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Finanšu ministrijas informatīvais ziņojums  

par Eiropas Savienības finanšu resursu 

(SF un KF) apguvi 

 

Šajā ziņojumā iekļauta informācija par Eiropas Savienības struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda īstenošanas gaitu 2007.gada 3.ceturksnī no 01.07.2007. līdz 

30.09.2007. Iepriekšējais Finanšu ministrijas sagatavotais informatīvais 

ziņojums izskatīts Ministru kabineta 2007.gada 14.augusta sēdē (prot.Nr.45, 

21.§). 

 

1. ES struktūrfondu apguve 

1.1. ES struktūrfondu (SF) līdzekļu izlietojums līdz 30.09.2007. 

Jau 2007.gada pirmajā pusē SF projekti bija apstiprināti par visu Latvijai 

pieejamo SF finansējumu. Līdz 30.09.2007. SF finansējuma saņēmējiem 

(projektu īstenotājiem) izmaksāti 226,8 miljoni latu jeb 51,6 % no kopējā 

pieejamā SF finansējuma. Salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni šis rādītājs ir 

palielinājies par 9 procentu punktiem jeb turpat 40 miljoniem latu. Būtiski 

pieauguši maksājumi ERAF un ESF projektos. Abos fondos pieaugums ir par 10 

procentu punktiem salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni un līdz 3.ceturkšņa 

beigām ERAF projektu īstenotājiem izmaksāti 109,5 miljoni latu jeb 40,8%, bet 

ESF projektu īstenotājiem – 49,9 miljoni latu jeb 55,7% no attiecīgā fonda 

kopējā piešķīruma. ELVGF projektos savukārt izmaksāti 52,7 miljoni latu jeb 

81,7% un ZVFI projektos- 14,7 miljoni latu jeb 85,7% no pieejamā fonda 

finansējuma. 

2007.gada 18.septembrī Ministru kabinetā apstiprināti vidēja termiņa pasākumi 

efektīvas Eiropas Savienības SF apguves nodrošināšanai 2008.gadā, kuru starpā 

ir maksājumu veikšanas paātrināšana projektu īstenotājiem (prot. Nr.52 63.§). 

Īsākā termiņā nekā Ministru kabineta 27.06.2006. noteikumos Nr.546 „Kārtība, 

kādā valsts budžetā plāno līdzekļus Eiropas Savienības SF finansēto projektu 

īstenošanai un veic maksājumus” un 20.06.2006. noteikumos Nr.494 „Eiropas 

Savienības SF finanšu vadības nodrošināšanas kārtība” paredzēts turpmāk būs 

jāizskata, jāapstiprina un jāapmaksā SF pieprasījumi, lai veicinātu savlaicīgu 

izdevumu deklarāciju iesniegšanu Eiropas Komisijā. Tas būtiski paātrinās 

maksājumus SF projektu īstenotājiem, tāpēc sagaidāms vēl straujāks maksājumu 

pieaugums nākamajos ceturkšņos. 

Līdz 30.09.2007. SF izdevumi deklarēti  Eiropas Komisijā (EK) 185 miljonu 

latu apmērā jeb 42,2% no kopējā valstij piešķirtā finansējuma. Katra 

struktūrfonda ietvaros 3.ceturksnī nodrošināta izdevumu deklarāciju iesniegšana 
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Eiropas Komisijā. No Komisijas valsts budžetā 3.ceturksnī atmaksāti vien 

ERAF līdzekļi nepilnu 5 miljonu latu apmērā. Pārējos fondos atmaksas valsts 

budžetā 3.ceturksnī nav notikušas. Starpība starp EK deklarētajiem SF 

līdzekļiem un Komisijas veiktajām atmaksām 30.09.2007. bija 60,4 milj. LVL. 

Izvērstu SF finanšu progresu skatīt 1.pielikuma tabulās Nr.1-5. 

 

Lai nodrošinātu efektīvu plānoto SF apguvi 2007.gadā, tajā skaitā n+2 

nosacījuma izpildi un kopējo finanšu progresu, Ministru kabineta 14.08.2007. 

sēdes protokollēmumā noteikts uzdevums atbildīgajiem ministriem līdz 

15.09.2007. noteiktā finanšu apjomā nodrošināt Eiropas Reģionālās attīstības 

fonda un Eiropas Sociālā fonda pieprasījumu iesniegšanu atbildīgajā 

starpniekinstitūcijā no savā pakļautībā un pārraudzībā esošo iestāžu puses 

(prot.Nr.45, 21.§). Saskaņā ar ministru sniegto informāciju minētais uzdevums ir 

izpildīts, nodrošinot ERAF ietvaros SF pieprasījumu iesniegšanu par 16 

miljoniem latu lielākā apmērā un ESF ietvaros SF pieprasījumu iesniegšanu par 

2,2 miljoniem latu lielākā apmērā nekā noteikts protokollēmumā. Izvērstu 

informāciju par protokollēmuma izpildi skatīt tabulā zemāk. 

 

  

14.08.2007. 

MK 

protokollēm

ums 

(prot.Nr.45, 

21.§) 

Saskaņā ar 

ministriju 

sniegto 

informāciju 

Starpība  

(3-2) 

14.08.2007. 

MK 

protokollēm

ums 

(prot.Nr.45, 

21.§) 

Saskaņā ar 

ministriju 

sniegto 

informāciju 

Starpība (6-

5) 

  ERAF     ESF      

1 2 3 4 5 6 7 

Ekonomikas 

ministrija 15 159 000 26 454 581 11 295 581 2 403 000 3 000 000 597 000 

E-lietas 1 263 000 1 801 938 538 938       
Izglītības un 

zinātnes 

ministrija 1 197 000 5 083 841 3 886 841 8 187 000 9 687 408 1 500 408 
Labklājības 

ministrija 198 000 592 279 394 279 5 359 000 5 461 696 102 696 
Reģionālās 

attīstības un 

pašvaldību 

lietu 

ministrija 45 000 563 150 518 150       
Satiksmes 

ministrija 3 168 000 *2 082 097 -1 085 903       
Veselības 

ministrija 326 000 851 894 525 894       
Vides 

ministrija 2 583 000 2 588 412 5 412       

KOPĀ 23 939 000 40 018 192 16 079 192 15 949 000 18 149 104 2 200 104 
* Satiksmes ministrija informāciju nav iesniegusi. Informācijas avots – Centrālā finanšu un līgumu aģentūra. 
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1.2. ES struktūfondu (SF) ieviešanas gaita 

1.2.1. ERAF ieviešana 

1.2.1.1. ERAF atklāto projektu iesniegumu konkursu ieviešana 

Ekonomikas ministrijas pārziņā esošo atklāto konkursu „Siltumapgādes 

sistēmu modernizācija atbilstoši vides prasībām” ietvaros noslēgti līgumi par  

91% no pieejamā ERAF un „Kultūras un vēstures mantojuma efektīva 

izmantošana tūrisma attīstībā” ietvaros noslēgti  līgumi par 101% no pieejamā 

ERAF finansējuma. SF atmaksas pieprasījumi iesniegti par ERAF daļu 417 919 

LVL. 

Satiksmes ministrijas pārziņā esošā atklātā projektu konkursa „Transporta 

sistēmas organizācijas optimizācija un satiksmes drošības uzlabojumi 

apdzīvotās teritorijās” ietvaros līdz 2007.gada 3.ceturkšņa beigām veiktas 

ERAF atmaksas projektu īstenotājiem par 1 568 649.11 LVL jeb 30.9% apmērā 

no šim projektu konkursam pieejamā ERAF finansējuma (pārskata periodā 

progress par 12.9 procentu punktiem). Satiksmes ministrija pievērš īpašu 

uzmanību minētā konkursa uzraudzībai un projektu īstenošanas gaitai, kas 

pašlaik noris veiksmīgi.  

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas pārziņā esošā atklātā 

projektu konkursa „Publisko interneta pieejas punktu attīstība” ietvaros līdz 

30.09.2007. veiktas ERAF atmaksas projektu īstenotājiem par 30 940 LVL jeb 

1.7 % apmērā no šim projektu konkursam pieejamā ERAF finansējuma 

(pārskata periodā progress par 1.7 procentu punktiem).  

