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Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības finanšu resursu 

(struktūrfondu un Kohēzijas fonda) apguvi 

 

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

Eiropas Savienības (turpmāk – ES) struktūrfondu (turpmāk – SF) un Kohēzijas 

fonda (turpmāk – KF) apguves gaitu 2008.gada 4.ceturksnī, par progresu 2007.-

2013.gada plānošanas perioda ES fondu apguvē līdz 2008.gada 31.decembrim, 

kā arī iekļauta informācija par priekšlikumiem ES fondu vadības un uzraudzības 

sistēmas vienkāršošanai. Ņemot vērā šo ierosinājumu nepieciešamību, ir 

sagatavots protokollēmuma projekts. Iepriekšējais Finanšu ministrijas 

sagatavotais informatīvais ziņojums izskatīts Ministru kabineta 2008.gada 

2.decembra sēdē. (prot.Nr.86, 39.§). 

 

1. 2004.-2006.gada plānošanas perioda ES SF un KF apguve 

1.1. ES SF noslēguma process  

2008.gada 4.ceturksnī ir noslēgusies visu projektu īstenošana, t.sk. 20 projektu 

ieviešana, kuru īstenošanas termiņi, saskaņā ar atsevišķiem Ministru kabineta 

lēmumiem, tika pagarināti maksimāli līdz 2008.gada 31.decembrim. Tādējādi 

2008.gada beigās, kā arī 2009.gada janvāra sākumā tika iesniegti pēdējie ES 

struktūrfondu pieprasījumi. Uz 2009.gada 1.janvāri izskatīšanā esošo SF 

pieprasījumu, kā arī  SF pieprasījumu, kas pēc prognozēm tiks saņemti šā gada 

sākumā, kopējā summa ir 26,2 milj. latu, ieskaitot virssaistības, jeb ~5,1% no ES 

finansējuma. Ņemot vērā līdz 2008.gada 31.decembrim veikto maskājumu 

apjomu, SF atmaksas finansējuma saņēmējiem varētu sasniegt 463,6 milj. latu, 

kas ir ~ 105,5% no piešķirtā ES finansējuma. 

Pārskata periodā turpinājies ES SF vadībā iesaistīto iestāžu aktīvs darbs pie 

2004.-2006.gada plānošanas perioda programmas slēgšanas, tajā skaitā pie SF 

pieprasījumu apstrādes, izdevumu deklarāciju sagatavošanas un pārbaudes. 

Lai padarītu efektīvāku 2004.-2006.gada plānošanas perioda SF noslēguma 

procesu, Finanšu ministrija sagatavoja vairākus grozījumus Ministru kabinetu 

noteikumos
1
, kuri tika iesniegti un apstiprināti Ministru kabinetā 2008.gada 

4.ceturksnī. 

Savukārt, pamatojoties uz 2008.gada decembra beigās publicētajiem Eiropas 

Komisijas (turpmāk - EK) skaidrojumiem par plānošanas perioda slēgšanas 

                                                 
1
 Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumi Nr.494 „Eiropas Savienības struktūrfondu finanšu vadības 

nodrošināšanas kārtība”; Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumi Nr.538 „Kārtība, kādā Eiropas 

Savienības struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina struktūrfondu finanšu kontroli un auditu” 
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procesu, saskaņā ar ko dalībvalstis drīkst deklarēt kopējos izdevumus, 

pārsniedzot SF piešķīrumu, papildus jau veiktajiem grozījumiem dažos Ministru 

kabineta noteikumos Finanšu ministrija sagatavoja grozījumus Ministru kabineta 

2006.gada 18.decembra rīkojumā Nr.975 „Par virssaistību uzņemšanos Eiropas 

Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Zivsaimniecības vadības 

finansēšanas instrumenta līdzfinansētajām Vienotā programmdokumenta 

aktivitātēm 2004.–2006.gada plānošanas periodā”.  Ministru kabineta rīkojuma 

projekts paredz iespēju deklarēt visus atbilstoši nosacījumiem īstenoto SF 

projektu ietvaros veiktos izdevumus, tai skaitā, izdevumus no uzņemto 

virssaistību līdzekļiem kā rezervi iespējamu neatbilstoši veikto izdevumu 

aizstāšanai. Tādējādi tiktu panākta maksimāla SF projektos izlietotā finansējuma 

atgūšana no EK valsts budžetā.  

Bez tam, lai veicinātu maksimālu SF projektos izlietotā finansējuma atgūšanu no 

EK, 2008.gada 10.decembra ES SF uzraudzības komitejas sēdē tika apstiprināti 

grozījumi Programmas papildinājuma finanšu plānā, kas nosaka plānoto 

finansējumu pasākumu līmenī pēc iespējas tuvāku sagaidāmai apguvei. 

Saskaņā ar SF slēgšanas darba grupā saskaņoto SF programmas slēgšanas 

grafiku galvenie turpmākie soļi ir šādi: 

1) Līdz 2009.gada 9.februārim otrā līmeņa starpniekinstitūcijas 

pārbauda visus iesniegtos SF pieprasījumus un apstiprinātos  maksājumu 

pieprasījumus iesniedz Valsts kasē, kas veic atmaksu finansējuma 

saņēmējam līdz 2009.gada 10.martam. Kā iepriekš tika minēts, kopumā 

maksimālais atmaksu finansējuma saņēmējiem apjoms varētu sasniegt 

105,5% no piešķirtā ES finansējuma. 

2) Otrā līmeņa starpniekinstitūcijas sagatavo noslēguma izdevumu 

deklarāciju. 2009.gada 8.aprīlī Finanšu ministrija sāk noslēguma izdevumu 

deklarācijas neatkarīgu pārbaudi un atzinuma sagatavošanu saskaņā ar ES 

normatīvo aktu prasībām. Šīs pārbaudes mērķis ir sagatavot neatkarīgu 

atzinumu par to, vai SF programma Latvijā visos līmeņos ieviesta atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām. Atzinums iesniedzams EK kopā ar noslēguma 

dokumentiem. 

3) Noslēguma ziņojums, noslēguma izdevumu deklarācija un 

apliecinājums par noslēguma izdevumu deklarāciju, kā arī neatkarīgās 

struktūrvienības atzinums jāiesniedz EK līdz 2010.gada 31.martam. EK uz šo 

dokumentu pamata lemj par noslēguma maksājuma veikšanu dalībvalstij. 

Ņemot vērā ES regulējumu, ka līdz noslēguma dokumentu pārbaudei EK 

neatmaksā vairāk nekā 95% no piešķirtā SF finansējuma, noslēguma 

maksājuma apjoms potenciāli ir vismaz 5% no SF piešķīruma.      

Vienlaikus jānorāda, ka EK 2008.gada decembrī  informējusi ES dalībvalstis par 

iespējām iesniegt priekšlikumus 2000.-2006.gada plānošanas perioda izdevumu 

attiecināmības beigu datumu pagarināšanai līdz 2009.gada 30.jūnijam sakarā ar 

finanšu krīzi un radušos sarežģītu sociālekonomisko situāciju ES dalībvalstīs. 
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Tadējādi, lai minimizētu ES SF apguves riskus un nodrošinātu maksimālu ES SF 

finansējuma atgūšanu, Finanšu ministrija kā ES SF vadošā iestāde 2008.gada 

29.decembrī ir nosūtījusi EK vēstuli ar lūgumu atbalstīt izdevumu 

attiecināmības beigu datuma pagarināšanu līdz 2009.gada vidum. Atbilstoši 

noteiktajai procedūrai, minētais priekšlikums iepriekš tika saskaņots ES SF 

uzraudzības komitejā.   EK lēmums par iesniegto pieprasījumu līdz šim brīdim 

nav saņemts, taču jāatzīmē, ka pozitīva EK lēmuma gadījumā noslēguma 

dokumentu iesniegšanas termiņš var tikt pagarināts un attiecīgi varētu tikt 

aktualizēts ES SF programmas slēgšanas grafiks.    

 

1.2. SF apguves finanšu progress līdz 2008.gada 31.decembrim 

Līdz 2008.gada 31.decembrim SF finansējuma saņēmējiem (turpmāk – 

finansējuma saņēmēji) kopā izmaksāti 437,8 miljoni latu jeb 99,6 % no kopējā 

pieejamā SF finansējuma, savukārt SF pieprasījumi kopā iesniegti 105,5 % 

apmērā no kopējā pieejamā SF finansējuma. 

Salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni, atmaksas finansējuma saņēmējiem ir 

palielinājušās par 12,7 %. Salīdzinoši lielāks maksājumu pieaugums Eiropas 

Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) un Eiropas Sociālā fonda 

(turpmāk – ESF) projektos - attiecīgi par 14,2 % un 14 % salīdzinājumā ar 

iepriekšējo ceturksni. Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda 

(turpmāk – ELGVF) un Zivsaimniecības vadības finansēšanas instrumenta 

(turpmāk – ZVFI) projektu ietvaros maksājumi 2008.gada 4.ceturksnī pieauguši 

par attiecīgi 7,7 % un 1,2 % (skatīt 1.pielikumu). 

SF pieprasījumu kopsumma katrā no struktūrfondiem pārsniegs 100% no 

piešķirtā finansējuma. Jāatzīmē gan, ka tas negarantē 100% finansējuma apguvi, 

jo daļa no izskatīšanā esošajiem maksājumu pieprasījumiem pēc pārbaudes 

dažādu iemeslu dēļ var tikt atzīti par neattiecināmiem saskaņā ar ES atbalsta 

nosacījumiem.          

Līdz 2008.gada 31.decembrim SF izdevumi EK deklarēti 389,5 milj. latu 

apmērā jeb 88,6 % no kopējā valstij piešķirtā SF finansējuma. Kopējais EK 

deklarētais SF finansējuma apjoma pieaugums 2008.gada 4.ceturksnī, salīdzinot 

ar iepriekšējo ceturksni, ir augsts – 74,6 milj. latu, jeb 16,9 % no kopējā SF 

finansējuma. 2008.gada 4.ceturksnī deklarēti ERAF izdevumi par 71,4 milj. latu 

jeb 26,6 % no ERAF kopējā finansējuma, ESF izdevumi 3 milj. latu jeb 3,4 % 

no ESF kopējā finansējuma, savukārt ELGVF un ELGVF ietvaros SF izdevumi 

EK nav deklarēti. Savukārt, kopējais pieaugums EK veikto SF atmaksu Latvijas 

valsts budžetā 2008.gada 4.ceturksnī ir 9,9 % jeb 43,6 milj. latu (skatīt 

1.grafiku). 
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1.grafiks. Pieprasītie/saņemtie maksājumi no EK līdz 2008.gada 31.decembrim 

Lai veicinātu maksimālu SF finansējuma apguvi, 2008.gada 10.decembra ES 

fondu uzraudzības komitejas sēdē tika veikta finansējuma pārdalestarp SF 

pasākumiem, tomēr finansējuma piesaiste konkrētām aktivitātēm/ 

apakšaktivitātēm notiks, veicot detalizētus saskaņojumus ar nozaru ministrijām.  

Saistībā  ar EK 2008.gada 14.marta pēcpārbaudes revīzijas ziņojumā 

norādītajiem trūkumiem attiecībā uz administratīvo izmaksu uzskaiti ESF 

projektos Finanšu ministrija vadošā iestāde ir noslēgusi līgumu ar SIA „Ernst & 

Young Baltic”  par neatkarīga izvērtējuma veikšanu, kā rezultātā paredz 

auditoru atzinumu par ESF ietvaros pamatojamo administratīvo izdevumu 

summu 2004.-2006.gada ES SF plānošanas periodā. Līdz audita pabeigšanai un 

lēmuma pieņemšanai ESF administratīvajiem izdevumiem saskaņā ar vadošās 

iestādes un  EK vienošanos  tiek piemērota indikatīvā pagaidu finanšu korekcija 

25% apmērā no deklarētajiem administratīvajiem izdevumiem.  

Izvērstu kopējo SF apguves finanšu progresu skatīt ziņojuma 1.pielikuma 

tabulās Nr.1-5.  

Turpmāk ziņojumā sniegta informācija par SF apguvi dalījumā pa fondiem un 

ministrijām. Ziņojumā informācija par fondu apguvi ministriju griezumā sniegta 

secībā no sliktākās uz labāko, vērtējot pēc veiktajām atmaksām SF finansējuma 

saņēmējiem. Izvērstu SF apguves finanšu progresu un SF pieprasījumu un 

maksājumu prognožu izpildi aktivitāšu līmenī skatīt ziņojuma 2., 3., 4. un 5. 

pielikuma tabulās. 

1.2.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) 

Līdz 2008.gada 31.decembrim ministriju kopējais ERAF ietvaros iesniegto SF 

pieprasījumu apjoms ir 286, 2 milj. latu, kas ir 106,6% no kopējā aktivitātēm 

piešķirtā SF finansējuma. Savukārt atmaksāti finansējuma saņēmējiem ir 261,3 

milj. latu, kas veido 97,3% no kopējā ERAF piešķīruma. 

