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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 ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda īstenošanas 
gaitu uz 2005.gada 30.septembri. Iepriekšējais Finanšu ministrijas sagatavotais informatīvais 
ziņojums skatīts Ministru kabineta 2005.gada 16.augusta sēdē. Saskaņā ar Ministru kabineta 
2005.gada 20.septembra sēdes protokollēmumu „Par Ministru kabineta 2004.gada 20.maija 
sēdes protokollēmuma (prot. Nr.30 2.§) "Informatīvais ziņojums "Par gatavību darbam ar 
Eiropas Savienības struktūrfondiem"" izpildi” (prot.Nr.53 28.§) turpmāk Finanšu ministrijai 
jāiesniedz Ministru kabinetā informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības finanšu resursu 
apguvi par katru ceturksni līdz nākamā mēneša trīsdesmitajam datumam. 
 
1. ES struktūrfondu apguve 
 
1.1. ES struktūrfondu (SF) apguves finanšu progress 
 
Uz 30.09.2005. SF projektiem piesaistītais finansējums atbilst 76% no kopējā pieejamā SF 
finansējuma, SF finansējuma saņēmējiem izmaksāti ~9% no kopējā valstij piešķirtā 
finansējuma, no tiem SF finansējuma atmaksas pieprasītas par 5,4% procentiem no 
piešķīruma un 5,1% no Eiropas Komisijas atgriezts valsts budžeta ieņēmumos.  
Saskaņā ar datiem pārskatā par struktūrfondu un Kohēzijas fonda apguvi jaunajās dalībvalstīs, 
ko pēc dalībvalstu sniegtās informācijas sagatavojusi Ungārijas valdība, pusotrā gadā pēc 
iestāšanās Eiropas Savienībā Latvija ir sasniegusi vienus no labākajiem struktūrfondu apguves 
rādītājiem starp jaunajām ES dalībvalstīm. Uz 01.09.2005. tikai Ungārijai bija tikpat augsts 
projektiem piesaistītā finansējuma apjoms (76%). Lietuvai un Igaunijai šis rādītājs bija starp 
40% un 50%, līdzīgs arī citās jaunajās dalībvalstīs. Latvija ir vienlīdzīgās pozīcijās ar Lietuvu, 
ja salīdzina Eiropas Komisijā iesniegtos pieprasījumus pēc struktūrfondu līdzekļu atmaksas. 
Abas valstis uz 01.09.2005. atmaksās bija pieprasījušas 4% no piešķirtā SF finansējuma. 
Augstāks rādītājs bija tikai Igaunijai (11,5%) un Slovākijai (5,9%). Pārējām jaunajām 
dalībvalstīm Eiropas Komisijā pieprasītā SF atmaksa svārstījās no 0,5 līdz 2,5 procentiem no 
kopējā valstij piešķirtā SF finansējuma. 
Salīdzinājumā ar iepriekšējā ziņojuma atskaites datumu uz 01.08.2005. ir vērojams būtisks 
progress uzņemtajās saistībās – tās pieaugušas par 12% (64% no SF finansējuma š.g. 
augustā), tomēr finanšu plūsmā dinamika ir nenozīmīga. Finansējuma saņēmējiem veiktie 
maksājumi un SF finansējuma atmaksas pieprasījumi Eiropas Komisijā nav būtiski 
palielinājušies. Attiecībā uz valsts budžetā plānoto un izlietoto SF finansējumu dinamika ir 
pozitīvāka. Uz 30.06.2005. bija izlietoti 25,7% no valsts budžetā plānotā SF finansējuma, uz 
30.09.2005. rādītājs ir pieaudzis par 27%, kopā izlietoti ~53% no valsts budžetā plānotā SF 
finansējuma.  
Varam atzīt, ka saistību uzņemšanās (projektu apstiprināšanas) ziņā progress ir apmierinošs 
un, ja tuvākajā laikā tiks pieņemti lēmumi par finansējuma pārdali no tām SF aktivitātēm, 
kurās nav progresa, kā arī veidota projektu rezerve (atklātu projektu konkursu gadījumā), tad 
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var uzskatīt, ka Latvija varētu sekmīgi virzīties uz mērķi par 100% piesaistīt tai atvēlēto 
finansējumu projektiem. Tomēr jāatzīst, ka maksājumu progress šobrīd ir neapmierinošs un 
būtiski atpaliek no Eiropas Komisijā sniegtajām prognozēm. Attiecīgi tas rada risku, ka 2006. 
un 2007.gada valsts budžetā būs nepieciešams plānot apjomīgus finanšu resursus, lai 
nodrošinātu SF pieprasījumu atmaksas. Izvērstu SF finanšu progresu skatīt pielikumā tabulās 
Nr.1-4. 
ES struktūrfondu ieviešanas progress šajā ziņojumā tiek apskatīts, iedalot fondu atbalstītās 
aktivitātes trīs grupās atbilstoši sniegumam: 
1. aktivitātes, kurās notiek aktīva projektu ieviešana un ir iesniegti SF atmaksas pieprasījumi, 
kā arī veikti maksājumi SF finansējuma saņēmējiem; 
2. aktivitātes, kurās ir vai nu atvērta projektu pieteikšana, vai notiek projektu pieteikumu 
izvērtēšana, vai ir noslēgti līgumi par SF projektu īstenošanu, bet nav iesniegts neviens SF 
atmaksas pieprasījums; 
3. aktivitātes, kurās nav apstiprināti to ieviešanai nepieciešamie dokumenti, ieviešanas 
progress nav novērojams. 
 