 

1.2.1.2. ERAF grantu shēmu ieviešana 

Turpinās projektu īstenošana Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras 

(LIAA) administrēto grantu shēmu „Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju 

attīstībai”, „Komercdarbības pilnveidošana atbilstoši starptautisko standartu 

prasībām”, „Dalītās infrastruktūras izveide”, „Infrastruktūras attīstībai 

nepieciešamo pieslēgumu izveide un rekonstrukcija” un „Konsultāciju 

pakalpojumi” ietvaros. 

LIAA administrētājā grantu shēmā „Komercsabiedrību dalība starptautiskajās 

izstādēs, gadatirgos un tirdzniecības misijās” 2007.gada 3.ceturksnī noslēgti 39 

līgumi par kopējo finansējumu 351 844 LVL apmērā, no tiem ERAF– 246 2911 

LVL. Projektu iesniegumu pieņemšanas termiņš noslēgsies š.g. 28.decembrī. 

 

Valsts Reģionālās attīstības aģentūras administrētās grantu shēmas „Atbalsts 

ieguldījumiem uzņēmumu attīstībā īpaši atbalstāmajās teritorijās” ietvaros noris 

projektu ieviešana. 22.07.2007. Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā iesniegts 

SF pieprasījums par ERAF līdzekļu atmaksu 608 263 LVL apmērā. Nākamie SF 

pieprasījumi tiks iesniegti līdz 22.oktobrim un 22.janvārim. Līdz 30.09.2007. 

projektu īstenotājiem veiktas atmaksas par kopējo summu 7 329 265 LVL (t.sk. 

ERAF – 3 664 632), kas sastāda 83.52% no kopējā grantu shēmas ietvaros 

pieejamā finansējuma. 
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Sociālo pakalpojumu pārvaldes grantu shēmas „Alternatīvo sociālās aprūpes 

un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība” ietvaros līdz 30.09.2007. 

finansējuma pieprasījumi iesniegti par 54,77 % no piešķirtā ERAF finansējuma. 

Kaut gan atmaksas finansējuma saņēmējiem joprojām netika veiktas, 

salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu ir vērojams progress, jo pēc Centrālās 

finanšu un līgumu aģentūras sniegtās informācijas Valsts kasē iesniegti SF 

pieprasījumi par ERAF finansējumu 392 754 LVL jeb 33,26% no ERAF 

līdzekļiem. Pamatojoties uz minēto, prognozējams, ka tuvākajā laikā strauji 

pieaugs atmaksas finansējuma saņēmējiem minētās grantu shēmas ietvaros.   

 

1.2.1.3. ERAF nacionālo programmu ieviešana  

Līdz 30.09.2007. Vides ministrijas pārziņā esošajās nacionālajās programmās:  

- „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar cilvēku  

ekvivalentu līdz 2000” ietvaros veiktas atmaksas projektu īstenotājiem par 

9 491 637 LVL jeb 57.15 % apmērā no pieejamā ERAF finansējuma 

(progress par 17.15 procentu punktiem); 

-  „Likumdošanas prasībām neatbilstošu atkritumu izgāztuvju rekultivācija” 

ietvaros veiktas atmaksas projektu īstenotājiem 1 372 414 LVL jeb 34% 

apmērā no pieejamā ERAF finansējuma (progress par 9.39%); 

- „Ekotūrisma infrastruktūras attīstība potenciālajās Natura 2000 teritorijās” 

veiktas atmaksas projektu īstenotājiem 477 811 LVL jeb 20.14% apmērā no 

pieejamā ERAF finansējuma (progress par 7.14 procentu punktiem). 

Izvērtējot Vides ministrijas pārziņā esošo nacionālo programmu ieviešanas 

rezultātus, vērojams, ka progress saistībā ar iesniegtajiem un apmaksātajiem SF 

pieprasījumiem ir pieaudzis, īpaši nacionālajā programmā „„Ekotūrisma 

infrastruktūras attīstība potenciālajās Natura 2000 teritorijās”. Finansējuma 

apguves progresu kavējuši tādi faktori kā būvdarbu izmaksu pieaugums un 

finansējuma saņēmēju nepilnīgās zināšanas par iepirkuma veikšanas procesu. SF 

apguves rezultātus ietekmē arī tas, ka struktūrfonda pieprasījuma iesniegšana 

notiek tikai pabeidzot projektu, netiek izmantota iespēja pieprasīt starpposmu 

struktūrfonda maksājumus. Bieži vien saņēmēji iesniedz neprecīzas plānotās 

struktūrfonda pieprasījumu iesniegšanas prognozes.  Lai paaugstinātu aktivitāšu 

ieviešanas efektivitāti, Vides ministrija uzņēmusies virssaistības projektu 

īstenošanai visās tās pārziņā esošajās SF nacionālajās programmās.  

 

Līdz 30.09.2007. Satiksmes ministrijas pārziņā esošajās nacionālajās 

programmās: 

- „Valsts pirmās šķiras autoceļu attīstība” ietvaros notiek projektu īstenošana 

un veiktas atmaksas ERAF finansējuma saņēmējiem par  

32 676 486 LVL jeb 96% apmērā no pieejamā ERAF finansējuma (progress 

par 3.3 procentu punktiem). Projektu ietvaros turpmākās finansējuma 

atmaksas paredzēts veikt pēc veicamo darbu pabeigšanas un fiziskas projekta 

pārbaudes. 
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- „Rīgas pilsētas satiksmes vadības, satiksmes drošības infrastruktūras un 

sabiedriskā transporta vadības elementu uzlabošana” ietvaros veiktas 

atmaksas projektu īstenotājiem 1 385 368  LVL apmērā jeb 8.8% no 

pieejamā ERAF finansējumu(progress par 4.8 procentu punktiem). Atmaksu 

līmenis ir tik zems, jo nacionālās programmas projektu ieviešanas gaitu 

ietekmējuši Rīgas Domē radušies sarežģījumi ar īpašumtiesībām,  kā arī  

tādas problēmas kā straujš izmaksu pieaugums būvniecībā un citu projektu 

izmaksu pieaugums, taču šīs problēmas ir tikušas atrisinātas un notiek 

veiksmīga projektu realizācija, līdz ar to tiek plānots, ka finansējums pēc 

četru nacionālās programmas projektu īstenošanas tiks pilnībā apgūts.  

- „Jūras ostu infrastruktūras un jūras pieejamības uzlabošana” ietvaros tiek 

īstenoti divi projekti. ERAF finansējuma saņēmējiem atmaksas veiktas par 1 

572 036 LVL jeb 61.7% no pieejamā ERAF finansējuma (progress par 18.7 

procentu punktiem).  Projektu īstenošanas galvenie šķēršļi – veicamo darbu 

apjoma samazinājums sakarā ar izmaksu pieaugumu būvniecībā un 

neparedzēti darbi, taču kā jau redzams pēc veikto atmaksu progresa, 

problēmas tiek risinātas un nepabeigtie projekti tiek veiksmīgi īstenoti.  

- „Rīgas piepilsētas dzelzceļa pasažieru pārvadājumu ritošā sastāva 

modernizācija” ietvaros veiktas atmaksas par 3 683 173 LVL jeb 43% no 

pieejamā ERAF finansējuma (progress par 23 procentu punktiem). Projektu 

realizācija noris veiksmīgi un projektus plānots īstenot līdz 31.08.2008. 

- „Platjoslu tīklu attīstība ģeogrāfiski attālinātajās teritorijās” ietvaros tiek 

īstenots viens projekts un tiek plānots, ka platjoslu tīkla ierīkošanas darbi tiks 

pabeigti līdz 15.07.2008. vai pat ātrāk, jo pašlaik projekta realizācija norit 

veiksmīgi. 

Jāsecina, ka Satiksmes ministrijas pārziņā esošo nacionālo programmu projektu 

īstenošanas progress ir paātrinājies, jo ir atrisinājušās problēmas, ar kurām 

projekta īstenotāji saskārās iepriekšējā periodā. Taču, ņemot vērā, ka to ietvaros 

jādeklarē ERAF finansējums 20,5 milj. LVL apmērā, otrā līmeņa 

starpniekinstitūcijai – Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai kopā ar Satiksmes 

ministriju jāpievērš pastiprināta uzmanība finansējuma apguves paātrināšanai. 

