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Finanšu ministrijas informat īvais ziĦojums par Eiropas Savienības finanšu 

resursu 
(strukt ūrfondu un Kohēzijas fonda) apguvi 

 
Šajā ziĦojumā ir ietverta informācija par Eiropas Savienības struktūrfondu un 
Kohēzijas fonda īstenošanas gaitu 2006.gada 3.ceturksnī no 2006.gada 1.jūlija 
līdz 2006.gada 30.septembrim. Iepriekšējais Finanšu ministrijas sagatavotais 
informatīvais ziĦojums izskatīts Ministru kabineta 2006.gada 1.augusta sēdē 
(prot.Nr.40, 55.§). 
 
1. ES struktūrfondu apguve 
 
1.1. ES struktūrfondu (SF) apguves finanšu progress 
Uz 30.09.2006. SF vadības komitejās saskaĦoti projekti par 80,67 % no kopējā 
pieejamā SF finansējuma. Vislielākais progress 3. ceturksnī minētajā rādītājā 
vērojams Eiropas Sociālā fonda (ESF) ietvaros – 92,16 % no pieejamā 
finansējuma, kas ir par 11,77 procentu punktiem vairāk nekā iepriekšējā 
ceturksnī. Jāatzīmē turpat pilnīgs progress Eiropas Lauksaimniecības virzības un 
garantiju fonda virzības daĜas (ELVGF) ietvaros – apstiprināti projekti par 
97,79% no pieejamā finansējuma, kas ir par 3,28 procentu punktiem vairāk nekā 
iepriekšējā ceturksnī. Tuvu maksimumam ir arī Zivsaimniecības vadības 
finansēšanas instrumenta (ZVFI) ietvaros apstiprinātie projekti par 85,10% no 
pieejamā ZVFI finansējuma. Eiropas Reăionālās attīstības fonda (ERAF) 
projekti uz 30.09.2006. apstiprināti par 72,35% no ERAF finansējuma. 
 
SF finansējuma saĦēmējiem izmaksāti 23,26 % no kopējā pieejamā SF 
finansējuma, līdz ar ko salīdzinājumā ar iepriekšējā ceturkšĦa rezultātiem šis 
rādītājs ir palielinājies par 4 procentu punktiem. ELVGF projektos izmaksāti 
61,74 % no pieejamā SF finansējuma un ZVFI projektos – 46,07 %, līdz ar ko 
salīdzinājumā ar rādītājiem iepriekšējā ceturksnī ELVGF ietvaros vērojams 
progress par 4,57 procentu punktiem, bet ZVFI ietvaros – par 5,23 procentu 
punktiem. ERAF un ESF projektos izmaksātais finansējums attiecīgi atbilst 
13,67 % (progress par 2,58 procentu punktiem salīdzinājumā ar iepriekšējo 
ceturksni) un 19,88 % (progress par 7,6 procentu punktiem) no attiecīgā SF 
kopējā piešėīruma.  
 
SF finansējuma atmaksas no Eiropas Komisijas pieprasītas par 15,52 % no 
kopējā valstij piešėirtā finansējuma, kas ir par 0,25 procentu punktiem vairāk 
nekā iepriekšējā ceturksnī. Šajā rādītājā 3.ceturksnī par minētajiem 0,25 
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procentu punktiem uz priekšu pavirzījies tikai viens no četriem SF – ERAF. No 
Eiropas Komisijas valsts budžeta ieĦēmumos atgriezti 14,53 % (progress par 
0,25 procentu punktiem salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni) no piešėīruma.  
 
Uz 30.09.2006. no 2006.gadā valsts budžetā no plānotā SF finansējuma 178,36 
milj. LVL apmērā izlietoti 45,99 %. Dalījumā pa fondiem tie ir attiecīgi 37,20 % 
ERAF (progress par 15,74 procentu punktiem salīdzinājumā ar iepriekšējo 
ceturksni), 64,79 % ESF (progress par 30,58 procentu punktiem), 47,34 % 
ELVGF (progress par 17,11 procentu punktiem) un 84,31 % ZVFI (progress par 
34,18 procentu punktiem) no valsts budžetā plānotajiem SF līdzekĜiem. Izvērstu 
SF finanšu progresu skatīt pielikuma tabulās Nr.1-5. 
 
1.2. ES struktūrfondu (SF) ieviešanas gaita 
1.2.1. ERAF ieviešana 
2006.gada 3.ceturkšĦa beigās no kopējā ERAF vadības komitejā apstiprinātā 
finansējuma noslēgti līgumi 97 % apmērā. ĥemot vērā, ka 2006.gada 
21.septembra ERAF vadības komitejā tika apstiprināti ERAF finansējuma 
piešėīruma grozījumi, līgumu slēgšanas un esošo līgumu grozījumu veikšanas 
process atlikušā ERAF vadības komitejā apstiprinātā finansējuma apgūšanai 
turpinās. Noslēdzoties projektu iesniegumu konkursiem, tiek nodrošināta līgumu 
slēgšana ar finansējuma saĦēmējiem gan grantu shēmu, gan atklāto konkursu 
ietvaros, kas nozīmē, ka rādītāji par noslēgto līgumu skaitu un apjomu ERAF 
līdzekĜu apgūšanas ietvaros turpina pieaugt.  
Joprojām neapgūtais ERAF finansējums, t.i. ERAF līdzekĜi, kas nav apstiprināti 
ERAF vadības komitejā un par kuriem nav noslēgti līgumi ar finansējuma 
saĦēmējiem, ietver finansējumu, kas paredzēts: 

• izsludinātajiem un vērtēšanas posmā esošajiem atklātajiem projektu 
iesniegumu konkursiem. Vairākās aktivitātēs izsludinātajos atklātajos 
projektu iesniegumu konkursos iesniegumu vērtēšana tuvojas 
noslēgumam, tādējādi līgumi par šo ERAF finansējuma daĜu varētu tikt 
noslēgti 2006.gada 4.ceturkšĦa laikā.    

• Grantu shēmu apsaimniekotāju (Latvijas investīciju un attīstības 
aăentūras, Valsts reăionālās attīstības aăentūras, Sociālo pakalpojumu 
pārvaldes) izsludinātajiem un vērtēšanas posmā esošajiem grantu 
konkursiem. Arī šajās aktivitātēs vairāki izsludinātie projektu iesniegumu 
konkursi tuvojas noslēgumam, tādējādi līgumi par šo ERAF finansējuma 
daĜu varētu tikt noslēgti 2006.gada 4.ceturkšĦa laikā.    

• SF administrēšanā iesaistīto institūciju tehniskās palīdzības aktivitāšu 
finansēšanai 2008.gadā. 

Līdz 2006. gada 3.ceturkšĦa beigām ERAF vadības komitejā joprojām nav 
apstiprināts 2006.gada 1.jūnija SF uzraudzības komitejā saskaĦotais, no Eiropas 
Sociālā fonda līdzekĜiem pārdalītais finansējums 5 milj. Ls apmērā, kas ir 6% no 
kopējā neapgūtā ERAF finansējuma. Labklājības ministrija, Veselības ministrija 
un Īpašu uzdevumu elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts sadarbībā ar 
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Finanšu ministriju šobrīd risina jautājumu par papildus pārdalītā finansējuma 
apgūšanas iespējām. 
 
1.2.1.1. ERAF atklāto projektu iesniegumu konkursu ieviešana 
2006.gada 3.ceturksnī Vides ministrijas pārraudzībā esošā atklāta projektu 
konkursa Dalītās atkritumu vākšanas punktu izveide ietvaros notika projektu 
iesniegumu vērtēšana atbilstoši kvalitātes un specifiskajiem vērtēšanas 
kritērijiem Vides ministrijas izveidotajā vērtēšanas komisijā. Š.g. 19.septembra 
Ministru kabineta sēdē apstiprināti Vides ministrijas izstrādātie Ministru 
kabineta noteikumi Nr.781 „Noteikumi par atklāta projektu iesniegumu 
konkursa „Dalītās atkritumu vākšanas punktu izveide” vadlīnijām” šīs 
aktivitātes ieviešanai. 

2006. gada 3. ceturkšĦa laikā turpinājās Ekonomikas ministrijas pārraudzībā 
esošā atklātā projektu iesniegumu konkursa Siltumapgādes sistēmu 
modernizācija atbilstoši vides prasībām projektu iesniegumu vērtēšana atbilstoši 
kvalitātes un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem Ekonomikas ministrijas 
izveidotajā vērtēšanas komisijā. Projektu iesniegumu vērtēšanu plānots pabeigt 
līdz novembrim. Savukārt š.g. 24.jūlij ā Ekonomikas ministrijas pārziĦā esošā 
atklātā konkursa Kultūras un vēstures mantojuma efektīva izmantošana tūrisma 
attīstībā ietvaros noslēgusies projektu iesniegumu vērtēšana pēc kvalitātes un 
specifiskajiem kritērijiem. Kopā šajā konkursā tika saĦemti 112 projektu 
iesniegumi. Š.g. 24.augusta ERAF vadības komitejā saskaĦoti deviĦi projekti 
par kopējo attiecināmo finansējumu 8,1 milj. LVL. Pašlaik Ekonomikas 
ministrija precizē lēmumu projektus par atbalsta piešėiršanu, un Centrālā 
finanšu un līgumu aăentūra (CFLA) kā otrā līmeĦa starpniekinstitūcija slēdz 
līgumus ar SF finansējuma saĦēmējiem.  

Š.g. 21.septembrī ERAF vadības komitejā saskaĦots Reăionālās attīstības un 
pašvaldību lietu ministrijas 10 apstiprināmo un 4 rezerves projektu iesniegumu 
saraksts atklātā projektu konkursā Publisko interneta pieejas punktu attīstība. Š. 
g. 26. oktobrī RAPLM izdeva lēmumus par atbalsta piešėiršanu. Kopējais 
saskaĦoto projektu ERAF finansējums ir 1,74 milj. latu. Šobrīd CFLA kā otrā 
līmeĦa starpniekinstitūcija slēdz līgumus ar SF finansējuma saĦēmējiem.  

2006. gada 3. ceturksnī Satiksmes ministrija uzsāka atklātā projektu iesniegumu 
konkursa Transporta sistēmas organizācijas optimizācija un satiksmes drošības 
uzlabojumi apdzīvotās teritorijās 2. konkursa kārtas vērtēšanu atbilstoši 
kvalitatīvajiem un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem. Par administratīvi 
atbilstošiem ir atzīti 146 no 154 projektu iesniegumiem.  
 

Atbilstoši atklātā projektu iesniegumu konkursa Transporta sistēmas 
organizācijas optimizācija un satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās 
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teritorijās 1. konkursa kārtas vērtēšanas rezultātiem CFLA ir noslēgusi un šobrīd 
uzrauga 30 līgumu ieviešanu. 2006.gada 3.ceturkšĦa beigās minētās aktivitātes 
ietvaros SF finansējuma saĦēmējiem veiktas un Eiropas Komisijā deklarētas 
atmaksas 0,21 milj. Ls jeb 1,21% apmērā.  

2006. gada 3. ceturksnī CFLA ir noslēgusi 42 līgumus par Izglītības un zinātnes 
ministrijas atklātajā konkursā Atbalsts lietišėajiem pētījumiem valsts 
zinātniskajās institūcijās apstiprinātajiem projektiem ar kopējo ERAF 
finansējumu 4,83 milj. LVL. Šobrīd notiek projektu īstenošana. 
 
