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Finanšu ministrijas informat īvais ziĦojums par Eiropas Savienības finanšu 

resursu 
(strukt ūrfondu un Kohēzijas fonda) apguvi 

 
Šajā ziĦojumā ir ietverta informācija par ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 
īstenošanas gaitu 2006.gada 1.ceturksnī no 2006.gada 1.janvāra līdz 2006.gada 
31.martam. Iepriekšējais Finanšu ministrijas sagatavotais informatīvais ziĦojums 
skatīts Ministru kabineta 2006.gada 31.janvāra sēdē. 
 
1. ES struktūrfondu apguve 
 
1.1.ES struktūrfondu (SF) apguves finanšu progress 
 
Uz 31.03.2006. SF vadības komitejās saskaĦoti projekti par 73,5% no kopējā 
pieejamā SF. SF finansējuma saĦēmējiem izmaksāti 15% no kopējā pieejamā SF 
finansējuma, līdz ar ko salīdzinājumā ar iepriekšējā ceturkšĦa rezultātiem šis 
rādītājs ir palielinājies par 1,2 procentu punktiem. Vēl joprojām vislielākais 
progress ar izmaksāto finansējumu vērojams Eiropas Lauksaimniecības virzības 
un garantiju fonda (ELVGF) līdzfinansētajiem projektiem (51,58% no pieejamā 
SF finansējuma) un Zivsaimniecības Vadības finansēšanas instrumenta (ZVFI) 
līdzfinansētajiem projektiem (35,18%), līdz ar ko salīdzinājumā ar rādītājiem 
iepriekšējā ceturksnī ELVGF ietvaros vērojams progress par 3,66 procentu 
punktiem, bet ZVFI ietvaros – par 2,32 procentu punktiem. Eiropas Reăionālās 
attīstības fonda (ERAF) un Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektiem izmaksātais 
finansējums attiecīgi atbilst 7,44% (progress par 0,25 procentu punktiem) un 
7,35% (progress par 1,97 procentu punktiem) no attiecīgā SF kopējā piešėīruma. 
SF finansējuma atmaksas no Eiropas Komisijas pieprasītas par 13,95% no 
kopējā valstij piešėirtā finansējuma, kas ir par 5,67 procentu punktiem vairāk 
nekā iepriekšējā ceturksnī. Šajos rādītājos dalījumā pa SF vislielākais progress 
vērojams ELVGF ietvaros – atmaksās pieprasīti 48,55% no SF piešėīruma (par 
16,15 procentu punktiem vairāk salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni), un 
ZVFI ietvaros – 33,33% no piešėīruma (par 5,86 procentu punktu vairāk nekā 
iepriekšējā ceturksnī). No Eiropas Komisijas valsts budžeta ieĦēmumos atgriezti 
10,7% (progress par 2,65 procentu punktiem) no piešėīruma. 
 
Uz 31.03.2006. no 2006.gadā valsts budžetā plānotā SF finansējuma 161,21 
milj. LVL izlietoti ~11%. Vislabāko progresu 2006.gada 1.ceturksnī uzrādījis 
Eiropas Sociālais fonds, kura ietvaros izmaksāti 20,3% no 2006.gadā valsts 
budžetā plānotā finansējuma, kā arī 45,3% no valsts speciālajā budžetā 
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plānotajiem Eiropas Sociālā fonda līdzekĜiem. Izvērstu SF finanšu progresu 
skatīt pielikuma tabulās Nr.1-6. 
 
 
1.2. ES struktūrfondu ieviešanas gaita 
 
Eiropas Reăionālās attīstības fonda (ERAF) ieviešana: 
 
2006.gada 1.ceturksnī ir noslēgusies atklāta konkursa Atbalsts lietišėajiem 
pētījumiem valsts zinātniskajās institūcijās projektu iesniegumu vērtēšana un 
13.04.2006. ERAF vadības komitejā saskaĦoti 42 apstiprināšanai pieteiktie 
projektu iesniegumi, kuru kopējais SF finansējums sastāda LVL 4,8 miljonus 
latu.  
 