 

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta pārziņā 

esošajā nacionālajā programmā „Elektroniskās pārvaldes infrastruktūras bāzes 

attīstība un pilnveidošana” līdz 30.09.2007. veiktas atmaksas par 3 058 133 

LVL jeb 32% no pieejamā ERAF finansējuma (progress par 16 procentu 

punktiem). Šīs programmas  ietvaros ir paredzēts ieviest 58 valsts un pašvaldību 

institūciju elektroniskos pakalpojumus. Līdz pārskata perioda beigām tika 

ieviesti 30 e-pakalpojumi. Lielu īpatsvaru sasniedzamā rādītāja apjomā veido 28 

e-pakalpojumi, kurus paredzēts izveidot projekta „E-pārvaldes portfelis” 

ietvaros līdz 2007.gada beigām. 

 

2007.gada 3.ceturksnī vērojams būtisks progress Ekonomikas ministrijas 

pārziņā esošajās nacionālajās programmās: 
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- „Aizdevumi (t. sk. mikrokredīti) komercdarbības uzsākšanai” ietvaros 

Latvijas Hipotēku un zemes banka ir izsniegusi aizdevumus  

3 581 709 LVL apmērā, tādējādi līdz 30.09.2007. kopā izsniegti aizdevumi 

par 11 549 031 LVL; 

- „Aizdevumu garantiju sistēmas attīstība” ietvaros Latvijas Garantiju 

aģentūra izsniegusi 31 aizdevumu garantijas 2 534 427 LVL apmērā, tādējādi 

izsniegtas kopā 113 aizdevumu garantijas par kopēju summu 8 539 746 LVL 

apmērā. Šai nacionālajai programmai 3.ceturksnī palielināts kopējais 

finansējums par 4 430 051 milj. LVL, pārdalot to no nacionālās programmas 

„Riska kapitāla finansējums”. 

- „Riska kapitāla finansējums” ietvaros veiktas 3 riska kapitāla fondu 

investīcijas mazos un vidējos komersantos par kopējo summu 

128 102 LVL, tādējādi kopējais veikto riska kapitāla fondu investīciju skaits 

ir 10 par kopējo summu 785 351 LVL. 

Lai arī finansējuma apguve šo nacionālo programmu ietvaros 3.ceturksnī ir 

uzlabojusies, minēto finanšu instrumentu ieviešana tiek rūpīgi uzraudzīta. 

 

Veselības ministrijas pārziņā esošajā nacionālajā programmā „Primārās 

veselības aprūpes infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana. Neatliekamās 

medicīniskās palīdzības sistēmas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana” 

veiktas atmaksas finansējuma saņēmējiem 48,46 % apmērā no ERAF piešķirtā 

finansējuma (t.i. progress par 3,89 procentu punktiem). Turklāt 2007.gada 

3.ceturkšņa beigās Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā pārbaudes stadijā ir SF 

pieprasījumi par summu 870 163 LVL, kas ir 7,23 % no ERAF finansējuma. 

Šajā pārskata periodā turpinājusies vairāku projektu īstenošana, līdz ar to 

straujāks SF atmaksu pieaugums plānots nākamajos pārskata periodos. Kopumā 

ieviešanas progress vērtējams pozitīvi. 

 

Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošajās nacionālajās programmās  

- „Profesionālās izglītības iestāžu renovācija un mācību aprīkojuma 

modernizācija” un „Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu 

uzlabošana/modernizēšana” veiktas atmaksas attiecīgi 37,6% un 31,71% 

apmērā (progress attiecīgi par 19,2 un 17,53 procentu punktiem). Pēc 

Centrālās finanšu un līguma aģentūras sniegtās informācijas līdz 30.09.2007. 

„Profesionālās izglītības iestāžu renovācija un mācību aprīkojuma 

modernizācija” ietvaros iesniegti un pārbaudes procesā atrodas SF 

pieprasījumi par ERAF finansējumu 1 497 133 LVL, kas ir 58,57% no 

piešķirtajiem ERAF līdzekļiem. 

- „Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu uzlabošana/modernizēšana” 

ietvaros SF pieprasījumi ir 3 114 448 LVL apmērā jeb 67,65 % no piešķirtā 

ERAF finansējuma.  

-  „Atbalsts zinātniskās infrastruktūras modernizēšanai valsts zinātniskajās 

institūcijās” veikti grozījumi, kā rezultātā palielinājies kopējais nacionālās 

programmas finansējums. Papildu finansējums izmantots 4 jaunu projektu 
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īstenošanai. Ievērojot to, ka projektu īstenošana šīs nacionālās programmas 

ietvaros uzsākta tikai 2006.gada nogalē, atmaksas projektos ir zemas, un 

būtisks palielinājums ir sagaidāms tikai 2008.gadā. 

Kā raksturīgāko ERAF apguves problēmu šo nacionālo programmu ietvaros var 

minēt ne tikai projektu īstenotāju nekvalitatīvu un nepilnīgu SF pieprasījumu 

iesniegšanu, kas paildzina to izskatīšanu un attiecīgi kavē atmaksu pieaugumu, 

bet arī pārbaudes procesā konstatētos iepirkuma procedūru reglamentējošo 

normatīvo aktu prasību pārkāpumus, kuru rezultātā rodas neatbilstoši veiktie 

izdevumi, kas nav attiecināmi ERAF finansējuma saņemšanai. Tādējādi atmaksu 

progresa nodrošināšanai Izglītības un zinātnes ministrijai jāturpina cieša 

sadarbība ar SF finansējuma saņēmējiem un jānodrošina otrā līmeņa 

starpniekinstitūcijas – Centrālās finanšu un līgumu aģentūras pieprasītās  

informācijas savlaicīga un kvalitatīva precizēšana. 

 

3.ceturksnī Labklājības ministrijas pārziņā esošajās nacionālajās programmās: 

- „Darba tirgus institūciju pilnveidošana” ietvaros uz 30.09.2007. ir veiktas 

atmaksas SF finansējuma saņēmējiem 42,10 % apmērā  no ERAF piešķirtā 

finansējuma (progress par 4,67 procentu punktiem) un izskatīšanā esošo SF 

pieprasījumu summa ir 1 196 391 LVL (t.sk. virssaistības)  jeb 58,86 % no 

ERAF finansējuma; 

- „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju infrastruktūras un 

aprīkojuma uzlabošana” ietvaros atmaksas finansējuma saņēmējiem ir 

veiktas 15,78 % apmērā (progress 15,78 procentu punkti) no ERAF piešķirtā 

finansējuma. Savukārt Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā izskatīšanā 

esošo SF pieprasījumu summa ir 2 029 935 LVL, kas ir 53,14 % no ERAF 

finansējuma, līdz ar to var prognozēt strauju atmaksu pieaugumu tuvākajā 

laikā; 

- „Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju atbalsts sociālo pakalpojumu 

sistēmas administratīvajām institūcijām vienotas datu bāzes par invalīdiem 

izveidošanai” ietvaros jau līdz iepriekšējā perioda beigām tika veiktas 

atmaksas SF finansējuma saņēmējiem 100% apmērā no piešķirtā 

finansējuma. 

Kopumā Labklājības ministrijas pārziņā esošo aktivitāšu ieviešanas progress 

pārskata periodā vērtējams apmierinoši. 

 

1.2.1.4. Neatbilstoši veiktie izdevumi ERAF projektos 

2007.gada 3.ceturksnī no otrā līmeņa starpniekinstitūcijas – Centrālās finanšu un 

līgumu aģentūras saņemta informācija par vairākos ERAF projektos neatbilstoši 

veiktu valsts budžeta līdzekļu izlietojumu 100 613,05 LVL apmērā, kas 

konstatēts, veicot SF pieprasījuma atmaksu un nav deklarēts EK. Izvērstu 

informāciju skatīt 2.pielikumā. 

 

1.2.1.5. Secinājumi par ERAF ieviešanu: 
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Sadārdzinājumi projektu ietvaros, kas likuši meklēt papildu finansējuma 

iespējas, kā arī veicinājuši projektu ieviešanas laika grafiku maiņu ir viena no 

aktuālākajām problēmām šajā pārskata periodā, kas negatīvi ietekmē projektu 

plānoto īstenošanas gaitu.  

Lai mazinātu riskus, kas saistīti ar SF un KF 2004.-2006.gada plānošanas 

periodā projektu īstenošanā konstatēto izmaksu pieaugumu, š.g. 14.augusta 

Ministru kabineta sēdes protokolā paredzēti vairāki pasākumi, kas jānodrošina 

atbildīgajām ministrijām (prot. Nr.45 21.§).  