1.1.1.  Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) ieviešanas progress 
 
1) Aktivitātes, kurās līdz 30.09.2005. notiek aktīva projektu ieviešana un ir iesniegti 
struktūrfonda (SF) atmaksas pieprasījumi, kā arī veikti maksājumi SF finansējuma 
saņēmējiem, veido ~49.1% no kopējā publiskā ERAF un nacionālā finansējuma. Tās ir:  
� Vides ministrijas nacionālās programmas Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība 

apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000 un Likumdošanas prasībām neatbilstošu 
atkritumu izgāztuvju rekultivācija; 

� Satiksmes ministrijas nacionālā programma Pirmās kategorijas autoceļu uzlabošana; 
� Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta nacionālā programma 

Sabiedrisko informācijas un elektroniskas pārvaldes sistēmu attīstība; 
� Veselības ministrijas nacionālās programmas Primārās veselības aprūpes sistēmas 

infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana un Neatliekamās medicīniskās palīdzības 
infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana; 

� Izglītības un zinātnes ministrijas nacionālās programmas Sākotnējās profesionālās 
izglītības iestāžu renovācija un mācību aprīkojuma modernizācija, Augstākās izglītības 
iestāžu nodrošināšana ar mūsdienīgām apmācības iekārtām un Moderna aprīkojuma un 
infrastruktūras nodrošināšana valsts pētniecības iestādēs; 

� Labklājības ministrijas nacionālā programma Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
institūciju infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana; 

� Ekonomikas ministrijas grantu shēmas Investīcijas privātajā infrastruktūrā ražošanas 
procesu un produkcijas modernizēšanai, Atbalsts uzņēmumu dalībai starptautiskās 
izstādēs un gadatirgos un Atbalsts MVU konsultāciju izmantošanai; 

� Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas grantu shēma Atbalsts ieguldījumiem 
uzņēmumu attīstībā īpaši atbalstāmajās teritorijās. 

 
Secinājumi par ieviešanas statusu 
� Neskatoties uz sasniegto progresu, lielākajā daļā no šīm aktivitātēm ir veiktas izmaiņas 

projektu ieviešanas laika grafikos, pagarinot to ieviešanas laiku, tādēļ attiecīgajām pirmā 
līmeņa starpniekinstitūcijām jāpievērš īpaša uzmanība, lai to pārziņā esošajās aktivitātēs 
tiktu veicināts gan projektu fiziskais, gan finansiālais ieviešanas progress. 
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� Vairākās no aktivitātēm, kurās ir iesniegti SF atmaksas pieprasījumi, tie ir iesniegti par 
niecīgu daļu no aktivitātes ietvaros īstenojamajiem projektiem (piemēram, Primārās 
veselības aprūpes sistēmas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana un Neatliekamās 
medicīniskās palīdzības infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana atmaksa veikta par 
0,08% no aktivitātē kopējā pieejamā finansējuma). Minētā situācija varētu būt 
skaidrojama ar to, ka šajos projektos auditējamo vērtību sasniegšana ir paredzēta līdz gada 
beigām, kas nozīmē, ka SF pieprasījumi varētu tikt iesniegti nākamā gada sākumā. 

