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Finanšu ministrijas informat īvais ziņojums  
par Eiropas Savienības finanšu resursu 

(strukt ūrfondu un Kohēzijas fonda) apguvi 
 

Šajā ziņojumā ir ietverta informācija par Eiropas Savienības struktūrfondu un 
Kohēzijas fonda īstenošanas gaitu 2007.gada 1.ceturksnī no 2007.gada 1.janvāra 
līdz 2007.gada 31.martam. Šajā ziņojumā iekļauta arī informācija par ES fondu 
izlietoto līdzekļu lietderības izvērtējumu un dalījumu pa nozarēm atbilstoši 
Ministru kabineta 2007.gada 13.februāra sēdes, kurā izskatīts iepriekšējais 
informatīvais ziņojums par struktūrfondu un Kohēzijas fonda apguvi, 
protokollēmumam (prot.Nr.12, 41.§, TA-331) ), kā arī par aktualitātēm attiecībā 
uz 2007.-2013.gada ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda plānošanas periodu.  
 
1. ES struktūrfondu apguve 
1.1. ES struktūrfondu (SF) līdzekļu izlietojums uz 31.03.2007. 
Līdz 31.03.2007. SF vadības komitejās saskaņoti projekti par visu pieejamo SF 
finansējumu 100% apmērā. Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) ietvaros 
projekti apstiprināti par 101,17% , Eiropas Sociālā fonda (ESF) ietvaros – par 
98,39%, Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda virzības daļas 
(ELVGF) ietvaros par 100,45% un Zivsaimniecības vadības finansēšanas 
instrumenta (ZVFI) ietvaros apstiprināti projekti par 99,55% no pieejamā 
finansējuma. Atbilstoši Ministru kabineta rīkojumiem, kas paredz uzņemties 
virssaistības struktūrfondu 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 
1.ceturkšņa beigām izmaksāti 35,83 % no kopējā pieejamā SF finansējuma, līdz 
ar ko salīdzinājumā ar iepriekšējā ceturkšņa rezultātiem šis rādītājs ir 
palielinājies par 3,66 procentu punktiem. ELVGF projektos izmaksāti 77,12% 
no pieejamā SF finansējuma un ZVFI projektos – 71,02 %. Salīdzinājumā ar 
rādītājiem iepriekšējā ceturksnī ELVGF ietvaros vērojams progress par 4,5 
procentu punktiem, bet ZVFI ietvaros – par 10,33 procentu punktiem. ERAF un 
                                                 
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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ESF projektos izmaksātais finansējums attiecīgi atbilst 24,43% (progress par 2,7 
procentu punktiem salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni) un 33,52% (progress 
par 4,67 procentu punktiem) no attiecīgā fonda kopējā piešķīruma. 
Līdz 31.03.2007. SF finansējuma atmaksas no Eiropas Komisijas pieprasītas par 
28,46% no kopējā valstij piešķirtā finansējuma, kas ir par 0,91 procentu punktu 
vairāk nekā iepriekšējā ceturksnī. 2007.gada 1.ceturksnī Eiropas Komisijā 
iesniegta izdevumu deklarācija tikai par ELVGF (progress par 6,16 procentu 
punktiem), tāpēc pārējos SF šis rādītājs bijis nemainīgs. No Eiropas Komisijas 
valsts budžetā atmaksāto struktūrfondu līdzekļu apjoms 31.03.2007. sasniedzis 
25% no kopējā SF finansējuma un ir tuvu pieprasīto atmaksu apjomam. Tikai 
ESF ietvaros 2007.gada 1.ceturksnī Eiropas Komisija nav veikusi atmaksas par 
deklarētajiem ESF līdzekļiem, kam iemesls ir iesniegto ESF izdevumu 
deklarāciju aizturēšana Nodarbinātības un sociālo lietu ģenerāldirektorātā. 
Starpība starp Eiropas Komisijā deklarētajiem ESF līdzekļiem un Komisijas 
veiktajām atmaksām ir 16,89% jeb 15,18 miljoni latu. 
Līdz 31.03.2007. no 2007.gadā valsts budžetā plānotā SF finansējuma 154,1 
milj. latu izlietoti 16,09%. Izvērstu SF finanšu progresu skatīt 1.pielikuma 
tabulās Nr.1-5. 
Struktūrfondu finanšu progress vērtējams pozitīvi attiecībā uz projektiem 
piesaistīto finansējumu. Joprojām saglabājas vērā ņemama starpība starp 
projektiem piesaistīto finansējumu un veiktajām atmaksām projektu īstenotājiem 
ERAF (76,7%) un ESF (64,9%) gadījumā, kas nav apmierinoši. Lai paātrinātu 
maksājumu veikšanu projektu īstenotājiem, 2007.gada janvārī veikti attiecīgu 
Ministra kabineta noteikumu grozījumi (izklāstīti iepriekšējā ziņojumā par 
2006.gada 4.ceturksni)2. Sākot ar 2007.gadu, starpposmu maksājumu veikšana 
pirms auditējamās vērtības sasniegšanas un PVN atmaksu piemērošana SF 
projektos, pirms tiek saņemts Valsts ieņēmumu dienesta atzinums par PVN 
piemērošanu SF projektiem, būtiski paātrinās maksājumus SF projektu 
īstenotājiem, tāpēc gaidāms straujāks maksājumu progress nākamajos 
ceturkšņos. Par sasniegtajiem rādītājiem informāciju skatīt tālāk tekstā ERAF, 
ESF, ELVGF un ZVFI izlietoto līdzekļu lietderības izvērtējumā. 
 
1.2. ES struktūrfondu (SF) ieviešanas gaita 
1.2.1. ERAF ieviešana 
1.2.1.1. ERAF atklāto projektu iesniegumu konkursu ieviešana 
2007.gada 1.ceturksnī Vides ministrijas pārziņā esošā atklātā konkursa 
„Dal ītās atkritumu vākšanas punktu izveide” ietvaros noslēgti 8 līgumi par 
kopējo finansējumu 1 942 798 LVL, tajā skaitā ERAF finansējumu  1 317 
                                                 
2 Ministru kabineta 2007.gada 16.janvāra noteikumi Nr.63 „Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija 
noteikumos Nr.546 „Kārtība, kādā valsts budžetā plāno līdekļus Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto 
projektu īstenošanai un veic maksājumus”” 
Ministru kabineta 2007.gada 9.janvāra noteikumi Nr.50 „Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 7.septembra 
noteikumos Nr.782 "Kārtība, kādā sniedz un pārbauda informāciju par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu 
Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto un Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL finansēto projektu 
ietvaros un pieņem lēmumu par pievienotās vērtības nodokļa iekļaušanu projektu attiecināmajās izmaksās"” 
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759LVL (100% no pieejamā ERAF finansējuma). Turpinājās līgumu slēgšana 
arī Ekonomikas ministrijas pārziņā esošajos atklātajos konkursos: 
„Siltumapgādes sistēmu modernizācija atbilstoši vides prasībām” ietvaros 
noslēgti 29 līgumi par  kopējo finansējumu 17 593 674 LVL, t.sk. ERAF 
finansējumu  7 213 225 LVL (85% no pieejamā ERAF finansējuma) un 
„Kult ūras un vēstures mantojuma efektīva izmantošana tūrisma attīstībā” 
ietvaros noslēgti 10 līgumi par kopējo finansējumu 10 094 218 LVL, tajā skaitā 
ERAF finansējumu 6 292 321 LVL (97% no pieejamā ERAF finansējuma). 
Ņemot vērā to, ka iepriekš minēto aktivitāšu ietvaros projektu īstenošana 
uzsākta tikai 2007. gadā, savukārt līdz š.g. beigām ir jāapgūst  ERAF 
finansējums 569 tūkst. LVL apmērā Vides ministrijas pārziņā esošās aktivitātes 
ietvaros un 6,209 milj. LVL apmērā - Ekonomikas ministrijas pārziņā esošo 
aktivitāšu  ietvaros, ministrijām jāpievērš pastiprināta uzmanība finansējuma 
apguves paātrināšanai.  
 
Satiksmes ministrijas pārziņā esošā atklātā projektu konkursa „Transporta 
sistēmas organizācijas optimizācija un satiksmes drošības uzlabojumi 
apdzīvotās teritorijās”  ietvaros līdz 31.03.2007. noslēgti līgumi par 30 projektu 
īstenošanu par kopējo finansējumu 2 543 876 LVL, tajā skaitā ERAF 
finansējumu 1 880 576 LVL (37% no pieejama ERAF finansējuma). Desmit 
projektu īstenošana jau ir noslēgusies. Savukārt līdz 2007.gada 1.ceturkšņa 
beigām veiktas ERAF atmaksas projektu īstenotājiem 624 448 LVL jeb 12,3% 
apmērā no šim projektu konkursam pieejamā ERAF finansējuma (pārskata 
periodā progress par 1,5%).  
Analizējot Satiksmes ministrijas pārziņā esošās aktivitātes ieviešanu, var secināt 
ka projektu īstenošanas gaitu bieži vien negatīvi ietekmē tas, ka daļa no 
finansējuma saņēmējiem nav pilnībā iepazinušies ar līguma nosacījumiem, 
iesniedz nepilnīgus tehniskos projektus, precīzi neievēro Publisko iepirkumu 
likuma un būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasības, sagatavo 
nekvalitatīvas atskaites. Ņemot vērā iepriekš minēto, Satiksmes ministrijai ir 
jāpievērš lielākā uzmanība izglītojošu semināru un konsultāciju projektu 
īstenotājiem organizēšanai. Turklāt, lai uzlabotu un paātrinātu finansējuma 
apguvi šīs aktivitātes ietvaros, Satiksmes ministrijai un otrā līmeņa 
starpniekinstitūcijai jāpaātrina līgumu slēgšanas process projektiem, kuri tika 
novērtēti un ieteikti apstiprināšanai  2006.gada 4.ceturksnī.    
 
1.2.1.2. ERAF grantu shēmu ieviešana 
Latvijas Investīciju un att īstības aģentūras (LIAA) administrēto grantu 
shēmu „Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju attīstībai”, „Komercdarbības 
pilnveidošana atbilstoši starptautisko standartu prasībām”, „Dal ītās 
infrastruktūras izveide”, „Dalītās infrastruktūras izveide”, „Konsultāciju 
pakalpojumi” ietvaros līdz 2006.gada 31.decembrim ir noslēgti līgumi par 
visiem iesniegtajiem un atbalstītajiem projektiem. Šobrīd notiek projektu 
īstenošana. 
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LIAA administrētās grantu shēmas „Komercsabiedrību dalība starptautiskajās 
izstādēs, gadatirgos un tirdzniecības misijās”  ietvaros 2007.gada 1.ceturksnī ir 
noslēgti 44 līgumi par ERAF līdzfinansējumu 594 857 LVL.  
Ekonomikas ministrija ir ierosinājusi finansējuma pārdali grantu shēmu ietvaros: 
no atbalsta inovācijām un konsultāciju pakalpojumiem pārdalīt ERAF 
finansējumu 1,8 miljonu latu apmērā uzņēmumu līdzdalībai starptautiskās 
izstādēs, un lēmums par to pieņemts uzraudzības komitejā š.g. aprīļa beigās. 
 
Valsts reģionālās attīstības aģentūras administrētās grantu shēmas „Atbalsts 
ieguldījumiem uzņēmumu attīstībā īpaši atbalstāmajās teritorijās” ietvaros 
pavisam noslēgti 173 līgumi par kopējo publiskā finansējuma apjomu 8,98 
miljonu latu. Šīs grantu shēmas brīvie līdzekļi, par kuriem nav noslēgti līgumi 
vai ar projekta iesniedzējiem ir noslēgta vienošanās par līguma laušanu pirms 
piešķirtā ERAF finansējuma izmaksas, sastāda 762 335 latu ERAF finansējuma. 
Lai nodrošinātu ERAF finansējuma apguvi šajā grantu shēmā, ierosināta 
atlikušo līdzekļu pārdale uz ERAF nacionālo programmu „Atbalsts zinātniskās 
infrastruktūras modernizēšanai valsts zinātniskajās institūcijās”  un š.g. aprīlī ir 
atbalstīta SF uzraudzības komitejā. 
 
1.2.1.3. ERAF nacionālo programmu ieviešana 
2007. gada 1.ceturksnī Vides ministrijas pārziņā esošās nacionālās programmas 
- „ Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar cilvēku  

ekvivalentu līdz 2000” ietvaros no 89 atbalstītajiem projektiem 12 projektu 
īstenošana jau ir pabeigta un turpinās atlikušo projektu īstenošana. Veiktas 
atmaksas projektu īstenotājiem 5 368 903 LVL jeb 32,33% apmērā no 
pieejamā ERAF finansējuma (progress par 3,23%) .  

- „Likumdošanas prasībām neatbilstošu atkritumu izgāztuvju rekultivācija” 
ietvaros no 46 atbalstītajiem projektiem 10 projekti ir noslēgušies un turpinās 
atlikušo projektu īstenošana. Veiktas atmaksas projektu īstenotājiem 589 924 
LVL jeb 18,65% apmērā no pieejamā ERAF finansējuma (progress par 
10,25%).  

-  „Ekotūrisma infrastruktūras attīstība potenciālajās Natura 2000 teritorijās”  
ietvaros tiek īstenoti 7 projekti. Veiktas atmaksas projektu īstenotājiem 235 
912 LVL jeb 9,95% apmērā no pieejamā ERAF finansējuma (progress par 
1,45%).  

 
Izvērtējot Vides ministrijas pārziņā esošo nacionālo programmu ieviešanas 
rezultātus, vērojams progress saistībā ar iesniegtajiem un apmaksātajiem SF 
pieprasījumiem. Taču, vērtējot finansējuma apguvi kopumā, var secināt, ka 
salīdzinoši neliels SF finansējuma saņēmējiem jeb projektu īstenotājiem veikto 
atmaksu procents saistīts ar līdzšinējo nosacījumu, ka maksājumus SF 
finansējuma saņēmējiem varēja veikt tikai pēc auditējamās vērtības (fiziski 
izmērāms veiktās darbības rezultāts, kas pamatots ar grāmatvedības 
dokumentiem) sasniegšanas projektā. Auditējamās vērtības, par kurām var 
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pieprasīt SF atmaksu, ir laikietilpīgas un SF pieprasījumu iesniegšana bija 
iespējama projekta noslēgumā. Lai veicinātu SF atmaksas projektu īstenotājiem, 
veikti grozījumi attiecīgos Ministru kabineta noteikumos3, kas paredz iespēju 
veikt starpposma maksājumu arī tad, ja ir grāmatvedības dokumenti, kas 
apliecina darbības veikšanu. Tādējādi finansējuma saņēmējam ir tiesības 
iesniegt arī starpposma maksājumu, ja auditējamā vērtība vēl nav sasniegta. 
 
2007.gada 1.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 (progress par 11,3%).  

- „R īgas pilsētas satiksmes vadības, satiksmes drošības infrastruktūras un 
sabiedriskā transporta vadības elementu uzlabošana” ietvaros noslēgti 7 
līgumi par ERAF finansējumu 15 245 385 LVL un nacionālo finansējumu 1 
311 017 LVL, notiek projektu īstenošana un veiktas pirmās finansējuma 
atmaksas. Projektos izmaksāti 861 585 LVL jeb 5% no pieejamā ERAF 
finansējuma. 

- „J ūras ostu infrastruktūras un jūras pieejamības uzlabošana” ietvaros 
ERAF finansējuma saņēmējiem atmaksas veiktas par Ls 985 791 jeb 38,73% 
no pieejamā ERAF finansējuma (progress pārskata periodā – 0%). 

- „Platjoslu tīklu attīstība ģeogrāfiski attālinātajās teritorijās”  ietvaros š.g. 
9.martā noslēgts līgums par kopējo summu 4 754 856, 41 LVL, tajā skaitā 
ERAF finansējumu 3 022 154, 50 LVL. Platjoslu tīkla ierīkošanas darbi 
pabeidzami līdz 2008.gada 15.jūlijam. 

Jāsecina, ka ļoti lēns projektu īstenošanas progress ir vērojams nacionālajā 
programmā „R īgas pilsētas satiksmes vadības, satiksmes drošības 
infrastruktūras un sabiedriskā transporta vadības elementu uzlabošana”.  
Ņemot vērā, ka aktivitātes ietvaros līdz š.g. beigām ir jāapgūst  ERAF 
finansējums 5,946 milj. LVL apmērā, otrā līmeņa starpniekinstitūcijai – 
Centrālajai Finanšu un līgumu aģentūrai kopā ar Satiksmes ministriju jāpievērš 
pastiprināta uzmanība finansējuma apguves paātrināšanai.  
 