Savukārt neatbilstoši veiktie izdevumi, kas, tuvojoties SF pieprasījumu 

iesniegšanas beigu datumam un pieaugot to skaitam, tiek konstatēti arvien 

biežāk, ir aktuālā problēma vairākās aktivitātēs, kas būtiski ietekmē efektīvu SF 

finansējuma apguvi.  

Lai nodrošinātu atbrīvojušos finansējuma apguvi, tiek gatavoti grozījumi 

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.gadam plānošanas periodā”.  

 

1.2.2. ESF ieviešana 

1.2.2.1. ESF atklāto projektu iesniegumu konkursu ieviešana 

Attiecībā uz Labklājības ministrijas pārziņā esošajiem ESF atklātiem projektu 

konkursiem jāsecina, ka, salīdzinot ar 2007.gada 2.ceturkšņa rādītājiem, 

vērojams progress – līgumi par projektu īstenošanu noslēgti 99-100% apmērā no 

konkursu ietvaros pieejamā finansējuma apjoma, SF pieprasījumi iesniegti par 

48-68 % no pieejamā finansējuma, SF projektu īstenotājiem atmaksāti 46-67 % 

no pieejamā finansējuma. Salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni SF 

pieprasījumi iesniegti par 12-14% lielāku finansējuma apjomu un SF projektu 

īstenotājiem atmaksātā finansējuma rādītājs pieaudzis par 11-15 % no pieejamā 

finansējuma. Aktivitāšu griezumā vērojams sekojošs progress: 

 projektu konkursā „Darba prakses vietu nodrošināšana jauniešiem 

bezdarbniekiem” līgumi noslēgti par 99,17% no pieejamā finansējuma, SF 

pieprasījumi iesniegti par 48,02 % no pieejamā finansējuma (par 14,57 

procentu punktiem vairāk nekā iepriekšējā ceturksnī), savukārt atmaksas SF 

finansējuma saņēmējiem veiktas par 46,27 % no pieejamā finansējuma 

(progress par 14,27 procentu punktiem); 

 projektu konkursā „Atbalsts darba tirgus pētījumu veikšanai” līgumi noslēgti 

par 100% no pieejamā finansējuma, SF pieprasījumi iesniegti par 53,85 % no 

pieejamā finansējuma (progress par 14,5 procentu punktiem), savukārt 

atmaksas SF finansējuma saņēmējiem veiktas par 53,85 % no pieejamā 

finansējuma (progress par 15,37 procentu punktiem); 

 projektu konkursā „Subsidēto darba vietu nodrošināšana sociālās 

atstumtības riska grupām” līgumi noslēgti par 100% no pieejamā 

finansējuma, savukārt SF pieprasījumi iesniegti par 68,38 % no pieejamā 
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finansējuma (progress par 12,24 procentu punktiem), bet atmaksas SF 

finansējuma saņēmējiem veiktas par 67,66 % no pieejamā finansējuma 

(progress par 11,66 procentu punktiem).  

 

Labklājības ministrijas pārziņā esošo atklātu projektu konkursu kopējais 

progress vērtējams pozitīvi, pieaudzis iesniegto un apmaksāto SF pieprasījumu 

apjoms. Turklāt Labklājības ministrijas pārziņā esošajās aktivitātēs arvien vairāk 

projektu tuvojas noslēgumam.  

 

Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošajos atklātajos projektu 

konkursos vērojami pozitīvi ESF apguves rādītāji – lielākajā daļā gadījumu 

līgumi noslēgti 96-100% apjomā no pieejamā finansējuma, līdz ar to, salīdzinot 

ar iepriekšējo periodu, rādītāji ir uzlabojušies: 

 projektu konkursā „Izglītības programmu uzlabošana sākotnējā 

profesionālajā izglītībā ekonomikai svarīgās nozarēs” līgumi noslēgti par 

97% no aktivitātei pieejamā finansējuma, SF pieprasījumi iesniegti par 27,83 

% (progress par 16,61 procentu punktiem), savukārt atmaksas SF 

finansējuma saņēmējiem veiktas par 22,34 % no pieejamā finansējuma 

(progress par 12,83 procentu punktiem); 

 projektu konkursā „Studiju programmu īstenošana un studiju procesa 

kvalitātes uzlabošana dabaszinātņu un tehnoloģiju ietilpīgajās nozarēs” 

līgumi noslēgti par 100%, SF pieprasījumi iesniegti par 20,40 % (progress 

par 13,40 procentu punktiem), savukārt atmaksas SF finansējuma 

saņēmējiem veiktas par 18,32 %  (progress par 12,14 procentu punktiem) no 

aktivitātei pieejamā finansējuma; 

 projektu konkursā „Tālākizglītības iespēju paplašināšana ekonomikai 

svarīgās nozarēs” līgumi noslēgti par 96.3 % no aktivitātei pieejamā 

finansējuma, SF pieprasījumi iesniegti par 32,01 % (progress par 21,11 

procentu punktiem), savukārt atmaksas SF finansējuma saņēmējiem veiktas 

par 30,56 % (progress par 22,02 procentu punktiem); 

 projektu konkursā „Atbalsts akadēmiskā personāla un profesionālās 

izglītības pedagogu tehnoloģiskai praksei uzņēmumos” līgumi noslēgti par 

100%, SF pieprasījumi iesniegti par 25,62 % (progress par 19,06 procentu 

punktiem), savukārt atmaksas SF finansējuma saņēmējiem veiktas par 22,44 

% (progress par 17,31 procentu punktiem); 

 projektu konkursā „Atbalsts mācību prakses īstenošanai profesionālās 

izglītības un augstākās izglītības studentiem” līgumi noslēgti par 98% no 

pieejamā finansējuma, SF pieprasījumi iesniegti par 18,02 % (progress par 

7,77 procentu punktiem), savukārt atmaksas SF finansējuma saņēmējiem 

veiktas par 16,82 % (progress par 7,24 procentu punktiem); 

 projektu konkursā „Profesionālās orientācijas un konsultēšanas pasākumi 

izglītības iestādēs” līgumi noslēgti par 98%, SF pieprasījumi iesniegti par 

44,20 % (progress par 17,25 procentu punktiem), kamēr atmaksas SF 
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finansējuma saņēmējiem veiktas par 40,01 % no pieejamā finansējuma 

(progress par 15,52 procentu punktiem); 

 projektu konkursā „Pedagoģiskās korekcijas programmu attīstība un 

ieviešana” līgumi noslēgti par 100%, SF pieprasījumi iesniegti par 22,65 % 

(progress par 4,15 procentu punktiem), atmaksas SF finansējuma saņēmējiem 

veiktas par 22,03 % no pieejamā finansējuma (progress par 4,09 procentu 

punktiem).  

 projektu konkursā „Jauniešu ar speciālām vajadzībām integrēšana izglītības 

sistēmā” līgumi ir noslēgti par 98,7%, SF pieprasījumi iesniegti par 23,31 % 

(progress par 6,06 procentu punktiem), atmaksas SF finansējuma saņēmējiem 

veiktas par 22,31 % no pieejamā finansējuma (progress par 5,88 procentu 

punktiem).   

 

Salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni, SF pieprasījumi iesniegti par 4-22 % 

lielāku finansējuma apjomu un SF projektu īstenotājiem atmaksātā finansējuma 

rādītājs pieaudzis par 4-21 % no pieejamā finansējuma. 