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas pārziņā ir divas 

aktivitātes, - 1.prioritātes Ilgtspējīgas attīstības veicināšana ietvaros un 
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2.prioritātes Uzņēmējdarbības un inovāciju veicināšana ietvaros. Kopumā, līdz 

2008.gada 31.decembrim, ministrijas pārziņā esošajās ERAF aktivitātēs ir 

iesniegti SF pieprasījumi 6,3 milj. latu jeb 102,1% apmērā no kopējā ministrijai 

pieejamā SF finansējuma, un veiktas atmaksas finansējuma saņēmējiem par 5,3 

milj. latu jeb 85,9% no kopējā ministrijai pieejamā SF finansējuma.  

– 1.prioritātes 1.3.2.aktivitātes Publisko interneta pieejas punktu 

attīstība ietvaros līdz 2008.gada 31.decembrim iesniegti SF 

pieprasījumi par 2 milj. latu jeb 112,1% no SF finansējuma, 

savukārt atmaksas finansējuma saņēmējiem ir veiktas par 1,2 milj. 

latu jeb 66,6% no SF finansējuma, palielinoties attiecīgi par 29,4 un 

33%, salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni. Tiek prognozēts, ka 

aktivitātes SF finansējums tiks apgūts pilnā apmērā, jo maksājumi 

finansējuma saņēmējiem vēl tiks veikti 2009.gada 1.ceturksnī. 

– 2.prioritātes 2.2.1.2.apakšaktivitātes Atbalsts ieguldījumiem 

uzņēmumu attīstībā īpaši atbalstāmajās teritorijās ietvaros līdz 

2008.gada 31.decembrim ir iesniegti pieprasījumi par 4,3 milj. latu 

jeb 98% no finansējuma, bet atmaksas finansējuma saņēmējiem ir 

vairāk kā 4 milj. latu apmērā jeb 91,5% apmērā no SF finansējuma. 

Tā kā aktivitātes ietvaros nebija paredzēts neviens projekta 

pagarinājums, līdz ar to prognozējama neapguve aptuveni 91,5 

tūkst. latu apmērā. 

Ekonomikas ministrijas pārziņā esošo aktivitāšu ietvaros līdz 2008.gada 

31.decembrim kopumā iesniegti SF pieprasījumi par 100,9 milj.latiem jeb 

100,3%  ministrijai pieejamā SF finansējuma, savukārt  atmaksas  finansējuma 

saņēmējiem ir veiktas par 99,97 milj. latu jeb 91,2% no SF finansējuma, tai 

skaitā: 

– 1.prioritātes Ilgtspējīgas attīstības veicināšana aktivitāšu ietvaros līdz 

2008.gada 31.decembrim iesniegto SF pieprasījumu summa ir 20,5 

milj. latu jeb 113,6% no SF piešķīruma, savukārt atmaksas 

finansējuma saņēmējiem ir veiktas par 16,1 milj. latu jeb 89,6 % no SF 

piešķīruma. Jānorāda, ka maksājumi finansējuma saņēmējiem 

atsevišķu projektu ietvaros vēl tiks veikti 2009.gada 1.ceturksnī, 

tādējādi prognozējams, ka tiks nodrošināta finansējuma apguve pilnā 

apmērā. 

– 2.prioritātes Uzņēmējdarbības un inovāciju viecināšana pasākumu 

ietvaros līdz 2008.gada 31.decembrim iesniegto SF pieprasījumu 

summa ir 89,3 milj. latu jeb 97,6% no SF piešķīruma, savukārt 

atmaksas finansējuma saņēmējiem ir veiktas par 83,7 milj. latu jeb 

91,5 % no SF piešķīruma. 2.1.pasākuma Atbalsts inovāciju attīstībai 

ietvaros līdz 2008.gada 31.decembrim ir iesniegti SF pieprasījumi par 

2,3 milj. latu jeb par 81,1% no SF finansējuma, un atmaksas 

finansējuma saņēmējiem veiktas tādā pat apmērā no kopējā 
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finansējuma. Pasākuma ietvaros nav paredzēts neviens projekta 

pagarinājums, līdz ar to prognozējama neapguve aptuveni 550 tūkst. 

latu apmērā. 2.2.pasākuma Uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstība 

ietvaros, kurā Ekonomikas ministrijas pārziņā ir 2.2.1.1.apakšaktivitāte 

Investīcijas privātajā infrastruktūrā ražošanas procesu un produkcijas 

modernizēšanai, 2.2.2.aktivitāte Atbalsts privātās infrastruktūras 

investīcijām koplietošanas iekārtās (testēšanas, sertificēšanas 

laboratorijām un līdzīgām aktivitātēm) un 2.2.3.aktivitāte Atbalsts 

privātās infrastruktūras investīcijām sabiedriskās lietošanas tīklu (ceļi, 

elektrība, ūdens u.tml.) pieejamības nodrošināšanai, līdz 2008.gada 

31.decembrim ir iesniegti SF pieprasījumi par 65,3 milj. latiem jeb par 

99,2% no SF finansējuma, savukārt atmaksas SF finansējuma 

saņēmējiem veiktas 94,6% apmērā no kopējā finansējuma. 

2.3.pasākuma Atbalsts mazās un vidējās uzņēmējdarbības attīstības 

veicināšanai ietvaros līdz 2008.gada 31.decembrim ir iesniegti SF 

pieprasījumi 3,8 milj. latu apmērā jeb par 80,7% no SF finansējuma, 

savukārt atmaksas finansējuma saņēmējiem veiktas tikai 71,9% 

apmērā no kopējā finansējuma. Pasākuma ietvaros nav paredzēts 

neviens projekta pagarinājums, līdz ar to prognozējama neapguve 

aptuveni 900 tūkst. latu apmērā. 2.4.pasākuma Pieeja finansējumam 

maziem un vidējiem uzņēmumiem ietvaros līdz 2008.gada 

31.decembrim ir iesniegti SF pieprasījumi 17,9 milj. latu apmērā jeb 

par 98,7% no SF finansējuma, savukārt atmaksas finansējuma 

saņēmējiem veiktas tikai 86,9% apmērā no kopējā 

finansējuma.2.4.pasākuma Pieeja finansējumam maziem un vidējiem 

uzņēmumiem īstenošana noslēdzās 2008.gada 31.decembrī un pēdējie 

SF pieprasījumi tika iesniegti 2009.gada sākumā. Ņemot vērā 

2009.gada sākumā iesniegots SF pieprasījumus, ir plānots nodrošināt 

finansējuma apguvi pilnā apmērā gan pasākuma līmenī, gan arī nosegt 

pārējo Ekonomikas ministrijas pārziņā esošo 2.prioritātes pasākumu 

neizpildes. 

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta 
(ĪUMEPLS) pārziņā esošās aktivitātes Sabiedrisko informācijas un elektroniskās 

pārvaldes sistēmu attīstība ietvaros līdz 2008.gada 31.decembrim iesniegto SF 

pieprasījumu apjoms, salīdzinot ar 3.ceturksni, nav mainījies, tas ir palicis 

iepriekšējā apjomā -  9,8 milj. latu jeb 103,4% no kopējā aktivitātei paredzētā SF 

finansējuma. finansējuma saņēmējiem atmaksāto finansējuma apjoms ir 

palielinājies līdz 8,9 milj. latu jeb 94,7% no SF finansējuma. 

Vides ministrijas pārziņā esošo 1.prioritātes Ilgtspējīgas attīstības veicināšana 

aktivitāšu ietvaros līdz 2008.gada 31.decembrim iesniegti SF pieprasījumi par 

25,2 milj. latu, t.i. 107,7% no SF finansējuma. Finansējuma saņēmējiem 

atmaksāti 22,3 milj. latu jeb 95,4% no kopējā pieejamā SF finansējuma. Daļa SF 

pieprasījumu atrodas izskatīšanas procesā, līdz ar to maksājumi tiks veikti 
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2009.gada sākumā, kas pēc prognozēm nodrošinās finansējuma apguvi pilnā 

apmērā.  

Labklājības ministrijas pārziņā esošajās ERAF 1.prioritātes Ilgtspējīgas 

attīstības veicināšana sociālās infrastruktūras aktivitātēs SF pieprasījumu 

apjoms un  atmaksas finansējuma saņēmējiem ir palikušas iepriekšējā ceturkšņa 

līmenī, tas ir, attiecīgi -102,4% un 96% no SF piešķīruma. Daļa SF pieprasījumu 

atrodas izskatīšanas procesā, līdz ar to maksājumi tiks veikti 2009.gada sākumā, 

kas pēc prognozēm nodrošinās finansējuma apguvi pilnā apmērā. 

Veselības ministrijas pārziņā esošo ERAF 1.prioritātes Ilgtspējīgas attīstības 

veicināšana aktivitāšu ietvaros SF pieprasījumi iesniegti par 13,3 milj.latu jeb 

110,7% no SF piešķīruma, savukārt atmaksas finansējuma saņēmējiem veiktas 

par 11,9 milj. latu jeb 98,9 % no SF finansējuma. Līdz ar to ir prognozējams, ka 

Veselības ministrijas pārziņā esošo ERAF aktivitāšu finansējums tiks pilnībā 

apgūts.  

Arī Satiksmes ministrijas pārziņā esošajās ERAF 1.prioritātes Ilgtspējīgas 

attīstības veicināšana aktivitātēs iesniegto SF pieprasījumu summa nav 

mainījusies, tā ir 73,3 milj. latu jeb 106,4% no SF finansējuma. Finansējuma 

saņēmējiem atmaksāti 72,9 milj. latu jeb 105,9% no SF finansējuma.  

Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošo 1.prioritātes Ilgtspējīgas 

attīstības veicināšana izglītības infrastruktūras aktivitāšu ietvaros līdz 2008.gada 

31.decembrim SF pieprasījumi iesniegti par 7,8 milj. latu jeb 109,5% no SF 

piešķīruma, savukārt maksājumi SF finansējuma saņēmējiem veikti par 6,5 milj. 

latu jeb 90,9% no SF piešķīruma, līdz ar to tiek prognozēta finansējuma apguve 

pilnā apmērā.  

2.prioritātes Uzņēmējdarbības un inovāciju viecināšana 2.5.pasākuma Atbalsts 

lietišķās zinātnes attīstībai valsts zinātniskajās institūcijās ietvaros līdz 

2008.gada 31.decembrim SF pieprasījumi iesniegti par 22,9 milj. latu jeb 164,8 

% no SF piešķīruma, maksājumi finansējuma saņēmējiem veikti par 16,6 milj. 

latu jeb 119,2% no SF piešķīruma. Ievērojamais apguves īpatsvars ir 

izskaidrojams ar uzņemtajām virssaistībām. 

Panākto progresu par 2004.-2006.gada plānošanas perioda ERAF aktivitāšu ES 

SF pieprasījumu izpildi un veiktajiem maksājumu finansējuma saņēmējiem līdz 

2008.gada 31.decembrim ministriju griezumā skatīt 2. un 3.grafikā. 
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2.grafiks. Apkopojums par pirmā līmeņa starpniekinstitūciju (nozaru ministriju) pārziņā esošo 2004.-

2006.gada plānošanas ERAF aktivitāšu ES SF pieprasījumu izpildi līdz 2008.gada 31.decembrim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.grafiks Apkopojums par pirmā līmeņa starpniekinstitūciju (nozaru ministriju) 2004.-2006.gada 

plānošanas periodā veiktie maksājumi ES SF finansējuma saņēmējiem ERAF ietvaros līdz 2008.gada 

31.decembrim. 
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1.2.2. Eiropas Sociālais fonds (ESF) 

ESF aktivitātes tiek īstenotas 3.prioritātes Cilvēkresursu attīstība un 

nodarbinātības veicināšana ietvaros. 

Līdz 2008.gada 31.decembrim  ministriju kopējais ESF ietvaros iesniegto SF 

pieprasījumu apjoms ir 92,5 milj. lati, kas ir 103,3% no kopējā aktivitātēm 

piešķirtā ESF finansējuma. Savukārt atmaksāti finansējuma saņēmējiem ir 91,1 

milj.  latu, kas veido 101,9% no kopējā ESF piešķīruma (skatīt 3.pielikumu). 

Labklājības ministrijas pārziņā ir 3.1.pasākuma Nodarbinātības veicināšana 

septiņas aktivitātes un 3.3.pasākuma Sociālās atstumtības mazināšana septiņas 

aktivitātes. Kopumā līdz 2008.gada 31.decembrim SF pieprasījumi ir iesniegti 

par 44,8 milj. latu jeb 98,8% no kopējā ministrijai pieejamā SF finansējuma,  

savkārt atmaksas finansējuma saņēmējiem veiktas par 44,9 milj. latu jeb 98,8%.  

Labklājības ministrija pārziņā esošajās aktivitātēs 2008. gada 16.oktobrī tika 

veikta 3.1. un 3.3.pasākumos neizmantotā finansējuma pārdale, kas veidojies no 

finanšu līdzekļu atlikumiem projektu īstenošanas beigās un neatmaksātiem 

neatbilstoši veiktajiem izdevumiem. Pēc visu šo pasākumu aktivitāšu ietvaros 

uzņemto valsts budžeta virssaistību segšanas 3.1.pasākuma ietvaros 

neizmantotais SF finansējums veido 0,07 milj.latus, savukārt 3.3.pasākuma 

ietvaros neizmantotais SF finansējuma atlikums ir 0,5 milj.lati, kuru 

nepieciešamības gadījumā varētu izmantot citu ministriju ESF 3.1. un 

3.3.pasākumu aktivitāšu ietvaros uzņemto virssaistību vai finansējuma 

neapguves segšanai 2004. – 2006.gada plānošanas perioda noslēgumā.  