2007.gada pirmajā ceturksnī ir vērojams būtisks progress Ekonomikas 
ministrijas pārziņā esošajās nacionālajās programmās. 
- „Aizdevumi (t. sk. mikrokredīti) komercdarbības uzsākšanai” ietvaros 

Latvijas Hipotēku un zemes banka ir noslēgusi 44 līgumus ar komersantiem 
un izsniegusi aizdevumus par kopējo ERAF finansējumu 1 524 248,70 LVL 
apmērā. 

                                                 
3 Ministru kabineta 2007.gada 16.janvāra noteikumi Nr.63 „Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija 
noteikumos Nr.546 „Kārtība, kādā valsts budžetā plāno līdekļus Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto 
projektu īstenošanai un veic maksājumus”” 
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- „Aizdevumu garantiju sistēmas attīstība”  ietvaros Latvijas Garantiju 
aģentūra izsniegusi 21 garantiju par kopējo ERAF finansējumu 
1 165 000 LVL. 

- „Riska kapitāla finansējums” ietvaros veiktas pirmās riska kapitāla fondu 
investīcijas mazos un vidējos komersantos par kopējo ERAF finansējumu 
227 677 LVL apmērā.  

Kopumā vērojama ļoti zema uzņēmēju interese par riska kapitāliem un 
garantijām, tāpēc ir panākta vienošanās ar Ekonomikas ministriju un Latvijas 
Garantiju aģentūru, ka līdz 2007.gada jūnijam tiks uzraudzīta šo finanšu 
instrumentu ieviešana. Ja progress nebūs pietiekams, tiks izvērtēta iespēja 
pārdalīt līdzekļus uz citām ERAF aktivitātēm. 
 
Secinājumi par ERAF ieviešanu: 
Šobrīd turpinās līgumu slēgšanas un esošo līgumu grozījumu veikšanas process 
atlikušā ERAF finansējuma apgūšanai, un rādītāji par noslēgto līgumu skaitu un 
apjomu ERAF līdzekļu apgūšanas ietvaros turpina pieaugt. Tomēr ERAF 
aktivitāšu savlaicīga ieviešana ir viens no galvenajiem riska faktoriem ERAF 
apguvē un n+2 principa nodrošināšanā. Pastāv risks, ka ERAF līdzekļi netiks 
apgūti savlaicīgi gadījumos, kad projektu īstenotāji nespēj iekļauties termiņā un 
ierosina grozīt līgumus, tādejādi atliekot finansējuma pieprasījuma iesniegšanu 
uz 2008.gadu. Lai pārrunātu N+2 potenciālās neizpildes problēmu, š.g. martā 
notikušas sanāksmes starp iesaistītajām pusēm.  
Papildus joprojām aktuāla ERAF apguves problēma ir nepietiekama no valsts 
budžeta priekšfinansēto projektu īstenotāju motivācija sagatavot un savlaicīgi 
iesniegt kvalitatīvus SF pieprasījumus. Lai situāciju risinātu, Valsts kase ir 
izstrādājusi Ministru kabineta noteikumu projektu „Eiropas Savienības politiku 
instrumentu asignējumu apturēšanas kārtība”, saskaņā ar kuru valsts budžeta 
iestādēm būs iespējams uz laiku apturēt asignējumu gadījumos, ja savlaicīgi nav 
iesniegti pārskati par projekta īstenošanu, tai skaitā arī maksājuma pieprasījums. 
 
1.2.1.4. ERAF izlietoto līdzekļu lietderības izvērt ējums 
1.1.pasākumā „Vides infrastruktūras uzlabošana un tūrisma veicināšana” 
(ERAF finansējums 41,5 miljoni latu) ietvertas aktivitātes, kas vērstas uz vides 
kvalitātes uzlabošanu: ūdenssaimniecības sakārtošana apdzīvotās vietās ar 
cilvēkekvivalentu līdz 2 000, dalītās atkritumu savākšanas un šķirošanas punktu 
izveide, vides prasību ieviešanas un energoefektivitātes paaugstināšanas 
veicināšana centralizētām siltumapgādes sistēmām un sabiedrisko pakalpojumu 
saņēmējam. Šis pasākums atbalsta kultūrvēsturiskā mantojuma atjaunošanu. 
Kopumā tiek uzlabota dzīves līmeņa paaugstināšana un reģionu pievilcība, 
nodrošinot nepieciešamo infrastruktūru un apstākļus, kā arī saglabājot vides un 
kultūras mantojumu.  
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Pasākuma ietvaros līdz 31.12.2006. uzlabotas 59 ūdens pakalpojumu sistēmas 
(147,5% no sākotnēji plānotā apjoma) un par 3,04% pieaudzis to cilvēku skaits, 
kuri saņem kvalitatīvu dzeramo ūdeni (304% no sākotnēji plānotā). Tāpat 
rekultivēta kopā 43 ha likumdošanas prasībām neatbilstošu atkritumu izgāztuvju 
teritorija, kā arī izveidota ekotūrisma infrastruktūra četrās NATURA 2000 
teritorijās. 
 
1.2. pasākuma „Pieejamības un transporta sistēmas attīstība”  (ERAF 
finansējums 65,9 miljoni latu) atbalsts ir novirzīts pirmās kategorijas autoceļu 
tīkla atjaunošanai ar mērķi izveidot efektīvu sabiedriskā transporta modeli, 
uzlabot satiksmes plānošanu un vadību. Lai paaugstinātu atbilstību vides 
standartiem, tiek veikti pasākumi pilsētu transporta sistēmu (ieskaitot 
sabiedrisko transportu) efektivitātes paaugstināšanai. Tā kā ekonomiskā attīstība 
piejūras teritorijās ir  atkarīga no jūras ostu attīstības, tiek modernizētas arī ostu 
hidrotehniskās būves un pieeja jūrai, īpaši Latvijas mazajās ostās. 
Līdz 31.12.2006. valsts 1.šķiras autoceļu programmas ietvaros rezultatīvie 
rādītāji sasniegti par 50% un vairāk procentiem: atjaunoti 1.šķiras autoceļi 
129,25 km garumā (51,7% no sākotnēji plānotā), par 2,1% veikts pirmās šķiras 
ceļu, kas atrodas kritiskā stāvoklī, samazinājums (52,5% no plānotā 
samazinājuma apjoma), atjaunoti 8 tilti (72,7% no plānotā) un puse no plānoto 
dambju skaita. 
 
1.3. pasākums „Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju attīstība”  (ERAF 
finansējums 14.3 miljoni latu) atbalstu sniedz, orientējoties uz elektroniskās 
pārvaldes iniciatīvas īstenošanu, veidojot publiskus interneta pieejas punktus un 
atbalstot augstās caurlaidības platjoslas tīkla paplašināšanu. Lai tiktu sasniegti 
pasākumā plānotie mērķi, ir izstrādātas 6 liela mēroga nacionālās informācijas 
sistēmas, kas ir 54,5% no programmas papildinājumā plānota apjoma. Līdz 
31.12.2006. valsts un pašvaldību institūciju elektronisko pakalpojumu skaits ir 
sasniedzis 27, kas ir 48,2% no noteiktā apjoma. Publiskie interneta pieejas 
punkti vēl nav izveidoti, jo līgumi ar projektu iesniedzējiem noslēgti 2006.gada 
beigās. 
 
1.4. pasākuma „Izgl ītības, veselības aprūpes un sociālās infrastruktūras 
attīstība”  (ERAF finansējums 21,5 miljoni latu) atbalsts ir vērsts uz primārās 
veselības aprūpes un neatliekamās medicīniskās palīdzības sistēmas 
infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošanu, profesionālās un augstākās izglītības 
iestāžu ēku renovāciju un praktiskās apmācības aprīkojuma un iekārtu iegādi, 
nodarbinātības politikas ieviešanas institūciju infrastruktūras pilnveidošanu, kā 
arī valsts sociālās aprūpes iestāžu modernizēšanu un pielāgošanu jauna veida 
sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu piedāvāšanai šajās iestādēs vai 
ārpus tām, lai veicinātu invalīdu un viņu ģimenes locekļu atgriešanos darba 
tirgū.  
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Pasākuma ietvaros līdz 31.12.2006. ir pilnveidota šādu nodarbinātības politikas 
ieviešanas un sociālo pakalpojumu sniedzēju institūciju infrastruktūra: 
Nodarbinātības valsts aģentūra, Profesionālās karjeras izvēles valsts aģentūra, 
sociālās aprūpes centri „Rūja”, „Kalupe”, „Jelgava”, Tehnisko palīglīdzekļu 
centrs, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija, kā arī citas 
sociālo pakalpojumu sniedzēju institūcijas. Sniegtais atbalsts ir būtisks 
ieguldījums šo institūciju sniegto pakalpojumu kvalitātes un operativitātes 
uzlabošanā, kā rezultātā ieguvēji ir šo institūciju klienti. Pilnveidojot sociālo 
pakalpojumu sniedzēju institūcijas, tiek veicināta klientu individuālajām 
vajadzībām un kvalitātes prasībām atbilstošu daudzveidīgu un efektīvu sociālās 
aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu infrastruktūras attīstība visos 
Latvijas reģionos, veicinot sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju 
grupu un viņu ģimenes locekļu iekļaušanos darba tirgū. Īstenotie projekti 
vienlaikus ir ieguldījums strukturālās politikas horizontālā mērķa – reģionālā 
attīstība – īstenošanā, veicinot reģiona (rajona, pagasta) specifisko vajadzību un 
problēmu risināšanu. Savukārt, pilnveidojot nodarbinātības politikas ieviešanas 
institūciju infrastruktūru, tiek nodrošināti funkciju veikšanai piemēroti darba 
apstākļi un darba vide šo institūciju fili ālēs un sektoros, kā arī veicināta 
pakalpojumu ģeogrāfiskā pieejamība un uzlabota sniegto pakalpojumu kvalitāte. 
Līdz 31.12.2006. infrastruktūra uzlabota 16 sociālo pakalpojumu sniedzēju 
iestādēs (80% no plānotā) un 49 nodarbinātības politikas ieviešanas institūcijās 
(102% no plānotā apjoma). Infrastruktūras projekti īstenoti arī 3 primārās 
veselības aprūpes centros (37,5% no plānotā), iegādātas 20 neatliekamās 
medicīniskās palīdzības mašīnas (100% no plānotā), kā rezultātā divkārt 
samazinājies neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanas laiks: pilsētā no 
30 minūtēm uz 15, bet laukos no 60 minūtēm uz 25. Modernizētas 20 
profesionālās izglītības iestādes un 7 augstskolas (sākotnēji plānotais rādītājs 
sasniegts par 93%). Tāpat par 16,5% palielināts apmācību programmu skaits 
profesionālās izglītības un apmācības iestādēs, kas nodrošinātas ar atbilstošu un  
mūsdienīgu mācības aprīkojumu un nepieciešamo infrastruktūru, par 47,5% 
palielināts studiju programmu skaits zinātņu un tehnoloģiju ietilpīgajās nozarēs, 
kuras nodrošinātas ar atbilstošu un mūsdienīgu aprīkojumu un nepieciešamo 
infrastruktūru, kā arī paplašināts sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumu integrētais tīkls, kas darbojas nu jau 3 Latvijas plānošanas 
reģionos. 
 
2.1. pasākuma „Atbalsts inovāciju attīstībai”  (ERAF finansējums 3,3 miljoni 
latu) mērķis ir sniegt finansiālu atbalstu jaunu produkcijas veidu vai tehnoloģiju 
ieviešanai ražošanā, atbalstot tehniski ekonomisko pamatojumu izstrādāšanu, kā 
arī paraugu un izmēģinājuma modeļu izstrādāšanu. Pasākuma ietvaros 
jaunizveidotas un esošas komercsabiedrības konkurences paaugstināšanai saņem 
atbalstu idejas konceptuālai izstrādei, tirgus izpētei un paraugu un pilotmodeļu 
izstrādei. Rezultātā tiek stiprināta saikne starp komercsabiedrībām un zinātniski 
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pētnieciskajām iestādēm, tādējādi veicinot nacionālās inovāciju sistēmas 
attīstību.  
Līdz 31.12.2006. septiņu izstrādāto izmēģinājumu modeļu skaits ir 6% no 
sākotnēji paredzētā, savukārt privātā sektora investīciju pieaugums pētniecības 
un attīstības pasākumos ir 0,98 miljoni latu, kas ir 5,2% no plānotā. Līdz 
2006.gada beigām noslēgti līgumi ar visu atbalstīto projektu iesniedzējiem, 
tāpēc rādītāju sasniegšana galvenokārt notiks 2007. un 2008.gadā. 
 
2.2. pasākuma „Uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstība”  (ERAF finansējums 
72,2 miljoni latu) mērķis ir atbalstīt komercsabiedrību konkurētspējas 
paaugstināšanu, investējot komercdarbības infrastruktūras attīstībā. Investīcijas 
finansē jaunu tehnoloģiju ieviešanu un esošo tehnoloģiju modernizēšanu, kā arī 
esošo ēku rekonstrukciju vai jaunu ēku celtniecību, ja tas nepieciešams jaunu 
tehnoloģisko iekārtu uzstādīšanai. Atbalsts, kas veicina produkcijas ar 
paaugstinātu pievienoto vērtību ražošanu, vērsts uz komercsabiedrībām īpaši 
atbalstāmajās teritorijās. 
Pasākuma ietvaros atbalstīti 249 uzņēmumi (95,8% no plānotā) un nodrošināts 
privāto investīciju pieaugums infrastruktūras investīciju projektu īstenošanā 
89% apjomā. Pabeigti 4 infrastruktūras investīciju projekti koplietošanas 
iekārtās, kas nodrošina 40% no šī rādītāja izpildes, pabeigti un apmaksāti 11 
infrastruktūras investīciju projekti (35,5% no sākotnēji plānotā) sabiedriskās 
lietošanas tīklu pieejamības nodrošināšanā, 65 projekti (433% no plānotā) 
ražošanas procesu un produktu modernizēšanai saskaņā ar tirgus standartiem un 
prasībām un 169 projekti (80,5% no plānotā) īpaši atbalstāmajās teritorijās. Kā 
ietekmes rādītājs pasākuma ietvaros minams 1354 jaunizveidotās un saglabātās 
darba vietas īpaši atbalstāmajās teritorijās. 
Pasākuma ietvaros sniegtais atbalsts komercsabiedrību ražošanas infrastruktūras 
modernizācijā bija ļoti pieprasīts uzņēmēju vidū, un tas vērtējams kā viens no 
sekmīgākajiem SF finansējuma apguvē. 
 
Lai veicinātu komercsabiedrību konkurētspēju, 2.3. pasākuma „Atbalsts mazās 
un vidējās uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai” (ERAF finansējums 3 
miljoni latu) atbalsts tiek sniegts konsultāciju dažādās jomās saņemšanai un 
pieredzes apmaiņai, kā arī dalībai starptautiskajās izstādēs un tirdzniecības 
misijās, lai veicinātu komercsabiedrību starptautisku atpazīstamību.  
Pasākuma ietvaros līdz 2006.gada beigām atbalstīti 184 uzņēmumi, kas ir 21,1% 
no plānotā atbalstāmo uzņēmumu skaita, atbalstīti 163 mazie un vidējie 
uzņēmumi  (MVU) (28,1% no plānotā), kas saņem finansiālo atbalstu, lai 
izmantotu ārējo konsultāciju pakalpojumus un pieredzes apmaiņu, un 21 MVU 
(7,2% no plānotā), kas saņem finansiālo atbalstu līdzdalībai starptautiskajos 
gadatirgos un izstādēs. Kaut arī atbalstīto uzņēmumu skaits vēl aizvien 
nesasniedz sākotnēji plānoto, tiek plānots, ka plānotie rādītāji piepildīsies 2007. 
un 2008.gadā. 
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2.4. pasākums „Pieeja finansējumam maziem un vidējiem uzņēmumiem” (ERAF 
finansējums 18,1 miljons latu) vērsts uz finansējuma pieejamību mazām un 
vidējām komercsabiedrībām, izveidojot 4 instrumentus - aizdevumus ar 
atvieglotiem nosacījumiem komercdarbības uzsākšanai, garantiju izsniegšanu 
MVU projektiem ar nepietiekamu ķīlas nodrošinājumu, riska kapitāla fondu un 
procentu likmju subsīdijas. 
Pasākuma ietvaros līdz 2006.gada beigām MVU tika izsniegti 49 aizdevumi un 
piešķirta 51 aizdevumu garantija 3,2 milj. latu apmērā, kas attiecīgi sastāda 
8,2% un 14,6% no plānotā apjoma. Tāpat līdz 2006.gada beigām izveidoti 
papildus privātā sektora uzņēmējdarbības kapitāla ieguldījumi 11,8 milj. latu 
apmērā un finanšu sektoram papildus piesaistīti 3,6 milj. latu aizņēmumiem 
komercdarbības uzsākšanai. 
Izvērstu uzņēmējdarbības (2.1.-2.4.) pasākumu ietvaros noslēgto līgumu 
sadalījumu pa tautsaimniecības nozarēm skatīt 2. pielikumā. 
Izvērstu ERAF iznākuma un rezultatīvo rādītāju izpildi līdz  
31.12.2006.dalījumā pa pasākumiem skatīt 3.pielikumā. 
 