 

1.2.2.2. ESF grantu shēmu ieviešana 

Vērtējot informāciju par ieviešanas progresu tajās grantu shēmās, kuru ietvaros 

jau tiek īstenoti ESF projekti, attiecībā uz Labklājības ministrijas pārziņā 

esošajām grantu shēmām jāsecina, ka to īstenošanas progress ir atšķirīgs: 

- „Pētījumu veikšana par sociāli atstumto grupu iespējām darba tirgū” 

ietvaros līgumi noslēgti par 100%, finansējuma pieprasījumi iesniegti par 

59,54 % (progress par 20,54 procentu punktiem), atmaksas finansējuma 

saņēmējiem veiktas par 30,46 % no pieejamā finansējuma (progress par 1,99 

procentu punktiem); 

- „Motivāciju programmas sociālās atstumtības riska grupām” ietvaros līgumi 

noslēgti par 95,54%, finansējuma pieprasījumi iesniegti par 31,93 % 

(progress par 10,03 procentu punktiem), atmaksas finansējuma saņēmējiem 

veiktas par 20,23 % (progress par 6,23 procentu punktiem) no pieejamā 

finansējuma; 

-  „Konsultācijas un apmācība komercdarbības un pašnodarbinātības 

uzsākšanai” ietvaros līgumi noslēgti par 95,5%, finansējuma pieprasījumi 

iesniegti par 50,75 % (progress par 15,75 procentu punktiem), atmaksas 

finansējuma saņēmējiem veiktas par 22,19 % (progress par 5,39 procentu 

punktiem) no pieejamā finansējuma; 

- „Sociālā darba speciālistu apmācības” ietvaros līgumi noslēgti par 100%, 

finansējuma pieprasījumi iesniegti par 26,57 % (progress par 17,57 procentu 

punktiem), atmaksas finansējuma saņēmējiem veiktas par 21,81 % no 

pieejamā finansējuma (progress par 12,81 procentu punktiem); 

- „Profesionālās rehabilitācijas programmu paplašināšana, iekļaujot 

informācijas un komunikācijas tehnoloģiju atbalstu invalīdiem” ietvaros 

līgumi noslēgti par 100%, savukārt finansējuma pieprasījumi iesniegti par 
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18,62 % (progress par 7,62 procentu punktiem), atmaksas finansējuma 

saņēmējiem veiktas par 16,23 % no pieejamā finansējuma (progress par 7,23 

procentu punktiem); 

- „Sociālās rehabilitācijas programmu izstrāde un ieviešana” ietvaros līgumi 

noslēgti par 100%, finansējuma pieprasījumi iesniegti par 49,31 % (progress 

par 14,74 procentu punktiem), bet atmaksas finansējuma saņēmējiem veiktas 

par 27,94% no pieejamā finansējuma. 

 

Salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni, Labklājības ministrijas pārziņā esošajās 

grantu shēmās vērojams progress finanšu līdzekļu apguvē, kas skaidrojams ar 

efektīvām apmācībām SF finansējuma saņēmējiem par SF pieprasījumu 

aizpildīšanas prasībām. 

 

Attiecībā uz ESF grantu shēmas ieviešanas progresu Ekonomikas ministrijas 

pārziņā esošajā grantu shēmā „Nodarbināto personu kvalifikācijas un 

pārkvalifikācijas veicināšana” līgumi par projektu īstenošanu noslēgti par 

91,65%, finansējuma pieprasījumi ir iesniegti par 47,40 % (progress par 2,69 

procentu punktiem), savukārt atmaksas finansējuma saņēmējiem veiktas par 

46,21 % no pieejamā finansējuma (progress par 3,25 procentu punktiem).  

 

1.2.2.3. ESF nacionālo programmu ieviešana 

Visu ESF nacionālo programmu ietvaros līgumi noslēgti par visu pieejamo 

finansējumu. 

Izglītības un zinātnes ministrijas rādītāji iesniegto SF pieprasījumu un veikto 

atmaksu kontekstā ir atbilstoši 22 – 67 % robežās abos minētajos rādītājos. 

Rādītāji ir labi, salīdzinot ar š.g. 2.ceturksni, ņemot vērā to, ka divās SF 

nacionālajās programmās SF pieprasījumu iesniegšana uzsākta tikai 2007.gada 

2.ceturksnī. 

 

2007.gada 3.ceturksnī turpinās SF pieprasījumu iesniegšana Ekonomikas 

ministrijas pārziņā esošās nacionālās programmas „Nodarbināto 

pārkvalifikācijas un kvalifikācijas paaugstināšanas veicināšana, nodrošinot uz 

nozari orientētas apmācības” ietvaros un tie ir 1,44 % no kopējām attiecināmām 

izmaksām (progress par 1,04 procentu punktiem) savukārt atmaksas finansējuma 

saņēmējiem veiktas par 1,44 % no pieejamā finansējuma (progress par 1,44 

procentu punktiem). Turpinās finansējuma apguve nacionālajā programmā 

„Apmācības un konsultācijas komercdarbības un pašnodarbinātības 

uzsācējiem”, kur SF pieprasījumi iesniegti par 37, 65 % no kopējā nacionālās 

programmas finansējuma un atmaksas finansējuma saņēmējiem veiktas par 

37,65 % no pieejamā finansējuma. 

 

Labklājības ministrijas pārziņā esošo nacionālo programmu progress 

vērtējams pozitīvi, jo SF pieprasījumu un veikto atmaksu apjoms ir robežās no 

72 % līdz 89% no pieejamā finansējuma apjoma. Turklāt daļa no Labklājības 
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ministrijas pārziņā esošo ESF nacionālo programmu projektiem beigsies 

2007.gadā, līdz ar to pēc esošā progresa ir prognozējams, ka finansējuma apguve 

notiks atbilstoši plānotajam. 

 

1.2.2.4. Neatbilstoši veiktie izdevumi ESF projektos 

2007.gada 3.ceturksnī no Valsts izglītības attīstības aģentūras saņemta 

informācija par vairākos ESF projektos neatbilstoši veiktu valsts budžeta 

līdzekļu izlietojumu 107368.90 LVL apmērā, kas konstatēts, veicot SF 

pieprasījumu atmaksu un nav deklarēts EK.  

 

1.2.2.5. Secinājumi par ESF ieviešanu: 

Joprojām saglabājas vērā ņemama starpība starp projektiem piesaistīto 

finansējumu un veiktajām atmaksām projektu īstenotājiem ESF, kas nav 

apmierinoši. Salīdzinoši zemos rādītājus SF apguvē ietekmējuši šādi faktori: 

- ilgstošs iesniegto projektu dokumentu izskatīšanas laiks, lai pārbaudītu to 

atbilstību iesniegtajiem SF pieprasījumiem; 

- projektu īstenošanas faktiskā nobīde no sākotnēji plānotā, līdz ar ko tiek 

veikti grozījumi līgumos, projektos utt., kas rada papildu slogu gan projektu 

īstenotājiem, gan fondu administrēšanā iesaistītajām institūcijām;  

- neskaidrības iepirkuma procesa veikšanā. 

Lai risinātu iepriekš minētās problēmas, jāturpina stingra aktivitāšu ieviešanas 

uzraudzība, t.sk. līdz š.g. beigām jāpieņem lēmums par finansējuma pārdali no 

aktivitātēm, kuras īstenojas lēni, uz aktivitātēm ar ievērojamiem SF apguves 

rādītājiem, lai nodrošinātu SF finansējuma efektīvu izmantošanu. 

 

1.2.3. ELVGF ieviešana 

10.07.2007.-15.08.2007. izsludināta projektu iesniegumu pieņemšana aktivitātē 

„Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes zonā zvejojošo zvejas kuģu 

nodošana sadalīšanai vai izmantošanai bezpeļņas mērķiem ārpus zvejniecības”. 

22.08.2007. izsludināta projektu iesniegumu pieņemšana aktivitātē “Integrētās 

lauku attīstības izmēģinājuma stratēģijas”.  

 

Vērtējot ELVGF pasākumu ietvaros veiktās atmaksas finansējuma saņēmējiem, 

var secināt, ka vislabākie rezultāti sasniegti pasākumu „Investīcijas 

lauksaimniecības uzņēmumos” un „Atbalsts jaunajiem zemniekiem” ietvaros – 

veikto atmaksu summas ir attiecīgi 82% un 99% no apstiprināto projektu 

finansējuma. Pasākuma „Lauksaimniecības produktu pārstrādes un mārketinga 

uzlabošana” ietvaros projektu īstenotājiem veiktas atmaksas no ELVGF 80% 

apmērā no apstiprināto projektu finansējuma. 

 

Pārējos ELVGF pasākumos vērojamais pasākumu īstenošanas progress ir šāds: 

- „Lauku teritorijas pārveidošana un attīstības veicināšana” ietvaros 

apstiprināts projektu finansējums par 120% no pasākumam pieejamā 
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finansējuma, savukārt atmaksas veiktas par 62% no apstiprināto projektu 

finansējuma; 

- „Mežsaimniecības attīstība” ietvaros apstiprināts projektu finansējums par 

137% no pasākumam pieejamā finansējuma un veikto atmaksu apjoms ir 

56% no apstiprināto projektu finansējuma; 

- „Vietējo rīcību attīstība” ietvaros apstiprināts projektu finansējums par 67% 

no pasākumam pieejamā finansējuma, veikto atmaksu apjoms ir 6% no 

apstiprināto projektu finansējuma; 

- „Apmācības” ietvaros apstiprināts projektu finansējums par 93% no 

pasākumam pieejamā finansējuma, veikto atmaksu apjoms – 76% no 

apstiprināto projektu finansējuma. 

