

2007.g. 31.dec.  
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jāuzņemas saistības par 11.66 %, 

t.i. 24 394 002,6 EUR saskaņā ar 

darbības programmu 

papildinājumos norādīto. 

16.  Ekonomikas 

ministrija 

2007-2013 

ERAF ES struktūrfondu piešķīruma 

sadalījumā starp NSID 2007.-

2013.g. periodam starp 

tematiskajām asīm un 

pasākumiem, „Konkurētspējas 

veicināšana” piešķirti 129 760 000 

EUR.   

Lai nodrošinātu iepriekš minētā 

finansējuma apguvi un ievērotu 

n+3 principu attiecībā uz 

2007.gada piešķīrumu, 2007.gadā 

jāuzņemas saistības par 11.66 %, 

t.i. 15 130 016 EUR saskaņā ar 

darbības programmu 

papildinājumos norādīto. 

2007.gadā tiks uzņemtas saistības par 

11.66 %, t.i. 15 130 016 EUR saskaņā ar 

darbības programmu papildinājumos 

norādīto. 

2007.g. 31.dec.  

17.  Ekonomikas 

ministrija 

2007-2013 

ERAF ES struktūrfondu piešķīruma 

sadalījumā starp NSID 2007.-

2013.g. periodam starp 

tematiskajām asīm un 

pasākumiem, „Finanšu pasākumi” 

piešķirti 141 150 000 EUR.   

Lai nodrošinātu iepriekš minētā 

finansējuma apguvi un ievērotu 

n+3 principu attiecībā uz 

2007.gada piešķīrumu, 2007.gadā 

jāuzņemas saistības par 11.66 %, 

t.i. 16 458 090 EUR saskaņā ar 

darbības programmu 

papildinājumos norādīto. 

Sakarā ar ieilgušo Darbības programmas 

apstiprināšanu, 2007. gadā līdzekļi netiks 

apgūti.  

2007.g. 31.dec.  
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18.  Izglītības un 

zinātnes 

ministrija 

ERAF Lūdzam Izglītības un zinātnes 

ministriju nodrošināt, ka 2007.gada 

laikā 2.5.1 aktivitātē tiek apgūti 

1 992 794,20 LVL, kā arī norādīt 

summu par kuru plānots iesniegt 

struktūrfonda pieprasījumus CFLA 

līdz 2007.gada 1.septembrim. 

Pēc CFLA sniegtās informācijas par SF 

pieprasījumu iesniegšanas prognozēm (pēdējā 

informācija: 28.02.2007. vēstule Nr. 39-2-

45/4662), līdz 01.09.2007. 2.5.1.aktivitātē 

plānots iesniegt SF pieprasījumus par LVL 1 

480 744. 

 

 Atbilstoši noslēgtajiem līgumiem 

2.5.1. aktivitātē projektiem valsts budžetā 

2007.gadā plānoti līdzekļi LVL 3 164 092 

apjomā, tai skaitā IZM budžetā - LVL 

2 990 361, Zemkopības ministrijas budžetā – 

LVL 173 731. 

 IZM 2.5.1.aktivitātes projektu kontos ir 

konstatējusi 2006.gadā piešķirto līdzekļu 

atlikumu LVL 204 978 (ERAF+VB) apjomā. 

Atlikumu paredzēts novirzīt (pārplānot) uz 

2007.gada 2.pusgadu (grozījumu sagatavošanai, 

izskatīšanai un saskaņošanai, kā arī līdzekļu 

pieprasīšanai valsts budžetā nepieciešamo laika 

resursu dēļ līdzekļus nav iespējams plānot 

1.pusgadā). 

 

 

Darbības līdzekļu apguves veicināšanai 

 Lai veicinātu projektu grozījumu iesniegšanu, 

IZM 2006.gada decembrī informēja SF 

finansējuma saņēmējus par nepieciešamajiem 

grozījumiem projektos.  

 Lai nodrošinātu atbilstošu valsts budžeta 

pieejamību, kā arī izpildot MK 27.07.2006. 

noteikumus Nr.545 „Kārtība, kādā Eiropas 

Savienības struktūrfondu vadībā iesaistītās 

institūcijas nodrošina struktūrfondu ieviešanu un 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.04.2007. 

15.07.2007. 

15.10.2007. 

15.01.2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 Budžeta 

pieprasījums par 

papildus finansējumu 

LVL 72 153 apmērā 

iesniegts FM 

12.06.2007. ar IZM 

vēstuli Nr. 1-10/3592. 

 Līdz 30.06.2007. 

projektu īstenotāji 

iesnieguši grozījumus 

par apmēram LVL 

80 tūkst. pārcelšanu 

no 2006.gada 

neiztērētajiem 

līdzekļiem uz 

2007.gadu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šāda informācija ir 

iesniegta ERAF VK 

26.04.2007 sēdei. 

Turpmāk šādas 
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grozījumu izdarīšanu plānošanas dokumentos”, 

IZM 1 reizi ceturksnī sniegs informāciju ERAF 

vadības komitejai par attiecīgajā periodā 

apstiprinātajiem projektu grozījumiem. 

 Informācija par 2006.gadā apstiprinātajiem 

grozījumiem, t.sk., par apstiprinātajām 

izmaiņām finansējuma sadalījumā pa gadiem, 

tiks iesniegta saskaņošanai ERAF vadības 

komitejas sanāksmē. 

 

 IZM plāno piesaistīt IUB speciālistus un 

organizēt semināru finansējuma saņēmējiem 

(IZM pārziņā esošajām iestādēm) par publiskā 

iepirkuma veikšanu. 

 

 

 IZM plāno atkārtotu semināru par publiskā 

iepirkuma veikšanu, kurā detāli izskatīs 

iepirkuma procedūras atsevišķus jautājumus 

saskaņā ar 26.02.2007 semināra dalībnieku 

izteiktajiem priekšlikumiem  

 

 

 

 

 

 

 IZM plāno optimizēt valsts budžeta līdzekļu 

piešķiršanas procedūru, nepiemērojot papildus 

līgumu slēgšanu ar struktūrfonda finansējuma 

saņēmēju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.2007. 

 

 

 

 

 

 

04.2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.2007. 

 

 

 

 

 

informācijas 

iesniegšanu vadošajā 

iestādē nodrošinās 

OLSI. 

 

 

 

 

 

 

 

26.02.2007.notika 

seminārs par 

iepirkuma procedūru, 

semināru vadīja IUB 

pārstāvis D.Gaile, 

seminārā piedalījās 

117 dalībnieki. 

 

18.04.2007., 

13.05.2007. un 

26.07.2007. IZM 

notika atkārtoti 

semināri projektu 

īstenotājiem par 

publiskā iepirkuma 

procedūrām. 

Seminārus vadīja 

IUB pārstāvis. 

 

 

IZM neslēdz papildus 

līgumus ar 

struktūrfonda 

finansējuma 

saņēmēju par valsts 
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 IZM plāno organizēt semināru projektu 

grāmatvežiem par to, kādā veidā projektu 

vajadzībām varētu tikt izmantoti līdzekļi no 

citiem struktūrfonda saņēmēja kontiem, pirms 

SF pieprasījumu iesniegšanas veicot izdevumu 

pārgrāmatošanu. 

 

Uzraudzības pasākumi 

 IZM izveidos projektu uzraudzības komisiju. 

 IZM organizēs aktivitātes ieviešanas progresa 

sanāksmes vienu reizi trīs mēnešos, kurās 

izskatīs un analizēs projektu ieviešanas saturisko 

un finanšu progresu. 

 IZM analizēs un pastiprināti sekos līdzi 

CFLA sniegtajai informācijai par SF 

pieprasījumu iesniegšanas progresu, atskaišu un 

ziņojumu iesniegšanas progresu un kvalitāti. 

Gadījumos, kad struktūrfonda saņēmēji nepildīs 

līguma nosacījumus, IZM veiks individuālas 

pārrunas, lai minēto situāciju novērstu. 

 

 

 

 

04.2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.2007. 

 

 

 

 

03.2007. 

06.2007. 

09.2007. 

12.2007. 

budžeta līdzekļu 

nodrošināšanu 

projekta īstenošanai 

 

 

IZM par šādu iespēju 

ir informējusi SF 

finansējuma 

saņēmējus. 

 

 

 

 

 Ar IZM 

13.04.2007. rīkojumu 

Nr. 324 ir izveidota 

VPD 2.5.1.aktivitātes 

ieviešanas 

uzraudzības komisija, 

kuras pienākumos 

ietilpst (1) projektu 

ieviešanas gaitas un 

projektu līgumu 

izpildes uzraudzība; 

(2) projektu 

ieviešanas gaitā 

radušos problēmu 

analīze. 

 Laikā līdz 

30.06.2006. ir 

notikušas piecas 

uzraudzības 

komisijas sanāksmes, 

kurās visi 42 SF 

finansējuma saņēmēji 

ir ziņojuši par 
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projektu ieviešanas 

progresu. 

 Lai paātrinātu SF 

pieprasījumu 

saskaņošanu un 

attiecīgi atmaksu 

veikšanu, IZM veic 

kontroles pasākumus, 

lai SF finansējuma 

saņēmēji savlaicīgi 

sniegtu precizējumus/ 

skaidrojumus par 

projektu atskaišu 

dokumentāciju un SF 

pieprasījumiem 

OLSI. 

19.  Izglītības un 

zinātnes 

ministrija 

ERAF Lūdzam Izglītības un zinātnes 

ministriju nodrošināt, ka 2007.gada 

laikā 2.5.2 aktivitātē tiek apgūti 

3 299 765,43 LVL, kā arī norādīt 

summu par kuru plānots iesniegt 

struktūrfonda pieprasījumus CFLA 

līdz 2007.gada 1.septembrim. 

Pēc CFLA sniegtās informācijas par SF 

pieprasījumu iesniegšanas prognozēm, līdz 

01.09.2007. 2.5.2.aktivitātē plānots iesniegt SF 

pieprasījumus par LVL 1 411 065, 49. 

 

 Atbilstoši noslēgtajiem līgumiem 

2.5.2. aktivitātē projektiem valsts budžetā 

2007.gadā plānoti līdzekļi LVL 49 949 apjomā.  

 Kopumā līdz 03.2007. aktivitātē ir pabeigti 4 

projekti, kuru atlikums sastāda LVL 46 601,24 

(1,9% no projektu izmaksām, VIS informācija). 

Faktiski 2007.gadā īstenošana turpinās 4 

projektiem, bet pārējiem notiek noslēguma 

dokumentu (noslēguma ziņojumi, SF 

pieprasījumi) iesniegšana un apstiprināšana 

2LSI. 

 IZM 2.5.2.aktivitātes projektu kontos ir 

konstatējusi 2006.gadā piešķirto līdzekļu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.02.2005. 

 Līdz 30.06.2007. 

noslēgusies 22 

projektu īstenošana 

(pilnībā pabeigti 6 

projekti). 22 

noslēgušos projektu 

īstenošanas rezultātā 

atbrīvojušies līdzekļi 

(saskaņā ar OLSI 

informāciju – 

LVL 206 860) tiks 

pārplānoti četru nupat 

uzsākto projektu 

īstenošanai. 

 Ar MK 

16.03.2007. rīkojumu 

Nr. 285 ir saskaņota 

virssaistību 

uzņemšanās VPD 
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atlikumu LVL 154 046 apjomā (IZM iestādēm 

atlikums sastāda LVL – 38 359, ZM -115 687 ). 

(ERAF+VB) apjomā. Atlikumu paredzēts 

novirzīt (pārplānot) uz 2007.gada 1.pusgadu. 

Nacionālās programmas grozījumi ir iesniegti 

saskaņošanai ERAF vadības komitejā 

15.02.2007. sanāksmē.  

 Plānots, ka pēc nacionālās programmas 

grozījumu saskaņošanas ERAF vadības komitejā 

nekavējoties tiks uzsākta projektu grozījumu 

izskatīšana. 

 Priekšlikumu sagatavošana Ministru kabineta 

noteikumu projektam „Grozījums Ministru 

kabineta 2006.gada 18.decembra rīkojumā 

Nr.975 „Par virssaistību uzņemšanos Eiropas 

Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā 

fonda un Zivsaimniecības vadības finansēšanas 

instrumenta līdzfinansētajām Vienotā 

programmdokumenta aktivitātēm 2004.-

2006.gada plānošanas periodā””, paredzot 

papildus finansējuma piešķiršanu 2.5.2. 

aktivitātes nacionālajai programmai „Moderna 

aprīkojuma un infrastruktūras nodrošināšana 

pētniecības iestādēs”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.2.NP ietvaros 

LVL 2 000 000 

apmērā, t.sk. ERAF 

līdzfinansējums LVL 

1 500 000 apmērā. 

 20.06.2007. ERAF 

VK ir saskaņoti 

grozījumi 2.5.2. 

nacionālajā 

programmā ERAF 

VK), kuros saskaņota 

četru jaunu projektu 

īstenošana, kā arī 

papildus finansējuma 

piešķiršana, tādejādi 

NP kopējais 

finansējums ir LVL 

14 354 521,25. 

Kopējās attiecināmās 

izmaksas (LVL 

14 205 391,25 ) veido 

ERAF finansējums 

LVL 10 615 708,44 

apmērā, cits 

finansējums LVL 

51 113 apmērā un 

valsts budžeta 

finansējums LVL 

3 538 569,81 apmērā, 

t.sk., IZM 

finansējums – LVL 

3 404 939,81, VM 

finansējums – LVL 

56 130 un ZM 

finansējums – LVL 

77 500. 
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Darbības līdzekļu apguves veicināšanai 

 Lai nodrošinātu atbilstošu valsts budžeta 

pieejamību, kā arī izpildot MK 27.07.2006. 

noteikumus Nr.545 „Kārtība, kādā Eiropas 

Savienības struktūrfondu vadībā iesaistītās 

institūcijas nodrošina struktūrfondu ieviešanu un 

grozījumu izdarīšanu plānošanas dokumentos”, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VPD 2.5.2. 

aktivitātes nacionālās 

programmas 

projektos saskaņoto 

grozījumu ceturkšņa 

kopsavilkums ir 

iesniegts ERAF VK 

26.04.2007. un 

12.07.2007. 

 

 18.04.2007. un 

26.06.2007. notika 

atkārtoti semināri 

projektu īstenotājiem 

par publiskā 

iepirkuma 

procedūrām. 

Seminārus vadīja 

IUB pārstāvis. 

Semināros piedalījās 

ap 200 dalībnieki. 

 IZM par šādu 

iespēju ir informējusi 

SF finansējuma 

saņēmējus.  
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IZM 1 reizi ceturksnī sniegs informāciju ERAF 

vadības komitejai par attiecīgajā periodā 

apstiprinātajiem projektu grozījumiem. 

 Informācija par 2006.gadā apstiprinātajiem 

grozījumiem, t.sk., par apstiprinātajām 

izmaiņām finansējuma sadalījumā pa gadiem, 

tiks iesniegta saskaņošanai ERAF vadības 

komitejas sanāksmē. 

 IZM plāno piesaistīt IUB speciālistus un 

organizēt seminārus finansējuma saņēmējiem 

(IZM pārziņā esošajām iestādēm) par publiskā 

iepirkuma veikšanu. 

 IZM plāno atkārtotu semināru par publiskā 

iepirkuma veikšanu, kurā detāli izskatīs 

iepirkuma procedūras atsevišķus jautājumus 

saskaņā ar 26.02.2007 semināra dalībnieku 

izteiktajiem priekšlikumiem. 

 IZM plāno optimizēt valsts budžeta līdzekļu 

piešķiršanas procedūru, nepiemērojot papildus 

līgumu slēgšanu ar struktūrfonda finansējuma 

saņēmēju. 