2.5.pasākuma „Atbalsts lietišķās zinātnes attīstībai valsts zinātniskajās 
institūcijās”  (ERAF finansējums 13.2 miljoni latu) vērsts uz lietišķo pētījumu 
projektu veicināšanu valsts zinātniskajās iestādēs, lai stimulētu jaunu produktu 
un tehnoloģiju radīšanu, un uz moderna aprīkojuma un infrastruktūras 
nodrošināšanu valsts zinātniskajām iestādēm, kas nodarbojas ar stratēģisko un 
lietišķo pētniecību. Investīcijas sabiedriskajā izpētes un attīstības infrastruktūrā 
ir novirzītas jomās, kurās ir ievērojams izpētes potenciāls un identificētas 
iespējas sadarboties ar privāto sektoru. 
Pasākuma ietvaros atbalstīti 42 pētniecības projekti un 15 pētniecības centri, 
kas ir attiecīgi 84% un 125% no plānotā apjoma. Bez tam ir iegādātas 647 
pētniecības iekārtas, kas vairāk nekā 3 reizes pārsniedz sākotnēji plānoto 
iekārtu skaitu – 200, un panākts pētniecības centru īstenoto pētniecības projektu 
skaita pieaugums par 20%, kā arī projekti īstenoti 7 plānotajās jomās – 
materiālzinātnes, organizskās sintēzes un biomedicīnas, koksnes apstrādes 
tehnoloģiju un mežzinātnes, inženierzinātnes, informācijas tehnoloģiju, 
astronomijas un vides zinātnes jomās. Gandrīz visos rādītājos ir sasniegts 100% 
rezultāts, un atsevišķos rādītājos ir vērojama plāna pārpilde, kas liecina par to, 
ka pasākuma mērķi tiek sasniegti sekmīgi. 
 
1.2.1.5. Neatbilstoši veiktie izdevumi un neatbilstības ERAF projektos 
2007.gada 1.ceturksnī no otrā līmeņa starpniekinstitūcijas – Centrālās finanšu un 
līgumu aģentūras (CFLA) saņemta informācija par vairākos ERAF projektos 
neatbilstoši veiktu valsts budžeta līdzekļu izlietojumu 99 026,41 LVL apmērā, 
kas konstatēts, veicot SF pieprasījuma atmaksu un nav deklarēts Eiropas 
Komisijā. No CFLA saņemta informācija arī par konstatētajām neatbilstībām 
ERAF projektos LVL 20 556,29 apmērā.  
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Izvērstu informāciju skatīt 4.pielikumā.  
 
1.2.2. ESF ieviešana 
1.2.2.1. ESF atklāto projektu iesniegumu konkursu ieviešana 
2007.gada 1.ceturksnī ESF vadības komitejā izskatīts un saskaņots  projektu 
saraksts ESF konkursā Studiju programmu īstenošana un studiju procesa 
kvalitātes uzlabošana dabaszinātņu un tehnoloģiju ietilpīgās nozarēs. Minētā 
konkursa ietvaros saskaņoti 6 projekti par kopējo attiecināmo finansējumu 951 
tūkst. LVL (ESF daļa – 251 tūkst. LVL). 
 
Divās Izglītības un zinātnes ministrijas aktivitātēs: Pedagoģiskās korekcijas 
programmu attīstība un ieviešana un Jauniešu ar speciālām vajadzībām 
integrēšana izglītības sistēmā turpinās projektu iesniegumu vērtēšana.  
 
Attiecībā uz Labkl āj ības ministrijas pārziņā esošajiem ESF atklātiem projektu 
konkursiem jāsecina, ka, salīdzinot ar 2006.gada 4.ceturkšņa rādītājiem, ir 
vērojams progress.  
Līgumi par projektu īstenošanu noslēgti 99-100% apmērā no konkursu ietvaros 
pieejamā finansējuma apjoma, SF pieprasījumi iesniegti par 31-61% no 
pieejamā finansējuma, SF projektu īstenotājiem atmaksāti 28-57% no pieejamā 
finansējuma. Salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni SF pieprasījumi iesniegti 
par 8-17% lielāku finansējuma apjomu. Salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni 
SF projektu īstenotājiem atmaksātā finansējuma rādītājs pieaudzis par 7-16% 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  31,01 %  no pieejamā finansējuma (par 8,01% 
vairāk nekā iepriekšējā ceturksnī), savukārt atmaksas SF finansējuma 
saņēmējiem veiktas par 28,69 % no pieejamā finansējuma (progress par 
7,69%). 

- Projektu konkursā Atbalsts darba tirgus pētījumu veikšanai līgumi noslēgti 
par 100% no pieejamā finansējuma, SF pieprasījumi iesniegti par 33,19 no 
pieejamā finansējuma (progress par 14,54%), savukārt atmaksas SF 
finansējuma saņēmējiem veiktas par 31,42 % no pieejamā finansējuma 
(progress par 12,77%). 

- Projektu konkursā Subsidēto darba vietu nodrošināšana sociālās atstumtības 
riska grupām līgumi noslēgti par 100% no pieejamā finansējuma, savukārt 
SF pieprasījumi iesniegti par 61,08 % no pieejamā finansējuma (progress par 
17,08%), bet atmaksas SF finansējuma saņēmējiem veiktas par 57,05%  no 
pieejamā finansējuma (progress par 16,05%). 

Labklājības ministrijas pārziņā esošo atklātu projektu konkursu kopējais 
progress vērtējams pozitīvi, pieaudzis iesniegto un apmaksāto SF pieprasījumu 
apjoms. Tomēr joprojām viena no galvenajām projektu lēnās ieviešanas 
problēmām ir projektu mērķa grupas nodrošināšana, proti, darbaspēka piesaiste. 
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No administrēšanas viedokļa SF pieprasījumu apjomu un līdz ar to arī Eiropas 
Komisijā deklarētā finansējuma apjomu ietekmē SF pieprasījumu kvalitāte. 
2007.gada 1.ceturksnī turpinās SF projektu īstenotāju konsultēšana par SF 
pieprasījumu pareizu sagatavošanu, kas ir viens no galvenajiem apmaksāto SF 
pieprasījumu apjoma pieauguma iemesliem.  
 
Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošajos atklātajos projektu 
konkursos joprojām vērojami zemi ESF apguves rādītāji  – lielākajā daļā 
gadījumu līgumi noslēgti 38 – 100% apjomā no pieejamā finansējuma, tomēr 
rādītāji ir uzlabojušies, salīdzinot ar iepriekšējo periodu: 
- Projektu konkursā Izglītības programmu uzlabošana sākotnējā 

profesionālajā izglītībā ekonomikai svarīgās nozarēs jau  2006.gada 
4.ceturksnī līgumi ir noslēgti par visu aktivitātei pieejamo finansējumu, SF 
pieprasījumi iesniegti par 5,41 % (progress par 2,19%), savukārt atmaksas SF 
finansējuma saņēmējiem veiktas par 5,01 % no pieejamā finansējuma 
(progress par 2,07%). 

- Projektu konkursā Studiju programmu īstenošana un studiju procesa 
kvalitātes uzlabošana dabaszinātņu un tehnoloģiju ietilpīgajās nozarēs 
līgumi noslēgti par 99,07%, SF pieprasījumi iesniegti par 2,14 % (progress 
par 0,46%), savukārt atmaksas SF finansējuma saņēmējiem veiktas par 
2,02% (progress par 0,42%) no aktivitātei pieejamā finansējuma. 

- Projektu konkursā Tālākizglītības iespēju paplašināšana ekonomikai 
svarīgās nozarēs līgumi noslēgti par 77,08% no aktivitātei pieejamā 
finansējuma, SF pieprasījumi vēl nav iesniegti. 

- Projektu konkursā Atbalsts akadēmiskā personāla un profesionālās izglītības 
pedagogu tehnoloģiskai praksei uzņēmumos līgumi noslēgti par 84,92%, SF 
pieprasījumi vēl nav iesniegti. 

- Projektu konkursā Atbalsts mācību prakses īstenošanai profesionālās 
izglītības un augstākās izglītības studentiem līgumi noslēgti par 38% no 
pieejamā finansējuma, SF pieprasījumi iesniegti par 6,40% (progress par 
3,18%), savukārt atmaksas SF finansējuma saņēmējiem veiktas par 5,81% 
(progress par 3,02%). 

- Projektu konkursā Profesionālās orientācijas un konsultēšanas pasākumi 
izglītības iestādēs līgumi noslēgti par 91,91%, SF pieprasījumi iesniegti par 
24,44% (progress par 6,87%), kamēr atmaksas SF finansējuma saņēmējiem 
veiktas par 22,48% no pieejamā finansējuma (progress par 6,11%). 

- Projektu konkursā Pedagoģiskās korekcijas programmu attīstība un 
ieviešana līgumi noslēgti par 52,39 % (progress par 13,63 %), SF 
pieprasījumi iesniegti par 21,79 % (progress par 4,31 %), atmaksas SF 
finansējuma saņēmējiem veiktas par 20,94 % no pieejamā finansējuma 
(progress par 4,48%). 

- Projektu konkursā Jauniešu ar speciālās vajadzībām integrēšana izglītības 
sistēmā līgumi ir noslēgti par 59,92 % (progress par 17,61 %), SF 
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pieprasījumi iesniegti par 16,84 % (progress par 6,33%), atmaksas SF 
finansējuma saņēmējiem veiktas par 16,14 % no pieejamā finansējuma 
(progress par 6,28 %). 

Izvērtējot Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošo atklātu konkursu 
aktivitāšu kopējo progresu, vērojams progress saistībā ar iesniegtajiem un 
apmaksātajiem SF pieprasījumiem, kas liecina gan par projektu ieviešanas 
progresu, gan par SF pieprasījumu kvalitātes uzlabošanos, kas iepriekš bija 
ievērojams šķērslis SF pieprasījumu akceptēšanai. Taču Izglītības un zinātnes 
ministrijai joprojām pastiprināti jāpievērš uzmanība finansējuma apguves 
uzlabošanai un paātrināšanai, tai skaitā jāpaātrina projektu vērtēšanas un līgumu 
slēgšanas process projektiem, kuri pašlaik vēl tiek vērtēti, ņemot vērā to, ka 
šogad Latvijai ir jāapgūst ievērojams ESF finansējums (līdz 31.12.2007. Eiropas 
Komisijā deklarējami 33 miljoni eiro jeb 23 miljoni latu), kura būtiska daļa 
atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā. Turklāt Izglītības un zinātnes 
ministrijai būtu jādomā par to ESF finansējuma saņēmēju aktivizēšanu, kuri līdz 
šim brīdim nav iesnieguši nevienu ESF pieprasījumu, kā tas ir redzams divās 
iepriekš minētajās aktivitātēs. 
 
1.2.2.2. ESF grantu shēmu ieviešana 
Pārskata periodā ESF vadības komitejā pieņemti zināšanai grantu shēmu 
projektu saraksti trīs aktivitātēs: 
- Nodarbināto pārkvalifikācijas un kvalifikācijas paaugstināšanas 

veicināšana; 
- Motivācijas programmas sociālās atstumtības riska grupām; 
- Konsultācijas un apmācība komercdarbības un pašnodarbinātības 

uzsākšanai. 
Minēto aktivitāšu ietvaros pieņemti zināšanai 42 projekti par kopējo 
finansējumu 1,26 milj. LVL (ESF daļa – 0,6 milj. LVL). 
ESF vadības komitejā pieņemti zināšanai papildu apstiprināšanai ieteiktie 
projekti, līdz ar to Sabiedrības integrācijas fondā turpinās aktīva līgumu slēgšana 
par saskaņoto projektu īstenošanu. 
 
Vērtējot informāciju par ieviešanas progresu tajās grantu shēmās, kuru ietvaros 
jau tiek īstenoti ESF projekti, attiecībā uz Labkl āj ības 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 
29,35%, atmaksas finansējuma saņēmējiem veiktas par 28,47% no pieejamā 
finansējuma – pēdējie divi rādītāji salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni nav 
mainījušies. 

- „Motivāciju programmas sociālās atstumtības riska grupām” ietvaros līgumi 
noslēgti par 95,54%, finansējuma pieprasījumi iesniegti par 6,20%, atmaksas 
finansējuma saņēmējiem veiktas par 5,31% no pieejamā finansējuma. 
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Minētos rezultātus nevar salīdzināt ar iepriekšējo ceturksni, jo aktivitātes 
finansējums ir palielinājies par 138 tūkst. LVL. 

-  „Konsultācijas un apmācība komercdarbības un pašnodarbinātības 
uzsākšanai” ietvaros līgumi noslēgti par 95,5 %, finansējuma pieprasījumi 
iesniegti par 20,17%, atmaksas finansējuma saņēmējiem veiktas par 6,33% 
no pieejamā finansējuma. Minētos rezultātus nevar salīdzināt ar iepriekšējo 
ceturksni, jo aktivitātes finansējums ir palielinājies par 81 tūkst. LVL. 

- „Sociālā darba speciālistu apmācības” ietvaros līgumi noslēgti par 100%, 
finansējuma pieprasījumi iesniegti par 12 % (progress par 7 %), atmaksas 
finansējuma saņēmējiem veiktas par 5,23 %  no pieejamā finansējuma 
(progress par 3,23 %). 

- „Profesionālās rehabilitācijas programmu paplašināšana, iekļaujot 
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju atbalstu invalīdiem” ietvaros 
līgumi noslēgti par 100%, savukārt finansējuma pieprasījumi iesniegti par 11 
% (progress par 7 %), atmaksas finansējuma saņēmējiem veiktas par 3,32 % 
no pieejamā finansējuma (progress par 0,82%). 

- „Sociālās rehabilitācijas programmu izstrāde un ieviešana” ietvaros līgumi 
noslēgti par 100%, finansējuma pieprasījumi iesniegti par 32,70%, bet 
atmaksas finansējuma saņēmējiem veiktas par 27,94% no pieejamā 
finansējuma – pēdējie divi rādītāji salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni nav 
mainījušies. 

 
Joprojām kā nozīmīgākais lēno finansējuma pieprasījumu iesniegšanas cēlonis 
tiek minēts nekvalitatīvi sagatavoti struktūrfonda finansējuma pieprasījumi, lai 
gan notiek intensīva projektu īstenotāju apmācība finansējuma pieprasījuma 
aizpildīšanai. Turklāt jānorāda, ka, salīdzinot ar atklātajiem projektu 
konkursiem, kuros arī kā viens no galvenajiem lēnās finanšu plūsmas iemesliem 
ir identificēta sliktā SF pieprasījumu kvalitāte, grantu shēmu ietvaros nav 
pieaudzis ne iesniegto, ne apmaksāto finansējuma pieprasījumu apjoms. Tas 
norāda ne tikai uz slikto finansējuma pieprasījumu kvalitāti, bet arī uz lēno 
grantu shēmas projektu administrēšanu un ieviešanu.  
Grantu shēmu apsaimniekotājiem – Sabiedrības integrācijas fondam un Sociālo 
pakalpojumu pārvaldei, kā arī Labklājības ministrijai un Nodarbinātības valsts 
aģentūrai jāpievērš pastiprināta uzmanība grantu shēmu ieviešanas progresa 
uzlabošanai. 
 