Ekonomikas ministrijas pārziņā ir trīs aktivitātes. Kopumā līdz 2008.gada 

31.decembrim  ir iesniegti SF pieprasījumi par 6,6 milj. latu jeb 99,9% no 

kopējā ministrijai pieejamā SF finansējuma un veiktas atmaksas finansējuma 

saņēmējiem par 99,9%. 

3.1.1.2.aktivitātē Nodarbināto pārkvalifikācijas un kvalifikācijas 

paaugstināšanas veicināšana, nodrošinot uz nozari orientētas apmācības līdz 

2008.gada 31.decembrim SF finansējuma pieprasījumi ir iesniegti par 800 tūkst. 

latu jeb 85,5% apmērā no kopējā aktivitātes piešķīruma, tādējādi neapgūto 

finanšu līdzekļu apjoms ir 0,01milj.latu apmērā, bet  veiktās atmaksas  

finansējuma saņēmējiem ir 85,5% no kopējā aktivitātei pieejamā SF 

finansējuma. Šīs aktivitātes ietvaros ir radies arī neapgūtais finansējums 0,05 

milj.latu apmērā. 

3.1.1.1.aktivitātē  Nodarbināto personu kvalifikācijas un pārkvalifikācijas  

veicināšana, kuras ietvaros īstenotajā grantu shēmā galvenās problēmas ir 

bijušas kavējumi līgumu saistību izpildē un nekvalitatīvi sagatavota projektu 

atskaišu dokumentācija, līdz 2008.gada 31.decembrim SF finansējuma 

pieprasījumi ir iesniegti 1,1 milj. latu jeb 85,9% apmērā no kopējā aktivitātes 

piešķīruma, bet veikto finansējuma atmaksu apjoms ir 85,9%. Neapgūto finanšu 

līdzekļu apjoms  ir 192 445  latu apmērā. 
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3.1.3.aktivitātē Apmācības, konsultācijas un finansiālais atbalsts 

komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai līdz 2008.gada 31.decembrim 

SF finansējuma pieprasījumi ir iesniegti par 4,6 milj. latu jeb 107,6% apmērā no 

kopējā aktivitātes ESF piešķīruma, kas ir arī veikto atmaksu apjoms finansējuma 

saņēmējiem no kopējā aktivitātē pieejamā SF finansējuma. Pārskata periodā 

būtiskais atmaksu apjoma pieaugums par 28%, salīdzinot ar iepriekšējo 

ceturksni, skaidrojams ar aktivitātes ieviešanas laika ir pagarinājumu līdz 

2008.gada 31.oktobrim.  

Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā ir 3.2 pasākuma Izglītības un 

tālākizglītības attīstība trīspadsmit aktivitātes un 3.3.pasākuma Sociālās 

atstumtības mazināšana trīs aktivitātes. Kopumā līdz 2008.gada 31.decembrim 

ir iesniegti SF pieprasījumi par 39,8 milj. latu jeb 109,68% no kopējā ministrijai 

pieejamā SF finansējuma, kas aktivitāšu līmenī ir robežās no 89,8% 

(3.2.4.2.aktivitātē Tālākizglītības iespēju paplašināšana ekonomikai svarīgās 

nozarēs) līdz 229,7% (3.2.4.1.aktivitātē Mūžizglītības stratēģisko 

pamatnostādņu izstrāde, profesionālās tālākizglītības sadarbības tīklu 

veidošana un kapacitātes stiprināšana reģionos). Šāds augsts SF pieprasījumu 

rādītājs ir skaidrojams gan ar uzņemtajām virssaistībām, gan ar to, ka vairākās 

aktivitātēs pēdējos SF pieprasījumos iekļauti precizēti atliktie maksājumi.   

Savukārt, līdz 2008.gada 31.decembrim veiktas atmaksas finansējuma 

saņēmējiem par 38,5 milj. latu  jeb 106,1%, kas aktivitāšu līmenī ir robežās no 

86,3% (3.2.6.3. aktivitātē Atbalsts mācību prakses īstenošanai profesionālās 

izglītības un augstākās izglītības studentiem) līdz 224,4%  (3.2.4.1. aktivitātē 

Mūžizglītības stratēģisko pamatnostādņu izstrāde, profesionālās tālākizglītības 

sadarbības tīklu veidošana un kapacitātes stiprināšana reģionos).  

Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošajās aktivitātēs pārskata periodā 

vērojams samērīgs SF atmaksu progress. Vienlaikus, atsevišķās aktivitātēs 

salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni vērojams straujš SF atmaksu pieaugums – 

vairāk kā 30% no aktivitātes sākotnēji pieejamā finansējuma (3.3.7. aktivitātē 

Jauniešu ar speciālām vajadzībām integrēšana izglītības sistēmā, 

3.3.6.1. aktivitātē Pedagoģiskās korekcijas programmu attīstība un ieviešana, 

3.2.5.1. aktivitātē Pedagogu tālākizglītības tīkla izveide, 3.2.2. aktivitātē Mācību 

kvalitātes uzlabošana dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos 

vidējā izglītībā, 3.2.5.3. aktivitātē Latviešu valodas apguve, 3.2.7.1. aktivitātē 

Atbalsts profesionālās orientācijas un karjeras izglītības ieviešanai izglītības 

sistēmā un 3.2.4.1. aktivitātē Mūžizglītības stratēģisko pamatnostādņu izstrāde, 

profesionālās tālākizglītības sadarbības tīklu veidošana un kapacitātes 

stiprināšana reģionos). Tas skaidrojams ar 2008.gada pavasarī uzņemtajām 

virssaistībām, ar jau minēto precizētu atlikto maksājumu iekļaušanu pēdējos SF 

pieprasījumos, kā arī ar to, ka finansējuma saņēmēji pēdējos SF pieprasījumos 

iekļāvuši visus maksājumus, kurus dažādu iemeslu dēļ nebija iekļāvuši iepriekš.  
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Panākto progresu par 2004.-2006.gada plānošanas perioda ESF aktivitāšu ES SF 

pieprasījumu izpildi līdz 2008.gada 31.decembrim ministriju griezumā skatīt 4. 

un 5.grafikā. 

 

 

4.grafiks.  Apkopojums par pirmā līmeņa starpniekinstitūciju (nozaru ministriju) pārziņā esošo 2004.-

2006.gada plānošanas perioda ESF aktivitāšu ES SF pieprasījumu izpildi līdz 2008.gada 

31.decembrim
2
 

 

 

 
5.grafiks Apkopojums par pirmā līmeņa starpniekinstitūciju (nozaru ministriju) 2004.-2006.gada 

plānošanas periodā veiktie maksājumi ES SF finansējuma saņēmējiem ESF ietvaros līdz 2008.gada 

31.decembrim. 

                                                 
2
 Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegto SF pieprasījumu apjoms līdz 2008.gada 31.decembrim ir mazāks, jo 

līdz 2008.gada 30.septembrim Izglītības un zinātnes ministrija iesniedza SF pieprasījumus kopā ar atliktajiem 

maksājumiem. 
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1.2.3. Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) Virzības 

daļa  

Zemkopības ministrijas pārziņā esošo ELVGF Virzības daļas finansēto 

pasākumu ietvaros iesniegti un atmaksāti SF pieprasījumi par 67,3 milj. latu jeb 

104,3% no pieejamā SF finansējuma (skatīt 4.pielikumu). 

Lai noteiktu 4.prioritātei plānoto finansējumu pasākumu līmenī pēc iespējas 

tuvāku sagaidāmai apguvei un tādējādi veicinātu maksimālu SF projektos 

izlietotā finansējuma atgūšanu no EK valsts budžetā,  2008.gada 10.decembrī 

ES SF uzraudzības komitejā tika apstiprināti attiecīgi grozījumi Programmas 

papildinājuma finanšu plānā.  

 

1.2.4. Zivsaimniecības vadības finansēšanas instruments (ZVFI) 

ZVFI pasākumu ietvaros iesniegti un atmaksāti SF pieprasījumi par 17,6 milj. 

latu jeb 102,9% no pieejamā SF finansējuma (skatīt 4.pielikumu). 

Lai noteiktu 4.prioritātei plānoto finansējumu pasākumu līmenī pēc iespējas 

tuvāku sagaidāmai apguvei un tādējādi veicinātu maksimālu SF projektos 

izlietotā finansējuma atgūšanu no EK,  2008.gada 10.decembrī ES SF 

uzraudzības komitejā tika apstiprināti attiecīgi grozījumi Programmas 

papildinājuma finanšu plānā.  

 

1.3. 2004.-2006.gada plānošanas perioda KF apguve līdz 2008.gada 

31.decembrim 

1.3.1. KF apguves finanšu progress 

Līdz 2008.gada 31.decembrim  no EK saņemti 495,4 miljoni eiro jeb 69,7% no 

Latvijai apstiprinātā KF finansējuma 2004.-2006.gada plānošanas periodā, kas ir 

par 14,9 milj. eiro jeb 2,1% vairāk nekā līdz iepriekšējā ceturkšņa beigām. 

Savukārt projektu izpildītājiem noslēgto līgumu ietvaros izmaksāti 463,4 miljoni 

eiro jeb 65,2% no KF finansējuma, kas ir par 33 milj. eiro jeb 5% vairāk kā līdz 

iepriekšējā ceturkšņa beigām. Izvērstu KF finanšu progresu skatīt 1.pielikuma 

tabulās Nr.7-9. 

1.3.2. KF projektu īstenošana 

Vides nozarē KF finansējums  ir piešķirts 26 projektiem. Pārskata periodā no 

EK ir saņemts noslēguma maksājums projektam „Tehniskā palīdzība vides 

projektos Latvijā” par summu 0,4 milj. lati. Līdz 2008.gada 31.decembrim divi 

projekti Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Ziemeļvidzemē, II kārta un 

Tehniskā palīdzība vides projektos Latvijā ir īstenoti pilnā apjomā. Pārskata 

periodā Finanšu ministrijā ir iesniegti noslēguma dokumenti projektam  

Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknē, līdz ar to jau vienpadsmit projektos ir 

noslēgušies būvdarbi un ir pieprasīti EK noslēguma maksājumi 9,9 milj.latu 

apmērā. Turpinās 15  projektu īstenošana par kopējo KF finansējumu 186,5 

milj.latu apmērā jeb 75,1 % no nozarei apstiprinātā finansējuma.  
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Transporta nozarē KF finansējums ir piešķirts 18 projektiem. Pārskata periodā 

ir saņemts noslēguma maksājums projektam Via Baltica pievedceļu uzlabošana 

(lidostas pievedceļš (P133) un ar to saistītais A10 ceļa posms) Rīgas rajonā, 

Latvija par summu 0,4 millj.lati. Uz doto brīdi pilnā apjomā ir īstenoti septiņi 

projekti un no EK saņemti noslēguma maksājumi par kopējo KF finansējumu 

28,0 milj.lati. Turpinās 11 projektu īstenošana par kopējo KF finansējumu 220,1 

milj.latu apmērā jeb 88,4% no nozarei apstiprinātā finansējuma. 

Vēl joprojām par projektiem ar augstu īstenošanas risku, kuriem ir konstatētas 

ievērojamas atkāpes no projektu īstenošanas plāna, tiek uzskatīti šādi KF 

projekti: 

Projekta Ventspils siltumapgādes sistēmas attīstība īstenošanas progress ir 

joprojām neapmierinošs (projekta īstenošanas prognozētais laika grafiks 

ievērojami atpaliek no EK lēmumā noteiktā, t.i., 2009.gada 30.novembrim, un 

saskaņā ar Uzraudzības komitejas laikā sniegto informāciju projekta būvniecības 

darbus plānots pabeigt tikai 2011.gada 3.ceturksnī.  

Pārskata periodā ir izsludināti iepirkuma konkursi par visām projekta ietvaros 

paredzētajām komponentēm. Koģenerācijas stacijas būvniecības līguma 

iepirkuma procedūras piedāvājumu iesniegšanas termiņš tika pagarināts pēc 

pretendentu lūguma, lai varētu kvalitatīvi sagatavot nepieciešamo 

dokumentāciju. Savukārt pārējie iepirkumi beidzās bez rezultāta, bet tika 

organizētas sarunu procedūras, lai noslēgtu līgumus par labāko finanšu 

piedāvājumu. Pašreiz tiek plānots, ka visi līgumi projekta ietvaros tiks noslēgti 

2009.gada februāra beigās vai marta sākumā.   

Izvērtējot pašreizējo situāciju, ir skaidri redzams, ka šo projektu nebūs iespējams 

realizēt 2004.-2006.plānošanas perioda ietvaros, kā rezultātā Latvija var 

pazaudēt projektam piešķirto finansējumu 24,3 milj. latu apmērā. Lai mazinātu 

risku pazaudēt projektam piešķirto finansējumu, Finanšu ministrija plāno 

vērsties EK ar lūgumu pagarināt projekta izdevumu attiecināmības beigu 

datumu. 

Projekta Vilcienu kustības vadības sistēmas modernizācija ietvaros uz pārskata 

perioda beigām no KF atbalsta summas, t.i. 47,4 milj. lati, ir apgūti 33% jeb 

15,8 milj.lati, kas nozīmē, ka finanšu progress, salīdzinot ar 2008.gada 3. 

ceturksni, ir diezgan lēns un ir tikai 1 %.  