 
2) Aktivitātes, kurās līdz 30.09.2005. nav iesniegts neviens SF atmaksas pieprasījums, veido 
~49.2% no kopējā publiskā ERAF un nacionālā finansējuma. Vairāku aktivitāšu atklātajos 
konkursos iesniegto projektu kopējā finansējuma summa ievērojami pārsniedz aktivitātēs 
pieejamo finansējumu, piemēram, atklātajā  konkursā Kultūras un vēstures mantojuma 
efektīva izmantošana tūrisma jomā saņemti un šobrīd tiek izvērtēti 112 projektu pieteikumi 
par kopējo summu 46,5 miljoni latu, kas gandrīz sešas reizes pārsniedz aktivitātei pieejamo 
finansējumu 8,6 miljoni latu. 
 
Otrās grupas ERAF aktivitātes ir: 
� Vides ministrijas atklāts projektu konkurss Dalītās atkritumu vākšanas punktu izveide” un 

nacionālā programma Ekotūrisma infrastruktūras attīstība potenciālajās Natura 2000 
teritorijās; 

� Ekonomikas ministrijas nacionālās programmas Siltumapgādes sistēmu uzlabošana, 
samazinot sēra saturu kurināmajā,  Aizdevumi (t.sk.mikrokredīti) uzņēmējdarbības 
uzsākšanai, Aizdevumu garantiju sistēmas attīstība, Riska kapitāla finansējums; atklāti 
projektu konkursi Siltumapgādes sistēmu modernizācija atbilstoši vides prasībām, 
Kultūras un vēstures mantojuma efektīva izmantošana tūrisma attīstībā un grantu shēmas 
Atbalsts paraugu un izmēģinājuma modeļu izstrādāšanai, Atbalsts privātās 
infrastruktūras investīcijām koplietošanas iekārtās, Investīcijas privātajā infrastruktūrā 
sabiedriskās lietošanas tīklu pieejamības nodrošināšanai;  

� Izglītības un zinātnes ministrijas atklāts projektu konkurss Atbalsts lietišķajiem 
pētījumiem valsts zinātniskajās institūcijās; 

� Labklājības ministrijas nacionālās programmas Sociālās aprūpes un rehabilitācijas 
institūciju infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana, IKT atbalsts vienotas datu bāzes 
par invalīdiem izveidošanai un Darba tirgus institūciju pilnveidošana, grantu shēma 
Alternatīvo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība; 

� Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas grantu shēma Procentu likmju 
subsīdijas un atklāts projektu konkurss Publisko interneta pieejas punktu attīstība; 

� Satiksmes ministrijas nacionālās programmas Rīgas pilsētas satiksmes vadības, satiksmes 
drošības infrastruktūras un sabiedriskā transporta vadības elementu uzlabošana, Jūras 
ostu infrastruktūras un pieejamības uzlabošana un Rīgas piepilsētas dzelzceļa pasažieru 
pārvadājumu ritošā sastāva modernizācija un atklāts projektu konkurss Transporta 
sistēmas organizācijas optimizācija un satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās.  

