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Finanšu ministrijas informatīvais ziņojums  

par Eiropas Savienības finanšu resursu 

(SF un KF) apguvi 

 

Šajā ziņojumā iekļauta informācija par 2004.-2006.gada plānošanas perioda 

Eiropas Savienības fondu apguves gaitu 2007.gada 4.ceturksnī un 2007.-

2013.gada plānošanas perioda Eiropas Savienības fondu apguves uzsākšanu. 

Iepriekšējais Finanšu ministrijas sagatavotais informatīvais ziņojums izskatīts 

Ministru kabineta 2007.gada 13.novembra sēdē (prot.Nr.64, 36.§). 

 

1. ES struktūrfondu apguves gaita 

 

1.1. ES struktūrfondu (SF) līdzekļu izlietojums līdz 31.12.2007. 

SF projekti par visu Latvijai pieejamo SF finansējumu bija apstiprināti jau 

2007.gada pirmajā pusē. Līdz 31.12.2007. SF finansējuma saņēmējiem (projektu 

īstenotājiem) kopā izmaksāti 276,8 miljoni latu jeb 63% no kopējā pieejamā SF 

finansējuma. Salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni šis rādītājs ir palielinājies 

par 11,4 procentu punktiem jeb 50 miljoniem latu, kas ir vēl straujāks rādītāja 

pieaugums nekā 2007.gada 3.ceturksnī. Vislielākais maksājumu pieaugums 

vērojams ERAF un ESF projektos - attiecīgi par 13,3 un 10,5 procentu punktiem 

salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni, un līdz 4.ceturkšņa beigām ERAF 

projektu īstenotājiem izmaksāti 145,3 miljoni latu jeb 54,1%, bet ESF projektu 

īstenotājiem – 59,2 miljoni latu jeb 66,2% no attiecīgā fonda kopējā piešķīruma. 

Savukārt ELVGF projektos izmaksāti 56,8 miljoni latu jeb 88% un ZVFI 

projektos- 15,5 miljoni latu jeb 90,4% no pieejamā fonda finansējuma. 

Līdz 31.12.2007. SF izdevumi deklarēti  Eiropas Komisijā (EK) 261,7 miljonu 

latu apmērā jeb 59,5% no kopējā valstij piešķirtā finansējuma. Ievērojami 

pieauguši no Komisijas valsts budžetā atmaksāti ESF un ERAF līdzekļi – līdz 

31.12.2007. ESF ietvaros valsts budžetā atmaksāti 50,8 miljoni latu jeb 56,7% 

no kopējā fonda finansējuma (progress par 51,3 procentu punktiem 

salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni) un ERAF ietvaros atmaksāti 138,3 

miljoni latu jeb 51,5% no kopējā fonda finansējuma (progress par 29,3 procentu 

punktiem). ELVGF un ZVFI ietvaros atmaksāto līdzekļu apjoms sasniedzis 

attiecīgi 50,8 miljonus latu jeb 78,7% no kopējā pieejamā finansējuma un 12,8 

miljonus latu jeb 74,9% no kopējā fonda finansējuma. Līdz ar to ievērojami 

samazinājusies arī starpība starp EK deklarētajiem SF līdzekļiem un Komisijas 

veiktajām atmaksām, kas 2007.gada beigās bija 9 miljoni latu, kamēr 

30.09.2007. starpība bija 60,4 miljoni latu. 
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Lai nodrošinātu to, ka Latvijas budžetā tiks atmaksāti visi Latvijai piešķirtie SF 

līdzekļi, līdz 2008.gada beigām EK jādeklarē 185,3 miljoni eiro (130 miljoni 

latu) ERAF finansējuma, 47,1 miljons eiro (33 miljoni latu) ESF finansējuma, 

16,4 miljoni eiro (11 miljoni latu) ELVGF finansējuma un 4,5 miljoni eiro (3,2 

miljoni latu) ZVFI ietvaros.  

Izvērstu SF finanšu progresu skatīt 1.pielikuma tabulās Nr.1-6. 

 

1.2. SF līdzekļu izlietojuma salīdzinājums ar Lietuvu un Igauniju 

Salīdzinot iepriekš aprakstīto Latvijai piešķirtā SF finansējuma apguvi ar 

kaimiņvalstīm Lietuvu un Igauniju, secināms, ka līdz 2007.gada beigām visās 

trīs valstīs projektiem piesaistīts viss pieejamais SF finansējums. Finansējuma 

saņēmējiem visvairāk līdzekļu izmaksāti Igaunijā – 73,8% no kopējā pieejamā 

SF finansējuma. Latvijā un Lietuvā šis rādītājs ir līdzīgs – Latvijā finansējuma 

saņēmējiem izmaksāti 63%, bet Lietuvā 61,7% no valstīm pieejamā SF 

finansējuma. Arī vislielākais no EK valsts budžetā atmaksātais SF apjoms līdz 

31.12.2007. bijis Igaunijā, kur valsts budžetā atmaksāti 79,4% no kopējā 

finansējuma.  kam seko Latvija ar atmaksām valsts budžetā 73,5% apmērā. 

Savukārt Lietuvas valsts budžetā atmaksāti 66,7% no kopējā pieejamā SF 

finansējuma. 

 
 

 

Jānorāda, ka kaimiņvalstīs pie EK maksājumiem nacionālajos budžetos 

pieskaitīti arī Komisijas veiktie avansu maksājumi, tāpēc, salīdzinot šo rādītāju 

ar Latviju, arī Latvijas rādītājam – no EK saņemtie maksājumi (57,5% no kopējā 

piešķīruma) – pieskaitīti 2004.un 2005.gadā iemaksātie avansi. Tas attiecīgi 
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Latvijas rādītāju palielina līdz 73,5% no kopējā SF piešķirtā finansējuma, un tas 

ir salīdzināms ar kaimiņvalstu sniegtajiem finanšu progresa datiem. Izvērstu SF 

finanšu progresu Lietuvā un Igaunijā skatīt 1.pielikuma tabulās Nr.11-12. 