16.02.2006. noslēgusies projektu iesniegumu pieĦemšana atklātajā projektu 
konkursā Dalītās atkritumu vākšanas punktu izveide un uzsākta projektu 
iesniegumu administratīvās atbilstības vērtēšana. Šajā konkursā iesniegti 13 
projektu iesniegumi. Šobrīd ir uzsākta projektu iesniegumu administratīvās 
atbilstības vērtēšana, tomēr lēmuma pieĦemšanu kavē problēmas saistībā ar SF 
līdzfinansējuma likmes noteikšanas atbilstību Eiropas Padomes (EK) 1999.gada 
21.jūnija regulas Nr.1260/1999, kas nosaka vispārīgus nosacījumus par SF, 
29.pantam par SF likmes diferenciāciju. Atbilstoši Vides ministrijas 
ierosinājumam tika sagatavots oficiāls lūgums Eiropas Komisijai skaidrot 
iepriekšminētās regulas panta piemērošanu attiecībā uz sabiedriskā pakalpojuma 
sniedzējiem un paaugstinātas SF likmes noteikšanu. Pēc oficiālā Eiropas 
Komisijas skaidrojuma saĦemšanas tiks pabeigta projektu iesniegumu 
administratīvā vērtēšana.  
Savukārt 28.02.2006. noslēdzās atklāta projektu konkursa Kultūras un vēstures 
mantojuma efektīva izmantošana tūrismā projektu iesniegumu administratīvās 
atbilstības vērtēšana un 85 no 112 saĦemtajiem projektu iesniegumiem tika 
nodoti Ekonomikas ministrijas izveidotajai projektu vērtēšanas komisijai 
vērtēšanai atbilstoši kvalitatīvajiem un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem. 
Projektu iesniegumu vērtēšanu plānots pabeigt līdz š.g. jūnijam. Pārskata 
periodā noslēgusies arī projektu iesniegumu administratīvās atbilstības vērtēšana 
un uzsākta projektu iesniegumu vērtēšana atbilstoši kvalitatīvajiem un 
specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem atklātā projektu konkursā Publisko 
interneta pieejas punktu attīstība, kuru plānots pabeigt līdz š.g. jūnijam, kā arī 
turpinās projektu iesniegumu vērtēšana atklātā projektu konkursa Siltumapgādes 
sistēmu modernizācija atbilstoši vides prasībām ietvaros.  
Šobrīd viens no ilgākajiem posmiem, lai uzsāktu projektu īstenošanu, ir projektu 
iesniegumu izvērtēšana. Vidēji tā aizĦem 7 -9 mēnešus un, Ħemot vērā straujo 
izmaksu pieaugumu, pēc lēmuma pieĦemšanas par projekta apstiprināšanu 
patiesās projektu ieviešanas izmaksas ir pieaugušas. Līdz ar to 
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starpniekinstitūcijām ir nepieciešams koncentrēt resursus, lai nodrošinātu 
operatīvu projektu vērtēšanas procesa organizāciju. 
 
Atbilstoši 01.12.2005. SF uzraudzības komitejas sanāksmē lemtajam, Satiksmes 
ministrija pārskata periodā ir izstrādājusi ERAF nacionālās programmas 
projektu Informācijas un sakaru tīklu attīstība ăeogrāfiski attālinātajās 
teritorijās, paplašinot augstas kvalitātes platjoslas tīklus un rīkojusi vairākas 
sanāksmes, pieaicinot Finanšu ministrijas kā SF vadošās iestādes pārstāvjus, 
komercdarbības atbalsta, iepirkuma speciālistus, kā arī pārstāvjus no Reăionālās 
attīstības un pašvaldību lietu ministrijas, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās 
pārvaldes lietās sekretariāta un plānošanas reăioniem. Izvērtējot ERAF 
nacionālajā programmā aprakstīto ieviešanas un atbalsta sniegšanas modeli un 
iesaistot privātajā sektorā darbojošas komercsabiedrības, tika panākta 
vienošanās, ka Satiksmes ministrijai ir nepieciešams saĦemt Eiropas Komisijas 
viedokli, vai ERAF nacionālajā programmā paredzētais atbalsta veids ir vai nav 
uzskatāms par valsts atbalstu. Pārskata periodā atbilde no Eiropas Komisijas nav 
saĦemta. Ja līdz nākamajai ES SF uzraudzības komitejai š.g. 1.jūnijā netiks 
uzsākta minētās nacionālās programmas ieviešana, SF uzraudzības komitejā 
atkārtoti tiks izskatīts jautājums par finansējuma pārdali. 
 
Kopumā ERAF aktivitāšu īstenošana ir vērtējama apmierinoši. Ir pabeigta daĜa 
projektu, kā arī ir noslēgušies vairāki atklātie projektu iesniegumu konkursi, kas 
nozīmē, ka 2006.gada vidū uzsāksies daudzu projektu īstenošana. 
ĥemot vērā pārskata periodā veiktos grozījumus ERAF nacionālo programmu 
projektos, var secināt, ka ERAF finansējuma saĦēmējiem problēmas sagādā 
kvalitatīvas iepirkuma dokumentācijas sagatavošana un atbilstoša iepirkuma 
veikšana. Nekorekti veikto un šī iemesla dēĜ pārsūdzēto iepirkumu dēĜ projektu 
īstenošana tiek pagarināta līdz pat 6 mēnešiem, kas ietekmē savlaicīgu ERAF 
līdzekĜu apguvi. Bez tam ir saĦemta informācija no ERAF 2.līmeĦa 
starpniekinstitūcijas par tās konstatētajiem gadījumiem, kad ERAF projektos 
likuma „Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām” pārkāpumu dēĜ 
radušies neatbilstoši veikti izdevumi, kurus nebūs iespējams deklarēt Eiropas 
Komijā un tādējādi atgūt valsts budžetā. Atzinumus par likuma pārkāpumiem 
sniedzis Iepirkumu uzraudzības birojs. 
Lai pilnībā apgūtu SF līdzekĜus, būtu jāmeklē risinājumi jaunu projektu 
finansēšanai. 
 
