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Finanšu ministrijas informatīvais ziņojums  

par Eiropas Savienības finanšu resursu 

(struktūrfondu un Kohēzijas fonda) apguvi 

 

Šajā ziņojumā ir ietverta informācija par Eiropas Savienības struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda īstenošanas gaitu 2007.gada 2.ceturksnī no 2007.gada 1.aprīlim 

līdz 2007.gada 30.jūnijam. Iepriekšējais Finanšu ministrijas sagatavotais 

informatīvais ziņojums izskatīts Ministru kabineta 2006.gada 15.maija sēdē 

(prot.Nr.29, 45.§). 

 

1. ES struktūrfondu apguve 

1.1. ES struktūrfondu (SF) līdzekļu izlietojums uz 30.06.2007. 

Līdz 30.06.2007. SF vadības komitejās saskaņoti projekti par visu pieejamo SF 

finansējumu 103% apmērā. Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) ietvaros 

projekti apstiprināti par 101,79% , Eiropas Sociālā fonda (ESF) ietvaros – par 

99,7%, Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda virzības daļas 

(ELVGF) ietvaros par 109,44% un Zivsaimniecības vadības finansēšanas 

instrumenta (ZVFI) ietvaros apstiprināti projekti par 110,81% no pieejamā 

finansējuma. Atbilstoši Ministru kabineta (MK) rīkojumiem, kas paredz 

uzņemties virssaistības SF projektos, par 10% pārsniedzot pieejamā 

finansējuma apjomu vairākās ERAF un ZVFI aktivitātēs, kā arī par 5% 

pārsniedzot pieejamos līdzekļus ESF aktivitātēs,
1
 ERAF un ELVGF ietvaros ir 

apstiprināti projekti jau minēto virssaistību ietvaros. 

SF finansējuma saņēmējiem jeb projektu īstenotājiem līdz 2007.gada 

2.ceturkšņa beigām izmaksāti 42,55 % no kopējā pieejamā SF finansējuma, līdz 

ar ko salīdzinājumā ar iepriekšējā ceturkšņa rezultātiem šis rādītājs ir 

palielinājies par 6,72 procentu punktiem. ELVGF projektos izmaksāti 78,63% 

no pieejamā SF finansējuma un ZVFI projektos – 78,76%. Salīdzinājumā ar 

rādītājiem iepriekšējā ceturksnī ELVGF ietvaros vērojams progress par 1,51 

procentu punktiem, bet ZVFI ietvaros – par 7,74 procentu punktiem. ERAF un 

ESF projektos izmaksātais finansējums attiecīgi atbilst 30,58% (progress par 

6,15 procentu punktiem salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni) un 45,54% 

(progress par 12,02 procentu punktiem) no attiecīgā fonda kopējā piešķīruma. 
                                                 
1
 2006.gada 18.decembra Ministru kabineta rīkojums 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”  

2006.gada 9.februāra Ministru kabineta rīkojums Nr.78 „Par virssaistību uzņemšanos Eiropas 

Lauksaimniecības vadības un garantiju fonda virzības daļas līdzfinansētajiem vienotā programmdokumenta 

pasākumiem 2004.-2006.gada plānošanas periodā” 
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Līdz 30.06.2007. SF finansējuma atmaksas no Eiropas Komisijas (EK) 

pieprasītas par 33,51% no kopējā valstij piešķirtā finansējuma, kas ir par 5,05 

procentu punktiem vairāk nekā iepriekšējā ceturksnī, t.sk. EK deklarēti 22,18% 

no kopējā ERAF finansējuma (progress par 1,85 procentu punktiem), 30,43% no 

ESF kopējā finansējuma (progress par  8,01 procentu punktu), 75,51% no kopējā 

ELVGF finansējuma (progress par 10,29 procentu punktiem) un 68,97% no 

ZVFI kopējā pieejamā finansējuma (progress par  20,04 procentu punktiem). No 

EK valsts budžetā atmaksāto SF līdzekļu apjoms uz 30.06.2007. sasniedzis 

27,26% no kopējā SF finansējuma. 2007.gada 2.ceturksnī EK nav veikusi 

atmaksas par deklarētajiem līdzekļiem ERAF un ESF ietvaros. Starpība starp 

EK deklarētajiem SF līdzekļiem un Komisijas veiktajām atmaksām ir 6,25% jeb 

27,5 milj. LVL. 

Līdz 30.06.2007. no 2007.gadā valsts budžetā plānotā SF finansējuma 165,83 

milj. LVL izlietoti 37,26%. Izvērstu SF finanšu progresu skatīt 1.pielikuma 

tabulās Nr.1-5. 

Par sasniegtajiem rādītājiem informāciju skatīt tālāk tekstā ERAF, ESF, ELVGF 

un ZVFI izlietoto līdzekļu lietderības izvērtējumā. 

 

1.2. ES struktūrfondu ieviešanas gaita 

 

1.2.1. ERAF ieviešana 

1.2.1.1. ERAF atklāto projektu iesniegumu konkursu ieviešana 

Vides ministrijas pārziņā esošā atklātā konkursa „Dalītās atkritumu vākšanas 

punktu izveide” ietvaros līdz 30.06.2007. ir noslēgti 8 līgumi par kopējo 

finansējumu 1 942 798,08 LVL, tajā skaitā ERAF finansējumu 1 317 750,00 

LVL (100% no pieejamā ERAF finansējuma). 5 projektus paredzēts pabeigt līdz 

2007.gada beigām, 3 projektus - 2008.gadā (Rīgā īstenojamo projektu – līdz 

01.03.2008., Valkā un Jelgavā – līdz 31.008.2008.). 

 

Ekonomikas ministrijas pārziņā esošo atklāto konkursu „Siltumapgādes 

sistēmu modernizācija atbilstoši vides prasībām” ietvaros noslēgti līgumi par  

kopējo finansējumu 10 146 195,33 LVL, t.sk. ERAF finansējumu  7 319 619,93 

LVL (88% no pieejamā ERAF finansējuma) un „Kultūras un vēstures 

mantojuma efektīva izmantošana tūrisma attīstībā” ietvaros noslēgti  līgumi par 

kopējo finansējumu 8 224 427,30 LVL, tajā skaitā ERAF finansējumu 6 168 

320,49 LVL (95% no pieejamā ERAF finansējuma). Projektu vērtēšanas 

kritērijiem neatbilstošo projektu dēļ iepriekš minēto atklātu projektu konkursu 

ietvaros līgumi nav noslēgti par visu aktivitātēs pieejamo finansējumu. Lai 

apgūtu ERAF finansējumu, š.g. 12.jūnijā ERAF vadības komitejā tika saskaņoti 

grozījumi finanšu plānā, kuri paredzēja, ka nacionālajā programmā 

„Siltumapgādes sistēmu uzlabošana, samazinot sēra saturu kurināmajā” 

neizmantotais ERAF finansējums 415 393,05 LVL apmērā tiks pārdalīts uz 

atklātu projektu konkursu „Siltumapgādes sistēmu modernizācija atbilstoši vides 

prasībām un energoefektivitātes paaugstināšana gan siltumapgādes sistēmas 
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ražošanas un sadales pusē, gan gala patērētāja pusē”. Savukārt ar 22.06.2007. 

MK rīkojumu Nr.394 „Grozījums Ministru kabineta 18.12.2006. 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”” tika piešķirts papildu finansējums un apstiprinātajiem 

projektiem, kas sagatavoti 2005.gadā tika palielinātas  attiecināmās izmaksas 

līdz 30% apjomam, ņemot vērā straujo cenu kāpumu. Līdz ar to finansējums tiks 

apgūts, palielinot izmaksas apstiprinātajiem projektiem. 

 

Satiksmes ministrijas pārziņā esošā atklātā projektu konkursa „Transporta 

sistēmas organizācijas optimizācija un satiksmes drošības uzlabojumi 

apdzīvotās teritorijās” ietvaros līdz 30.06.2007. noslēgti līgumi par kopējo 

finansējumu 7 952 390,06 LVL, tajā skaitā ERAF finansējumu 4 609 799,17 

LVL (91% no pieejama ERAF finansējuma). Drīzumā paredzēts noslēgt arī 

pārējos līgumus, jo pašlaik tie atrodas saskaņošanas procesā. Dažkārt vērojama 

neaktīva rīcība no pašvaldību puses, jo pašreiz Satiksmes ministrija ir veikusi 

visas nepieciešamās darbības savas kompetences ietvaros, lai tiktu noslēgti arī 

pārējie līgumi. Savukārt līdz 2007.gada 2.ceturkšņa beigām veiktas ERAF 

atmaksas projektu īstenotājiem par 888 149,85 LVL jeb 18% apmērā no šim 

projektu konkursam pieejamā ERAF finansējuma (pārskata periodā progress par 

5,7 procentu punktiem). 

 

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas pārziņā esošā atklātā 

projektu konkursa „Publisko interneta pieejas punktu attīstība” ietvaros līdz 

30.06.2007. noslēgti līgumi par kopējo finansējumu 1 954 663,01 LVL, tajā 

skaitā ERAF finansējumu 1 465 997,25 LVL (81% no pieejamā ERAF 

finansējuma), savukārt atmaksas projektu īstenotājiem vēl nav veiktas. Uz 

25.07.2007. nav noslēgti 2 līgumi – ar VAS „Latvijas Pasts”, kur līguma 

noslēgšana aizkavējusies tehnisku iemeslu dēļ no VAS „Latvijas Pasts” puses, 

un Valmieras rajona padomi, kur līgums nav noslēgts, jo divu gadu ilgā projektu 

izvērtēšanas procesā ir mainījušās projekta izmaksas, jo īpaši sakarā ar izmaksu 

pieaugumu būvniecībā. Pašlaik šo jautājumu izskata un risinājumu mēģina rast 

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra. 

 

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 administrētājai grantu shēmai „Komercsabiedrību dalība starptautiskajās 

izstādēs, gadatirgos un tirdzniecības misijās” 2007.gada 2.ceturksnī palielināts 



 

FMzino _140807; “Par Eiropas Savienības finanšu resursu (struktūrfondu un Kohēzijas fonda) apguvi” 
 

4 

kopējais finansējums par 2,65 milj. LVL, pārdalot to no grantu shēmas 

„Konsultāciju pakalpojumi”. Tāpat, sākot ar 09.06.2007., stājušies spēkā 

Ekonomikas ministrijas izstrādātie MK noteikumi Nr.339 „Grozījumi Ministru 

kabineta 2006.gada 9.maija noteikumos Nr.381 „Noteikumi par atbalsta 

sniegšanas nosacījumiem mazajām un vidējām komercsabiedrībām un 

partneriem dalībai starptautiskās izstādēs un tirdzniecības misijās””, kuru 

galvenās izmaiņas skar atbalsta programmas finansējumu, papildus nosacījumus 

atbalstāmajām izmaksām un projektu iesniegumu pieņemšanas termiņu grantu 

shēmas ietvaros, kurš ir pagarināts līdz 28.12.2007. 

 

Sociālo pakalpojumu pārvaldes grantu shēmas „Alternatīvo sociālās aprūpes 

un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība” ietvaros līdz 30.06.2007. 

noslēgti 16 līgumi par kopējo publisko finansējumu 1 511 726 LVL (ERAF daļa 

– 1 180 836 LVL) jeb 100% no pieejamā finansējuma. Finansējuma 

pieprasījumi aktivitātes ietvaros iesniegti par 33% no pieejamā finansējuma un 

pašlaik atrodas Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā pārbaudes un 

precizēšanas procesā, līdz ar to atmaksas finansējuma saņēmējiem līdz šim nav 

veiktas – rādītāji salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu nav mainījušies, kas 

norāda uz neapmierinošu grantu shēmas ieviešanas progresu. SF pieprasījumu 

iesniegšana kavējās vairāku apstākļu dēļ – gan projektu ieviešanas termiņu 

pagarināšanas, gan neprecīzi aizpildītu pieprasījumu dēļ, kā rezultātā tiek kavēts 

SF finansējuma atmaksu savlaicīgums. Ņemot vērā iepriekšminēto, Sociālo 

pakalpojumu pārvaldei kā grantu shēmas apsaimniekotājam, kā arī Labklājības 

ministrijai un Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai jāpievērš pastiprināta 

uzmanība finansējuma apguves uzlabošanai un paātrināšanai, t.sk. jāpaātrina 

finansējuma pieprasījumu izskatīšanas un saskaņošanas process.  