 

1.3. SF pieprasījumu plāna izpilde līdz 15.12.2007. 

 

1.3.1. ERAF 

Vides ministrijas pārziņā esošo ERAF aktivitāšu ietvaros līdz 15.12.2007. 

iesniegti pieprasījumi par 18,3 milj. latu jeb 74,8% no kopējā šīm aktivitātēm 

paredzētā SF un virssaistību finansējuma, kas ir par 1,2 milj. latu jeb 6,2% 

mazāk nekā ministrija plānojusi. Finansējuma saņēmējiem atmaksāti 15,1 milj. 

latu jeb 58,2%, savukārt EK deklarēti 7,9 milj. latu jeb 30,4% no kopējā 

finansējuma. Līdz šim finansējums nav deklarēts aktivitātē Dalītās atkritumu 

vākšanas punktu izveide. Pēc ministrijas prognozēm secināms, ka Vides 

ministrija plāno apgūt 94,2% no piešķirtā SF un virssaistību finansējuma visu tās 

pārziņā esošo aktivitāšu ietvaros. 

 

Ekonomikas ministrijas pārziņā esošo ERAF enerģētikas un kultūrvēstures 

mantojuma saglabāšanas aktivitāšu ietvaros līdz 15.12.2007. iesniegto SF 

pieprasījumu summa ir par 3,5 milj. latu jeb 34% mazāka nekā ministrija 

plānojusi un veido 6,8 milj. latu jeb 33,7% no kopējā minētajām aktivitātēm 

paredzētā SF un virssaistību finansējuma. SF finansējuma saņēmējiem atmaksāti 

1,2 milj. latu jeb 5,9% no kopējā finansējuma. Līdz 15.12.2007. EK kopā 

deklarēts 1 milj. latu jeb 5,2% no kopējā SF finansējuma. Pēc prognozēm 

secināms, ka Ekonomikas ministrija plāno apgūt 86,1% no piešķirtā SF un 

virssaistību finansējuma šajās aktivitātēs. 

Ekonomikas ministrijas pārziņā esošo ERAF uzņēmējdarbības un inovāciju 

aktivitāšu ietvaros līdz 15.12.2007. iesniegto SF pieprasījumu summa atbilst 

plānotajam apjomam un veido 52,4 milj. latu jeb 55,5% no kopējā minētajām 

aktivitātēm paredzētā SF un virssaistību finansējuma. EK kopā deklarēti 51,8 

milj. latu jeb 54,8% no kopējā SF finansējuma, ko veido attiecīgi par Latvijas 

Investīciju un attīstības aģentūras administrētajām grantu shēmām deklarētā 

summa 38,3 milj. latu jeb 40,5% un par trijām Latvijas Hipotēku un zemes 

bankas un Latvijas Garantiju aģentūras nacionālajām programmām deklarētā 

summa 13,5 milj. latu jeb 14,3% apmērā. Minēto nacionālo programmu ietvaros 

vērojams augsts progress attiecībā uz finansējuma deklarēšanu EK – nacionālās 

programmas Aizdevumi (t.sk. mikrokredīti) komercdarbības uzsākšanai ietvaros 

EK deklarēts viss tai paredzētais SF finansējums. Līdzīgi nacionālajā 

programmā Aizdevumi garantiju sistēmas attīstībai deklarēti līdzekļi 99,9% 

apmērā, par kuriem līdz š.g. augusta beigām jāizsniedz aizdevumi un garantijas, 

lai deklarēto finansējumu EK atzītu par attiecināmu. Savukārt par nacionālo 
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programmu Riska kapitāla finansējums EK deklarēti salīdzinoši maz - 40% no 

kopējā nacionālajai programmai paredzētā SF finansējuma.
1
 

 

Satiksmes ministrijas pārziņā esošo ERAF aktivitāšu ietvaros līdz 15.12.2007. 

iesniegto SF pieprasījumu summa ir 50 milj. latu jeb 67,2% no kopējā 

minētajām ministrijas pārziņā esošajām aktivitātēm paredzētā SF un virssaistību 

finansējuma, kas ir par 3 milj. latu jeb 6,7% vairāk nekā sākotnēji plānots. SF 

finansējuma saņēmējiem atmaksāti 44,4 milj. latu jeb 59,6%, savukārt EK 

deklarēti 36,2 milj. latu jeb 48,7% no kopējā SF finansējuma. Vājākā apguve 

vērojama aktivitātē Informācijas un sakaru tīklu attīstība ģeogrāfiski attālinātās 

teritorijās, kur līdz šim pieprasījumi nav iesniegti un finansējums EK nav ticis 

deklarēts. Pēc prognozēm secināms, ka Satiksmes ministrija plāno apgūt 97% no 

piešķirtā SF un virssaistību finansējuma tās pārziņā esošo aktivitāšu ietvaros.  

 

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas (RAPLM) pārziņā 

esošās aktivitātes Publisko interneta pieejams punktu attīstība ietvaros līdz 

15.12.2007. iesniegti pieprasījumi par  509 tūkst. latu jeb 22,9% no kopējā 

aktivitātei paredzētā SF un virssaistību finansējuma, kas ir par 19,1 tūkst. latu 

jeb 3,9% vairāk nekā ministrija plānojusi. SF finansējuma saņēmējiem atmaksāti 

44 tūkst, latu jeb 2% no kopējā finansējuma. Līdz 15.12.2007 šīs RAPLM 

pārziņā esošās aktivitātes ietvaros finansējums EK nav deklarēts. Pēc 

prognozēm secināms, ka RAPLM plāno apgūt 70,4% no piešķirtā SF un 

virssaistību finansējuma minētās aktivitātes ietvaros. 

RAPLM pārziņā esošās aktivitātes Atbalsts ieguldījumiem uzņēmumu attīstībā 

īpaši atbalstāmajās teritorijās ietvaros faktiski līdz 15.12.2007. iesniegto SF 

pieprasījumu summa atbilst plānotajam apjomam un veido 3,7 milj. latu jeb 84% 

no kopējās aktivitātes SF un virssaistību finansējuma. Savukārt EK deklarēti 2,7 

milj. latu jeb 62,1% no kopējā SF finansējuma. 

 

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta 

(ĪUMEPLS) pārziņā esošās aktivitātes Sabiedrisko informācijas un elektroniskās 

pārvaldes sistēmu attīstība ietvaros līdz 15.12.2007. iesniegti pieprasījumi par 

7,2 milj. latu jeb 73,3% no kopējā aktivitātei paredzētā SF un virssaistību 

finansējuma, kas ir par 0,5 milj. latu  jeb 6,6% mazāk nekā ĪUMEPLS sākotnēji 

plānotais. Finansējuma saņēmējiem atmaksāto līdzekļu apjoms ir 4,6 milj. latu 

jeb 47% un EK deklarēti 1,6 milj. latu jeb 15,8% no kopējā finansējuma apjoma. 