 
 Secinājumi par ieviešanas statusu: 
� Atklāto projektu konkursu ilgais konkursa dokumentācijas saskaņošanas laiks (piemēram, 

konkursa izsludināšana Vides ministrijas pārziņā esošajā atklātajā konkursā Dalītās 
atkritumu vākšanas punktu izveide ir aizkavējusies, jo Vides ministrija sākotnēji ERAF 
vadības komitejā apstiprinātajās konkursa vadlīnijās ierosināja grozījumus, izslēdzot 
partnerības nosacījumu, pret ko iebilda ERAF vadības komitejas locekļi un rezultātā 
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grozījumi vadlīnijās netika apstiprināti. Vides ministrija kopīgi ar konkursa administrētāju 
- Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un plānošanas reģionu pārstāvjiem izvērtējot 
radušos situāciju, panāca vienošanos par iespēju šī konkursa ietvaros īstenot projektus 
partnerībā. Ir plānots, ka minētais konkurss tuvākajā laikā tiks izsludināts.) 

� Ilgstoša projektu izvērtēšana (piemēram, atklātā konkursa Kultūras un vēstures 
mantojuma efektīva izmantošana tūrisma jomā projektu vērtēšanu ievērojami paildzina 
atskaitāmo ieņēmumu un partnerības paredzēšana projektos, kā arī Administratīvā procesa 
likumā noteikto normu piemērošana, kas neprognozējami paildzina projektu vērtēšanas 
laiku). 

� Kavēšanās ar SF atmaksas pieprasījumu iesniegšanu. Liela daļa SF finansējuma saņēmēju 
ministriju nacionālo programmu ietvaros ir valsts budžeta iestādes, kuras tiek 
priekšfinansētas no valsts budžeta līdzekļiem, līdz ar ko nav motivētas iesniegt SF 
atmaksas pieprasījumus. Sagaidāms, ka SF atmaksas pieprasījumi no valsts institūcijām 
tiks saņemti projektu īstenošanas noslēguma fāzē. 

� Atsevišķās aktivitātēs nav iesniegts neviens projekta pieteikums, piemēram, Reģionālās 
attīstības un pašvaldību lietu ministrijas pārziņā esošajā grantu shēmā Procentu likmju 
subsīdijas. Visu tajā paredzēto finansējumu 28.10.2005. ERAF vadības komitejā pārdalīja 
grantu shēmai Atbalsts ieguldījumiem uzņēmumu attīstībā īpaši atbalstāmajās teritorijās. 
Pārskata periodā, pamatojoties uz Ekonomikas ministrijas veikto izvērtējumu par vienotā 
programmdokumenta (turpmāk – VPD) aktivitātes Tehniski ekonomisko pamatojumu 
izstrāde turpmāko ieviešanas lietderību, Ekonomikas ministrija ierosināja un š.g. 
29.septembrī SF uzraudzības komiteja rakstiskās procedūras veidā apstiprināja grozījumus 
programmas papildinājumā, apvienojot VPD pasākuma „Atbalsts inovāciju attīstībai” 
aktivitātes un precizējot pasākuma ietvaros sniedzamo atbalstu. Šie piemēri liecina, ka SF 
plānošanas dokumentos iekļauts reālajām finansējuma saņēmēju vajadzībām neatbilstošs 
piedāvājums, uz ko norāda projektu pieteikumu trūkums, un ir zaudēts laiks SF līdzekļu 
apgūšanā. 

� Pie aktivitāšu ieviešanas kavējošiem faktoriem jāmin kā finansējuma saņēmēju, tā arī 
valsts pārvaldes iestāžu projektu vadības iemaņu trūkums un zemā administratīvā 
kapacitāte (piemēram, nacionālo programmu projekti bieži ir sagatavoti neatbilstošā 
kvalitātē – neprecizitātes finanšu aprēķinos, neskaidri noteiktas auditējamās vērtības, 
neatbilstoši norādīti VPD indikatori; netiek ievēroti līguma nosacījumi - dažkārt projektu 
ietvaros tiek veiktas izmaksas, kas nav paredzētas projekta budžeta tāmē, kā arī SF 
finansējuma saņēmēji mēdz informēt starpniekinstitūciju par izmantotajiem līdzekļiem 
tikai pēc tam, kad minētās izmaksas jau veiktas, kas ir pretrunā ar līguma nosacījumiem; 
kļūdaini un nekvalitatīvi tiek sagatavoti pārskati un pamatojošie dokumenti).  