 

Valsts Reģionālās attīstības aģentūras administrētās grantu shēmas „Atbalsts 

ieguldījumiem uzņēmumu attīstībā īpaši atbalstāmajās teritorijās” ietvaros noris 

projektu ieviešana. 22.04.2007. Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai tika 

iesniegts SF pieprasījums par ERAF līdzekļu atmaksu 771 160,91 LVL apmērā. 

Nākamie SF pieprasījumi tiks iesniegti līdz š.g. 22.07., 22.10. un 22.01.2008. Uz 

30.06.2007. grantu shēmas finansējuma saņēmējiem ir veiktas atmaksas par 

kopējo summu 6 578 726,92 LVL (t.sk. ERAF – 3 289 363,34 LVL apmērā), 

kas sastāda 74.97% no kopējā grantu shēmas ietvaros pieejamā finansējuma. 

 

 

1.2.1.3. ERAF nacionālo programmu ieviešana  

Uz 30.06.2007. Vides ministrijas pārziņā esošās nacionālās programmas 

„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar cilvēku  

ekvivalentu līdz 2000” ietvaros no 89 atbalstītajiem projektiem 39 projektos 

pabeigti būvdarbi un turpinās atlikušo projektu īstenošana. Veiktas atmaksas 

projektu īstenotājiem par 6 663 372 LVL jeb 40% apmērā no pieejamā ERAF 

finansējuma (progress par 8 procentu punktiem) un izskatīšanai iesniegti 
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pieprasījumi par aptuveni 1 800 000 LVL. Nacionālās programmas ietvaros 

turpinās 64 projektu ieviešana. 

Nacionālās programmas „Likumdošanas prasībām neatbilstošu atkritumu 

izgāztuvju rekultivācija” 46 atbalstīto projektu ietvaros rekultivētas 40 

likumdošanas prasībām neatbilstošas atkritumu izgāztuves ar kopējo platību 55 

ha, kas ir 73 % no plānotā apjoma. Prognozējams, ka rādītāji pilnībā netiks 

sasniegti arī perioda beigās, kas ir saistīts gan ar pieejamā finansējuma 

ierobežojumiem, gan pašvaldībām, kas nav bijušas pietiekami aktīvas, lai 

iesniegtu projektus, vai nav bijis pietiekami daudz līdzekļu, lai šo projektu 

īstenotu. Veiktas atmaksas projektu īstenotājiem 1 080 626 LVL jeb 34% 

apmērā no pieejamā ERAF finansējuma (progress par 16%) un izskatīšanā 

iesniegti pieprasījumi par 856 545 LVL. Līdz 2007.gada decembrim turpinās 10 

projektu ieviešana. 

Nacionālās programmas „Ekotūrisma infrastruktūras attīstība potenciālajās 

Natura 2000 teritorijās” ietvaros tiek īstenoti 7 projekti, no kuriem 5 projektos 

būvniecība ir pabeigta. Veiktas atmaksas projektu īstenotājiem 316 249 LVL jeb 

13% apmērā no pieejamā ERAF finansējuma (progress par 3 procentu 

punktiem) un izskatīšanā iesniegti pieprasījumi par 1 284 116 LVL.  

 

Izvērtējot Vides ministrijas pārziņā esošo nacionālo programmu ieviešanas 

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

pieprasījumiem ir pieaudzis, īpaši nacionālajā programmā „Likumdošanas 

prasībām neatbilstošu atkritumu izgāztuvju rekultivācija”. Finansējuma apguves 

progresu kavējuši tādi faktori kā būvdarbu izmaksu pieaugums no 01.05.2004., 

kā arī finansējuma saņēmēju nepilnīgās zināšanas par iepirkuma veikšanas 

procesu. Lai paaugstinātu aktivitāšu ieviešanas efektivitāti, Vides ministrija 

uzņēmusies virssaistības projektu īstenošanai visās tās pārziņā esošajās SF 

nacionālajās programmās. Vienlaicīgi SF finansējuma saņēmējiem sniegtas 

regulāras konsultācijas un atbalsts projektu ieviešanai nepieciešamās 

dokumentācijas sagatavošanai, kā arī rīkots 21 seminārs SF finansējuma 

saņēmējiem ieviešanas kapacitātes paaugstināšanai, t.sk. par projekta 

dokumentācijas sagatavošanu un iepirkuma procedūras organizēšanu. 

 

2007.gada 2.ceturksnī Satiksmes ministrijas pārziņā esošās nacionālās 

programmas „Valsts pirmās šķiras autoceļu attīstība” ietvaros notiek projektu 

īstenošana un veiktas atmaksas ERAF finansējuma saņēmējiem par 31 524 386 

LVL jeb 92,7% apmērā no pieejamā ERAF finansējuma. Nacionālās 

programmas projektu ietvaros turpmākās finansējuma atmaksas paredzēts veikt 

pēc projektu ietvaros veicamo darbu pabeigšanas un fiziskas projekta pārbaudes. 

Nacionālās programmas „Rīgas pilsētas satiksmes vadības, satiksmes drošības 

infrastruktūras un sabiedriskā transporta vadības elementu uzlabošana” 

ietvaros noslēgti 6 līgumi par ERAF finansējumu 15 245 385 LVL un nacionālo 

finansējumu 1 311 017 LVL, noslēgti visi apakšlīgumi par darbu veikšanu, kā 

arī pabeigti 2 projekti. Apakšprojektu ieviešanu apgrūtina zemju iegūšana 



 

FMzino _140807; “Par Eiropas Savienības finanšu resursu (struktūrfondu un Kohēzijas fonda) apguvi” 
 

6 

īpašumā. Bez tam projektu īstenošanā ir tādas problēmas kā straujš izmaksu 

pieaugums būvniecībā un citu projektu izmaksu pieaugums. Atmaksas projektu 

īstenotājiem veiktas 861 585 LVL apmērā jeb 4% no pieejamā ERAF 

finansējumu. Atmaksu līmenis ir tik zems, jo nacionālās programmas projektu 

ieviešanas gaitu ietekmējuši Rīgas Domē radušies sarežģījumi ar 

īpašumtiesībām. 

Nacionālās programmas „Jūras ostu infrastruktūras un jūras pieejamības 

uzlabošana” ietvaros tiek īstenoti divi projekti. ERAF finansējuma saņēmējiem 

atmaksas veiktas par 1 100 000 LVL jeb 43% no pieejamā ERAF finansējuma 

(progress par 5 procentu punktiem). Projektu īstenošanas galvenie šķēršļi – 

veicamo darbu apjoma samazinājums sakarā ar izmaksu pieaugumu būvniecībā 

un neparedzēti darbi. 

Nacionālās programmas „Rīgas piepilsētas dzelzceļa pasažieru pārvadājumu 

ritošā sastāva modernizācija” ietvaros uz 30.06.2007. veiktas atmaksas par 

1 700 000 LVL jeb 20% no pieejamā ERAF finansējuma (progress par 3 

procentu punktiem). Projektus plānots īstenot līdz 31.08.2008. 

Nacionālās programmas „Platjoslu tīklu attīstība ģeogrāfiski attālinātajās 

teritorijās” ietvaros tiek īstenots viens projekts un paredzēts, ka platjoslu tīkla 

ierīkošanas darbi tiks beigti līdz 15.07.2008. 

Jāsecina, ka Satiksmes ministrijas pārziņā esošo nacionālo programmu projektu 

īstenošanas progress ir ļoti lēns. Ņemot vērā, ka to ietvaros jādeklarē ERAF 

finansējums 21,967 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 

esošās nacionālā programmas „Elektroniskās pārvaldes infrastruktūras bāzes 

attīstība un pilnveidošana” ietvaros pabeigti 12 nacionālās programmas projekti 

un līdz š.g. beigām paredzēts pabeigt 19 projektus. Uz 30.06.2007. noslēgti 

līgumi par 11 165 522,13 LVL un veiktas atmaksas par 1 554 918,39 LVL jeb 

16% no pieejamā ERAF finansējuma (progress par 6 procentu punktiem). 

 

2007.gada 2.ceturksnī vērojams būtisks progress Ekonomikas ministrijas 

pārziņā esošajās nacionālajās programmās: 

 „Aizdevumi (t. sk. mikrokredīti) komercdarbības uzsākšanai” ietvaros 

Latvijas Hipotēku un zemes banka ir izsniegusi aizdevumus 2,74 miljonu 

LVL apmērā, tādējādi uz 30.06.2007. kopā izsniegti aizdevumi par 7,97 

miljoniem LVL jeb 37% no kopējā finansējuma; 

 „Aizdevumu garantiju sistēmas attīstība” ietvaros Latvijas Garantiju 

aģentūra izsniegusi 23 aizdevumu garantijas 1 615 664 LVL apmērā, tādējādi 

uz 30.06.2007. izsniegtas 82 aizdevumu garantijas par kopēju summu 

5 878 004 LVL apmērā; 
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 „Riska kapitāla finansējums” ietvaros veiktas 4 riska kapitāla fondu 

investīcijas mazos un vidējos komersantos par kopējo summu 289 320,33 

LVL, tādējādi uz 30.06.2007. kopējais veikto riska kapitāla fondu investīciju 

skaits ir 7 par kopējo summu 657 248,82 LVL. 

 

Pamatojoties uz Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā iesniegtajiem aprēķiniem 

par nepieciešamo ERAF līdzfinansējuma apguves apjomu 2007.gadā, lai 

nodrošinātu N+2 principa izpildi, Ekonomikas ministrijai par tās pārziņā 

esošajām nacionālajām programmām „Aizdevumi (t. sk. mikrokredīti) 

komercdarbības uzsākšanai”, „Aizdevumu garantiju sistēmas attīstība” un 

„Riska kapitāla finansējums” jāiesniedz SF pieprasījumi par kopējo summu 

4 381 197,70 LVL. Ņemot vērā to, ka kopumā uzņēmēju interese par riska 

kapitāliem nav vērojami uzlabojusies, šī finanšu instrumenta ieviešana tiek 

rūpīgi uzraudzīta un nepietiekoša progresa gadījumā tiks izvērtēta iespēja 

pārdalīt finanšu līdzekļus uz citām ERAF aktivitātēm. 

 

2007.gada 2.ceturksnī turpinājās Veselības ministrijas pārziņā esošās 

nacionālās programmas Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un 

aprīkojuma uzlabošana. Neatliekamās medicīniskās palīdzības sistēmas 

infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana projektu ieviešana. Līdz ar 

15.02.2007. ERAF vadības komitejā pieņemto lēmumu atbalstīt papildu 14 

projektu ieviešanu, piešķirot tiem papildu finansējumu 6,5 milj. LVL apmērā, 

nacionālās programmas ietvaros turpinājās līgumu slēgšana, kas šajā pārskata 

periodā pilnībā pabeigta. Saskaņā ar SF vadības informācijas sistēmas datiem 

līdz 30.06.2007. šīs nacionālās programmas ietvaros veiktas atmaksas 

finansējuma saņēmējiem 44,57 % apmērā (t.i. progress par 18,22 procentu 

punktiem). Turklāt 2007.gada 2.ceturkšņa beigās Centrālajā finanšu un līguma 

aģentūrā pārbaudes stadijā ir SF pieprasījumi par kopējo summu 456 434,16 

LVL, kas sastāda 3,79 % no ERAF piešķirtā finansējuma.  Līdz ar to Veselības 

ministrijas pārziņā esošo aktivitāšu ieviešanas progress vērtējams pozitīvi, kas 

skaidrojams ar Veselības ministrijas aktīvu darbību uzraudzības procesa 

organizēšanā un nodrošināšanā, regulāri apkopojot un analizējot projektu 

ieviešanas progresu, kā arī aktualizējot progresa pārskatu un SF pieprasījumu 

iesniegšanas datu bāzi, atbilstoši kurai tiek nodrošināta kontrole. 
 