Pēc prognozēm secināms, ka ĪUMEPLS plāno apgūt 96,9% no piešķirtā SF un 

virssaistību finansējuma tās pārziņā esošās aktivitātes ietvaros. 

 

Veselības ministrijas pārziņā esošājās veselības infrastruktūras aktivitātes 

ietvaros līdz 2007.gada beigām iesniegti SF pieprasījumi par 8,3 milj. latu jeb 

                                                 
1
 Šī ziņojuma 2.pielikumā EM gadījumā SF pieprasījumu iesniegšanas un izpildes plānā ERAF ietvaros summēti 

gan enerģētikai un kultūrvēsturei, gan uzņēmējdarbībai paredzētie līdzekļi 
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65,1% no piešķirtā ERAF finansējuma. Jāatzīmē, ka Veselības ministrijas 

faktiskā SF pieprasījumu iesniegtā kopsumma ir par 3,1% mazāka nekā 

ministrija sākotnēji plānojusi. Tā nav uzskatāma par būtisku atkāpi un nerada 

draudus pilnīgai ERAF finansējuma apguvei. Bez tam saskaņā ar SF 

pieprasījumu iesniegšanas plānu Veselības ministrija tai piešķirto ERAF 

finansējumu paredz apgūt pilnībā. Līdz 31.12.2007. EK deklarēti 6,6 milj. latu 

apmērā, kas ir 51,5% no ministrijas pārziņā esošajām aktivitātēm piešķirtā 

ERAF finansējuma. 12 projekti joprojām atrodas īstenošanas stadijā, un kopumā 

ERAF finansējuma apguve vērtējama pozitīvi. 

 

Labklājības ministrijas pārziņā esošo ERAF aktivitāšu ietvaros līdz 

15.12.2007. SF pieprasījumi iesniegti par 7,1 milj. latu, kas ir 96,8% no kopējā 

ministrijas aktivitātēm piešķirtā finansējuma. No tiem EK deklarēti pieprasījumi 

par 4,3 milj. latu jeb 58,3% no kopējā finansējuma. Ņemot vērā to, ka vairākums 

projektu ir beigušies un pašlaik notiek SF pieprasījumu izskatīšana Centrālajā 

finanšu un līgumu aģentūrā. ERAF finansējuma apguve vērtējama apmierinoši. 

 

Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošo izglītības infrastruktūras 

aktivitāšu ietvaros līdz 31.12.2007. iesniegti SF pieprasījumi par kopējo summu 

6,4 milj. latu jeb 90,4% no ministrijas plānotā, no kuriem SF pieprasījumi 

apmaksāti 3,2 milj. latu apjomā, kas ir 38,8% no kopējā Izglītības un zinātnes 

ministrijas administrētajām aktivitātēm piešķirtā ERAF finansējuma. Savukārt 

EK deklarēti 3,2 milj. latu jeb 38,8% no piešķīruma. Ņemot vērā, ka minēto 

aktivitāšu ietvaros jau iepriekš konstatēts liels neatbilstoši veikto izdevumu 

apjoms, kā arī līdz šim nav noslēgti līgumi par projektiem, kuru īstenošanai tika 

uzņemtas virssaistības, pastāv risks finansējuma apgūšanai paredzētajos 

termiņos. Līdz ar to Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar Centrālo 

finanšu un līgumu aģentūru jānodrošina pastiprināta kontrole savlaicīgai 

projektu īstenošanai un finansējuma apguvei. 

Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošo zinātnes attīstības aktivitāšu 

ietvaros līdz 31.12.2007. iesniegti SF pieprasījumi 10,2 milj. latu jeb 42,9% 

apmērā no kopējā šo aktivitāšu finansējuma. Līdz 30.11.2007. EK deklarētā SF 

finansējuma summa ir 5,5 milj. latu jeb 23,05%no kopējā SF finansējuma.
2
 

 

1.3.2. ESF 

Ekonomikas ministrijas pārziņā esošo aktivitāšu ietvaros līdz 15.12.2007. 

iesniegto SF pieprasījumu summa atbilst ministrijas plānotajam apjomam un 

veido 3,2 milj. latu jeb 46,9% no kopējā Ekonomikas ministrijas pārziņā esošo 

aktivitāšu finansējuma 6,7 milj. latu apmērā. Savukārt EK deklarēti 3,1 milj. latu 

jeb 46,3% no kopējā SF finansējuma. Lai arī kopējais deklarētā finansējuma 

apjoms ir apmierinošs, tomēr visgrūtāk veicies, iesniedzot SF pieprasījumus 

                                                 
2
 Šī ziņojuma 2.pielikumā IZM gadījumā SF pieprasījumu iesniegšanas un izpildes plānā ERAF ietvaros 

summēti gan izglītības infrastruktūrai, gan zinātnei paredzētie līdzekļi 
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nacionālajā programmā Nodarbināto pārkvalifikācijas un kvalifikācijas 

paaugstināšanas veicināšana, nodrošinot uz nozari orientētas apmācības, kur 

līdz 15.12.2007. iesniegti pieprasījumi 0,1 milj. latu apmērā jeb10,9% no 

aktivitātei pieejamā finansējuma un EK deklarēti 6,2% no aktivitātei pieejamā 

finansējuma. Turklāt pēc prognozēm secināms, ka Ekonomikas ministrija plāno 

apgūt 96,6% no piešķirtā SF un virssaistību finansējuma visu ministrijas pārziņā 

esošo aktivitāšu ietvaros. 

 

Labklājības ministrijas pārziņā esošo aktivitāšu ietvaros līdz 15.12.2007. 

iesniegto SF pieprasījumu summa atbilst ministrijas plānotajam apjomam – 37,6 

milj. latu jeb 82,1% no kopējā ministrijas pārziņā esošajām aktivitātēm 

paredzētā SF finansējuma 45,8 milj. latu apmērā. SF finansējuma saņēmējiem 

atmaksāti 37,2 milj. latu jeb 81,2% no kopējā SF finansējuma, savukārt EK 

deklarēti 35,6 milj. latu jeb 77,6% no kopējā SF finansējuma. Sliktāka 

finansējuma apguve vērojama grantu shēmu projektos, kur līdz 15.12.2007. SF 

pieprasījumi iesniegti par  35-59%, bet EK deklarēts 23-42 % no SF 

finansējuma. Pēc prognozēm secināms, ka Labklājības ministrija plāno apgūt 

98,4% no piešķirtā SF un virssaistību finansējuma visu Labklājības ministrijas 

pārziņā esošo aktivitāšu ietvaros. 

