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Informat īvais ziņojums 

par Latvijas gatavību Eiropas Savienības finanšu resursu apguvei 
 
Šajā ziņojumā ir ietverta informācija par ES struktūrfondu (turpmāk - SF) un 
Kohēzijas fonda īstenošanas gaitu uz 2005.gada 28.jūliju. Iepriekšējais Finanšu 
ministrijas sagatavotais informatīvais ziņojums par Latvijas gatavību Eiropas 
Savienības finanšu resursu apguvei skatīts Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija 
sēdē. 
 
1. ES struktūrfondu apguve 

Vienotā programmdokumenta (VPD) aktivitāšu īstenošanas gaita: 

Iepriekšējā Ministru kabineta ziņojumā informējām, ka 8 no 92 VPD aktivitātēm 
nebija sasniegts būtisks progress. No tām laika posmā no 28.06.2005. – 
28.07.2005. Eiropas Reģionālās attīstības fonda vadības komitejā apstiprinātas 
Vides ministrijas izstrādātās atklāta projektu konkursa vadlīnijas „Dalītās 
atkritumu vākšanas punktu izveide” , līdz ar ko tuvākajā laikā varēs izsludināt 
projektu pieteikumu pieņemšanu. 

Pārējo aktivitāšu statuss ir šāds: 
ERAF ietvaros: 
      –  Ekonomikas ministrijas nacionālās programmas „Siltumapgādes sistēmu 
 uzlabošana, samazinot sēra saturu kurināmajā” un „Aizdevumi (t.sk. 
 mikrokredīti) komercdarbības uzsākšanai”, kā arī Satiksmes ministrijas 
 nacionālā programma „Rīgas piepilsētas dzelzceļa pasažieru 
 pārvadājumu ritošā sastāva modernizācija” tiks virzītas izskatīšanai 
 19.08.2005. ERAF vadības komitejā; 
      – Satiksmes ministrijas atklāta projektu konkursa „Informācijas un sakaru 
 tīklu attīstība ģeogrāfiski attālinātajās teritorijās, paplašinot augstas 
 kvalitātes platjoslas tīklus” vadlīnijas tiks virzītas izskatīšanai ERAF 
 vadības komitejā š.g. rudenī; 
     – Ekonomikas ministrijas grantu shēma „Tehniski ekonomisko pamatojumu 
 izstrāde” tiks slēgta, mainot inovāciju atbalsta mehānismu, un
 finansējums tiks pārdalīts, novirzot to citām aktivitātēm. 
ESF ietvaros: 

– Ekonomikas ministrijas grantu shēmas „Apmācības uzņēmējiem un 
uzņēmējdarbības uzsācējiem” ieviešanas veids tiek mainīts uz 
nacionālo programmu, kuru plānots iesniegt izskatīšanai ESF vadības 
komitejā līdz 01.09.2005. 
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ELGVF ietvaros: 
      – Zemkopības ministrijas nacionālajā programmā „ Integrētās lauku 
 attīstības izmēģinājuma stratēģijas” tiek izstrādāta dokumentācija, 
 kuru plānots pabeigt līdz vasaras beigām un pēc tam iesniegt izskatīšanai 
 ELVGF vadības komitejā. 
ZVFI ietvaros: 
      – Zemkopības ministrijas atklātam projektu konkursam „Atbalsts ražotāju 
 organizācijām” ir izstrādāts pirmais projekts Ministru kabineta 
 noteikumiem „Kārtība, kādā struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas 
 nodrošina VPD 4.11.4. aktivitātes „Atbalsts ražotāju organizācijām” 
 ieviešanu, finanšu kontroli un auditu”. 
 