 

1.2.3.1. Secinājumi par ELVGF ieviešanu: 

Kopumā ELVGF pasākumu ieviešana notiek ļoti sekmīgi. Notiek stingra 

aktivitāšu ieviešanas uzraudzība, t.sk., savlaicīgi tiek pieņemti lēmumi par 

finansējuma pārdali. Ir vērojams ievērojams progress tajos pasākumos, kur 

iepriekšējā pārskata periodā līdzekļu apguve nebija bijusi veiksmīga, piemēram, 

4.6.pasākumā „Vietējo rīcību attīstība” apstiprinātais finansējuma apjoms no 

pasākumam pieejamā finansējuma pārskata periodā palielinājies par 44%, kā arī 

4.7.pasākumā „Apmācības” apmaksāto pieteikumu finansējums attiecībā pret 

apstiprināto projektu finansējuma pārskata periodā palielinājies par 39%.  

Kopumā ELVGF ietvaros apstiprināti projekti 114% apmērā, izmantojot gan 

pieejamo ELVGF finansējumu, gan uzņemtās virssaistības. Līdz ar to var 

prognozēt, ka finansējums ELVGF ietvaros tiks apgūts pilnībā. 

 

1.2.4. ZVFI ieviešana 

Vērtējot ZVFI pasākumu ietvaros veiktās atmaksas finansējuma saņēmējiem, 

var secināt, ka vislabākie rezultāti sasniegti pasākumu „Zvejas intensitātes 

sabalansēšana” un „Piekrastes zvejas attīstība, sociāli ekonomiskie pasākumi, 

atbalsts zvejas aktivitāšu pagaidu pārtraukšanai un citas finansiālas 

kompensācijas, jaunu noieta tirgu apgūšanas veicināšana un atbalsts ražotāju 

organizācijām” ietvaros – veikto atmaksu summas ir attiecīgi 93% un 90% no 

apstiprināto projektu finansējuma.  

Pārējos ZVFI pasākumos ir vērojams šāds progress: 

- pasākuma „Flotes atjaunošana un zvejas kuģu modernizēšana” ietvaros 

apstiprināts projektu finansējums par 75% no pasākumam pieejamā 

finansējuma, savukārt atmaksas veiktas par 73% no apstiprināto projektu 

finansējuma; 

- pasākuma „Zvejas un akvakultūras produktu apstrādes un mārketinga, zvejas 

ostu aprīkojuma un akvakultūras attīstība” ietvaros ir apstiprināts projektu 

finansējums par 75% no pasākumam pieejamā finansējuma, atmaksas veiktas 

par 60% no apstiprināto projektu finansējuma. Šī pasākuma ietvaros: 

 aktivitātē „Zvejas un akvakultūras produktu apstrādes un mārketinga 

uzlabošana” apstiprināts projektu finansējums par 124% no pasākumam 
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pieejamā finansējuma. Savukārt atmaksas veiktas par 63% no apstiprināto 

projektu finansējuma; 

 aktivitātē „Zvejas ostu aprīkojums” apstiprināts projektu finansējums par 

100% no pasākumam pieejamā finansējuma  un veiktas atmaksas par 51% 

no apstiprināto projektu finansējuma; 

 aktivitātē „Akvakultūras attīstība” apstiprināts projektu finansējums par 

75% no pasākumam pieejamā finansējuma un veiktas atmaksas par 73% 

no apstiprināto projektu finansējuma. 

 

1.2.4.1. Secinājumi par ZVFI ieviešanu: 

Secināms, ka kopumā ZVFI pasākumu ieviešana norit sekmīgi. Tāpat kā 

ELVGF fondā arī ZVFI stingri tiek uzraudzīta aktivitāšu ieviešana, lai 

konstatētu problēmas un tās risinātu, tādējādi pašlaik saskaņošanā ir grozījumi 

par finansējuma pārdali no pasākumiem „Zvejas un akvakultūras produktu 

apstrāde un mārketinga uzlabošana, zvejas ostu aprīkojums un akvakultūra” un 

„Piekrastes zvejas attīstība, sociāli ekonomiskie pasākumi, atbalsts zvejas 

aktivitāšu pagaidu pārtraukšanai un citas finansiālas kompensācijas, jaunu 

noieta tirgu apgūšanas veicināšana un atbalsts ražotāju organizācijām” uz 

pasākumu „Zvejas intensitātes sabalansēšana”. ZVFI ietvaros vērojams lielākais 

izmaksātais finansējuma apjoms SF saņēmējiem un līdzīgs progress tiek 

prognozēts turpmāk. 

 

1.3. SF auditi 

1.3.1.ESF auditi 

24.-28.09.2007 Latvijā norisinājās Eiropas Komisijas (EK) Nodarbinātības un 

sociālo lietu ģenerāldirektorāta sistēmas audits ar mērķi veikt pārbaudes SF 

vadībā iesaistītajās institūcijās, kas administrē Eiropas Sociālā fonda līdzekļus. 

 Kopējais audita mērķis bija pārbaudīt Latvijā izveidotās SF vadības un 

kontroles sistēmas darbību ieviešanas līmenī, kā arī novērtēt EK 2001. gada 2. 

marta regulas Nr.438/2001 10.panta ietvaros veikto auditu efektivitāti. Tāpat 

audita laikā auditori veica pārbaudes par iepriekšējo sistēmas auditu laikā 

izteikto rekomendāciju ieviešanu. Audita ziņojuma projektu EK plāno nosūtīt 

saskaņošanai 2007.gada beigās. 

 

1.3.2. ERAF auditi 

10.-14.09.2007.  Latvijā norisinājās EK Reģionālās politikas ģenerāldirektorāta 

audits ar mērķi veikt pārbaudes SF vadībā iesaistītajās institūcijās, kas 

administrē Eiropas Reģionālās attīstības fonda, kā arī Kohēzijas fonda līdzekļus. 

 Audita laikā auditori veica pārbaudes par 2006.gada septembrī Eiropas 

Komisijas veikto ERAF un KF iepirkumu auditu un sistēmas auditu laikā 

izteikto rekomendāciju ieviešanu. Audita ziņojuma projektu EK plāno nosūtīt 

saskaņošanai 2007.gada beigās. 
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2. KF apguve 

2.1. KF apguves finanšu progress 

Līdz 2007.gada 30.septembrim no EK saņemti 343,4 miljoni eiro – 48,32% no 

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

savukārt izpildītājiem noslēgto līgumu ietvaros izmaksāti 290,4 miljoni  eiro – 

40,86% no finansējuma. Izvērstu KF finanšu progresu skatīt pielikumā tabulās 

Nr.7-10.  

 

2.2. KF projektu īstenošana 

Transporta nozarē  27.septembrī Lilastē tika atklāts jaunais Saulkrastu 

apvedceļš, kas ir lielākais no jauna būvētais infrastruktūras objekts kopš 

1991.gada. Līdz ar to ir veiksmīgi noslēdzies projekts „Saulkrastu apvedceļa 

būvniecība un Via Baltica autoceļa uzlabojumi no km 21,05 (Lilaste) līdz km 

40,57 (Skulte) uz valsts galvenā autoceļa A1 (Rīga – Ainaži)”. Apvedceļā ir 17 

dažādas satiksmes būves - tilti, satiksmes pārvadi, gājēju tuneļi un pievedceļi 

kopumā 13 km garumā. Uzbūvēti 7 divlīmeņu ceļa pārvadi ar apgaismojumu, kā 

arī 4 jauni tilti – pār Inčupi, Ķīšupi, Aģi, Pēterupi un divi - pār Mazupīti. 

Būvdarbi finansēti no valsts budžeta un KF. Projekta kopējās izmaksas ir 94,5 

miljoni latu. KF līdzfinansējums ir 28 miljoni latu. Sadārdzinājums no sākotnēji 

plānotā budžeta ir 60 miljoni latu, un tas pārsniedz sākotnēji plānotās izmaksas 

2,7 reizes.   