Otrs iemesls, kas šobrīd kavē ERAF līdzekĜu apguvi, ir ERAF projektu 
īstenotāju sagatavoto un 2.līmeĦa starpniekinstitūcijā iesniegto struktūrfonda 
atmaksu pieprasījumu lielais apjoms, ko nav iespējams operatīvi apstrādāt un 
virzīt uz apmaksu ar institūcijas esošajiem administratīvajiem resursiem. 
Iepriekšminēto situāciju raksturo fakts, ka ERAF ietvaros 3 mēnešu laikā 
(pārskata periodā) finansējuma saĦēmējiem izmaksāti tikai 0,25% no ERAF 
kopējā finansējuma. Turklāt iesniegto struktūrfondu pieprasījumu kvalitāte ir 



 

FMzino_080506; “Par Eiropas Savienības finanšu resursu (struktūrfondu un Kohēzijas fonda) apguvi” 

4 

visai zema, kas nozīmē, ka 2.līmaĦa starpniekinstitūcijai ir jāiegulda laiks un 
cilvēkresursi pieprasījumu vairākkārtējai izskatīšanai, līdz tā var veikt atmaksu 
struktūrfonda finansējuma saĦēmējam.  
 
Eiropas Sociālā fonda (ESF) ieviešana: 
 
2006.gada 1.ceturksnī ESF vadības komitejā tika saskaĦotas divas ESF 
nacionālās programmas – Ekonomikas ministrijas pārziĦā esošā Apmācības un 
konsultācijas komercdarbības un pašnodarbinātības uzsācējiem un Izglītības un 
zinātnes ministrijas pārziĦā esošā Latviešu valodas apguve. Kopējais abām 
nacionālajām programmām piešėirtais finansējums ir 9,37 milj. LVL, no tiem 
ESF daĜa – 5,08 milj. LVL. 
ESF vadības komitejā tika izskatīti un saskaĦoti projektu saraksti 8 aktivitātēs 
par kopējo finansējumu 10,14 milj. LVL, no tiem ESF daĜa – 7,44 milj. LVL. 
Grantu shēmas Tehniskā palīdzība nevalstisko organizāciju un pašvaldību 
kapacitātes stiprināšanā ESF pasākumu ieviešanai ietvaros zināšanai tika 
pieĦemts rezerves projektu saraksts par kopējo finansējumu vairāk nekā 798 000 
LVL apmērā. Tas nozīmē, ka nākamajā pārskata periodā tiks meklēti risinājumi, 
lai varētu finansēt pēc iespējas vairāk kvalitatīvu projektu, tādējādi maksimāli 
efektīvi apgūstot ESF finansējumu. 
 
Jānorāda, ka šobrīd ESF ietvaros vērtēšanā atrodas projektu iesniegumi 12 
aktivitātēs, savukārt Izglītības un zinātnes ministrijas pārziĦā esošajā aktivitātē 
Atbalsts mācību prakses īstenošanai profesionālās izglītības un augstākās 
izglītības studentiem ir izsludināts projektu iesniegumu konkurss, līdz ar to 
sagaidāms, ka 2006.gada otrajā ceturksnī būtiski pieaugs finansējuma apjoms, 
kas ir piesaistīts atklātu projektu iesniegumu konkursu un grantu shēmu projektu 
iesniegumu konkursu ietvaros apstiprinātajiem projektiem. Tā kā Sabiedrības 
integrācijas fonda administrējamo grantu shēmu ietvaros iesniegto projektu 
skaits ievērojami (līdz pat 5 – 6 reizēm) pārsniedz attiecīgajām grantu shēmām 
piešėirto finansējumu, sagaidāms, ka arī minētajās aktivitātēs tiks veidoti 
rezerves projektu saraksti. 
2006.gada pirmajā ceturksnī struktūrfonda pieprasījumi ESF ietvaros tika 
apmaksāti par kopējo summu 6,86 LVL, savukārt deklarēti Eiropas Komisijai 
tika 4,9 LVL. 
Lai nodrošinātu regulāru ESF aktivitāšu ieviešanas uzraudzību, ESF vadības 
komitejā 2006.gada pirmajā ceturksnī tika izskatīti arī otrā līmeĦa 
starpniekinstitūciju ceturkšĦa progresa ziĦojumi, kā arī īpaša uzmanība pievērsta 
Izglītības un zinātnes ministrijas pārziĦā esošo aktivitāšu ieviešanas statusam, 
kas tika izskatīts ESF vadības komitejas 2006.gada 22.februāra ārkārtas 
sanāksmē. 
 