2007.gada 2.ceturksnī veikti grozījumi Izglītības un zinātnes ministrijas 

pārziņā esošajā nacionālajā programmā „Atbalsts zinātniskās infrastruktūras 

modernizēšanai valsts zinātniskajās institūcijās”, kā rezultātā palielinājies 

kopējais finansējums, kas daļēji tika pārdalīts no Valsts reģionālās attīstības 

aģentūras administrētās grantu shēmas „Atbalsts ieguldījumiem uzņēmumu 

attīstībā īpaši atbalstāmajās teritorijās” ietvaros pieejamiem brīviem 

līdzekļiem, kā arī daļēji veidojies no ministrijas uzņemtajām virssaistībām. 

Papildu finansējums tiks izmantots 4 jaunu nacionālās programmas projektu 

īstenošanai. 
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Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošās nacionālo programmu 

„Profesionālās izglītības iestāžu renovācija un mācību aprīkojuma 

modernizācija” un „Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu 

uzlabošana/modernizēšana” ietvaros līdz 30.06.2007. veiktas atmaksas attiecīgi 

18,4% un 14,18% apmērā (progress attiecīgi par 7,75 un 8,41 procentu 

punktiem). Sakarā ar to, ka Izglītības un zinātnes ministrijas nacionālo 

programmu ietvaros pabeigta gandrīz visu projektu ieviešana, var prognozēt SF 

pieprasījumu atmaksu pieaugumu tuvākajā laikā. Pēc Centrālās finanšu un 

līguma aģentūras sniegtās informācijas līdz 30.06.2007. nacionālās programmas 

„Profesionālās izglītības iestāžu renovācija un mācību aprīkojuma 

modernizācija” ietvaros iesniegti un pārbaudes procesā atrodas SF pieprasījumi 

par summu 1 577 210,06 LVL, kas ir 61,70 % no piešķirtā ERAF finansējuma 

un nacionālās programmas „Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu 

uzlabošana/modernizēšana” ietvaros SF pieprasījumi sastāda 3 518 496,49 LVL 

jeb 76,43 % no piešķirtā ERAF finansējuma. Tomēr aizvien vērojama 

nepietiekama no valsts budžeta priekšfinansēto projektu īstenotāju motivācija 

sagatavot un savlaicīgi iesniegt kvalitatīvus SF pieprasījumus, kas ir 

raksturīgākā ERAF apguves problēma minēto aktivitāšu ietvaros. Līdz ar to 

atmaksu progresa nodrošināšanai Izglītības un zinātnes ministrijai jāpievērš 

uzmanība SF finansējuma apguves procesam, cieši sadarbojoties gan ar SF 

finansējuma saņēmējiem, gan ar otrā līmeņa starpniekinstitūciju – Centrālo 

finanšu un līgumu aģentūru, rīkojot kopīgus seminārus, apmācības un 

konsultācijas ar mērķi informēt, izglītot un paaugstināt finansējuma saņēmēju 

prasmju, iemaņu un motivācijas līmeni kvalitatīvas SF pieprasījumu 

dokumentācijas sagatavošanā un iesniegšanā. 
 

2007.gada 2.ceturksnī vērojams šāds progress Labklājības ministrijas pārziņā 

esošo nacionālo programmu ietvaros: 

 nacionālās programmas Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju 

atbalsts sociālo pakalpojumu sistēmas administratīvajām institūcijām 

vienotas datu bāzes par invalīdiem izveidošanai ietvaros uz 30.06.2007. ir 

veiktas atmaksas SF finansējuma saņēmējiem 100% apmērā no piešķirtā 

finansējuma; 

 nacionālās programmas Darba tirgus institūciju pilnveidošana ietvaros uz 

30.06.2007. ir veiktas atmaksas SF finansējuma saņēmējiem 37,43% 

apmērā (progress par 29,04 procentu punktiem) un izskatīšanā esošo SF 

pieprasījumu summa ir 1 245 271,34 LVL jeb 61,26 % no piešķirtā ERAF 

finansējuma; 

 nacionālās programmas Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

institūciju infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana ietvaros iesniegti, 

tiek pārbaudīti un precizēti SF pieprasījumi par kopējo summu 

2 632 686,85 LVL, kas ir 68,91 % no piešķirtā ERAF finansējuma. 

Nekvalitatīvo SF finansējuma saņēmēju iesniegto SF pieprasījumu dēļ 
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atmaksas SF finansējuma saņēmējiem kavējas. Tādējādi Labklājības 

ministrijas pastiprināta uzraudzība par šīs nacionālās programmas 

ieviešanu ir svarīgs priekšnosacījums efektīvai SF finansējuma apguvei 

šīs aktivitātes ietvaros. 

 

1.2.1.4. Neatbilstoši veiktie izdevumi ERAF projektos 

2007.gada 2.ceturksnī no otrā līmeņa starpniekinstitūcijas – Centrālās finanšu un 

līgumu aģentūras saņemta informācija par vairākos ERAF projektos neatbilstoši 

veiktu valsts budžeta līdzekļu izlietojumu 147 230,70 LVL apmērā, kas 

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

informāciju skatīt 2.pielikumā. 

 

Kā raksturīgāko neatbilstoši veikto izdevumu rašanās iemeslu var minēt 

iepirkuma procedūru reglamentējošo normatīvo aktu prasību 

neievērošanu/pārkāpumus (nepamatota iepirkuma procedūras sadalīšana, 

nepiemērotas iepirkuma metodes izvēle), kas skaidrojams ar finansējuma 

saņēmēju nepietiekamu kompetenci un pieredzes trūkumu šajā jautājumā. ES SF 

vadībā iesaistīto institūciju regulāri rīkotas apmācības un konsultācijas ir 

galvenie instrumenti finansējuma saņēmēju izglītošanā un kompetences 

paaugstināšanā iepirkuma procedūru reglamentējošo normatīvo aktu jomā. 

 

1.2.1.5. Secinājumi par ERAF ieviešanu: 

ERAF aktivitāšu savlaicīga ieviešana ir viens no galvenajiem riska faktoriem 

ERAF apguvē un n+2 principa nodrošināšanā, jo ievērojams laiks patērēts 

projektu vadlīniju izstrādei, konkursu izsludināšanai un projektu vērtēšanai. 

Valsts budžeta dotētām institūcijām ir motivācijas trūkums iesniegt maksājuma 

pieprasījumus, lai atgūtu līdzekļus no EK (īpaši atsevišķos sektoros). ERAF 

aktivitāšu ieviešanu un finanšu līdzekļu apguvi ir ietekmējis izmaksu pieaugums 

un konkurences trūkums, īpaši jomās, kas saistās ar būvniecības tirgu. 

Joprojām saglabājas vērā ņemama starpība starp projektiem piesaistīto 

finansējumu un veiktajām atmaksām projektu īstenotājiem ERAF, kas nav 

apmierinoši. Salīdzinoši zemos maksājumus ERAF (31% uz 30.06.2007.) 

finansējuma saņēmējiem ietekmējuši vairāki faktori: 

 ilgstošais projektu vērtēšanas process, kad no projektu konkursu 

izsludināšanas līdz līgumu slēgšanai pagājuši pat 1,5 gadi;  

 sadārdzinājumi projektu ietvaros, kas likuši meklēt papildu finansējuma 

iespējas, kā arī veicinājuši projektu ieviešanas laika grafiku maiņu;  

 visi projekti netiek īstenoti un atsevišķi līgumi tiek lauzti;  

 bieži vien projektu ieviešanas procedūras ir smagnējas un laikietilpīgas; 

 finansējuma saņēmēju un fondu vadībā iesaistīto institūciju ierobežotā 

kapacitāte projektu ieviešanā un kvalitatīvā projektu dokumentācijas 

sagatavošanā;  
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 valsts budžeta iestāžu zemā motivācija iesniegt maksājumu pieprasījumus, lai 

atgūtu fondu līdzekļus.  

Lai risinātu iepriekš minētās problēmas, vadošā iestāde uzskata, ka jāturpina 

stingra aktivitāšu ieviešanas uzraudzība, t.sk. pieņemot savlaicīgus lēmumus par 

finansējuma pārdali tajās aktivitātēs, kur tas iespējams, organizējot 

starpinstitūciju sanāksmes, lai savlaicīgi identificētu riskus un atrastu 

problēmjautājumu risinājumus, nodrošinot ES fondu apguves rīcības plāna 

izpildes kontroli. Tiks veikts pētījums par izmaksu pieauguma un citu 

ekonomisko faktoru ietekmi uz projektu realizāciju, kas varētu palīdzēt jaunajā 

ES fondu plānošanas periodā. Konkurences palielināšanu būtu iespējams 

veicināt, piemēram, ar liela mēroga projektu konkursu publicitātes ārvalstīs 

(t.sk. ārvalstu vēstniecības Latvijā) un vietējā būvniecības tirgū palīdzību. Lai 

palielinātu valsts budžeta dotēto institūciju motivāciju iesniegt maksājuma 

pieprasījumus, izstrādāti MK noteikumi „Eiropas Savienības politiku 

instrumentu asignējumu apturēšanas kārtība”, kas paredz problēmu gadījumā 

iespēju apturēt finansējumu. 

 
 

1.2.2. ESF ieviešana 

1.2.2.1. ESF atklāto projektu iesniegumu konkursu ieviešana 

2007.gada 2.ceturksnī ESF vadības komitejā izskatīti un saskaņoti  projektu 

saraksti divos ESF atklātos projektu konkursos – „Jauniešu ar speciālām 

vajadzībām integrēšana izglītības sistēmā” un „Pedagoģiskās korekcijas 

programmu attīstība un ieviešana”, kuru ietvaros saskaņoti 37 projekti par 

kopējo attiecināmo finansējumu 1 491 243 LVL (ESF daļa – 1 172 922 LVL), 

kas ir 1.25 % no ESF pieejamā finansējuma. 

 

Attiecībā uz Labklājības ministrijas pārziņā esošajiem ESF atklātiem projektu 

konkursiem jāsecina, ka, salīdzinot ar 2007.gada 1.ceturkšņa rādītājiem, 

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

konkursu ietvaros pieejamā finansējuma apjoma, SF pieprasījumi iesniegti par 

33-56 % no pieejamā finansējuma, SF projektu īstenotājiem atmaksāti 32-56% 

no pieejamā finansējuma. Salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni, SF 

pieprasījumi iesniegti par 2-6% lielāku finansējuma apjomu un SF projektu 

īstenotājiem atmaksātā finansējuma rādītājs pieaudzis par 3-7% no 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  33,45% no pieejamā finansējuma (par 2,44 

procentu punktiem vairāk nekā iepriekšējā ceturksnī), savukārt atmaksas SF 

finansējuma saņēmējiem veiktas par 32% no pieejamā finansējuma (progress 

par 3,31 procentu punktiem); 

 projektu konkursā „Atbalsts darba tirgus pētījumu veikšanai” līgumi noslēgti 

par 100% no pieejamā finansējuma, SF pieprasījumi iesniegti par 39,35% no 
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pieejamā finansējuma (progress par 6,16 procentu punktiem), savukārt 

atmaksas SF finansējuma saņēmējiem veiktas par 38,45% no pieejamā 

finansējuma (progress par 7,03 procentu punktiem); 

 projektu konkursā „Subsidēto darba vietu nodrošināšana sociālās 

atstumtības riska grupām” līgumi noslēgti par 100% no pieejamā 

finansējuma, savukārt SF pieprasījumi iesniegti par 56,14% no pieejamā 

finansējuma, bet atmaksas SF finansējuma saņēmējiem veiktas par 56% no 

pieejamā finansējuma. Progress nav salīdzināms ar iepriekšējo ceturksni, jo 

aktivitātes ietvaros tika uzņemtas virssaistības par 46 133 LVL. 