Labi rādītāji attiecībā uz ESF grantu shēmas ieviešanas progresu ir uzrādīti 
Ekonomikas ministrijas pārziņā esošās grantu shēmas “Nodarbināto personu 
kvalifikācijas un pārkvalifikācijas veicināšana” ietvaros, kur līgumi par projektu 
īstenošanu ir noslēgti par 91,65 % 89,65% (progress par 2%), finansējuma 
pieprasījumi ir iesniegti par 44,71 % (progress par 26,04%), savukārt atmaksas 
finansējuma saņēmējiem veiktas par 42,96 % no pieejamā finansējuma (progress 
par 26,02%). Projektu konkurss noslēdzās 2006.gada 31.decembrī, līdz ar to 
2007.gada sākumā turpinās aktīva līgumu slēgšana par atlikušo aktivitātes 
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finansējumu. Vērojams pozitīvs progress  finansējuma pieprasījumu un veikto 
atmaksu pieaugumā par 26%. 
 
1.2.2.3. ESF nacionālo programmu ieviešana 
Visu ESF nacionālo programmu ietvaros līgumi ir noslēgti par visu pieejamo 
finansējumu. 
Vērtējot finansējuma apguvi nacionālo programmu ietvaros, jāsecina, ka 
joprojām ir vairākas ESF nacionālās programmas, kuru ietvaros nav iesniegts 
neviens SF pieprasījums. Šīs nacionālās programmas ir Izglītības un zinātnes 
ministrijas pārziņā esošās: 
- Pedagogu tālākizglītības metodiskā tīkla un nodrošinājuma izveide; 
- Latviešu valodas apguve; 
- Pedagoģiskās korekcijas pasākumu īstenošana ieslodzījuma vietās. 
Tāpat neviens SF pieprasījums nav iesniegts Ekonomikas ministrijas pārziņā 
esošās nacionālās programmas  Nodarbināto pārkvalifikācijas un kvalifikācijas 
paaugstināšanas veicināšana, nodrošinot uz nozari orientētas apmācības 
ietvaros. 
Ekonomikas ministrijas nacionālajā programmā Apmācības un konsultācijas 
komercdarbības un pašnodarbinātības uzsācējiem ir iesniegti pirmie ESF 
pieprasījumi, līdz ar to gaidāms, ka nākamajā ceturksnī varēs norādīt lielāku 
ESF apguves progresu. 
Izglītības un zinātnes ministrijas rādītāji iesniegto struktūrfondu pieprasījumu un 
veikto atmaksu kontekstā ir atbilstoši 13-52 % robežās abos minētajos rādītājos.  
Jānorāda, ka, salīdzinot ar Izglītības un zinātnes un Ekonomikas ministriju 
sniegumu ESF aktivitāšu ietvaros, 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.  
Tomēr, ņemot vērā, ka nacionālās programmas ir finansiāli ietilp īgākas nekā 
atklātu konkursu un grantu shēmu projekti, atbildīgajām ministrijām būtu jāveic 
pastiprināta nacionālo programmu projektu uzraudzība. 
 
1.2.2.4. ESF izlietoto līdzekļu lietderības izvērt ējums 
3.1.pasākuma “Nodarbinātības veicināšana” (ESF finansējums 32,9 miljoni latu) 
ietvaros personām sniegtais atbalsts ir ieguldījums nodarbinātības veicināšanā, 
realizējot aktīvās nodarbinātības politiku un tādējādi paaugstinot darbspējīgo 
personu kvalifikāciju, produktivitāti, konkurētspēju un iesaistīšanos darba dzīvē. 
Pasākuma ietvaros tiek stiprināta arī par darba tirgus un dzimumu līdztiesības 
politikas veidošanu un īstenošanu atbildīgo institūciju kapacitāte.  
Kopā 2005. un 2006.gadā atbalstu ir saņēmuši 38 954 bezdarbnieki un darba 
meklētāji, tādējādi plānotais atbalstu saņēmušo cilvēku skaits – 27 000 – ir 
pārsniegts par 44,3%. Jāatzīmē, ka uzskatāmāks rādītājs ir atbalstu saņēmušie 
bezdarbnieki un darba meklētāji, kas iekļaujas darba tirgū, un šis rādītājs uz 
2006.gada beigām ir 21 931 cilvēks (116% no plānotā). Darbā pēc apmācības 
vai pārkvalifikācijas iekārtojušies 56% no atbalsta saņēmējiem, no kuriem darba 
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vietu vismaz 6 mēnešus pēc projekta beigām saglabājuši 39%. Rezultāta un 
ietekmes rādītāju nepilnīga izpilde, ņemot vērā sākotnēji plānoto apjomu, 
skaidrojama ar bezdarbnieku apmācību projektu specifiku – iznākuma rādītāju 
izpilde turpinās visu projekta īstenošanas laiku, savukārt bezdarbnieka 
iekārtošanās darbā norit 6 mēnešu laikā pēc apmācību pabeigšanas, attiecīgi 
darbā iekārtošanās rādītājs var tikt sasniegts gadu pēc apmācībām. Tāpēc 
prognozējams, ka pakāpeniski rezultāta un ietekmes rādītāju izpilde uzlabosies, 
tomēr sākotnēji noteikto apjomu nesasniegs. 
Tāpat atbalstu kapacitātes stiprināšanai pasākuma ietvaros saņēmušas 282 
institūcijas, kā arī visas 556 pašvaldības. Institūciju kapacitātes palielināšanas 
pasākumu ietvaros stiprinātas institūciju, kas atbildīgas par darba tirgus attīstību 
un dzimumu līdztiesību, administratīvās spējas, tādējādi nodrošinot kvalitatīvu 
un operatīvu pakalpojumu sniegšanu. 
 
3.2.pasākuma “Izgl ītības un tālākizglītības attīstība”  (ESF finansējums 34,1 
miljons latu) ietvaros tiek stiprināta izglītības un apmācības sistēmu kapacitāte 
ekonomiski svarīgās un zinātņu un tehnoloģiju ietilpīgās nozarēs, kā arī attīstīta 
mūžizglītība.  
Vairāki rādītāji, piemēram, projektu skaits, kuru ietvaros tiek atbalstītas 
doktorantūras un pēcdoktorantūras studijas un kuru ietvaros izstrādātas 
tālākizglītības programmas, 100% apjomā izpildīti jau 2005.gadā. Līdz 
31.12.2006. pasākuma ietvaros apstiprināti 38 projekti, kuru ietvaros izstrādātas 
tālākizglītības programmas, apstiprināti arī 183 projekti, kuru ietvaros paredzēta 
studentu mācību prakse, īstenoti 98 projekti (122,5% no sākotnēji plānotā), kuru 
ietvaros paredzēta pedagogu un akadēmiskā personāla prakse uzņēmumos, un 
273 projekti (109,2% no plānotā), kas paredzēti pedagogu un akadēmiskā 
personāla apmācībai. Dažādos projektos 4470 studenti (223,5% no plānotā) 
turpina mācības vai studijas jaunās vai uzlabotās izglītības programmās, 27 317 
skolēni un studenti piedalījušies karjeras izglītības/konsultāciju pasākumos, 120 
cilvēki pabeiguši doktorantūras vai pēcdoktorantūras studijas (27% no plānotā), 
apmācīti 3627 pedagogi (25% no plānotā), apmācīti 150 valsts iestāžu darbinieki 
un mūžizglītības koordinatori reģionos (100% no plānotā) un 3819 pedagogi 
(103% no plānotā) pabeiguši apmācību karjeras izvēles pakalpojumu un 
konsultāciju sniegšanā. 
 
3.3.pasākuma “Sociālās atstumtības mazināšana” (ESF finansējums 21,5 
miljoni latu) ietvaros tiek sniegts atbalsts nelabvēlīgā situācijā esošām 
personām, veicot īpašas darbības sociālās atstumtības riska grupu atgriešanai vai 
integrācijai darba tirgū, nodrošinot atbalstu pārkvalifikācijai, dažāda veida 
apmācībām, uzņēmējdarbības un pašnodarbinātības veicināšanai. Papildus 
iepriekšminētajam atbalstu saņem sociālā darba speciālisti, kā arī tiek attīstītas 
un uzlabotas profesionālās un sociālās rehabilitācijas programmas. Pasākuma 
ietvaros atbalstu saņem arī pedagoģiskās korekcijas programmas, kā arī jauniešu 
ar īpašām vajadzībām integrēšana izglītības sistēmā.  
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Neskatoties uz zemāku rādītāju attiecībā uz atbalstīto projektu skaitu, pasākuma 
ietvaros atbalsts sniegts lielākam personu skaitam nekā sākotnēji plānots, kas 
bijis iespējams, pateicoties rādītāju izpildi sekmējošo aktivitāšu ieviešanai 
piešķirtajam papildu finansējumam. Lai arī pasākuma ietvaros kopā ir atbalstīts 
201 projekts no plānotajiem 760 projektiem, kopējais atbalstīto personu skaits – 
12857 bezdarbnieki, darba meklētāji un darbinieki gandrīz divas reizes 
pārsniedz sākotnēji plānoto. Kā sekmīgu rādītāju var vērtēt arī to, ka kopā darba 
tirgū pēc apmācības vai pārkvalifikācijas saņemšanas ir iesaistījušās 3 582 
personas jeb 65,1% no plānotā, kas liecina par atbalsta ilgtspēju vidējā termiņā. 
Turklāt darba vietu vismaz 6 mēnešus pēc projekta beigām ir saglabājuši 36% 
no minētajām personām. Tāpat pedagoģiskās korekcijas pasākumos iesaistīti 
487 skolēni (148% no plānotā). 
 
Gadījumos, kur rezultāta un ietekmes rādītāju izpilde līdz 31.12.2006. atpaliek 
no sākotnēji noteiktā apjoma, tas ir saistīts ar bezdarbnieku apmācību projektu 
specifiku – iznākuma rādītāju izpilde turpinās visu projekta īstenošanas laiku, 
savukārt bezdarbnieka iekārtošanās darbā norit 6 mēnešu laikā pēc apmācību 
pabeigšanas, attiecīgi darbā iekārtošanās rādītājs var tikt sasniegts gadu pēc 
apmācībām.  
Izvērstu ESF iznākuma un rezultatīvo rādītāju izpildi līdz  31.12.2006.dalījumā 
pa pasākumiem skatīt 3.pielikumā. 
 
1.2.2.5. Neatbilstoši veiktie izdevumi un neatbilstības ESF projektos 
2007.gada 1.ceturksnī no Profesionālās izglītības attīstības aģentūras saņemta 
informācija par vairākos ESF projektos neatbilstoši veiktu valsts budžeta 
līdzekļu izlietojumu 2361,28 LVL apmērā, kas konstatēts, veicot SF 
pieprasījumu atmaksu un nav deklarēts Eiropas Komisijā. No Nodarbinātības 
valsts aģentūras ir saņemta  informācija par konstatētajām neatbilstībām 
vairākos ESF projektos 10 170,42 LVL apmērā, kas nav uzskatāmi par 
attiecināmiem ESF projektos. 
Izvērstu informāciju skatīt 4.pielikumā.  
 
1.2.3. ELVGF ieviešana 
2007.gada 1.ceturksnī ELVGF virzības daļas vadības komitejā ir saskaņoti  
pasākumu  „Investīcijas lauksaimniecības uzņēmumos”,  „Lauku teritorijas 
pārveidošana un attīstības veicināšana” un  „Mežsaimniecības attīstība”  
ietvaros iesniegtie projekti par visu pieejamo ELVGF finansējumu 100% 
apmērā. Kopumā ELVGF ietvaros ir noslēgti 2 461 līgumi par kopējo 
finansējumu 95,6 miljoni latu, bet apmaksāti 77% no apstiprināto projektu 
finansējuma. Pārskata periodā tika saskaņoti projektu saraksti un slēgti līgumi, 
ņemot vērā arī ELVGF ietvaros uzņemtās virssaistības4. 
                                                 
4 MK 09.02.2006. rīkojums nr.78 „Par virssaistību uzņemšanos Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju 
fonda virzības daļas līdzfinansētajiem vienotā programmdokumenta pasākumiem 2004.–2006.gada plānošanas 
periodā” 
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Laika posmā no 2007.gada 16.februāra līdz 2007.gada 15.martam tika 
organizēta 35.kārta projektu pieteikumu iesniegšanai pasākuma 
„Mežsaimniecības attīstība” ietvaros. 
09.02.2007., 16.02.2007. un 13.03.2007. tika izsludināta projektu iesniegumu 
pieņemšana aktivitātē „Integrētas lauku attīstības izmēģinājuma stratēģijas” . 
Pašlaik notiek projektu iesniegumu vērtēšana un 13.03.2007. izsludinātā 
konkursa ietvaros turpinās projektu iesniegumu pieņemšana līdz 13.04.2007. 
 
Vērtējot ELVGF pasākumu ietvaros veiktās atmaksas struktūrfonda finansējuma 
saņēmējiem, var secināt, ka vislabākie rezultāti sasniegti pasākumu „Investīcijas 
lauksaimniecības uzņēmumos” un „Atbalsts jaunajiem zemniekiem” ietvaros 
(veikto atmaksu summas sastāda attiecīgi 94% un 98% no apstiprināto projektu 
finansējuma). Pasākuma „Lauksaimniecības produktu pārstrādes un mārketinga 
uzlabošana” ietvaros projektu īstenotājiem veiktas atmaksas no ELVGF 78% 
apmērā no apstiprināto projektu finansējuma. 
 
Pārējos ELVGF pasākumos ir vērojams šāds progress: 
-  „Lauku teritorijas pārveidošana un attīstības veicināšana” ietvaros ir 

apstiprināts projektu finansējums par 108% no pasākumam pieejamā 
finansējuma. Savukārt atmaksas tika veiktas par 59% no apstiprināto projektu 
finansējuma. 

- pasākuma „Mežsaimniecības attīstība”  ietvaros ir apstiprināts projektu 
finansējums par 88% no pasākumam pieejamā finansējuma. Savukārt veikto 
atmaksu apjoms ir 64% no apstiprināto projektu finansējuma. 

Pārskata periodā nacionālās programmas „Apmācības” ietvaros turpinājusies 
projekta „Profesionālās apmācības 2005-2006” īstenošana, un 2007.gada 
1.ceturksnī no plānotajiem 174 kursiem ir īstenoti 70 apmācību kursi 
lauksaimniecības modulī, 7 – mežsaimniecības modulī (no plānotajiem 14) un 
27 – uzņēmējdarbības modulī (no plānotajiem 52).  
Kopumā ELVGF pasākumu ieviešana notiek sekmīgi. 
 
ELVGF izlietoto l īdzekļu lietderības izvērt ējums 
4.1. pasākuma „Investīcijas lauksaimniecības uzņēmumos” (ELVGF 
finansējums 19,8 miljoni latu) ietvaros paredzēts veicināt lauksaimniecības 
produkcijas efektivitāti un konkurētspēju ar investīcijām lauksaimniecības 
produktu konkurētspējas uzlabošanā kā vietējā, tā ārējā tirgū. Pasākumā 
ietvertas tādas aktivitātes kā kvalitātes, higiēnas, pārtikas drošības, vides un 
darba drošības standartu paaugstināšana lauksaimniecības uzņēmumos. 
Līdz 31.12.2006.atbalstīti un pilnībā īstenoti projekti 632 uzņēmumos, kas ir 
63,2% no plānotā atbalstāmo uzņēmumu skaita. Būvniecības izmaksu 
sadārdzinājuma un termiņu pagarinājumu dēļ pabeigti un apmaksāti 45 
rekonstruēto ražošanā nepieciešamo ēku un būvju projekti, kas ir 15% no 
sākotnēji plānotā. Viss pasākuma finansējums projektiem tika piesaistīts jau 
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2004.gadā, un 2006.gadā tika uzsākta pasākuma aktivitāšu ieviešanai piešķirtā 
papildu finansējuma apguve. 
 