Lai reăionos aktivizētu potenciālos projektu pieteicējus, Finanšu ministrija 
sadarbībā ar ES struktūrfondu vadībā iesaistītājām institūcijām iniciēja uz piecu 
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plānošanas reăionu attīstības aăentūru administratīvās bāzes izveidot vienas 
pieturas informācijas punktus – reăionālos struktūrfondu informācijas centrus 
(RSIC), kas veicinātu informācijas pieejamību par ES struktūrfondiem un 
sekmētu mērėa grupu aktīvu līdzdalību ES struktūrfondu projektu sagatavošanā 
un ieviešanā reăionos. ESF nacionālā programma „Reăionālo ES struktūrfondu 
informācijas centru izveide un darbība”  izstrādāta laika posmam no 2006.gada 
marta līdz 2006.gada decembrim, ar finanšu ministra rīkojumu apstiprināta š.g. 
1.martā, un tiks finansēta no Eiropas Sociālā fonda tehniskās palīdzības 
līdzekĜiem. Sākotnējie programmas ieviešanas darbi ir centru izveidošana un 
telpu iekārtošana. RSIC tiek veidoti Saldū, Alūksnē, Jelgavā, Daugavpilī un 
Rīgā. Pēc telpu iekārtošanas RSIC uzsāks darbību, specifiski koncentrējoties uz 
informēšanas un konsultāciju pakalpojumiem par Eiropas Sociālo fondu. 
Nacionālās programmas finansējums ir 195 tūkstoši latu, no kuriem 146 250 ir 
ESF piešėīrums, bet 48 750 latu – Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums. 
 
Attiecībā uz ESF Ekonomikas ministrijas pārziĦā esošo aktivitāšu ieviešanas 
progresu jānorāda, ka 2006.gada pirmajā ceturksnī tika saĦemts priekšlikums no 
Ekonomikas ministrijas līdztekus sākotnēji plānotajai grantu shēmai aktivitātē 
“Atbalsts nodarbināto kvalifikācijas celšanai, pārkvalifikācijai un tālākizglītībai” 
ieviest arī ESF nacionālo programmu, tādējādi nodrošinot vismaz daĜēju 
Ekonomikas ministrijas pārziĦā esošās aktivitātes Nodarbināto personu 
kvalifikācijas un pārkvalifikācijas veicināšana līdzekĜu apguvi. Papildus tam 
2006.gada pirmajā ceturksnī tika saskaĦota ESF nacionālā programma otrai 
iepriekš par problemātisko uzskatītajai Ekonomikas ministrijas aktivitātei 
Apmācības un konsultācijas komercdarbības un pašnodarbinātības uzsācējiem. 
Kaut arī joprojām ir paredzams, ka Ekonomikas ministrijas pārziĦā esošo 
aktivitāšu ietvaros radīsies finansējuma pārpalikums, kura apjoms tiek precizēts, 
šobrīd ir veikti pasākumi atlikuma samazināšanai, kā arī sadarbībā ar pārējām 
ESF starpniekinstitūcijām un sociālajiem partneriem tiek meklēti risinājumi 
atlikušā finansējuma piesaistīšanai projektiem ESF ietvaros.  
 
Salīdzinājumā ar iepriekšējiem ceturkšĦiem ir aktivizējusies ESF ieviešana, kas 
skaidrojama ar to, ka ir noslēgušies vairāki atklātu projektu iesniegumu un 
grantu shēmu projektu iesniegumu konkursi 2005.gada nogalē, kā arī 
paātrinājies ESF nacionālo programmu ieviešanas temps. 
 
Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) virzības daĜas 
ieviešana: 
 
2006.gada 1.ceturksnī ELVGF virzības daĜas atbalsta saĦemšanai tika iesniegti 
142 projektu pieteikumi par publiskā finansējuma kopējo summu LVL 3,32 milj. 
Pārskata periodā ELVGF vadības komitejā tika saskaĦoti 137 projektu 
iesniegumi par publiskā finansējuma kopējo summu LVL 3,24 milj. Noslēgti 94 
līgumi par sabiedriskā finansējuma summu LVL 3,13 milj.  
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Š.g. 17.janvārī uz laiku tika atsākta projektu iesniegumu pieĦemšana atklātā 
konkursā Ieguldījumi mežos ar mērėi uzlabot ekonomisko, ekoloăisko vai 
sociālo vērtību, bet š.g. 5.janvārī atsākta projektu iesniegumu pieĦemšana  
atklātā konkursā Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana 
ugunsgrēku un/ vai dabas katastrofu radīto postījumu vietās, attiecīgu 
profilaktisko pasākumu ieviešana. 
 
Joprojām nav apstiprināta un uzsākta ELVGF līdzfinansētās nacionālās 
programmas Integrētās lauku attīstības izmēăinājuma stratēăijas īstenošana. 
Līdz 2006.gada februārim Zemkopības ministrijai tika uzdots uzsākt šīs 
nacionālās programmas īstenošanu. Līdz šim programmas īstenošana nav 
uzsākta un nav arī saĦemti priekšlikumi par finansējuma pārdali. 
Līdz šim pasākumā Vietējās kapacitātes attīstīšana (LEADER+ veida pasākumi) 
kopumā bija vērojama problēma ar iepirkuma procedūras ievērošanu, taču 
šobrīd tiek veikti visi nepieciešamie pasākumi, lai to varētu sekmīgi ieviest. 
 