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. 2007.gada 2.ceturksnī turpinās SF projektu 

īstenotāju konsultēšana par SF pieprasījumu pareizu sagatavošanu, kas sekmēs 

turpmāku precīzu SF pieprasījumu iesniegšanu. 

 

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 aktivitāte pieejamā finansējuma, SF pieprasījumi iesniegti par 

11,22% (progress par  5,81 procentu punktiem), savukārt atmaksas SF 

finansējuma saņēmējiem veiktas par 9,51% no pieejamā finansējuma 

(progress par 4,5 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 7% (progress par 

4,86 procentu punktiem), savukārt atmaksas SF finansējuma saņēmējiem 

veiktas par 6,18%  (progress par 4,16 procentu punktiem) no aktivitātei 

pieejamā finansējuma; 

 projektu konkursā „Tālākizglītības iespēju paplašināšana ekonomikai 

svarīgās nozarēs” līgumi noslēgti par 96.3 % no aktivitātei pieejamā 

finansējuma, šajā ceturksnī uzsākta SF iesniegšana, proti, SF pieprasījumi 

iesniegti par 10,9%, savukārt atmaksas SF finansējuma saņēmējiem veiktas 

par 8,54%; 

 projektu konkursā „Atbalsts akadēmiskā personāla un profesionālās 

izglītības pedagogu tehnoloģiskai praksei uzņēmumos” līgumi noslēgti par 

100%, šajā ceturksnī uzsākta SF iesniegšana – SF pieprasījumi iesniegti par 

6,56%, savukārt atmaksas SF finansējuma saņēmējiem veiktas par 5,13%; 

 projektu konkursā „Atbalsts mācību prakses īstenošanai profesionālās 

izglītības un augstākās izglītības studentiem” līgumi noslēgti par 98% no 
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pieejamā finansējuma, SF pieprasījumi iesniegti par 10,25% (progress par 

3,85 procentu punktiem), savukārt atmaksas SF finansējuma saņēmējiem 

veiktas par 9,58% (progress par 3,77 procentu punktiem); 

 projektu konkursā „Profesionālās orientācijas un konsultēšanas pasākumi 

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

26,95% (progress par 2,51 procentu punktiem), kamēr atmaksas SF 

finansējuma saņēmējiem veiktas par 24,49% no pieejamā finansējuma 

(progress par 2,01 procentu punktiem); 

 projektu konkursā „Pedagoģiskās korekcijas programmu attīstība un 

ieviešana” līgumi noslēgti par 100%, SF pieprasījumi iesniegti par 18,50%, 

atmaksas SF finansējuma saņēmējiem veiktas par 17,94% no pieejamā 

finansējuma. Progress nav salīdzināms ar iepriekšējo ceturksni, jo aktivitātes 

ietvaros tika uzņemtas virssaistības par 86 874 LVL; 

 projektu konkursā „Jauniešu ar speciālās vajadzībām integrēšana izglītības 

sistēmā” līgumi ir noslēgti par 98,7%, SF pieprasījumi iesniegti par 17,25%, 

atmaksas SF finansējuma saņēmējiem veiktas par 16,43% no pieejamā 

finansējuma.  Progress nav salīdzināms ar iepriekšējo ceturksni, jo aktivitātes 

ietvaros tika uzņemtas virssaistības par 64 748 LVL. 

 

1.2.2.2. ESF grantu shēmu ieviešana 

Pārskata periodā ESF vadības komitejā pieņemti zināšanai grantu shēmu 

projektu saraksti aktivitātē „Nodarbināto pārkvalifikācijas un kvalifikācijas 

paaugstināšanas veicināšana”. Minētās aktivitātes ietvaros pieņemti zināšanai 

22 projekti par kopējo finansējumu 499 155 LVL (ESF daļa – 173 817 LVL), 

kas ir 0,4% no ESF pieejamā finansējuma. 

 

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 ieviešanas progress ir ļoti atšķirīgs: 

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

ietvaros līgumi noslēgti par 100%, finansējuma pieprasījumi iesniegti par 

39% (progress par 10 procentu punktiem), atmaksas finansējuma saņēmējiem 

veiktas par 28,47% no pieejamā finansējuma; 

- „Motivāciju programmas sociālās atstumtības riska grupām” ietvaros līgumi 

noslēgti par 95,54%, finansējuma pieprasījumi iesniegti par 21,9% (progress 

par 15,7 procentu punktiem), atmaksas finansējuma saņēmējiem veiktas par 

14% (progress par 8,69 procentu punktiem) no pieejamā finansējuma; 

-  „Konsultācijas un apmācība komercdarbības un pašnodarbinātības 

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

iesniegti par  35% (progress par 20,17 procentu punktiem), atmaksas 

finansējuma saņēmējiem veiktas par 16,8% (progress par 10,47 procentu 

punktiem) no pieejamā finansējuma; 
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- „Sociālā darba speciālistu apmācības” ietvaros līgumi noslēgti par 100%, 

finansējuma pieprasījumi iesniegti par 9%, atmaksas finansējuma 

saņēmējiem veiktas par 9%  no pieejamā finansējuma (progress par 3,77 

procentu punktiem); 

- „Profesionālās rehabilitācijas programmu paplašināšana, iekļaujot 

informācijas un komunikācijas tehnoloģiju atbalstu invalīdiem” ietvaros 

līgumi noslēgti par 100%, savukārt finansējuma pieprasījumi iesniegti par 

11%, atmaksas finansējuma saņēmējiem veiktas par  9% no pieejamā 

finansējuma (progress par 5,68 procentu punktiem); 

- „Sociālās rehabilitācijas programmu izstrāde un ieviešana” ietvaros līgumi 

noslēgti par 100%, finansējuma pieprasījumi iesniegti par  34,57% (progress 

par 1,87 procentu punktiem), bet atmaksas finansējuma saņēmējiem veiktas 

par 27,94% no pieejamā finansējuma. 

 

Joprojām kā nozīmīgākais lēno finansējuma pieprasījumu iesniegšanas cēlonis 

tiek minēts nekvalitatīvi sagatavoti SF finansējuma pieprasījumi, lai gan notiek 

intensīva projektu īstenotāju apmācība finansējuma pieprasījuma aizpildīšanai. 

Turklāt dažu grantu shēmu ietvaros nav pieaudzis ne iesniegto, ne apmaksāto 

finansējuma pieprasījumu apjoms. Tas norāda uz lēnu grantu shēmas projektu 

administrēšanu un ieviešanu. 

 

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 44,71%, savukārt atmaksas 

finansējuma saņēmējiem veiktas par 42,96% no pieejamā finansējuma – abos 

rādītājos vērtības nav mainījušās. Tas ir skaidrojams ar projektu līgumu slēgšanu 

š.g. sākumā, līdz ar to SF pieprasījumu iesniegšana par iepriekš minētajiem 

projektiem plānojama š.g. otrajā pusē. 

 

1.2.2.3. ESF nacionālo programmu ieviešana 

Visu ESF nacionālo programmu ietvaros līgumi noslēgti par visu pieejamo 

finansējumu. 

Attiecībā uz Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošajām ESF 

aktivitātēm, jānorāda, ka vairākās Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā 

esošajās nacionālajās programmās uzņemtas virssaistības par kopējo summu 3 

158 638 LVL: 

 Aktivitātē Mācību kvalitātes uzlabošana dabaszinātņu, matemātikas un 

tehnoloģiju priekšmetos vidējā izglītībā; 

 Aktivitātē Atbalsts doktorantūras programmu īstenošanai un 

pēcdoktorantūras pētījumiem; 

 Aktivitātē Latviešu valodas apguve. 
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Izglītības un zinātnes ministrijas rādītāji iesniegto SF pieprasījumu un veikto 

atmaksu kontekstā ir atbilstoši 3-64 % robežās abos minētajos rādītājos, ņemot 

vērā to, ka divās SF nacionālajās programmās SF pieprasījumu iesniegšana 

uzsākta tikai 2007.gada 2.ceturksnī. 

 

2007.gada  2.ceturksnī uzsākta SF pieprasījumu iesniegšana Ekonomikas 

ministrijas pārziņā esošās nacionālās programmas  „Nodarbināto 

pārkvalifikācijas un kvalifikācijas paaugstināšanas veicināšana, nodrošinot uz 

nozari orientētas apmācības” ietvaros un tie ir 0,4% no kopējām attiecināmām 

izmaksām un turpinās finansējuma apguve nacionālajā programmā „Apmācības 

un konsultācijas komercdarbības un pašnodarbinātības uzsācējiem”, kā arī 

pieprasījumi iesniegti par 45% no kopējā nacionālās programmas finansējuma. 

 

Labklājības ministrijas pārziņā esošo nacionālo programmu progress 

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

58% līdz 89% no pieejamā finansējuma apjoma. Turklāt Labklājības ministrijas 

pārziņā esošo ESF nacionālo programmu finansējums palielināts par 937 075 

LVL. Tomēr, ņemot vērā, ka nacionālās programmas ir finansiāli ietilpīgākas 

nekā atklātu konkursu un grantu shēmu projekti, atbildīgajām ministrijām būtu 

jāveic pastiprināta nacionālo programmu projektu uzraudzība, proti, vadošā 

iestāde aicina organizēt projektu uzraudzības padomes, regulāri tikties ar SF 

finansējuma saņēmējiem un pārrunāt projektu ieviešanas gaitu un problēmu 

konstatēšanas gadījumā rast iespēju nekavējoties reaģēt, nepieciešamības 

gadījumā iesaistot pārējās SF vadībā iesaistītās institūcijas. 

 

1.2.2.4. Neatbilstoši veiktie izdevumi ESF projektos 

2007.gada 2.ceturksnī no Valsts izglītības attīstības aģentūras saņemta 

informācija par vairākos ESF projektos neatbilstoši veiktu valsts budžeta 

līdzekļu izlietojumu 93 349,26 LVL apmērā, kas konstatēts, veicot SF 

pieprasījumu atmaksu un nav deklarēts EK.  

Izvērstu informāciju skatīt 2.pielikumā. 

 

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 izskatīšanas laiks projektu iesniegtajiem dokumentiem, lai 

pārbaudītu to atbilstību iesniegtajiem SF pieprasījumiem; 

 Projektu īstenošanas faktiskā nobīde no sākotnēji plānotā, līdz ar ko tiek 

pagarināts projekta ieviešanas laiks; 

 Neskaidrības iepirkuma procesa veikšanā; 

 Dažās aktivitātēs joprojām turpinās līgumu slēgšana, kas kavē projektu 

uzsākšanu. 
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Lai risinātu iepriekš minētās problēmas, jāturpina stingra aktivitāšu ieviešanas 

uzraudzība, t.sk. jāpieņem savlaicīgi lēmumi par finansējuma pārdali no 

aktivitātēm, kuras īstenojas lēni uz aktivitātēm ar ievērojamu SF apguves 

progresu, lai nodrošinātu SF finansējuma efektīvu izmantošanu. 