1.2.1.2. ERAF grantu shēmu ieviešana 
UzĦēmēju projektu iesniegumu pieĦemšana pārtraukta šādās ERAF grantu 
shēmās: 
- Atbalsts ieguldījumiem uzĦēmumu attīstībā īpaši atbalstāmajās teritorijās 

Valsts reăionālās attīstības aăentūrā (VRAA) notiek projektu iesniegumu 
vērtēšana atbilstoši kvalitātes un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem, lai 
atbilstoši atbalsta nosacījumiem līdz š.g. 31.decembrim pieĦemtu lēmumus 
par visiem grantu shēmas projektu iesniegumiem; 

- Infrastruktūras attīstībai nepieciešamo pieslēgumu izveide un rekonstrukcija; 
Dalītās infrastruktūras izveide;  

- Komercdarbības pilnveidošana atbilstoši starptautisko standartu prasībām; 
Atbalsts jaunu produktu un tehnoloăiju attīstībai  

- Konsultāciju pakalpojumi - Latvijas Investīciju un attīstības aăentūrā notiek 
grantu shēmu projektu iesniegumu vērtēšanai, lai atbilstoši atbalsta 
nosacījumiem līdz š.g.31.decembrim noslēgtu līgumus par visiem 
iepriekšminēto grantu shēmu ietvaros iesniegtajiem projektu iesniegumiem. 
Šo grantu shēmu ietvaros Ekonomikas ministrija paredz uzĦemties 
virssaistības. 

 
Latvijas Investīciju un attīstības aăentūrā notiek grantu shēmu projektu 
iesniegumu vērtēšana atbilstoši kvalitātes un specifiskajiem vērtēšanas 
kritērijiem, lai atbilstoši atbalsta nosacījumiem līdz š.g. 31.decembrim noslēgtu 
līgumus par visiem iepriekšminēto grantu shēmu ietvaros iesniegtajiem 
projektiem. Grantu shēmas Komercdarbības pilnveidošana atbilstoši 
starptautisko standartu prasībām ietvaros projektu iesniegumu administratīvā 
vērtēšana ir pabeigta pilnībā un ir apstiprināti 106 projekti, par kuriem notiek 
vērtēšana atbilstoši kvalitātes un specifiskajiem kritērijiem, kā arī notiek līgumu 
slēgšana par projektiem, attiecībā uz kuriem jau ir pieĦemts lēmums par 
apstiprināšanu. Uz 30.09. līgumi ir noslēgti par 55% no kopējā aktivitātei 
pieejama finansējuma. 
Latvijas Investīciju un attīstības aăentūras grantu shēmu ietvaros tiek vērots 
zems veikto atmaksu procents SF finansējuma saĦēmējiem (līdz 8%). Šo grantu 
shēmu ietvaros Ekonomikas ministrija paredz uzĦemties virssaistības augstās 
projektu iesniedzēju aktivitātes dēĜ, atkārtoti izsludinot pieteikšanos. 
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Š.g. 10.jūlij ā atsākta atkārtota projektu iesniegumu pieĦemšana grantu shēmā 
Komercsabiedrību dalība starptautiskās izstādēs, gadatirgos un tirdzniecības 
misijās.  
 
Līdz š.g. 1.septembrim Latvijas Investīciju un attīstības aăentūras pārziĦā esošo 
grantu shēmu ietvaros ir veiktas un Eiropas Komisijas deklarētas atmaksas SF 
finansējuma saĦēmējiem 3,88 milj Ls. jeb 6% apmērā, Valsts Reăionālās 
attīstības aăentūras pārziĦā esošās grantu shēmas ietvaros veiktas un Eiropas 
Komisjai deklarētas atmaksas granta finansējuma saĦēmējiem 0,42 milj. Ls jeb 
8% apmērā. 
 
Minēto grantu programmu savlaicīga ieviešana ir viens no galvenajiem riska 
faktoriem ERAF apguvē un n+2 principa nodrošināšanā. Grantu shēmu 
ieviešanas aizkavēšanās varētu būt izskaidrojama ar nesavlaicīgu grantu shēmu 
un to grozījumu apstiprināšanu, kā rezultātā tiek aizkavēta konkursu 
izsludināšana un projektu ieviešanas uzsākšana. ĥemot vērā īso SF apguves 
periodu pastāv risks, ka grantu shēmām paredzētie ERAF līdzekĜi netiks apgūti 
noteiktā termiĦā.  
 
1.2.1.3. ERAF nacionālo programmu ieviešana  
2006. gada 3.ceturksnī turpinājās Vides ministrijas pārziĦā esošo ERAF 
nacionālo programmu Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās 
vietās ar cilvēku  ekvivalentu līdz 2000, Likumdošanas prasībām neatbilstošu 
atkritumu izgāztuvju rekultivācija, Ekotūrisma infrastruktūras attīstība 
potenciālajās Natura 2000 teritorijās projektu ieviešana. 2006.gada 3.ceturkšĦa 
beigās Vides ministrijas pārziĦā esošo nacionālo programmu ietvaros ir veiktas 
atmaksas SF finansējuma saĦēmējiem 2, 6 milj. Ls jeb 11% apmērā.  
 
Ekonomikas ministrijas pārziĦā esošās ERAF nacionālās programmas 
Siltumapgādes sistēmu uzlabošana, samazinot sēra saturu kurināmajā ietvaros 
ir noslēgti 4 līgumi. Līdz š.g. beigām ir plānots iesniegt arī pirmos SF 
pieprasījumus. Lai nodrošinātu atlikušā aktivitātei paredzētā finansējuma 
apgūšanu un līgumu slēgšanu, atsevišėu aktivitātes ietvaros ERAF vadības 
komitejā saskaĦoto projekta iesniegumu iesniedzējiem – pašvaldībām un to 
institūcijām sadarbībā ar Ekonomikas ministriju jānodrošina projektu 
dokumentācijas, jo sevišėi īpašumtiesības apliecinošo dokumentu sakārtošana 
atbilstoši SF vadības normatīvo aktu prasībām. Ar Ekonomikas un Finanšu 
ministrijas atbalstu šobrīd tiek meklēti risinājumi nepieciešamās dokumentācijas 
sakārtošanai. 
 
Ekonomikas ministrijas pārziĦā esošajās nacionālajās programmās Aizdevumi (t. 
sk. mikrokredīti) komercdarbības uzsākšanai, Aizdevumu garantiju sistēmas 
attīstība, Riska kapitāla sistēmas attīstība notiek līgumu ieviešana. Šo 
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programmu ieviešanā pastāv risks neapgūt SF finansējumu paredzētajā laikā. Uz 
2006.gada 3.ceturkšĦa beigām CFLA iesniegts tikai viens SF atmaksas 
pieprasījums nacionālās programmas Aizdevumi (t.sk. mikrokredīti) 
komercdarbības uzsākšanai ietvaros – 5,8% apmērā no projektam paredzētā 
ERAF līdzfinansējuma summas. Minēto nacionālo programmu savlaicīga 
ieviešana ir viens no galvenajiem riska faktoriem ERAF apguvē un n+2 principa 
nodrošināšanā. Programmu ieviešanas aizkavēšanās varētu būt izskaidrojama ar 
nepietiekamu no SF finansējamo aktivitāšu tirgus izpēti.  
 
ERAF vadības komitejā saskaĦoti grozījumi Ekonomikas ministrijas pārziĦā 
esošajā ERAF nacionālajā programmā Aizdevumi (t.sk. mikrokredīti) 
komercdarbības uzsākšanai, kuri paredz Latvijas Garantiju aăentūras piedāvāto 
pakalpojumu klāstu paplašināšanu ar līzinga garantiju un apgrozāmo līdzekĜu 
garantiju piedāvājumu, lai palielinātu maksimālo izsniedzamo garantijas apjomu 
no viena aizdevuma. ĥemot vērā uzĦēmēju neieinteresētību aizdevumu garantiju 
saĦemšanā, nacionālās programmas finansējums tika samazināts par 6,7 milj. 
LVL.  
 
Satiksmes ministrijas pārziĦā esošajās ERAF nacionālajās programmās Valsts 
pirmās šėiras autoceĜu attīstība, Rīgas pilsētas satiksmes vadības, satiksmes 
drošības infrastruktūras un sabiedriskā transporta vadības elementu 
uzlabošana, Jūras ostu infrastruktūras un jūras pieejamības uzlabošana, Rīgas 
piepilsētas dzelzceĜa pasažieru pārvadājumu ritošā sastāva modernizācija un 
Platjoslu sakaru infrastruktūras attīstība lauku apvidos ir noslēgti līgumi par 
projektu ieviešanu un šobrīd notiek līgumu ieviešana.  
 
Nacionālo programmu Valsts pirmās šėiras autoceĜu attīstība, Rīgas pilsētas 
satiksmes vadības, satiksmes drošības infrastruktūras un sabiedriskā transporta 
vadības elementu uzlabošana un Jūras ostu infrastruktūras un jūras pieejamības 
uzlabošana ietvaros tiek veiktas SF līdzekĜu atmaksas atbilstoši projektos 
plānotajam. 2006.gada 3.ceturkšĦa noslēgumā nacionālās programmas Valsts 
pirmās šėiras autoceĜu attīstība ietvaros ir veiktas SF atmaksas 24,27 milj. Ls jeb 
71,35% apmērā, savukārt nacionālās programmas Jūras ostu infrastruktūras un 
jūras pieejamības uzlabošana ietvaros veiktas atmaksas 0,51 milj. Ls jeb 20% 
apmērā.  
 
Salīdzinoši augstais ERAF atmaksas procents ir skaidrojams ar to, ka Satiksmes 
ministrija tika savlaicīgi plānojusi un uzsākusi šo nacionālo programmu 
ieviešanu. 
 
Savukārt nacionālās programmas Platjoslu sakaru infrastruktūras attīstība lauku 
apvidos izstrāde būtiski aizkavējās, kā rezultātā līgums par projekta ieviešanu 
tika noslēgts tikai 2006.gada augustā, pirmo SF atmaksas pieprasījumu 
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iesniegšana tiek plānota 2007.gadā, kas nozīmē, ka arī šī ir paaugstināta riska 
programma ERAF atmaksu kontekstā. 
 
Nacionālās programmas Rīgas piepilsētas dzelzceĜa pasažieru pārvadājumu 
ritošā sastāva modernizācija ietvaros plānots iesniegt pirmo SF atmaksas 
pieprasījumu 2006.gada 4.ceturksnī.  
 