Zivsaimniecības Vadības finansēšanas instrumenta līdzfinansēto projektu 
ieviešanas progress: 
 
2006.gada 1.ceturksnī ZVFI atbalsta saĦemšanai iesniegti un ZVFI vadības 
komitejā saskaĦoti 18 projektu iesniegumi par publiskā finansējuma kopējo 
summu LVL 1,98 milj. Noslēgti 14 līgumi par sabiedriskā finansējuma summu 
LVL 1,56 milj. 01.12.2005. SF uzraudzības komitejas sanāksmē tika atbalstīts 
priekšlikums pārdalīt finansējumu starp ZVFI pasākumiem Zvejas intensitātes 
sabalansēšana un Piekrastes zvejas attīstība, sociāli ekonomiskie pasākumi, 
jaunu noieta tirgu apgūšanas veicināšana un atbalsts ražotāju organizācijām. 
Grozījumu rezultātā Zvejas intensitātes sabalansēšana sabiedriskais finansējums 
ir palielinājies par LVL 3,69 milj. Savukārt atklātu projektu konkursu Atbalsts 
ražotāju organizācijām nevarēja izsludināt, jo nebija izstrādāti nepieciešamie 
normatīvie akti. 17.11.2005. valsts sekretāru sanāksmē ir izsludināts Ministru 
kabineta noteikumu projekts „Kārtība, kādā struktūrfondu vadībā iesaistītās 
institūcijas nodrošina plānošanas dokumenta „Piekrastes zvejas attīstība, sociāli 
ekonomiskie pasākumi, noieta tirgus veicināšana un atbalsts ražotāju 
organizācijām” aktivitātes „Atbalsts ražotāju organizācijām” ieviešanu, finanšu 
kontroli un auditu” augstākminētās aktivitātes ieviešanai.  
 
ELGVF un ZVFI ieviešana norit sekmīgi, ko apliecina arī uzrādītais finanšu 
progress salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni (sk. Tabulas Nr.2 un Nr.3).  
 
No š.g.24.-28.aprīlim Finanšu ministrija tikās ar visām SF vadībā iesaistītajām 
institūcijām, lai detalizēti pārrunātu struktūrfondu ieviešanas progresu aktivitāšu 
līmenī. Lai š.g. 1.jūnija struktūrfondu uzraudzības komitejas sanāksmē varētu 
lemt par SF finansējuma pārdali, SF vadībā iesaistītajām institūcijām līdz 
minētajai sanāksmei tika uzdots:  
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ministrijām (pirmā līmeĦa starpniekinstitūcijām): 
a. iesniegt izskatīšanai attiecīgā SF vadības komitejas maija sēdē to 

aktivitāšu ieviešanu pamatojošos dokumentus, kuri vēl nav apstiprināti; 
b. sniegt priekšlikumus par atlikušo SF resursu piesaisti projektiem; 
c. sniegt priekšlikumus par aktivitātēm, kuru ietvaros var apgūt papildu 

resursus, t.sk. par iespēju uzĦemties virssaistības un to apjomiem; 
d. ja aktivitātes ieviešanu pamatojošie dokumenti atbilstošā kvalitātē, kas 

nodrošinātu to apstiprināšanu, netiks iesniegti izskatīšanai attiecīgā SF 
vadības komitejas maija sēdē, sniegt priekšlikumus par neuzsākto 
aktivitāšu slēgšanu un tām paredzēto SF līdzekĜu izmantošanu;  

e. sniegt informāciju par atklātu konkursu un grantu shēmu projektu 
iesniegumu vērtēšanas laika grafikiem; 

 
ieviešanas institūcijām (otrā līmeĦa starpniekinstitūcijām un grantu shēmu 
apsaimniekotājiem): 

a. apzināt problemātiskos projektus un izvērtēt iespēju lauzt līgumus ar 
attiecīgajiem struktūrfonda finansējuma saĦēmējiem; 
b. paātrināt SF pieprasījumu apstrādi; 
c. sniegt informāciju par šobrīd vērtēšanas procesā esošo atklāto konkursu 

un grantu shēmu projektu iesniegumu vērtēšanas un līgumu slēgšanas 
laika grafikiem. 

 
Papildus Finanšu ministrija š.g. aprīlī ir uzsākusi N+2 principa uzraudzību. N+2 
princips nozīmē to, ka par kārtējā gadā piešėirto struktūrfondu finansējumu ir 
jāiesniedz izdevumu deklarācija Eiropas Komisijā divu gadu laikā no 
piešėiršanas gada. Gadījumā, ja finansējums netiek pieprasīts, tas automātiski 
tiek atskaitīts no piešėīruma kopējā apjoma. Š.g. aprīlī Finanšu ministrija ir 
vērsusies pie visām 2.līmeĦa starpniekinstitūcijām un grantu shēmu 
apsaimniekotājiem ar aicinājumu skaidrot pašreizējo situāciju saistībā ar SF 
finansējuma pilnīgu apguvi un norādīt iespējas, kā to uzlabot. Papildus 
institūcijām reizi mēnesī būs jāiesniedz Finanšu ministrijā struktūrfondu 
pieprasījumu (grantu shēmu gadījumā – atmaksu pieprasījumu) iesniegšanas 
prognozes. Kā redzams pielikuma tabulā Nr.6, ERAF ietvaros līdz 2006.gada 
beigām jāapgūst vēl 9.06% no 2004.gada piešėīruma, ESF gadījumā attiecīgi 
18.38% no 2004.gada piešėīruma. Savukārt ELVGF ietvaros ir apgūts gan 
2004., gan 2005.gada piešėīrums un uzsākta 2006.gada piešėīruma apguve, 
ZVFI ietvaros apgūts 2004.gada piešėīrums un uzsākta 2005.gada piešėīruma 
apguve.  
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2. Kohēzijas fonda apguve 
 