 

2007.gada 2.ceturksnī notika Izglītības un zinātnes ministrijas un vadošās 

iestādes pārstāvju tikšanās, kuras laikā tika panākta vienošanās, ka ministrija 

uzlabos SF finansējuma apguves rādītājus un nodrošinās n+2 principa izpildi, 

izvērtējot iespēju pārdalīt finansējumu aktivitāšu ietvaros vai uzņemties 

virssaistības. Līdz ar to 2007.gada 2.ceturksnī IZM ir uzņēmusies virssaistības 

piecās aktivitātēs par kopējo summu 3 310 261 LVL. Tomēr, neskatoties uz 

iepriekš minētajiem pasākumiem, Izglītības un zinātnes ministrija prognozē SF 

neapguvi par 2005.gadu 515 039 LVL apmērā un par 2006.gadu 1,8 milj. LVL 

apmērā.  Kaut arī Izglītības un zinātnes ministrija uzrauga projektu līdzekļu 

apguves intensitāti un reizi ceturksnī brīdina SF finansējuma saņēmējus par 

attiecīgo projektu kontos konstatēto līdzekļu atlikumu, kā arī pieprasa 

skaidrojumu par līdzekļu apguves kavēšanos, vadošā iestāde norāda, ka 

Izglītības un zinātnes ministrijai būtu jāpievērš lielāka vērība nacionālo 

programmu projektu plānotā finansējuma izlietojuma laika grafikam, neatliekot 

plānotās aktivitātes un maksājumus uz 2008.gadu, bet sadarbībā ar SF 

finansējuma saņēmējiem izskatīt iespēju veikt aktivitātes jau 2007.gadā, attiecīgi 

tās iekļaujot SF pieprasījumos. Tāpat Izglītības un zinātnes ministrijai jāņem 

vērā, ka 2008.gadā plānots uzsākt 2007.-2013.gada plānošanas perioda 

aktivitātes, līdz ar to jau savlaicīgi jāplāno darba apjoms un cilvēkresursi 

strādājot ar divu plānošanas periodu finansējuma apguvi. 

 

Attiecībā uz Labklājības ministrijas pārziņā esošajām aktivitātēm jānorāda, ka 

SF apguve notiek saskaņā ar plānoto. Turklāt  š.g. jūnijā MK tika skatīti nākamā 

plānošanas perioda MK noteikumu projekti divām aktivitātēm – „Bezdarbnieku 

un darba meklētāju apmācība” un „Darba tirgus institūciju kapacitātes 

stiprināšana”. 

 

Ekonomikas ministrija līdz 01.09.2007. ir plānojusi apgūt un iesniegt SF 

pieprasījumus par 80% no 2005.gadā  Ekonomikas ministrijai piešķirtā 

finansējuma. Ņemot vērā dažādo finansējuma apguvi Ekonomikas ministrijas 

pārziņā esošajās aktivitātēs, vadošā iestāde norāda, ka otrā līmeņa 

starpniekinstitūcijai jāveic pastiprināta EM pārziņā esošo aktivitāšu SF 

pieprasījumu iesniegšanas uzraudzība un sliktu rādītāju gadījumā jāziņo 

vadošajai iestādei. Attiecībā uz 2007.-2013.gada plānošanas periodu jānorāda, 

ka saskaņā ar MK 15.05.2007. protokollēmumu „Par Eiropas Savienības finanšu 

resursu (struktūrfondu un Kohēzijas fonda) apguvi”, Ekonomikas ministrija 

plānojusi aktivitātes „Atbalsts nodarbināto apmācībām” uzsākšanu pirms 2007.-

2013.gada Eiropas Savienības fondu darbības programmu apstiprināšanas EK, 
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tomēr līdz šim brīdim MK nav iesniegts MK noteikumu projekts par aktivitātes 

īstenošanu. 

 

1.2.3. ELVGF ieviešana 

13.06.2007. ES struktūrfondu uzraudzības komitejas sanāksmē apstiprināti 

grozījumi ELVGF pasākumu finanšu līdzekļu sadalījuma plānā. Lai nodrošinātu 

pilnīgu ELVGF finansējumu apguvi, veikta līdzekļu pārdale no pasākuma 

„Lauku teritoriju pārveidošanās un attīstības veicināšana”, palielinot pasākuma 

„Investīcijas lauksaimniecības uzņēmumos” finansējumu par 4 174 559 LVL un 

„Lauksaimniecības produktu pārstrādes un mārketinga uzlabošana” par 

1 621 502 LVL. 

 

Kopumā līdz 2007.gada 2.ceturkšņa beigām ELVGF ietvaros noslēgti 2 939 

līgumi par kopējo finansējumu 105 678 716,76 LVL un apmaksāti 2 049 

pieteikumi par kopējo finansējumu 78 041 897,62  jeb 73% no apstiprināto 

projektu finansējuma.  

 

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 83% 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 progress ir šāds: 

- pasākuma „Lauku teritorijas pārveidošana un attīstības veicināšana” 

ietvaros apstiprināts projektu finansējums par 119% no pasākumam pieejamā 

finansējuma, savukārt atmaksas veiktas par 58% no apstiprināto projektu 

finansējuma; 

- pasākuma „Mežsaimniecības attīstība” ietvaros apstiprināts projektu 

finansējums par 112% no pasākumam pieejamā finansējuma un veikto 

atmaksu apjoms ir 60% no apstiprināto projektu finansējuma; 

- pasākuma „Vietējo rīcību attīstība” ietvaros apstiprināts projektu 

finansējums par 23% no pasākumam pieejamā finansējuma, veikto atmaksu 

apjoms ir 1% no apstiprināto projektu finansējuma. Vietējo rīcības grupu 

atbalstīšanai apstiprināti 17 attīstības stratēģiju iesniegumi, kā rezultātā 17 

vietējās rīcības grupas var īstenot izstrādātās integrētās lauku attīstības 

izmēģinājuma stratēģijas; 

- pasākuma „Apmācības” ietvaros apstiprināts projektu finansējums par 93% 

no pasākumam pieejamā finansējuma, veikto atmaksu apjoms – 37% no 

apstiprināto projektu finansējuma. 

 

1.2.3.1. Secinājumi par ELVGF ieviešanu: 
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Kopumā ELVGF pasākumu ieviešana notiek sekmīgi. Notiek stingra aktivitāšu 

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

pārdali. Kopumā ELVGF  ietvaros apstiprināti projekti par 100,45% atbilstoši 

MK rīkojumiem, kas paredz uzņemties virssaistības SF projektos, ELVGF 

ietvaros jau ir apstiprināti projekti, iekļaujot virssaistības. Līdz ar to var 

prognozēt, ka finansējums ELVGF ietvaros tiks apgūts pilnībā. 

 

1.2.4. ZVFI ieviešana 

Līdz 2007.gada 2.ceturkšņa beigām ZVFI ietvaros apstiprināti 422 projekti par 

kopējo finansējuma summu 25 526 203,98 LVL, bet apmaksāti 353 projekti par 

kopējo finansējumu 18 441 538,78 jeb 72% no apstiprināto projektu 

finansējuma. 

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 87% un 82% 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 66% no apstiprināto projektu 

finansējuma; 

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

ostu aprīkojuma un akvakultūras attīstība” ietvaros ir apstiprināts projektu 

finansējums par 74% no pasākumam pieejamā finansējuma, atmaksas veiktas 

par 56% no apstiprināto projektu finansējuma. Šī pasākuma ietvaros: 

 aktivitātē „Zvejas un akvakultūras produktu apstrādes un mārketinga 

uzlabošana” apstiprināts projektu finansējums par 124% no pasākumam 

pieejamā finansējuma. Savukārt atmaksas tika veiktas par 51% no 

apstiprināto projektu finansējuma; 

 aktivitātē „Zvejas ostu aprīkojums” apstiprināts projektu finansējums par 

100% no pasākumam pieejamā finansējuma  un veiktas atmaksas par 41% 

no apstiprināto projektu finansējuma; 

 aktivitātē „Akvakultūras attīstība” apstiprināts projektu finansējums par 

72% no pasākumam pieejamā finansējuma un veiktas atmaksas par 68% 

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 atklātu 

problēmas un tās risinātu, tādējādi pašlaik saskaņošanā ir grozījumi par 
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finansējuma pārdali no 4.10.pasākuma „Zvejas un akvakultūras produktu 

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

4.8.pasākumu „Zvejas intensitātes sabalansēšana”. ZVFI ietvaros vērojams 

lielākais izmaksātais finansējuma apjoms SF saņēmējiem un līdzīgs progress 

tiek prognozēts turpmāk. 

 

ES fondu apguves rīcības plānu 2007.gadam, ko izstrādājusi vadošā iestāde, lai 

nodrošinātu SF apguves uzraudzību un n+2 principa ievērošanu 2007.gadā, kā 

arī savlaicīgi uzsāktu 2007.-2013.gada plānošanas periodu, un kurā apkopota SF 

vadībā iesaistīto institūciju sniegtā informācija par plānoto rīcību un izpildes 

termiņu SF apguvē, skatīt 3.pielikumā. 

 

1.3. N+2 principa izpilde 

Lai SF plānošanas periodā no 2004.-2006.gadam ievērotu N+2 principu, par 

kārtējā gadā piešķirto SF finansējumu ir jāiesniedz izdevumu deklarācija EK 

divu gadu laikā no tā piešķiršanas gada. Gadījumā, ja finansējums netiek 

pieprasīts, tas automātiski tiek atskaitīts no piešķīruma kopējā apjoma. 

Balstoties uz 11.07.2006. Eiropas Savienības Padomes regulu (EK) 

Nr.1083/2006, EK automātiski samazina SF pieejamo finansējumu par apjomu, 

kurš nav apgūts (izmaksāts) SF finansējuma saņēmējam un deklarēts EK līdz 

otrā gada beigām pēc saistību gada. Līdz 31.12.2007. ERAF ietvaros EK vēl  

jādeklarē 61,6 milj. LVL jeb 64,25% ESF ietvaros – 16,01 milj. LVL jeb 

47,46% no 2005.gada piešķīruma, lai to pilnībā apgūtu. Centrālā finanšu un 

līgumu aģentūra ir informējusi pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas par datumiem, 

līdz kuriem ir nepieciešams iesniegt pēdējos SF pieprasījumus par 2007.gadā 

apgūstamo finansējumu, lai nodrošinātu N+2 principa izpildi un nodeklarētu 

veiktas atmaksas EK. Gadījumā, ja SF pieprasījumi tiks iesniegti vēlāk par 

noteiktajiem datumiem, kā arī, ja SF pieprasījumi tiks sagatavoti nekvalitatīvi, 

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra negarantē atmaksas veikšanu valsts budžetā 

un veikto maksājumu iekļaušanu 2007.gada izdevumu papildus deklarācijās. 

ELVGF un ZVFI ietvaros 2005.gada piešķīrums jau ir apgūts un uzsākta 

2006.gada piešķīruma apguve – ELVGF ietvaros EK jau deklarēts vairāk nekā 

puse no 2006.gada piešķīruma un  deklarējami vēl 15,8 milj. LVL jeb 45,24%, 

savukārt ZVFI ietvaros – 5,3 milj. LVL jeb 57,38% no 2006.gada piešķīruma. 

Izvērstu SF apguvi attiecībā pret n+2 principu skatīt 1.pielikuma 6.tabulā. 

 

1.4. SF auditi 

1.4.1.ESF auditi 

Kā norādīts iepriekšējā ziņojumā par 2007.gada 1.ceturksni, 27.10.2006. no EK 

Nodarbinātības un sociālo lietu ģenerāldirektorāta saņemts ESF sistēmas audita, 

kas tika veikts Rīgā laika posmā no 12.06.2006. līdz 16.06.2006., ziņojuma 

projekts. Pēc ziņojuma projekta latviešu versijas no EK saņemšanas 29.11.2006. 

vadošā iestāde 29.01.2007. nosūtīja EK Latvijas viedokli par ziņojuma projektu. 