Pārskata periodā ESF vadības komitejā 20.07.2005. saskaņota Sabiedrības 
integrācijas fonda administrētā grantu shēma „Tehniskā palīdzība nevalstisko 
organizāciju un pašvaldību kapacitātes stiprināšanā”, kas būs vērsta uz aktīvu 
un kvalitatīvu nevalstiskā sektora un pašvaldību līdzdalību SF finansēto projektu 
sagatavošanā. Grantu shēmas ietvaros pašvaldības un nevalstiskās organizācijas 
varēs iesniegt projektus par konsultācijām projektu pieteikumu dokumentācijas 
aizpildīšanā, grāmatvedībā, projekta budžeta sastādīšanā u.tml. 
 
ESF vadības komitejā atbalstīti 137 projekti šādās aktivitātēs: 

– Profesionālās izglītības un attīstības aģentūras (PIAA) administrētais 
atklāts projektu konkurss „Studiju programmu īstenošana un studiju 
procesa kvalitātes uzlabošana dabaszinātņu un tehnoloģiju ietilpīgās 
nozarēs” (33 projekti), 

– PIAA administrētais atklāts projektu konkurss „Atbalsts mācību prakses 
īstenošanai profesionālās izglītības un augstākās izglītības studentiem” 
(89 projekti), 

– Sociālo pakalpojumu pārvaldes administrētā grantu shēma „Sociālā darba 
speciālistu apmācības” (9 projekti), 

– Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras administrētā grantu shēma 
„Nodarbināto pārkvalifikācijas un kvalifikācijas paaugstināšana” (6 
projekti). 

 
ERAF vadības komitejā atbalstīts 31 Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 
administrētā atklāta projektu konkursa „Transporta sistēmas organizācijas 
optimizācija un satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās” (Satiksmes 
ministrija) ietvaros iesniegts projekts. 
 
ELVGF un ZVFI komitejās atbalstīti vēl 50 projekti, un šobrīd ir noslēgti 
aptuveni 1 745 līgumi. 
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Finanšu progress:* 
 

Apstiprinātie 
projekti SF 

finansējums Projekti Publiskās 
izmaksas 

Maksājumi 
finansējuma 
saņēmējiem 

EK 
deklarētie 
Kopienas 
izdevumi 

VPD prioritāte SF 

Milj. LVL Skaits Milj. LVL Milj. LVL Milj. LVL 

1. Ilgtsp ējīgas 
att īst ības 
veicin āšana 

ERAF 

189,19 219 137,32 
2. Uzņēmējdarb ības 

un inov āciju 
veicin āšana 

ERAF 

146,551 128 55,70 

4,48 4,48 

3. Cilvēkresursu 
att īst ība un 
nodarbin ātības 
veicin āšana 

ESF 

122,91 372 24,82 2,66 0,00 
4. Lauku un 

zivsaimniec ības 
att īst ības 
veicin āšana** 

ELVGF 
un 

ZVFI 
119,58 1 844 97,13 33,44 19,25 

5. Tehnisk ā 
pal īdzība 

ERAF 
15,89 49 2,54 0,00 0,00 

 Kopā  594,12 2 612 317,51 40,58 23,73 
* - Valsts kases dati uz 22.07.2005., aprēķināti pēc Latvijas Bankas eiro kursa 
** - Lauku atbalsta dienesta dati uz 18.07.2005. 

 
Plānotais un izlietotais ES struktūrfondu finansējums 2005.gadā 
 
Nr. Struktūrfonds 2005.gadā plānotais 

finansējums (LVL) 
2005.gada I-VI 

izlietotais 
finansējums (LVL) 

2005.gada I-VI 
izlietotais 

finansējums 
attiecībā pret 
plānoto (%) 

1. ERAF 142 988 134 13 420 820 9,4 
2. ESF 33 260 198 6 951 881 20,9 
3. ELVGF 47 257 638 17 355 993 36,7 
4. ZVFI 5 858 607 3 160 574 53,9 

 KOPĀ 229 364 577 40 889 268 17,8 
 
 
Valsts budžeta līdzekļu izlietojums struktūrfondu līdzfinansēto projektu 
īstenošanai sadalījumā pa ministrijām 
 