 IZM plāno organizēt semināru projektu 

grāmatvežiem par to, kādā veidā projektu 

vajadzībām varētu tikt izmantoti līdzekļi no 

citiem struktūrfonda saņēmēja kontiem, pirms 

SF pieprasījumu iesniegšanas veicot izdevumu 

pārgrāmatošanu. 

 

Uzraudzības pasākumi 

 IZM organizēs aktivitātes ieviešanas progresa 

sanāksmes vienu reizi trīs mēnešos, kurās 

izskatīs un analizēs projektu ieviešanas saturisko 

un finanšu progresu. 

 IZM analizēs un pastiprināti sekos līdzi 

 

 

 

15.04.2007. 

15.07.2007. 

15.10.2007. 

15.01.2008. 

 

 

02.2007. 

 

 

 

04.2007. 

 

 

 

 

02.2007. 

 

 

 

 

04.2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.2007. 

06.2007. 

09.2007. 

 

26.02.2007.notika 

seminārs par 

iepirkuma procedūru, 

semināru vadīja IUB 

pārstāvis D.Gaile, 

seminārā piedalījās 

117 dalībnieki 

 

 

 

 

 

 

IZM neslēdz papildus 

līgumus ar 

struktūrfonda 

finansējuma 

saņēmēju par valsts 

budžeta līdzekļu 

nodrošināšanu 

projekta īstenošanai 

 

 

 

 

 Ar IZM 

11.06.2007. rīkojumu 

Nr. 510 ir izveidota 

2.5.2.aktivitātes 

uzraudzības padome. 

Laikā no 01.01.2007. 

līdz 30.06.2007. ir 
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CFLA sniegtajai informācijai par SF 

pieprasījumu iesniegšanas progresu, atskaišu un 

ziņojumu iesniegšanas progresu un kvalitāti. 

Gadījumos, kad struktūrfonda saņēmēji nepildīs 

līguma nosacījumus, IZM veiks individuālas 

pārrunas, lai minēto situāciju novērstu. 

12.2007. notikušas divas 

uzraudzības padomes 

sanāksmes. 

 Lai paātrinātu SF 

pieprasījumu 

saskaņošanu un 

attiecīgi atmaksu 

veikšanu, IZM veic 

kontroles pasākumus, 

lai SF finansējuma 

saņēmēji savlaicīgi 

sniegtu precizējumus/ 

skaidrojumus par 

projektu atskaišu 

dokumentāciju un SF 

pieprasījumiem 

OLSI. 

 Tāpat arī SF 

finansējuma 

saņēmējiem tiek 

atgādināts par SF 

pieprasījumu 

iesniegšanas u.c. 

termiņiem. IZM 

organizē arī 

individuālas pārrunas 

ar SF finansējuma 

saņēmējiem. 

20.  Izglītības un 

zinātnes 

ministrija/ 

Centrālā 

finanšu un 

līgumu 

aģentūra 

ERAF Lūdzam Izglītības un zinātnes 

ministriju sadarbībā ar Centrālo 

finanšu un līgumu aģentūru un 

Iepirkumu uzraudzības biroju 

organizēt Izglītības un zinātnes 

ministrijas pārziņā esošo iestāžu 

apmācības iepirkuma procedūru 

1.4.4. un 1.4.5.aktivitātes 

Saskaņā ar VIS pieejamo informāciju, 

1.4.4. aktivitātē līdz 03.2007. pilnībā pabeigts ir 

1 projekts. Pārējiem notiek noslēguma 

dokumentu (noslēguma ziņojumi, SF 

pieprasījumi) iesniegšana un apstiprināšana 

2LSI. 

 

 

 

 

 

 

 

 Saskaņā ar OLSI 

informāciju līdz 

30.06.2007. pilnībā ir 

pabeigti 2 projekti 

1.4.4.aktivitātē un 1 

projekts 1.4.5. 

aktivitātē un 34 
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ievērošanai.  1.4.5.aktivitātē 2007.gadā iepirkumu veikšana 

nav plānota; 

 1.4.4.aktivitātē 2007.gadā iepirkums tiks 

veikts divu projektu ietvaros. Lai nodrošinātu 

2007.gadā īstenojamo projektu  ietvaros veicamā 

iepirkuma atbilstību Publisko iepirkumu likuma 

prasībām, izglītības iestāžu pārstāvjiem tiks 

nodrošināta dalība seminārā par iepirkuma 

procedūru veikšanu Eiropas Savienības 

struktūrfondu projektu īstenošanas ietvaros.  

 

 

2.5.1. un 2.5.2.aktivitātes 

 IZM plāno piesaistīt IUB speciālistus un 

organizēt seminārus finansējuma saņēmējiem 

(IZM pārziņā esošajām iestādēm) par publiskā 

iepirkuma veikšanu. 

 

 IZM plāno atkārtotu semināru par publiskā 

iepirkuma veikšanu, kurā detāli izskatīs 

iepirkuma procedūras atsevišķus jautājumus 

saskaņā ar 26.02.2007 semināra dalībnieku 

izteiktajiem priekšlikumiem  

 

 

 

02.2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.2007.-IZM 

02.-03.2007.-

CFLA 

 

 

 

04.2007. 

 

projektos ir 

noslēgusies 

īstenošana un tiek 

kārtota noslēguma 

dokumentācija. 

Sekojoši, iepirkuma 

veikšanas jautājums 

zaudējis aktualitāti. 

 

 

 

 

 

Skat. iepriekš. 

 Izglītības un 

zinātnes 

ministrija/ 

Centrālā 

finanšu un 

līgumu 

aģentūra 

ERAF Finansējuma progress 2004.-

2006.plānošanas periodam Vienotā 

programmdokumenta: 

1) 1.4.4. aktivitātei; 

2) 1.4.5. aktivitātei; 

3) 2.5.1. aktivitātei; 

4) 2.5.2. aktivitātēm uz 

2006.gada 30.septembri ir 1 

397 217 LVL (atmaksas 

finansējuma saņēmējiem) 

Saskaņā ar līgumu par nacionālās programmas 

projekta ieviešanu, IZM veic: 

 savlaicīgu līdzekļu pieprasīšanu valsts 

budžetā aktivitāšu ietvaros īstenojamo projektu 

ieviešanai; 

 nodrošina projekta ieviešanas atbilstību 

nozares politikai un plānošanas dokumentiem, 

kā arī īsteno uzraudzību. 

 Attiecībā uz projektu savlaicīgas ieviešanas 

nodrošināšanu, IZM plāno izteikt brīdinājumu 

 

02.2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Trim projektiem 

1.4.4.aktivitātē un 

vienam projektam 

1.4.5.aktivitātē 

2006.gadā 

neizlietotais 

finansējums tika 

pārcelts uz 

2007.gadu. Visos 

projektos īstenošana 

ir noslēgusies. Tiek 
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no 26 538 472 LVL ( 

pieejamais finansējums) 

 

Lai nodrošinātu projektu savlaicīgu 

ieviešanu, aicinām nodrošināt 

2007.gadā plānoto izmaksu 

veikšanu atbilstoši struktūrfonda 

pieprasījumu iesniegšanas 

prognozēm 

un nepieciešamības gadījumā veikt individuālas 

pārrunas ar tiem SF finansējuma saņēmējiem 

(IZM pārziņā esošajām iestādēm), kuru darbībā 

konstatētas būtiskas un sistemātiskas novirzes no 

plānotā ar mērķi paaugstināt SF pieprasījumu 

iesniegšanas intensitāti, vienlaikus atgādinot SF 

finansējuma saņēmējiem par projekta ietvaros 

uzņemtajām līgumsaistībām un to neizpildes vai 

nepietiekamas izpildes sekām, kā arī par viņu 

atbildību par valsts budžeta līdzekļu savlaicīgu 

un likumīgu izlietošanu. 

 IZM organizēs aktivitātes ieviešanas 

uzraudzības padomes sanāksmes vienu reizi trīs 

mēnešos, īpaši pievēršoties projektu finanšu 

progresa jautājumiem. 

 

SF apguves analīzei un uzraudzībai IZM plāno 

lūgt CFLA 1 reizi mēnesī sniegt informāciju 

IZM: 

     – par līgumu par projektu īstenošanu statusu, 

t.sk., noslēgtajiem, lauztajiem līgumiem, 

pabeigtajiem projektiem; 

     – par SF finansējuma saņēmējiem (IZM 

pārziņā esošajām iestādēm), kuru darbībā, 

izvērtējot projektu ieviešanas progresu, 

konstatētas būtiskas un sistemātiskas novirzes no 

plānotā. 

 

IZM plāno izteikt brīdinājumu un 

nepieciešamības gadījumā veikt individuālas 

pārrunas ar tiem SF finansējuma saņēmējiem 

(IZM pārziņā esošajām iestādēm), kuru darbībā 

konstatētas būtiskas un sistemātiskas novirzes no 

plānotā ar mērķi paaugstināt SF pieprasījumu 

iesniegšanas intensitāti, vienlaikus atgādinot SF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.2007. 

06.2007. 

09.2007. 

12.2007. 

 

 

16.02.2007. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

03.2007. 

skaņota noslēguma 

dokumentācija. 

 Laikā no 

01.01.2007. līdz 

30.06.2007. VPD 

1.4.4. aktivitātē 

notikušas piecas 

uzraudzības padomju 

sēdes un 1.4.5. 

aktivitātē – divas 

sēdes. 
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finansējuma saņēmējiem par projekta ietvaros 

uzņemtajām līgumsaistībām un to neizpildes vai 

nepietiekamas izpildes sekām, kā arī par viņu 

atbildību par valsts budžeta līdzekļu savlaicīgu 

un likumīgu izlietošanu. 

 Izglītības un 

zinātnes 

ministrija 

ESF Lai nodrošinātu atbilstošu valsts 

budžeta pieejamību: 

- struktūrfondu nacionālo 

programmu projektos 

uzņemto līgumsaistību 

izpildei,  

- atklātu projektu iesniegumu 

konkursu projektos veikto 

faktisko maksājumu 

apmaksai 

aicinām savlaicīgi vadošajā iestādē 

sniegt informāciju par veiktajiem 

grozījumiem projektos un projektu 

sarakstos. 

 Lai nodrošinātu atbilstošu valsts budžeta 

pieejamību, kā arī izpildot MK 27.07.2006. 

noteikumus Nr.545 „Kārtība, kādā Eiropas 

Savienības struktūrfondu vadībā iesaistītās 

institūcijas nodrošina struktūrfondu ieviešanu 

un grozījumu izdarīšanu plānošanas 

dokumentos”, IZM 1 reizi ceturksnī sniedz 

informāciju ESF vadības komitejā par 

attiecīgajā periodā apstiprinātajiem projektu 

grozījumiem (gan NP, gan AK veidā 

ieviešamajām aktivitātēm). 

 Nākamais veikto grozījumu apkopojums, 

izvērtējot veikto grozījumu apjomu, tiks 

sniegts VK saskaņošanai rakstiskajā 

procedūrā, kā arī uz nākamo VK sanāksmi 

09.05.2007. 

24.01.2007. 

 

 

 

 

07.03.2007. 

15.04.2007. 

15.07.2007. 

15.10.2007. 

15.01.2008. 

 

 

03.2007. 

05.2007. 

 

Informācija par 

grozījumiem NP un 

AK projektos, t.sk. 

aktualizētais finanšu 

sadalījums pa 

gadiem, tiek sniegts 

informācijai katrā 

ESF vadības 

komitejā, kā arī 

saskaņots rakstiskās 

procedūras veidā, ja 

vadības komitejas 

notiek retāk kā 1 reizi 

mēnesī. 

21.  Izglītības un 

zinātnes 

ministrija 

ESF Lai nodrošinātu savlaicīgu 

struktūrfondu apguvi un n+2 

principa ievērošanu, saskaņā ar 

20.06.2006. Ministru kabineta 

noteikumiem Nr. 494 „Eiropas 

Savienības struktūrfondu finanšu 

vadības nodrošināšanas kārtība” 

līdz 2007.gada 20.oktobrim Valsts 

kasē jāiesniedz izdevumu 

deklarācijas par 2005.gadu: 

- par 3.2.pasākumu 17 279 

941EUR (ESF daļa) )  = 

12 144 411,65 LVL 

IZM informē, ka prognozējamā 2007.gadā 

iesniedzamā izdevumu deklarāciju summa par 

2005.gadu sastādīs ap 8 067 993 milj. LVL (ESF 

daļa), jo saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem 

2007.gadā nav plānots iesniegt SF pieprasījumus 

par LVL 4 076 419 (ESF daļa). 

Kopumā 2007.gadā īstenojamiem projektiem 

(3.2. pasākums) valsts budžetā plānoti līdzekļi 

LVL 13 390 686 apjomā. 

 

Vienlaikus informējam, ka 2007.gada 1.pusgadā 

iespējamiem papildus apgūstamiem līdzekļiem: 

 IZM 3.2.pasākuma projektu valsts budžeta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Grozījumu statuss 

uz 30.06.2007. (t.sk. 

09.03.2007. sniegtā 

informācija): 
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IZM 2.5.2.aktivitātes projektu kontos 

ir konstatējusi 2006.gadā piešķirto 

līdzekļu atlikumu LVL 12 919 

(ERAF+VB) apjomā. Atlikumu 

paredzēts novirzīt (pārplānot) uz 

2007.gada 1.pusgadu  

kontos ir konstatējusi 2006.gadā piešķirto 

līdzekļu atlikumu 100 projektiem LVL 1 196 

143 (ESF daļa) apjomā. IZM prognozē, ka daļa 

atlikuma var tikt novirzīta (pārplānota) uz 

2007.gada 1.pusgadu. 

 Priekšlikumu sagatavošana Ministru kabineta 

noteikumu projektam „Grozījums Ministru 

kabineta 2006.gada 18.decembra rīkojumā 

Nr.975 „Par virssaistību uzņemšanos Eiropas 

Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā 

fonda un Zivsaimniecības vadības finansēšanas 

instrumenta līdzfinansētajām Vienotā 

programmdokumenta aktivitātēm 2004.-

2006.gada plānošanas periodā””, paredzot 

papildus finansējuma piešķiršanu 3.2.2. 

aktivitātes nacionālajai programmai „Mācību 

kvalitātes uzlabošana dabaszinātņu, matemātikas 

un tehnoloģiju priekšmetos vidējā izglītībā”. 

 Saskaņā ar VIAA līdz šim sniegto 

informāciju, ir prognozējams, ka faktiski veikto 

izmaksu apjoms varētu tikt sasniegts ar 10% 

korekciju, jo prakse liecina, ka no visiem SF 

pieprasījumiem vidēji šāda daļa izmaksu sastāda 

neattiecināmās izmaksas, atliktie maksājumi u.c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) AK projektos IZM 

ir apstiprinājusi 82 

grozījumu 

pieprasījumus. Norit 

darbs ar tiem projektu 

īstenotājiem, kuri 

grozījumu 

pieprasījumu vēl nav 

iesnieguši; 

2) NP projektos IZM 

ir apstiprinājusi 15 

projektu grozījumus. 

Visos NP projektos 

2006.gadā plānotie 

un neizlietotie 

līdzekļi ir pārplānoti 

uz 2007. gadu. 

 

 16.05.2007. MK 

rīkojuma Nr. 285 

ietvaros ir saskaņota 

virssaistību 

uzņemšanās VPD 

3.2.2.aktivitātes 

ietvaros LVL 844 

tūkst. apmērā. 