2.1. Kohēzijas fonda (KF) apguves finanšu progress 
 
Līdz 31.03.2006. ir apstiprināti 43 projekti par 656,1 miljonu eiro jeb 92,31% no 
KF pieejamā finansējuma. No Eiropas Komisijas saĦemti 193 miljoni eiro 
(29,41% no Latvijai apstiprinātā KF finansējuma 2000.-2006.gadā), savukārt 
izpildītājiem noslēgto līgumu ietvaros izmaksāti 132,7 miljoni  eiro (20,22% no 
finansējuma). Izvērstu KF finanšu progresu skatīt pielikumā tabulās Nr.7-10. 
 
2.2. KF projektu īstenošana 
 
Finanšu ministrijā ir iesniegti noslēguma ziĦojumi un noslēguma izdevumu 
deklarācijas projektos Sadzīves atkritumu apsaimniekošana ZiemeĜvidzemes 
reăionā un Cieto sadzīves atkritumu apsaimniekošana Ventspils reăionā, kas 
šobrīd tiek gatavoti nosūtīšanai Eiropas Komisijai. Vides un Satiksmes 
ministrijas ir iesniegušas Finanšu ministrijā ziĦojumus uzraudzības komitejai, 
kuros atspoguĜota informācija par katra projekta ieviešanas gaitu laika posmā no 
01.07.2005. līdz 31.12.2005. ZiĦojumi nosūtīti Eiropas Komisijai. 
 
2006.gada 1.ceturksnī noslēgti 6 līgumi par KF projektu posmu īstenošanu: 
- 23.01.2006. projekta Liepājas pievedceĜu rekonstrukcija ietvaros noslēgts 

līgums Liepājas ostas pievedceĜu rekonstrukcija: pievedceĜa projektēšana; 
- 26.01.2006. projekta Sliežu ceĜu atjaunošana Austrumu - Rietumu dzelzceĜa 

koridora posmos ietvaros noslēgts līgums Sliežu ceĜa atjaunošana Austrumu 
– Rietumu dzelzceĜa koridora posmos: gulšĦu ar elastīgiem stiprinājumiem 
piegāde; 

- 02.02.2006. projekta Sliežu pārmiju pārvadu nomaiĦa (Latvijas Austrumu – 
Rietumu dzelzceĜa koridors), Latvijā ietvaros noslēgts līgums Pārmiju 
nomaiĦa (Latvijas – Austrumu – Rietumu dzelzceĜa koridors): 370 pārmiju 
piegāde laika periodā no 2006. gada līdz 2008. gadam, 

- 22.02.2006. projekta Tehniskā palīdzība vides sektorā Latvijā ietvaros 
noslēgts līgums Aprīkojuma piegāde neuzskaitītā ūdens samazināšanai 
Rēzeknes pilsētā; 

- 14.03.2006. projekta Sliežu ceĜu atjaunošana Austrumu - Rietumu dzelzceĜa 
koridora posmos ietvaros noslēgts līgums Sliežu ceĜa atjaunošana Austrumu 
– Rietumu dzelzceĜa koridora posmos: konsultantu pakalpojumi;  

- 16.03.2006. projekta Tehniskā palīdzība Satiksmes ministrijai ietvaros 
noslēgts līgums Reăionālo lidostu modernizācija. 

 
Bez tam projekta Tehniskā palīdzība Kohēzijas fonda vadošajai iestādei Latvijā 
ietvaros 2006.gada 1.ceturksnī tika noslēgti 8 līgumi par 3 Baltijas valstu 
Finanšu ministriju sanāksmes par ES fondu vadības organizēšanu, reklāmas 
preču piegādi, tulkošanas pakalpojumiem, konsultāciju sniegšanu rokasgrāmatas 
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izstrādei jaunajiem darbiniekiem un KF logo reklāmas rakstu publicēšanu. 
Audita pakalpojuma līguma ietvaros ir saĦemts ziĦojums par KF vadošās 
iestādes izveidotās un uzturētās KF projektu kontroles sistēmas izvērtējumu. 
Turpinās tirgus izpēte, konsultāciju sniegšana iepirkuma dokumentācijas 
izstrādei, juridisko un tulkošanas pakalpojumu sniegšana un ir uzsākta 
rokasgrāmatas izstrāde. Ir izvēlēts KF logo konkursa uzvarētājs.  
 
24.01.2006. Eiropas Komisijā tika iesniegti finanšu memoranda grozījumu 
priekšlikumi projektā Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Dienvidlatgales 
reăionā Latvijā, kuri paredz palielināt projekta attiecināmos izdevumus. 
 