 

Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošo aktivitāšu ietvaros līdz 

15.12.2007. iesniegto SF pieprasījumu summa atbilst ministrijas plānotajam 

apjomam – 20,5 milj. latu jeb 52,9% no kopējā ministrijas pārziņā esošajām 

aktivitātēm paredzētā finansējuma 38,8 milj. latu apmērā. EK kopā 

deklarēts17,1 milj. latu jeb 44% no kopējā SF finansējuma. Lai gan Izglītības un 

zinātnes ministrija līdz plānošanas perioda beigām prognozē apgūt visu SF un 

virssaistību finansējumu, jānorāda, ka līdz 15.12.2007. nacionālajās programmās 

Pedagogu tālākizglītības tīkla izveide, Vienotas metodikas izstrāde 

profesionālās izglītības kvalitātes paaugstināšanai un sociālo partneru iesaistei 

un izglītošanai, Pedagoģiskās korekcijas pasākumu īstenošana ieslodzījuma 

vietās un atklātā konkursā Jauniešu ar speciālām vajadzībām integrēšana 

izglītības sistēmā iesniegti SF pieprasījumi par 29-35% no pieejamā SF 

finansējuma un EK deklarēti 29-35% no kopējā finansējuma, kas negatīvi 

iespaido kopējo ministrijas pārziņā esošo aktivitāšu finanšu progresu. Pēc 

prognozēm secināms, ka Izglītības un zinātnes ministrija plāno apgūt visu 

piešķirto SF un virssaistību finansējumu visu ministrijas pārziņā esošo aktivitāšu 

ietvaros. 

 

 

 

1.3.3. ELVGF 

Zemkopības ministrijas pārziņā esošo ELVGF aktivitāšu ietvaros līdz 

15.12.2007. iesniegto SF pieprasījumu summa ir 56,6 milj. latu jeb 78,2% no 
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kopējā ELVGF aktivitātēm paredzētā SF un SF virssaistību finansējuma, kas ir 

par 1,4 milj. latu jeb 2,6% vairāk nekā ministrija sākotnēji plānojusi. Līdz 

15.12.2007. SF finansējuma saņēmējiem atmaksāti 56 milj. latu LVL jeb 77,5% 

un EK deklarēti 50,8 milj. latu jeb 70,2% no kopējā ELVGF finansējuma. 

 

1.3.4. ZVFI 

Zemkopības ministrijas pārziņā esošo ZVFI aktivitāšu ietvaros līdz 

15.12.2007. iesniegti SF pieprasījumi atbilstoši plānotajam apjomam – 15,5 milj. 

latu jeb 81,5% no kopējā ZVFI aktivitātēm paredzētā SF finansējuma. SF 

finansējuma saņēmējiem atmaksāti 15,5 milj. latu jeb 81,5%  no kopējā ZVFI 

aktivitāšu SF un SF virssaistību finansējuma un EK deklarēti 12,8 milj. latu jeb 

67,4% no kopējā ZVFI finansējuma. 

 

Tabulas veidā pirmā līmeņa starpniekinstitūciju SF pieprasījumu iesniegšanas un 

izpildes plānu skatīt 2.pielikumā. 

 

1.4. SF projektu ietvaros sasniegtie rezultāti līdz 31.12.2007. 

1.4.1. ERAF  

SF vadības informācijas sistēmas sniegtie dati par ERAF projektu statusu laika 

posmā no 01.01.2004.-31.12.2007. apliecina, ka ERAF ietvaros pabeigti 857 

projekti.  

 

Saskaņā ar ERAF vadībā iesaistīto ministriju iesniegto informāciju par rādītāju 

izpildi līdz 31.12.2007.  

T.s. ilgtspējīgas attīstības veicināšanas jomā 

 vides infrastruktūras uzlabošanas un tūrisma nozarē (šajā nozarē 

finansējumu sniedz arī Kohēzijas fonds, skatīt tālāk tekstā 2.3. KF ietvaros 

sasniegtie rezultāti): 

 uzlabotas 59 ūdens pakalpojumu sistēmas, par 3,04% palielinoties to 

cilvēku skaitam, kuri saņem kvalitatīvu dzeramo ūdeni; 

 slēgtas un rekultivētas 60 atkritumu izgāztuvju teritorijas 43 ha platībā, 

par 3,99% palielinoties rekultivēto atkritumu izgāztuvju skaitam; 

 ieviesti 2 rajonu siltumapgādes sistēmas uzlabošanas projekti, par 1% 

uzlabojoties daļai no neatbilstošajām rajonu apkures sistēmām; 

 atbalstītas 4 potenciālās NATURA 2000 teritorijas ar attīstītu 

infrastruktūru; 

 tiek īstenoti 10 kultūrvēstures mantojuma saglabāšanas projekti 

 transporta sistēmas attīstības un pieejamības jomā (šajā jomā finansējumu 

sniedz arī Kohēzijas fonds, skatīt tālāk tekstā 2.3. KF ietvaros sasniegtie 

rezultāti): 

 atjaunoti 143,49 km ceļu, par 49% samazinoties pirmās šķiras grants 

ceļiem, par 57,4% palielinoties pirmās šķiras ceļu ar pietiekošu nestspēju 
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skaitam, par 57,5% samazinoties pirmās šķiras ceļu, kas atrodas kritiskā 

stāvoklī, skaitam; 

 atjaunoti 9 tilti, par 81,76% samazinoties nestspēju zaudējušo tiltu skaitam 

pirmās šķiras ceļu tīklā; 

 atjaunoti 2 dambji/moli. 

Šajā atbalsta sektorā satiksmes intensitāte uz pirmās šķiras autoceļiem 

palielinājusies par 2248 automašīnām dienā, bet kopējā satiksmes 

intensitāte palielinājusies par 1,6-2,4%; 

 informācijas un sakaru tehnoloģiju attīstības atbalstā: 

 izstrādātas/uzlabotas 6 liela mēroga nacionālās informācijas sistēmas, kas 

pieejamas publiskai izmantošanai; 

 ierīkoti 30 publiskie interneta pieejas punkti; 

 100% vidusskolu un 95% pašvaldību nodrošināta piekļuve informācijas 

un komunikāciju tehnoloģijām; 

 valsts un pašvaldību institūcijām sniegts 31 elektroniskais pakalpojums. 