Tāpēc 2009.gada 4.decembrī Briselē EK organizēja augsta līmeņa vadības 

pārstāvju sanāksmi, kurā piedalījās visas projekta īstenošanā un uzraudzībā 

iesaistītās puses – Finanšu ministrija, Satiksmes ministrija, VAS „Latvijas 

dzelzceļš” un projekta darbu izpildītājs. Neskatoties uz ievērojamiem 

kavējumiem laika grafikā, sanāksmes laikā darbu izpildītājs apņēmās projektu 

ieviest paredzētajā termiņā. Savukārt Satiksmes ministrijas un VAS „Latvijas 

dzelzceļš” pārstāvji apņēmās nodrošināt pastiprinātu projekta kontroli. Šim 

mērķim no KF tehniskās palīdzības projekta „Tehniskā palīdzība vadošajai 

iestādei Latvijā” plānots piesaistīt ekspertu-inženieri, kura uzdevums būs 
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uzraudzīt jaunā darbu grafika ieviešanu paredzētajos termiņos, kā arī izvērtēt un 

sniegt atbalstu gan pasūtītājam, gan darbu izpildītājam sarežģīto projekta 

vilcienu signalizācijas sistēmu tehnoloģisko risinājumu vienkāršošanas 

procesos. 

Projekta Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, II kārta ietvaros ir labs finanšu 

un fiziskais progress, uz pārskata perioda beigām no KF atbalsta summas, t.i. 

13,0 milj.lati, ir apgūti 80 % jeb 10,4 milj.lati, bet, ņemot vērā, ka projekta 

ietvaros ir vērojams liels sadārdzinājums nav iespējams pabeigt projektu 

sākotnēji noteiktajā apjomā.  

2008.gada 20.novembrī Ministru kabineta sēdē tika skatīts Vides ministrijas 

priekšlikums grozīt Ministru kabineta 2008.gada 19.februāra sēdes 

protokollēmuma 9.§ 4.punktu, paredzot papildus valsts budžeta finansējumu 

sadārdzinājuma segšanai. Sēdes laikā valdība noraidīja Vides ministrijas 

priekšlikumu par papildu finansējuma piešķiršanu un pieņēma lēmumu Finanšu 

ministrijai kopīgi ar Ventspils pilsētas domi vērsties EK ar grozījumu 

priekšlikumiem par projekta  apjomu samazināšanu.  

2009.gada 1.ceturksnī vadošā iestāde plāno no Vides ministrijas saņemt 

grozījumu priekšlikumus par projekta apjomu samazināšanu un saskaņojot 

viedokli iesniegs to Eiropas Komisijā. Projekta ietvaros izslēgtie objekti tiks 

iekļauti kā prioritārie 2007.-2013.gada plānošanas perioda KF projektā 

Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, III kārta. 

Kā viens no instrumentiem KF projektu problēmu risināšanā tiek izmantots 

finansējums no tehniskā palīdzības projekta Tehniskā palīdzība vadošajai 

iestādei Latvijā.  

Pārskata periodā ir izsludināts atklāts konkurss Izmaksu ieguvumu analīzes 

pārrēķina veikšana Eiropas Savienības 2004.-2006.gada plānošanas perioda 

KF līdzfinansētajos projektos, kura ietvaros ir paredzēts veikt izmaksu-

ieguvumu analīzes aktualizāciju četriem Satiksmes ministrijas un četriem Vides 

ministrijas 2004.-2006.gada plānošanas perioda KF līdzfinansētajiem 

projektiem. Šāds iepirkums tika veikts, ņemot vērā EK prasību, ka visiem 

projektiem, kuriem ir bijis izmaksu pieaugums ir jāveic izmaksu-ieguvumu 

analīzes aktualizācija. 

 

1.4.Valsts budžeta izlietojums 

Izskatot valsts budžetā plānoto un izlietoto struktūrfondu finansējumu 2008.gada 

12 mēnešos, secināms, ka kopējais plāns ir izpildīts par 93,4%, t.i. izlietoti 

237,7 milj. latu. ESF ietvaros valsts budžeta izpilde ir 93,9% (24,3 milj. latu), 

savukārt nav izlietoti 1,6 milj. latu. ZVFI ietvaros plāns ir izpildīts par tikai 

58,2% (neizpilde 1,9 milj.latu), ERAF ietvaros plāna izpilde ir 94% (nav 

izlietoti 12 milj.latu). Savukārt ELVGF Virzības daļas ietvaros 2008.gada 12 

mēnešu plāna izpilde ir 96,6% jeb 11,8 milj.latu (neizpilde 0,4 milj.latu) (skatīt 

1.pielikumu). 
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Vērtējot ministriju budžeta izpildi, redzams, ka kopumā ERAF projektiem 

paredzētā finansējuma izlietojums ir no 77,7% (Finanšu ministrija) līdz pat 99,9 

% (Ekonomikas ministrija, Veselības ministrija).  ESF ietvaros valsts budžeta 

izpilde ir no 87,2% (Labklājības ministrija) līdz 100% (Iekšlietu ministrija), 

savukārt KF paredzētā finansējuma izlietojums ir no 37,3% (Finanšu ministrija) 

līdz pat 90,6% (Vides ministrija).  

1.5. Neatbilstoši veiktie izdevumi no valsts budžeta (ERAF) 

Kopējais neatbilstoši veikto izdevumu apjoms 2008.gada 4.ceturksnī ir bijis 0,2 

milj. latu apmērā jeb 0,07% no kopējā ERAF aktivitāšu finansējuma, savukārt 

atsevišķos projektos tas ir bijis 9,7% no projekta kopējā attiecināmā 

finansējuma. 

2008.gada 4.ceturksnī visvairāk valsts budžeta iestāžu neatbilstoši veikto 

izdevumu konstatēts Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošajās 

aktivitātēs – 118 085 latu. Ekonomikas ministrijas pārziņā esošajās aktivitātēs 

konstatēti neatbilstoši izdevumi par kopējo summu 0,05 milj.latu. 

Ievērojami mazāk neattiecināmo izmaksu ir konstatēts Vides ministrijas, 

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas un Īpašu uzdevumu ministra 

elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta pārziņā esošajās aktivitātēs (attiecīgi 

0,01 milj.lati, 5 859 lati un 17 lati).  

Analizējot neatbilstību iemeslus, secināms, ka visā plānošanas periodā viena no 

būtiskākajām riska zonām ir iepirkumu procedūru neievērošana. Otrkārt, 

ievērojamas problēmas saistītas ar darba samaksas sistēmas nesakārtotību, 

neatbilstību atbalsta nosacījumiem. Bez tam, ir gadījumi, kad projektos 

attiecināmos izdevumos tiek iekļauti izdevumi, kas aktivitātes ietvaros netiek 

atbalstīti.  

Lai samazinātu neattiecināmo izdevumu rašanos, pirmā un otrā līmeņa 

starpniekinstitūcijas regulāri sniedz konsultācijas, kā arī organizē seminārus un 

apmācības finansējuma saņēmējiem, tai skaitā, par iepirkuma jautājumiem. 

Vadošā iestāde sniedz skaidrojošus materiālus, metodiskus norādījumus, kā arī 

aktīvi komunicē ar EK par jautājumu interpretāciju un Latvijas pozīcijas 

aizstāvēšanu iespēju robežās. 

2007.-2013.gada plānošanas periodā, lai novērstu neattiecināmo izdevumu 

rašanos iepirkuma procedūras neievērošanas dēļ, Iepirkumu uzraudzības birojs 

(turpmāk - IUB) veic iepirkuma pirmspārbaudes, kā arī vadošā iestāde sadarbībā 

ar EK un IUB 2009.gada 13.februārī organizē semināru, kurā tiks skaidroti 

problēmjautājumi neattiecināmo izdevumu rašānās novēršanai. 

1.6. Neatbilstoši veiktie izdevumi (ESF) 

2008.gada 4.ceturksnī no Valsts izglītības attīstības aģentūras saņemta 

informācija par vairākos ESF projektos neatbilstoši veiktu valsts budžeta 

līdzekļu izlietojumu 0,8 milj. latu apmērā, kas konstatēts, veicot SF 

pieprasījumu atmaksu, un nav deklarēts EK. Nodarbinātības valsts aģentūra 
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sniegusi informāciju par neatbilstoši veiktu valsts budžeta līdzekļu izlietojumu 

5685 latu apmērā. 

1.7. 2004.-2006.gada plānošanas perioda ES struktūrfondu un Kohēzijas 

fonda apguves salīdzinājums starp Baltijas valstīm 

Ja salīdzina Latvijas sasniegto progresu 2004.-2006.gada plānošanas perioda ES 

SF apguvē starptautiskā līmenī, proti, ar Latvijas kaimiņvalstīm Lietuvu un 

Igauniju, tad secināms, ka visas trīs Baltijas valstis ir sasniegušas līdzīgus 

rezultātus, taču kā līdere ir jāatzīmē Lietuva. Gan iesniegtie SF pieprasījumi, gan 

veiktās atmaksas finansējuma saņēmējiem, gan saņemtie maksājumi no EK 

Lietuvai ir lielākā apmērā kā Latvijai un Igaunijai. Attiecīgi SF pieprasījumi 

Lietuvai ir iesniegti 106,8% no pieejamā SF finansējuma, Latvijai – 105,5%, bet 

Igaunijai – 99,8%, atmaksas finansējuma saņēmējiem Lietuvai ir veiktas 101,1% 

apmērā no pieejamā SF finansējuma, Latvijai – 99,5%, bet Igaunijai – 96,3%. 

Saņemto maksājumu no EK ziņā Lietuva un Igaunija ir uzrādījušas vienādus 

rezultātus – 95,0% no pieejamā SF finansējuma, bet Latvijas sasniegtais 

rezultāts ir zemāks – 74,8%(skatīt 6.grafiku). 

 

6.grafiks Kopējā ES SF līdzekļu apguves progress 2004.-2006.gada plānošanas periodā 

Ja salīdzina sasniegto progresu SF līmenī, tad ERAF ietvaros iesniegtie SF 

pieprasījumi visaugtākie ir bijuši Lietuvai un sastāda 108,2%, savukārt zemākos 

rezultātus starp Baltijas valstīm ir uzrādījusi Igaunija, tās iesniegtie SF 

pieprasījumi sastāda 100,2% no pieejamā SF finansējuma. Arī veikto atmaksu 

finansējuma saņēmējiem ziņā Lietuva ir pārāka par pārējām Baltijas valstīm – 

veikto atmaksu finansējuma saņēmējiem apjoms ERAF ietvaros sastāda 103,0%, 

Igaunijas uzrādītais rezultāts ir 97,7%, savukārt Latvijas sasniegtais ir 97,3% no 

SF finansējuma. Savukārt saņemto maksājumu no EK griezumā divas Baltijas 

valstis ir uzrādījušas vienādus rezultātus – 95% no SF finansējuma (skatīt 

7.grafiku).  

ESF ietvaros iesniegto SF pieprasījumu un saņemto maksājumu no EK ziņā 

līdere arī ir Lietuva. Lietuvas pārsvars iesniegto SF pieprasījumu apjomā pār 
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Latviju ir 2,1%, bet pār Igauniju – 5,5%, bet no EK saņemto maksājumu ziņā 

attiecīgi 22,8% un 0,3%. Latvijas sasniegtais rezultāts no EK saņemto 

maksājumu ziņā ir visvājākais, savukārt veikto atmaksu finansējuma 

saņēmējiem ziņā gan ir visaugstākais – 101,9%, Lietuvas sasniegtais rezultāts ir 

98,5%, bet Igaunijas sasniegtais rezultāts – 92,3% (skatīt 8.grafiku).  

ELVGF Virzības daļas un ZVFI ietvaros vislabāko apguves progresu ir 

uzrādījusi Latvija, proti, iesniegto SF pieprasījumu finansējuma saņēmējiem 

procentuālais apjoms no pieejamā ES finansējuma ir lielāks kā Lietuvai un 

Igaunijai, savukārt saņemtie maksājumi no EK abu struktūrfondu ietvaros 

Lietuvai un Igaunijai ir vienādā līmenī 95,0% no valstīm pieejamā SF 

finansējuma (skatīt 9. un 10.grafiku).  

KF ietvaros visas Baltijas valstis ir uzrādījušas ļoti līdzīgu apguves progresu, 

proti, pieprasīto maksājumu no EK apjoms lielāks ir Latvijai – 73,7% no 

pieejamā ES fondu finansējuma, Lietuvas sasniegtais progress ir 72,1%, bet 

Igaunijas sasniegtais rezultāts ir 70%. Arī saņemtie maksājumi no EK Latvijai ir 

lielāki kā Lietuvai un Igaunijai. Sasniegtie rezultāti ir attiecīgi 69,7%, 67,8% un 

67,1% (skatīt 11.grafiku). Norādām, ka Igaunijas un Lietuvas sniegtie dati ir 

neoficiāli. 