4.2. pasākums „Atbalsts jaunajiem zemniekiem” (ELVGF finansējums 3,6 
miljoni latu) paredz sekmēt gados jaunu cilvēku iesaistīšanos pastāvīgās 
lauksaimniecības aktivitātēs, tādā veidā sekmējot ekonomiski dzīvotspējīgu 
lauku saimniecību dibināšanu un līdztekus tam nodrošinot darbaspēka 
atjaunošanos lauksaimniecības sektorā un saglabājot lauku iedzīvotāju skaitu. 
Pasākuma ietvaros piešķirtā atbalsta nolūks ir pasargāt laukus no iedzīvotāju 
skaita samazināšanās, sniedzot atbalstu lauksaimnieciskās darbības uzsākšanai. 
Līdz 2006.gada noslēgumam atbalstītas 296 jaunās lauku saimniecības (128,7% 
no plānotā), kā arī gados jauno lauksaimniecības uzņēmumu īpašnieku īpatsvars 
pieaudzis par 1,3% (10% no plānotā). Arī šajā pasākumā struktūrfondu 
projektiem piesaistīts viss pasākuma finansējums, tādēļ kopumā pasākuma 
ieviešana vērtējuma kā veiksmīga. Jāatzīmē gan, ka problēmas vērojamas 
lauksaimniecības nozarē kopumā, kur notiek strauja nodarbināto saimniecību 
īpašnieku novecošanās, līdz ar to konkrētais programmas pasākums esošajā 
apjomā nespēj pilnībā risināt problēmu. 
 
4.3. pasākuma „Lauksaimniecības produktu pārstrādes un mārketinga 
uzlabošana” (ELVGF finansējums 13,5 miljoni latu) atbalsts vērsts, lai uzlabotu 
lauksaimniecības produktu konkurētspēju vietējā un ārējā tirgū, pilnveidojot 
Latvijas pārstrādes nozaru struktūru un paaugstinot kvalitātes, higiēnas, pārtikas 
drošības un citus standartus pārstrādes uzņēmumos (t.i. ISO un HACCP 
standartu ieviešana, pārstrādes, piegādes un iepakošanas sistēmu pilnveidošana). 
Pasākuma ietvaros tiek veicināta lauksaimniecības produkcijas efektivitāte un 
konkurētspēja vietējā un ārējā tirgū, nodrošinot investīcijas lauksaimniecības 
produktu pārstrādē. Pasākuma aktivitātes ir izstrādātas ar nolūku uzlabot 
Latvijas pārstrādes industrijas struktūru un paaugstināt kvalitātes, higiēnas, 
pārtikas drošības un dzīvnieku labturības standartus pārstrādes uzņēmumos. 
Pavisam pasākuma ietvaros līdz 31.12.2006.apstiprināti 32 projekti, no kuriem 
pabeigti 27 projekti. Projektu ieviešanas rezultātā atbalstu saņēmuši 24 
pārstrādes uzņēmumi (16% no plānotā), no kuriem 8 ir piena pārstrādes 
uzņēmumi. Pasākuma aktivitāšu ieviešanas rezultātā par 1,91% (6,36% no 
plānotā) pieaudzis lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmumu ar uzlabotu 
kvalitātes vadības sistēmu skaits. 
 
4.4. pasākuma „Lauku teritoriju pārveidošanās un attīstības veicināšana” 
(ELVGF finansējums 19,7 miljoni latu) mērķis ir dažādot ekonomiskās 
aktivitātes un nodrošināt alternatīvas ienākumu iespējas, piemēram, veicinot ar 
lauku tūrismu un amatniecību saistītās aktivitātes. Aktivitātes „Zemes 
uzlabošana” ietvaros paredzēts mazināt negatīvo dabas un klimatisko apstākļu 
ietekmi uz lauku saimniecībām, lai sekmētu lauksaimniecības un potenciālo 
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meža platību ilgtspējīgu izmantošanu un produktivitāti, kā arī lai nodrošinātu 
apstākļus konkurētspējīgas produkcijas ražošanai.  
Līdz 31.12.2006.uzbūvētas un atjaunotas/rekonstruētas meliorācijas sistēmas 
294,56 km kopgarumā (17,3% no sākotnēji plānotā). Savukārt kaļķotā skābo 
augšņu platība sastāda 1196 ha (6,3% no plānotā). Tāpat ir atbalstīti 230 
lauksaimnieciskās darbības dažādošanas projekti, kurus īstenoja 251 uzņēmums. 
Pasākuma aktivitāšu ieviešanas rezultātā par 3% palielināta lauksaimniecības 
zemju platība, kur ir uzlabotas meliorācijas sistēmas, par 2,5% - to 
lauksaimniecībā izmantojamo zemju platība, kur tiek kaļķotas skābās augsnes, 
un 27,24 ha lauksaimniecības teritorijas attīrīti no milzu latvāņiem. 
 
Ņemot vērā meža nozīmīgumu vides saglabāšanā, cilvēku sociālo vajadzību 
apmierināšanā un tautsaimniecībā, 4.5. pasākuma „Mežsaimniecības attīstība” 
(ELVGF finansējums 4,8 miljoni latu) ietvaros meža politikas mērķi ir 
nodrošināt esošās meža platības nesamazināšanos, nosakot meža platību 
pārveidošanas ierobežojumus, nodrošināt meža platību ražības un vērtības 
saglabāšanu un paaugstināšanu, kā arī veicināt lauksaimniecībā grūti 
izmantojamu un citu platību apmežošanu, izmantojot valsts rīcībā esošos 
veicināšanas mehānismus. Ar investīcijām meža vērtības celšanā šis pasākums 
prioritātes mērķa līmenī veicinās ilgtspējīgu lauku attīstību. 
Līdz 2006.gada noslēgumam tika apmežoti 749,29 ha jeb 25% no plānotās 
platības, savukārt 40,6 ha platībā ir uzlabotas mežaudzes, 3,7 km garumā 
izveidoti/rekonstruēti meža ceļi un iegādātas 208 vienības (462,2% no plānotā) 
kvalitatīvas un augstražīgas mežizstrādes, meža augsnes sagatavošanas un 
koksnes pirmapstrādes tehnikas. Pasākuma aktivitāšu ieviešanas rezultātā par 
0,16% (16% no plānotā) samazināts neapstrādāto zemju apjoms un par 0,08% 
(0,8% no plānotā) samazināts zemas kvalitātes mežaudžu apjoms. Minētie 
rādītāji ir zemi, jo atbalsts paredzēts darbībām, kuras neietilpst tradicionālajā 
mežkopībā, līdz ar to šī aktivitāte nav populāra, jo projektu īstenošanā 
nepieciešamas īpašas zināšanas, kuras parastam meža īpašniekam trūkst. 
Pasākuma ietvaros izveidotas 7 meža īpašnieku apvienības (9% no plānotā). Tā 
kā projektu iesniegšana un īstenošana šajā pasākumā turpināsies līdz 
01.09.2008., prognozējams, ka plānoto rādītāju izpilde uzlabosies. 
 
4.6. pasākums „Vietējo rīcību attīstība ("LEADER +" veida pasākums)” 
(ELVGF finansējums 1,6 miljoni latu) paredz sniegt atbalstu aktivitātēm, kuras 
virzītas uz nepieciešamo prasmju iegūšanu, lai sagatavotu lauku kopienas vietējo 
lauku attīstības stratēģiju izstrādei un realizācijai. Atbalstu paredzēts piešķirt 
vietējo rīcības grupu sagatavotām integrētām lauku attīstības izmēģinājumu 
stratēģijām. Pasākums veicinās ilgtspējīgu attīstību vietējā līmenī lauku apvidos, 
palielinot vietējo iedzīvotāju un institūciju kapacitāti (prasmes un iemaņas), lai 
izveidotu LEADER+ pieeju, rastu jaunus un labākus veidus, kā atrisināt 
ieilgušas un grūti atrisināmas problēmas un izmantot iespējas, izdarīt 



 

FMzino _210507; “Par Eiropas Savienības finanšu resursu (struktūrfondu un Kohēzijas fonda) apguvi” 
 

21

secinājumus par nākotnes lauku attīstības turpmākās politikas virzieniem un gūt 
labāku priekšstatu par pieeju “no apakšas uz augšu”. 
Lai gan pasākuma ietvaros vietējo rīcības grupu atbalstīšanai ir apstiprināti 17 
attīstības stratēģiju iesniegumi, šīs aktivitātes ietvaros progress nav vērojams. 
Attiecībā uz cilvēku iesaistīšanu LEADER+ aktivitātēs jāatzīmē, ka tika veikti 
sagatavošanās darbi šīs aktivitātes ieviešanas uzsākšanai – tika atlasītas vietējās 
rīcības grupas, kuru teritorijās notiks attīstību stratēģiju īstenošana kopienu jeb 
vietējo iniciatīvu grupu projektu veidā, un projektu atlase tiks uzsākta 2007.gada 
sākumā. 
 
4.7. pasākuma „Apmācības” (ELVGF finansējums 1,3 miljoni latu) 
profesionālās apmācības atbalsts saskaņā ar ES memorandu par mūžizglītību 
sekmēs lauksaimnieku, mežsaimnieku un citu lauksaimniecībā un 
mežsaimniecībā un to pārveidē iesaistīto personu profesionālo prasmju un 
zināšanu pilnveidošanu. Šī pasākuma mērķis ir paaugstināt iemaņas un 
zināšanas lauksaimniekiem un citām personām, kas ir saistītas ar 
lauksaimniecības aktivitātēm saskaņā ar ES memorandu par mūžizglītību, kā arī 
sagatavot meža īpašniekus un citas ar mežsaimniecību saistītas personas tādas 
meža apsaimniekošanas prakses piemērošanai, kuras mērķis ir stiprināt meža 
ekonomiskās, ekoloģiskās un sociālās funkcijas. Lai pārvarētu iepriekš minētās 
problēmas lauku teritorijās, lauku iedzīvotājiem ir jāpiedāvā apmācību 
pakalpojumi. Turklāt šie pakalpojumi jāpiedāvā pēc iespējas tuvāk izglītojamo 
dzīves un darba vietai. 
Pasākuma ietvaros veiktās apmācības lauksaimniekiem un kopējais pasākuma 
ieviešanas progress ir uzskatāms par veiksmīgu. Katru gadu papildinot ar jaunu 
apmācību projektu, ir sagaidāms, ka pasākums sasniegs plānotos rādītājus. 
Pasākuma ietvaros tiek īstenoti 2 nacionālās programmas projekti. Projekta 
“Profesionālās apmācības 2004” īstenošana ir noslēgusies, un turpinās projekta 
“Profesionālās apmācības 2004-2005” īstenošana. Līdz 31.12.2006.pasākuma 
ietvaros apmācītas 5126 personas (60,3% no plānotā), sniegti apmācību 
pakalpojumi 48 601 cilvēkstundu garumā (16,8% no plānotā), kā rezultātā par 
6,78% palielinājies lauksaimniecībā un mežsaimniecībā nodarbināto apmācīto 
personu skaits (135,6% no plānotā). 
Izvērstu ELVGF iznākuma un rezultatīvo rādītāju izpildi līdz  
31.12.2006.dalījumā pa pasākumiem skatīt 3.pielikumā. 
 
1.2.4. ZVFI ieviešana 
Š.g. 2.martā ZVFI vadības komitejā saskaņoti grozījumi ZVFI pasākumu 
finanšu līdzekļu sadalījuma plānā. Lai nodrošinātu pilnīgu ZVFI finansējumu 
apguvi, veikta līdzekļu pārdale, palielinot finansējumu šādās aktivitātēs: 
- „Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī aiz piekrastes zonas zvejojošo kuģu 

nodošana sadalīšanai vai pastāvīgai izmantošanai bezpeļņas mērķiem ārpus 
zvejniecības” finansējums palielināts līdz 9 494 061 LVL, veicot līdzekļu 
pārdali no aktivitātes „Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes zonā 
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zvejojošo kuģu nodošana sadalīšanai vai pastāvīgai izmantošanai bezpeļņas 
mērķiem ārpus zvejniecības” (samazinot minētās aktivitātes finansējumu no 
1 180 710 LVL līdz 868 920 LVL), 77 503 LVL no aktivitātes „Piekrastes 
zvejas attīstība”  (samazinot šīs aktivitātes finansējumu no 434 923 LVL līdz 
357 420 LVL), 47 012 LVL no aktivitātes „Jaunu noieta tirgu veicināšana” 
(samazinot šīs aktivitātes finansējumu no 304 113 LVL līdz 257 101 LVL) 
un 25 958 LVL no aktivitātes „Atbalsts ražotāju organizācijām” . 

- Aktivit ātes „Sociāli ekonomiskie pasākumi” finansējums palielināts līdz 
1 138 154 LVL, veicot līdzekļu pārdali 29 330 LVL apmērā no aktivitātes 
„Atbalsts ražotāju organizācijām”  (kopējais finansējums šai aktivitātei 
samazināts no 69 999 LVL līdz 14 710 LVL) un 51 999 LVL no aktivitātes 
„Atbalsts zvejas aktivitāšu pagaidu pārtraukšanai un citas finansiālas 
kompensācijas”  (attiecīgi samazinot finansējumu šai aktivitātei no 61 999 
LVL l īdz 10 000 LVL). 

- Aktivit ātes „Zvejas ostu aprīkojuma pilnveidošana” finansējums palielināts 
par  126 030 LVL, pārdalot minēto summu no aktivitātes „Zvejas un 
akvakultūras produktu apstrādes un mārketinga attīstība”  (šis aktivitātes 
finansējums attiecīgi samazināts no 4 815 481 LVL līdz 4 689 451 LVL). 
Līdz ar to aktivitātes „Zvejas ostu aprīkojuma pilnveidošana” finansējums ir 
4 294 623 LVL. 

2007.gada 1.ceturksnī ZVFI vadības komitejā ir saskaņoti projekti par kopējā 
finansējuma summu 2 579 943 LVL, t.sk. ZVFI finansējums 2 082 276 LVL. 
Pasākuma „Zvejas intensitātes sabalansēšana” ietvaros ir 1.ceturksnī 
apstiprināti jauni projekti, ņemot vērā ZVFI ietvaros uzņemtās virssaistības5. 
Šajā pasākumā apgūts ZVFI finansējums 93% apmērā no ZVFI pieejamā 
finansējuma. 
Papildus ZVFI vadības komitejā saskaņoti projekti pasākumu „Flotes 
atjaunošana un zvejas kuģu modernizēšana”,  „Zvejas un akvakultūras produktu 
apstrādes un mārketinga, zvejas ostu aprīkojuma un akvakultūras attīstība”  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. 
Pārējos ZVFI pasākumos ieviešanas rezultāti ir samērā līdzīgi: 
- pasākuma „Flotes atjaunošana un zvejas kuģu modernizēšana” ietvaros 
pārskata periodā ir noslēgti līgumi par ZVFI finansējuma summu 66 759 LVL 
apmērā. Kopumā pasākuma ietvaros ir apgūts ZVFI finansējums 213 671 LVL 
apmērā jeb 67% no pieejamā struktūrfonda finansējuma.  
- pasākuma „Zvejas un akvakultūras produktu apstrādes un mārketinga, zvejas 
ostu aprīkojuma un akvakultūras attīstība”  ietvaros pārskata periodā ir noslēgti 

                                                 
5 MK 18.12.2006. 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”   
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līgumi par ZFFI finansējumu 171 707 LVL apmērā. Kopumā pasākuma ietvaros 
ir apgūts ZVFI finansējums 3 699 819 LVL apmērā jeb 52% no pieejamā 
struktūrfonda finansējuma. 
- pasākuma „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 pārskata periodā  ir noslēgti līgumi par kopējo ZVFI 
finansējumu 219 121 LVL apmērā. Kopumā pasākuma ietvaros ir apgūts ZVFI 
finansējums 888 526 LVL apmērā jeb 62% no pieejamā struktūrfonda 
finansējuma. 
 
Laika posmā no š.g. 16. februāra līdz 15.martam tika organizēta 35.kārta 
projektu pieteikumu iesniegšanai, un ZVFI ietvaros saņemti 4 projektu 
pieteikumi pasākumu „Zvejas un akvakultūras produktu apstrādes un 
mārketinga zvejas ostu aprīkojuma un akvakultūras attīstība”  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.   
1.ceturknsī pārtraukta projektu iesniegumu pieņemšana vairākās ZVFI 
aktivitātēs, kurās finansējums ir izsmelts: “Flotes atjaunošana un zvejas kuģu 
modernizēšana”, "Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes zonā zvejojošo 
zvejas kuģu sadalīšana un "Akvakultūra".  
Kopumā ZVFI pasākumu ieviešana norit sekmīgi. 
 