Nr. Ministrija Strukt ūrfonds Plānotais 

2005.gadā, LVL 
Izlietotais 
2005.gadā, 
LVL 

Izlietotais kā 
% no plānotā 

ERAF 20 490 234 757 428 3.7 1. EM 
ESF 156 852 3 187 2.0 
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2. FM* ERAF 67 683 566 161 229 0.2 
3. IeM ERAF 311 990 0 0 

ERAF 9 915 962 843 100 8.5 4. IZM* 
ESF 5 196 726 590 930 11.4 

ERAF 456 391 161 849 35.5 
ESF 240 308 64 600 26.9 

ELVGF 47 257 638 17 355 993 36.7 

5. ZM* 

ZVFI 5 858 607 3 160 574 53.9 
6. SM ERAF 29 135 185 10 327 033 35.4 

ERAF 4 434 897 591 657 13.3 7. LM* 
ESF 25 684 202 6 239 127 24.3 

8. VidM ERAF 2 110 931 228 360 10.8 
ERAF 1 894 716 1 106 0.06 9. KM 
ESF 3 350 0 0 

ERAF 3 417 022 2 827 0.08 10. VeM 
ESF 173 564 54 037 31.1 

ERAF 50 592 2 234 4.4 11. ĪUMSILS 
ESF 1 805 196 0 0 

12. ĪUMEPLS ERAF 1 031 124 73 190 7.1 
13. RAPLM ERAF 2 055 524 270 789 13.2 

* - nozaru ministrijas, kuru pakļautībā atrodas otrā līmeņa starpniekinstitūcijas un kuru budžetos tiek plānots 
finansējums, lai veiktu atmaksas SF finansējuma saņēmējiem, un kuru Valsts budžeta līdzekļu izlietojums 
atkarīgs no citu nozaru ministriju sasniegtā progresa struktūrfondu līdzfinansēto projektu īstenošanā. 

 
 
2. Konference-diskusija „Gads ar struktūrfondiem – gūtās mācības un 
tālākie izaicinājumi” 
 
Š.g. 5. - 6.jūlij ā Rīgas Kongresu namā notika Finanšu ministrijas organizētā 
konference-diskusija „Gads ar struktūrfondiem – gūtās mācības un turpmākie 
izaicinājumi” ar mērķi atklātā diskusijā ar dažādām SF vadībā iesaistītajām 
institūcijām, reģionālajiem partneriem, sabiedriskajām organizācijām, SF 
finansējuma saņēmējiem un ekspertiem analizētu SF plānošanas un īstenošanas 
gaitu, ieguvumus un problēmas, kā arī iezīmētu vēlamos uzlabojumus 2007.-
2013.gada plānošanas periodā. Konferenci apmeklēja ap 160 dalībnieku, no tiem 
apmēram 60 bija struktūrfondu vadībā iesaistīto valsts institūciju pārstāvji, 
apmēram 100 – dažādu profesionālo un nevalstisko organizāciju pārstāvji, kā arī 
struktūrfondu finansējuma saņēmēju, reģionālo partneru – pašvaldību un 
plānošanas reģionu attīstības aģentūru pārstāvji. Diskusija notika plenārajā sesijā 
un atsevišķās darba grupās divās secīgās sesijās. Konferences noslēgumā tika 
sagatavots apkopojums par galvenajiem identificētajiem jautājumiem, 
vēlamajiem risinājumiem. 
 
Konferences dalībnieki identificēja vairākus problēmjautājumus struktūrfondu 
vadības sistēmā, norādot uz sistēmas smagnējumu, projektu izmaksu 
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pieaugumu, kā arī zemo projektu kvalitāti. Situācijas risināšanai konferences 
dalībnieki izteica arī vairākus priekšlikumus: 

- turpināt pilnveidot labo praksi, 
- optimizēt SF ieviešanas sistēmu, 
- vienkāršot SF ieviešanas sistēmu, 
- apzināt reģionu vajadzības. 