 Virssaistību 

uzņemšanās ar MK 

22.06.2007. rīkojumu 

Nr. 394 ir saskaņota 

arī VPD aktivitāšu 

3.2.3.1., 3.2.5.3., 

3.3.6.1. un 3.3.7. 

ietvaros par kopējo 

summu LVL 2,47 
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ESF līdzekļu apguves veicināšana 

 Lai optimizētu ESF AK projektu grozījumu 

procesu, t.sk., mazinātu nebūtisku grozījumu 

pieprasījumu iesniegšanas skaitu, IZM ir 

izstrādājusi ESF AK projektu grozījumu 

pieprasījumu iesniegšanas principus, norādot 

gadījumus, kad grozījumu veikšana ir lietderīga 

un kādā kārtībā tā veicama. Par minēto ir 

informēti ESF AK projektu finansējuma 

saņēmēji; 

 lai paātrinātu grozījumu, kas veicami sakarā 

ar papildus finansējuma piešķiršanu projekta 

izmaksu sadārdzinājuma segšanai, saskaņošanas 

gaitu, IZM, informējot SF finansējuma 

saņēmējus par ESF vadības komitejas lēmumu, 

aprēķinās un katram projektam individuāli 

nosūtīs koriģēto projekta izmaksu tabulu 

[1.6.tabula], kas iesniedzama līdz ar 

grozījumiem. Minētā palīdzība attiecināma uz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.2007. 

 

 

 

 

 

milj. 

 IZM ir informējusi 

vadošo iestādi (IZM 

05.06.2007. vēstule 

Nr. 1–10/3375) par 

uzņemto virssaistību 

ietekmi uz 2005. gada 

un 2006. gada n+2 

principa izpildi, kā 

arī, saskaņā ar VIAA 

sniegto informāciju – 

par prognozējamo 

ESF līdzekļu apjomu, 

ko plānots apgūt 

2005. gada un 

2006. gada n+2 

principa ietvaros. 

 

 Līdz 30.06.2007. 

IZM ir nosūtījusi ap 

170 brīdinājuma 

vēstuļu tiem SF 

finansējuma 

saņēmējiem, kuri 

nepilda līguma par 

projekta īstenošanu 

saistības, t.sk. 

neievēro atskaišu 

dokumentācijas 

iesniegšanas 

termiņus, nesniedz 

minētās 

dokumentācijas 

precizējumus, kā arī 

iesniedz nekvalitatīvi 
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3.3.6.1. un 3.3.7.aktivitāšu ietvaros īstenotiem 

projektiem, kuriem finansējuma pārdales no 3.2. 

uz 3.3.pasākumu rezultātā ir mainījusies 

līdzfinansējuma likme; 

 lai veicinātu ESF līdzekļu savlaicīgu apguvi 

un plānotā rezultātu rādītāju apjoma 

sasniegšanu, t.sk. palielinātu SF pieprasījumu 

iesniegšanas intensitāti, uzlabotu projektu 

atskaišu dokumentācijas kvalitāti, kā arī, lai 

atgādinātu par projekta ietvaros SF finansējuma 

saņēmēja uzņemtajām līgumsaistībām un to 

neizpildes vai nepietiekamas izpildes sekām, kā 

arī par atbildību par valsts budžeta līdzekļu 

savlaicīgu un likumīgu izlietošanu, IZM plāno 

izteikt brīdinājumu un veikt individuālas 

pārrunas ar tiem SF finansējuma saņēmējiem 

(IZM pārziņā esošajām iestādēm), kuru darbībā, 

izvērtējot projektu ieviešanas progresu, 

konstatētas būtiskas un sistemātiskas novirzes no 

plānotā; 

 IZM, piesaistot IUB speciālistus, plāno 

organizēt seminārus ESF AK finansējuma 

saņēmējiem par publiskā iepirkuma veikšanu 

(februāris-marts); 

 IZM plāno atkārtotu semināru par publiskā 

iepirkuma veikšanu, kurā detāli izskatīs 

iepirkuma procedūras atsevišķus jautājumus 

saskaņā ar 26.02.2007 semināra dalībnieku 

izteiktajiem priekšlikumiem  

 IZM plāno piedalīties VIAA organizētajos 

semināros ESF AK finansējuma saņēmējiem par 

līguma saistību izpildi, t.sk., dokumentācijas 

atbilstošu sagatavošanu, grozījumu izdarīšanas 

lietderību. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.2007. 

04.2007. 

 

 

 

 

02.2007-03.2007. 

 

 

 

 

 

sagatavotus 

dokumentus. 

 IZM uzrauga 

projektu līdzekļu 

apguves intensitāti un 

reizi ceturksnī brīdina 

SF finansējuma 

saņēmējus par 

attiecīgo projektu 

kontos konstatēto 

līdzekļu atlikumu, kā 

arī pieprasa 

skaidrojumu par 

līdzekļu apguves 

kavēšanos. 

 IZM ir 

piedalījusies sešos 

VIAA organizētajos 

semināros SF 

projektu īstenotājiem 

par aktivitāšu 

īstenošanu. 

 18.04.2007. notika 

atkārtots seminārs 

projektu īstenotājiem 

par publiskā 

iepirkuma 

procedūrām. 

Semināru vadīja IUB 

pārstāvis. Seminārā 

piedalījās ap 150 

dalībnieki. 
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Uzraudzības pasākumi 

 Lai sekotu SF atmaksu progresam un 

nepieciešamības gadījumā lemtu par piemērotām 

darbībām situācijas uzlabošanai, IZM ir lūgusi 

VIAA vienu reizi mēnesī sniegt informāciju par 

SF atmaksu progresu – SF pieprasījumu 

iesniegšanas progresu, faktiski veiktajām un 

prognozējamām atmaksām; 

 IZM plāno pastiprināt NP ieviešanas 

uzraudzību, palielinot arī NP uzraudzības 

padomju biežumu – tās plānots organizēt vienu 

reizi 2 mēnešos. UP sanāksmēs tiks pievērsta 

lielāka uzmanība finanšu progresa jautājumiem. 

 

 

Iespējamie riski 

 VIAA informēja, ka 2007.gadā plānots 

saņemts ap 900 SF pieprasījumu. Ierobežoto 

resursu dēļ iespējama SF pieprasījumu 

izskatīšanas kavēšanās, sekojoši – SF atmaksu 

veikšana; 

 Valsts kase neattiecina [iepirkumu] avansu 

maksājumus, kas mākslīgi samazina veikto SF 

atmaksu apjomu, sekojoši, apdraud n+2 principa 

izpildi; 

 Tā kā 2006.gada nogalē ESF vadības 

komitejā netika saskaņota informācija par 

2006.gadā apstiprinātajiem AK projektu 

grozījumiem, plānojot valsts budžetu minētajiem 

projektiem netika piešķirti grozījumos faktiski 

apstiprinātie un projektiem nepieciešamie 

līdzekļi. 

 

 

 

 

 

 

 

02.2007. 

04.2007. 

06.2007. 

08.2007. 

10.2007. 

12.2007. 

 

 

 IZM no VIAA 

regulāri saņem 

minēto informāciju 

un atkarībā no 

tendencēm veic 

attiecīgus 

uzraudzības 

pasākumus. 

 Ir sastādīts NP 

uzraudzības padomju 

grafiks un atbilstoši 

tam laikā no 

01.01.2007. līdz 

30.06.2007. ir 

notikušas 23 

uzraudzības padomju 

sēdes. 

 

 Kopš pēdējās 

atskaites 

(09.03.2007.) līdz 

30.06.2007. IZM 

struktūrfondu vadībā 

un kontrolē iesaistīto 

darbinieku skaits 

palielinājies par 8 

cilvēkiem. Notiek 

intensīva jauno 

darbinieku apmācība. 

 Tiek risināts 

darbinieku 

motivēšanas 

jautājums. 
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 SF administrēšanā iesaistīto cilvēkresursu 

saglabāšana un stiprināšana IZM saistībā ar 

nekonkurētspējīgo atalgojumu darba tirgū. 

 Izglītības un 

zinātnes 

ministrija/ 

Centrālā 

finanšu un 

līgumu 

aģentūra 

ERAF Finansējuma progress 2004.-

2006.plānošanas periodam Vienotā 

programmdokumenta: 

5) 1.4.4. aktivitātei; 

6) 1.4.5. aktivitātei; 

7) 2.5.1. aktivitātei; 

8) 2.5.2. aktivitātēm uz 

2006.gada 30.septembri ir 1 

397 217 LVL (atmaksas 

finansējuma saņēmējiem) 

no 26 538 472 LVL ( 

pieejamais finansējums) 

 

Lai nodrošinātu projektu savlaicīgu 

ieviešanu, aicinām nodrošināt 

2007.gadā plānoto izmaksu 

veikšanu atbilstoši struktūrfonda 

pieprasījumu iesniegšanas 

prognozēm 

1.Rīcība atbilstoši 27.06.2006 MK 

noteikumu Nr.538 IV daļa 29. punktam; 

2.kļūdaino SF pieprasījumu labošana ar 

grāmatvedības izziņām; 

3.Atgādinājumi SF prognožu 

neiesniedzējiem; 

4.Atgādinājumi SF pieprasījumu 

neiesniedzējiem. 

1. 60 darba 

dienas pēc 

pieprasījuma 

saņemšanas; 

2. pastāvīgi; 

3. 1x mēnesī; 

4. 1x mēnesī. 
 

CFLA regulāri veic 

minētos pasākumus 

22.  Īpašu 

uzdevumu 

ministra 

elektroniskā

s pārvaldes 

lietās 

sekretariāts 

ERAF 1.3.1. aktivitāte „Sabiedrisko 

informācijas un elektroniskās 

pārvaldes sistēmu attīstība” 

Saskaņā ar ĪUMEPLS pusgada 

ziņojumu (01.01.2006. – 

30.06.2006.) vairākos 1.3.1. 

aktivitātes projektos ir problēmas 

ar iepirkumu: 

 Neatbilstoša Publiskā 

iepirkuma izpratne; 

 Iepirkumi aizkavējas sūdzību 

 Piedalīties projektu uzraudzības 

padomēs, lai sekotu līdzi iepirkumu 

veikšanas procesam. 

 Konsultēt projektu vadītājus 

kompetences ietvaros, kā arī tos aicināt 

laicīgi vērsties pie IUB un CFLA ar 

neskaidrajiem jautājumiem.  

 Ņemot vērā, ka 1.3.1.aktivitātes 

„Sabiedrisko informācijas un 

elektroniskās pārvaldes sistēmu 

attīstība” nacionālās programmas 

Līdz 1.3.1. 

aktivitātes 

ieviešanas 

beigām 

Lielākajā daļā 

nacionālās 

programmas 

projektu ir īstenotas 

plānotās iepirkumu 

procedūras, līdz ar 

to minētās 

problēmas 

aktualitāte šajā ES 

SF apguves periodā 

ir mazinājusies, 
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dēļ; 

 Iepirkumu summas pārsniedz 

tam atvēlēto finansējumu 

aktivitātes ietvaros. 

(nacionālā programma) projekta 

„Vienotā valsts arhīvu informācijas 

sistēma” ietvaros veiktā iepirkuma 

uzvarētāja piedāvātā līgumcena būtiski 

pārsniedz noteiktajai aktivitātei 

paredzēto finansējumu, ĪUMEPLS ir 

apzinājis atbrīvojušos līdzekļus 

nacionālās programmas ietvaros, lai tos 

novirzītu minētā projekta īstenošanai, kā 

arī ir lūdzis Vadošo iestādi piešķirt 

papildus līdzekļus nacionālās 

programmas īstenošanai. 

taču tā ir jāņem 

vērā, plānojot ES 

SF līdzekļu apguvi 

nākamajā periodā. 

23.  Īpašu 

uzdevumu 

ministra 

elektroniskā

s pārvaldes 

lietās 

sekretariāts 

ERAF 1.3.1. aktivitātes ietvaros ir 

vērojams zems finanšu progress.  

ĪUMEPLS norādīt summu, par 

kuru plānots iesniegt struktūrfonda 

pieprasījumus CFLA līdz 

2007.gada 1.septembrim. 1.3.1. 

aktivitātes ietvaros. 

Laika posmā līdz 2007.gada 1.septembrim 

1.3.1. aktivitātes ietvaros ir plānots 

iesniegts CFLA struktūrfonda 

pieprasījumus kopā par 2 321 282,11 LVL 

Uz 15.06.2007. ir iesniegti CFLA 

struktūrfonda pieprasījumi (t.sk. 

samaksātie SFP) par  6 237 545,95 LVL. 

01.09.2007. Līdz 30.06.2007. 

nacionālās 

programmas 

projektu ietvaros ir 

apgūti 67% no 

kopējā 1.3.1. 

aktivitātes 

finansējuma.  

24.  Īpašu 

uzdevumu 

ministra 

elektroniskā

s pārvaldes 

lietās 

sekretariāts 

2007-2013 

ERAF Lai  nodrošinātu laicīgu nākamā 

plānošanas perioda 2007.-

2013.gadam uzsākšanu, aicinām 

ievērot darbības programmas 

papildinājumā norādītos 

ierobežotas projektu iesniegumu 

atlases un atklātas projektu 

iesniegumu atlases plānotos 

projektu iesniegumu pieņemšanas 

termiņus. 

Pašlaik tiek izstrādāti 2007.g.-2013.g. 

perioda plānošanas dokumenti un MK 

noteikumi un tiek plānots, ka 

iepriekšminētie dokumenti tiks sagatavoti 

laikā, kas ir galvenais priekšnoteikums, lai 

varētu uzsākt projektu iesniegumu 

pieņemšanu.  

01.07.2007. Pamatojoties uz 

Eiropas Komisijas 

pausto viedokli 

ES struktūrfondu 

un Kohēzijas 

fonda 2007.-

2013.gadu perioda 

pagaidu 

uzraudzības 

komitejas 

2007.gada 

15.jūnija 

sanāksmē, 
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darbības 

programmu 

„Infrastruktūra un 

pakalpojumi” 

Eiropas Komisijā 

ir paredzēts 

apstiprināt līdz šī 

gada novembrim.  

2.2.1.aktivitātes 

„Publiskās 

pārvaldes 

elektronisko 

pakalpojumu un 

informācijas 

sistēmu attīstība” 
ieviešanu ir 

plānots uzsākt, 

līdzko būs 

apstiprināti 2007.-

2013.gada ES 

fondu apguves 

perioda 

plānošanas 

dokumenti 

Eiropas Komisijā, 

kā arī būs 

izstrādāti un 

apstiprināti 

Ministru kabineta 

noteikumi par 

2.2.1.aktivitātes 

īstenošanu. 

 



24 

 

FMp3_140807; „Eiropas Savienības fondu apguves rīcības plāns 2007.gadam“ 
 

 

25.  Īpašu 

uzdevumu 

ministra 

elektroniskā

s pārvaldes 

lietās 

sekretariāts 

2007-2013 

ERAF ES struktūrfondu piešķīruma 

sadalījumā starp NSID 2007.-

2013.g. periodam starp 

tematiskajām asīm un 

pasākumiem, „IKT infrastruktūra 

un pakalpojumi” piešķirti  256 933 

551 EUR.   

Lai nodrošinātu iepriekš minētā 

finansējuma apguvi un ievērotu 

n+3 principu attiecībā uz 

2007.gada piešķīrumu, 2007.gadā 

jāuzņemas saistības par 11.66 %, 

t.i. 29 460 732 EUR saskaņā ar 

darbības programmu 

papildinājumos norādīto. 

Pašreiz tiek izstrādāti 2007.g.-2013.g. 

perioda plānošanas dokumenti un MK 

noteikumi, lai nodrošinātu to, ka noteiktajā 

termiņā tiktu uzsākta 2007.g. paredzētā 

finansējuma apguve. 

31.12.2007. 