 izglītības, veselības aprūpes un sociālās infrastruktūras attīstības 

ietvaros:   

 atbalstītas 37 izglītības iestādes, tādējādi par 20% palielinājies apmācību 

programmu skaits profesionālās izglītības un apmācības iestādēs, kas 

nodrošinātas ar atbilstošu un mūsdienīgu mācības aprīkojumu un 

nepieciešamo infrastruktūru, bet par 50% palielinājies to studiju 

programmu skaits zinātņu un tehnoloģiju ietilpīgajās nozarēs, kuras 

nodrošinātas ar atbilstošu un mūsdienīgu aprīkojumu un nepieciešamo 

infrastruktūru; 

 56 nodarbinātības politikas ieviešanas institūcijās pilnveidota 

infrastruktūra; 

 18 sociālo pakalpojumu sniedzēju institūcijās 4 plānošanas reģionos 

pilnveidota to infrastruktūra/izveidots komplekss sociālās aprūpes un 

sociālās rehabilitācijas pakalpojumu tīkls. Tā rezultātā 42 cilvēki ar 

invaliditāti pēc institucionālās aprūpes uzsākuši neatkarīgu dzīvi; 

 ierīkoti 5 primārās veselības aprūpes centri; 

 9 slimnīcās pieejamas asins nodošanas informācijas sistēmas; 

 3 veselības aprūpes iestādēs atjaunotas neatliekamās medicīniskās 

palīdzības telpas; 

 iegādātas 20 jaunas operatīvās neatliekamās medicīniskās palīdzības 

automašīnas, kā rezultātā ātrās medicīniskās palīdzības sniegšanas laiks 

samazinājies pilsētās līdz 15 min, laukos – līdz 25 min. 

 

T.s. uzņēmējdarbības un inovāciju veicināšanas jomā 

 inovāciju attīstības atbalstā izstrādāti 20 izmēģinājumu modeļi; 

 uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstība:  
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 atbalstīti 363 uzņēmumi, no tiem 164 ir infrastruktūras investīciju 

projekti, lai modernizētu ražošanas procesus un produktus saskaņā ar 

tirgus standartiem un prasībām, 9 – infrastruktūras investīciju projekti 

koplietošanas iekārtā, 17 – infrastruktūras investīciju projekti sabiedriskās 

lietošanas tīklu pieejamības nodrošināšanai. Īpaši atbalstāmajās teritorijās 

īstenoti 173 infrastruktūras investīciju projekti. Tādējādi privāto 

investīciju apjoms infrastruktūrā pieaudzis par EUR 141 milj., bet privāto 

investīciju apjoms infrastruktūrā īpaši atbalstāmajās teritorijās pieaudzis 

par EUR 12 milj. 

 izveidotas/nodrošinātas 2236 darba vietas īpaši atbalstāmajās teritorijās; 

 mazās un vidējās uzņēmējdarbības attīstības veicināšanas atbalsta 

ietvaros  

 atbalstīti 362 uzņēmumi, no kuriem 281 mazais un vidējais uzņēmums 

saņem finansiālo atbalstu ārējo konsultāciju pakalpojumu sniegšanai un 

pieredzes apmaiņai, bet 81 mazais un vidējais uzņēmums saņēmuši 

finansiālu atbalstu līdzdalībai starptautiskajos gadatirgos  un izstādēs EUR 

7,1 milj. apjomā; 

 pieejas finansējumam maziem un vidējiem uzņēmumiem atbalsta 

ietvaros: 

 piešķirti 212 aizdevumi (t.sk. mikrokredīti) EUR 1,5 milj. apmērā;  

 piešķirtas 143 aizdevumu garantijas EUR 17 milj. apmērā; 

 veiktas 15 riska kapitāla investīcijas, izveidojot privātā sektora 

uzņēmējdarbības kapitāla ieguldījumus par EUR 17 milj.;  

 lietišķās zinātnes attīstības valsts zinātniskajās institūcijās ietvaros: 

 atbalstīti 42 pētniecības projekti 19 pētniecības centros, par 20% pieaugot 

pētniecības centru īstenoto pētniecības projektu skaitam; 

 iegādāti 702 pētniecības aprīkojuma priekšmeti; 

 atbalsts sniegts 8 augstas konkurētspējas pētniecības jomās 

(materiālzinātnes nozare, organiskās sintēzes un biomedicīnas nozare, 

koksnes pārstrādes tehnoloģijas un mežzinātnes nozare, inženierzinātnes, 

informācijas tehnoloģiju nozare, astronomijas nozare, vides zinātnes, 

bioloģijas un ekoloģijas nozares). 

 

1.4.2. ESF 

SF vadības informācijas sistēmas sniegtie dati par ESF projektu statusu laika 

posmā no 01.01.2004.-31.12.2007. apliecina, ka ESF ietvaros pabeigti 533 

projekti. 

 

Saskaņā ar ESF vadībā iesaistīto ministriju iesniegto informāciju par rādītāju 

izpildi līdz 31.12.2007.  

 nodarbinātības veicināšanas ietvaros: 

 atbalstīti 152 projekti; 



 

 

FMzino _30.01.2008.; “Par Eiropas Savienības finanšu resursu (SF un KF) apguvi” 
 

10 

 atbalstu saņēmusi kopumā 50 991 persona, t.sk. bezdarbnieki, darba 

meklētāji, nodarbinātie, no tām 25 242 personas iekļāvušās darba tirgū 

pēc apmācības vai pārkvalifikācijas. 52% cilvēku saglabājuši darba vietu 

vismaz 6 mēnešus pēc projekta beigām. Ilgtermiņa bezdarba rādītājs 

samazinājies par 37,9% no kopējā bezdarbnieku skaita; 

 kapacitātes palielināšanas pasākumu ietvaros atbalstītas 19 par darba 

tirgus attīstību un dzimuma līdztiesības politikas ieviešanu atbildīgās 

institūcijas, t.sk. 59 Nodarbinātības valsts aģentūras struktūrvienības, 20 

Profesionālās karjeras izvēles valsts aģentūras filiāles, 8 Valsts darba 

inspekcijas struktūrvienības, 24 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības 

nozaru arodbiedrības, 15 Latvijas Darba devēju konfederācijas 

dalīborganizācijas, 556 pašvaldības, 28 konsultatīvās padomes kā 

sociālās, reģionālās vai vietējās partnerinstitūcijas. 

 izglītības un tālākizglītības attīstības atbalstā: 

 148 projektu ietvaros (t.sk. 66 augstākās izglītības projekti, 82 

profesionālās izglītības projekti) izstrādātas un uzsāktas īstenot jaunas 

studiju programmas, tā rezultātā 1 174 studentu pabeiguši jaunās vai 

uzlabotās studiju programmas, bet 4 470 studenti tās turpina; 