2006. gada 3. ceturksnī ERAF vadības komitejā saskaĦoti grozījumi Īpašu 
uzdevumu elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta pārziĦā esošajā ERAF 
nacionālajā programmā Elektroniskās pārvaldes infrastruktūras bāzes attīstība 
un pilnveidošana, Ħemot vērā š.g. 1.jūnija SF uzraudzības komitejas lēmumu par 
papildu finansējuma piešėiršanu šīs nacionālās programmas īstenošanai 1,2 
miljonu latu apmērā. Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās 
sekretariāta vērtēšanas komisija papildu finansējumu nolēma piešėirt 5 no 19 
ERAF nacionālās programmas projektiem, lai pilnībā sasniegtu nacionālās 
programmas mērėus. ĥemot vērā to, ka vairāku pašreizējo ERAF nacionālās 
programmas projektu ieviešana aizkavējas nepareizas iepirkuma procedūras 
piemērošanas dēĜ, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās 
sekretariātam nepieciešams īpaši pievērst uzmanību projektu uzraudzībai, kuros 
piešėirts papildu finansējums 1,2 miljonu latu apmērā, lai paredzētajā laikā 
pilnībā apgūtu visu pieejamo finansējumu. 
2006.gada 3.ceturkšĦa beigās Īpašu uzdevumu elektroniskās pārvaldes lietās 
sekretariāta pārziĦā esošajā ERAF nacionālajā programmā Elektroniskās 
pārvaldes infrastruktūras bāzes attīstība un pilnveidošana veiktas atmaksas SF 
finansējuma saĦēmējiem 0,58 milj. Ls jeb 7% apmērā 
 
ERAF vadības komitejā saskaĦots grozījums arī Labklājības ministrijas pārziĦā 
esošajā ERAF nacionālajā programmā Sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas institūciju infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana, palielinot 
nacionālās programmas kopējo attiecināmo finansējumu par 35 tūkst. LVL, tai 
skaitā ERAF 28 tūkst. LVL. Labklājības ministrijas pārziĦā esošās nacionālās 
programmas Darba tirgus politikas ieviešanas institūciju infrastruktūras un 
tehnoloăiskā nodrošinājuma pilnveidošana ietvaros uz š.g. 1.oktobri SF 
finansējuma saĦēmējiem veiktas SF līdzekĜu atmaksas 0,16 milj. Ls jeb 8% 
apmērā. Arī citās Labklājības ministrijas pārziĦā esošajās nacionālajās 
programmās - Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju 
infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana un Informācijas un komunikācijas 
tehnoloăiju (IKT) atbalsts sociālo pakalpojumu sistēmas administratīvajām 
institūcijām vienotas datu bāzes par invalīdiem izveidošana notiek aktīva SF 
atmaksas pieprasījumu iesniegšana un apstrāde, kas nozīmē to, ka tuvākajā laikā 
atmaksas rādītājs šajā nozarē turpinās pieaugt. 
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Uz š.g. 30.septembri ir faktiski pabeigti 11 no 23 nacionālās programmas 
Atbalsts zinātniskās infrastruktūras modernizēšanai valsts zinātniskajās 
institūcijās projektiem. Šīs nacionālās programmas ietvaros ir veiktas atmaksas 
SF finansējuma saĦēmējiem 1,3 milj. Ls jeb 16% apmērā.  
Arī citās Izglītības un zinātnes ministrijas pārziĦā esošajās nacionālajās 
programmās - Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu 
uzlabošana/modernizācija un Profesionālās izglītības iestāžu renovācija un 
mācību aprīkojuma modernizācija tiek iesniegti SF atmaksas pieprasījumi. 
Minēto nacionālo programmu ietvaros uz š.g. 1.oktobri veiktas atmaksas 0,15 
milj. Ls jeb 2% apmērā. 
 
Veselības ministrijas pārziĦā esošajās nacionālajās programmās Primārās 
veselības aprūpes infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana un Neatliekamās 
medicīniskās palīdzības sistēmas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana 
notiek noslēgto līgumu ieviešana un ERAF finansējuma apgūšana. 2006.gada 
3.ceturkšĦa beigās minēto nacionālo programmu ietvaros SF finansējuma 
saĦēmējiem veiktas atmaksas 2 milj. Ls jeb 29% apmērā. Šobrīd Veselības 
ministrijā tiek lemts par š.g.1.jūnija SF uzraudzības komitejā apstiprinātā 
papildus piešėirtā finansējuma 6,5 milj Ls apmērā (ERAF + nacionālais 
līdzfinansējums) izlietojumu.  
 
SF administrēšanā iesaistīto institūciju atbalstam paredzētās tehniskās palīdzības 
aktivitāšu ietvaros uz š.g.1.oktobri veiktas SF atmaksas 0,586 milj. Ls jeb 7% 
apmērā. 
 
2006. gada 3. ceturksnī un 2006. gadā kopumā ERAF atmaksas un Eiropas 
Komisijā deklarētais ERAF finanšu līdzekĜu izlietojums sasniegs un pat 
pārsniegs saistības, kuras Latvija uzĦēmusies pret Eiropas Komisiju n+2 
kontekstā. 
 
Tomēr, lai nodrošinātu n+2 principa ievērošanu arī 2007. gadā, visām ERAF 
administrēšanā iesaistītajām institūcijām katrai savas kompetences ietvaros 
jārealizē strikta aktivitāšu ieviešanas uzraudzība, tai skaitā savlaicīgi pieĦemot 
lēmumus par finansējuma pārdali. 
 
ERAF finanšu apguvi n+2 kontekstā ir ietekmējuši šādi riska faktori: 
 

� nepietiekama situācijas izpēte atbalsta jomu un intensitātes kontekstā 
programmu izstrādes laikā, kas rezultējas līdzekĜu neapguvē un 
finansējuma pārdalē; 

� nesavlaicīga plānošanas dokumentu izstrāde un saskaĦošana vadības 
komitejā, kas izraisa nobīdi līgumu slēgšanā un projektu savlaicīgā 
uzsākšanā; 
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� nepietiekama administrējošo institūciju pieredze efektīvas SF apguves 
sistēmas izveidē, kas izraisa sistēmisku problēmu risināšanas 
nepieciešamību projektu īstenošanas laikā; 

� nepietiekama SF administrēšanā iesaistīto institūciju kapacitāte SF 
administrēšanā darba tirgus situācijas un nekonkurētspējas ar privāto 
sektoru dēĜ; 

� nepietiekama projektu īstenotāju kapacitāte saplānot atbilstošu un reālu 
projekta aktivitāšu ieviešanu, kas izraisa vairākkārtējus līgumu 
grozījumus, kā arī spēja sagatavot kvalitatīvu un atbilstošu projekta 
dokumentāciju (projekta progresa pārskatus un SF atmaksas 
pieprasījumus); 

� nepietiekama no valsts budžeta priekšfinansēto projektu īstenotāju 
motivācija sagatavot un savlaicīgi iesniegt kvalitatīvus SF pieprasījumus; 

� iepirkumu veikšana projektu ietvaros neatbilstoši LR normatīvo aktu 
prasībām; 

� atsevišėos gadījumos - projektu īstenotājiem nepieciešamā projektu 
ieviešanai paredzētā priekšfinansējuma trūkums, kā arī projekta ietvaros 
veicamo būvdarbu sadārdzinājums, kas izraisa projektu ieviešanas 
apturēšanu; 

� būvdarbu projektos - projektu tehniskās dokumentācijas izstrāde tiek 
plānota būvdarbu projektu ietvaros, kā rezultātā projektu īstenotāji nav 
gatavi uzsākt projekta realizāciju pēc līguma parakstīšanas. Tehnisko 
projektu izstrādes rezultātā tiek mainīta iepriekš paredzētā būvdarbu 
specifika, būvdarbu apjomi un nepieciešamais finansējums būvdarbu 
realizācijai.  

� būvdarbu projektos - zems būvfirmu konkurences līmenis, kas iepirkuma 
procesā palielina būvdarbiem paredzēto finansējumu, kvalificētu 
būvdarbu speciālistu trūkums un ar to saistītā zemā būvdarbu kvalitāte un 
iekavētie izpildes termiĦi. 

 
 
1.2.1.4. Neatbilstoši veiktie izdevumi ERAF projektos 
2006.gada 3.ceturksnī no otrā līmeĦa starpniekinstitūcijas – CFLA ir saĦemta 
informācija par vairākos ERAF projektos neatbilstoši veiktu valsts budžeta 
līdzekĜu izlietojumu, kuri ir ieturēti, veicot SF pieprasījumu atmaksu un nav 
deklarēti Eiropas Komisijai: 
 
� projektā Codes ciemata notekūdeĦu attīrīšana nav veikti visi būvdarbi, 

neattiecināmās izmaksas ir 7 053,69 LVL; 
� projektā Sesavas pagasta notekūdeĦu attīrīšanas sistēmas izveidošana sarunu 

procedūra par papildu būvdarbu veikšanu nav veikta atbilstoši likuma „Par 
iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām” 27.panta 4.punkta un 28.panta 
1.punkta prasībām, neattiecināmās izmaksas ir 15 406,30 LVL; 
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� projektā Profesionālās karjeras izvēles valsts aăentūras infrastruktūras 
uzlabošana nepamatoti sadalīts iepirkums - veicot iepirkumu „par 10 galda 
digitālo kopētāju iegādi” un „par 17 lāzerprinteru iegādi”, neattiecināmās 
izmaksas ir 13 338.00 LVL (t.sk. PVN); 

� projektā Smagās meliorācijas tehnikas pakalpojumu sniegšanas 
paplašināšana projekta īstenotājs Latgales būvnieks ir viltojis izziĦu par 
nodokĜu parādu nomaksu, neattiecināmās izmaksas ir 142 161,02 LVL; 

� projektā Valsts pirmās šėiras autoceĜu attīstība pretēji l īgumā atrunātajiem 
nosacījumiem veikta kompensācija par maršruta pagarinājumu autobusu 
parkam, neattiecināmās izmaksas ir 2 500,00 LVL; 

� projektā Daugavpils universitātes inovatīvās mikroskopijas centra izveide 
iegādātas projekta budžeta tāmē neparedzētas preces un algās samaksāts 
vairāk nekā aprēėināts algu aprēėinos, neattiecināmās izmaksas, t.sk. PVN ir 
153.23 LVL; 

� projektā MateriālzinātĦu un astronomijas nozaru zinātniskās infrastruktūras 
modernizēšana LU konstatēti vairāki pārkāpumi: neatbilstoši veikts 
iepirkums - nepamatoti nav piemērota iepirkuma procedūra pārvadājumiem, 
sadalīts datoru iepirkums, pasūtītājs nav piemērojis iepirkuma metodi – 
atklātu konkursu (rīkotas 13 cenu aptaujas viena iepirkuma priekšmeta 
nokomplektēšanai), apmaksāta bankas komisija par akreditīva atvēršanu un 
apkalpošanu, vairākiem līgumiem, kuru summa pārsniedza 1000 LVL nav 
noslēgti rakstveida līgumi, vairākiem maksājumiem pārsniegta līgumos 
noteiktā summa, maksājumiem nav piemērots maksājuma dienas Latvijas 
bankas noteiktais valūtas kurss. Kopā neattiecināmās izmaksas, t.sk. PVN, ir 
23 853.34 LVL. 

 
Neatbilstoši veikti izdevumi šajos projektos konstatēti par kopējo summu 
204 464,78 LVL , tai skaitā 151 324,81 LVL par neatbilstoši veikto iepirkumu. 
Šie izdevumi nav uzskatāmi par attiecināmiem ERAF projektu ietvaros un 
attiecīgi minētā summa nav deklarējama Eiropas Komisijā un atgūstama no ES 
budžeta. 
Vienlaicīgi informējam, ka iepriekšējā ziĦojumā par 2006.gada 2.ceturksni 
ietvertā informācija par neatbilstošu valsts budžeta līdzekĜu izlietojumu ERAF 
projektos par kopējo summu LVL 216 043 atbilda sākotnējiem konstatējumiem 
pēc pārbaudēm projektu īstenošanas vietās vai projektu īstenošanas ziĦojumu 
izskatīšanas. Uz 3. ceturkšĦa beigām lēmums par neatbilstoši veiktiem 
izdevumiem projektos, par kuriem ziĦots iepriekš, bija pieĦemts par LVL 
65 673,47.  
 