 
Konferences dalībnieki kā labās prakses piemērus SF vadības sistēmā minēja: 
- veiksmīgo partnerību, īpaši ar NVO, 
- informācijas nodrošināšanu un izglītojošos seminārus, 
- sniegtās iespējas piesaistīt finansiālos resursus. 
 
 
3. Kohēzijas fonda apguve 
 
Kohēzijas fonda projektu pieteikumi 
 

Finanšu ministrijā š.g. jūlij ā tika iesniegts pēdējais projekta pieteikums - 
„Piej ūras reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošana” Kohēzijas fonda 
līdzfinansējuma saņemšanai. Satiksmes ministrija un Vides ministrija ir 
nodrošinājušas visu plānoto projektu iesniegšanu Finanšu ministrijā 2005.gadā. 

Finanšu ministrijā turpinās piecu (četru vides nozares un viena transporta 
nozares) Kohēzijas fonda projektu pieteikumu izvērtēšana. Plānots šos projektu 
pieteikumus iesniegt Eiropas Komisijai līdz š.g. 15.augustam. 

Finanšu ministrijai jāatzīmē, ka, lai gan plānotie Kohēzijas fonda projektu 
pieteikumi 2005.gadam ir saņemti Finanšu ministrijā izvērtēšanai, to kvalitāte ne 
vienmēr ir atbilstošā līmenī. Zemās kvalitātes dēļ projektu pieteikumu 
izvērtēšana ieilgst, tādējādi kavējas to savlaicīga iesniegšana Eiropas Komisijā 
apstiprināšanai. Lai veicinātu Kohēzijas fonda ātrāku apguvi un nodrošinātu 
ātrāku ekonomiskās izaugsmes attīstību, pastiprināta uzmanība jāpievērš tieši 
projektu pieteikumu kvalitatīvai sagatavošanai. 

Š.g. 7.jūlij ā Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināti grozījumi Kohēzijas 
ietvara dokumentā. Grozījumi ir veikti Kohēzijas fonda stratēģijas vides nozares 
sadaļā, to konkretizējot un precizējot definētās prioritātes. 
 
Projektu īstenošana 
 
Līdz š.g. 25.jūlijam Eiropas Komisija ir veikusi Latvijai Kohēzijas fonda 
projektu īstenošanai maksājumus 101 milj. eiro apmērā. No tiem projektiem ir 
izmaksāti 71 milj. eiro. Vides ministrijas projektiem izmaksāti 35 milj. eiro un 
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Satiksmes ministrijas projektiem - 36 milj. eiro. Jāsecina, ka Vides ministrijas 
projektiem izmaksāti 16% no apstiprināto projektu finansējuma un Satiksmes 
ministrijas projektiem - 11,5% no apstiprināto projektu finansējuma. Ja Eiropas 
Komisija ir apstiprinājusi līdz š.g. jūlijam Kohēzijas fonda projektu finansējumu 
530 milj. eiro apmērā, tad jāatzīmē, ka no šī finansējuma projektiem ir izmaksāti 
tikai 13,4%. 
 
Valsts budžeta izpilde Kohēzijas fonda līdzfinansētajiem projektiem sadalījumā 
pa ministrijām 
 

Ministrija Plānotais, LVL 
2005.g. 

Iztērētais, LVL 
2005.g. 

% - iztērētais pret 
plānoto 

Vides ministrija 40 622 075 8 807 369 21.7 
Satiksmes ministrija 92 821 560 12 447 248 13.4 

Kopā 133 443 635 21 254 617 15.9 
 
 
4. ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likums 
 
12.07.2005. Ministru kabineta sēdē tika nolemts likumprojektu „Eiropas 
Savienības struktūrfondu vadības likums” sagatavot iesniegšanai Saeimā. 

Likumprojekts „Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projektu vadības likums” 
14.07.2005. tika iesniegts izskatīšanai Ministru kabinetā. 
 
 

Finanšu ministrs 
Valsts sekretāres 
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