 98 projektu ietvaros notikusi pedagogu un akadēmiskā personāla prakse 

uzņēmumos, 327 pedagogi/augstākās profesionālās izglītības iestāžu 

akadēmiskā personāla pārstāvji pabeiguši praksi uzņēmumos; 

 54 projektu ietvaros notikusi pedagogu un akadēmiskā personāla 

apmācība, apmācīti 6 155 pedagogi; 

 180 projektu ietvaros notikusi studentu mācību prakse, 3 650 vidējās 

profesionālās izglītības iestāžu un augstākās izglītības iestāžu studenti 

pabeiguši mācību praksi; 

 5 projektu ietvaros atbalstītas doktorantūras un pēcdoktorantūras studijas, 

119 doktoranti tās pabeiguši; 

 8 projektu ietvaros tiek atbalstīta mūžizglītība, no jauna izveidoti 6 

mūžizglītības tīkli, apmācīti 570 reģiona valsts iestāžu darbinieki un 

mūžizglītības koordinatori;  

 38 projektu ietvaros izstrādātas tālākizglītības programmas, tās pabeiguši 

1 803 pieaugušie; 

 137 projektu ietvaros nodrošinātas karjeras izvēles un konsultāciju 

sniegšanas iespējas izglītības iestādēs, tā rezultātā 73 519 skolēnu un 

studentu piedalījušies karjeras izglītības/konsultāciju pasākumos, bet 

3 819 pedagogi pabeiguši apmācību karjeras izvēles pakalpojumu un 

konsultāciju sniegšanā; 

 apmācīti 808 sociālie partneri. 

 sociālās atstumtības mazināšanas ietvaros 

 atbalstīti 303 projekti, kuru ietvaros apmācīti 800 sociālā darba speciālisti; 

 atbalstīti 65 izglītības projekti; 
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 atbalstīti 36 projekti, kas vērsti uz jauniešu ar speciālām vajadzībām 

integrēšanu; 

 atbalstīti 29 projekti, kas vērsti uz pedagoģiskās korekcijas programmu 

izstrādi un ieviešanu, tajos piedalījušies 714 skolēni; 

 atbalstu saņēmušas 23 124 personas, no tām 5 399 personas jeb 27% 

iekļāvušās darba tirgū pēc apmācības vai pārkvalifikācijas saņemšanas; 

49% cilvēku saglabājuši darba vietu vismaz 6 mēnešus pēc projekta 

beigām, bet ilgtermiņa bezdarba rādītājs samazinājies par 37,9% no 

kopējā bezdarbnieku skaita. 

 

1.4.3. ELVGF 

SF vadības informācijas sistēmas sniegtie dati par ELVGF projektu statusu laika 

posmā no 01.01.2004.-31.12.2007. apliecina, ka ELVGF ietvaros pabeigti 2375 

projekti. 

 

Saskaņā ar Zemkopības ministrijas iesniegto informāciju par rādītāju izpildi 

31.12.2007.  

T.s. lauku un zivsaimniecības attīstības veicināšanas jomā  

 investīciju lauksaimniecības uzņēmumos atbalsta ietvaros atbalstu 

saņēmuši 656 lauksaimniecības uzņēmumi, no tiem rekonstruētas 58 

ražošanā nepieciešamās ēkas un būves; 

 atbalsta jaunajiem zemniekiem ietvaros atbalstu saņēmušas 298 jaunās 

lauku saimniecības, par 1,3% pieaugot gados jauno lauksaimniecības 

uzņēmumu īpašnieku īpatsvaram; 

 lauksaimniecības produktu pārstrādes un mārketinga uzlabošanas 

ietvaros atbalstu saņēmuši 26 pārstrādes uzņēmumi, ieviesta 1 iekšējās 

kvalitātes kontroles un kvalitātes vadības sistēma, tādējādi panākot  

lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmumu ar uzlabotu kvalitātes 

kontroli un kvalitātes vadības sistēmu proporcionālu pieaugumu par 2,05%; 

 lauku teritoriju pārveidošanās un attīstības veicināšanas ietvaros: 

 atbalstīti 286 dažādošanas projekti 262 uzņēmumos ar dažādotu darbību; 

 uzbūvēti, atjaunoti vai rekonstruēti 351,62 km meliorācijas sistēmu, 

tādējādi panākot lauksaimniecības zemju ar uzlabotām meliorācijas 

sistēmām proporcionālu pieaugumu par 3%; 

 nokaļķoti 1 740,53 ha skābo augšņu, tādējādi panākot lauksaimniecībā 

izmantojamo zemju, kur skābās augsnes tiek kaļķotas, skaita 

proporcionālu pieaugumu par 0,5%; 

 10% no kopējās lauksaimniecības zemju teritorijas attīrītas no milzu 

latvāņiem; 

 mežsaimniecības attīstības atbalstā:  

 apmežota 2225,82 ha liela platība, tādējādi par 0,16% samazinājusies 

neapstrādātu zemju proporcija; 
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 66,8 ha platībā uzlabotas mežaudzes, tādējādi par 0,08% samazinājusies 

zemas kvalitātes mežaudzes proporcija; 

 ieviesti 411 kvalitatīvas un augstražīgas mežistrādes, meža augsnes 

sagatavošanas un koksnes pirmapstrādes tehnikas priekšmeti; 

 izveidoti un rekonstruēti meža ceļi 8,5 km kopgarumā; 

 izveidotas 24 meža īpašnieku apvienības; 

 vietējo rīcību attīstības  (iniciatīvas „LEADER+” veida pasākums) 

atbalsta ietvaros cilvēku, kas saistīti ar kopienas aktivitāti, skaits palielinājies 

par 1668 cilvēkiem; 

 kopumā veiktas 15 372 personu apmācības lauksaimniecības un 

mežsaimniecības nozarē 679 182 cilvēkstundu garumā, tādējādi par 10% 

palielinājies lauksaimniecībā un mežsaimniecībā nodarbināto apmācīto 

personu īpatsvars. 

 

 

1.4.4. ZVFI  

SF vadības informācijas sistēmas sniegtie dati par ZVFI projektu statusu laika 

posmā no 01.01.2004.-31.12.2007. apliecina, ka ZVFI ietvaros pabeigti 413 

projekti.  