1.2.2. ESF ieviešana 
1.2.2.1. ESF atklāto projektu iesniegumu konkursu ieviešana 
2006.gada 3.ceturksnī ESF vadības komitejā izskatīti un saskaĦoti projektu 
saraksti piecās ESF aktivitātēs: 
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- Atbalsts akadēmiskā personāla un profesionālās izglītības pedagogu 
tehnoloăiskai praksei uzĦēmumos;  

- Tālākizglītības iespēju paplašināšana ekonomikai svarīgās nozarēs;  
- Izglītības programmu uzlabošana sākotnējā profesionālajā izglītībā 

ekonomikai svarīgās nozarēs;  
- Profesionālās orientācijas un konsultēšanas pasākumi izglītības iestādēs;  
- Studiju programmu īstenošana un studiju procesa kvalitātes uzlabošana 

dabaszinātĦu un tehnoloăiju ietilpīgās nozarēs 
par kopējo finansējumu 7,28 milj. LVL, no tiem ESF daĜa – 5,45 milj. LVL, 
kopā saskaĦoti 132 projekti. 
 
Š.g. 21.septembrī ir izsludināti divi atklātu projektu iesniegumu konkursi 
Pedagoăiskās korekcijas programmu attīstība un ieviešana un Jauniešu ar 
speciālām vajadzībām integrēšana izglītības sistēmā. 
Atklātajā projektu konkursā “Atbalsts mācību prakses īstenošanai profesionālās 
izglītības un augstākās izglītības studentiem” uzsākta 111 projektu iesniegumu 
vērtēšana pēc kvalitātes un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem.   
 
Līdztekus informācijai par apstiprinātajiem projektu iesniegumu sarakstiem, kā 
arī izsludinātajiem ESF projektu konkursiem jāvērtē informācija par ieviešanas 
progresu tajos konkursos, kuru ietvaros jau tiek īstenoti ESF projekti. Attiecībā 
uz Labklājības ministrijas pārziĦā esošajiem ESF atklātiem projektu konkursiem 
jāsecina, ka, lai arī līgumi par projektu īstenošanu ir noslēgti 89-99% apmērā no 
aktivitātēm pieejamā finansējuma apjoma, SF pieprasījumi ir iesniegti tikai par 
9-25% no aktivitātēm pieejamā finansējuma. Vēl mazākas summas ir atmaksātas 
SF projektu īstenotājiem – 4-18% no aktivitātēm pieejamā finansējuma. Proti: 

1. Projektu konkursā Darba prakses vietu nodrošināšana jauniešiem 
bezdarbniekiem līgumi ir noslēgti par 99,17% no aktivitātei pieejamā 
finansējuma, SF pieprasījumi ir iesniegti par 9,19% no pieejamā 
finansējuma, atmaksas SF finansējuma saĦēmējiem veiktas par 4,35% no 
pieejamā finansējuma; 

2. Projektu konkursā Atbalsts darba tirgus pētījumu veikšanai līgumi ir 
noslēgti par 89,28% no aktivitātei pieejamā finansējuma, SF pieprasījumi 
ir iesniegti par 17,49% no pieejamā finansējuma, atmaksas SF 
finansējuma saĦēmējiem veiktas par 5,06% no pieejamā finansējuma; 

3. Projektu konkursā Subsidēto darba vietu nodrošināšana sociālās 
atstumtības riska grupām līgumi ir noslēgti par 99,92% no aktivitātei 
pieejamā finansējuma, SF pieprasījumi ir iesniegti par 25,29% no 
pieejamā finansējuma, atmaksas SF finansējuma saĦēmējiem veiktas par 
18,09% no pieejamā finansējuma. 

Kā viena no galvenajām lēnās SF pieprasījumu aprites problēmām ir identificēta 
nepietiekamā projektu īstenotāju kapacitāte sagatavot kvalitatīvus un pareizus 
SF pieprasījumus, kā rezultātā minētie pieprasījumi ir jālabo vairākas reizes. 
Finanšu ministrijas organizētajās sanāksmēs par SF ieviešanas progresu par 
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minēto aktivitāšu ieviešanu atbildīgās institūcijas ir aicinātas maksimāli 
konsultēt SF projektu īstenotājus par SF pieprasījumu pareizu sagatavošanu. 
 
Izglītības un zinātnes ministrijas pārziĦā esošajos atklātajos projektu konkursos 
vērojami vēl zemāki rādītāji – lielākajā daĜā gadījumu līgumi noslēgti ir tikai par 
50% no pieejamā finansējuma. Proti: 
1. Projektu konkursā Izglītības programmu uzlabošana sākotnējā 

profesionālajā izglītībā ekonomikai svarīgās nozarēs līgumi ir noslēgti par 
62,68% no aktivitātei pieejamā finansējuma, SF pieprasījumi ir iesniegti par 
1,16% no pieejamā finansējuma, atmaksas SF finansējuma saĦēmējiem 
veiktas par 1,04% no pieejamā finansējuma; 

2. Projektu konkursā Studiju programmu īstenošana un studiju procesa 
kvalitātes uzlabošana dabaszinātĦu un tehnoloăiju ietilpīgajās nozarēs 
līgumi ir noslēgti par 54,31% no aktivitātei pieejamā finansējuma, SF 
pieprasījumi ir iesniegti par 1,39% no pieejamā finansējuma, atmaksas SF 
finansējuma saĦēmējiem veiktas par 1,30% no pieejamā finansējuma; 

3. Projektu konkursā Tālākizglītības iespēju paplašināšana ekonomikai 
svarīgās nozarēs līgumi ir noslēgti par 66,92% no aktivitātei pieejamā 
finansējuma, SF pieprasījumi vēl nav iesniegti. 

4. Projektu konkursā Atbalsts akadēmiskā personāla un profesionālās izglītības 
pedagogu tehnoloăiskai praksei uzĦēmumos līgumi ir noslēgti par 79,05%, 
SF pieprasījumi vēl nav iesniegti.  

5. Projektu konkursā Atbalsts mācību prakses īstenošanai profesionālās 
izglītības un augstākās izglītības studentiem līgumi ir noslēgti par 24,65%, 
SF pieprasījumi ir iesniegti par 1,08% no pieejamā finansējuma, atmaksas SF 
finansējuma saĦēmējiem veiktas par 0,83% no pieejamā finansējuma; 

6. Projektu konkursā Profesionālās orientācijas un konsultēšanas pasākumi 
izglītības iestādēs līgumi ir noslēgti par 36,44%, SF pieprasījumi ir iesniegti 
par 11,41% no pieejamā finansējuma, atmaksas SF finansējuma saĦēmējiem 
veiktas par 10,36% no pieejamā finansējuma; 

7. Projektu konkursā Pedagoăiskās korekcijas programmu attīstība un 
ieviešana līgumi ir noslēgti par 51,89%, SF pieprasījumi ir iesniegti par 
18,88% no pieejamā finansējuma, atmaksas SF finansējuma saĦēmējiem 
veiktas par 17,39% no pieejamā finansējuma; 

8. Projektu konkursā Jauniešu ar speciālās vajadzībām integrēšana izglītības 
sistēmā līgumi ir noslēgti par 52,12%, SF pieprasījumi ir iesniegti par 9,72% 
no pieejamā finansējuma, atmaksas SF finansējuma saĦēmējiem veiktas par 
8,95% no pieejamā finansējuma. 

 
Vairākās ESF aktivitātēs no iepriekš minētajām nupat kā ir noslēgušies atklātie 
projektu konkursi, kas nozīmē, ka drīzumā varētu pieaugt rādītāji par noslēgto 
līgumu skaitu to ietvaros. Tomēr bažas rada tas, ka atkārtoti projektu konkursi 
tika izsludināti l īdzšinējā SF plānošanas perioda otrajā pusē, turklāt tiem pārāk 
optimistiski tika iezīmēts nepieciešamais finansējums. Tā, piemēram, Finanšu 
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ministrijas organizētajās sanāksmēs par aktivitāšu ieviešanas progresu, kas 
notika š.g. 10.oktobrī, Izglītības un zinātnes ministrija informēja, ka: 
1. Aktivit ātē “Tālākizglītības iespēju paplašināšana ekonomikai svarīgās 

nozarēs” finansējuma atlikums ir 336 000 LVL; 
2. Aktivit ātē “Atbalsts akadēmiskā personāla un profesionālās izglītības 

pedagogu tehnoloăiskai praksei uzĦēmumos, skolotāju un akadēmiskā 
personāla pedagoăisko, profesionālo, tehnoloăisko un informācijas 
tehnoloăijas kompetenču paaugstināšanai” finansējuma atlikums ir 507 000 
LVL; 

3. Aktivit ātē “Atbalsts mācību prakses īstenošanai profesionālās izglītības un 
augstākās izglītības studentiem” izveidosies atlikums vismaz 200 000 LVL 
apmērā. 

Tādējādi jāsecina, ka faktiski tikai 2006.gada nogalē Izglītības un zinātnes 
ministrijas pārziĦā esošo to aktivitāšu ietvaros, ko ievieš ar atklātu projektu 
konkursu palīdzību, veidojas finansējuma atlikums 1 043 000 LVL apmērā. Un, 
lai arī Izglītības un zinātnes ministrija ir ierosinājusi līdzekĜu pārdali uz citām 
aktivitātēm, jāvērš uzmanība uz to, ka tiek sniegta pretrunīga informācija par 
pārdalāmo līdzekĜu apjomu, jo, iesniedzot pieprasījumu par līdzekĜu pārdali tā 
izskatīšanai SF uzraudzības komitejā š.g. 9.novembrī, Izglītības un zinātnes 
ministrija informēja, ka aktivitātē „Atbalsts akadēmiskā personāla un pedagogu 
tehnoloăiskai praksei uzĦēmumos, skolotāju un akadēmiskā personāla 
pedagoăisko, profesionālo, tehnoloăisko un informācijas tehnoloăijas 
kompetenču paaugstināšanai” līdzekĜu atlikums ir 427 246 LVL (iepriekš tika 
norādīts, ka līdzekĜu atlikums ir 507 000 LVL), tādējādi radot bažas par 
informētu, tālredzīgu un n+2 principam atbilstošu finansējuma plānojumu, kas 
var apdraudēt n+2 principa ievērošanu, kā rezultātā varētu tikt zaudēts Latvijai 
pieejamais SF finansējums. 
 
 
1.2.2.2. ESF grantu shēmu ieviešana 
Pārskata periodā ESF vadības komitejā pieĦemti zināšanai grantu shēmu 
projektu saraksti četrās aktivitātēs: 
- Profesionālās rehabilitācijas programmu attīstība un īstenošana; 
- Nodarbināto pārkvalifikācijas un kvalifikācijas paaugstināšanas 

veicināšana; 
- Konsultācijas un apmācība komercdarbības un pašnodarbinātības 

uzsākšanai; 
- Motivācijas programmas sociālās atstumtības riska grupām 
par kopējo finansējumu 2,86 milj. LVL, no tiem ESF daĜa – 1,79 milj. LVL, 
kopā pieĦemti zināšanai 85 projekti. 
Sabiedrības integrācijas fondā notiek aktīva līgumu slēgšana par iepriekšējā 
ceturksnī ESF vadības komitejā saskaĦoto projektu īstenošanu.  
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Kopā 2006.gada 3.ceturksnī atbalstīti 217 ESF atklātu konkursu un grantu 
shēmu projekti par kopējo finansējumu 10,14 milj. LVL, no tiem ESF daĜa – 
7,24 milj. LVL. 
 