 
7.grafiks ES SF līdzekļu apguves progress 2004.-2006.gada plānošanas periodā ERAF ietvaros 
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8.grafiks ES SF līdzekļu apguves progress 2004.-2006.gada plānošanas periodā ESF ietvaros 

 

 

9.grafiks ES SF līdzekļu apguves progress 2004.-2006.gada plānošanas periodā ELVGF Virzības daļas 

ietvaros 

 

 

 
 

 

 

 

10.grafiks ES SF līdzekļu apguves progress 2004.-2006.gada plānošanas periodā ZVFI ietvaros 
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11.grafiks ES SF līdzekļu apguves progress 2004.-2006.gada plānošanas periodā KF  ietvaros 

 

2. 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu apguves gaita un finanšu 

progress 

Līdz 2008.gada 31.decembrim visu trīs darbības programmu ietvaros no 146 

projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem. Uzraudzības komitejā apstiprināti 

138 kritēriju komplekti. Savukārt, no  nepieciešamajiem Minstru kabineta 

(turpmāk – MK) noteikumiem par aktivitāšu ieviešanu, apstiprināti 76, kas ir 52 

% no kopējā nepieciešamā MK noteikumu skaita (skatīt 12. un 13.grafiku).  

 

 

 

12.grafiks. Kopējais visu darbības programmu kritēriju un MK noteikumu statuss (skaits) līdz 

2008.gada 31.decembrim 
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13.grafiks Kopējais darbības programmu  apstiprināto kritēriju un MK noteikumu statuss (%/milj.ls) 

līdz 2008.gada 31.decembrim 

2.1. Apstiprinātie kritēriji un Ministru kabineta noteikumi 

Darbības programmas Cilvēkresursi un nodarbinātība ietvaros līdz 2008.gada 

31.decembrim  ir apstiprināti visi 57 kritēriju komplekti, t.i., kritēriji apstiprināti 

par kopējo publisko finansējumu 431,5 milj.latu apmērā. 

Darbības programmas Cilvēkresursi un nodarbinātība  ietvaros ir apstiprināti 30 

no 57 Ministru kabineta noteikumiem par aktivitāšu īstenošanu par kopējo 

publisko finansējumu 263,6 milj.latu jeb 61% no kopējā darbības programmai 

piešķirtā kopējā publiskā finansējuma (skatīt 14. un 15.grafiku). 

 

14.grafiks. Darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” apstiprināto kritēriju un MK 

noteikumu statuss (skaits) līdz 2008.gada 31.decembrim 
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15.grafiks Darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” apstiprināto kritēriju un MK 

noteikumu statuss (%/milj.Ls) līdz 2008.gada 31.decembrim 

 

Darbības programmas Uzņēmējdarbība un inovācijas ietvaros Līdz 2008.gada 

31.decembrim no 21 kritēriju komplektiem uzraudzības komitejā ir apstiprināti 

19 jeb 91% no kopējā skaita par kopējo publisko finansējumu 564,6 milj.latiem 

jeb 99,1% no darbības programmai pieejamā kopējā publiskā finansējuma. Nav 

apstiprināti vēl 2 kritēriju komplekti.  (skatīt 16. un 17.grafiku).  

Darbības programmas ietvaros ir apstiprināti 10 no 21 MK noteikumiem par 

aktivitāšu īstenošanu par kopējo publisko finansējumu 288,8 milj. latu apmērā 

jeb 50,7% no kopējā darbības programmai piešķirtā publiskā finansējuma.  

Salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, tika apstiprināti par 2 projektu iesniegumu 

vērtēšanas kritēriju komplektiem un 5 MK noteikumiem par aktivitāšu 

īstenošanu vairāk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.grafiks. Darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” apstiprināto kritēriju un MK 

noteikumu statuss (skaits) līdz 2008.gada 31.decembrim 
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17.grafiks Darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” apstiprināto kritēriju un MK 

noteikumu statuss (summa, milj.Ls) līdz 31.decembrim. 

 

Darbības programmas Infrastruktūra un pakalpojumi ietvaros līdz 2008.gada 

31.decembrim ir apstiprināti 62 no 68 kritēriju komplektiem (91% no kopēja 

skaita) par kopējo publisko finansējumu 2 579,5 milj.latu apmērā (98% no 

darbības programmā noteiktā kopējā publiskā finansējuma) (skatīt 18. un 

19.grafiku). Salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, tas ir par 1 kritēriju komplektu 

vairāk. 

Darbības programmas ietvaros ir apstiprināti 38 no 68 Ministru kabineta 

noteikumiem par aktivitāšu īstenošanu (56%) par kopējo publisko finansējumu 

1 907,0 milj.latu jeb 72% no kopējā darbības programmai piešķirtā publiskā 

finansējuma un, salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, tas ir par 8 Ministru kabineta 

noteikumiem vairāk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

18.grafiks Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” apstiprināto kritēriju statuss un MK 

noteikumu statuss (skaits) līdz 2008.gada 31.decembrim. 
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19.grafiks. Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” apstiprināto kritēriju statuss un MK 

noteikumu statuss (summa, milj.Ls) līdz 2008.gada 31.decembrim 

 

2.2. Apstiprinātie projekti un noslēgtie līgumi 

Informācija par apstiprinātajiem projektiem un noslēgtajiem līgumiem tiek 

sagatavota, balstoties uz no Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas 

fonda vadības informācijas sistēmas (VIS) iegūtajiem datiem un no 

atbildīgo iestāžu ziņojumos par Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto 

pasākumu un aktivitāšu ieviešanu sniegtās informācijas. 

Darbības programmā Cilvēkresursi un nodarbinātība līdz 2008.gada 

31.decembrim ir noslēgts 143 līgumi par kopējo summu  62,9 milj.latu jeb  14,6  

% no kopējā darbības programmai pieejamā  finansējuma . Kopumā apstiprināti 

ir 153 projekti par kopējo summu   91,8 milj. lati jeb  21,3% no kopējā darbības 

programmai pieejamā  finansējuma (skatīt 7.pielikumu). 

Salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, noslēgto līgumu skaits ir ievērojami 

palielinājies -  ja līdz 2008.gada 30.septembrim bija noslēgti 5 līgumi par kopējo 

attiecināmo izmaksu summu 15,2 milj.lati, tad līdz 2008.gada 31.decembrim 

noslēgto līgumu skaits ir palielinājies par 126 līgumiem jeb par 7,3% no kopējā 

attiecināmā darbības programmas finansējuma. 

Darbības programmas Cilvēkresursi un nodarbinātība ietvaros noslēgto līgumu 

un apstiprināto projektu skaits šķērsgriezumā pa atbildīgajām iestādēm (skatīt 

20. un 21.grafiku): 

- Labklājības ministrijas pārziņā esošajās 1.3.1.pasākuma 

Nodarbinātība aktivitātēs ir noslēgti 5 līgumi par kopējo 

attiecināmo izmaksu summu 23,8 milj.lati un 1.4.1. pasākuma 

Sociālā iekļaušana aktivitātēs ir noslēgts 1 līgums par kopējo 

attiecināmo izmaksu summu 2,9 milj.lati. 1.4.1.pasākuma Sociālā 

iekļaušana ietvaros apstiprināts arī 1 projekts par kopējo 

attiecināmo izmaksu summu 1,4 milj.lati, par kuru līgums līdz 

2008.gada 31.decembrim līgums nav noslēgts. Kopējā noslēgto 

līgumu un apstiprināto projektu summa ir 28,2 milj.lati jeb 26,3% 
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no Labklājības ministrijas aktivitātēm pieejamā publiskā 

finansējuma apjoma; 

- Ekonomikas ministrijas pārziņā esošajās 1.3.1.pasākuma 

Nodarbinātība aktivitātēs ir noslēgts 131 līgums lati par kopējo 

attiecināmo izmaksu summu 8,4 milj.lati jeb 21,9% no Ekonomikas 

ministrijas aktivitātēm pieejamā publiskā finansējuma apjoma. 

Pasākuma Nodarbinātība ietvaros apstiprināts arī 1 projekts par 

kopējo attiecināmo izmaksu summu 0,2 milj.lati, par kuru līgums 

līdz 2008.gada 31.decembrim līgums nav noslēgts. Kopējā noslēgto 

līgumu un apstiprināto projektu summa ir 8,6 milj.lati jeb 22,4% no 

Ekonomikas ministrijas aktivitātēm pieejamā publiskā finansējuma. 

- Veselības ministrijas pārziņā esošā pasākuma 1.3.2. Veselība darbā 

ietvaros ir noslēgts 1 līgums par kopējo attiecināmo izmaksu 

summu 9,2 milj.lati jeb 27,8% no Veselības ministrijas aktivitātēm 

pieejamā publiskā finansējuma apjoma; 

- Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošā pasākuma 1.2.1. 

Profesionālās izglītības un vispārējo prasmju attīstība ietvaros ir 

noslēgti 3 līgumi papr kopējo attiecināmo izmaksu summu 16,3 

milj.lati jeb 7,8% no Izglītības un zinātnes ministrijas aktivitātēm 

pieejamā publiskā finansējuma apjoma. 1.2.1. pasākuma 

Profesionālās izglītības un vispārējo prasmju attīstība ietvaros 

aktivitātē ir apstiprināts 1 projekts par kopējo attiecināmo summu 

10,5 milj.lati, par kuru līgums līdz 2008.gada 31.decembrim netika 

noslēgts; 

- Valsts kancelejas pārziņā esošā 1.5.2.pasākuma Cilvēkresursu 

kapacitātes stiprināšana ietvaros ir noslēgti 2 līgumi par kopējo 

attiecināmo izmaksu summu 2,2 milj.lati jeb 7,4% no Valsts 

kancelejas aktivitātēm pieejamā publiskā finansējuma apjoma. 

1.5.1. pasākuma Labāka regulējuma politika aktivitātēs ir 

apstiprināti 5 projekti par kopējo attiecināmo izmaksu summu 10,6 

milj.lati un 1.5.2.pasākumā Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana 

ir apstiprināti 2 projekti par kopējo attiecināmo izmaksu summu 6,2 

milj.lati, par kuriem līgumi līdz 2008.gada 31.decembrim nav 

noslēgti. Kopējā noslēgto līgumu un apstiprināto projektu summa ir 

19,0 milj.lati jeb 62,4% no Valsts kancelejas aktivitātēm pieejamā 

publiskā finansējuma. 
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20.grafiks. Apkopojums par apstiprinātajiem projektiem un noslēgtajiem līgumiem darbības 

programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” ietvaros ministriju griezumā (skaits) līdz 2008.gada 

31.decembrim 

 

 
21.grafiks Apkopojums par apstiprinātajiem projektiem un noslēgtajiem līgumiem darbības 

programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” ietvaros ministriju griezumā (milj.Ls) līdz 2008.gada 

31.decembrim
3
 

Darbības programmas Uzņēmējdarbība un inovācijas ietvaros līdz 2008.gada 

31.decembrim ir apstiprināti 111 projekti par kopējo attiecināmo izmaksu 

summu 145,0 milj.lati, bet noslēgti 109 līgumi par kopējo attiecināmo izmaksu 

summu 144,5 milj.latu. Salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, noslēgto līgumu 

skaits ir pieaudzis par 41 līgumu jeb par 1,1% no kopējā attiecināmā 

finansējuma (skatīt 7.pielikumu). 

Darbības programmas Uzņēmējdarbība un inovācijas noslēgto līgumu un 

apstiprināto projektu skaits šķērsgriezumā pa atbildīgajām iestādēm (skatīt 21. 

un 22.grafiku): 

 Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošo aktivitāšu ietvaros nav 

apstiprināts neviens projekts; 

                                                 
3
 Apstiprināto projektu un noslēgto līgumu summas ir norādītas, neieskaitot tehniskās palīdzības projektu un 

vienošanās summas 
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 Ekonomikas ministrijas pārziņā esošā  2.1.2.pasākuma Inovācijas ietvaros ir 

pastiprināti 8 projekti par kopējo attiecināmo finansējumu 1,9 milj.lati, 

līgumi ir noslēgti 6 projektiem par kopējo attiecināmo izmaksu summu 1,5 

milj.lati. 102 projekti par kopējo attiecināmo finansējumu 14,3 milj.lati ir 

apstiprināti 2.3.2.pasākuma Uzņēmējdarbības infrastruktūras un aprīkojuma 

uzlabojumi ietvaros. Līgumi ir noslēgti visiem 102 projektiem. 

2.2.1.pasākuma Finanšu resursu pieejamība ir apstiprināts un noslēgts līgums 

par 1 projekta īstenošanu par kopējo attiecināmo izmaksu summu 128,7 

milj.lati. Kopā Ekonomikas ministrijas pārziņā esošo aktivitāšu un 

apakšaktivitāšu ietvaros ir apstiprināti 111 projekti par kopējo attiecināmo 

finansējumu 145,0 milj.lati. Apstiprināto projektu īpatsvars ir 38,8% no 

ministrijai pieejamā kopējā publiskā finansējuma. Kopā noslēgti 109 līgumi 

par kopējo attiecināmo izmaksu summu 144,5 milj.lati. 