01.02.2006. Eiropas Komisijā tika iesniegti finanšu memoranda grozījumu 
priekšlikumi projektā Ūdenssaimniecības attīstība Jūrmalā, kuri paredz 
pagarināt projekta beigu datumu, precizēt projekta fiziskos indikatorus un 
palielināt projekta attiecināmos izdevumus. 
 
28.03.2006. Satiksmes ministrija iesniedza Finanšu ministrijā finanšu 
memoranda grozījumu priekšlikumus projektā Via Baltica autoceĜa uzlabošana. 
Saulkrastu apvedceĜa būvniecība uz Latvijas valsts galvenā autoceĜa A1 no 
21,05 km (Lilaste) līdz 40,57 km (Skulte), kur paredzētas izmaiĦas finansēšanas 
plānā, precizēti fiziskie indikatori un pagarināts projekta beigu datums. 
 
Secinājumi par KF ieviešanas statusu: 
Projektu īstenošana noris stabili. Ir pabeigta daĜa projektu, bet atsevišėu projektu 
uzsākšana ir aizkavējusies par diviem gadiem. Vairākiem KF projektiem 
ieviešana saskaĦā ar Eiropas Komisijas lēmumiem vai finanšu memorandiem ir 
paredzēta līdz 2008. - 2009.gadam. 
Kā galvenās problēmas vides un transporta nozares projektu ieviešanā joprojām 
ir jāatzīmē būtisks cenu pieaugums būvniecības sektorā, kas ir sadārdzinājis 
lielāko daĜu projektu, kuri plānoti un uzsākti iepriekšējos gados. Būtiskais cenu 
pieaugums skaidrojams gan ar degvielas cenu, gan būvmateriālu cenu straujo 
kāpumu, kā arī darbaspēka izmaksu pieaugumu, ko noteicis kopējais 
pieprasījuma pieaugums būvniecības sektorā.  
Risinājums: risinājums ir rasts, izstrādājot un iesniedzot Eiropas Komisijai 
iespējamos grozījumus finanšu memorandos, tādējādi palielinot finansējumu, 
vai arī samazinot veicamo darbu apjomu atsevišėos projektos un tādējādi 
izmantojot pāri palikušos līdzekĜus. 
 
Pamatojoties uz iepriekš minēto, Eiropas Komisija 15.02.2006. piešėīra 
finansējumu Latvijai pieejamā finansējuma ietvaros, ar lēmumu apstiprinot 
finanšu memoranda grozījumu projektā Ūdens apgādes un kanalizācijas 
pakalpojumu attīstība Jelgavā attiecībā uz projekta beigu datuma pagarināšanu 
un izmaiĦām fiziskajos rādītājos. 
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3. Citi ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda apguves jautājumi  
 
3.1. Eiropas Savienības struktūrfondu vadības likums 
 
2005.gada 8.decembrī tika pieĦemts Eiropas Savienības struktūrfondu vadības 
likums, kas stājies spēkā ar š.g. 1.janvāri. Likuma mērėis ir noteikt 
struktūrfondu vadību ar nolūku veicināt efektīvu, caurskatāmu un finanšu 
vadības principiem atbilstošu struktūrfondu ieviešanu Latvijā.  
 
Saistībā ar Ministru kabineta noteikumiem likumā ir noteikts deleăējums 
Ministru kabinetam izdot gan tādus normatīvos aktus, kas regulē atsevišėus 
struktūrfondu vadības posmus, piemēram, uzraudzību un izvērtēšanu, līdzekĜu 
plānošanu valsts budžetā un maksājumu veikšanu, gan arī struktūrfondu 
ieviešanā iesaistīto nozares ministriju izstrādātos normatīvos aktus par 
struktūrfondu līdzfinansēto aktivitāšu ieviešanu. 
 
2006.gada pirmajā ceturksnī aktīvi norisinājās darbs pie SF vadības likumā 
noteikto normatīvo aktu izstrādes un Valsts sekretāru sanāksmē jau ir uzsaukti 
trīs Ministru kabineta noteikumu projekti: „Kārtība, kādā struktūrfondu vadībā 
iesaistītās institūcijas nodrošina struktūrfondu finanšu kontroli un auditu”, 
„K ārtība, kādā struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas publisko informāciju 
par struktūrfonda projektu”, „Kārtība, kādā struktūrfondu vadībā iesaistītās 
institūcijas nodrošina struktūrfonda publicitāti un vizuālās identitātes prasību 
ievērošanu”. 
 
Kā pozitīvs aspekts jāatzīmē tas, ka attiecībā uz 2004.-2006.gada 
programmēšanas perioda aktivitāšu ieviešanu pamatojošajiem dokumentiem ir 
panākta vienošanās ar Valsts kanceleju un Tieslietu ministriju par šādu 
dokumentu virzīšanu paātrinātā kārtībā, atvēlot tiem salīdzinoši īsu 
saskaĦošanas termiĦu, kā arī nemainot to līdzšinēji izstrādāto formu. 
 