Līdztekus informācijai par apstiprinātajiem projektu iesniegumu sarakstiem 
jāvērtē informācija par ieviešanas progresu tajās aktivitātēs, kuru ietvaros jau 
tiek īstenoti SF projekti. Attiecībā uz Labklājības ministrijas pārziĦā esošajām 
grantu shēmām jāsecina, ka attiecīgo aktivitāšu ieviešanas progress ir ārkārtīgi 
atšėirīgs, proti: 
1. Aktivit ātē “Pētījumu veikšana par sociāli atstumto grupu iespējām darba 

tirgū” l īgumi ir noslēgti par 54,93%, granta finansējuma pieprasījumi ir 
iesniegti par 29,35% no pieejamā finansējuma, atmaksas granta finansējuma 
saĦēmējiem veiktas par 28,47% no pieejamā finansējuma; 

2. Aktivit ātē “Motiv āciju programmas sociālās atstumtības riska grupām” 
līgumi ir noslēgti par 37,13%, granta finansējuma pieprasījumi ir iesniegti 
par 13,29% no pieejamā finansējuma, atmaksas granta finansējuma 
saĦēmējiem veiktas par 12,87% no pieejamā finansējuma; 

3. Aktivit ātē “Konsultācijas un apmācība komercdarbības un pašnodarbinātības 
uzsākšanai” līgumi ir noslēgti par 36,96%, granta finansējuma pieprasījumi ir 
iesniegti par 16,91% no pieejamā finansējuma, atmaksas granta finansējuma 
saĦēmējiem veiktas par 15,07% no pieejamā finansējuma; 

4. Aktivit ātē “Sociālā darba speciālistu apmācības” līgumi ir noslēgti par 100%, 
granta finansējuma pieprasījumi ir iesniegti par 8,21% no pieejamā 
finansējuma, atmaksas granta finansējuma saĦēmējiem veiktas par 5,85% no 
pieejamā finansējuma; 

5. Aktivit ātē “Sociālās rehabilitācijas programmu izstrāde un ieviešana” līgumi 
ir noslēgti par 69,35%, granta finansējuma pieprasījumi ir iesniegti par 
32,70% no pieejamā finansējuma, atmaksas granta finansējuma saĦēmējiem 
veiktas par 27,94% no pieejamā finansējuma. 

Kā nozīmīgākais lēnās granta finansējuma pieprasījumu aprites cēlonis tiek 
minēti nekvalitatīvi sagatavotie granta finansējuma pieprasījumi, savukārt 
noslēgto līgumu apjoma īpatsvars pieaugs, tiklīdz tiks noslēgti atlikušie līgumi 
to projektu konkursu ietvaros, kas ir noslēgušies salīdzinoši nesen. Finanšu 
ministrijas organizētajās sanāksmēs par aktivitāšu ieviešanas progresu 
Labklājības ministrija, kuras pārziĦā ir attiecīgo aktivitāšu ieviešana, informēja, 
ka grantu shēmu ieviešanas progress tiek pastiprināti uzraudzīts un tiks veikti 
pasākumi finanšu progresa uzlabošanai, tai skaitā, grantu shēmu 
apsaimniekotāju kapacitātes stiprināšana. 
 
Līdzīgi rādītāji attiecībā uz ESF grantu shēmas ieviešanas progresu ir vērojami 
arī Ekonomikas ministrijas pārziĦā esošās grantu shēmas ietvaros, proti – 
aktivitātē “Nodarbināto personu kvalifikācijas un pārkvalifikācijas veicināšana” 
līgumi par projektu īstenošanu ir noslēgti par 36,70% no aktivitātei pieejamā 
finansējuma, granta finansējuma pieprasījumi ir iesniegti par 9,17% no pieejamā 
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finansējuma, atmaksas granta finansējuma saĦēmējiem veiktas par 3,86% no 
pieejamā finansējuma. Minētie rādītāji attiecībā uz noslēgto līgumu finansējuma 
apjomu līdz gada beigām pieaugs, Ħemot vērā to, ka grantu shēmas ietvaros 
iesniegtie projekti atrodas vērtēšanas stadijas beigu posmā un, saskaĦā ar 
Ekonomikas ministrijas sniegto informāciju, šajā aktivitātē iesniegto projektu 
pieprasītā finansējuma apjoms pārsniedz aktivitātei pieejamo finansējumu un 
tādējādi nav pamata uzskatīt, ka aktivitātes ietvaros veidosies finansējuma 
atlikums. 
 
1.2.2.3. ESF nacionālo programmu ieviešana 
Pārskata periodā ESF vadības komitejā saskaĦoti grozījumi piecās ESF 
nacionālajās programmās – Izglītības un zinātnes ministrijas pārziĦā esošajās  
- Atbalsts doktorantūras programmu īstenošanai un pēcdoktorantūras 

pētījumiem  
- Vienotas metodikas izstrāde profesionālās izglītības kvalitātes 

paaugstināšanai un sociālo partneru iesaistei un izglītošana 
- Atbalsts profesionālās orientācijas un karjeras izglītības ieviešanai izglītības 

sistēmā”  
un Labklājības ministrijas pārziĦā esošajās  
- Atbalsts aktīvo nodarbinātības pasākumu ieviešanai 
- Atbalsts kapacitātes stiprināšanai par darba tirgus un dzimumu līdztiesības 

politikas ieviešanu atbildīgajās institūcijās, palielinot kopējo nacionālajām 
programmām piešėirto finansējumu par 3,25 milj. LVL, tai skaitā 2,30 milj. 
LVL ESF daĜa. 

 
ESF nacionālās programmas Reăionālo ES struktūrfondu informācijas centru 
izveide un darbība ietvaros izveidotie reăionālie ES struktūrfondu informācijas 
centri (RSIC) 2006.gada 3.ceturksnī uzsākuši aktīvu darbību un iesnieguši 
pirmos ceturkšĦa progresa ziĦojumus. Kā būtiskākās īstenotās aktivitātes un 
sasniegtie rādītāji minami informēšanas pakalpojumi interesentiem, semināru 
rīkošana SF finansējuma saĦēmējiem, ziĦu lapu par SF reăionālajām 
aktualitātēm sagatavošana un izplatīšana, reăionālo preses konferenču rīkošana, 
atsevišėu RSIC sadaĜu izveide plānošanas reăionu attīstības aăentūru 
mājaslapās. Pārskata periodā RSIC darbības rezultātā: 
- informēti un konsultēti vairāk nekā 900 interesenti; 
- sagatavotas un reăionos izplatītas 11 ziĦu lapas par ES fondu aktualitātēm 

reăionos; 
- rīkoti 9 informatīvie semināri un 4 reăionālās preses konferences; 
- četrās no piecām reăionu attīstības aăentūru mājaslapām izveidota atsevišėa 

RSIC sadaĜa; 
- apkopotas 93 reăionu projektu idejas; 
- nodrošināta sadarbība ar plašsaziĦas līdzekĜiem – nodrukātas 19 ar ES fondu 

aktualitātēm saistītas publikācijas reăionālajā presē, izplatītas 3 preses 
relīzes, reăionālajā radio un televīzijā pārraidīti 2 radio un 1 televīzijas sižets; 
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- ar mērėi stiprināt RSIC sadarbību ar reăionālajiem informācijas sniedzējiem 
rīkotas 5 sadarbības tīkla koordinācijas sanāksmes.  

 
Līdztekus informācijai par veiktajiem grozījumiem nacionālo programmu 
ietvaros jāvērtē informācija par nacionālo programmu ieviešanas finansiālo 
progresu. Šajā ziĦā jāatzīmē, ka gandrīz visu ESF nacionālo programmu ietvaros 
līgumi ir noslēgti par visu vai gandrīz visu aktivitātei pieejamo finansējumu, 
izĦemot: 
1. Izglītības un zinātnes ministrijas pārziĦā esošo nacionālo programmu 

“Vienotas metodikas izstrāde profesionālās izglītības kvalitātes 
paaugstināšanai un sociālo partneru iesaistei un izglītošanai”, kur līgumi 
noslēgti par 64,64% no aktivitātei pieejamā finansējuma; 

2. Ekonomikas ministrijas pārziĦā esošo nacionālo programmu “Nodarbināto 
pārkvalifikācijas un kvalifikācijas paaugstināšanas veicināšana, nodrošinot 
uz nozari orientētas apmācības”, par kuras ieviešanu līgums vēl nav noslēgts. 

 

Finanšu ministrijas organizētajās sanāksmēs par aktivitāšu ieviešanas progresu 
Izglītības un zinātnes ministrija attiecībā uz augstākminēto nacionālo 
programmu informēja, ka š.g. oktobrī nacionālajā programmā plānoti grozījumi, 
taču jānorāda, ka, lai arī šādi grozījumi jāizskata ESF vadības komitejā, līdz 
vadības komitejā izskatāmo materiālu iesniegšanas termiĦam šādi grozījumi 
netika iesniegti. Novēlotas grozījumu iesniegšana nacionālajā programmā 
rezultātā varētu tikt apdraudēta tās nepārtrauktas ieviešanas nodrošināšana un, 
attiecīgi, plānotā finansējuma savlaicīga apguve.  

 
Savukārt, vērtējot finansējuma apguvi nacionālo programmu ietvaros, jāsecina, 
ka diemžēl ir vairākas nacionālās programmas, kuru ietvaros nav iesniegts 
neviens SF pieprasījums, piemēram: 
1. Izglītības un zinātnes ministrijas pārziĦā esošā nacionālā programma 

“M ūžizglītības stratēăijas izstrāde un ieviešana”; 
2. Izglītības un zinātnes ministrijas pārziĦā esošā nacionālā programma 

“Pedagogu tālākizglītības metodiskā tīkla un nodrošinājuma izveide”; 
3. Izglītības un zinātnes ministrijas pārziĦā esošā nacionālā programma 

“Latviešu valodas apguve”; 
4. Izglītības un zinātnes ministrijas pārziĦā esošā nacionālā programma 

“Pedagoăiskās korekcijas pasākumu īstenošana ieslodzījuma vietās”; 
5. Ekonomikas ministrijas pārziĦā esošā nacionālā programma “Apmācības 

uzĦēmējiem un uzĦēmējdarbības uzsācējiem”. 
Jānorāda, ka vairākas no minētajām ESF nacionālajām programmām ir uzsāktas 
salīdzinoši nesen vai vēl nav uzsāktas, piemēram, nacionālā programma 
“Latviešu valodas apguve”, tādēĜ tuvākajā laikā, uzsākoties nacionālo 
programmu ieviešanai, uzlabosies arī finanšu progresa dati. Taču vienlaicīgi 
jāatzīmē, ka salīdzinoši vēlā nacionālo programmu ieviešanas uzsākšana 



 

FMzino_081106; “Par Eiropas Savienības finanšu resursu (struktūrfondu un Kohēzijas fonda) apguvi” 

17 

potenciāli var apdraudēt n+2 principa ievērošanu, jo minētajām nacionālajām 
programmām ir atvēlēti ievērojami līdzekĜi, kuru neizlietošana stingri noteiktajā 
ieviešanas laika grafikā var ietekmēt kopējo Eiropas Sociālā fonda ieviešanas 
progresu, tai skaitā, n+2 principa izpildīšanu. 