Galvenie audita ziņojuma projektā  minētie trūkumi saistīti ar valstī piemēroto 
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smagnējo procedūru projektu grozījumu veikšanai, laika izteiksmē garu projekta 

atlasi (atsevišķos gadījumos pat 6-7 mēneši), vides, valsts atbalsta un dzimumu 

līdztiesības aspektu pārbaudi projektu īstenošanas vietās, datu uzkrāšanu SF 

vadības informācijas sistēmā, kā arī tika minēts konstatējums, ka projektu 

ietvaros projekta vadītāju un citu administratīvo darbinieku darba laika uzskaite 

tiek veikta formāli un nav iespējams gūt pārliecību par faktiski veikto izdevumu 

iekļaušanu SF pieprasījumā. Ievērojot audita ziņojuma projektā minētos 

trūkumus un izteiktos ieteikumus, ir veikti grozījumi attiecīgajos normatīvajos 

aktos, lai atvieglotu projektu grozīšanas procedūru, paātrinātu projektu 

finansējuma atmaksu plūsmu, nepārbaudot auditējamās vērtības pie katra 

maksājuma pieprasījuma,  kā arī lai optimizētu pievienotās vērtības nodokļa 

atmaksas pieprasījumu izskatīšanu. Attiecībā uz atalgojuma izdevumu 

pamatotību vadošā iestāde ir veikusi izlases pārbaudi ESF līdzfinansētos 

projektos un šobrīd ESF administrēšanā iesaistītās institūcijas veic papildu 

pārbaudes un augusta beigās/septembra sākumā tiks veikts izvērtējums par 

atalgojuma izdevumus pamatojošās dokumentācijas esamību ESF 

līdzfinansētajos projektos. 25.05.2007. Latvija saņēma informāciju no EK par 

Latvijas pausto viedokli attiecībā uz ziņojuma projektā minēto, līdz ar ko tikpat 

kā visi konstatējumi tiek uzskatīti par novērstiem un attiecībā uz administratīvo 

izmaksu pārbaudi EK auditori veiks pārbaudes turpmākās misijās, t.sk. misijā, 

kas notiks 24.-28.09.2007. 

 

1.4.2. ERAF auditi 

08.03.2007. no EK Reģionālās politikas ģenerāldirektorāta saņemts ERAF 

iepirkuma audita, kas tika veikts laika posmā no 11.09.2006. līdz 15.11.2006., 

ziņojuma projekts, pēc ziņojuma projekta latviešu versijas no EK saņemšanas 

22.03.2007. vadošā iestāde 22.05.2007. nosūtīja EK Latvijas viedokli par 

ziņojuma projektu. Galvenais audita ziņojuma projektā minētais trūkums ir 

saistīts ar sistēmisku risku, ka, piemērojot likumu „Par iepirkumu valsts vai 

pašvaldību vajadzībām”, kas bija spēkā līdz 01.05.2006., iepirkums ERAF 

līdzfinansētajos projektos var būt veikts neatbilstoši EK direktīvu nosacījumiem 

publiskā iepirkuma jomā. Risks attiecas uz gadījumiem, kad publiskā iepirkuma 

ietvaros uzņēmuma pieredze ir tikusi izmantota kā piedāvājuma vērtēšanas 

kritērijs, tādējādi vērtējot nevis piedāvājumu, t.i. saņemamo preci vai 

pakalpojumu, bet gan pretendentu. Pašreiz vadošā iestāde sadarbībā ar citām 

institūcijām veic pasākumus, lai novērtētu šo risku ERAF līdzfinansētajos 

projektos, un ir informējusi EK par plānotajām darbībām. Publisko iepirkumu 

likuma nosacījumi nerada minēto risku, attiecīgi riska novērtējums veicams tikai 

par iepriekš veiktajiem iepirkumiem ERAF līdzfinansēto projektu ietvaros. 

Papildus 29.03.2007. no EK Reģionālās politikas ģenerāldirektorāta saņemts 

ERAF sistēmas audita, kas arī tika veikts laika posmā no 11.09.2006. līdz 

15.11.2006., ziņojuma projekts, pēc ziņojuma projekta latviešu versijas no EK 

saņemšanas 13.05.2007. vadošā iestāde 13.07.2007. nosūtīja EK Latvijas 

viedokli par ziņojuma projektu. Galvenie audita ziņojuma projektā minētie 
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trūkumi ir saistīti ar valsts atbalsta prasību un administratīvo un atalgojuma 

izdevumu pārbaudes projektu īstenošanas gaitā uzlabošanu. Attiecīgi vadošā 

iestāde lūgs ERAF administrējošās institūcijas pārliecināties, ka valsts atbalsta 

programmu prasības ir tikušas ievērotas un papildināt procedūras projektu 

pārbaudēm. Attiecībā uz atalgojuma izdevumiem ir sniegts skaidrojums EK 

auditoriem par Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem atalgojuma jomā, jo 

īpaši kas attiecas uz amatu apvienošanas iespējām Civildienestā strādājošajiem. 

 

1.4.3. Citi auditi 

No 18.12.2006. līdz 27.03.2007. norisinājās ES struktūrfondu vadošās iestādes 

pasūtītais Eiropas Savienības struktūrfondu vadības informācijas sistēmas (ES 

SF VIS) audits ar mērķi noskaidrot iespējamos riskus un problēmas, kas saistītas 

ar ES SF VIS esošās informācijas kvalitāti un tās drošību, kā arī noteikt 

nepieciešamos pasākumus, kas jāveic, lai nodrošinātu un uzlabotu ES SF VIS 

esošo datu kvalitāti un drošību. Audita rezultātā ierosinājumi izteikti galvenokārt 

attiecībā uz izmaiņu vadības procesa uzlabošanu, sistēmas drošības 

nodrošināšanu un attiecībā uz savlaicīgas datu ievades sistēmā nodrošināšanu. 

 

No 26.02.2007. līdz 08.05.2007. norisinājās ES struktūrfondu vadošās iestādes 

pasūtītā izlases veida pārbaužu Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto 

projektu īstenošanas vietā sistēmas atbilstības un efektivitātes revīzija par 

pārbaudēm projekta īstenošanas vietā, kas veiktas laika periodā no 08.08.2006. 

līdz 31.12.2006., lai pārliecinātos, vai veiktās pārbaudes ir efektīvas, lai 

sasniegtu mērķi, kas minēts EK tiesību un Latvijas Republikas normatīvajos 

aktos. Šobrīd notiek noslēguma ziņojuma saskaņošanas process. Nākamajā 

ziņojumā tiks sniegta informācija par veikto izlases veida pārbaužu rezultātiem. 

 

1.5. SF izvērtēšana 

1.5.1. Tematiskā izvērtēšana 

2007.gada 2.ceturksnī uzsākts pētījums „ES struktūrfondu ieviešanā iesaistīto 

institūciju darbinieku atalgojuma konkurētspēja darba tirgū”, ko atklāta 

konkursa rezultātā veic SIA „FACTUM”. Pētījuma pamatmērķis ir nodrošināt 

kvalitatīvu SF ieviešanu, to ieviešanai paredzētos finanšu resursus plānojot 

atbilstoši reālajai tirgus situācijai, kā arī iegūt informāciju pārdomātam ES fondu 

izlietojumam jaunajam plānošanas periodam. Lai šo mērķi sasniegtu, plānots 

veikt SF ieviešanā iesaistīto institūciju darbinieku atalgojuma kvantitatīvu 

analīzi un salīdzinājumu ar atbilstošas kvalifikācijas speciālistu atalgojumu 

darba tirgū, izstrādāt secinājumus un praktiskas rekomendācijas. Plānotais 

līguma izpildes termiņš ir š.g. 4.ceturksnis. 

2007.gada 2.ceturksnī tika pieņemts lēmums par atklāta konkursa uzvarētāju ES 

fondu makroekonomiskās ietekmes izvērtējuma veikšanai, kura pamatmērķis ir 

nodrošināt kvalitatīvu izvērtējumu par ES fondu ietekmi uz Latvijas 

tautsaimniecību, kura rezultātā tiktu izstrādāta metodoloģija ES fondu ietekmes 
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izvērtējumam atbilstoši Latvijas specifiskajai situācijai un izstrādāts ziņojums 

par ES fondu ietekmi uz Latvijas tautsaimniecības attīstību, analizējot vairākus 

rādītājus un izdalot iespējamos makroekonomiskos riskus par laika posmu no 

2004. līdz 2006.gadam un par laika posmu līdz 2013.gadam, kā arī izstrādāts 

makroekonomiskās prognozēšanas vidēja termiņa modelis ES fondu ietekmes 

izvērtējumam, kas aptvertu vairāku rādītāju mijiedarbību, tai skaitā arī 

sadalījumā pa investīciju veidiem. Līguma noslēgšanu un darbu uzsākšanu 

aizkavēja SIA „Eiroprojekts” Iepirkumu uzraudzības birojā iesniegta sūdzība, 

kas izskatot tika atzīta par nepamatotu. Līgumu ar biedrību „Baltijas 

Starptautiskais Ekonomikas politikas studiju centrs” un SIA „Baltijas 

Konsultācijas” plānots noslēgt š.g. 3.ceturkšņa laikā un pirmos izvērtējuma 

rezultātus iegūt jau 2008.gada pirmajā pusē. 

2007.gada 2.ceturksnī izsludināti divi atklāti konkursi:  

 Pētījums „2007.-2013.gada plānošanas perioda atbalsta programmu 

potenciālais finansējuma pieprasījums un tā atbilstība izstrādātajām 

atbalsta programmām”, kura mērķis ir noteikt potenciālo projektu 

pieteicēju skaitu un pieprasījumu katrai uzņēmējdarbības un inovāciju 

atbalsta programmai, kā arī ierosināt pieejamā finansējuma dalījumu pa 

atbalsta programmu uzsaukumiem, lai organizētu efektīvu projektu 

pieņemšanas un izvērtēšanas procesu 2007. – 2013.gada plānošanas 

periodā. 

 Izvērtējums „Izdevumu apliecināšanas procesa atbilstības un 

efektivitāte”, kura mērķis ir veikt izvērtējumu par SF vadībā iesaistīto otrā 

līmeņa starpniekinstitūciju, vadošās iestādes un maksājumu iestādes 

izveidotās vadības un kontroles sistēmas izdevumu deklarāciju 

sagatavošanā un izdevumu apliecināšanā darbības efektivitāti un atbilstību 

ES tiesību un LR normatīvo aktu prasībām. 

Aktuālākā informācija par veiktajiem, šobrīd notiekošajiem un plānotajiem 

pētījumiem un izvērtējumiem ir ievietota Finanšu ministrijas administrētās ES 

fondu mājas lapas www.esfondi.lv sadaļā „Izvērtēšana un pētījumi”.  

 

1.5.2. Sākotnējā izvērtēšana 

Neatkarīgi eksperti – SIA „PricewaterhouseCoopers” – turpina darbu pie 

2006.gadā uzsāktās ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda plānošanas dokumentu 

sākotnējās (ex-ante) izvērtēšanas. 

 

Sākotnējās izvērtēšanas veikšanas nepieciešamību nosaka Padomes regula (EK) 

Nr. 1083/2006 (2006. gada 11. jūlijs), ar ko paredz vispārīgus noteikumus par 

Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu 

un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999 (VI sadaļas “Efektivitāte” I nodaļa 

“Izvērtēšana”). Regula paredz, ka  „saskaņā ar konverģences mērķi dalībvalstis 

http://www.esfondi.lv/
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veic katras darbības programmas ex-ante izvērtējumu” un „var veikt vienu ex-

ante izvērtējumu attiecībā uz vairākām darbības programmām” (48.pants). 