 

Saskaņā ar Zemkopības ministrijas iesniegto informāciju par rādītāju izpildi 

31.12.2007.  

 zvejas intensitātes sabalansēšanas atbalsta ietvaros sadalīšanai nodoti 66 

zvejas kuģi, bet 9 zvejas kuģi nodoti izmantošanai citiem mērķiem. Tādējādi 

sagriezto un norakstīto zvejas kuģu bruto tonnāža samazinājusies par GT-

4083,7, un sagriezto un norakstīto zvejas kuģu jauda samazinājusies par kW-

9670,28. 

 flotes atjaunošanas un zvejas kuģu modernizēšanas ietvaros atbalstīti 57 

zvejniecības kuģi,  tādējādi modernizēti 7,9% zvejas flotes daļas; 

 zvejas un akvakultūras produktu apstrādes un mārketinga uzlabošanas, 

zvejas ostu aprīkojuma un akvakultūras atbalstā modernizēti 26 zivju 

ražošanas pārstrādes uzņēmumi, modernizētas 4 ostas un atbalstīti 22 

akvakultūras uzņēmumi. Tā rezultātā atbilstoši ES higiēnas standartiem savu 

produkciju uzlabojuši 5,4% uzņēmumu, modernizēti 37,9% akvakultūras 

uzņēmumu; 

 piekrastes zvejas attīstības, sociāli ekonomisko pasākumu, atbalsta 

zvejas pagaidu pārtraukšanas gadījumos, jaunu noieta tirgu apgūšanas 

veicināšanas un ražotāju organizāciju atbalsta ietvaros atbalstu saņēmuši 

196 zvejnieki/zvejas kuģu īpašnieki, veikti 7 mārketinga pasākumi, 

atbalstītas 2 ražošanas organizācija, 29 dalībniekiem iesaistoties ražotāju 

organizācijās. 
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Izvērstu informāciju par pirmā līmeņa starpniekinstitūciju SF apguves 

rādītājiem skatīt 3.pielikumā. 
 

 

1.4.5. Neatbilstoši veiktie izdevumi ESF projektos 

2007.gada 4.ceturksnī no Valsts izglītības attīstības aģentūras saņemta 

informācija par vairākos ESF projektos neatbilstoši veiktu valsts budžeta 

līdzekļu izlietojumu 111 107,23 latu apmērā. Savukārt no Nodarbinātības valsts 

aģentūras saņemta informācija par vairākos ESF projektos neatbilstoši veiktu 

valsts budžeta līdzekļu izlietojumu 14 514,65 latu apmērā, kas konstatēts, veicot 

SF pieprasījumu atmaksu, un nav deklarēts EK. Izvērstu informāciju skatīt 

2.pielikumā. 
 

2. Kohēzijas fonda apguve 

 

2.1. Kohēzijas fonda (KF) līdzekļu izlietojums līdz 31.12.2007. 

Līdz 31.12.2007. EK pieprasīti 292,7 miljoni latu jeb 58,6% no kopējā 

finansējuma, savukārt valsts budžetā atmaksāti 277,9 miljoni latu jeb 55,6% no 

kopējā finansējuma. Projektu izpildītājiem noslēgto līgumu ietvaros izmaksāti 

246,8 miljoni  latu jeb 49,4% no kopējā Latvijai apstiprinātā KF finansējuma 

2004.-2006.gada plānošanas periodā. Izvērstu KF finanšu progresu skatīt 

pielikumā tabulās Nr.7-10. 

 

2.2. KF līdzekļu izlietojuma salīdzinājums ar Lietuvu un Igauniju 

Salīdzinot KF apguves statusu Baltijas valstīs, var secināt, ka līdz 2007.gada 

beigām visās trīs valstīs projektiem piesaistīts viss pieejamais KF finansējums. 

Finansējuma saņēmējiem visvairāk līdzekļu izmaksāti Lietuvā – 56,5% no 

kopējā finansējuma. Igaunijā un Latvijā šis rādītājs attiecīgi ir 53,3% un 49,4%. 

Savukārt Latvijas budžetā līdz 31.12.2007. veikts vislielākais KF līdzekļu 

atmaksu apjoms – 55,6% no kopējā valstij pieejamā finansējuma. Igaunijā 

atmaksas valsts budžetā notikušas 51,1% apmērā, savukārt Lietuvā – 45,5% 

apmērā no kopējā finansējuma. Izvērstu KF finanšu progresu Lietuvā un 

Igaunijā skatīt 1.pielikuma tabulās Nr.11-12. 
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2.3. KF projektu ietvaros sasniegtie rezultāti līdz 30.09.2007.  

KF projektu ietvaros sasniegtie rezultāti norādīti par laika posmu no 2000.gada 

līdz 30.09.2007. Precīzu KF projektu rezultātu izpildi būs iespējams noteikt pēc 

tam, kad būs pabeigti visi projekti un sasniegti to mērķi. 

 

Satiksmes nozarē  
 izbūvēti un atjaunoti 70km ceļu (95,9% no plānotajiem 73km); 

 atjaunoti un no jauna izbūvēti: 

o 24 krustojumi (96% no 25 plānotajiem),  

o 30 tilti (54,5% no 55 plānotajiem),  

o 9 gājēju tuneļi un pārvadi (56,3% no 16 plānotajiem); 

 dzelzceļa jomā atjaunoti vai no jauna izbūvēti 9 km dzelzceļa sliežu ceļi 

(69,2% no plānotajiem 13km),  

 uzstādītas 645 pārmijas un pārmiju pievadi (51,6% no 1251 plānotajām), kā 

arī 37 no 154 plānotajām dzelzceļa signalizācijas sistēmas iekārtām. 

 

Vides nozarē  
 izbūvēti un atjaunoti 179 km ar ūdens apgādes sistēmas tīkliem saistīti 

cauruļvadi (54,6% no plānotajiem 328km);  

 izbūvēti un atjaunoti 290km ar kanalizācijas un notekūdeņu sistēmas tīkliem 

saistīti cauruļvadi (64,7% no plānotajiem 448km);   

 pilnībā no jauna izbūvētas vai rekonstruētas 8 notekūdeņu attīrīšanas staciju 

iekārtas (22,9% no 35 plānotajām) un 32 kanalizācija sūkņu staciju iekārtas 

(45,1% no 71 plānotās);  
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 Atkritumu apsaimniekošanas jomā ir izbūvēti 6 jauni atkritumu poligoni ar 

kopējo platību 86 ha no plānotajiem 10 poligoniem ar kopējo platību 110ha  

 slēgtas vai rekultivētas 55 (68,8% no 80 plānotajām) novecojušas vai 

nelegālas atkritumu izgāztuves. 