 

 

 

 

22.grafiks Apkopojums par apstiprinātajiem projektiem un noslēgtajiem līgumiem darbības 

programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” ietvaros ministriju griezumā (skaits) līdz 2008.gada 

31.decembrim 

 
 

23.grafiks Apkopojums par apstiprinātajiem projektiem un noslēgtajiem līgumiem darbības 

programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” ietvaros ministriju griezumā (milj.Ls) līdz 2008.gada 

31.decembrim
4
  

                                                 
4
 Apstiprināto projektu un noslēgto līgumu summas ir norādītas, neieskaitot tehniskās palīdzības un vienošanās 

summas 
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Darbības programmas Infrastruktūra un pakalpojumi ietvaros līdz 2008.gada 

31.decembrim ir apstiprināti 153 projekti par kopējo attiecināmo izmaksu 

summu 388,3 milj.latu, bet noslēgti 57 līgumi par kopējo attiecināmo izmaksu 

summu 365,6 milj.latu. Salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, noslēgto līgumu 

skaits ir pieaudzis par 50 līgumiem jeb par 6,8% no darbības programmas 

kopējā attiecināmā finansējuma (skatīt 7.pielikumu). 

Darbības programmas Infrastruktūra un pakalpojumi noslēgto līgumu un 

apstiprināto projektu skaits šķērsgriezumā pa atbildīgajām iestādēm (skatīt 24. 

un 25.grafiku): 

 Satiksmes ministrijas pārziņā esošā pasākuma Pieejamības un transporta 

sisitēmas attīstība ietvaros ir apstiprināti 35 projekti par kopējo 

attiecināmo izmaksu summu 173,4 milj.latu jeb 17,4% no ministrijas 

aktivitātēm pieejamā publiskā finansējuma apjoma, par kuru īstenošanu 

noslēgts viens līgums. Salīdzinājumā ar 2008.gada 3.ceturksni progress 

attiecībā uz noslēgto līgumu un apstiprināto projektu skaitu nav bijis;  

 2008.gada 4.ceturksnī Vides ministrijas pasākuma Vides aizsardzības 

infrastruktūra un Vide ietvaros ir apstiprināti pirmie 54 projekti (48 – 

Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijas ar cilvēku 

ekvivalentu lielāku par 2000 aktivitātes ietvaros un 6 – Vides monitoringa 

un kontroles sistēmas attīstība aktvitātes ietvaros) par kopējo attiecināmo 

izmaksu summu 176,0 milj.latu (170,7 milj.latu – Ūdenssaimniecības 

infrastruktūras attīstība aglomerācijas ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 

2000 aktivitātes ietvaros  un 5,3 milj.latu – Vides monitoringa un 

kontroles sistēmas attīstība aktvitātes ietvaros) jeb 27% no ministrijas 

aktivitātēm piešķirtā finansējuma apjoma, bet noslēgti 48 līgumi 

Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijas ar cilvēku 

ekvivalentu lielāku par 2000 aktivitātes ietvaros par kopējo attiecināmo 

izmaksu summu 170,7 milj.latu;  

 arī Ekonomikas ministrijas pārziņā esošās aktivitātēs 2008.gada 

4.ceturksnī ir apstiprināti pirmie 11 projekti par kopējo attiecināmo 

izmaksu summu 9,4 milj.latu jeb 5% no ministrijas aktivitātēm pieejamā 

publiskā finansējuma apjoma, kā arī noslēgts 1 līgums par kopējo 

attiecināmo izmaksu summu 189 762 lati; 

 Veselības ministrijas pasākuma Veselības aprūpes infrastruktūra ietvaros 

apstiprināti 5 projekti un noslēgti līgumi par to īstenošanu par kopējo 

attiecināmo izmaksu summu 17,5 milj.lati jeb 10% no ministrijas 

aktivitātēm pieejamā publiskā finansējuma apjoma. Salīdzinājumā ar 

2008.gada 3.ceturksni, papildus ir noslēgts 1 līgums par kopējo 

attiecināmo izmaksu summu 7,7 milj.lati; 

 Labklājības ministrijas aktivitāšu Darba tirgus institūciju infrastruktūras 

pilnveidošana un Infrastruktūras pilnveidošana profesionālās 

rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai ietvaros ir apstiprināti 3 projekti 
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par kopējo attiecināmo izmaksu summu 6,4 milj.latu jeb 47% no 

ministrijas aktivitātēm pieejamā publiskā finansējuma apjoma, savukārt 

noslēgti līgumi  par kopējo attiecināmo izmaksu summu 3,8 milj.lati jeb 

28% no ministrijas aktivitātēm pieejamā publiskā finansējuma apjoma. 

Salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni progress attiecībā uz noslēgto 

līgumu skaitu nav bijis, bet papildus ir apstiprināts 1 projekts 

Infrastruktūras pilnveidošana profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu 

sniegšanai aktivitātē par kopējo attiecināmo izmaksu summu 2,5 milj.latu; 

- Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošajā aktivitātē Kvalitatīvai 

dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālu bāzes nodrošināšana ir 

apstiprināti 45 projekti par kopējo attiecināmo izmaksu summu 5,5 

milj.latu jeb 25% no ministrijas aktivitātei pieejamā publiskā finansējuma 

apjoma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.grafiks Apkopojums par apstiprinātajiem projektiem un noslēgtajiem līgumiem darbības 

programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” ietvaros ministriju griezumā (skaits) līdz 2008.gada 

31.decembrim
5
 

 

                                                 
5
 Ievērojamā starpība stap kopējo apstiprināto projektu skaitu un  noslēgto līgumu skaitu ir skaidrojama ar to, ka  

Satiksmes ministrijas ir noslēgusi vienu kopīgu līgumu par apstiprināto 35 projektu īstenošanu. 
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25.grafiks Apkopojums par apstiprinātajiem projektiem un noslēgtajiem līgumiem darbības 

programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” ietvaros ministriju griezumā (milj.Ls) līdz 2008.gada 

31.decembrim
6
 

2.2.1. Tehniskā palīdzība darbības programmu ietvaros 

ES fondu tehniskās palīdzības projektus (turpmāk – projekts) apstiprina divās 

kārtās. Pirmajā kārtā projektu īstenošanai maksimāli pieejamais kopējais 

publiskais finansējums saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra 

noteikumu Nr.918 „Noteikumi par darbības programmas Cilvēkresursi un 

nodarbinātība papildinājuma 1.6.1.1. aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta 

funkciju nodrošināšana", darbības programmas Uzņēmējdarbība un inovācijas 

papildinājuma 2.4.1.1. aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta funkciju 

nodrošināšana", darbības programmas Infrastruktūra un pakalpojumi 

papildinājuma 3.7.1.1. aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta funkciju 

nodrošināšana" un 3.8.1.1. aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta funkciju 

nodrošināšana" (turpmāk – MK noteikumi) 11.punktu ir 55,0 milj.lati. ES fondu 

tehniskās palīdzības aktivitātēm pieejamais kopējais publiskais finansējums 

saskaņā ar MK noteikumu 9.punktu ir 93,9 milj.lati.  

ES fondu tehniskās palīdzības finansējuma saņēmēji ir vadošā iestāde, atbildīgās 

un sadarbības iestādes, revīzijas iestāde un maksājumu iestāde. Tā kā ES fondu 

tehniskās palīdzības finansējuma saņēmēji ir zināmi, tad saskaņā ar MK 

noteikumu 4.punktu ES fondu tehniskās palīdzības aktivitātes īsteno ierobežotas 

projektu iesniegumu atlases veidā. ES fondu tehniskās palīdzības aktivitāšu 

projektus apstiprina un vienošanos slēdz Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, 

kas pilda sadarbības iestādes funkcijas ES fondu tehniskās palīdzības aktivitāšu 

ieviešanā. 

                                                 
6
 Apstiprināto projektu un noslēgto līgumu summas ir norādītas, neieskaitot tehniskās palīdzības projektu un 

vienošanaš summas 
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Pirmajā kārtā ir apstiprināti 24 projekti un noslēgtas 24 vienošanās ar ES fondu 

tehniskās palīdzības finansējuma saņēmējiem par 52,9 milj.latiem (attiecināmās 

izmaksas), kas sastāda 56,3% no kopējā 2007.-2013.gadu plānošanas periodā ES 

fondu tehniskās palīdzības aktivitātēm pieejamā finansējuma.   

1.6.1.pasākuma  Atbalsts darbības programmas „Cilvēkresursi un 

nodarbinātība” vadībai ietvaros apstiprināti projekti un nosletas vienošanās par 

kopējo attiecināmo izmaksu summu 9,3 milj.lati jeb 61,3% no norādītā kopējā 

publiskā finansējuma. Savukārt, 2.4.1.pasākuma Atbalsts darbības programmas 

„Uzņēmējdarbība un inovācijas” vadībai ietvaros ir apstiprināti projekti un 

noslēgtas vienošanās par kopējo attiecināmo izmaksu summu 12,2 milj.lati jeb 

57,9% no pieejamā kopējā publiskā finansējuma. 3.7.1.pasākuma Atbalsts 

darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” vadībai ietvaros ir 

apstiprināti projekti un noslēgtas vienošanās par kopējo attiecināmo izmaksu 

summu 22,8 milj.latu apmērā jeb 56,2% no norādītā kopējā publiskā 

finansējuma, savukārt 3.8.1.pasākuma Atbalsts Kohēzijas fonda vadībai ietvaros 

ir apstiprināti projekti un noslēgtas vienošanās par 3,9 milj.latu no pieejamā 

publikasā finansējuma. 

Darbības programmas Cilvēkresursi un nodarbinātība ietvaros, ieskaitot 

tehniskās palīdzības līdzekļus, ir apstiprināti projekti par kopējo attiecināmo 

izmaksu summu 101,1 milj,latu, bet līgumi noslēgti par 72,2 milj.latu. Darbības 

programmas Uzņēmējdarbība un inovācijas, ieskaitot tehniskās palīdzības 

līdzekļus, ir apstiprināti projekti par kopējo attiecināmo izmaksu summu 157,3 

milj.latu, bet līgumi noslēgti par 156,7 milj.latu. Darbības programmas 

Infrastruktūra un pakalpojumi ietvaros, ieskaitot tehniskās palīdzības līdzekļus, 

ir apstiprināti prijekti par kopējo attiecināmo izmaksu summu 415,2 milj.latu, 

bet noslēgti līgumi par 392,6 milj.latu. 

 

2.3. 2007.-2013.gada plānošanas perioda lielo projektu īstenošana 

Saskaņā ar vadošās iestādes rīcībā esošo aktuālo informāciju kopumā 2007.-

2013.plānošanas periodā paredzēts īstenot 10 lielos projektus, no kuriem 7 

satiksmes nozarē, divus vides aizsardzības nozarē un vienu enerģētikas nozarē. 

2008.gada decembrī Finanšu ministrija no Satiksmes ministrijas saņēma lielā 

projekta Otrā sliežu ceļa būvniecība Skrīveri – Krustpils (Rīga-Krustpils 

iecirknis) iesniegumu, kura kopējās izmaksas plānotas 79 milj. lati, no kurām 

Kohēzijas fonda līdzfinansējums būs 46 milj. lati. Projekta ietvaros paredzēta 

otrasliežu ceļa projektēšana un būvniecība no stacijas Skrīveri līdz stacijai 

Krustpils. Šī projekta īstenošanas rezultātā tiks nodrošināta efektīvāka dzelzceļa 

izmantošana, jo palielināsies kravu pārvadājumu jauda. Papildus dzelzceļa 

līnijas jaudas pieaugumam palielināsies dzelzceļa satiksmes drošība, un lielāki 

kustības ātrumi nodrošinās vietējās un starptautiskās satiksmes plūsmas 

izaugsmi, īpaši tranzīta satiksmē no NVS valstīm uz Latviju un tālāk caur Rīgas 

ostu uz jūras satiksmes galapunktiem. 
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Finanšu ministrija, izskatot projekta iesniegumu, konstatēja, ka ir nepieciešami 

uzlabojumi, līdz ar to Satiksmes ministrijai tika sniegti  priekšlikumi tā 

uzlabošanai. Projekta iesniegumu plānots nosūtīt EK 2009.gada februārī. 

Saskaņā ar sākotnējo laika grafiku bija plānots, ka 2008.gada decembrī Finanšu 

ministrijā tiks iesniegti vēl divi lielo projektu iesniegumi E22 posms Ludza-

Terehova” un „E22 posms Tīnūži-Koknese, kuri paredz autoceļu būvniecību un 

rekonstrukciju. Diemžēl Satiksmes ministrija nav nodrošinājusi nepieciešamos 

pasākumus, lai tiktu apstiprināti grozījumi visos nepieciešamajos plānošanas 

dokumentos un normatīvajos aktos, kas saistīti ar šo projektu ieviešanu, līdz ar 

to nav iespējams iepriekšminētos projektu iesniegumus iesniegt izvērtēšanai 

Finanšu ministrijā kārtībā, kādā to nosaka Ministru kabineta noteikumi. Saskaņā 

ar aktualizēto laika grafiku šos projektus plānots iesniegt tikai 2009.gada 

februārī (skatīt 6.pielikumu). 

2.4. Veiktās atmaksas ES fondu finansējuma saņēmējiem 

2007.-2013.gada plānošanas periodā līdz 2008.gada 31.decembrim jau ir veiktas 

pirmās atmaksas ES fondu finansējuma saņēmējiem. Darbības programmas 

Cilvēkresursi un nodarbinātība ietvaros ir veiktas atmaksas 0,2 milj.latu apmērā 

no pieejamā ES fondu finansējuma. Darbības programmas Uzņēmējdarbība un 

inovācijas ietvaros ir veiktas atmaksas 58,7 milj.latu apmērā no pieejamā ES 

fondu finansējuma. Savukārt darbības programmas Infrastruktūra un 

pakaplojumi ietvaros ir veiktas atmaksas 0,3 milj.latu apmērā no pieejamā ES 

fondu finansējuma. 