 

 

 

 

 

Pamatojoties uz 

Eiropas Komisijas 

pausto viedokli 

ES struktūrfondu 

un Kohēzijas 

fonda 2007.-

2013.gadu perioda 

pagaidu 

uzraudzības 

komitejas 

2007.gada 

15.jūnija 

sanāksmē, 

darbības 

programmu 

„Infrastruktūra un 

pakalpojumi” 

Eiropas Komisijā 

ir paredzēts 

apstiprināt līdz šī 

gada novembrim.  

2.2.1.aktivitātes 

„Publiskās 

pārvaldes 

elektronisko 

pakalpojumu un 

informācijas 

sistēmu attīstība” 
ieviešanu ir 

plānots uzsākt, 

līdzko būs 

apstiprināti 2007.-

2013.gada ES 



25 

 

FMp3_140807; „Eiropas Savienības fondu apguves rīcības plāns 2007.gadam“ 
 

 

fondu apguves 

perioda 

plānošanas 

dokumenti 

Eiropas Komisijā, 

kā arī būs 

izstrādāti un 

apstiprināti 

Ministru kabineta 

noteikumi par 

2.2.1.aktivitātes 

īstenošanu. 

 

26.  Labklājības 

ministrija 

ESF/ER

AF 

Lai nodrošinātu atbilstošu valsts 

budžeta pieejamību: 

- struktūrfondu nacionālo 

programmu projektos 

uzņemto līgumsaistību 

izpildei,  

- grantu shēmu un atklātu 

projektu iesniegumu 

konkursu projektos veikto 

faktisko maksājumu 

apmaksai 

aicinām reizē ar valsts budžeta 

finansējuma pieprasījumu vadošajā 

iestādē sniegt informāciju par 

veiktajiem grozījumiem projektos 

un projektu sarakstos. 

1) Labklājības ministrija (LM), atbilstoši 

Finanšu ministrijas (FM) 06.04.2006. 

vēstulei Nr.21-1-01/838 un MK noteikumu 

Nr.545 50.punktam, aktualizē struktūrfondu 

nacionālo programmu finanšu 

kontrolskaitļus; 

2) Informāciju par grantu shēmu projektu 

aktuālo finanšu plānojumu vadības komitejai 

sniedz grantu shēmu apsaimniekotājs, 

saskaņā ar MK noteikumu Nr.545 

39.punktu. Savukārt atklātu projektu 

iesniegumu konkursu gadījumā informāciju 

par atklātu konkursu projektu finanšu 

kontrolskaitļiem sniedz otrā līmeņa 

starpniekinstitūcija, saskaņā ar MK 

noteikumu Nr.545  27.punktu.  

 

Atbilstoši 

nepieciešamī-

bai, bet ne retāk 

kā reizi 

ceturksnī 

1) Aktuālie 

nacionālo 

programmu 

projektu finanšu 

kontrolskaitļi 

iesniegti FM ar 

LM vēstulēm: 

19.02.2007. Nr. S-

11.2-0101/735, 

17.04.2007. Nr. S-

11.2-0101/1693, 

07.05.2007. Nr. S-

11.2-0101/1906, 

14.06.2007. Nr. S-

11.2-0101/2386 un 

03.07.2007.S-11.2-

1201/2813 

2) Informācija par 

attiecināmo 

izmaksu sadalījumu 



26 

 

FMp3_140807; „Eiropas Savienības fondu apguves rīcības plāns 2007.gadam“ 
 

 

par gadiem grantu 

shēmu projektu 

īstenošanai izskatīti 

ESF VK 

24.01.2007., 

07.03.2007., 

14.04.2007., 

04.06.2007. un 

ERAF VK 

15.02.2007. 

3) informācija par 

atklātu konkursu 

projektu finanšu 

kontrolskaitļiem un 

attiecināmo 

izmaksu sadalījumu 

pa gadiem izskatīti 

ESF VK 

14.04.2007. 

27.  Labklājības 

ministrija 

ESF/ER

AF 

Organizēt nacionālajām 

programmām uzraudzības 

padomes/vadības komitejas vismaz 

4 reizes gadā (pēc ceturkšņa 

ziņojuma iesniegšanas). 

Aicināt vadošo iestādi piedalīties 

katrā uzraudzības padomes/vadības 

komitejas sanāksmē novērotāju 

statusā. 

-aktivitātes numurs 

-cik reizes VK notika 2005.gadā  

-cik reizes VK notika 2006.gadā 

-vai VI tika pieaicināta 

1) Nacionālo programmu (NP) vadības 

komitejas (VK) ir izveidotas un 

apstiprinātas ar LM rīkojumiem: 

- NP VK apstiprināta ar LM 08.10.2004. 

rīkojumu Nr.136 „Par nacionālās 

programmas “Sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūciju infrastruktūras un 

aprīkojuma uzlabošanu” vadības komiteju”; 

- 1.4.7.aktivitātes NP VK apstiprināta ar LM 

07.10.2004. rīkojumu Nr.133 „Par 

Atbilstoši 

nepieciešamī- 

bai, bet ne retāk 

kā reizi 

ceturksnī 

NP VK 2005.gadā: 

- 1.4.7.- 4 

- 1.4.8. – 3  

- 1.4.6.1. –  4 

- 3.1.2.1., 

3.1.2.3., 

3.3.1.2. – 4  

- 3.1.4. – 4 

- 3.1.5.1. - 4 

 

NP VK 2006.gadā: 

- 1.4.7.- 4 

- 1.4.8. – 3  

- 1.4.6.1.– 4 
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nacionālās programmas “Informācijas un 

komunikāciju tehnoloģiju nodrošināšana 

sociālo pakalpojumu sistēmas 

administratīvajās institūcijās” vadības 

komiteju”; 

- 1.4.8.aktivitāte NP VK apstiprināta ar LM 

16.11.2004. rīkojumu Nr.162 „Par Eiropas 

Reģionālās attīstības fonda nacionālās 

programmas “Darba tirgus politikas 

ieviešanas institūciju infrastruktūras un 

tehnoloģiskā nodrošinājuma pilnveidošana” 

vadības komitejas sastāvu”;  

- 3.1.2.1., 3.1.2.3. un 3.3.1.2. apakšaktivitātes 

NP VK apstiprināta ar LM 26.11.2004. 

rīkojumu Nr.171 „Par Eiropas Sociālā 

fonda nacionālās programmas "Atbalsts 

aktīvo nodarbinātības pasākumu ieviešanai" 

vadības komitejas sastāvu”;  

- 3.1.4. aktivitātes NP VK apstiprināta ar LM 

16.12.2004. rīkojumu Nr.189 „Par Eiropas 

Sociālā fonda nacionālās programmas 

“Atbalsts kapacitātes stiprināšanai par 

darba tirgus un dzimumu līdztiesības 

politikas ieviešanu atbildīgajās institūcijās, 

informācijas izplatīšanai un izpratnes 

paaugstināšanai” vadības komitejas 

sastāvu”;  

- 3.1.5.1.apakšaktivitātes NP VK apstiprināta 

ar LM 13.12.2004. rīkojumu Nr.183 „Par 

Eiropas Sociālā fonda nacionālās 

programmas “Darba tirgus pētījumi” 

vadības komitejas sastāvu”. 

 

- 3.1.2.1., 

3.1.2.3., 

3.3.1.2. – 4 

- 3.1.4. – 4 

- 3.1.5.1. - 3 

Atbilstoši 

plānotajām rīcībām 

2007.gadā: 

- NP VK 

1.4.6.1.apakšaktivit

ātes ietvaros – 

29.03.2007. un 

20.06.2007.; 

- NP VK 1.4.7. 

aktivitātes ietvaros 

– 15.03.2007. un 

20.06.2007.; 

- NP VK 1.4.8. 

aktivitātes ietvaros 

– 12.02.2007. 

- NP VK 

3.1.2.1.apakšaktivit

ātes ietvaros – 

01.03.2007. un 

01.06.2007.; 

 - NP VK 3.1.4. 

aktivitātes ietvaros 

– 08.03.2007., 

07.06.2007. 

- NP VK 

3.1.5.1.apakšaktivit

ātes ietvaros – 

13.02.2007. 



28 

 

FMp3_140807; „Eiropas Savienības fondu apguves rīcības plāns 2007.gadam“ 
 

 

2) Pārstāvniecība NP VK sēdēs tiek 

nodrošināta atbilstoši Labklājības ministrijas 

26.10.2004. iekšējā normatīvā akta 

Nr.39/NOR „Kārtība, kādā ievieš Eiropas 

Sociālā fonda un Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda nacionālās programmas 

Labklājības ministrijā” 7.punktam, kurš 

nosaka, ka VK novērotāja statusā var 

piedalīties pirmā un otrā līmeņa 

starpniekinstitūciju pārstāvji. Atsevišķu NP 

VK sēdēs (atbilstoši vadošās iestādes 

izvēlei) novērotāju statusā piedalās arī FM 

pārstāvji.  

 

22.03.2007., 

19.04.2007. un 

20.06.2007. 

(papildus 

minētajam, 

17.05.2007. un 

04.06.2007. VK 

lēmumu 

pieņemšanai 

darbojās rakstiskās 

procedūras veidā) 

 

VI pārstāvji tiek 

pieaicināti visu LM  

pārziņā esošo 

nacionālo 

programmu vadības 

komiteju darbībā. 

 

 

 

28.  Labklājības 

ministrija 

ESF/ER

AF 

Lai nodrošinātu nākamā 

plānošanas perioda struktūrfondu 

apguves uzsākšanu un esošajā 

plānošanas periodā iesākto 

aktivitāšu nepārtrauktību, aicinām 

pēc 2007.-2013.gada plānošanas 

dokumentu apstiprināšanas 

Ministru kabinetā mēneša laikā 

sniegt Finanšu ministrijā 

pieprasījumu par valsts budžeta 

finanšu līdzekļu  piešķiršanu 

saskaņoto ierobežotas projektu 

1) LM tiek pārskatīts 2007.-2013.gada 

struktūrfondu aktivitāšu (ierobežotas 

projektu iesniegumu atlases (IPIA) un 

atklātas projektu iesniegumu atlases 

(APIA)) ieviešanas uzsākšanas un 

finanšu plūsmas plānojums. 

2) Atbilstoši aktualizētajai finanšu 

nepieciešamībai, tiks iesniegts valsts 

budžeta pieprasījums FM (atbilstoši 

Ministru kabineta noteikumu projekta 

"Kārtība, kādā Finanšu ministrija 

sagatavo un iesniedz Ministru kabinetā 

Pēc 

nepieciešamī- 

bas, bet ne 

vēlāk kā vienu 

mēnesi pirms 

līgumu 

noslēgšanas par 

IPIA un APIA 

projektu 

īstenošanu 

Uzdevuma izpilde 

pārskata periodā 

nav attiecināma 
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iesniegumu atlases un atklātu 

projektu iesniegumu atlases 

projektu  ieviešanas uzsākšanai. 

priekšlikumus par budžeta 

apakšprogrammas "Finansējums Eiropas 

Savienības politiku instrumentu un 

pārējās ārvalstu finanšu palīdzības 

līdzfinansēto projektu un pasākumu 

īstenošanai" līdzekļu pārdali" noteiktajai 

kārtībai). 

 

29.  Labklājības 

ministrija 

2007-2013 

ESF/ER

AF 

Aicinām ievērot nākamā 

plānošanas perioda 2007.-

2013.gadam darbības programmas 

papildinājumā norādītos 

ierobežotas projektu iesniegumu 

atlases un atklātu projektu 

iesniegumu atlases plānotos 

projektu iesniegumu pieņemšanas 

termiņus. 

LM tiek pārskatīts 2007.-2013.gada 

struktūrfondu aktivitāšu (ierobežotas 

projektu iesniegumu atlases (IPIA) un 

atklātas projektu iesniegumu atlases (APIA) 

ieviešanas uzsākšanas un finanšu plūsmas 

plānojums, vienlaikus nodrošinot, ka 

2007.gadā tiks uzņemtas saistības 1.DP 

ietvaros par 13 640 042 EUR. 

 

LM  līdz 

12.04.2007. 

iesniegs FM 

aktuālo  1.DP 

aktivitāšu 

ieviešanas laika 

plānojumu  

Atbilstoši ESF DPP 

saskaņošanas 

sanāksmēs 

nolemtajam, LM 

precizēs un līdz 

20.07.2007. 

iesniegs FM 

aktuālo 1.DPP 

aktivitāšu 

ieviešanas laika 

plānojumu, 

vienlaikus 

nodrošinot, ka 

2007.gadā tiks 

uzņemtas saistības 

1.DP ietvaros 

11,66% apmērā no 

piešķirtajiem ESF 

līdzekļiem.  

30.  Labklājības 

ministrija 

2007-2013 

ESF/ER

AF 

Aicinām ievērot nākamā 

plānošanas perioda 2007.-

2013.gadam darbības programmas 

papildinājumā norādītos 

ierobežotas projektu iesniegumu 

atlases un atklātu projektu 

LM tiek pārskatīts 2007.-2013.gada 

struktūrfondu aktivitāšu (ierobežotas 

projektu iesniegumu atlases (IPIA) un 

atklātas projektu iesniegumu atlases (APIA)) 

ieviešanas uzsākšanas un finanšu plūsmas 

plānojums, vienlaikus nodrošinot, ka 

LM līdz 

12.04.2007. 

iesniegs FM 

aktuālo 3.DP 

aktivitāšu 

ieviešanas laika 

Pēc iebildumu un 

priekšlikumu par 

ERAF DPP 

saskaņošanas LM 

precizēs un iesniegs 

FM aktuālo 3.DPP 
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iesniegumu atlases plānotos 

projektu iesniegumu pieņemšanas 

termiņus. 

2007.gadā tiks uzņemtas saistības 3.DP 

ietvaros par 1 934 302 EUR. 

 

plānojumu aktivitāšu 

ieviešanas laika 

plānojumu, 

vienlaikus 

nodrošinot, ka 

2007.gadā tiks 

uzņemtas saistības 

3.DP ietvaros 

11,66% apmērā no 

piešķirtajiem ERAF 

līdzekļiem.  

31.  Labklājības 

ministrija 

2007-2013 

ESF/ER

AF 

ES struktūrfondu piešķīruma 

sadalījumā starp NSID 2007.-

2013.gadam Nodarbinātībai 

piešķirti 167 116 422 EUR, no 

kuriem Labklājības ministrijai 

2007.gadā jāuzņemas saistības par 

11.66 %, t.i. 15 574 345 EUR 

saskaņā ar darbības programmas 

papildinājumā norādīto. 

Atbilstoši aktualizētajam 2007.-2013.gada 

aktivitāšu ieviešanas uzsākšanas un finanšu 

plānojumam (skatīt 4. un 5.punktu), LM 

nodrošinās 2007.gada saistību uzņemšanu. 

Paralēli minētai izpildei un FM 

izstrādājamajai normatīvo aktu bāzei, tiks 

gatavoti Ministru kabineta noteikumi par 

aktivitāšu ieviešanu un organizēta to 

pieņemšana. 

Līdz 

31.12.2007. tiks 

nodrošināta 

paredzēto 

līgumsaistību 

uzņemšanu 

28.06.2007. LM ir 

izsludinājusi Valsts 

sekretāru sanāksmē 

šādu MK 

noteikumu 

projektus: 

1) Noteikumi par 

darbības 

programmas 

„Cilvēkresursi un 

nodarbinātība” 

papildinājuma 

apakšaktivitātes 

„Bezdarbnieku un 

darba meklētāju 

apmācība” 

īstenošanu; 

2) Noteikumi par 

darbības 

programmas 

„Cilvēkresursi un 

nodarbinātība” 



31 

 

FMp3_140807; „Eiropas Savienības fondu apguves rīcības plāns 2007.gadam“ 
 

 

papildinājuma 

aktivitātes 

„Kapacitātes 

stiprināšana darba 

tirgus institūcijām” 

īstenošanu; 

3) Noteikumi par 

darbības 

programmas 

„Infrastruktūra un 

pakalpojumi” 

papildinājuma 

1.4.2.aktivitātes 

„Darba tirgus 

institūciju 

infrastruktūras 

pilnveidošana” 

īstenošanu. 