 

3. ES fondu makroekonomiskās ietekmes izvērtējums 

2008.gada janvārī saņemts ziņojums, kuru sagatavojuši neatkarīgi biedrības 

„Baltijas Starptautiskais Ekonomikas Politikas Studiju centrs” un SIA „Baltijas 

Konsultācijas” eksperti (pētījums uzsākts 2007.gada jūlijā un noslēgsies 

2008.gada vidū). Ziņojums ietver sākotnējo ES fondu makroekonomiskās 

ietekmes izvērtējumu par plānošanas periodu no 2004. – 2006. gadam.  

 

Eksperti secinājuši, ka visumā ES fondu ietekme bijusi pozitīva un ka pozitīvā 

ietekme visticamāk pastiprināsies arī nākotnē. Izšķirami divi IKP ietekmes 

veidi, no kuriem viens attiecas uz IKP līmeni, t.i. par cik IKP ir augstāks 

salīdzinājumā ar gadījumu, ja netiktu izmantoti fondi. Savukārt otrs ietekmes 

veids uzdod jautājumu - par cik fondi ir palielinājuši IKP pieauguma likmi? 

Nepieciešams arī atšķirt ietekmi uz IKP, kas rodas no kopējā pieprasījuma 

trieciena (demand shock), kuru radījuši fondi, no ietekmes, kas radusies, 

piedāvājuma pusei ietekmējot kapitālu, infrastruktūru un cilvēku kapitālu. 

Pieprasījuma triecienam ir ietekme, kamēr ir izdevumi, bet piedāvājuma ietekme 

palielina tautsaimniecības ražošanas jaudu. 

 

Tāpat eksperti secinājuši, ka ES fondu ietekme uz IKP pieaugumu ir samērā 

liela. Izmantojot daļējā līdzsvara analīzi, eksperti secinājuši, ka ietekme uz 

kopējo pieprasījumu svārstījās no 2,4% IKP pieauguma 2004. gadā līdz 4,5% 

IKP pieaugumam 2005. un 2006. gadā, bet kopējā piedāvājuma pieaugums bija 

1,0% 2004. gadā, 2,9% 2005. gadā un 6,5% 2006. gadā. Tas parāda, ka ietekme 

uz pieprasījumu notiek uzreiz, bet piedāvājuma ietekmei, kas ir noturīgāka, ir 

nepieciešams ilgāks laiks, lai tā atstātu iespaidu. 

 

Iespējams, ka šo ietekmju rezultātā fondu iespaids gan uz inflāciju, gan ārējo 

bilanci 2004. un 2005.gadā būtu bijis nelabvēlīgs, bet 2006. gadā – labvēlīgs. 

Tomēr eksperti norāda, ka gan inflācijas procesu, gan ārējās bilances attīstību 

galvenokārt noteica citi faktori, nevis ES fondi. Kopumā fondiem bijusi pozitīva 

ietekme uz reālajām darba algām un budžeta sabalansēšanu. Analīze vedina uz 

domām, ka izdevumi darbaspēka efektivitātes uzlabošanai bijuši samērā 

„rentabli” salīdzinājumā ar ieguldījumiem pamatkapitālā. Ir acīmredzams, ka ES 

fondi ir ietekmējuši arī citus galvenos makro rādītājus, piemēram, ne tikai 

inflāciju, bet arī ārējo sektoru un darba algas, kā arī valsts budžetu. Pilnīgai 

analīzei jāņem vērā vairākas sarežģītas savstarpējās attiecības, ko iespējams 

veikt tikai, izmantojot modeli. Eksperti šobrīd strādā pie modeļa izveides un 

precīzāki rezultāti par ES fondu ietekmi būs zināmi līdz 2008.gada vidū. 
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4. 2007-2013.gada Eiropas Savienības fondu plānošanas perioda uzsākšana 

 

4.1. Darbības programmu apstiprināšana Eiropas Komisijā  

10.12.2007. Eiropas Komisija apstiprinājusi 3.darbības programmu 

„Infrastruktūra un pakalpojumi”, kuras ietvaros Latvijai no ES budžeta pieejami 

2,25 miljardi latu no ERAF un KF līdzekļiem un kura vērsta uz sabiedriskā 

sektora infrastruktūras un pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošanu.  

18.12.2007. apstiprināta 1.darbības programma „Cilvēkresursi un 

nodarbinātība”, kuras ietvaros Latvijai no ES budžeta būs pieejami 387 miljoni 

latu no ESF līdzekļiem, un tā vērsta uz izglītības un zinātnes attīstību, 

nodarbinātības un sociālās iekļaušanās veicināšanu, vesela darbaspēka 

veidošanu, kā arī administratīvās kapacitātes stiprināšanu.  

Kā pirmā vēl 2007.gada septembrī tika apstiprināta 2.darbības programma 

„Uzņēmējdarbība un inovācijas”. Līdz ar to veiksmīgi noslēgusies 2007.-

2013.gada ES fondu plānošanas dokumentu izstrāde un apstiprināšana. 

 

4.2. 2007.-2013. gada Eiropas Savienības fondu aktivitāšu uzsākšana 

Izvērtējot savlaicīgas Eiropas Savienības fondu apguves uzsākšanas nozīmi 

tautsaimniecībai un ievērojot nozaru ministriju plānoto attiecībā par projektu 

iesniegumu pieņemšanas uzsākšanu Eiropas Savienības fondu 2007.-2013.gada 

plānošanas periodā, ministrijām jānodrošina Ministru kabineta noteikumu 

izstrādāšana un iesniegšana Ministru kabinetā par to Eiropas Savienības fondu 

līdzfinansēto aktivitāšu ieviešanu, kur atbildīgās nozaru ministrijas atbilstoši 

darbības programmu papildinājumiem projektu iesniegumu pieņemšanu ir 

plānojušas uzsākt vēlākais līdz 2008.gada 31.martam.  

 

Kopumā līdz š.g. 31.martam nepieciešams izstrādāt un iesniegt Ministru 

kabinetā pavisam 65 noteikumus par Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto 

aktivitāšu ieviešanu, kas starp ministrijām attiecīgi sadalās:  

 Ekonomikas ministrija - 15 

 Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts - 2 

 Izglītības un zinātnes ministrija - 6 

 Kultūras ministrija – 3 

 Labklājības ministrija – 8 

 Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija – 5 

 Satiksmes ministrija – 13 

 Veselības ministrija – 3 

 Vides ministrija - 10 

Pilnu sarakstu skatīt 5.pielikumā. 
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