27.septembrī tika atklāts projekta „TEN autoceļu tīkla uzlabojumi, 1.projekts” 

ietvaros rekonstruētais autoceļa posms Skulte – Svētciems, kas ir pirmais no 

projekta 4 rekonstruējamajiem posmiem. Šī autoceļa posma izbūves izmaksas 

sasniedza 31,25 miljonus latu. KF līdzfinansējums 17,60 miljoni latu. 

 

Vides nozarē pabeigti visi darbi projektā „Ūdens apgādes un kanalizācijas 

pakalpojumu attīstība Jelgavā”. Projekta ietvaros veikta dzeramā ūdens 

apgādes, kanalizācijas tīklu un notekūdeņu attīrīšanas sistēmas rekonstrukcija un 

paplašināšana Jelgavā.  

Projektu „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Austrumlatgales reģionā” un 

„Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Dienvidlatgales reģionā” ietvaros 

pabeigta poligonu izbūve un ierīkotas reversās osmozes iekārtas.  

Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, II kārta” ietvaros uzsākta 

aizbīdņu un hidrantu nomaiņa, kā arī ūdensvada un kanalizācijas tīklu 

paplašināšana Gāliņciemā. 

Projektā „Malienas reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošana” būvdarbu 

līguma ietvaros ir pabeigta atkritumu krātuves izbūve, ir veikti infiltrāta sūkņu 

stacijas montāžas darbi. Ir uzsākti Malienas reģiona 59 izgāztuvju rekultivācijas 

darbi. 

Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, III kārta” ietvaros uzsākta Hanzas 

ielas kanalizācijas kolektora būvniecība un uzstādīti četri ģeneratori, norit 

labiekārtošanas darbi. 

http://www.esfondi.lv/kartoteka.php?id=712&action=project&idp=76
http://www.esfondi.lv/kartoteka.php?id=712&action=project&idp=76
http://www.esfondi.lv/kartoteka.php?id=712&action=project&idp=76
http://www.esfondi.lv/kartoteka.php?id=712&action=project&idp=76
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Kopumā šajā ceturksnī noslēgti divpadsmit iepirkumu līgumi vides nozares 

projektos un pieci - transporta nozares projektos.  

 

Noslēdzies pēc KF vadošās iestādes pieprasījuma veiktais pētījums „Eiropas 

Savienības fondu līdzfinansēto infrastruktūras projektu ieviešanas izmaksu 

pieauguma riski un to ietekme uz projektu īstenošanu” Pētījumā tika izvirzīti 

šādi priekšlikumi:  

- lai samazinātu spiedienu uz būvniecības izmaksām, valsts un pašvaldību 

lielos investīciju projektus ir jāiekļauj vidēja termiņa budžetā un jānosaka to 

īstenošanas prioritāro secību, ņemot vērā budžeta fiskālos un būvniecības 

jaudu ierobežojumus;  

- veikt regulāru makroekonomisko un būvniecības nozares rādītāju prognozes 

uzturēšanu un aktualizēšanu;  

- veikt būvniecības izmaksu aktualizēšanu un prognozēšanu katrā projekta 

realizācijas stadijā,  

- ilgtermiņā atteikties no specifisku materiālu norādīšanas iepirkumos, nosakot 

tikai, kādam galarezultātam ar noteiktiem parametriem ir jābūt sasniegtam; 

- nodrošināt tāmju caurskatāmību un salīdzināmību, skaidri izdalot 

pamatizmaksu pozīcijas;  

- veikt projekta sadalīšanu vai apvienošanu lotēs, tādejādi ietekmējot 

iepirkuma cenu;  

- veikt būvniecības izmaksu indeksēšanu būvniecības procesā līgumiem virs 

viena gada;  

- sistematizēt būvniecības iepirkumu konkursu organizēšanu;  

- pilnveidot pretendentu kvalifikācijas noteikšanas kritērijus u.c. 

Finanšu ministrijā, lai uzlabotu KF administrēšanas efektivitāti un kvalitāti un 

lai apzinātu un novērstu riskus, turpinās KF administrēšanas procesu 

novērtēšana un risku vadības sistēmas izveide un ieviešana. Ir noslēdzies pēc KF 

vadošās iestādes pieprasījuma organizētais atklātais konkurss „Eiropas 

Savienības fondu administrēšanas funkciju nodrošināšanas un efektivitātes 

analīze Finanšu ministrijā” un atklātais konkurss „Revīzijas pakalpojumi KF 

vadošajai iestādei Latvijā”. 

3.ceturksnī organizēti KF vadībā iesaistītajām institūcijām dažādi semināri un 

kursi, piemēram, iekšējo auditoru kursi, starptautiskie revīzijas standarti, 

grāmatvedība, iepirkumu organizēšana u.c., kā arī tika apmeklētas konferences 

par KF specifiskajiem jautājumiem.  

 

2.3. Secinājumi par KF projektu īstenošanu 

Pēc Eiropas Savienības Reģionālās politikas komisāres D.Hībneres atzinuma KF 

līdzekļu apguvē Latvija šobrīd ir viena no līderēm jauno ES dalībvalstu starpā. 

Šajā ceturksnī KF atbalsta saņēmējiem izmaksāti 35 miljoni eiro, kas ir 

ievērojami, tādējādi nodrošinot stabilu un vienmērīgu finansējuma plūsmu 
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atbalsta saņēmējiem atbilstoši plānotajam. Fiziskais progress projektos kopumā 

ir saskaņā ar plānoto.   

 

2.4. KF apguvē identificētie riski un problēmjautājumi, to risinājumi. 

Būtisks problēmjautājums KF apguvē vēl joprojām ir izmaksu pieaugums, ko 

sekmē arī konkurences trūkums būvniecības nozarē. Saskaņā ar Vides 

ministrijas sniegto informāciju projektā „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana 

Piejūras reģionā” 2007.gada jūlijā – augustā atvērto iepirkumu konkursu 

iespējamās līgumu cenas pārsniedz projektā plānoto budžetu, veidojot līdzekļu 

iztrūkumu 3,8 miljonu latu apmērā. Tāpat, lai nodrošinātu 2008.gadā iztrūkstošā 

finansējuma daļu, ir nepieciešams 2008.gadā rast papildu līdzekļus no valsts 

budžeta 7,8 miljonu latu apmērā projekta „Ventspils ūdenssaimniecības 

attīstība, II kārta” realizēšanai. Izmaksu pieaugums ir arī projektā 

„Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, III kārta”, kurā noslēgto līgumu summas un 

atvērto konkursu paredzētas kopējās izmaksas pārsniedz projektā plānoto 

budžetu par 1,7 miljoniem latu. Šajā gadījumā problēma tiek risināta, 

sadarbojoties ar Rīgas Domi un SIA „Rīgas ūdens”. Vides ministrija šobrīd ir 

uzsākusi darbu pie Informatīvā ziņojuma sagatavošanas Ministru kabinetam par 

sadārdzinājuma apmēriem ES KF finansēto vides projektu ietvaros.  

 

Kā vēl vienu risku var minēt projektu izpildes termiņu kavēšanu, kas attiecīgi 

kavē kopējo projekta ieviešanu un pabeigšanu plānotajā termiņā. Saskaņā ar 

Vides ministrijas sniegto informāciju projekta „Ventspils siltumapgādes 

sistēmas attīstība” ietvaros 02.08.2007. ir beidzies termiņš līgumam, kas netika 

pagarināts, bet izpildītājs vēl izstrādā iepirkuma dokumentāciju koģenerācijas 

stacijas kompleksa un saistvada projektēšanai būvniecībai. Šāda iepirkuma 

dokumentācijas izstrādes kavēšanās novilcina būvdarbu konkursu izsludināšanu 

un līdz ar to arī rada risku pārsniegt projekta kopējo darbu izpildes termiņu. 

Iesaistītās iestādes pastāvīgi tiek aicinātas novērst šādus gadījumus, tai skaitā 

izmantojot savā rīcībā esošos sankciju instrumentus.  

Arī  transporta nozares projektā „Vilcienu kustības vadības sistēmas 

modernizācija (Latvijas Austrumu – Rietumu dzelzceļa koridors)” ilgstoši tiek 

kavēta atsevišķu darbu izpilde saskaņā ar  Darba programmu, t.sk. tiek kavēta 

tehnisko dokumentu izstrāde. 