 
Arī pārējo nacionālo programmu ietvaros vērojamais finanšu progress ir tikai 
apmierinošs un tikai dažu nacionālo programmu ietvaros iesniegto SF 
pieprasījumu skaits pārsniedz 25% no nacionālajām programmām pieejamā 
finansējuma. ĥemot vērā to, ka nacionālajām programmām ir atvēlēti salīdzinoši 
lielāki l īdzekĜi nekā atklātajiem konkursiem un grantu shēmām, finansējuma 
lēnā apguve var būtiski ietekmēt savlaicīgu ESF finansējuma apguvi. Tādējādi 
par aktivitāšu ieviešanu atbildīgajām institūcijām, jo īpaši Izglītības un zinātnes 
ministrijai, jānodrošina pastiprināta visu aktivitāšu ieviešanas progresa 
uzraudzība, īpašu uzmanību pievēršot finansiāli ietilp īgākajām aktivitātēm, 
kurās līdzšinēji nav novērots būtisks ieviešanas progress. 
 
1.2.2.4. Neatbilstoši veiktie izdevumi ESF projektos 
2006.gada 3.ceturksnī no otrā līmeĦa starpniekinstitūcijas – Profesionālās 
izglītības attīstības aăentūras (PIAA) ir saĦemta informācija par neatbilstoši 
veiktu valsts budžeta līdzekĜu izlietojumu vairākos ESF projektos: 
� projektā RPIVA pedagoăiskā prakse topošajiem pirmsskolas izglītības 

skolotājiem neatbilstoši iztērēti 2 000,32 LVL; 
� projektā RTU Liepājas filiāles profesionālās vidusskolas audzēkĦu 

kvalifikācijas prakse uzĦēmējdarbību attīstošās specialitātēs nepareizi 
aprēėināta darba alga, iedzīvotāju ienākuma nodoklis un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātās iemaksas kopsummā par 49,64 LVL; 

� projektā Atbalsts RTU doktorantūras attīstībai iztērētie 2 986,38 LVL 
neatbilst plānotajam finanšu līdzekĜu ieguldījuma mērėim; 

� projektā Mācību satura izstrāde un skolotāju tālākizglītība dabaszinātĦu, 
matemātikas un tehnoloăiju priekšmetos veiktie izdevumi 100,00 LVL 
apmērā neatbilst projekta līguma nosacījumiem; 

� projektā Jēkabpils Agrobiznesa koledžas studentu kvalifikācijas prakses 
nodrošināšana uzĦēmumos grāmatveža profesijā par 0,01 LVL pārsniegts 
noslēgtā līguma finansējuma apjoms; 

� projektā Rīgas DzelzceĜnieku skolas izglītības ceĜvedis ieviesusies 
aritmētiska kĜūda darba algas, iedzīvotāju ienākuma nodokĜa un valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas aprēėinā, tādējādi veikti 
neatbilstoši izdevumi par 7,44 LVL; 

� projektā RTU Liepājas filiāles profesionālās vidusskolas mājas lapas izveide, 
grāmatvedības attaisnojošie dokumenti neatbilst maksājuma mērėim, tādējādi 
veikti neatbilstoši izdevumi par 411,50 LVL; 
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� projektā Mūžizglītības stratēăijas izstrāde iegādātā lāzerprintera cena 
pārsniedz projektā apstiprināto par 136,33 LVL, kas uzskatāmi par 
neatbilstošiem izdevumiem; 

� projektā Profesionālās vidējās izglītības programmas “Datorsistēmas” 
audzēkĦu kvalifikācijas prakse informāciju un komunikāciju tehnoloăiju 
jomā veikti līguma nosacījumiem neatbilstoši maksājumi par kopējo summu 
1 014,00 LVL; 

� projektā Izglītības satura aktualizācija, metodiskā nodrošinājuma izstrāde un 
programmas īstenošana Rīgas Pārdaugavas profesionālajā vidusskolā veikti 
līguma nosacījumiem neatbilstoši maksājumi par kopējo summu 23,36 LVL; 

� projektā Pedagoăiskās korekcijas programmas izstrāde un ieviešana 
Saulaines profesionālajā vidusskolā veikti līguma nosacījumiem neatbilstoši 
maksājumi 607,70 LVL apmērā.  

 
SaskaĦā ar PIAA sniegto informāciju neatbilstoši veikti izdevumi šajos 
projektos konstatēti par kopējo summu LVL 7 336, 68. Šie izdevumi nav 
uzskatāmi par attiecināmiem ESF projektu ietvaros un attiecīgi minētā summa 
nav deklarējama Eiropas Komisijā un atgūstama no ES budžeta. 
 
1.2.3. ELVGF ieviešana 
Pārskata periodā ELVGF virzības daĜas atbalsta saĦemšanai tika iesniegti 125 
projektu iesniegumi par publiskā finansējuma kopējo summu 480 tūkst. LVL. 
Pārskata periodā ELVGF vadības komitejā tika apstiprināti 123 projektu 
iesniegumi par publiskā finansējuma kopējo summu 408 tūkst. LVL.  
 
Š.g. 18.jūlij ā tika apstiprināti un š.g. 9.augustā stājās spēkā Ministru kabineta 
noteikumi Nr.601 „Noteikumi par atklāta projektu iesniegumu konkursa 
vadlīnijām plānošanas dokumenta pasākuma „Vietējo rīcību attīstība 
(LEADER+ veida pasākums)” aktivitātei „Integrētās lauku attīstības 
izmēăinājuma stratēăijas””. L īdz ar to š.g. 21.augustā Lauku atbalsta dienests 
uzsāka attīstības stratēăiju pieĦemšanu. Stratēăiju iesniegumi tika pieĦemti 
vienu mēnesi. Pēc stratēăiju izvērtēšanas atklātā projektu iesniegumu konkursa 
Integrētās lauku attīstības izmēăinājuma stratēăijas ietvaros varēs iesniegt 
projektu iesniegumus attīstības stratēăiju ieviešanai. ĥemot vērā to, ka ir 
notikusi šīs aktivitātes ieviešanas ievērojama aizkavēšanās, pastāv risks par 
laicīgu aktivitātes ietvaros pieejamā finansējuma apguvi.  
 
Savukārt š.g. 1.septembrī Lauku atbalsta dienests izsludināja projektu 
iesniegumu pieĦemšanu atklātā projektu iesniegumu konkursā Meža īpašnieku 
apvienību izveidošana par kopējo sabiedriskā finansējuma summu  126 tūkst. 
LVL, pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 1.augusta noteikumiem 
Nr.638 „Noteikumi par atklāta projektu iesniegumu konkursa „Meža īpašnieku 
apvienību izveidošanu” vadlīnijām”. Grozījumi Ministru kabineta noteikumos 
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tika veikti, jo šajā aktivitātē bija zema projektu iesniegumu iesniegšanas 
aktivitāte, līdz ar to tika samazināts pieejamais sabiedriskais finansējums. 
  
Š.g. oktobra sākumā atkārtoti izsludināti atklāti projektu konkursi, pamatojoties 
uz Ministru kabinetā apstiprinātajiem Ministru kabineta noteikumiem par 
ELVGF aktivitāšu ieviešanu: 
- Ministru kabineta 2006.gada 19.septembra noteikumi Nr.784 „Noteikumi par 

atklāta projektu iesniegumu konkursa „Lauku teritoriju pārveidošanās un 
attīstības veicināšana” aktivitātes „Zemes uzlabošana” apakšaktivitāšu 
„Valsts un koplietošanas meliorācijas sistēmu jaunbūve, rekonstrukcija un 
renovācija” un „Skābo augšĦu kaĜėošana” vadlīnijām” par kopējo pieejamo 
sabiedrisko finansējumu 1.3 milj. LVL;  

- Ministru kabineta 2006.gada 19.septembra noteikumi Nr.783 „Noteikumi par 
atklāta projektu iesniegumu konkursa „Lauku teritoriju pārveidošanās un 
attīstības veicināšana” aktivitātes „Lauku tūrisms un amatniecības 
veicināšana” apakšaktivitātes „Amatniecības attīstība” vadlīnijām” par 
kopējo pieejamo sabiedrisko finansējumu 2.7 milj. LVL . Lai nodrošinātu 
līdzekĜu efektīvu apguvi un palielinātu atbalsta saĦēmēju skaitu, aktivitātē ir 
samazināts vispārējo izmaksu īpatsvars no 12% uz 6%, kā arī attiecināmo 
izdevumu kopsummas samazinājums vienam saĦēmējam; 

-  Ministru kabineta 2006.gada 19.septembra noteikumi Nr.778 „Noteikumi 
par atklāta projektu iesniegumu konkursa „Ieguldījumi mežizstrādes, koksnes 
pirmapstrādes un tirdzniecības uzlabošanā un racionalizācijā” vadlīnijām” 
par kopējo pieejamo sabiedrisko finansējumu 1.1 milj. LVL. Ministru 
kabineta noteikumos precizēti atbalsta saĦemšanas nosacījumi, lai 
finansējums tiktu izmantots atbilstoši pasākuma mērėim - atbalstīt 
ieguldījumus, kas saistīti ar meža kā izejvielas izmantošanu līdz koksnes 
rūpnieciskai apstrādei un pārstrādei. Tādējādi ir precizētas attiecināmās 
izmaksas, jo līdz šim aktivitātes ietvaros tika atbalstīta tehnikas iegāde, kuru 
pārsvarā izmanto lauksaimniecībā. Aktivitātes ietvaros Zemkopības 
ministrija ir uzĦēmusies arī virssaistības 657 tūkst. LVL apmērā; 

- Ministru kabineta 2006.gada 19.septembra noteikumi Nr.777 „Noteikumi par 
atklāta projektu iesniegumu konkursa „Investīcijas lauksaimniecības 
uzĦēmumos” vadlīnijām” par kopējo pieejamo sabiedrisko finansējumu 5,3 
milj. LVL. Š.g. 1.jūnija SF uzraudzības komitejā 2 milj. LVL apmērā tika 
pārdalīti papildus līdzekĜi, kā arī Zemkopības ministrija ir uzĦēmusies 
virssaistības 3.3 milj.LVL apmērā, lai atkārtoti izsludinātu pieteikšanos 
investīcijām lauksamniecības uzĦēmumos, jo šī pasākuma ietvaros augstās 
SF finansējuma saĦēmēju aktivitātes dēĜ konkurss tika slēgts jau 2004.gadā; 

- Ministru kabineta 2006.gada 26.septembra noteikumi Nr.796 „Noteikumi par 
atklāta projektu iesniegumu konkursa aktivitāšu „Lauksaimniecībā 
neizmantoto zemju apmežošana”, “Atbalsts mazvērtīgo mežaudžu vai koku 
sugu nomaiĦai, lai paaugstinātu bioloăisko daudzveidību un ekoloăisko 
vērtību”, „Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana ugunsgrēku 
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un/vai dabas katastrofu radīto postījumu vietās, attiecīgu profilaktisko 
pasākumu ieviešana (apakšaktivitāte „Mežsaimniecības ražošanas potenciāla 
atjaunošana ugunsgrēku un/vai dabas katastrofu radīto postījumu vietās”)” 
vadlīnijām” par kopējo pieejamo sabiedrisko finansējumu 219 tūkst. LVL. 
Aktivit āšu ietvaros tika samazināts pieejamais sabiedriskais finansējums 
sakarā ar zemo projektu iesniegšanas aktivitāti. 