Pēc minēto MK 

noteikumu projektu 

saskaņošanas un 

pieņemšanas MK, 

2007.g. 4.ceturksnī 

LM organizēs 

projektu atlasi un 

saistību 

uzņemšanos par 16 

milj. ESF līdzekļu 

un 4 milj. ERAF 

līdzekļu. 

32.  Reģionālās 

attīstības un 

pašvaldību 

ERAF Lūdzam Reģionālās attīstības un 

pašvaldību lietu ministriju 

nodrošināt, ka 2007.gada laikā 

Noslēgto līgumu summas sadalījums pa 

ceturkšņiem 2007.gadā ir :  

 

Struktūrfonda 

pieprasījumi 

CFLA tiks 

2007.gada laikā 

VPD 2.2.1.2. 

apakšaktivitātē 
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lietu 

ministrija 

2.2.1.2.aktivitātē tiek apgūti 

1 837 706 LVL, kā arī norādīt 

summu, par kuru plānots iesniegt 

struktūrfonda pieprasījumus CFLA 

līdz 2007.gada 1.septembrim. 

Faktiski noslēgto līgumu summa 

2007.gadam ir 2 453 049.00 LVL. 

 

 

01. 248 977.00 

02. 303 030.00 

03. 195 000.00 

I cet.  

747 007.00 LVL 

04. 384 604.00 

05. 339 803.00 

06. 337 985.00 

II cet.  

1 062 392.00 LVL 

07. 251 996.00 

08. 131 901.00 

09. 67 439.00 

III cet.  

451 336.00 LVL 

10. 38 612.00 

11. 100 454.00 

12. 53 248.00 

IV cet.  

192 314.00 LVL 

iesniegti līdz 

2007.gada 

22.aprīlim, 

22.jūlijam, 

22.oktobrim un 

2008.gada 

22.janvārim. 

 

„Atbalsts 

ieguldījumiem 

uzņēmumu attīstībā 

īpaši atbalstāmajās 

teritorijās” tiks 

apgūti 1 837 706 

LVL. 

 

Līdz 2007.gada 

30.jūnijam tika 

apgūts ERAF 

finansējums 

1 454 731 LVL 

apjomā. 

 

Faktiski noslēgto 

līgumu summa 

2007.gadam ir 

2 394 384 LVL. 

 

2007.gada 22.aprīlī 

VRAA iesniedza 

struktūrfondu 

pieprasījumu CFLA 

par ERAF līdzekļu 

atmaksu 771 160,91 

LVL apjomā. 

 

Nākošo 

struktūrfondu 

pieprasījumu 

VRAA par ERAF 

līdzekļu atmaksu 
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CFLA iesniegs līdz 

2007.gada 

22.jūlijam. 

33.  Satiksmes 

ministrija 

ERAF 1.2.1. aktivitātē „Valsts 1. šķiras 

autoceļu infrastruktūras, kas 

savieno galvenos ekonomiskos 

centrus un veido to pieslēgumus 

TEN-T tīklam, rekonstrukcija” 

2007.gadā nodrošināt: 

 veikt atmaksas no SF 

finansējuma saņēmējiem 

par 5,6 milj. LVL  .  

Plānots īstenot NP līdz 2007.gada 

31.decembrim.  

Atmaksu SF finansējuma saņēmējam veic 

CFLA. 

2008.gada 

31.augusts 

Uz 2007.gada 

30.jūniju kopumā 

no SF atmaksa ir 

veikta par 31,5 milj. 

LVL 

34.  Satiksmes 

ministrija 

ERAF 1.2.2.1.apakšaktivitātē „Transporta 

sistēmas organizācijas optimizācija 

un satiksmes drošības uzlabojumi 

apdzīvotās teritorijās” 2007.gadā 

nodrošināt: 

 2.AK ietvaros ir pieņemti 

65 pārvaldes lēmumi par 

projektu apstiprināšanu, 

 2.AK ietvaros notiek 

līgumu slēgšana starp 

finansējuma saņēmējiem 

(pašvaldība) un CFLA; 

 veikt atmaksas SF 

finansējuma saņēmējiem  

par 1.AK realizētajiem 

projektiem.   

 SM ir pieņēmusi 65 pārvaldes lēmumus 

par projektu apstiprināšanu (t.sk. 18 

pārvaldes lēmumus par virssaistībām).  

Līgumus ar finansējuma saņēmējiem slēdz 

CFLA.  

Atmaksu SF finansējuma saņēmējiem veic 

CFLA 

2.AK ietvaros 

projektus 

plānots īstenot 

līdz 2008.gada 

31. augustam. 

 

1.AK ietvaros 

projektus 

plānots īstenot 

līdz 2007.gada 

31. decembrim 

 

35.  Satiksmes 

ministrija 

ERAF 1.2.2.2.apakšaktivitātē „Rīgas 

pilsētas satiksmes vadības, 

satiksmes drošības infrastruktūras 

un sabiedriskā transporta vadības 

elementu uzlabošana” 2007.gadā 

Plānots īstenot NP līdz 2008.gada 

31.augustam.  

Atmaksu SF finansējuma saņēmējiem veic 

CFLA. 

2008.gada 

31.augusts 

Ir noslēgti visi 

apakšlīgumi par 

darbu veikšanu.  

2 projekti ir 

pabeigti.  
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nodrošināt: 

 veikt atmaksas no SF 

finansējuma saņēmējam par 

4,8 milj. LVL   

36.  Satiksmes 

ministrija 

ERAF 1.2.3.aktivitātē „Jūras ostu 

infrastruktūras un pieejamības 

uzlabošana” 2007.gadā nodrošināt: 

 veikt atmaksas no SF 

finansējuma saņēmējiem 

par 1,4 milj. LVL   

NP plānots īstenot 2007.gadā.  

Atmaksu SF finansējuma saņēmējiem veic 

CFLA. 

2007.gads Uz 2007.gada 

30.jūniju kopumā 

no SF atmaksa ir 

veikta par 1,1 milj. 

LVL 

37.  Satiksmes 

ministrija 

ERAF 1.2.4.aktivitātē „Rīgas piepilsētas 

dzelzceļa pasažieru pārvadājumu 

ritošā sastāva modernizācija” 

2007.gadā nodrošināt: 

 veikt atmaksas SF 

finansējuma saņēmējiem 

par 3.5 milj. LVL   

Plānots īstenot NP līdz 2008.gada 

31.augustam.  

Atmaksu SF finansējuma saņēmējiem veic 

CFLA. 

2008.gada 

31.augusts 

Uz 2007.gada 

30.jūniju kopumā 

no SF atmaksa ir 

veikta par 1,7 milj. 

LVL 

38.  Satiksmes 

ministrija 

ERAF 1.3.3.pasākumā „Informācijas un 

sakaru tīklu attīstība ģeogrāfiski 

attālinātajās teritorijās, paplašinot 

augstas kvalitātes platjoslas tīklus” 

2007.gadā nodrošināt: 

 veikt atmaksas SF 

finansējuma saņēmējam par 

1 milj. LVL   

Plānots īstenot NP līdz 2008.gada 

31.augustam.  

 

2008.gada 

31.augusts 

 

39.  Satiksmes 

ministrija 

2007-2013 

ERAF 2007.-2013.g. periodam ES 

struktūrfondu 3.DP 2.1. 

pasākumam „Pieejamības un 

transporta sistēmas attīstība” 

iedalīti 307 114 430 EUR.   

Lai nodrošinātu iepriekš minētā 

finansējuma apguvi un ievērotu 

n+3 principu attiecībā uz 

Uzņemas par 2007.gadu  saistības 11,66% 

apmērā, t.i. 35 809 543 EUR.   

2008.gada 

31.decembris 

Sakarā ar ieilgušo 

programmēšanas 

dokumentu 

apstiprināšanu EK, 

SM nevarēs 

2007.gadā 

uzņemties saistības 

par 35 809 543 
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2007.gada piešķīrumu, Satiksmes 

ministrijai 2007.gadā jāuzņemas 

saistības par 11.66 %, t.i. 35 809 

543 EUR. 

EUR. Šīs saistības 

plānots uzņemties 

2008.gadā. Taču 

šobrīd norit darbs 

pie projektu 

vērtēšanas kritēriju 

izstrādes (pagaidu 

UK 15.06.2007. 

tika apstiprināti 

kritēriji ERAF 

2.1.1.aktivitātei un 

KF 3.1.1. un 3.1.5. 

aktivitātēm) un MK 

noteikumu 

sagatavošanas. 

40.  Valsts 

kanceleja/ 

Sabiedrības 

integrācijas 

fonds 

2007-2013 

ESF Darbības programmas 

„Cilvēkresursi un nodarbinātība” 

4.prioritāte „Administratīvās 

kapacitātes nodrošināšana” 

Pasākums 4.1. un 4.2.:  

 

2007.gadā nodrošināt saistību 

uzņemšanos (līgumu slēgšanu) par 

11,66 % no administratīvās 

kapacitātes stiprināšanai piešķirtā 

finansējuma 2007.-2013. gada 

periodam, t.i., 3 079 406EUR 

apjomā un iesniegt precizētu 

projektu atlases uzsākšanas grafiku 

2007. gada 2.pusgadam. 

Projektu atlases uzsākšanas grafiks tiks 

sagatavots pēc tam, kad būs pieņemts 

Eiropas Savienības struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda vadības likums un 

saistošie MK noteikumi un apstiprināts 

darbības programmas papildinājums.(SIF) 

Ņemot vērā, ka ES struktūrfondu 

plānošanas dokumenti un normatīvie akti ir 

izstrādes stadijā, turklāt norisinās 

diskusijas gan par finansējuma sadali starp 

prioritātēm, gan par institucionālo 

mehānismu struktūrfondu ieviešanā 2007.-

2013.gadam, Valsts kanceleja nevar 

norādīt precīzāku informāciju par projektu 

atlases uzsākšanas laiku kā tas ir noteikts 

DPP projektā.(Va.kan) 

Ne ātrāk kā 

2007.gada 

jūlijs.(SIF) 

 

 

 

Atkarīgs no 

plānošanas 

dokumentu un 

normatīvo aktu 

pieņemšanas 

datuma(Va.kan) 

Projektu atlase nav 

uzsākta / 

Uzsākta iekšējo 

procedūru 

aktualizēšana 

atbilstoši jau 

pieņemtajiem MK 

noteikumiem 

41.  Veselības 

ministrija 

ESF Nodrošināt 2.2.1.aktivitātes 

„Veselības veicināšana” 

1.Veselības ministrija izveidos aktivitātes 

darba grupu, kas nodrošinās aktivitātes 

1. 2007.gada 

februāris 
Izpildīts. 
Ir izveidota 
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ierobežotas projektu iesniegumu 

atlases uzsākšanu darbības 

programmas papildinājumā 

norādītajā termiņā. 

plānošanu, aktivitātes ieviešanas nosacījumu 

izstrādi, kā arī aktivitātes ieviešanas 

uzraudzību. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Veselības ministrija nodrošinās Ministru 

kabineta noteikumu projekta par aktivitātes 

ieviešanas nosacījumiem izstrādi, 

saskaņošanu un apstiprināšanu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 2008.gada 

marts 

 

aktivitātes darba 

grupa, kuras sastāvā 

darbojas Veselības 

ministrijas 

departamentu un 

Veselības 

veicināšanas valsts 

aģentūras 

pārstāvji.Darba 

grupai ir izvirzīti 

šādi galvenie 

uzdevumi:» 

aktivitātes rezultāta 

rādītāju noteikšana 

un plānošana;» 

aktivitātes 

potenciālo 

sadarbības partneru 

saraksta 

saskaņošana;» 

projektu vērtēšanas 

kritēriju 

saskaņošana;» 

Aktivitātes 

ieviešanas 

uzraudzība. 

 

 

Komentārs. 

Ministru kabineta 

noteikumu par 

aktivitātes 

ieviešanas 
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nosacījumiem 

izstrāde tieši 

atkarīga no  Eiropas 

Komisijas lēmuma 

par 1.darbības 

programmas 

saskaņošanu, tā kā 

lēmums nav 

pieņemts un  VM 

pārziņā esošās 

aktivitātes nevar 

uzsākt pirms DP 

apstiprināšanas līdz 

ar to, atbilstoši 

esošajai situācijai, 

analizējot 

aktivitātes 

ieviešanas grafiku, 

tika secināts, ka 

Ministru kabineta 

noteikumi par 

aktivitātes 

ieviešanas 

nosacījumiem var 

būt apstiprināti 

2008.gada martā. 

42.  Veselības 

ministrija 

ESF Nodrošināt 2.2.2.aktivitātes 

„Pētījumi veselības aprūpes jomā” 

ierobežotas projektu iesniegumu 

atlases uzsākšanu darbības 

programmas papildinājumā 

norādītajā termiņā.  

Veselības ministrija izveidos aktivitātes 

darba grupu, kas nodrošinās aktivitātes 

plānošanu, aktivitātes ieviešanas nosacījumu 

izstrādi, kā arī aktivitātes ieviešanas 

uzraudzību. 

 

2007.gada 

februāris 

 

Izpildīts. 
Ir izveidota 

aktivitātes darba 

grupa, kuras sastāvā 

darbojas Veselības 

ministrijas 

departamentu, 
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Sabiedrības 

veselības aģentūras 

un Veselības 

statistikas un 

medicīnas 

tehnoloģiju valsts 

aģentūras pārstāvji. 

Darba grupai ir 

izvirzīti šādi 

galvenie uzdevumi: 

» aktivitātes 

rezultāta rādītāju 

noteikšana un 

plānošana; 

» aktivitātes 

potenciālo 

sadarbības partneru 

saraksta 

saskaņošana; 

» projektu 

vērtēšanas kritēriju 

saskaņošana; 

» Aktivitātes 

ieviešanas 

uzraudzība. 

43.  Veselības 

ministrija 

ESF Nodrošināt 2.2.3.aktivitātes 

„Veselības aprūpes un veselības 

veicināšanas procesā iesaistīto 

institūciju personāla kompetences, 

prasmju un iemaņu līmeņa 

paaugstināšana” ierobežotas 

projektu iesniegumu atlases 

uzsākšanu darbības programmas 

1.Veselības ministrija izveidos aktivitātes 

darba grupu, kas nodrošinās aktivitātes 

plānošanu, aktivitātes ieviešanas nosacījumu 

izstrādi, kā arī aktivitātes ieviešanas 

uzraudzību. 

 

 

 

1. 2007.gada 

februāris 

 

 

 

 

 

 

Izpildīts. 
Ir izveidota 

aktivitātes darba 

grupa, kuras sastāvā 

darbojas Veselības 

ministrijas 

departamentu un 

Medicīnas 
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papildinājumā norādītajā termiņā.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Veselības ministrija nodrošinās Ministru 

kabineta noteikumu projekta par aktivitātes 

ieviešanas nosacījumiem izstrādi, 

saskaņošanu un apstiprināšanu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 2008.gada 

marts 

 

profesionālās 

izglītības centra 

pārstāvji. 