ZVFI izlietoto l īdzekļu lietderības izvērt ējums 
4.8. pasākumā „Zvejas intensitātes sabalansēšana” (ZVFI finansējums 8,2 
miljoni latu) paredzēta zvejas flotes kopējās jaudas samazināšana, jo ik gadus 
Baltijas jūrā samazinās nozvejas kvotas, īpaši mencām, reņģēm un brētliņām, 
kas ir vienas no nedaudzajām zivju sugām, kuras zvejo Latvijas zvejnieki. Tādēļ 
tiek atbalstīti tikai tie zvejas kuģi, kuri zvejo Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī. 
Pasākums paredz tādas aktivitātes kā zvejas kuģu nodošana sadalīšanai vai 
pastāvīgai izmantošanai bezpeļņas mērķiem ārpus zvejniecības. 
Pasākuma ietvaros līdz 31.12.2006.sadalīšanai tika nodoti 48 zvejas kuģi, līdz ar 
ko plānotais iznākuma rādītājs ir pārsniegts par 92%. Rādītāja izpilde pieaugs 
līdz 260%, jo sakarā ar atkārtotu projektu pieņemšanas uzsākšanu 2006.gadā 
Lauku atbalsta dienestā papildus iesniegti un apstiprināti projekti par 29 zvejas 
kuģiem, kas paredzēti nodošanai sadalīšanai. Savukārt izmantošanai citiem 
mērķiem līdz 31.12.2006.nodoti 4 zvejas kuģi, kas ir divreiz vairāk nekā 
sākotnēji plānots. Rādītāja izpilde pieaugs līdz 450%, jo sakarā ar atkārtotu 
projekta iesniegumu pieņemšanas uzsākšanu 2006.gadā Lauku atbalsta dienestā 
papildus iesniegti un apstiprināti projekti par 8 zvejas kuģiem, kas paredzēti 
nodošanai izmantošanā citiem mērķiem. Minēto projektu īstenošanas rezultātā 
sagriezto un norakstīto zvejas kuģu bruto tonnāža samazināta par 133,4%, 
savukārt sagriezto un norakstīto zvejas kuģu jauda samazināta par 143,4%. 
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4.9. pasākums „Flotes atjaunošana un zvejas kuģu modernizēšana” (ZVFI 
finansējums 0,3 miljoni latu) paredz atbalstu zvejas flotes atjaunošanai un 
modernizācijai. Pasākuma aktivitātes ir virzītas uz kuģošanas drošības, darba un 
higiēnas apstākļu uzlabošanu, kā arī zivju uzglabāšanai un apstrādei atbilstošu 
apstākļu nodrošināšanu uz kuģiem, kas savukārt veicinās ilgtspējīgu un atbildīgu 
resursu izmantošanu. Tā kā Latvijai noteiktās nozvejas kvotas un katram zvejas 
kuģim noteiktie nozvejas limiti tiek stingri kontrolēti, plānotās aktivitātes 
neapdraud ilgtspējīgu zivsaimniecības attīstību. Atbalsts nav paredzēts kuģu 
zvejas jaudas palielināšanai - kuģu tonnāžas, to dzinēju jaudas pieaugumam un 
zvejas rīku efektivitātes paaugstināšanai. 
Kopumā laika periodā līdz 31.12.2006.ir modernizēti 59 kuģi, tai pašā laikā 
ieviesti 6 projekti, kuru ietvaros modernizēti 4 jauni zvejas kuģi un divi zvejas 
kuģi tika modernizēti atkārtoti. Līdz ar to noteiktais rādītājs sasniegts par 61%. 
Tāpat par 6,58% palielināta modernizētās zvejas flotes daļa, kas ir 49% no 
sākotnēji plānotā apjoma. 
 
4.10. pasākums „Zvejas un akvakultūras produktu apstrādes un mārketinga 
uzlabošana, zvejas ostu aprīkojums un akvakultūra”  (ZVFI finansējums 7,1 
miljoni latu)ir vērsts uz zivju apstrādes procesa modernizēšanu, higiēnas 
apstākļu uzlabošanu un jaunu tehnoloģiju ieviešanu. Tas attiecas arī uz videi 
draudzīgu tehnoloģiju, paškontroles un kvalitātes vadības sistēmu ieviešanu, kā 
arī piekrastes zvejnieku nozvejoto zivju apstrādes organizēšanu. Pasākuma 
ietvaros ir atbalstāmi tikai tie projekti, kas virzīti uz tādas produkcijas ražošanu, 
kas ir paredzēta cilvēku patēriņam, un netiks atbalstīti projekti, kas ir saistīti ar 
mazumtirdzniecību un kuru realizācija var radīt pārprodukciju tirgū. 
Līdz 31.12.2006.pasākuma ietvaros ir modernizēts 21 zivju ražošanas pārstrādes 
uzņēmums, t.i., 84% no noteiktā rādītāja, modernizētas trīs ostas (100% no 
plānotā) atbalstīti 15 akvakultūras uzņēmumi (100% no plānotā). Turklāt tiek 
prognozēts, ka 2004.-2006.gada plānošanas perioda beigās šie rādītāji tiks 
pārsniegti. Projektu ieviešanas rezultātā par 5,45% (9,1% no plānotā) 
palielinājies to uzņēmumu īpatsvars, kuri uzlabojuši savu produkciju atbilstoši 
ES higiēnas standartiem. Te jāatzīmē, ka uzņēmumu produkcijai bija jāatbilst ES 
higiēnas standartiem uzreiz pēc Latvijas iestāšanās ES, līdz ar ko lielākā daļa 
pārstrādes uzņēmumu jau plānošanas perioda sākumā bija uzlabojuši savu 
produkciju atbilstoši ES higiēnas standartiem. Tāpat par 15,3% (61,2% no 
plānotā apjoma) pieaudzis modernizēto akvakultūras uzņēmumu īpatsvars. 
 
4.11. pasākuma „Piekrastes zvejas attīstība, sociālekonomiskie pasākumi, 
atbalsts zvejas pagaidu pārtraukšanai un citas finansiālas kompensācijas, jaunu 
noieta tirgu veicināšana un atbalsts ražotāju organizācijām”  (ZVFI finansējums 
1,5 miljoni latu) ietvaros paredzēts atbalsts higiēnas, drošības un darba apstākļu 
uzlabošanai, selektīvāku zvejas metožu izmantošanai, kā arī ražošanas, apstrādes 
un mārketinga organizēšanai, molu, piestātņu u.c. infrastruktūras elementu 
būvēšanai, paredzētas kompensācijas zvejas kuģu īpašniekiem, kuru zvejas kuģi 
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tiek izņemti no aktīvās zvejas, tos nododot sadalīšanai vai izmantošanai citiem 
mērķiem ārpus zvejniecības, kā arī kompensācijas sadalīšanai vai izmantošanai 
citiem mērķiem ārpus zvejniecības nodoto zvejas kuģu apkalpes locekļiem 
(zvejniekiem). Bez tam atbalsts paredzēts arī jaunajiem zvejniekiem (līdz 35 
gadiem) zvejas aktivitāšu uzsākšanai, kā arī paredzēts finansēt tirgus 
veicināšanas kampaņas un tirgus izpētes pasākumus, patērētāju aptaujas un citas 
mārketinga aktivitātes, lai veicinātu jaunus noieta tirgus zvejas un akvakultūras 
produktiem, kompensēt izdevumus par atzītu ražotāju grupu izveidošanu un to 
darbību, sniegt kompensācijas zvejniekiem un zvejas kuģu īpašniekiem ārkārtas 
zvejas aizliegumu (ārkārtas pasākumu) gadījumos, kā arī ES Padomes pieņemto 
zvejas resursu atjaunošanas vai pārvaldības plānu gadījumos vai, kad Kopienas 
likumdošana nosaka tehniskus ierobežojumus noteiktu zvejas rīku vai metožu 
lietošanai, kā rezultātā kuģu īpašniekiem ir jāveic tehniskās pielāgošanas 
pasākumi. 
Pasākumā atbalstīto zvejnieku un zvejas kuģu īpašnieku skaits ir cieši saistīts ar 
4.8.pasākuma mērķa rādītāja izpildi. Pavisam aktivitātes ietvaros atbalstu 
saņēmuši 111 zvejnieki no paredzētajiem 110 (101% no plānotā). Rādītāja 
izpilde vēl pieaugs sakarā ar atkārtotu projektu pieņemšanas uzsākšanu. 
Pasākuma ietvaros līdz 31.12.2006.veikti 7 mārketinga pasākumi un atbalstīta 
viena no divām uz atbalstu pretendējošajām ražošanas organizācijām. Līdz ar to 
atbalstīti 29 ražotāji (96,7% no plānotā), kas iesaistīti minētajā organizācijā. 
Izvērstu ZVFI iznākuma un rezultatīvo rādītāju izpildi līdz  31.12.2006.dalījumā 
pa pasākumiem 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 
Eiropas Komisijā divu gadu laikā no tā piešķiršanas gada. Gadījumā, ja 
finansējums netiek pieprasīts, tas automātiski tiek atskaitīts no piešķīruma 
kopējā apjoma. Balstoties uz 1999.gada 21.jūnija Eiropas Savienības Padomes 
regulas (EK) Nr.1260/1999 31.pantu, Eiropas Komisija automātiski samazina 
struktūrfondiem pieejamo finansējumu par apjomu, kurš nav apgūts (izmaksāts) 
SF finansējuma saņēmējam un deklarēts Eiropas Komisijā līdz otrā gada beigām 
pēc saistību gada. Līdz 2007.gada 31.decembrim ERAF ietvaros Eiropas 
Komisijā vēl  jādeklarē 66,58 milj. LVL jeb 69,4% ESF ietvaros – 23,18 milj. 
LVL jeb 68,7% no 2005.gada piešķīruma, lai to pilnībā apgūtu. Savukārt 
ELVGF un ZVFI ietvaros 2005.gada piešķīrums jau ir apgūts un uzsākta 
2006.gada piešķīruma apguve. Izvērstu SF apguvi attiecībā pret n+2 principu 
skatīt pielikuma 6.tabulā. 
 
1.4. SF auditi 
 1.4.1. ESF auditi 
Kā norādīts iepriekšējā ziņojumā par 2006.gada 4.ceturksni, 2006. gada 27. 
oktobrī no Eiropas Komisijas (EK) Nodarbinātības un sociālo lietu 
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ģenerāldirektorāta saņemts Eiropas Sociālā fonda sistēmas audita, kas tika veikts 
Rīgā laika posmā no 2006. gada 12. jūnija līdz 16. jūnijam, ziņojuma projekts. 
Ziņojuma projekta latviešu versija no EK saņemta 2006.gada 29. novembrī. Pēc 
komentāru no ESF vadībā iesaistītajām institūcijām apkopošanas vadošā iestāde 
š.g. 29.janvārī nosūtīja EK Latvijas viedokli par ziņojuma projektu. Galvenie 
audita ziņojuma projektā  minētie trūkumi saistīti ar valstī piemēroto 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 ES 
struktūrfondu vadības informācijas sistēmā, kā arī 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 struktūrfonda pieprasījumā. Latvija vēl nav saņēmusi 
informāciju no EK par Latvijas pausto viedokli attiecībā uz ziņojuma projektā 
minēto. 
 
1.4.2. ERAF auditi 
2007. gada 8. martā no EK Reģionālās politikas ģenerāldirektorāta saņemts 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda iepirkuma audita, kas tika veikts laika posmā 
no 2006. gada 11. septembra līdz 15. septembrim, ziņojuma projekts. Ziņojuma 
projekta latviešu versija no EK saņemta š.g. 22. martā. Šobrīd notiek komentāru 
apkopošana un viedokļa sagatavošana par iesniegto ziņojuma projektu. 
Papildus 2007. gada 29. martā no EK Reģionālās politikas ģenerāldirektorāta 
saņemts Eiropas Reģionālās attīstības fonda sistēmas audita, kas arī tika veikts 
laika posmā no 2006. gada 11. septembra līdz 15. septembrim, ziņojuma 
projekts. Ziņojuma projekta latviešu versija vēl nav saņemta no EK. 
 
1.4.3. Citi auditi 
1) No 2006.gada 18.decembra līdz 2007.gada  27.martam 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 . Šobrīd notiek audita ziņojuma saskaņošanas process. 
 

2) 2007.gada 16.februārī tika uzsākta ES struktūrfondu vadošās iestādes pasūtītā 
izlases veida pārbaužu Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu 
īstenošanas vietā sistēmas atbilstības un efektivitātes revīzija, lai 
pārliecinātos, vai veiktās pārbaudes ir efektīvas, lai sasniegtu mērķi, kas 
minēts Eiropas Komisijas tiesību un Latvijas Republikas normatīvajos aktos. 
Šobrīd norit neatkarīga auditora pārbaudes pie ES struktūrfondu vadībā 
iesaistītajām institūcijām, kā arī pie struktūrfonda finansējuma saņēmējiem. 
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1.5. SF izvērt ēšana 
1.5.1. Tematiskā izvērtēšana 
2007.gada 1.ceturksnī noslēgusies tematiskā izvērtēšana „Horizontālo prioritāšu 
ieviešanas izvērtēšana” un pabeigts darbs pie pētījuma „Apmācību analīze 
lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un uzņēmējdarbībā laukos”. 
2007.gada 1.ceturksnī saskaņotas tehniskās specifikācijas, sagatavota iepirkuma 
dokumentācija, izveidotas iepirkumu komisijas un izsludināti divi atklāti 
konkursi:  
- Pētījuma „ES struktūrfondu ieviešanā iesaistīto institūciju darbinieku 

atalgojuma konkurētspēja darba tirgū”  pamatmērķis ir nodrošināt kvalitatīvu 
ES struktūrfondu ieviešanu, to ieviešanai paredzētos finanšu resursus 
plānojot atbilstoši reālajai tirgus situācijai, kā arī iegūt informāciju 
pārdomātam ES fondu izlietojumam nākamajam plānošanas periodam. Lai šo 
mērķi sasniegtu, plānots veikt ES struktūrfondu ieviešanā iesaistīto institūciju 
darbinieku atalgojuma  kvantitatīvu analīzi un salīdzinājumu ar atbilstošas 
kvalifikācijas speciālistu atalgojumu darba tirgū, izstrādāt secinājumus un 
praktiskas rekomendācijas. 

- Pētījuma „ES fondu makroekonomiskās ietekmes izvērtējums” pamatmērķis 
ir nodrošināt kvalitatīvu izvērtējumu par ES fondu ietekmi uz Latvijas 
tautsaimniecību, kura rezultātā tiktu izstrādāta metodoloģija ES fondu 
ietekmes 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. 

 
2007.gada 1.ceturksnī saskaņošanai ES SF tematiskās izvērtēšanas 
konsultatīvajā darba grupā nosūtītas tehniskās specifikācijas un uzsākta tehnisko 
specifikāciju sagatavošana:  
- Pētījuma „2007.-2013.gada plānošanas perioda atbalsta programmu 

potenciālais finansējuma pieprasījums un tā atbilstība izstrādātajām atbalsta 
programmām” 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. 

- Pētījuma „Latvijas tautsaimniecības izvērtēšana prioritāro atbalsta nozaru 
noteikšanai” mērķis ir izvērtēt šobrīd esošo ES fondu finanšu atbalsta 
apjomu un to atdevi nozares izaugsmei un tautsaimniecības attīstībai 
kopumā, tai skaitā, eksporta spējas palielināšanos. Izvērtēt esošo ES fondu 
finanšu īpatsvaru no visām investīcijām katras nozares ietvaros, kā arī 
izvērtēt prognozējamo nozaru attīstības modeli, apskatot kaimiņvalstu tirgus, 
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Eiropas un pasaules tirgus attīstības tendences un nosaukt nozares, kas būtu 
prioritārās, lai Latvijas tautsaimniecība sabalansēti turpinātu attīstīties un 
celtu savu konkurētspēju citu valstu starpā. 

- Izvērtējuma „Izdevumu apliecināšanas procesa atbilstības un efektivitāte” 
mērķis ir veikt izvērtējumu par struktūrfondu 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. 

 
Ņemot vērā tehnisko specifikāciju saskaņošanas un iepirkuma dokumentācijas 
sagatavošanas ilgumu, konkursus plānots izsludināt 2007.gada 2.cetukšņa laikā. 
Līdz šim brīdim veiktie pētījumi un izvērtēšanas ziņojumi ir ievietoti Finanšu 
ministrijas administrētās ES fondu mājas lapas www.esfondi.lv sadaļā 
„Izvērtējumi un pētījumi”. Turpat skatāma arī papildu informācija par šobrīd 
notiekošajiem un plānotajiem izvērtējumiem un pētījumiem. 
 