 

Ex-ante izvērtējumu mērķis ir optimizēt budžeta līdzekļu sadali darbības 

programmās un uzlabot plānošanas kvalitāti. Izvērtējumos identificē un izvērtē 

atšķirības, trūkumus un attīstības potenciālu, sasniedzamos mērķus, sagaidāmos 

rezultātus, kvantitatīvos mērķus, nepieciešamības gadījumā – ierosinātās reģiona 

stratēģijas saskaņotību, Kopienas pievienoto vērtību, to, ciktāl ņemtas vērā 

Kopienas prioritātes, iepriekšējā plānošanā izdarītos secinājumus, kā arī 

īstenošanas, uzraudzības, izvērtēšanas un finanšu pārvaldības procedūru 

kvalitāti. 

 

Ex-ante izvērtējumus veic tās iestādes atbildībā, kas ir atbildīga par plānošanas 

dokumentu sagatavošanu un tas ir paralēls process plānošanas dokumentu 

sagatavošanai un ilgst līdz pat to apstiprināšanai. 

 

 

 

 

2. Kohēzijas fonda apguve 

2.1. Kohēzijas fonda (KF) līdzekļu izlietojums uz 30.06.2007. 

Uz 30.06.2007. no EKvalsts budžetā saņemti 323,9 miljoni eiro jeb 45,56% no 

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

savukārt izpildītājiem noslēgto līgumu ietvaros izmaksāti 255,3 miljoni  eiro jeb 

35,93% no finansējuma. Izvērstu KF finanšu progresu skatīt pielikumā tabulās 

Nr.7-10. 

  

2.2. KF projektu īstenošana 
 

25.04.2007. notika sestā KF uzraudzības komitejas sanāksme, kurā tika izvērtēts 

KF līdzekļu apguves progress, galvenās problēmas KF projektu īstenošanā un 

problēmu risinājumu iespējas. Līdzīgi kā iepriekšējā KF uzraudzības komitejas 

sanāksmē EK pārstāvji KF apguves gaitu Latvijā novērtēja pozitīvi. 

 

24.04.2007. EK pārstāvji apmeklēja pagājušā gada nogalē atklāto Kauguru 

dzeramā ūdens atdzelžošanas staciju, kas tika uzbūvēta projekta „Jūrmalas 

ūdenssaimniecības attīstība” ietvaros. Tāpat delegācija viesojās VAS „Latvijas 

Dzelzceļš”, kas īsteno sešus KF līdzfinansētos projektus, no kuriem 2006.gada 

beigās veiksmīgi pabeigts projekts „Stacijas Rēzekne II pieņemšanas parka 

būvniecība”. 

 

Attiecībā uz projektu īstenošanu vides nozarē projekta „Sadzīves atkritumu 

apsaimniekošana Austrumlatgales reģionā” ietvaros ir pabeigta poligona izbūve, 

rekultivētas un slēgtas 26 izgāztuves, kā arī pabeigti ēku un ceļu būvdarbi. 
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Projekta „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Dienvidlatgales reģionā” 

ietvaros ir pabeigta poligona un pievedceļa izbūve, ir rekultivētas un nodotas 28 

no 31 izgāztuves. Savukārt projekta „Ūdenssaimniecības attīstība 

Austrumlatvijas upju baseinos” ietvaros uzsākta ūdensvada un kanalizācijas 

tīklu paplašināšana un rekonstrukcija Limbažos, Ķegumā, Lielvārdē, Cēsīs, 

Salaspilī un kanalizācijas tīklu paplašināšana Līvānos un Ķekavā. Projekta 

„Ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Jelgavā” ietvaros 

uzņēmējam piemēroto soda sankciju rezultātā tika iegūti papildus līdzekļi, kas 

deva iespēju noslēgt divus jaunus iepirkumu līgumus. Tāpat uzsākta ūdensvada 

un sadzīves kanalizācijas izbūve. 11.04.2007. pasludināta darbu uzsākšana 

ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcijai Olainē (projektā 

„Ūdenssaimniecības attīstība Olainē un Jaunolainē”). 

 

Transporta nozarē 2007.gada 2.ceturksnī uzsākti būvdarbi projekta „Skrejceļa 

pagarināšana un gaismas sistēmas rekonstrukcija starptautiskajā lidostā 

„Rīga”” ietvaros. 

 

2007.gada 2.ceturksnī saņemtas noslēguma izdevumu deklarācijas un noslēguma 

ziņojumi projektiem „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Ziemeļvidzemē, II 

kārta” vides nozarē un „E67 Via Baltica, posms Ķekava – Iecava” un „Via 

Baltica pievedceļa uzlabošana (lidostas pievedceļš (P133) un ar to saistītais A 

10 ceļa posms)” transporta nozarē. 

Kopumā 2007.gada 2.ceturksnī noslēgti 20 iepirkumu līgumi vides nozares 

projektu ietvaros un trīs - transporta nozares projektu ietvaros. 

 

Tehniskās palīdzības projekta „Tehniskā palīdzība vadošajai iestādei Latvijā” 

ietvaros šajā ceturksnī noslēgti 7 iepirkumu līgumi un izsludināts ES mēroga 

konkurss par revīzijas pakalpojumiem KF vadošajai iestādei Latvijā. Tāpat 

turpinās pētījuma par izmaksu pieauguma un nozares ekonomisko rādītāju un 

citu ekonomisko faktoru ietekmi uz KF projektu īstenošanu veikšana, kā arī 

notiek procesu vadības novērtēšana un risku vadības sistēmas izveide un 

ieviešana KF Finanšu ministrijā. 

Bez tam organizēti semināri KF vadībā iesaistīto institūciju darbiniekiem par 

dažādām tematikām, t.sk. FIDIC līgumu praktiskais pielietojums Latvijā, 

rakstiskā komunikācija audita ziņojumos, darbinieku atlase un interviju 

vadīšana, tehniski ekonomisko pamatojumu sagatavošana u.c. 

 

Secinājumi par KF ieviešanu: 

 

Kohēzijas fonda līdzekļu apguvē Latvija ir starp līderiem jauno ES dalībvalstu 

starpā. 2007.gada 2.ceturksnī vērojams liels veikto un no EK saņemto 

maksājumu progress salīdzinājumā ar iepriekšējiem ceturkšņiem. Gandrīz visu 

projektu īstenošana noris saskaņā ar termiņiem, tomēr konstanti vērojams 

projektu izmaksu pieaugums, kas rada dažādus apgrūtinājumus un riskus 
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sekmīgai projektu īstenošanai noteiktajos termiņos un apjomos. Kopumā 

projektu īstenošanas gaitā radušās problēmas tiek operatīvi risinātas. 

 

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

Viens no KF apguvē identificētajiem problēmjautājumiem ir pamatlīdzekļu 

atlikušās vērtības noteikšana uz projekta beigām. Uz 30.06.2007. trīs vides 

nozares projektu ietvaros, kuru noslēguma ziņojums un noslēguma izdevumu 

deklarācija iesniegta EK, nepieciešams noteikt pamatlīdzekļu atlikušo 

tirgus/ekonomisko vērtību. Lai šo jautājumu risinātu, plānots veikt 

pamatlīdzekļu atlikušās vērtības uz projekta beigām pārrēķinu. Tāpat aktuāls 

jautājums ir arī projektu ietvaros iegādāto pamatlīdzekļu attiecināmība. 

Būtisks risks KF apguvē ir izmaksu pieaugums un zemais konkurences līmenis 

būvniecības nozarē, par ko liecina pašreizējā situācija, kad vairākos iepirkumu 

konkursos nav pieteicies neviens pretendents vai arī pieteicies tikai viens 

pretendents, kura piedāvājuma cena ievērojami pārsniedz sākotnēji plānoto. 

Izmaksu pieauguma problēmas tiek risinātas lielākoties ar nacionālā 

līdzfinansējuma palīdzību. 24.04.2007. MK atbalstīja papildu nepieciešamā 

finansējuma piešķiršanu no valsts budžeta diviem liela mēroga projektiem – 

„Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, II kārta” un „Ūdenssaimniecības 

attīstība Ventspilī, II kārta” – kopumā par 13,7 miljoniem LVL. Tāpēc Vides 

ministrija, izstrādājot priekšlikumus nākamā gada budžeta likumprojektam, 

iesniegusi Finanšu ministrijā informāciju par izdevumu apjomu, kas pārsniedz 

MK noteiktos bāzes izdevumus. 

 

Lai analizētu problēmas, kas saistītas ar izmaksu pieaugumu, tehniskās 

palīdzības projekta ietvaros, tiek veikts pētījums par ES fondu līdzfinansēto 

infrastruktūras projektu ieviešanas izmaksu pieauguma riskiem un to ietekmi uz 

projektu īstenošanu. Viens no pētījuma mērķiem ir sniegt izvērtējumu par to, 

kādi faktori nosaka un ietekmē nepietiekamo konkurenci būvniecības sektorā. 

Sāktas konsultācijas par iespējamajiem problēmas risinājumiem un plānots 

organizēt sanāksmi, kurā piedalīsies Finanšu ministrijas, Vides ministrijas un 

Ekonomikas ministrijas pārstāvji, kā arī Konkurences padomes pārstāvji. 

Lai uzlabotu konkurenci būvniecības sektorā, nozaru ministrijas uzsākušas 

aktīvu darbību – ārvalstu vēstniecības ir informētas par Vides un Satiksmes 

ministriju plāniem konkrētiem KF projektu iepirkumiem, kā arī profesionālās 

organizācijas aicinātas sniegt savus ierosinājumus konkurences palielināšanai 

būvniecības nozarē. 

 

2.4. KF auditi 

 

2007.gada 2.ceturksnī veikta pārbaude KF projekta „Liepājas 

ūdenssaimniecības attīstība, 2.kārta” īstenošanas vietā. Galvenie pārbaudes 

secinājumi saistīti ar iegādāto pamatlīdzekļu attiecināmību KF 

līdzfinansējumam un būvniecības dokumentācijas aizpildīšanu. 
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04.-08.06.2007. EK veica atkārtotu sistēmas un publiskā iepirkuma auditu 

Latvijā, kura ietvaros tika pārbaudīti 2006.gada 12.-16.jūnija audita rezultātā 

izteikto ieteikumu ieviešana. 
 

 

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 

2007.gada aprīlī noslēdzās Latvijas un EK divpusējās sarunas par SF un KF 

plānošanas dokumentiem 2007.-2013.gada periodam. Pēdējās sarunu kārtas 

laikā 23.04.2007. īpašu uzdevumu ministram ES līdzekļu apguves lietās 

N.Brokam tiekoties ar EK nodarbinātības komisāru V.Špidlu, panākta 

vienošanās par darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” 

pasākuma „Inovācijas” aktivitātes „Augstas kvalifikācijas darbinieku piesaiste” 

finansējuma 7 miljonu EUR apjomā pārcelšanu uz darbības programmas 

„Cilvēkresursi un nodarbinātība” pasākumu „Nodarbinātība”. Tādējādi ESF 

finansējuma apjoms ir sasniedzis 550 miljonus EUR jeb 12,15% no kopējā ES 

fondu finansējuma apjoma, Latvijai būtiski nepalielinot tā īpatsvaru, kas 

sākotnēji bija viens no būtiskākajiem nacionālās pozīcijas uzstādījumiem 

sarunās ar EK. 

 

Pēc oficiālo sarunu ar EK noslēguma ES fondu vadošā iestāde sadarbībā ar 

nozaru ministrijām ir precizējusi ES fondu plānošanas dokumentus, lai iesniegtu 

tos oficiālai apstiprināšanai EK. 19.06.2007. MK lēma par Valsts Stratēģiskā 

ietvardokumenta (VSID) 2007.-2013.gadam projekta apstiprināšanu 

iesniegšanai EK, un tas 28.06.2007. iesniegts EK.  Ievērojot divu mēnešu 

termiņu EK iekšējām procedūrām lēmuma pieņemšanai, sagaidāms, ka lēmums 

par VSID varētu tikt pieņemts līdz š.g. augusta beigām. 