 
1.2.4. ZVFI ieviešana 
2006.gada 3.ceturksnī ZVFI atbalsta saĦemšanai tika iesniegti 63 projektu 
iesniegumi par publiskā finansējuma kopējo summu 3,6 milj. LVL, un ZVFI 
vadības komitejā tika apstiprināti 56 projektu iesniegumi par sabiedriskā 
finansējuma kopējo summu 3 milj. LVL.  
  
SaskaĦā ar SF vadības likuma 16.panta 1.daĜas 12.punktā noteikto Ministru 
kabinetam līdz 2006.gada 1.jūlijam apstiprināt Ministru kabineta noteikumus par 
atklāta projektu iesniegumu konkursa vadlīnijām, pārskata periodā tika 
apstiprināti šādi Ministru kabineta noteikumi, lai š.g. 1.septmebrī Lauku atbalsta 
dienests izsludinātu atklāta projektu iesnieguma konkursus: 
- Ministru kabineta 2006.gada 1.augusta noteikumi Nr.633 „Noteikumi par 

atklāta projektu iesniegumu konkursa „Flotes atjaunošana un zvejas kuău 
modernizēšana” vadlīnijām” par sabiedrisko finansējumu 50 tūkst. LVL 
apmērā; 

- Ministru kabineta 2006.gada 8.augusta noteikumi Nr.650 „Noteikumi par 
atklāta projektu iesniegumu konkursa „Zvejas ostu aprīkojums” vadlīnijām” 
par sabiedrisko finansējumu 610 tūkst. LVL apmērā; 

- Ministru kabineta 2006.gada 1.augusta noteikumi Nr.634 „Noteikumi par 
atklāta projektu iesniegumu konkursa „Piekrastes zvejas attīstība” 
vadlīnijām” par sabiedrisko finansējumu  329 tūkst. LVL apmērā; 

- Ministru kabineta 2006.gada 8.augusta noteikumi Nr.651 „Noteikumi par 
atklāta projektu iesniegumu konkursa „Sociāli ekonomiskie pasākumi” 
vadlīnijām” par sabiedrisko finansējumu  286 tūkst. LVL apmērā. 

Uz š.g. 31.augustu pasākuma Piekrastes zvejas attīstība, sociāli ekonomiskie 
pasākumi, atbalsts zvejas aktivitāšu pagaidu pārtraukšanai un citas 
kompensācijas, jaunu noieta tirgu apgūšanas veicināšana un atbalsts ražotāju 
organizācijām ietvaros bija zems noslēgto līgumu īpatsvars – tikai 41.91%. 
Savukārt, aktivitātēs Piekrastes zvejas attīstība, Sociāli ekonomiskie pasākumi 
un Atbalsts zvejas aktivitāšu pagaidu pārtraukšanai un citas finansiālas 
kompensācijas nebija noslēgts neviens līgums.  
 
1.3. N+2 principa izpilde 
Lai SF plānošanas periodā no 2004.-2006.gadam ievērotu N+2 principu, par 
kārtējā gadā piešėirto SF finansējumu ir jāiesniedz izdevumu deklarācija 
Eiropas Komisijā divu gadu laikā no tā piešėiršanas gada. Gadījumā, ja 
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finansējums netiek pieprasīts, tas automātiski tiek atskaitīts no piešėīruma 
kopējā apjoma. Balstoties uz 1999.gada 21.jūnija Eiropas Savienības Padomes  
regulas (EK) Nr.1260/1999 31.pantu, Eiropas Komisija automātiski samazina 
SF pieejamo finansējumu par apjomu, kurš nav apgūts (izmaksāts) SF 
finansējuma saĦēmējam un deklarēts  Eiropas Komisijā līdz otrā gada beigām 
pēc saistību gada. 
 
Finanšu ministrija ir veikusi aprēėinus par N+2 principa ievērošanu un, lai 
sasniegtu 2004.gada SF piešėīruma pilnīgu apguvi, līdz š.g. 31.decembrim 
ERAF ietvaros jādeklarē Eiropas Komisijā 5,39 milj. LVL, ESF ietvaros - 1,13 
milj. LVL. Pēc pārskata perioda beigām Valsts kase 2006.gada 31.oktobrī ERAF 
ietvaros ir deklarējusi Eiropas Komisijā 11,13  milj. LVL un 2006.gada 
18.oktobrī ESF ietvaros - 5,97 milj. LVL, tādējādi šo fondu ietvaros ir 
nodrošināta pilnīga 2004.gada piešėīruma apguve un uzsākta 2005.gada 
piešėīruma apguve. Savukārt ELVGF ietvaros ir apgūts gan 2004., gan 
2005.gada piešėīrums un uzsākta 2006.gada piešėīruma apguve un ZVFI 
ietvaros ir sasniegta 2004.gada piešėīruma pilnīga apguve un uzsākta 2005.gada 
finansējuma apguve. 
 
1.4. SF auditi 
Ar Eiropas Komisijas Reăionālās politikas ăenerāldirektorāta (DG Regio) š.g. 
26. septembra vēstuli Latvija saĦēma DG Regio auditoru komentārus un 
slēdzienu par 12.09.2005. – 16.09.2005. veikto ERAF sistēmas auditu, ziĦojumā 
izteiktajiem ieteikumiem un vadošās iestādes š.g. 28. aprīlī nosūtīto informāciju 
un komentāriem. Uz šo brīdi ir ieviesta lielākā daĜa - 16 no 22 audita 
ieteikumiem ieteikumu. 
 
No š.g. 11. līdz 15.septembrim Latvijā noritēja DG Regio sistēmas un publiskā 
iepirkuma audits SF vadībā iesaistītajās institūcijās, kas administrē ERAF 
līdzekĜus. Audita ziĦojuma projekts tiks iesniegts Finanšu ministrijā trīs mēnešu 
laikā. 
  
1.5. SF apguves problēmjautājumi, risin ājumi  
Pārskata periodā bijusi apgrūtināta SF projektu ieviešana, jo lielākajai daĜai 
nacionālo programmu projektu izmaksas ir lielākas nekā sākotnēji plānots. Tā kā 
vairumā gadījumu SF finansējuma saĦēmēji ir pašvaldības, tām bieži vien 
pietrūkst finanšu līdzekĜi, ar ko segt izmaksu pieauguma radīto sadārdzinājumu. 
Līdz ar to ir nepieciešami papildu valsts budžeta līdzekĜi.  
Risinājums: 
Finanšu ministrija ir apkopojusi nozaru ministriju sniegto informāciju par 
nepieciešamajiem papildu līdzekĜiem un sagatavojusi Ministru kabineta 
rīkojuma projektu par virssaistību uzĦemšanos SF projektu īstenošanai ERAF, 
ESF un ZVFI ietvaros un paredz virssaistības finansēt no budžeta 
apakšprogrammas „Finansējums Eiropas Savienības fondu un Norvēăijas 
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vadības finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” un 
nosūtījusi to atzinuma sniegšanai Tieslietu ministrijai. 
 
1.6. SF izvērt ēšana 
2006.gada 3. ceturksnī noslēgusies virkne SF tematisko izvērtējumu un 
pētījumu:  
- SF uzraudzības rādītāju sistēma,  
- Vienotā programmdokumenta aktivitāšu ieviešana,  
- SF ietekme uz reăionālo attīstību Latvijā,  
- SF atlases kritēriji,  
- SF plānošanas dokumentu 2004.-2006 gadam sagatavošana un tajos iekĜautās 

aktivitātes,  
- Vienotā programmdokumenta ieviešanas sistēmas efektivitātes izvērtējums 
- Kultūras nozares nozīme Latvijas tautsaimniecībā un SF izmantošana 

kultūras nozares attīstībā. 
2006.gada 3. ceturksnī uzsākti vēl četri SF izvērtējumi un pētījumi. Noslēgušies 
pētījumi un izvērtējumi ievietoti Finanšu ministrijas administrētās ES fondu 
mājas lapas www.esfondi.lv sadaĜā „Izvērtējumi un pētījumi”. Turpat skatāma 
arī papildu informācija par šobrīd notiekošajiem izvērtējumiem un pētījumiem. 
Pētījumos un izvērtējumos sniegtās rekomendācijas tiek īstenotas un detalizēta 
informācija tiks sniegta kārtējās SF uzraudzības komitejas sanāksmes laikā 
9.11.2006.  
 
2. Kohēzijas fonda apguve 
 
2.1. Kohēzijas fonda (KF) apguves finanšu progress 
Līdz 2006.gada 30.septembrim Eiropas Komisijā (EK) ir apstiprināti 44 projekti 
kopumā par 706,1 miljonu eiro. Divi projekti ir iesniegti EK apstiprināšanai un 
četriem projektiem Finanšu ministrijā ir iesniegti finanšu memoranda/EK 
lēmuma grozījumu priekšlikumi. Pēc šo projektu iesniegumu un finanšu 
memoranda/EK lēmuma grozījumu priekšlikumu apstiprināšanas Latvija būs 
pilnībā apguvusi tai pieejamos KF līdzekĜus. 
 
No EK saĦemti 245,7 miljoni eiro – 35,2% no Latvijai apstiprinātā KF 
finansējuma šajā programmēšanas periodā, savukārt izpildītājiem noslēgto 
līgumu ietvaros izmaksāti 186,4 miljoni  eiro – 26,7% no finansējuma. Izvērstu 
KF finanšu progresu skatīt pielikumā tabulās Nr.7.-10.  
 
2.2. KF projektu īstenošana 
Šā gada 3. ceturksnī vides nozarē tika noslēgti pieci projektu ieviešanas līgumi, 
no kuriem trīs tika noslēgti atkritumu apsaimniekošanas projektos un divi – 
ūdenssaimniecības attīstības projektos (pielikuma tabula Nr.11.). Vides nozarē 
tika noslēgti 22 iepirkuma līgumi, no kuriem 14 tika noslēgti ūdenssaimniecības 
projektos un astoĦi – atkritumu apsaimniekošanas projektos. Satiksmes nozarē 
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tika noslēgti četri iepirkuma līgumi ostas pievedceĜu rekonstrukcijas projektos – 
viens līgums noslēgts „Liepājas ostas pievedceĜu rekonstrukcija Latvijā” 
ietvaros, pārējie trīs līgumi „PievedceĜu rekonstrukcija Ventspils ostas 
termināliem” projekta ietvaros (pielikuma tabula Nr.12.). 
 
Valsts kasē iesniegti septiĦi avansa maksājumu pieprasījumi – četri vides nozarē 
un trīs satiksmes nozarē (pielikuma tabula Nr.13.). 20.07.2006. Valsts kasē 
iesniegta noslēguma izdevuma deklarācija projektam „Ūdens apgādes un 
kanalizācijas pakalpojumu attīstība Ventspilī” un 15.septembrī Valsts kasē 
iesniegts šī projekta noslēguma ziĦojums.  