Projektā „Austrumu – Rietumu dzelzceļa koridora iecirkņu sliežu ceļa 

rekonstrukcija” galvenās problēmas ir saistītas ar dzelzsbetona gulšņu 

defektiem. Pārbaudītie gulšņi neiztur 25 tonnas uz ass slodzi prasību. Saskaņā ar 

Satiksmes ministrijas sniegto informāciju, šobrīd ar piegādātāju tiek risināts 

jautājums par defektīvo gulšņu nomaiņu. Uz sliežu ceļa tiek veikta pastiprināta 

defektīvo gulšņu uzskaite un novērošana. Ja konsorcijs nenovērsīs problēmas ar 

gulšņiem un nesegs zaudējumus, VAS „Latvijas dzelzceļš” plāno lauzt līgumu 

un vērsties tiesā par zaudējumu piedziņu. Lai īstenotu projektu atbilstoši EK 

lēmumam, savlaicīgi tiks sludināts jauns atklāts konkurss par gulšņu piegādi. 
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Lai mazinātu riskus, kas saistīti ar SF un KF 2004.-2006.gada plānošanas 

periodā projektu īstenošanā konstatēto izmaksu pieaugumu, š.g. 14.augusta 

Ministru kabineta sēdes protokollēmumā paredzēti vairāki pasākumi, kas 

jānodrošina atbildīgajām ministrijām (prot. Nr.45 21.§). 

 

2.5. KF auditi 

12.septembrī EK veica papildus pārbaudi saistībā ar 2007.gada jūnija audita 

misiju. Tika nosūtīta dalībvalsts atbilde attiecībā uz sākotnējiem konstatējumiem 

par Eiropas Revīzijas palātas veikto revīziju par ES strukturālās politikas 

pirmsiestāšanās finanšu instrumentu (ISPA). 

 

 

3. Eiropas Savienības fondu plānošanas dokumentu un normatīvo aktu 

2007-2013.gada plānošanas periodam izstrādes gaita 

3.1. 2007.-2013. gada Eiropas Savienības fondu plānošanas dokumentu virzība 

Pēc oficiālo sarunu ar Eiropas Komisiju (EK) noslēguma par Valsts stratēģisko 

ietvardokumentu (VSID) un vienu no trim tam pakārtotajām darbības 

programmām „Uzņēmējdarbība un inovācijas” ES fondu vadošā iestāde 

sadarbībā ar nozaru ministrijām precizēja minētos dokumentus. 19.jūnijā un 

17.jūlijā tie apstiprināti Ministru kabinetā pirms iesniegšanas EK oficiālai 

apstiprināšanai. VSID iesniegts EK 28.jūnijā, darbības programma 

„Uzņēmējdarbība un inovācijas” iesniegta EK 20.jūlijā. 25.septembrī, EK 

pārstāvot Reģionālās politikas komisārei un Latviju - īpašu uzdevumu ministram 

Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās, svinīgā dokumenta parakstīšanas 

ceremonijā apstiprināts VSID - 4,53 miljardus eiro „vērtā” Latvijas stratēģija 

2007.-2013.gada ES fondu finansējuma apguvei un viena no trim darbības 

programmām „Uzņēmējdarbība un inovācijas”. 

 

Septembrī noslēdzās Latvijas un EK divpusējās sarunas par atlikušajām divām 

darbības programmām „Cilvēkresursi un nodarbinātība” un „Infrastruktūra un 

pakalpojumi”. Pēdējās sarunu kārtas laikā 14.septembrī Veselības ministrijas 

pārziņā esošais darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 

pasākums „Veselība darbā” (iepriekš „Sabiedrības veselības pasākumi”) 

precizēts atbilstoši Padomes Regulas Nr. 1081/2006 par Eiropas Sociālo fondu 

prasībām - pasākuma aktivitātes vērstas uz veselību darbā. Labklājības 

ministrijas pārziņā esošajā pasākumā „Nodarbinātība” un Valsts kancelejas 

pārziņā esošajos pasākumos „Labāka regulējuma politika” un „Cilvēkresursu 

kapacitātes stiprināšana” plānota šķērsfinansējuma principa izmantošana, līdz 

1,5% no piešķirtā finansējuma izmantojot investīcijām. Savukārt darbības 

programma „Infrastruktūra un pakalpojumi” precizēta, iekļaujot uzdevumu 

izstrādāt integrētu transporta attīstības koncepciju Rīgai un Pierīgai, kuras 

esamība ir priekšnoteikums ES fondu transporta sektora investīcijām 2007.-

2013.gada plānošanas periodā. Koncepcijai būtu jāaptver transporta sektora 

investīcijas, kuras paredzētas jau esošajos politikas plānošanas dokumentos - 
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Rīgas attīstības programmā 2006.-2012.gadam, Rīgas rajona teritorijas 

plānojumā un Transporta attīstības pamatnostādnēs 2007.-2013.gadam. 

Koncepcija nodrošinātu investīciju savstarpējo koordināciju starp dažādiem 

transporta veidiem un atbalsta jomām (ceļi, ielas, sabiedriskais transports, 

dzelzceļš, osta, lidosta, satiksmes drošība, u.c.), kā arī saistītu transporta sektora 

investīcijas, kuras vērstas gan uz pasažieru, gan kravu pārvadājumiem.  

 

Pēc oficiālo sarunu ar EK par darbības programmām „Cilvēkresursi un 

nodarbinātība” un „Infrastruktūra un pakalpojumi” noslēguma ES fondu 

vadošā iestāde sadarbībā ar nozaru ministrijām ir precizējusi abus dokumentus, 

un 9.oktobrī tie apstiprināti Ministru kabinetā, kā arī 9.otobrī iesniegti EK. 

Ievērojot divu mēnešu termiņu EK iekšējām procedūrām lēmuma pieņemšanai, 

sagaidāms, ka lēmums par abām darbības programmām varētu tikt pieņemts š.g. 

decembrī. 

 

3.2. 2007.-2013. gada Eiropas Savienības fondu noteikumu izstrāde un virzība 

Atbildīgās iestādes - nozaru ministrijas un Valsts kanceleja uzsākušas Ministru 

kabineta noteikumu par ES fonda aktivitāšu īstenošanu sagatavošanu un 

virzīšanu apstiprināšanai Ministru kabinetā. Līdz 30.septembrim Valsts 

sekretāru sanāksmē izsludināti šādi 2007-2013.gada plānošanas perioda ES 

fondu aktivitāšu noteikumi: 

1. Atbalsts ieguldījumiem īpaši atbalstāmajās teritorijās (EM); 

2. ES fondu atbalsts sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas 

pasākumiem (EM); 

3. Tehnoloģiju pārneses kontaktpunktu izveide un darbības uzturēšana (EM) 

4. Atbalsts nodarbināto apmācībām (EM); 

5. Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība (LM); 

6. Kapacitātes stiprināšana darba tirgus institūcijās (LM); 

7. Darba tirgus institūciju infrastruktūras pilnveidošana (LM); 

8. Darba attiecību un darba drošības likumdošanas uzraudzības 

pilnveidošana (LM); 

9. Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos 

mācību priekšmetos (IZM); 

10. Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes 

nodrošināšana (IZM); 

11. Onkoloģijas slimnieku radioterapijas ārstēšanas attīstība (VM); 

12. TEN-T autoceļu tīkla uzlabojumi (SM); 

13. Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku 

ekvivalentu lielāku par 2000 (VidM). 

 

Papildus Ministru kabineta noteikumu virzīšanai atbildīgās iestādes veicinājušas 

nevalstisko, reģionālo, sociālo partneru un potenciālo ES fondu projektu 

iesniedzēju līdzdalību (piemēram, sabiedrisko apspriedi, konferenci, diskusiju 

forumu, viedokļa paušanu ar interneta starpniecību, oficiālo dokumentu 
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saskaņošanas kārtību) Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumu vērtēšanas 

kritēriju izstrādāšanā. Minētie kritēriji tiek virzīti saskaņošanai Eiropas 

Savienības fondu uzraudzības komitejā 8.novembrī. Pēc saskaņojuma 

uzraudzības komitejā kritēriji ir iekļaujami Ministru kabineta noteikumos par ES 

fonda aktivitāšu īstenošanu. 
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