Darba grupai ir 

izvirzīti šādi 

galvenie uzdevumi: 

» aktivitātes 

rezultāta rādītāju 

noteikšana un 

plānošana; 

» aktivitātes 

potenciālo 

sadarbības partneru 

saraksta 

saskaņošana; 

» projektu 

vērtēšanas kritēriju 

saskaņošana; 

» Aktivitātes 

ieviešanas 

uzraudzība. 

 

Komentārs. 
Ministru kabineta 

noteikumu par 

aktivitātes 

ieviešanas 

nosacījumiem 

izstrāde tieši 

atkarīga no  Eiropas 

Komisijas lēmuma 

par 1.darbības 

programmas 
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saskaņošanu, tā kā 

lēmums nav 

pieņemts un  VM 

pārziņā esošās 

aktivitātes nevar 

uzsākt pirms DP 

apstiprināšanas līdz 

ar to, atbilstoši 

esošajai situācijai, 

analizējot 

aktivitātes 

ieviešanas grafiku, 

tika secināts, ka 

Ministru kabineta 

noteikumi par 

aktivitātes 

ieviešanas 

nosacījumiem var 

būt apstiprināti 

2008.gada martā. 

44.  Veselības 

ministrija 

ESF Nodrošināt 2.2.4.aktivitātes 

„Veselības aprūpes pakalpojumu 

pieejamība sociālās atstumtības 

riskam pakļautajām iedzīvotāju 

grupām” ierobežotas projektu 

iesniegumu atlases uzsākšanu 

darbības programmas 

papildinājumā norādītajā termiņā.  

Veselības ministrija izveidos aktivitātes 

darba grupu, kas nodrošinās aktivitātes 

plānošanu, aktivitātes ieviešanas nosacījumu 

izstrādi, kā arī aktivitātes ieviešanas 

uzraudzību. 

 

2007.gada 

februāris 

 

Izpildīts.Ir 

izveidota aktivitātes 

darba grupa, kuras 

sastāvā darbojas 

Veselības 

ministrijas 

departamentu 

pārstāvi un AIDS 

profilakses centra 

pārstāvji.Darba 

grupai ir izvirzīti 

šādi galvenie 

uzdevumi:» 
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aktivitātes rezultāta 

rādītāju noteikšana 

un plānošana;» 

aktivitātes 

potenciālo 

sadarbības partneru 

saraksta 

saskaņošana;» 

projektu vērtēšanas 

kritēriju 

saskaņošana;» 

Aktivitātes 

ieviešanas 

uzraudzība. 

45.  Veselības 

ministrija 

ERAF  Nodrošināt 1.5.3.aktivitātes 

„Stacionārās veselības aprūpes 

pakalpojumu sniedzēju attīstība” 

ierobežotas projektu iesniegumu 

atlases uzsākšanu darbības 

programmas papildinājumā 

norādītajā termiņā. 

1. Veselības ministrija izveidos aktivitātes 

darba grupu, kas nodrošinās aktivitātes 

plānošanu, aktivitātes ieviešanas nosacījumu 

izstrādi, kā arī aktivitātes ieviešanas 

uzraudzību. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2007.gada 

februāris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izpildē. 

Ir uzsākta 

Ministru kabineta 

noteikumu 

projektu par 

aktivitāšu 

ieviešanas 

nosacījumiem 

izstrāde. Ir 

sagatavoti projektu 

iesniegumu 

vērtēšanas kritēriji 

1.5.3.2. 

apakšaktivitātei  

"Onkoloģijas 

slimnieku 

radioterapijas 

ārstēšanas 

attīstība", kas 
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2.Veselības ministrija nodrošinās Ministru 

kabineta noteikumu projektu par aktivitāšu 

ieviešanas nosacījumiem izstrādi, 

saskaņošanu un apstiprināšanu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.2008.gada 

februāris 

 

saskaņoti Eiropas 

Savienības 

struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda 

darbības 

programmu 

pagaidu 

uzraudzības 

komitejas sanāksmē 

2007.gada 

15.jūnijā. Šobrīd 

tiek izstrādāti 

Ministru kabineta 

notikumu projekts 

par apakšaktivitātes 

ieviešanas 

nosacījumiem. 

 

Komentārs. 
Ministru kabineta 

noteikumu par 

aktivitātes 

ieviešanas 

nosacījumiem 

izstrāde tieši 

atkarīga no  Eiropas 

Komisijas lēmuma 

par 3.darbības 

programmas 

saskaņošanas, tā kā 

lēmums nav 

pieņemts un  VM 

pārziņā esošās 
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aktivitātes nevar 

uzsākt pirms 

darbības 

programmas 

apstiprināšanas, 

līdz ar to, atbilstoši 

esošajai situācijai 

analizējot 

1.5.3.1.apakšaktivit

ātes ieviešanas 

grafiku, tika 

secināts, ka 

Ministru kabineta 

noteikumi par 

1.5.3.1.apakšaktivit

ātes ieviešanas 

nosacījumiem var 

būt apstiprināti 

2008.gada februārī. 

46.  Veselības 

ministrija 

ERAF Nodrošināt 1.5.1.2. 

apakšaktivitātes „Neatliekamas 

medicīniskās palīdzības attīstība” 

ierobežotas projektu iesniegumu  

atlases uzsākšanu darbības 

programmas papildinājumā 

norādītajā termiņā. 

Veselības ministrija izveidos aktivitātes 

darba grupu, kas nodrošinās aktivitātes 

plānošanu, aktivitātes ieviešanas nosacījumu 

izstrādi, kā arī aktivitātes ieviešanas 

uzraudzību. 

 

2007.gada 

februāris 

 

Izpildīts 

 

47.  Veselības 

ministrija 

ERAF  Nodrošināt 1.5.1.3. 

apakšaktivitātes „Onkoloģijas 

slimnieku radioterapijas ārstēšanas 

attīstība” ierobežotas projektu 

iesniegumu  atlases uzsākšanu 

darbības programmas 

papildinājumā norādītajā termiņā. 
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48.  Veselības 

ministrija 

ERAF  Nodrošināt 1.5.1.aktivitātes 

„Ambulatorās veselības aprūpes 

attīstība” ierobežotas projektu 

iesniegumu  atlases uzsākšanu 

darbības programmas 

papildinājumā norādītajā termiņā. 

Veselības ministrija izveidos aktivitātes 

darba grupu, kas nodrošinās aktivitātes 

plānošanu, aktivitātes ieviešanas nosacījumu 

izstrādi, kā arī aktivitātes ieviešanas 

uzraudzību. 

 

2007.gada 

februāris 

 

Izpildīts. 
Ir izveidota 

aktivitātes darba 

grupa, kuras sastāvā 

darbojas Veselības 

ministrijas 

departamentu un 

Veselības statistikas 

un medicīnas 

tehnoloģiju valsts 

aģentūras pārstāvji. 

Darba grupai ir 

izvirzīti šādi 

galvenie uzdevumi: 

» aktivitātes 

rezultāta rādītāju 

noteikšana un 

plānošana; 

» aktivitātes 

potenciālo 

sadarbības partneru 

saraksta 

saskaņošana; 

» projektu 

vērtēšanas kritēriju 

saskaņošana; 

» Aktivitātes 

ieviešanas 

uzraudzība. 
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49.  Veselības 

ministrija 

ESF Nodrošināt piešķirtā finansējuma 

apguvi un n+3 principa ievērošanu, 

2007.gadā uzņemoties saistības 

vismaz par 11.66 %, t.i. EUR 4 

664 000 (SF daļa).   

Veselības ministrija nodrošinas projektu 

iesniegumu atlases un līgumu noslēgšanas 

termiņu ievērošanas kontroli sadarbības 

iestādēs. 

 

Visa perioda 

laikā 

 

Komentārs.  
Projektu 

iesniegumu atlases 

un līgumu 

noslēgšanas 

termiņu ievērošanas 

kontroli sadarbības 

iestādēs būs 

iespējams 

nodrošināt tikai pēc 

aktivitāšu 

ieviešanas  

uzsākšanas. 

50.  Veselības 

ministrija 

ERAF Nodrošināt piešķirtā finansējuma 

apguvi un n+3 principa ievērošanu, 

2007.gadā uzņemoties saistības par 

vismaz  11.66 %, t.i. EUR 24 

167 983 (SF daļa).   

Veselības ministrija nodrošinās projektu 

iesniegumu atlases un līgumu noslēgšanas 

termiņu ievērošanas kontroli sadarbības 

iestādē. 

 

Visa perioda 

laikā 

 

Komentārs.  

Projektu 

iesniegumu atlases 

un līgumu 

noslēgšanas 

termiņu ievērošanas 

kontroli sadarbības 

iestādēs būs 

iespējams 

nodrošināt tikai pēc 

aktivitāšu 

ieviešanas  

uzsākšanas. 

51.  Veselības 

ministrija 

 

ERAF 

(1.4. 

pasākum

s )   

Nodrošināt 1.4.1. un 1.4.2. 

aktivitāšu nacionālās programmas 

projektu aktivitāšu īstenošanu 

2007.gada laikā, neskatoties uz 

projektu izmaksu sadārdzinājumu  

strauji pieaugušo būvdarbu 

izmaksu dēļ.  

1. Veselības ministrija analīzēs projektu 

ieviešanas progresu reizi mēnesī, tādējādi 

nodrošinot plānoto termiņu ievērošanu. 

 

 

 

 

Visa perioda 

laikā 

 

Izpildē. 

Tiek regulāri 

apkopots projektu 

ieviešanas progress, 

atbilstoši kuram 

tiek nodrošināta 

projektu ieviešanas 
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2. Veselības ministrija nodrošinās projektu 

progresa pārskatu un struktūrfondu atmaksas 

pieprasījumu iesniegšanas termiņu 

ievērošanas kontroli. 

 

 

 

 

 

 

3.Veselības ministrija nodrošinās projektu 

progresa pārskatu un struktūrfondu atmaksas 

pieprasījumu iesniegšanas termiņu 

ievērošanas kontroli. 

progresu analīze. 

Izpildē. 

Tiek aktualizēta 

progresa pārskatu 

un struktūrfondu 

pieprasījumu 

iesniegšanas datu 

bāze, atbilstoši 

kurai tiek 

nodrošināta 

kontrole. 

Izpildē. 

Tiek izstrādāta 

progresa pārskatu 

un struktūrfondu 

pieprasījumu 

iesniegšanas datu 

bāze, atbilstoši 

kurai tiek 

nodrošināta 

kontrole. 

52.  Veselības 

ministrija 

ERAF  

(1.4.pas

ākums)  

Nodrošināt Nacionālās 

programmas vadības komisijas 

sanāksmju organizēšanu reizi 

ceturksnī, pieaicinot vadošās 

iestādes pārstāvi novērotāja 

statusā.  

Veselības ministrija, organizējot Nacionālās 

programmas vadības komisijas sanāksmi, 

aicinās vadošo iestādi deleģēt pārstāvi 

novērotāja statusā. 

 

2007.gada 

marts 

jūnijs 

septembris 

decembris 

 

2007.gada 27.martā 

notika Nacionālās 

programmas 

vadības komisijas 

sanāksme, uz kuru 

tika aicināts 

Finanšu ministrijas 

pārstāvis (Veselības 

ministrijas 

22.03.2007 vēstule 

Nr.S-01-10/1419). 

Finanšu ministrijas 
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pārstāvis 

nepiedalījās 

minētajā sanāksmē. 

 

2007.gada 27.jūnijā 

notika Nacionālās 

programmas 

vadības komisijas 

sanāksme, kurā 

piedalījās arī 

Finanšu ministrijas 

pārstāvis. 

53.  Veselības 

ministrija 

2007-2013 

ESF/ER

AF 

Nodrošināt darbības programmas 

papildinājumos norādītos 

ierobežotas projektu iesniegumu 

atlases uzsākšanas termiņus. 

Veselības ministrija izstrādas 1.darbības 

programmas 2.2.pasākuma atbildīgās 

iestādes iekšējo procedūru aprakstu. 

 

2007.gada 

novembris 

 

Izpildē. 
2007.gada maijā 

tika uzsākta 

1.darbības 

programmas 2.2. 

pasākuma 

atbildīgās iestādes 

iekšējās rakstiskās 

procedūras 

sagatavošana.Proce

ss apgrūtināts ar to, 

ka pašreiz vēl nav 

apstiprināta visa 

normatīvā bāze. 

Saskaņā ar Ministru 

kabineta noteikumu 

projektu "Prasības 

Eiropas Savienības 

fondu vadības un 

kontroles sistēmas 

izveidošanai" 
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rīcības izpildes 

termiņš pagarināts 

līdz novembrim. 

54.  Vides 

ministrija/ 

Centrālā 

finanšu un 

līgumu 

aģentūra 

ERAF 

Aicinām Vides ministriju norādīt 

summu, par kuru plānots iesniegt 

struktūrfonda pieprasījumus 2007. 

gadā VPD 1.1.1., 1.1.3., 1.1.6. 

aktivitāšu ietvaros, jo pašreiz 

netiek pienācīgi veiktas atmaksas 

SF finansējuma saņēmējiem.  

1.1.1. aktivitātes ietvaros plānots iesniegt 

struktūrfonda pieprasījumus par LVL 

8 167 096. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3. aktivitātes ietvaros plānots iesniegt 

struktūrfonda pieprasījumus par LVL 3 028 

504. 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.6. aktivitātes ietvaros plānots iesniegt 

struktūrfonda pieprasījumus par LVL 

3 500 016 (VIDM) 

 

N/A (CFLA) 

 

1.1.1. aktivitāte 
– 12.2007.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3. aktivitāte 
– 12.2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.6. aktivitāte 
– 10.2007. 

(VIDM) 

 

N/A (CFLA) 

 

VIDM - 1.1.1. 

aktivitātes ietvaros 

līdz 2007.gada 

30.jūnijam ir 

veiktas 

struktūrfonda 

atmaksas par  

LVL 6 663 372 un 

iesniegti 

pieprasījumi par 

 ~ LVL 1 800 000.  

1.1.3. aktivitātes 
ietvaros līdz 

2007.gada 30. 

jūnijam ir veiktas 

struktūrfonda 

atmaksas par  

LVL 1 080 626 un 

iesniegti 

pieprasījumi par 

LVL 856 545.  

1.1.6. aktivitātes 
ietvaros līdz 

2007.gada 

30.jūnijam ir 

veiktas 

struktūrfonda 

atmaksas par  

LVL 316 249 un 

izskatīšanā iesniegti 
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pieprasījumi par 

LVL 1 284 116. 

55.  Vides 

ministrija/ 

Centrālā 

finanšu un 

līgumu 

aģentūra 

ERAF 

Lūdzam Vides ministriju veicināt/ 

nodrošināt  struktūrfonda 

pieprasījumu iesniegšanu VPD 

1.1.1., 1.1.3., 1.1.6. aktivitāšu 

ietvaros.  

VIDM kā pirmā līmeņa starpniekinstitūcija 

sniedz regulāras konsultācijas struktūrfonda 

finansējuma saņēmējiem par projektu 

ieviešanai nepieciešamās dokumentācijas 

sagatavošanu. (VIDM) 

 

N/A (CFLA) 

31.12.2007 

(VIDM) 

 

 

 

 

N/A (CFLA) 

 

. 

1.1.1. aktivitātes 

ietvaros turpinās 

līdz gala atmaksas 

saņemšanai 64 

īstenojami projekti.  

1.1.3. aktivitātes 
ietvaros līdz 2007. 

gada decembrim 

turpinās 10 projektu 

ieviešana. 

1.1.6. aktivitātes 
ietvaros līdz 

2007.gada 

septembrim 

turpinās 2 projektu 

ieviešana.(VIDM) 

 

 

56.  Vides 

ministrija/ 

Centrālā 

finanšu un 

līgumu 

aģentūra 

ERAF Lūdzam Vides ministriju  papildus 

veikt uzraudzības pasākumus VPD 

1.1.2. aktivitātes ietvaros, jo 

pašreiz kavējas atklāta projektu 

iesniegumu konkursa projektu 

īstenošanas uzsākšana. 