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, tai skaitā sabiedriskās apspriedes laikā 
sniedzot savu viedokli par sagatavotajiem darbības programmu 
papildinājumiem.  
2007.gada 1.ceturksnī plānošanas dokumentu stratēģiskā ietekmes uz vidi 
novērtējuma Vides pārskati, kas sagatavoti saskaņā ar LR likumu „Par ietekmes 
uz vidi novērtējumu” un Eiropas Komisijas direktīvu 2001/42/EC „Par noteiktu 
plānu un programmu ietekmes uz vidi novērtējumu”, tika nosūtīti atzinuma 
sniegšanai Vides pārraudzības valsts birojam kā kompetentajai iestādei. Šā gada 
marta sākumā saņemti pozitīvi atzinumi. 
 
2. Kohēzijas fonda apguve 
2.1. Kohēzijas fonda (KF) līdzekļu izlietojums uz 31.03.2007. 
Līdz 2007.gada 31.martam no EK saņemti 298,8 miljoni eiro – 42,04% no 
Latvijai apstiprinātā KF finansējuma šajā plānošanas periodā, savukārt 
izpildītājiem noslēgto līgumu ietvaros izmaksāti 232,1 miljoni  eiro – 32,65% no 
finansējuma. Izvērstu KF finanšu progresu skatīt 1.pielikuma tabulās Nr.7-10.  
 
2.2. KF projektu īstenošana 
Š.g. 1.februārī Jelgavā notika konference „Labā prakse Kohēzijas fonda 
projektu īstenošanā (2000. – 2006.gads)”, kuru organizēja Finanšu ministrija 
sadarbībā ar Latvijas Lielo pilsētu asociāciju organizētā. Tajā KF vadībā  
iesaistītās valsts institūcijas, pašvaldības un to uzņēmumi, kā arī privātuzņēmēji 
dalījās pieredzē un diskutēja par līdzšinējo Kohēzijas fonda līdzekļu apguves 
progresu, projektu īstenošanas problēmām un to iespējamajiem risinājumiem. 
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Konferencē tika prezentēti veiksmīgāk ieviestie KF projekti - 
„ Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, II kārta”, ”Stacijas Rēzekne II 
pieņemšanas parka būvniecība (Latvijas Austrumu-Rietumu dzelzceļa 
koridors)” un VAS „Latvijas Valsts Ceļu” pieredze autoceļu projektu ieviešanā. 
Īpaša uzmanība tika pievērsta tādiem ar KF līdzekļu efektīvu apguvi saistītiem 
jautājumiem kā iepirkuma procedūru piemērošana, finanšu plānošana un ar 
izmaksu pieaugumu saistīto problēmu risināšana, projektu uzraudzība un 
savlaicīga darbu veikšana, kā arī pārbaudes un nepilnību novēršana. 

 
Attiecībā uz projektu īstenošanā paveikto transporta nozarē pārskata periodā par 
projektiem „Stacijas Rēzekne II pieņemšanas parka būvniecība (Latvijas 
Austrumu – Rietumu dzelzceļa koridors)” un „Via Baltica pievedceļu 
uzlabošana (lidostas pievedceļš (P133) un ar to saistītais A 10 ceļa posms)” 
saņemtas noslēguma izdevumu deklarācijas un projektu noslēguma ziņojumi. 
Projekta „Liepājas ostas pievedceļu rekonstrukcija” ietvaros 2007.gada 
8.janvārī uzsākti Karostas tilta renovācijas būvdarbi. Papildus tam š.g. 
19.februārī noslēgta Papildvienošanās Nr.1 par bojātās tilta Ziemeļu laiduma 
daļas demontāžu un 14.martā uzsākti demontāžas darbi. 
Vides nozarē projekta „ Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju 
baseinos” ietvaros Valmierā un Smiltenē uzsākti būvdarbi, vairākās pašvaldībās 
tiek veikta ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve, Valkā uzsākta kanalizācijas 
sūkņu stacijas rekonstrukcija. 
Sakarā ar to, ka projektā „ Ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumu 
attīstība Jelgavā”  būvdarbu līguma ietvaros uzņēmējam tika piemērotas soda 
sankcijas par darbu neizpildi līgumā noteiktajos termiņos, radās līdzekļu 
ietaupījums. Lai sekmīgi sasniegtu projektā paredzētos mērķus, ietaupītos 
līdzekļus paredzēts ieguldīt papildus komponentēs (būvdarbu un uzraudzības 
līgumos).  
Kopumā 2007.gada 1.ceturksnī noslēgti 15 iepirkumu līgumi vides nozares 
projektos un 2 transporta nozares projektos.  
Projekta „Tehniskā palīdzība Kohēzijas fonda vadošajai iestādei Latvijā”  
ietvaros periodā no 2007.gada janvāra līdz martam ir noslēgti 15 līgumi. 
Projekta ietvaros tika izstrādāta Kohēzijas fonda komunikācijas stratēģija 2007. 
– 2009.gadam. Stratēģijas mērķis ir izveidot rīcības plānu, kas ļautu veicināt 
mērķtiecīgu komunikāciju par KF finansējuma mērķiem. Stratēģijā iekļauta 
analīze par līdzšinējo iekšējo un ārējo ar KF saistīto komunikāciju, sniegti 
priekšlikumi komunikācijas uzlabošanai, kā arī komunikācijas rīcības plāns, 
kuru plānots īstenot, sākot ar š.g. 2.ceturksni.  
Savukārt februārī tehniskās palīdzības projekta ietvaros izsludināts atklāts 
konkurss par procesu vadības novērtēšanu un risku vadības sistēmas izveidi un 
ieviešanu KF administrēšanai Finanšu ministrijā.  
 
Secinājumi par KF ieviešanu: 
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Gandrīz visu projektu īstenošana noris saskaņā ar plāniem. Īstenošanas gaitā 
radušās problēmas tiek operatīvi risinātas. 
Analizējot maksājumu datus, ir vērojams progress gan no Eiropas Komisijas 
pieprasītajos, gan arī no Eiropas Komisijas saņemtajos maksājumos. Pārskata 
periodā KF atbalsta saņēmējiem izmaksāti kopā tikai 11 miljoni eiro, kas 
skaidrojams ar ziemas periodu, kura laikā projektu ietvaros veicamie darbi tika 
veikti mazākā apjomā. Ņemot vērā Eiropas Komisijai pieprasīto un saņemto 
maksājumu progresu, var paredzēt, ka turpmākajos ceturkšņos maksājumi 
atbalsta saņēmējiem pieaugs. 
 
2.3. KF apguvē identificētie riski un probl ēmjautājumi, to risin ājumi.  
Aktuālākā problēma liela mēroga infrastruktūras projektu īstenošanā vēl 
joprojām ir izmaksu pieaugums. Piemēram, projektā „ Ūdenssaimniecības 
attīstība Ventspilī, II kārta” identificēts izmaksu pieaugums 30% apmērā no 
kopējām attiecināmajām izmaksām, projektā „ Ūdenssaimniecības attīstība 
Daugavpilī, II kārta”  aprēķinātais izmaksu pieaugums visam projektam ir 77% 
no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Līdz ar to vairākos projektos ir 
apdraudēta EK lēmumā vai finanšu memorandā noteikto projekta mērķu 
sasniegšana. Šajā sakarā projekta „Tehniskā palīdzības Kohēzijas fonda 
vadošajai iestādei Latvijā” ietvaros tiek veikts pētījums par izmaksu pieauguma 
un nozares ekonomisko rādītāju un citu ekonomisko faktoru ietekmi uz KF 
projektu īstenošanu, un š.g. maija sākumā ir gaidāmi pētījuma sākotnējie 
secinājumi, uz kuru bāzes plānots izstrādāt priekšlikumus, lai samazinātu riskus 
resursu izmaksu pieauguma ietekmei uz infrastruktūras projektu īstenošanu. 
 
Ņemot vērā, ka par vienu no būtiskākajiem izmaksu pieaugumu veicinošajiem 
faktoriem uzskatāms konkurences trūkums būvniecības sektorā, Vides ministrija 
ir nākusi klajā ar iniciatīvu uzsākt sarunas starp KF vadībā iesaistītajām 
iestādēm, Ekonomikas ministriju, Konkurences padomi un Iepirkumu 
uzraudzības biroju, lai rastu risinājumus konkurences trūkuma problēmai. Tāpat 
Vides ministrija ar Eiropas valstu vēstniecību palīdzību ir uzsākusi darbu pie KF 
projektu popularizēšanas ārzemēs ar nolūku iedrošināt ārvalstu būvkompānijas 
piedalīties projektu iepirkumu konkursos Latvijā. Vienlaikus Vides ministrija ir 
griezusies pie Latvijas profesionālajām nevalstiskajām organizācijām, lai sniegtu 
arī vietējām būvniecības kompānijām plašāku informāciju par plānotajiem 
iepirkuma konkursiem vides sektorā. 
 
Problēmas KF līdzfinansējuma administrēšanā sagādā nepietiekamie 
cilvēkresursi gan vadošajā iestādē, gan citās KF vadībā iesaistītajās institūcijās. 
Tehniskās palīdzības projekta ietvaros KF vadošajai iestādei tiek izstrādāts 
cilvēkresursu attīstības plāns 2007. – 2010.gadam. Tehniskās palīdzības projekta 
ietvaros tika organizētas apmācības KF vadībā iesaistīto institūciju 
darbiniekiem, t.i. iekšējā audita, personālvadības, laika plānošanas, 
komunikācijas, ar būvniecības tiesisko regulējumu un citos saistītos jautājumos. 



 

FMzino _210507; “Par Eiropas Savienības finanšu resursu (struktūrfondu un Kohēzijas fonda) apguvi” 
 

31

Vēl viens problēmjautājums ir datu ievade Kohēzijas fonda projektu vienotajā 
informācijas sistēmā (PVIS). PVIS tika ieviesta 2005.gada janvārī, taču, lai 
novērstu vairākas būtiskas nepilnības, 2006.gada otrajā pusē tajā tika veikti 
vairāki uzlabojumi. Liela daļa vēsturisko datu ievades tika uzsākta tikai pēc 
uzlabojumu veikšanas 2006.gada otrajā pusē. Pēc EK auditoru atzinuma ir 
strauji jāveicina datu ievades progress un kvalitāte, lai nodrošinātu PVIS 
atbilstību Regulu prasībām. Arī KF vadībā iesaistītās institūcijas nonākušas pie 
kopēja secinājuma, ka PVIS šobrīd būtībā nepilda savu galveno funkciju – 
efektivizēt un vienkāršot KF projektu uzraudzību un informācijas apriti un 
nepieciešams šo situāciju labot.  
Š.g. martā ir uzsākts PVIS audits, lai pārliecinātos par ievadītās informācijas 
kvalitāti, kā arī sniegtu priekšlikumus, lai uzlabotu informācijas drošību, 
kvalitāti un informācijas sistēmas atbilstību noteiktajām prasībām. Tāpat vadošā 
iestāde ir atkārtoti lūgusi starpniekinstitūcijas nodrošināt datu ievadi un uzlabot 
datu kvalitāti PVIS.  

 
2.4. KF auditi 
No š.g. 15. līdz 19.janvārim EK auditori veica auditu divos KF projektos vides 
un divos – transporta nozarē.  
Š.g. 23.februārī saņemts EK audita ziņojums saistībā ar EK auditoru veikto 
sistēmas auditu no 2006.gada 12. – 16.jūnijam. 
Š.g. 12.martā saņemts Eiropas Komisijas audita ziņojuma projekts saistībā ar 
Eiropas Komisijas auditoru veikto publiskā iepirkuma auditu no 2006.gada 12. – 
16.jūnijam. Šobrīd notiek komentāru apkopošana un viedokļa sagatavošana par 
iesniegto ziņojuma projektu. 
 
No š.g. 12. līdz 16.martam notika EK īstenotais audits, kura mērķis bija gūt 
pārliecību, ka neatkarīgā struktūrvienība un audita iestāde veic savu darbu 
atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Galvenie indikatīvie audita 
konstatējumi attiecas gan uz struktūrfondiem, gan Kohēzijas fondu un ir 
saistāmi ar auditu veikšanas metodoloģiju, izdevumu izlases pārbaudēm, 
neatkarīgās struktūrvienības pārbaudēm, publisko iepirkumu un izdevumu 
attiecināmību projektos. 
 
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 20.februārī Ministru kabinetā izskatītas un apstiprinātas Latvijas 
nacionālās pozīcijas par valsts stratēģiskā ietvardokumenta 2007.–2013.gadam 
(apstiprināts MK 03.10.2006.) projektu un Eiropas Savienības fondu trīs 
darbības programmu projektiem (apstiprinātas MK 03.10.2006.). Vienlaikus, 
apstiprinot minētās nacionālās pozīcijas, Ministru kabinetā apstiprināts Eiropas 
Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda piešķīruma sadalījums starp valsts 
stratēģiskā ietvardokumenta tematiskajām asīm un pasākumiem, kurš 2006.gada 
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nogalē pārrēķināts reālajās cenās, palielinot kopējo ES fondu finansējumu 
2007.-2013. gadā par pusmiljardu eiro, kopā līdz 4,5 miljardiem eiro. Minētās 
nacionālās pozīcijas 2007.gada 22.februārī iesniegtas Eiropas Komisijā kā 
pamats sarunām par valsts stratēģisko ietvardokumentu un Eiropas Savienības 
fondu darbības programmām - „Cilv ēkresursi un nodarbinātība”, 
„Uzņēmējdarbība un inovācijas”, „Infrastruktūra un pakalpojumi”.  
 
Paralēli tam kā būtisks jautājums nacionālo pozīciju apstiprināšanā un darbības 
programmu apstiprināšanā ir jāmin vienošanās par pilsētvides attīstības 
prioritātes izveidi darbības programmā „Infrastruktūra un pakalpojumi”, kā arī 
nosacījumi finansējuma saņemšanai šīs prioritātes ietvaros. Š.g. 9.februārī 
notikušajās sarunās starp Finanšu ministrijas, Reģionālās attīstības un 
pašvaldību lietu ministrijas un Eiropas Komisijas pārstāvjiem panākta 
vienošanās, ka pilsētvides prioritātes ietvaros atbalsts tiks sniegts 17 nacionālas 
un reģionālas nozīmes attīstības centriem - Rīgai, Liepājai, Ventspilij, Kuldīgai, 
Saldum, Talsiem, Jelgavai, Aizkrauklei, Jēkabpilij, Daugavpilij, Rēzeknei, 
Līvāniem, Valmierai, Cēsīm, Smiltenei, Madonai un Gulbenei. 
 
2007.gada 14. un 15.martā Briselē notika Latvijas un Eiropas Komisijas 
divpusējo sarunu par ES fondu plānošanas dokumentu apstiprināšanu pirmā 
kārta. Kā būtiskākie pārrunātie jautājumi minami: 
- ESF finansējuma īpatsvars. EK norādīja, ka Latvijas piedāvātais finansējuma 
īpatsvars ESF – 12% - nav pietiekams, argumentējot ar tā neatbilstību 
Lisabonas mērķu sasniegšanai. EK uzskata, ka Latvijai ir nepieciešams 
spēcīgāk adresēt nodarbinātības jomu, panākot produktivitātes pieaugumu, 
darbaspēka mobilitāti, un tam nepieciešams papildu ESF finansējums. Pušu 
vienošanās par šo jautājumu panākta netika, nolemjot par jautājumu diskutēt 
nākamajā sarunu kārtā. 

- Inflācija un ekonomikas pārkaršana. EK norādīja uz Latvijas 
makroekonomiskās situācijas pasliktināšanos – augsto inflācijas līmeni, 
tekošā konta deficīta pieaugumu, darbaspēka trūkumu. ES fondu intervencei 
būtu jātiek vērstai tādējādi, lai tā adresētu darbaspēka problēmas un celtu 
produktivitāti, nodrošinātu nozaru atbilstību darba tirgus pieprasījumam, 
veicinātu darbaspēka reģionālo mobilitāti. Tāpat nepieciešams nodrošināt 
investīciju līdzsvarotu teritoriālo sadalījumu, lai tās nekoncentrētos tikai 
Rīgā. Latvijas puse informēja par valdības pieņemto inflācijas apkarošanas 
plānu, kas tiks ņemts vērā arī ES fondu plānošanas dokumentu sagatavošanā. 