3.2. Normatīvo aktu izstrāde KF ietvaros 
 
04.04.2006. MK sēdē apstiprināti: 
• MK noteikumi „Kārtība, kādā piešėir un anulē lietotāja tiesības Kohēzijas 

fonda projektu vienotajā informācijas sistēmā”; 
• MK instrukcija „Kohēzijas fonda vadības un kontroles sistēmas uzraudzības 

instrukcija"; 
• MK noteikumi „Kārtība, kādā veicamas pārbaudes no Kohēzijas fonda 

līdzekĜiem finansēto projektu īstenošanas vietās; 
• MK noteikumi „Kārtība, kādā Kohēzijas fonda projektu vadībā iesaistītās 

institūcijas sagatavo un virza izskatīšanai priekšlikumus par grozījumiem 
finanšu memorandā vai Eiropas Komisijas lēmumā". 
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06.04.2006. Valsts sekretāru sanāksmē izsludināti: 
• MK noteikumu „Kārtība, kādā Kohēzijas fonda projektu vadībā  

iesaistītās institūcijas veic projektu izdevumu izlases veida pārbaudes” 
projekts; 

• MK noteikumu „Kārtība, kādā Kohēzijas fonda projektu vadībā iesaistītās  
institūcijas sniedz ziĦas par konstatētajiem pārkāpumiem un neatbilstībām  
projektu īstenošanā” projekts; 

• MK noteikumu „Kārtība, kādā Kohēzijas fonda vadošā iestāde izvērtē 
Kohēzijas fonda projektu iesniegumus” projekts. 

 
3.3. KF auditi 
 
20.02.2006. no Eiropas Komisijas tika saĦemts otrais KF sistēmas audita 
atbildes ziĦojums uz Latvijas institūciju komentāriem, kurā Eiropas Komisijas 
auditori atkārtoti iebilda par tādiem jautājumiem kā pārbaužu projektu 
īstenošanas vietās un izdevumu izlases pārbaužu veikšana. Minētie jautājumi 
paliek atklāti l īdz nākamajam sistēmas auditam. 
 
17.03.2006. no Eiropas Komisijas tika saĦemta informācija, ka no 12.-
16.06.2006. Latvijas institūcijās tiks veikti KF sistēmas un publiskā iepirkuma 
auditi. 
 
KF vadošā iestāde ir uzsākusi izvērtēt starpniekinstitūciju pārbaužu projektu 
īstenošanas vietā kvalitāti un atbilstību Eiropas Savienības un Latvijas 
Republikas tiesību aktu prasībām. Vadošā iestāde piedalījās starpniekinstitūciju 
veiktajās pārbaudēs tādos projektos kā “Ūdens apgādes un kanalizācijas 
pakalpojumu attīstība Jelgavā” 28.02.2006. un „Via Baltica autoceĜa uzlabošana. 
Saulkrastu apvedceĜa būvniecība uz Latvijas valsts galvenā autoceĜa A1 no 
21.05 km (Lilaste) līdz 40.57 km (Skulte)” 09.03.2006. 
 
Saistībā ar Eiropas Komisijas ISPA/KF projektu auditu 30.03.2006. tika saĦemta 
atbilde no Eiropas Komisijas, ka divos projektos „Cieto sadzīves atkritumu 
apsaimniekošana Ventspils reăionā” un „Sliežu pārmiju pārvadu nomaiĦa 
(Latvijas Austrumu – Rietumu dzelzceĜa koridors” konstatētajās neatbilstībās 
izdevumi, kas sākotnēji tika uzskatīti par neattiecināmiem, tiek atzīti par 
attiecināmiem, un audita lieta tiek slēgta. 
 
3.3. SF auditi 
 
Š.g. 3.martā Latvija saĦēma Eiropas Komisijas Reăionālās 
attīstības ăenerāldirektorāta ( DG Regio) auditoru sagatavotā audita ziĦojuma 
projekta latvisko versiju par 2005. gada septembrī veikto Eiropas Reăionālās 
attīstības fonda ieviešanas sistēmas auditu. EK normatīvajos aktos noteiktajā 
termiĦā ES struktūrfondu vadošā iestāde sadarbībā ar pārējām auditā 
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iesaistītajām institūcijām sagatavoja komentārus par šo ziĦojuma projektu un 
š.g. 28. aprīlī iesniedza Eiropas Komisijā izskatīšanai. 
  
No š.g. 12.-16. jūnijam plānots Eiropas Komisijas Nodarbinātības 
ăenerāldirektorāta ( DG Employ) auditoru Eiropas Sociālā fonda audits, kas tiks 
īstenots kā turpinājums 2005. gada jūnijā veiktajam auditam, par kuru audita 
ziĦojuma projektu Latvija saĦēma 2005. gada decembrī un pēc tā komentēšanas 
un papildu informācijas sniegšanas š.g. aprīlī saĦēma atzinumu no EK, ka 
lielākā daĜa konstatēto trūkumu ir novērsti. 
 
No š.g. 26.-30.jūnijam plānots Eiropas Komisijas Agrikultūras 
ăenerāldirektorāta (DG Agri) auditoru Eiropas Lauksaimniecības virzības un 
garantiju fonda (ELVGF) un SAPARD apvienotais sistēmas audits, kura 
ietvaros tiks auditēta arī ELVGF Virzības daĜas ieviešanas sistēma. 
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