CFLA - SI pēc Vides ministrijas lēmuma par 

atklāta projektu konkursa iesniegumu 

izvērtēšanas un ERAF līdzfinansējuma 

saņemšanas 01.12.2006 uzsākusi līgumu 

slēgšanas procedūru. 

 

VIDM - Nepieciešamības gadījumā sniegt 

atbalstu struktūrfonda finansējuma 

saņēmējiem par projektu ieviešanai 

nepieciešamās dokumentācijas 

sagatavošanu. 

CFLA  - visi 

līgumi ir 

noslēgti.. 

 

 

 

VIDM -

31.12.2007  

CFLA - visi līgumi 

ir noslēgti. 

 

VIDM - 

Apstiprināto 

projektu 

iesniegumu saraksts 

ir saskaņots ERAF 

vadības komitejā, 

CFLA gatavo 

līgumus par 

projekta ieviešanu 

un ERAF līdzekļu 
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piešķiršanu. 

 

VIDM - 2007.gada 

9. maijā organizēts 

seminārs 

finansējuma 

saņēmējiem „Vides 

ministrijas 

pārraudzībā esošā 

ERAF līdzfinansētā 

atklāta projektu 

konkursa „Dalītās 

atkritumu vākšanas 

punktu izveide” 

finansējuma 

saņēmēju 

kapacitātes 

paaugstināšana 

projektu ieviešanas 

nodrošināšanai”. 

57.  Vides 

ministrija 

2007-2013 

KF/ 

ERAF 

Lai  nodrošinātu laicīgu nākamā 

plānošanas perioda 2007.-

2013.gadam uzsākšanu, aicinām 

ievērot darbības programmas 

papildinājumā norādītos 

ierobežotas projektu iesniegumu 

atlases un atklātas projektu 

iesniegumu atlases plānotos 

projektu iesniegumu pieņemšanas 

termiņus. 

1. MK noteikumu par aktivitātes ieviešanas 

nosacījumiem izstrāde 

 

2. Vadlīniju izstrāde projektu pieteicējiem 

 

IV cet. 2007. 

gads 

 

IV cet. 2007. 

gads 

 

Projektu 

pieņemšanas 

izsludināšana 

atklātas projektu 

atlases gadījumā un 

uzaicinājumu 

izsūtīšana 

ierobežotas 

projektu atlases 

gadījumā tiks 

veikta pēc MK 

noteikumu par 

aktivitāšu ieviešanu 
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stāšanās spēkā, kas 

iespējama tikai pēc 

projektu atlases 

kritēriju 

apstiprināšanas ES 

fondu uzraudzības 

komitejā, kas 

uzsāks savu darbību 

pēc Valsts 

stratēģiskā 

ietvardokumenta un 

tā darbības 

programmu 

saskaņošanas ar 

Eiropas Komisiju. 

58.  Vides 

ministrija 

2007-2013 

ESF/ER

AF 

ES struktūrfondu piešķīruma 

sadalījumā starp NSID 2007.-

2013.g. periodam starp 

tematiskajām asīm un 

pasākumiem, „Videi” piešķirti  

243 693 781 EUR ERAF 

finansējuma.    

Lai nodrošinātu iepriekš minētā 

finansējuma apguvi un ievērotu 

n+3 principu attiecībā uz 

2007.gada piešķīrumu, 2007.gadā 

jāuzņemas saistības par 11.66 %, 

t.i. 28 414 695 EUR ERAF 

finansējumu, saskaņā ar darbības 

programmu papildinājumos 

norādīto. 

1. projektu pieņemšanas izsludināšana, 

 

 

2. projektu iesniegumu vērtēšana, lēmumu 

pieņemšana. 

IV cet. 2007. 

gads 

 

I cet. 2008. gads 

 

 

 

 

Projektu 

pieņemšanas 

izsludināšana 

atklātas projektu 

atlases gadījumā un 

uzaicinājumu 

izsūtīšana 

ierobežotas 

projektu atlases 

gadījumā tiks 

veikta pēc MK 

noteikumu par 

aktivitāšu ieviešanu 

stāšanās spēkā, kas 

iespējama tikai pēc 

projektu atlases 

kritēriju 

apstiprināšanas ES 
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fondu uzraudzības 

komitejā, kas 

uzsāks savu darbību 

pēc Valsts 

stratēģiskā 

ietvardokumenta un 

tā darbības 

programmu 

saskaņošanas ar 

Eiropas Komisiju. 

59.  Zemkopības 

ministrija 

ELVGF 4.6.pasākuma „Vietējās kapacitātes 

attīstīšana (LEADER + veida 

pasākums)” 4.6.1.aktivitātē uz 

31.08.2006. ir noslēgts 1 līgums 

par aktivitātei pieejamo 

finansējumu, bet 4.6.2.aktivitātē ir 

aizkavējusies finansējuma apguve. 

ZM  2007.gadā nodrošināt:  

 4.6.1.aktivitātē SF 

finansējuma saņēmējiem 

atmaksu 30% apmērā no 

kopējā ES finansējuma; 

 4.6.2.aktivitātē līgumu 

noslēgšanu 1,6 milj. LVL 

apmērā un projektu 

realizācijas uzsākšanu. 

4.6.1. aktivitātes ietvaros: 

1. Divu informēšanas bukletu un ≥3 faktu 

lapu sagatavošana, iespiešana; 

2. ≥26 informēšanas semināri; 

3. Vietējo rīcības grupu   procesu 

veicinātāju darbība un darbības uzraudzība; 

4. Vietējo iniciatīvas grupu procesu 

veicinātāju darbība un darbības uzraudzība; 

5. Pieredzes apmaiņas pasākumi; 

6. Esošās situācijas analīze nacionālās 

programmas ieviešanas noslēgumā; 

7. Publicitāte masu medijos. 

8. Interneta mājas lapas izveide. 

9. Reprezentācijas materiāli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.2007.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Līdz 30.06.2007. 

4.6.1. aktivitātes 

ietvaros: 
1. Sagatavots un 

iespiests buklets 

10 000 

eksemplāros. 

2. Notikuši 19 

informēšanas 

semināri. 

3.,4.Apmācīti 13 

vietējo iniciatīvas 

grupu procesa 

veicinātāji un 13 

vietējo rīcības 

grupu procesa 

veicinātāji. 

Sagatavoti mācību 

materiāli vietējo 

rīcības grupu un 

vietējo iniciatīvu 

grupu mācībām 

(attiecīgi 270 un 



53 

 

FMp3_140807; „Eiropas Savienības fondu apguves rīcības plāns 2007.gadam“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500 eksemplāri).  

Noslēgušies 2 

vietējo rīcības grupu 

mācību kursi 

Apmācīti 29 vietējo 

rīcības grupu 

pārstāvji. 

Noslēgušies 4 

vietējo rīcības grupu 

mācību kursi un 15 

vietējo iniciatīvu 

grupu mācību kursi. 

Apmācīti 43 vietējo 

rīcības grupu 

pārstāvji un 268 

vietējo iniciatīvu 

grupu pārstāvji. 

Sniegts metodiskais 

atbalsts 18 vietējām 

rīcības grupām 2610 

stundu apjomā un 

681 vietējo 

iniciatīvu grupu 

pārstāvjiem 1529 

cilvēkstundu 

apjomā. 

Veiktas 7 vietējo 

rīcības grupu un 

vietējo iniciatīvas 

grupu mācību 

kontroles. 

8. Izstrādāta 

interneta mājas 
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4.6.2.aktivitātes ietvaros: 

1. Vietējo iniciatīvu grupu projektu 

īstenošana. 

 

 

31.12.2007. 

 

 

lapas struktūra. 

 

Līdz 30.06.2007. 

4.6.2.aktivitātes 

ietvaros: 
Atklāta projektu 

iesniegumu 

konkursa 1.kārtas 

ietvaros iesniegti 

363 vietējo 

iniciatīvas grupu 

projektu 

iesniegumi. Ir 

izvērtēta projektu 

iesniegumu 

atbilstība vietējās 

rīcības grupas 

stratēģijai. Pašlaik 

notiek projektu 

iesniegumu 

administratīvā un 

kvalitātes vērtēšana 

Lauku atbalsta 

dienestā.  

60.  Zemkopības 

ministrija 

ELVGF 4.7.pasākumā „Apmācības” uz 

31.08.2006. SF finansējuma 

saņēmējiem ir veiktas atmaksas 

tikai 15.71 % apmērā no kopējā 

sabiedriskā finansējuma, lai gan 

līgumi ir noslēgti 93.31%  apmērā 

no kopējā sabiedriskā finansējuma. 

 2007.gadā nodrošināt SF 

finansējuma saņēmējiem 

4.7.pasākuma „Apmācības” ietvaros 
turpinās projekta „Profesionālās apmācības 

2005-2006” īstenošana: 

- modulī „Lauksaimniecība” 2007.gadā 

mācības beigs 174 grupas;  

- modulī „Mežsaimniecība” 2007.gadā 

mācības beigs 14 mācību grupas; 

- modulī „Uzņēmējdarbība” 2007.gadā 

mācības beigs 52 mācību grupas. 

31.12.2007. No 01.01.2007. līdz 

31.03.2007.* 

projekta 

„Profesionālās 

apmācības 2005-

2006” ietvaros 

īstenoti apmācību 

kursi: 

Lauksaimniecības 
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atmaksu progresu 100% 

apmērā. 

modulī – 70; 

-Mežsaimniecības 

modulī- 7; 

-Uzņēmējdarbības 

modulī- 27. 

 
* Sakarā ar atbildīgās 

personas prombūtni 

informācija ir sniegta par  

1.ceturksni un tā tiks 

papildināta tiklīdz 

atgriezīsies. 

61.  Zemkopības 

ministrija 

ZVFI 4.11.pasākumā „Piekrastes zvejas 

attīstība, sociāli ekonomiskie 

pasākumi, atbalsts zvejas aktivitāšu 

pagaidu pārtraukšanai un citas 

finansiālās kompensācijas, jaunu 

noieta tirgu apgūšanas veicināšana 

un atbalsts ražotāju organizācijām” 

(turpmāk – 4.11.pasākums) uz 

31.08.2006. brīvais finansējums ir 

1,1 milj. LVL apmērā. 

 2007.gadā noslēgt līgumus 

par visu brīvā finansējuma 

– 1,1 milj. LVL apjomu. 

Pēc 9.novembra Eiropas Savienības 

struktūrfondu uzraudzības komitejā 

apstiprinātajiem grozījumiem VPD PP 

4.prioritātes „Lauku un zivsaimniecības 

attīstības veicināšana” 4.11.pasākuma 

finanšu līdzekļu sadalījuma plānā 2004.-

2006.gada programmēšanas periodam 

brīvais finansējums 4.11.pasākuma ietvaros 

ir 794,3 tūkst. LVL. 

Attiecībā uz finansējuma apguvi katras 

4.11.pasākuma aktivitātes ietvaros, 

Zemkopības ministrija seko līdzi 

iespējamiem finansējuma atlikumiem vai 

iztrūkumiem un nepieciešamības gadījumā 

ZVFI vadības komitejā piedāvās 

saskaņošanai nepieciešamos grozījumus 

pasākuma aktivitāšu finanšu sadalījumā, lai 

nodrošinātu visa finansējuma apguvi. 

31.12.2007. No 01.04.2007. līdz 

30.06.2007. 

4.11.2.aktivitātes 

ietvaros atklāta 

projektu 

iesniegumu 

konkursa ietvaros 

iesniegts 21 

projekts, no kuriem 

15 apstiprināti, kā 

arī 

4.11.4.aktivitātes 

ietvaros ir iesniegts 

viens projekts. 

62.  Centrālā 

finanšu un 

līgumu 

aģentūra 

ERAF Finansējuma saņēmēja iesniegtās 

finanšu dokumentācijas kvalitāte 

neļauj operatīvi veikt atmaksas par 

iesniegtajiem pieprasījumiem.   

1.Informatīvais seminārs; 

2.Konsultācijas; 

3.Internetresursi – CFLA mājas lapā - 

atbildes uz jautājumiem. 

1.Vienu reizi 

mēnesī; 

2. Uz mutvārdu 

vai rakstiska 

CFLA regulāri veic 

minētos 

pasākumus. 
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Lūdzam nodrošināt finansējuma 

saņēmēju apmācību/informēšanu 

par finansējuma pieprasījuma 

dokumentācijas aizpildīšanas 

prasībām. 

 iesnieguma 

pamata; 

3.Pastāvīgi. 

63.  Centrālā 

finanšu un 

līgumu 

aģentūra 

ERAF Nodrošināt līdzfinansējuma 

saņēmēju kompetenci iepirkuma 

procedūru veikšanā atbilstoši 

likumdošanas aktiem. 

Iestāde, kas ir kompetenta veikt 

līdzfinansējuma saņēmēju apmācību par 

iepirkuma procedūru veikšanu, ir Iepirkumu 

uzraudzības birojs. CFLA rīkotajos 

semināros saņēmēji tiek aicināti konsultēties 

ar IUB. 

VPD 2.5.1 aktivitātes ietvaros piešķirtā 

finansējuma saņēmējiem tiek sūtītas vēstules 

ar aicinājumu veikt iepirkumu atbilstoši 

likumdošanas prasībām. 

Pastāvīgi CFLA rīkotajos 

semināros tiek 

pieaicināti IUB 

pārstāvji. 

64.  Centrālā 

finanšu un 

līgumu 

aģentūra 

ERAF 

(1.4.pas

ākums) 

Finansējuma saņēmēji iesniedz 

kļūdainus un nepilnīgus 

struktūrfondu pieprasījumus. SF 

pieprasījumu apstiprināšana un 

tālāk iesniegšana valsts kasē tiek  

aizkavēta līdz pat 6 mēnešiem. 

Lai nodrošinātu savlaicīgu 

struktūrfondu apguvi un n+2 

principa ievērošanu, saskaņā ar 

20.06.2006. Ministru kabineta 

noteikumiem Nr. 494 „Eiropas 

Savienības struktūrfondu finanšu 

vadības nodrošināšanas kārtība” 

līdz 2007.gada 20.janvārim, 

20.maijam un 20.septembrim 

Valsts kasē jāiesniedz izdevumu 

deklarācijas par Eiropas 

Reģionālās attīstības fondu, līdz ar 

1.Rīcība atbilstoši 27.06.2006 MK 

noteikumu Nr.538 IV daļas 29. punkta 

nosacījumiem ; 

2.Kļūdaino SF pieprasījumu labošana ar 

grāmatvedības izziņām. 

 

1. 60 darba 

dienas pēc 

pieprasījuma 

saņemšanas; 

2.Pastāvīgi.  

 

CFLA pastāvīgi 

veic norādītās 

rīcības. 
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to aicinām CFLA izskatīt iespēju 

uzlabot SF pieprasījumu 

izskatīšanas procedūru, samazinot 

SF izskatīšanas un labošanas 

kopējo termiņu līdz 1 mēnesim. 

65.  Centrālā 

finanšu un 

līgumu 

aģentūra 

ERAF 

(1.4.pas

ākums) 

Apgūt (noslēgt līgumus) 

struktūrfondu 

aktivitātēm/projektiem papildu no 

valsts budžeta līdzekļiem piešķirto 

finansējumu (virssaistības) līdz 

2007.gada 1.jūlijam:  

1.4.8.aktivitāte – 245 450 LVL 

Līgumu slēgšana un papildus līdzekļu 

apgūšana notiks pēc attiecīgo 

1.4.8.aktivitātes projektu apstiprināšanas 

ERAF vadības komitejā. 