- Pilsētvides prioritāte. EK vērsa uzmanību uz to, ka atbalstāmajām darbībām 
prioritātes ietvaros ir jāizriet no pilsētu izstrādātajām stratēģijām un tās 
šobrīd nevar tikt ierobežotas uz noteiktām aktivitātēm. Tajā pašā laikā 
prioritāte nevar līdzfinansēt darbības, kas var tikt atbalstītas citās nozaru 
prioritātēs. Prioritātes būtībai būtu jābūt tai, ka tā atbalsta citu prioritāšu 
nenosegtos investīciju laukus, tādējādi nodrošinot iztrūkstošo saiti starp citu 
prioritāšu ieguldījumiem. Tāpat EK norādīja, ka Rīgai iezīmētais finansējums 
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10 MEUR apjomā ir nepietiekams. Puses vienojās, ka darbības programmu 
precizēšanas gaitā tiks panākta optimālā prioritātes redakcija, savukārt 
attiecībā uz finansējuma apjomu Rīgai Latvija norādīja, ka tas ir dalībvalsts 
kompetences jautājums. 

- Sabiedriskais transports. EK uzsvēra, ka darbības programmā nepietiekama 
uzmanība veltīta sabiedriskā transporta atbalstam. Darbības programma 
nerisina tādas problēmas kā darbaspēka mobilitāte un nelabvēlīgu klimata 
izmaiņu mazināšana, kas primāri var tikt risinātas, atbalstot sabiedriskā 
transporta pasākumus. LV norādīja, ka aptuveni 13% no transporta jomas 
finansējuma paredzēts novirzīt sabiedriskā transporta atbalstam. Ievērojot 
papildu resursus 529 MEUR apjomā, pēc EK domām, no tiem jārod papildu 
finansējums sabiedriskajam transportam. EK arī norāda, ka vēlas iepazīties ar 
Rīgas reģiona sabiedriskā transporta attīstības stratēģiju. Panākta vienošanās 
par publiskā transporta aktivitātes izveidi Kohēzijas fonda ietvaros. 

- Rail Baltica. EK informēja, ka darbības programmā būtu izsmeļošāk 
jāapraksta šis projekts, norādot uz Polijas un Lietuvas aktivitāti projekta 
īstenošanā. LV norādīja, ka šobrīd iespējams norādīt, ka darbības 
programmas ietvaros tiks atbalstīti priekšizpētes darbi projekta īstenošanai, 
un triju gadu laikā varētu nonākt pie atzinuma, kur un kādā veidā Rail Baltica 
projekts Latvijā varētu tikt īstenots. Šobrīd iezīmēti 67 MEUR Rail Baltica 
atbalstam ES fondu ietvaros.  

- Atbalsts Rīgas ostai. EK norādīja, ka, atbalstot šāda veida projektu, uzmanība 
jāvērš uz to, lai projektam būtu pozitīva ietekme uz vidi un transporta 
plūsmu.  

- Radioaktīvie atkritumi. EK paskaidroja, ka, balstoties uz Reģionālās politikas 
ģenerāldirektorāta juristu skaidrojumu, neatkarīgi no tā, vai Salaspils 
kodolreaktors ir ražojis enerģiju pārdošanai, vai arī zinātniskiem mērķiem, 
tas ir ticis izmantots enerģijas ražošanai un tāpēc uzskatāms par 
atomelektrostaciju un to radīto atkritumu uzglabāšana nevar tikt atbalstīta 
Kohēzijas fonda ietvaros. EK norādīja, ka ES fondu ietvaros var tikt sniegts 
atbalsts šādu teritoriju reģenerācijai. Vides ministrijas pārstāvji uzņēmās 
iesniegt papildu skaidrojošu informāciju, kas pamatotu radioaktīvo atkritumu 
apsaimniekošanas attiecināmību. Saņemot EK atkārtotu skaidrojumu par 
izmaksu neattiecināmību, Latvijas puse ir atteikusies no šādu investīciju 
iekļaušanas ES fondu plānošanas dokumentos. 

 
Turpinot sarunas ar EK par ES fondu plānošanas dokumentu apstiprināšanu, š.g. 
28.martā Rīgā notika sarunu otrā kārta, kurā tika runāts par ESF finansējuma 
apjomu. Arī otrajā sarunu kārtā puses nepanāca vienošanos, Latvijai uzturot 
pozīciju par ESF finansējumu 12% apjomā, savukārt EK prasot tā palielinājumu 
par 31,5 miljoniem EUR. Noslēdzot diskusiju par ESF finansējuma apjomu, š.g. 
23.aprīlī īpašu uzdevumu ministrs N.Broks tikās ar Eiropas Komisijas 
nodarbinātības komisāru V.Spidlu, un ir panākta vienošanās par darbības 
programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas”  pasākuma „Inovācijas”  
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aktivitātes „Augstas kvalifikācijas darbinieku piesaiste” finansējuma 7 miljonu 
EUR apjomā pārcelšanu uz darbības programmas „Cilv ēkresursi un 
nodarbinātība”  pasākumu „Nodarbinātība”. Tādējādi ESF finansējuma apjoms 
ir sasniedzis 550 miljonus EUR jeb 12,15% no kopējā ES fondu finansējuma 
apjoma. Līdz ar to Latvija arī ir noslēgusi sarunas ar Eiropas Komisiju par ES 
fondu plānošanas dokumentiem 2007.-2013.gadam. 
 
Attiecībā par turpmāko laika grafiku ES fondu plānošanas dokumentu 
sagatavošanā panākta vienošanās ar EK, ka pirms apstiprināšanas valdībā 
Eiropas Komisijā neoficiālai saskaņošanai tiks iesniegti plānošanas dokumentu 
projekti, kas orientējoši varētu notikt š.g. maijā. Pēc neoficiālā EK saskaņojuma 
panākšanas dokumenti tiks virzīti apstiprināšanai Ministru kabinetā un iesniegti 
Eiropas Komisijā orientējoši š.g. jūnijā. Pēc valsts stratēģiskā ietvardokumenta 
un darbības programmu starpdienestu saskaņošanas procedūras, kas ilgst līdz 2 
mēnešiem, lēmumi par plānošanas dokumentu apstiprināšanu EK varētu tikt 
pieņemti š.g. augustā vai septembrī.  
 
3.2. Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 
apstiprināšana 
Uzdevums ir sekmīgi noslēdzies š.g. 15.februārī, kad likums galīgajā lasījumā 
tika pieņemts Saeimā. Likums stājies spēkā š.g. 1.martā. 
 
3.3. 2007.-2013. gada Eiropas Savienības fondu noteikumu izstrāde un virzība 
Atbilstoši Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības 
likumam līdz 01.05.2007. ir jāizdod šādi Ministru kabineta noteikumi:  

1) kārtība, kādā Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītās institūcijas 
nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un Eiropas Savienības fondu 
īstenošanu, tai skaitā iepirkuma dokumentācijas un iepirkuma procedūras 
norises izlases veida pirmspārbaudi; 

2) kārtība, kādā uzrauga un izvērtē Eiropas Savienības fondu īstenošanu;  
3) kārtība, kādā ziņo par Eiropas Savienības fondu īstenošanā 

konstatētajām neatbilstībām, pieņem pārvaldes lēmumu par piešķirtā 
finansējuma izlietojumu un atgūst neatbilstoši veiktos izdevumus; 

4) kārtība, kādā nodrošina revīzijas iestādes funkcijas Eiropas Savienības 
fondu vadībā; 

5) kārtība, kādā vadošā iestāde, sertifikācijas iestāde, sadarbības iestāde vai 
atbildīgā iestāde veic pārbaudi Eiropas Savienības fonda finansētā projekta 
īstenošanas vietā;  

6) kārtība, kādā valsts budžetā plāno līdzekļus Eiropas Savienības fonda 
līdzfinansēto projektu īstenošanai, veic maksājumus un sagatavo izdevumu 
deklarāciju; 

7) kārtība, kādā publisko informāciju par Eiropas Savienības fondu 
projektiem; 
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8) kārtība, kādā nodrošina Eiropas Savienības fondu publicitāti un vizuālās 
identitātes prasību ievērošanu;  

9) Eiropas Savienības fondu vadības informācijas sistēmas izveidošanas un 
lietošanas kārtība; 

10) prasības Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas 
izveidošanai. 
 

Lai maksimāli paātrinātu iepriekš minēto noteikumu izdošanu pēc Eiropas 
Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma spēkā stāšanās, 
Finanšu ministrija noteikumu projektus jau šā gada janvārī un februārī neformāli 
saskaņoja ar Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītajām institūcijām. 
Noteikumu projekti iesniegti Valsts sekretāru sanāksmēs š.g. martā, sākot ar 
08.03.2007. Starpinstitūciju saskaņošanas sanāksmes notikušas š.g. aprīlī. 
Noteikumu izdošanas datums likumā noteiktajā termiņā līdz  01.05.2007. netiks 
sasniegts vairāku nesaskaņoto iebildumu dēļ. 
 
3.4. 2007.-2013. gada Eiropas Savienības fondu aktivitāšu īstenošanas 
noteikumu izstrāde un virzība 
Atbilstoši Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības 
likumam līdz 31.12.2010. ir jāizdod Ministru kabineta noteikumi par kārtību, 
kādā īsteno darbības programmas papildinājumā norādītās Eiropas Savienības 
fonda aktivitātes, nosaka projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus, prasības 
projekta iesniedzējam, atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, to kompetences 
sadalījumu un sadarbības kārtību, kā arī atbildīgās iestādes un sadarbības 
iestādes funkcionālās padotības formu. Šādi noteikumi tiks izdoti par katru 
Eiropas Savienība fonda aktivitāti vai apakšaktivitāti, kopā aptuveni 46 darbības 
programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība”, 20 darbības programmas 
„Uzņēmējdarbība un inovācijas” un 66 darbības programmas „Infrastruktūra un 
pakalpojumi” ietvaros, pavisam kopā  aptuveni 132 (skaits var mainīties, 
precizējot šobrīd saskaņošanā esošos darbības programmu papildinājumus, kā 
arī ņemot vērā to, ka par vairākām aktivitātēm var tikt apsvērta iespēja izdot 
vienus noteikumus). 
Šo noteikumu izstrādi nodrošinās atbildīgās iestādes:  

1. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (RAPLM) 
2. Ekonomikas ministrija (EM) 
3. Labklājības ministrija (LM) 
4. Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) 
5. Satiksmes ministrija (SM) 
6. Vides ministrija (VidM) 
7. Veselības ministrija (VM) 
8. Kultūras ministrija (KM) 
9. Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts 

(ĪUMEPLS) 
10. Valsts kanceleja (VKanc) 
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Saskaņā ar atbildīgo iestāžu iesniegtajiem Eiropas Savienības fondu apguves 
rīcības plāniem 2007.gadā un / vai darbības programmu papildinājumos 
norādītajiem plānotajiem projektu iesniegumu pieņemšanas uzsākšanas 
datumiem 2007.-2013. gada ES fondu plānošanas perioda projektu atlasi 
atbildīgās iestādes plāno uzsākt šādos termiņos: 

- 2007. gada 3. ceturksnī VidM, VKanc, ĪUMEPLS, SM EM, KM 
- 2007. gada 4. ceturksnī VM, LM, IZM; 
- 2008.gadā (nenorādot ceturksni) RAPLM.  

 
3.5. ES fondu apguves uzsākšana pirms 2007.-2013. gada Eiropas Savienības 
fondu darbības programmu apstiprināšanas Eiropas Komisijā 
Lai gūtu informāciju par 2007.-2013.gada ES fondu aktivitātēm, kuru ietvaros 
jaunajā plānošanas periodā finansējuma apguvi būtu iespējams uzsākt pēc 
iespējas ātrāk, Finanšu ministrija pēc aicinājuma nozaru ministrijām sniegt 
atbilstošu informāciju ir apkopojusi to Eiropas Savienības fondu aktivitāšu 
sarakstu, kuras iespējams uzsākt pirms 2007.-2013. gada Eiropas Savienības 
fondu darbības programmu (DP) apstiprināšanas Eiropas Komisijā. Minētās 
aktivitātes ir: 
• Labklājības ministrijas pārziņā esošās: 

1. 1.DP „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 2.1.1.2.aktivitāte „Bezdarbnieku 
un darba meklētāju apmācība” (ESF), 

2. 1.DP 2.1.4.aktivitāte „Darba tirgus institūciju kapacitātes stiprināšana” 
(ESF), 

3. 3.DP „Infrastruktūra un pakalpojumi” 1.4.2.aktivitāte „Darba tirgus 
institūciju un infrastruktūras pilnveidošana” (ERAF); 

• Ekonomikas ministrijas pārziņā esošās: 
1. 2.DP „Uzņēmējdarbība un inovācijas” 3.2.2.aktivitāte „Atbalsts 

ieguldījumiem attīstībā īpaši atbalstāmajās teritorijās (ERAF)”, 
2. 2.DP 4.4.pasākuma „Mājokļa energoefektivitāte” aktivitātes (ERAF), 

kurām nav nepieciešama programmas notifikācija Eiropas Komisijā; 
• Veselības ministrijas pārziņā esošā: 

1. 3.DP „Infrastruktūra un pakalpojumi” 1.5.3.aktivitāte „Stacionārās 
veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstība” (ERAF); 

• Satiksmes ministrijas pārziņā esošās: 
1. 3.DP „Infrastruktūra un pakalpojumi” 2.1.1.aktivitāte „1.šķiras valsts 

autoceļu maršrutu sakārtošana” (līdzfinansē ERAF), 
2. 3.DP 3.1.1.aktivitātes „TEN-T autoceļu tīkla uzlabojumi” lielie projekti 

„ E22 posms Rīgas apvedceļš – Koknese, 1.kārta”  un „ E22 posms Ludza – 
Terehova (A12)” (KF), 

3. 3.DP 3.1.2.aktivitātes “TEN-T dzelzceļa posmu rekonstrukcija un attīstība“ 
projekts „Otr ā sliežu ceļa izbūve iecirknī Rīga – Krustpils” (KF), 
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4. 3.DP 3.1.3.aktivitāte „ Lielo ostu infrastruktūras attīstība „Jūras maģistrāļu” 
ietvaros” (KF), 

5. 3.DP 3.1.5.aktivitāte „ Pilsētu infrastruktūras uzlabojumi sasaistei ar TEN-T”  
(KF); 

• Vides ministrijas pārziņā esošās: 
1. 3.DP „Infrastruktūra un pakalpojumi” 5.1.1.aktivitāte 

„ Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijā ar cilvēku 
ekvivalentu lielāku par 2000” (KF); 

2. 3.DP aktivitāte „ Ūdens pakalpojumu attīstība Jelgavas pilsētā, 2.kārta”  
(KF); 

3. 3.DP aktivitāte „Ogres ūdenssaimniecības attīstības projekta 2.kārta”  
(KF); 

4. 3.DP aktivitāte „C ēsu ūdenssaimniecības attīstības projekta 3.kārta”  
(KF) 

5. 3.DP aktivitāte „ Ūdenssaimniecības attīstība 14 Kurzemes reģiona 
pašvaldībās” (KF); 

6. 3.DP aktivitāte „ Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība 
Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, 2.kārta”  (KF); 

7. 3.DP aktivitāte „ Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība 
Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, 3.kārta”  (KF); 

8. 3.DP aktivitāte „ Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība 12 
pašvaldībās Zemgalē” (KF). 

 
Pirms DP apstiprināšanas Eiropas Komisijā iespējams uzsākt arī 1.DP 
2.1.1.1.aktivitāti „Atbalsts nodarbināto apmācībām”  (ESF), par kuru starp 
Labklājības un Ekonomikas ministrijām vēl jāpanāk vienošanās par aktivitātes 
administrēšanu. 
 
Attiecībā uz Ekonomikas ministrijas pārziņā esošajām aktivitātēm jāpiebilst, ka 
lielākajā to daļā plānots sniegt valsts atbalstu uzņēmējdarbībai, līdz ar ko 
nepieciešama arī 2007.-2013.gada ES fondu darbības programmu aprakstu 
saskaņošana Eiropas Komisijā. Arī Kultūras ministrija ir informējusi, ka tās 
pārziņā esošo aktivitāšu ieviešanu plāno uzsākt pēc darbības programmu 
apstiprināšanas Eiropas Komisijā. Vides un Satiksmes ministrijas jau šobrīd ir 
uzsākušas vairākus iepirkuma konkursus 2007.–2013.gada plānošanas perioda 
Kohēzijas fonda projektiem, kas tiek darīts ar mērķi pēc iespējas ātrāk uzsākt šo 
projektu īstenošanu. 
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