 

17.07.2007. MK lēma par darbības programmas „Uzņēmējdarbība un 

inovācijas” projekta apstiprināšanu iesniegšanai EK. Sagaidāms, ka EK lēmums 

par to varētu tikt pieņemts līdz š.g. septembra vidum. Kā pēdējie apstiprināšanai 

MK tiks virzīti darbības programmu „Cilvēkresursi un nodarbinātība” un 

„Infrastruktūra un pakalpojumi” projekti, lai līdz š.g. augusta beigām varētu tikt 

iesniegti EK apstiprināšanai. EK lēmums par tiem varētu tikt pieņemts līdz š.g. 

novembra vidum. 

 

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

19.06.2007. MK apstiprināti MK noteikumi Nr.410 „Uzraudzības komitejas 

nolikums”, kas nosaka 2007.-2013.gada ES fondu darbības programmu 

uzraudzības komitejas funkcijas, uzdevumus, sastāvu, kompetenci un darba 

kārtību. 

26.06.2007. MK apstiprināti: 
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 MK noteikumi Nr.418 „Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi 

Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī 

maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība", kas 

nosaka kārtību, kādā valsts budžetā tiek paredzēti līdzekļi ES fonda 

līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī kārtību, kādā atbildīgā vai 

sadarbības iestāde pārbauda ES fonda finansējuma saņēmēja iesniegtos 

maksājumu pieprasījumus, apstiprina attiecināmo izdevumu summu un veic 

maksājumus ES fonda finansējuma saņēmējam. Noteikumi nosaka arī 

izdevumu deklarācijas sagatavošanas un iesniegšanas kārtību; 

 MK noteikumi Nr.419 „Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas 

dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu”, kas nosaka kārtību, kādā 

ES fondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu 

sagatavošanu un apstiprināšanu, ES fondu projektu iesniegumu atlases 

īstenošanas nosacījumus, lielā projekta apstiprināšanas un grozīšanas kārtību, 

grozījumu izdarīšanu ES fonda projektā, civiltiesiska līguma un vienošanās 

par ES fonda projekta īstenošanu saturu, iepirkumu dokumentācijas un 

iepirkuma procedūras norises izlases veida pirmspārbaudes kārtību, kā arī par 

horizontālo politiku koordināciju atbildīgās institūcijas; 

 MK noteikumi 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”, kas 

nosaka pārbaužu veikšanas kārtību ES fonda finansētā projekta īstenošanas 

vietā; 

 MK noteikumi Nr.441 „Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās 

identitātes prasību nodrošināšanas kārtība”, kas nosaka kārtību, kādā ES 

fondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina ES fondu publicitāti, t.sk. 

informatīvo atbalstu ES fondu projektu sagatavotājiem un finansējuma 

saņēmējiem, kā arī SF un KF logo lietošanas prasības. 

  

Līdz ar to vēl apstiprināmi šādi ar 2007.-2013.gada plānošanas periodu saistītie 

MK noteikumi: 

1) kārtība, kādā uzrauga un izvērtē Eiropas Savienības fondu īstenošanu; 

2) kārtība, kādā ziņo par Eiropas Savienības fondu īstenošanā 

konstatētajām neatbilstībām, pieņem pārvaldes lēmumu par piešķirtā 

finansējuma izlietojumu un atgūst neatbilstoši veiktos izdevumus; 

3) kārtība, kādā nodrošina revīzijas iestādes funkcijas Eiropas Savienības 

fondu vadībā; 

4) kārtība, kādā publisko informāciju par Eiropas Savienības fondu 

projektiem; 

5) Eiropas Savienības fondu vadības informācijas sistēmas izveidošanas 

un lietošanas kārtība; 
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6) prasības Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas 

izveidošanai. 

Jānorāda, ka noteikumu izdošanas datums likumā noteiktajā termiņā – līdz  

01.05.2007. netika sasniegts vairāku nesaskaņoto iebildumu dēļ. 

 

3.3. ES fondu apguves uzsākšana pirms 2007.-2013. gada Eiropas Savienības 

fondu darbības programmu apstiprināšanas Eiropas Komisijā 

15.05.2007. Finanšu ministrija pēc nozaru ministriju sniegtās informācijas 

informēja MK par tām ES fondu aktivitātēm, kuras iespējams uzsākt pirms 

2007.-2013.gada Eiropas Savienības fondu darbības programmu (DP) 

apstiprināšanas EK (minētās 19 aktivitātes uzskaitītas Finanšu ministrijas 

informatīvajā ziņojumā par Eiropas Savienības finanšu resursu apguvi 

2007.gada 1.ceturksnī). Lai šīs aktivitātes būtu iespējams uzsākt, jāizstrādā un 

kopā ar sociālajiem, nevalstiskajiem un reģionālajiem partneriem jāapspriež ES 

fondu projektu atlases kritēriji, kuri apstiprināmi ES fondu uzraudzības 

komitejā, kā arī jāizstrādā MK noteikumus par ES fondu īstenošanu. Bez tam 

attiecībā uz minētajām aktivitātēm nepieciešams EK akcepts, projektu 

īstenošanai aktivitāšu ietvaros jābūt plānotai ES fondu projektu finansēšanai 

pieejamā 2007.gada budžeta ietvaros, kā arī aktivitātēm jābūt sabiedriskai 

ietekmei. 

 

Lai varētu izstrādāt MK noteikumus par attiecīgo aktivitāšu ieviešanu, ES 

struktūrfondu un Kohēzijas fonda darbības programmu pagaidu uzraudzības 

komiteja 15.06.2007. sanāksmē lēma par projektu vērtēšanas kritēriju 

atbalstīšanu iekļaušanai MK noteikumos. No minētajām aktivitātēm atbildīgās 

nozaru ministrijas bija izstrādājušas un pagaidu uzraudzības komiteja atbalstīja 

projektu vērtēšanas kritērijus visām Labklājības ministrijas aktivitātēm, 

Veselības ministrijas aktivitātei, Vides ministrijas aktivitātei, Ekonomikas 

ministrijas aktivitātēm (taču ne visām aktivitātēm, kurām nav nepieciešama 

valsts atbalsta notifikācija EK) un trim Satiksmes ministrijas aktivitātēm: 

- 3.DP „Infrastruktūra un pakalpojumi” 2.1.1.aktivitāte „1.šķiras valsts 

autoceļu maršrutu sakārtošana”, 

- 3.DP 3.1.1.aktivitāte „TEN-T autoceļu tīkla uzlabojumi”, 

- 3.DP 3.1.5.aktivitāte „Pilsētu infrastruktūras uzlabojumi sasaistei ar TEN-

T”.  

Līdz ar to jānorāda, ka 2007.-2013.gada ES fondu plānošanas perioda pagaidu 

uzraudzības komiteja (pagaidu uzraudzības komiteja) nav lēmusi par Satiksmes 

ministrijas aktivitāšu (3.DP 3.1.2.aktivitātes “TEN-T dzelzceļa posmu 

rekonstrukcija un attīstība“ un 3.DP 3.1.3.aktivitātes „Lielo ostu infrastruktūras 

attīstība „Jūras maģistrāļu” ietvaros”) projektu vērtēšanas kritērijiem, kuras 

tika norādītas kā aktivitātes, kuru ieviešana uzsākama pirms lēmuma par DP 

apstiprināšanu pieņemšanas EK. 

 



 

FMzino _140807; “Par Eiropas Savienības finanšu resursu (struktūrfondu un Kohēzijas fonda) apguvi” 
 

28 

Kopumā pagaidu uzraudzības komiteja saskaņoja projektu vērtēšanas kritērijus 

29 aktivitātēm vai apakšaktivitātēm, lemjot par to iekļaušanu MK noteikumos 

par aktivitāšu ieviešanu. Uzraudzības komitejas saskaņojumu projektu atlases 

kritērijiem guva šādas: 

 Ekonomikas ministrijas pārziņā esošās aktivitātes: 

o “Atbalsts nodarbināto apmācībām partnerībās”; 

o „Atbalsts nodarbināto apmācībām – komersantu individuāli 

organizētas apmācības”; 

o „Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkti”; 

o „Vērtspapīru birža mazām un vidējām komercsabiedrībām”; 

o „Atbalsts ieguldījumiem īpaši atbalstāmajās teritorijās”; 

o „Augstas kvalifikācijas darbinieku piesaiste”; 

o „Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”; 

o Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes 

paaugstināšanai; 

o Atjaunojamo energoresursu izmantojošu koģenerācijas elektrostaciju 

attīstība”. 

 Labklājības ministrijas pārziņā esošās aktivitātes: 

o „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība”; 

o „Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai”; 

o „Darba attiecību un darba drošības likumdošanas uzraudzības 

pilnveidošana”; 

o „Darba attiecību un darba drošības likumdošanas praktiska 

piemērošana nozarēs un uzņēmumos”; 

o „Kapacitātes stiprināšana darba tirgus institūcijām”; 

o „Atbalstītās nodarbinātības pasākumi mērķgrupu bezdarbniekiem”; 

o „Darba tirgus institūciju infrastruktūras pilnveidošana”. 

 Satiksmes ministrijas pārziņā esošās ERAF un KF aktivitātes: 

o „1.šķiras valsts autoceļu maršrutu sakārtošana”; 

o „TEN-T autoceļu tīkla uzlabojumi”; 

o „Pilsētu infrastruktūras uzlabojumi sasaistei ar TEN-T”. 

 Veselības ministrijas pārziņā esošā ERAF aktivitāte „Onkoloģijas slimnieku 

radioterapijas ārstēšanas attīstība”. 

 Vides ministrijas pārziņā esošās ERAF un KF aktivitātes: 

o „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar 

iedzīvotāju skaitu līdz 2000”; 

o „Natura 2000 teritoriju aizsardzības administratīvās infrastruktūras 

izveide”; 

o „Antropogēno slodzi samazinošās, izglītojošās un informatīvās 

infrastruktūras izveide”; 

o „Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas ex situ infrastruktūras 

izveide”; 

o „Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija”; 



 

FMzino _140807; “Par Eiropas Savienības finanšu resursu (struktūrfondu un Kohēzijas fonda) apguvi” 
 

29 

o „Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība”; 

O „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku 

ekvivalentu lielāku par 2000”; 

o „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija”; 

o „Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība”. 

 

Jānorāda, ka atbilstoši normatīvo aktu prasībām uzraudzības komitejai pēc tās 

oficiālas apstiprināšanas atkārtoti jāapstiprina projektu vērtēšanas kritēriji. 

 

28.06.2007. Valsts sekretāru sanāksmē izsludināti pirmie MK noteikumi par 

aktivitāšu ieviešanu: 

 Ekonomikas ministrijas izstrādātie MK noteikumi par aktivitātes „Atbalsts 

ieguldījumiem attīstībā īpaši atbalstāmajās teritorijās” ieviešanu, 

 Labklājības ministrijas izstrādātie MK noteikumi par apakšaktivitātes 

„Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība”, 

 Labklājības ministrijas izstrādātie MK noteikumi par aktivitātes „Kapacitātes 

stiprināšana darba tirgus institūcijām” ieviešanu, 

 Labklājības ministrijas izstrādātie MK noteikumi par aktivitātes „Darba 

tirgus institūciju infrastruktūras pilnveidošana” ieviešanu. 

Līdz ar to projektu pieteikšana minēto aktivitāšu ietvaros varētu uzsākties š.g. 

septembrī – oktobrī. 
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