 

2.5. 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu un Kohēzijas fonda 

apguves salīdzinājums starp Baltijas valstīm 

Ja salīdzina Latvijas sasniegto progresu 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES 

fondu finansējuma apguvē starptautiskā līmenī, proti ar kaimiņvalstīm Lietuvu 

un Igauniju, tad secināms, ka Latvija pieejamo līdzekļu apguvi ir uzsākusi 

veiksmīgi. Tā līdz 2008.gada 31.decembrim Latvija ir noslēgusi līgumus par 

tikai 12,5% no pieejamā ES fondu finansējuma, tai pat laikā Igaunijas 

sasniegtais rezultāts sastāda 11,7%, bet Lietuvas panāktais progress ir 6,4%. 

(skatīt 26.grafiku). 

 



 

FMzino_120209_ES_fondi; Par Eiropas Savienības finanšu resursu (struktūrfondu un Kohēzijas fonda) apguvi 

32 

 

26.grafiks Kopējā ES fondu līdzekļu apguves progress 2007.-2013.gada plānošanas periodā 

Atskatoties uz sasniegto progresu ES fondu griezumā, tad ERAF ietvaros 

visaugtāko progresu ir uzrādījusi Latvija – noslēgti līgumi par 11,0% no 

pieejamā ES fondu finansējuma. Igaunijas sasniegtais progress sastāda 12,6% no 

pieejamā ES fondu finansējuma, bet Lietuvas sasniegtais progress sastāda 9%, 

ESF ietvaros ievērojamu progresu uzrāda Igaunija – 29,4% no valstij pieejamā 

ES fondu finansējuma. Latvijai noslēgti līgumi ESF ietvaros par 15,4% no 

pieejamā ES fondu finansējuma, savukārt Lietuvai ir noslēgti līgumi par 4,6% 

no valstij pieejamā ES fondu finansējuma. Kohēzijas fonda ietvaros Latvija ir 

uzrādījusi vislabākos rezultātus, proti, noslēgti līgumi par 13,8% no pieejamā 

finansējuma, savukārt Igaunijai fonda ietvaros ir noslēgti līgumi par 4% no 

pieejamā ES fondu finansējuma, bet Lietuvai – par 3,3% no pieejamā ES fondu 

finansējuma. Pirmās 2007.-2013.gada plānošanas periodā veiktās atmaksas 

finansējuma saņēmējiem lielākas ir Lietuvai un sastāda 2,5% no ES fondu 

finansējuma, Latvijai tās ir 1,9% apmērā no ES fondu finansējuma, bet Igaunijai 

1,4% no valstij pieejamā ES fondu finansējuma. ERAF ietvaros visvairāk 

finansējuma saņēmējiem ir atmaksājusi Lietuva – 4,5% no valstij pieejamā ES 

fondu finansējuma, Latvija ir veikusi atmaksas 3,6% apmērā no pieejamā ES 

fondu finansējuma, savukārt Igaunija – 2% apmērā no pieejamā ES fondu 

finansējuma. ESF ietvaros gan Latvija, gan Lietuva ir veikusi ļoti maza apmēra 

atmaksas finansējuma saņēmējiem, savukārt Igaunijas sasniegtais progress 

sastāda 2% no valstij pieejamā ES fondu finansējuma. Arī KF ietvaros Baltijas 

valstu pieprasītie maksājumi no EK līdz 2008.gada 31.decembrim ir niecīgas 

(skatīt 27., 28. un 29.grafiku). Norādām, ka Igaunijas un Lietuvas sniegtie dati ir 

neoficiāli, kā arī dati ir norādīti, iekļaujot tehniskās palīdzības līdzekļus. 
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27.grafiks ES fondu  līdzekļu apguves progress 2007.-2013.gada plānošanas periodā ERAF ietvaros 

 

 

 

28.grafiks ES fondu līdzekļu apguves progress 2007.-2013.gada plānošanas periodā ESF ietvaros 

 

 

 

29.grafiks ES fondu līdzekļu apguves progress 2007.-2013.gada plānošanas periodā KF ietvaros 
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2.6. Mērķa profilos noteikto plānoto uzņemto saistību izpilde līdz 2008.gada 

31.decembrim (n+2/+3 izpilde) 

 

Iepriekšējā Finanšu ministrijas sagatavotajā informatīvais ziņojumā tika iekļauta 

informācija par kopējo ES fondu finanšu apguves grafiku 2007.-2013.gada 

plānošanas perioda finansējumam, kā arī ES fondu finanšu apguves grafiku 

atbildīgās iestādes līmenī, aptverot tās pārziņā esošās ES fondu aktivitātes. 

Atbildīgās iestādes līmeņa ES fondu finanšu apguves grafikā ir fiksēti mērķi 

aktivitāšu apguvei pa ceturkšņiem, nosakot minimālos mērķus ES fondu 

finansējumu uzņemtajām saistībām un to izpildei valsts budžetā nepieciešamo 

finansējuma apjomu, minimālos mērķus veiktajiem maksājumiem finansējuma 

saņēmējam (vai atmaksām valsts budžetā, ja finansējuma saņēmējs ir valsts 

budžeta iestāde), un EK deklarētajiem izdevumiem, kurus atmaksājot rodas 

ieņēmumi valsts budžetā. Šajā ziņojuma sadaļā tiek analizēta informācija par 

atbildīgo iestāžu uzņemto saistību izpildi pret ES fondu finanšu apguves grafikā 

noteikto minimālo slieksni, lai ES fondu apguve būtu sekmīga. Ņemot vērā to, 

ka tikai šobrīd tiek veikti pirmie maksājumi finansējuma saņēmējiem, kā arī tiek 

iesniegtas pirmās izdevumu deklarācijas EK, informācija par EK deklarētajiem 

izdevumiem, kurus atmaksājot rodas ieņēmumi valsts budžetā, un atmaksām 

finansējuma saņēmējiem tiks sniegta nākamajā informatīvajā ziņojumā. 

Darbības programmas Cilvēkresursi un nodarbinātība ietvaros ir veikti 

maksājumi ES fondu saņēmējiem 0,2 milj.latu apmērā, bet mērķa profilos 

atmaksas ES fondu finansējuma saņēmējiem paredzēts sākt uzraudzīt sākot ar 

2009.gadu. Deklarēšana EK mērķa profilos ir plānota, sākot ar 2009.gada 

1.ceturksni. Līdz 2008.gada 31.decembrim ieņēmumi valsts budžetā, kas iekļauj 

arī avansa maksājumus, darbības programmas Cilvēresursi un nodarbinātība 

ietvaros bija 19,3 milj.latu jeb 72,4% no darbības programmas ietvaros mērķa 

profilos plānotā. Darbības programmas Cilvēkresursi un nodarbinātība ietvaros 

mērķa profilos noteikto plānoto uzņemto saistību izpilde līdz 2008.gada 

31.decembrim ir 260,8%, kas nozīmē, ka noteiktā izpilde ir par 36,8 milj.latiem 

labāka kā bija plānots. Plānoto izpildi par 369,3% ir pārsniegusi Veselības 

ministrija, kas plānoto 1,6 milj.latu vietā ir uzņēmusies saistības par 7,8 

milj.latiem. Plānoto izpildi par 333,3% ir pārsniegusi Labklājības ministrija, kas 

5,3 milj.latu vietā uzņēmusies saistības par 22,7 milj.latiem ES fondu 

finansējuma. (skatīt 30. un 31.grafiku). 
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30.grafiks Darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” ietvaros mērķa profilos noteikto 

plānoto uzņemto saistību izpilde līdz 2008.gada 31.decembrim 

 

31.grafiks Darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” ietvaros mērķa profilu izpilde līdz 

2008.gada 31.decembrim 

 

Darbības programmas Uzņēmējdarbība un inovācijas ir veiktas atmaksas ES 

fondu finansējuma saņēmējiem 58,7 milj.latu apmērā, bet mērķa profilos 

atmaksas ES fondu finansējuma saņēmējiem paredzēts sākt uzraudzīt sākot ar 

2009.gadu. Deklarēšana EK mērķa profilos ir plānota, sākot ar 2009.gada 

1.ceturksni. Valsts budžeta ieņēmumi, kas iekļauj avansa maksājumus, darbības 

programmas Uzņēmējdarbība un inovācijas līdz 2008.gada 31.decembrim 

sastādīja 25,9 milj.latus jeb 84,5% no mērķu profilos darbības programmas 

ietvaros plānotā. Darbības programmas Uzņēmējdarbība un inovācijas ietvaros 

mērķa profilos noteikto plānoto uzņemto saistību izpilde līdz 2008.gada 

31.decembrim ir vislabākā no visām darbības programmām, proti, mērķa 

profilos noteikto plānoto uzņemto saistību izpilde līdz 2008.gada 31.decembrim 
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ir 627,3%, kas lielākoties ir pateicoties Ekonomikas ministrijas noteiktā plāna 

pārsniegšanai par 734,3% jeb plānoto 19,7 milj.latu vietā tika uzņemtas saistības 

par 123,5 milj.latiem ES fondu finansējuma (skatīt 32. un 33.grafiku). 

 

 
 

32.grafiks Darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” ietvaros mērķa profilos noteikto 

plānoto uzņemto saistību izpilde līdz 2008.gada 31.decembrim 

 

33.grafiks Darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” ietvaros mērķa profilu izpilde līdz 

2008.gada 31.decembrim 
 

Darbības programmas Infrastruktūra un pakalpojumi ietvaros ir veiktas 

atmaksas ES fondu saņēmējiem 0,3 milj.latu apmērā, kaut arī atmaksas ES 

fondu saņēmējiem tika plānots veikt līdz ar 2009.gada 1.ceturksni. Deklarēšana 

EK mērķa profilos ir plānota, sākot ar 2009.gada 1.ceturksni. Valsts budžeta 

ieņēmumi darbības programmas Infrastruktūra un pakalpojumi ietvaros ERAF 

līdzfinansētajās aktivitātēs un apakškativitātēs ieņēmumi valsts budžetā, kas 

iekļauj avansa maksājumus, sastādīja 59,8 milj.atu jeb 72,4% no mērķa profilos 

līdz 2008.gada 31.decembrim plānotā, savukārt KF līdzfinansētajās aktivitātēs 

un apakšaktivitātēs – 70,3 milj.latu jeb 94,1% no mērķa profilos plānotā. 

Darbības programmas Infrastruktūra un pakalpojumi ietvaros ERAF 

līdzfinansētajās aktivitātēs un apakšaktivitātēs plānoto uzņemto saistību izpilde 

līdz 2008.gada 31.decembrim sastāda 265,9%. Darbības programmas ietvaros 

plānoto ir izpildījušas Veselības ministrija, Labklājības ministrija un Satiksmes 
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ministrija. Satiksmes ministrijas plānoto uzņemto saistību izpilde līdz 2008.gada 

31.decembrim sastāda 1004,9%, proti, plānots tika uzņemties saistības par 14,6 

milj.latu, bet izpilde sastāda 147,4 milj.latu. KF līdzfinansētajās aktivitātēs un 

apakšaktivitātēs plānoto uzņemto saistību izpilde līdz 2008.gada 31.decembrim 

ir sastāda 232,7%  jeb iepriekš plānotais ir pārsniegts par 85 milj.latiem ES 

fondu finansējuma (skatīt 34., 35., 36. un 37.grafiku). 

Kopumā ministriju griezumā mērķa profilos plānoto uzņemto saistību izpildi 

līdz 2008.gada 31.decembrim ir nodrošinājušas Finanšu ministrija, Labklājības 

ministrija, Ekonomikas ministrija, Satiksmes ministrija, Valsts kanceleja, Vides 

ministrija un Veselības ministrija. Plānoto saistību izpilde līdz 2008.gada 

31.decembrim tika nodrošināta par 282,1% no iepriekš plānotā (skatīt 37. un 

38.grafiku).  

 

34.grafiks Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” ERAF ietvaros mērķa profilos 

noteikto plānoto uzņemto saistību izpilde līdz 2008.gada 31.decembrim 

 

 
 

35.grafiks Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” ERAF ietvaros mērķa profilu izpilde 

līdz 2008.gada 31.decembrim 
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36.grafiks Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” KF ietvaros mērķa profilos noteikto 

plānoto uzņemto saistību izpilde līdz 2008.gada 31.decembrim 

37.grafiks Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” KF ietvaros mērķa profilu izpilde 

līdz 2008.gada 31.decembrim 

 

 

 
 

38.grafiks Ministriju kopējo mērķa profilos noteikto plānoto uzņemto saistību izpilde līdz 2008.gada 

31.decembrim 
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39.grafiks Ministriju kopējo mērķa profilu izpilde līdz 2008.gada 31.decembrim 

 

2.7. Par 2009.gadā aktivitātēm, kuru īstenošanas uzsākšana 2009. gada 

laikā būtu atsevišķi izvērtējama 

Ņemot vērā ekonomisko situāciju valstī, 2008. gada 22. decembra Ministru 

kabineta sēdē tika pieņemts lēmums par aktivitātēm, kuru īstenošanas uzsākšana 

2009.gada laikā būtu atsevišķi izvērtējama un pieļaujama tikai pēc Ministru 

kabineta konceptuāla lēmuma (Informācija par Eiropas Savienības fondu 

aktivitātēm, kuru īstenošana papildus izvērtējama saistībā ar ekonomisko 

situāciju valstī 2009.gadā, Nr. 94 §65). 