 
Pārskata periodā sešiem KF projektiem EK apstiprināti finanšu memoranda 
grozījumi, no tiem četri vides nozares projektiem un divi satiksmes nozares 
projektiem (pielikuma tabula Nr.14.). 
  
Projekta „Tehniskā palīdzība Kohēzijas fonda vadošajai iestādei Latvijā” 
ietvaros 3.ceturksnī ir saĦemts avansa maksājums. Ir noslēgti deviĦi l īgumi, tai 
skaitā tika organizēti mācību semināri par starptautiskajiem revīzijas 
standartiem, iepirkumu un citiem jautājumiem, pieaicinot KF projektu vadībā 
iesaistītās institūcijas, uzaicināts eksperts pārbaužu veikšanai KF projektu 
īstenošanas vietās,  nolīgti eksperti, kas veica izmaksu pieauguma izvērtēšanu un 
būvdarbu izmaksu pieauguma aprēėināšanas metodikas izvērtēšanu. Noslēgtie 
līgumi tiek sekmīgi īstenoti. 
 
Secinājumi par ieviešanas statusu: 
Šajā ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējiem ceturkšĦiem, strauji ir auguši 
maksājumi projektu ietvaros noslēgto līgumu izpildītājiem. Ja š.g. pirmajā 
ceturksnī izpildītājiem tika izmaksāti 20,2% un otrajā ceturksnī – 22,6% no 
Latvijai apstiprinātā KF finansējuma šajā programmēšanas periodā, kas ir par 
2,4 procentu punktiem vairāk nekā pirmajā ceturksnī, tad šajā ceturksnī 
izpildītājiem tika izmaksāti 26,7% no Latvijai apstiprinātā KF finansējuma, kas 
ir par 4,1 procentu punktiem vairāk nekā iepriekšējā ceturksnī. Iesniedzot EK 
finanšu memorandu/EK lēmumu grozījumu priekšlikumus par papildus līdzekĜu 
piešėiršanu no KF un paredzot papildu finansējumu no valsts budžeta tiek 
risināta problēma par cenu pieaugumu būvniecības nozarē.  

 
2.3. KF apguvē identificētie riski un probl ēmjautājumi, to risin ājumi.  
 
Šajā ceturksnī EK ir apstiprinājusi četrus finanšu memorandu grozījumus par 
papildu līdzekĜu piešėiršanu vides nozares un diviem satiksmes nozares 
projektiem, kas risina izmaksu pieauguma problēmu. Papildus tam EK šobrīd ir 
iesniegti finanšu memorandu/ EK lēmumu grozījumu priekšlikumi trīs satiksmes 
nozares un trīs vides nozares projektiem. Savukārt, Finanšu ministrija šobrīd 
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izskata vēl četru vides nozares projektu finanšu memorandu vai EK lēmumu 
grozījumu priekšlikumus, kas paredz papildu finanšu līdzekĜu piesaisti.  
 
Vadošā iestāde ir saskaĦojusi un Ministru kabinets 2006.gada 19.septembrī ir 
apstiprinājis Vides ministrijas izstrādāto Ministru kabineta instrukciju „Eiropas 
Savienības Kohēzijas fonda finansēto vides projektu ietvaros noslēgto būvdarbu 
un apvienoto projektēšanas un būvdarbu iepirkuma līgumu īstenošanas izmaksu 
pieauguma novērtēšanas metodika Vides ministrijā”, kuras mērėis ir sistematizēt 
kārtību, kādā aprēėina izmaksu pieaugumu, vides nozarē pārskatot iepirkuma 
līgumus, kuru iepirkuma procedūra izsludināta līdz 2004.gada 1.maijam. Tāpat 
Ministru kabinets 18.jūlij ā ir izskatījis ar Finanšu ministriju saskaĦotu Vides 
ministrijas informatīvo ziĦojumu par izmaksu sadārdzinājumu KF projektos. 
Tuvākajā laikā paredzēts izskatīt arī līdzīgu Satiksmes ministrijas ziĦojumu. 
Atlikušo iepirkuma līgumu summu pieauguma daĜu, ko nesegs finanšu 
memorandu/EK lēmumu grozījumi, paredzēts segt no valsts budžeta vai 
finansējuma saĦēmēja līdzekĜiem.  
 
Šā gada 12.jūlij ā Liepājas ostā notika tankkuăa sadursme ar O.Kalpaka tiltu pār 
Karostas kanālu, kā rezultātā tika sagrauta tilta ZiemeĜu daĜa. Satiksmes 
ministrija ir informējusi vadošo iestādi, ka negadījums neietekmēs projekta 
„Liepājas ostas pievedceĜu rekonstrukcija Latvijā” mērėi -  O.Kalpaka tilta pār 
Karostas kanālu renovāciju, ja tiks atrasts papildu finansējums. Lai risinātu 
radušos situāciju, Satiksmes ministrija ir iesniegusi Ministru kabinetā rīkojuma 
projektu par papildu finansējuma piešėiršanu šim projektam no valsts budžeta 
līdzekĜiem. Paralēli tam norit pārrunas ar tankkuăa apdrošinātājiem par 
zaudējumu atlīdzību.  

Šajā ceturksnī ir aktualizējies jautājums par izdevumu attiecināmību 
projekta ietvaros administratīviem mērėiem iegādātam aprīkojumam. Vairākos 
projektos projektu ieviesēji ir iegādājušies vieglās un apvidus automašīnas, kas 
projekta realizācijas laikā tika izmantotas būvuzraudzības īstenošanai, bet pēc 
projekta noslēguma tiek izmantotas projektos radītās sistēmas apkalpošanai un 
nodrošināšanai. EK delegācija, kas līdz 2004.gada maijam veica iepirkuma 
priekškontroles, šos izdevumus ir atzinusi par attiecināmiem uz projekta 
realizācijas laiku, kā arī minēto mašīnu iegādi par attiecināmiem izdevumiem ir 
atzinis EK audits 2005. gadā. Atšėiras viedokĜi par to, kā finansēt šo automašīnu 
atlikušo vērtību pēc projekta beigām, jo uz projekta beigu datumu automašīnas 
netika norakstītas. Finanšu memorands un Komisijas 2003.gada 6.janvāra 
Regula Nr.16/2003 atlikušo vērtību nosaka kā neattiecināmus izdevumus. 
Vadošā iestāde, pamatojoties uz Regulas Nr.16/2003 un finanšu memoranda 
noteikumiem, ir pieĦēmusi lēmumu par automašīnu atlikušo vērtību atmaksu 
valsts budžetā diviem pabeigtiem projektiem. Lēmumam nepiekrīt attiecīgās 
ieviešanas iestādes un Vides ministrija, kā rezultātā vadošā iestāde ir nosūtījusi 
EK vēstuli ar lūgumu sniegt skaidrojumu šajā situācijā.  
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2.3. KF auditi 
 
Lai paaugstinātu efektivitāti Eiropas Savienības (ES) fondu apguvē, ir jāseko 
līdzi normatīvo aktu prasību piemērošanai, veicot iepirkuma procedūras. Tas 
novērstu iespēju, ka ES finansētajos projektos no valsts budžeta līdzekĜiem tiek 
apmaksāti neatbilstoši veikti izdevumi. Šie līdzekĜi nevar tikt deklarēti EK, līdz 
ar to tos nevar atgūt valsts budžetā. Tāpat, ja EK konstatē pārkāpumus 
iepirkuma veikšanā ES līdzfinansētos projektos, dalībvalstij līdzekĜi jāatmaksā, 
kas radītu zaudējumus valsts budžetam. 
JāĦem vērā, ka divos notikušajos Eiropas Komisijas direktorātu KF publiskā 
iepirkuma auditos pastiprināta uzmanība tika pievērsta tieši iepirkuma 
jautājumiem un arī turpmāk šī joma tiks kontrolēta īpaši.  
Lai samazinātu iespēju deklarēt EK neatbilstošus izdevumus, ir jāveido 
kontroles sistēma, lai pārbaudītu publiskā iepirkuma atbilstību pirms iepirkumu 
līgumu noslēgšanas ES fondu projektiem. Šā gada augustā Finanšu ministrijā 
tika izveidota darba grupa ar mērėi izstrādāt priekšlikumus, kādā veidā un 
apjomā ir veicamas un kādi resursi ir nepieciešami publiskā iepirkuma 
priekškontroĜu procedūru īstenošanai. Priekšlikumi tika apkopoti ziĦojumā. 
Pamatojoties uz šo ziĦojumu, publiskā iepirkuma priekškontroĜu veikšanas 
kārtība attiecībā uz plānošanas periodu no 2007. – 2013.gadam tiks iestrādāta 
Ministru kabineta noteikumos par Eiropas Savienības fondu vadību. 

 
2006.gada trešajā ceturksnī vadošā iestāde veica divas pārbaudes projektu 
īstenošanas vietās ar mērėi identificēt KF vadības un kontroles sistēmas 
iespējamos trūkumus un pārkāpumus projekta īstenošanā. Galvenie pārbaudes 
konstatējumi: 

− projektā „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība” nav ievērotas 
publicitātes prasības atbilstoši Komisijas 2004.gada 1.aprīĜa Regulai 
(EK) Nr.621/2004, ar ko paredz noteikumus Padomes Regulas (EK) 
Nr.1164/94 īstenošanai attiecībā uz informācijas un publicitātes 
pasākumiem sakarā ar Kohēzijas fonda darbību; 

− projektā „TEN autoceĜu tīkla uzlabojumi, 1.projekts” nav attiecīgi 
noformēta un sakārtota būvuzraudzības un būvdarbu dokumentācija. 
Pārbaudes rezultātā arī secināts, ka jāizvērtē iespēja noteikt „karantīnas 
periodu” rekonstruētajiem ceĜu posmiem, lai  pa tikko izbūvētajiem 
ceĜa posmiem nepārvietotos pārkrauti smagie transporta līdzekĜi. Tas 
ilgāk saglabātu ceĜa seguma kvalitāti un pagarinātu ceĜa ekspluatācijas 
laiku. 

 
2.4. Normatīvo aktu izstrāde KF ietvaros 
SaskaĦā ar Kohēzijas fonda vadības likuma (stājās spēkā 01.01.2006.) pārejas 
noteikumā noteikto līdz 2006.gada 30.septembrim ir apstiprināti un stājušies 
spēkā šādi Ministru kabineta noteikumi un instrukcija: 
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� MK 2006.gada 4.jūlija noteikumi Nr.554 "Kārtība, kādā Kohēzijas fonda 
projektu vadībā iesaistītās institūcijas sniedz ziĦas par konstatētajiem 
pārkāpumiem un neatbilstību projektu īstenošanā" un MK noteikumi 
Nr.555 "Kārtība, kādā Kohēzijas fonda projektu vadībā iesaistītās 
institūcijas veic projektu izdevumu izlases veida pārbaudes"; 

� MK 2006.gada 29.augusta noteikumi Nr.704 „Kārtība, kādā uzskaita un 
atmaksā Kohēzijas fonda projektu ietvaros neatbilstoši veiktos 
izdevumus”; 

� 2006.gada 10.oktobrī MK instrukcija Nr.12 „Kārtība, kādā 
starpniekinstitūcija sagatavo un iesniedz Kohēzijas fonda projekta 
pārskatus vadošajai iestādei un maksājumu iestādei”.  
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