 CFLA ir veikusi 

1.4.8.aktivitātes 

līguma grozījumus 

par piešķirto 

finansējumu 

(virssaistības). 

66.  Nodarbinātī

bas valsts 

aģentūra 

ESF Lai nodrošinātu savlaicīgu 

struktūrfondu apguvi un n+2 

principa ievērošanu, saskaņā ar 

20.06.2006. Ministru kabineta 

noteikumiem Nr. 494 „Eiropas 

Savienības struktūrfondu finanšu 

vadības nodrošināšanas kārtība” 

līdz 2007.gada 20.oktobrim Valsts 

kasē jāiesniedz izdevumu 

deklarācijas par 2005.gadu: 

- par 3.1.pasākumu 20 640 430 

EUR (ESF daļa)  

- par 3.3.pasākumu (kopā ar 

VIAA) 10 080 629 EUR (ESF 

daļa) 

Uz 01.01.2007. Nodarbinātības valsts 

aģentūra ir nodeklarējusi: 

- par 3.1.pasākumu 17 975 575,07 

EUR (ESF daļa), tai skaitā 14 703 850 EUR 

par 2004.gadu un 3 271 725,07 EUR par 

2005.gadu 

- par 3.3.pasākumu  5 164 660,51 

EUR (ESF daļa) par 2004.gadu.  

Uz 30.01.2007. ir apmaksāti, bet nav 

nodeklarēti: 

- par 3.1.pasākumu 5 942 902,98 EUR 

(ESF daļa) 

- par 3.3.pasākumu  2 696 147,02 

EUR (ESF daļa).  

Nenodeklarētos līdzekļus, kā arī 

2007.gada februārī veikto līdzekļu atmaksu 

plānots deklarēt līdz 20.02.2007. Rezultātā 

var secināt, ka jau 2007.gada pirmajā 

ceturksnī Eiropas Savienības fondu apguves 

rīcības plāns tiks pildīts sekojoši: 

- par 3.1.pasākumu līdzekļu apguve 

20.02.2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nodarbinātības 

valsts aģentūra 

nodeklarēja: 

- par 

3.1.pasākumu 

24 495 035,29 (ESF 

daļa) tai skaitā 

9 791 185,29 EUR 

par 2005.gadu, kas 

kopā sastāda 47% 

no nepieciešamās 

struktūrfondu 

apguves 

3.1.pasākumā 

2005.gadā 

- par 

3.3.pasākumu 

7 915 433,15 EUR 

(ESF daļa) tai 

skaitā 2 750 772,64 

EUR par 
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sastādīs vismaz 9 214 628,05 EUR (ESF 

daļa) par 2005.gadu (tai skaitā 3 271 725,07 

EUR deklarēto līdzekļu par 2005.gadu un 

5 942 902,98 EUR apmaksāto, bet 

nenodeklarēto līdzekļu par 2005.gadu), kas 

kopā sastāda 44% no nepieciešamās 

struktūrfondu apguves 3.1.pasākumā 

2005.gadā. 

- par 3.3.pasākumu līdzekļu apguve 

sastādīs vismaz 2 696 147,02 EUR (ESF 

daļa) apmaksāto, bet nenodeklarēto līdzekļu 

par par 2005.gadu, kas kopā sastāda 27% no 

nepieciešamās struktūrfondu apguves 

3.3.pasākumā 2005.gadā (kopā ar VIAA). 

 

Uz 01.07.2007. Nodarbinātības valsts 

aģentūra ir nodeklarējusi: 

- par 3.1.pasākumu 31 248 070,05 

EUR (ESF daļa), tai skaitā 14 703 850 EUR 

par 2004.gadu un 16 544 220,05 EUR par 

2005.gadu 

- par 3.3.pasākumu 12 483 473,64 

EUR (ESF daļa), tai skaitā 5 942 902,98 

EUR par 2004.gadu 6 540 570,66 EUR par 

2005.gadu.  

Uz 01.07.2007. ir apmaksāti, bet nav 

nodeklarēti: 

- par 3.1. pasākumu 2 884 976,41 

EUR (ESF daļa)  

Nenodeklarētos līdzekļus, kā arī 

2007.gada jūnijā veikto līdzekļu atmaksu 

plānots deklarēt līdz 03.09.2007. Rezultātā 

var secināt, ka jau 2007.gada trešajā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.09.2007. 

2005.gadu, kas 

kopā sastāda 27% 

no nepieciešamās 

struktūrfondu 

apguves 

3.3.pasākumā 

2005.gadā (kopā ar 

VIAA). 

Līdz ar to var 

secināt, ka 

2007.gada pirmā 

ceturkšņa plāns ir 

pilnībā izpildīts. 
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ceturksnī Eiropas Savienības fondu apguves 

rīcības plāns tiks pildīts sekojoši: 

- par 3.1.pasākumu līdzekļu apguve 

sastādīs vismaz 19 429 196,46 EUR, (tai 

skaitā 16 544 220,05 EUR deklarēto 

līdzekļu par 2005.gadu un 2 884 976,41 

EUR apmaksāto, bet nenodeklarēto līdzekļu 

par 2005.gadu), kas sastāda 94% no 

nepieciešamās struktūrfondu apguves 

3.1.pasākumā 2005. 

- par 3.3.pasākumu līdzekļu apguve 

sastādīs vismaz 6 540 570,66 EUR (ESF 

daļa) nodeklarēto līdzekļu par 2005.gadu, 

kas kopā sastāda 65% no nepieciešamās 

struktūrfondu apguves 3.3.pasākumā 

2005.gadā. 

67.  Nodarbinātī

bas valsts 

aģentūra 

ESF Noslēgt līgumus struktūrfondu 

aktivitātēm/projektiem papildu no 

valsts budžeta līdzekļiem piešķirto 

finansējumu (virssaistības) līdz 

2007.gada 1.jūlijam:  

3.1.2.2.aktivitāte – 193 706 LVL; 

3.3.2.aktivitāte – 46 133 LVL 

Līdz 01.05.2007. līgumos par atklātā 

projektu iesnieguma konkursa (APIK) 

projektu īstenošanu tiks veikti grozījumi, 

palielinot kopējās attiecināmās izmaksas, 

saskaņā ar minimālās darba algas 

paaugstināšanos no  01.01.2007., 

pamatojoties uz  Ministru kabineta 

17.10.2006. noteikumiem Nr. 858 

“Noteikumi par minimālo mēneša darba 

algu un minimālo stundas tarifa likmi”. Līdz 

ar līguma grozījumu apstiprināšanu tiks 

apgūts papildus no valsts budžeta līdzekļiem 

piešķirtais finansējums (virssaistības). 

01.05.2007. Ir veikti grozījumi 

spēkā esošos 69 

līgumos par atklātā 

projekta iesnieguma 

konkursa projekta 

īstenošanu. 

Grozījumos ir 

iekļautas izmaiņas, 

kas skar minimālās 

darba algas 

paaugstināšanu 

mērķa grupas 

bezdarbniekiem, 

saskaņā ar Ministru 

kabineta 

17.10.2006. 

noteikumiem 
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Nr.858 “ Noteikumi 

par minimālo 

mēneša darba algu 

un minimālo 

stundas tarifa 

likmi”. 

 

68.  Valsts 

izglītības 

attīstības 

aģentūra 

ESF Finansējuma saņēmēja iesniegtās 

finanšu dokumentācijas kvalitāte 

neļauj operatīvi veikt atmaksas par 

iesniegtajiem pieprasījumiem.   

Lūdzam nodrošināt finansējuma 

saņēmēju apmācību/informēšanu 

par finansējuma pieprasījuma 

dokumentācijas aizpildīšanas 

prasībām. 

1.Ir izstrādāts aizpildīts Struktūrfonda 

pieprasījuma veidlapas paraugs katrai 

aktivitātei. Aizpildītu veidlapas paraugu 

projektu īstenotāji saņem informatīvo 

semināru laikā. Tāpat semināru laikā 

projektu īstenotāji tiek detalizēti informēti 

par veidlapas aizpildīšanu. 

 

 2. Projektu īstenotāji tiek konsultēti 

individuāli klātienē, pa telefonu un ar 

elektroniskā pasta palīdzību. 

 

3. Vēstulēs, kas tiek sūtītas Struktūrfonda 

finansējuma saņēmējiem par 

nepieciešamajiem papildinājumiem 

Struktūrfonda pieprasījumā un Ziņojumā par 

projekta īstenošanas progresu, tiek detalizēti 

norādīti nepieciešamie precizējumi un 

konkrēti nosaukti iesniedzamie dokumenti, 

lai tādejādi Struktūrfonda finansējuma 

saņēmēji maksimāli īsā laikā un precīzi 

varētu veikt nepieciešamos precizējumus un 

papildinājumus.  

 

4. 2007.gada pavisam plānoti 20 informatīvi 

semināri projektu īstenotājiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Veidlapas 

paraugs ir 

izstrādāts. 

 

 

 

 

 

 2. Individuālās 

konsultācijas notiek 

regulāri. 

 

3. Šādas darbības 

tiek veiktas 

pastāvīgi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 7 semināri 

notikuši un tiek 
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2007.gada I pusgadā ir notikuši 7 semināri 

aktivitātēs 3.2.7.2. (2 semināri), 3.2.3.2. (1 

seminārs), 3.2.6.3. (4 semināri). 

2007.gada septembrī un oktobrī plānots 

organizēt seminārus projektu īstenotājiem 

aktivitātēs 3.3.6.1. un 3.3.7. 

gatavoti nākamie. 

 

69.  Valsts 

izglītības 

attīstības 

aģentūra 

ESF Nodrošināt līdzfinansējuma 

saņēmēju kompetenci iepirkuma 

procedūru veikšanā atbilstoši 

likumdošanas aktiem. 

1. VIAA sadarbībā ar Iepirkumu 

uzraudzības biroju ir izstrādājusi Ieteikumus 

ESF projektu īstenotājiem iepirkuma 

veikšanā. Ieteikumi ir ievietoti VIAA mājas 

lapā un ir elektroniski nosūtīti visiem 

projektu īstenotājiem. 

 

2. VIAA savā mājas lapā ir ievietojusi IUB 

sagatavotās „Publisko iepirkumu likuma” 

Iepirkuma vadlīnijas 

 

3. IZM sadarbībā ar IUB 2007.gada 18.aprīlī 

organizēja atbalsta semināru IZM padotības 

iestādēm „Iepirkumu procedūru veikšana ES 

Struktūrfondu projektu īstenošanas ietvaros” 

 
* Vienlaikus norādām, ka VIAA viedoklis 

projektu īstenotājiem nav saistošs, bet saskaņā ar 

Publisko iepirkumu likuma 81.panta 6.punktu 

metodisku palīdzību un konsultācijas sniedz un 

mācības rīko IUB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ieteikumi ir 

izstrādāti un 

ievietoti VIAA 

mājas lapā. 

 

 

2. IUB izstrādātās 

vadlīnijas ir 

ievietotas VIAA 

mājas lapā. 

 

3. Seminārs ir 

noticis. 

 

70.  Sabiedrības 

integrācijas 

fonds 

ESF Lai nodrošinātu 2006.gada ESF 

vadības komitejā pieņemto 

zināšanai grantu shēmas projektu 

ieviešanas uzsākšanu un laicīgu 

projektu pabeigšanu, 2007.gada 

Noslēgt līgumus par visu ESF vadības 

komitejā zināšanai pieņemto projektu 

ieviešanu. 

15.03.2007. Līgumu slēgšana 

3.3.3.aktivitātē 

pabeigta 

06.03.2007., 

3.3.1.1. aktivitātē – 
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1.jūlijam jānoslēdz visi līgumi par 

iepriekš minētajiem saskaņotajiem 

projektiem, iekļaujot vissaistību 

finansējumu: 3.3.1.1.aktivitātei - 

183 559 LVL, 3.3.3.aktivitātei - 

108 314 LVL.  

26.03.2007. 

71.  Sociālo 

pakalpojum

u pārvalde 

ESF/ER

AF 

Institūcijas iekšienē apgrūtināta 

finansējuma saņēmēju 

struktūrfondu pieprasījumu 

pārbaude un kopējā struktūrfondu 

pieprasījumu sagatavošana 

iesniegšanai otrā līmeņa 

starpniekinstitūcijā – 

Nodarbinātības valsts aģentūrā, jo: 

 1) projektu īstenotāji iesniedz 

sliktas kvalitātes struktūrfondu 

pieprasījumus un projektu 

ziņojumus;  

2) SPP nepietiekama kapacitāte 

kvalitatīvu struktūrfondu 

pieprasījumu sagatavošanai.  

Aicinām uzlabot projektu 

īstenotāju iesniegto struktūrfondu 

pieprasījumu apjomus SPP un SPP 

iesniegto pieprasījumu apjomus 

NVA: 

-  3.3.4. aktivitātē par 2006.gadu 

iesniedzot SF pieprasījumus 

226 393 LVL apmērā,  

- 3.3.5.1.aktivitātē par 2005.gadu 

iesniedzot SF pieprasījumus 

64 279 LVL apmērā un par 

2006.gadu 952 909 LVL apmērā,  

1) Noorganizēti 3 informatīvie semināri; 

 

 

 

 

 

2) organizētas 15 sanāksmes ar projekta 

ieviesējiem; 

 

 

 

3) iesniegti 30 līguma grozījumi; 

 

 

 

4) Pārstrādātas 5 kārtības, optimizējot 

darbības procesu; 

 

 

 

 

 

 

5) pārstrādāti 6 amatu apraksti. 

01.04.2007. 

 

 

 

 

 

01.04.2007. 

 

 

 

 

01.04.2007. 

 

 

 

01.04.2007. 

 

 

 

 

 

 

 

01.04.2007. 

1) Izpildīts. 

Noorganizēti 4 

informatīvie 

semināri grantu 

finansējumu 

saņēmējiem; 

2) Izpildīts. Ir 

noorganizētas 15 

sanāksmes ar 

grantu finansējumu 

saņēmējiem; 

3) Izpildīts. Ir 

iesniegti 63 līguma 

grozījumi; 

 

4) Procesā. 1 

kārtības projekts ir 

iesniegts 

Labklājības 

ministrijā 

saskaņošanai, 4 

kārtības projekti 

izstrādes stadijā; 

5) Izpildīts. 

23.04.2007. tika 

apstiprināti 5 

precizēti amatu 
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-  1.4.6.2.aktivitātē par 2005.gadu 

23 480 LVL un par 2006.gadu 1 

123 599 LVL apmērā. 

apraksti. 6.amata 

aprakstu nebija 

nepieciešams 

precizēt. 

72.  Sociālo 

pakalpojum

u pārvalde 

ERAF Noslēgt līgumus struktūrfondu 

aktivitātēm/projektiem papildu no 

valsts budžeta līdzekļiem piešķirto 

finansējumu (virssaistības) līdz 

2007.gada 1.jūlijam:  

1.4.6.2.aktivitāte - 13 330 LVL. 

 

Minētais punkts nav izpildāms, jo papildus 

no valsts budžeta līdzekļiem piešķirtais 

finansējums (virssaistības) tika piešķirtas, 

kad attiecīgā projekta īstenošanas periods 

bija jau beidzies. 

  

 

 

 

Īpašu uzdevumu 

ministra Eiropas 

Savienības 

līdzekļu 

apguves lietās 

vietā iekšlietu 

ministrs vietā 

Valsts 

sekretāre 

  

Juridiskā 

departamenta 

direktore 

Par kontroli 

atbildīgās 

amatpersonas 

vietā vietniece 

Atbildīgā 

amatpersona 
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