2009.gada 16.janvārī tika izveidota darba grupa, kurai tika nominēti augtākās 

vadības līmeņa pārstāvi no Finanšu ministrijas, Latvijas Bankas, Ekonomikas 

ministrijas, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas,  Latvijas Darba 

devēju konfederācijas, Latvijas Pašvaldību savienības un Latvijas Tirdzniecības 

un rūpniecības kameras, lai izvērtētu katras attiecīgās apakšaktivitātes vai 

aktivitātes projektu uzsākšanas (turpināšanas) iespējām. Papildus uz darba 

grupas sēdēm tiks aicināti attiecīgās nozares ministrijas, kuras pārziņā esošās 

Eiropas Savienības fondu aktivitātes tiks izskatītas attiecīgajā sēdē, pārstāvji, kā 

arī, konsultējoties ar nozares ministriju, attiecīgās nozares galveno sadarbības 

partneru pārstāvji. Savukārt, EK (Nodarbinātības, sociālo lietu un vienlīdzīgu 

iespēju ģenerāldirektorāta un Reģionālās politikas ģenerāldirektorāta) pārstāvji 

tiks pieaicināti darba grupā ar padomdevēja tiesībām. 

Kopējais termiņš darba grupas lēmumu par aktivitātēm un apakšaktivitātēm 

pieņemšanai tika nolemts 2009.gada 1.ceturksnis. Darba grupa sagatavos 

informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta protokollēmuma projektu (virzītājs  

- Finanšu ministrija) par šāda veida lēmumiem par Ministru kabineta 2008.gada 

22.decembra protokollēmumā (Nr. 94 65.§)  minētajām aktivitātēm: 

– Atbalstīt aktivitātes/apakšaktivitātes īstenošanas uzsākšanu (turpināšanu); 

– Atbalstīt aktivitātes/apakšaktivitātes īstenošanas uzsākšanu (turpināšanu), 

samazinot aktivitātei/apakšaktivitātei plānoto finansējuma apmēru; 

– Atbalstīt aktivitātes/apakšaktivitātes īstenošanas uzsākšanu (turpināšanu), 

izvirzot papildu nosacījumus (attiecībā uz ieviešanas veidu, finansējuma 

saņēmēju, plānotajām atbalstāmajām darbībām un rezultātiem u.c.); 
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– Atteikties no aktivitātes/apakšaktivitātes īstenošanas uzsākšanas 

(turpināšanas) un novirzīt plānoto finansējumu citai 

aktivitātei/apakšaktivitātei. 

 

3. Sistēmas vienkāršošana 

3.1. Uzraudzības un kontroles sistēmas vienkāršošana 

Lai veicinātu vienotu un skaidru pieeju, kā ES fondu vadībā iesaistītās 

institūcijas veic pārbaudes projekta īstenošanas vietās, vadošā iestāde pārskata 

periodā ir izstrādājusi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumu Nr.440 

"Kārtība, kādā vadošā iestāde, sertifikācijas iestāde, sadarbības iestāde vai 

atbildīgā iestāde veic pārbaudi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas 

fonda finansētā projekta īstenošanas vietā" piemērošanas metodiku. Piemērojot 

šo standarta metodiku, tiks mazināta pārmērīgu un nepamatotu prasību 

izvirzīšana finansējuma saņēmējam pārbaudēs projektu īstenošanas vietās, kā arī 

samazināts administratīvais slogs un resursu patēriņš ES fondu vadībā 

iesaistītajās institūcijās.  

Vadošā iestāde virza kārtējo iniciatīvu būtiski vienkāršot ES fondu uzraudzības 

sistēmu, tai skaitā veicot grozījumus Ministru kabineta 2007.gada 10.jūlija 

noteikumos Nr.483 " Eiropas Savienības fondu ieviešanas uzraudzības un 

izvērtēšanas kārtība" un Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos 

„Kārtība, kādā ziņo par struktūrfondu finansēto projektu ieviešanā 

konstatētajām neatbilstībām un pieņem lēmumu par piešķirtā finansējuma 

izlietojumu”, ar mērķi sekmēt ES fondu apguves efektivitāti un līdzekļu 

izlietojuma maksimālu lietderību un caurskatāmību, nodrošinot iespēju 

koncentrēt resursus reālai projektu ieviešanai un uzraudzībai pēc būtības. 

Attiecībā uz ES fondus administrējošajām iestādēm un ES fondu finansējuma 

saņēmējiem tiek paredzēti šādi sistēmas uzlabojumi:  

– Samazināt pārskatu iesniegšanas biežumu visos atskaitīšanās līmeņos – 

sākot ar finansējuma saņēmēja iesniegtajām atskaitēm atbildīgajai vai 

sadarbības iestādei un beidzot ar atskaitēm, ko vadošā iestāde iesniedz 

ministru kabinetā. Līdz šim ES fondu sistēmā ir pastāvējis ikmēneša / 

ceturkšņa atskaitīšanās cikls. Vadošā iestāde piedāvā to aizstāt ar pusgada 

ciklu.  

– Padarīt pārskatu saturu mērķtiecīgāku. Nepieciešams turpmāk izvairīties 

no vadības informācijas sistēmā pieejamās informācijas dublēšanas 

rakstiski iesniedzamos pārskatos. Paredzam, ka iestādēm turpmāk 

vadošajai iestādei būs jāiesniedz nevis vadības informācijas sistēmā 

pieejamu datu apkopojums, bet gan informācijas analīze  un secinājumi 

pēc būtības. Tāpat iespēju robežās tiks noteikti arī vienoti pamatprincipi 

tam, kā jāorganizē finansējuma saņēmēju atskaitīšanās institūcijām, ar ko 

noslēgts līgums par projekta īstenošanu. 
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3.2. Naudas plūsmas vienkāršošana un efektivizēšana  

2008.gada 21.oktobrī Ministru kabinetā apstiprināti grozījumi Ministru kabineta 

2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.418 Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta 

līdzekļi Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī 

maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība (turpmāk 

- noteikumi Nr.418). Grozījumi precizē vadošās iestādes lomu ES fondu 

projektos veikto izdevumu deklarēšanā EK,  vienkāršojot izdevumu deklarācijas 

sagatavošanas un iesniegšanas procesu.  Paredzams, ka saskaņā ar jauno kārtību 

deklarācijas par ES fondu projektos veiktajiem izdevumiem turpmāk EK tiks 

iesniegtas par 10 līdz pat 20 darba dienām ātrāk nekā līdz šim, ievērojami 

veicinot projektos izmaksātā finansējuma (ES fondu līdzfinansējuma daļas) 

ātrāku nonākšanu atpakaļ valsts budžetā. 

Vadošā iestāde ir sagatavojusi papildus priekšlikumus grozījumiem noteikumos 

Nr.418 attiecībā uz maksājumu plūsmu ES fondu projektos. Paredzēts vairāk kā 

divas reizes samazināt kopējo laiku, kurā iestādēm ir jāveic maksājuma 

pieprasījuma pārbaude un atmaksa, kā arī nosakot maksimālo termiņu (5 

darbdienas), kas atvēlēts iestādēm precizēta maksājuma pieprasījuma 

izskatīšanai.  

Vadošās iestādes sagatavotie grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.418 

paredz arī, ka finansējuma saņēmējs turpmāk maksājuma pieprasījumus var 

iesniegt biežāk nekā reizi ceturksnī.  Turklāt, iesniedzot pieprasījumu, nebūtu 

jāgatavo atsevišķs projekta progresa pārskats. Šī norma ievērojami atvieglotu 

gan projekta ieviešanas finansiālos un organizatoriskos nosacījumus, gan arī 

sekmētu straujāku ES fondu finansējuma apriti un apguvi Latvijā.   

Tāpat minētajos grozījumos arī precizēts, ka avansus, kas projektu ietvaros 

izmaksāti iepirkuma līguma izpildītājam iekļauj izdevumu deklarācijā EK. Lai 

arī šobrīd nepastāv skaidrs aizliegums deklarēt šos avansus, vairākas iestādes 

precīza regulējuma trūkuma dēļ ir izvairījušās to darīt. Šis precizējums veicinās 

veikto izdevumu ātrāku nonākšanu atpakaļ valsts budžetā. 

Tai pat laikā, ņemot vērā, ka valsts budžetā pieejamais finansējums ES fondu 

projektu līdzfinansēšanai, priekšfinansēšanai un avansēšanai nav pietiekošs visu 

plānoto pasākumu īstenošanai, vadošā iestāde uzskata, ka nepieciešami stingri 

ierobežojumi finansējuma saņēmējiem piešķirtā priekšfinansējuma un avansa 

apjomam un izlietojumam. Attiecībā uz avansu apjomu pastāv vispārējs 

ierobežojums – 20% no projekta attiecināmajām izmaksām (ja projekta 

īstenošana ilgāka par 1 gadu). Noteikumi ļauj aktivitātes īstenošanas kārtībā 

noteikt citus apjomus un vairākos gadījumos tas ticis darīts, nosakot ievērojami 

lielāku maksimālo avansa apjomu. Taču vairāku aktivitāšu īstenošanas kārtībās 

tas nav ticis ievērots, nosakot ievērojami lielāku maksimālo avansa apjomu. 

Savukārt valsts budžeta iestādes šobrīd var saņemt 100% budžeta 

priekšfinansējumu. Vadošā iestāde uzskata, ka pašreizējos apstākļos ir 
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jānodrošina, lai izmaksātie avansi vai to daļa netiktu ilgstoši turēti projektu 

kontos, bet gan maksimāli ātri un pilnā apjomā ieguldīti projektā. Nepieciešams:  

– Noteikt, ka avansa apjoms nedrīkst pārsniegt apjomu, ko paredzēts 

izmaksāt avansos projekta ietvaros veikto iepirkumu izpildītājiem. Šo 

principu būtu iespēju robežās jāattiecina arī uz valsts budžeta iestāžu 

īstenotajiem projektiem;  

– Noteikt termiņu (4 vai 6 mēneši), kurā finansējuma saņēmējam ar 

maksājuma pieprasījumu vai pieprasījumiem ir jānosedz tam izsniegtā 

avansa apjoms. Jānosaka finansiālas soda sankcijas gadījumos, kad šis 

nosacījums netiek pildīts.  

Šie nosacījumi neattiecas uz projektiem ar komercdarbības atbalstu. 

3.3. Finansiālo nosacījumu finansējuma saņēmējam atvieglošana 

2008.gada 21.oktobrī Ministru kabinetā izskatīja Finanšu ministrijas informatīvo 

ziņojumu "Par prasību Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu 

iepirkumu līgumos atvieglošanu", kurā Finanšu ministrija analizēja ES fondu 

projektu iepirkumu līgumos izpildītājiem izvirzītos nosacījumus par garantijām 

un sniedza priekšlikumus šo nosacījumu atvieglošanai. 

EK 2008.gada nogalē arī ir uzsākusi ES fondu ieviešanas vienkāršošanas 

iniciatīvu, kā viena no būtiskākajām ir piedāvājums atvieglot Padomes 

2006. gada 11. jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus 

noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un 

Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999 (turpmāk – Regula) 

78(2).panta nosacījumus attiecībā uz avansu, kas izmaksāti finansējuma 

saņēmējiem projektos ar komercdarbības atbalstu, deklarēšanu EK. Priekšlikums 

paredz atteikties no jebkādiem apjoma ierobežojumiem attiecībā uz šādiem 

avansiem. Lai arī Regulas grozījumi vēl nav apstiprināti, vadošā iestāde jau ir 

sagatavojusi priekšlikumu grozījumiem LR normatīvajos aktos, kas ļautu šo EK 

priekšlikumu maksimāli efektīvi izmantot gan maksimālai uzņēmējdarbības 

stimulēšanai, gan valsts budžeta atslogošanai.  Paralēli tam vadošā iestāde ir 

sniegusi EK un pārējām dalībvalstīm priekšlikumu vēl vairāk mīkstināt minētā 

panta nosacījumus. 

 

3.4. Turpmākā informīvo ziņojumu izstrāde 

Ņemot vērā pieredzi informatīvo ziņojumu gatavošanā, secināms, ka, lai veiktu 

kvalitatīvu analītisku darbu ar apguves datiem, konstatētu būtiskas novirzes no 

noteiktajiem mērķiem, kā arī tiktu saņemta laicīga, kvalitatīva un saturīgāka 

informācija no atbildīgajām un sadarbības iestādēm,  ir nepieciešams turpmāk 

pāriet un ievērot pusgada uzraudzības ciklu. Vadošā iestāde ir sagatavojusi 

priekšlikumu, iekļaujot to protokollēmumā, ka turpmāk Finanšu ministrija 

informatīvos ziņojumus par ES finanšu resursu (SF un KF) apguvi sniegs reizi 

pusgadā, t.i. 30 darbadienu laikā no dienas, kad noslēdzies kārtējais pārskata 

periods. 
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Pēc informatīvā ziņojuma pieņemšanas zināšanai Ministru kabineta sēdē, 

informatīvais ziņojums un tā pielikumi tiek ievietoti ES fondu mājas lapā. 
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