 
3. Līdz 2005.gada 30.septembrim nav apstiprināta Satiksmes ministrijas pārziņā esošā 
nacionālā programma Informācijas un sakaru tīklu attīstība ģeogrāfiski attālinātajās 
teritorijās, paplašinot augstas kvalitātes platjoslas tīklus. Tās finansējums veido ~1,7% no 
kopējā publiskā ERAF un nacionālā finansējuma. 
 
Secinājums par ieviešanas statusu: 
Aktivit ātes ieviešana būtiski aizkavējusies, jo nav panākta vienošanās un izstrādāti, saskaņoti 
skaidri priekšlikumi par tās īstenošanas mehānismu. Finanšu ministrija uzskata, ka, ņemot 
vērā ierobežotos laika resursus un progresa trūkumu aktivitātes ieviešanā, tās turpināšana 
vairs nav pamatojama un finansējums ir novirzāms citām aktivitātēm VPD ietvaros.  
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Par apstiprinātajiem projektiem un noslēgtajiem līgumiem 
Pārskata periodā ERAF vadības komitejas sanāksmē saskaņotas trīs nacionālās programmas,  
un atbalstīti 57 projekti, noslēdzies atklātais konkurss Kultūras un vēstures mantojuma 
efektīva izmantošana tūrisma jomā (saņemti un šobrīd tiek izvērtēti 112 projektu pieteikumi), 
izsludināti divi atklātie konkursi (Siltumapgādes sistēmu modernizācija atbilstoši vides 
prasībām un Publisko interneta pieejas punktu attīstība), noslēgti līgumi ar SF finansējuma 
saņēmējiem par kopējo summu LVL 46,6 miljoni latu. 
 
1.1.2. Eiropas Sociālā fonda (ESF) ieviešanas progress 
 
1) Pirmās grupas aktivitātes, kurās notiek aktīva projektu ieviešana, veido ~25,4% no kopējā 
publiskā ESF un nacionālā finansējuma: 
� Labklājības ministrijas nacionālās programmas Atbalsts kapacitātes stiprināšanai par 

darba tirgus un dzimumu līdztiesības politikas ieviešanu atbildīgajās institūcijās 
informācijas izplatīšanai un izpratnes paaugstināšanai un Darba tirgus pētījumu 
veicināšana, ieskaitot pētījumus par etnisko minoritāšu un dzimumu līdztiesības situāciju 
darba tirgū; 

� Izglītības un zinātnes ministrijas nacionālās programmas Atbalsts doktorantūras 
programmu īstenošanai un pēcdoktorantūras pētījumiem, Mūžizglītības iespēju 
paplašināšana ekonomikai svarīgās nozarēs, Atbalsts profesionālās orientācijas un 
karjeras izglītības ieviešanai izglītības sistēmā un atklātie projektu konkursi Studiju 
programmu īstenošana un studiju procesa kvalitātes uzlabošana dabaszinātņu un 
tehnoloģiju ietilpīgās nozarēs, Pedagoģiskās korekcijas programmu attīstība un ieviešana 
un Jauniešu ar speciālām vajadzībām integrēšana izglītības sistēmā. 

 
Secinājumi par ieviešanas statusu: 
� Pirmkārt, jāatzīmē, ka lielākoties arī pirmās grupas aktivitāšu ieviešanā ir notikušas 

atkāpes no sākotnējā laika grafika, tādēļ šobrīd jāpievērš īpaša uzmanība, lai 
pasteidzinātu gan fizisku, gan finanšu progresu minēto aktivitāšu ietvaros. 

� Papildus tam jānorāda, ka lielākoties finanšu progress ir vērojams aktivitātēs, kurās 
ieviešanu pamatojošie dokumenti tika saskaņoti/apstiprināti 2004.gada beigās vai 
2005.gada sākumā, turklāt nacionālo programmu projektu gadījumos finanšu progress ir 
ievērojamāks.  

� Ņemot vērā iepriekšminēto, jāizvērtē, kādi ir iemesli tam, ka atklātu konkursu projektu 
ietvaros nav vērojams tik liels finanšu progress kā nacionālo programmu projektos, kā 
arī jāapzina iespējas, kā uzlabot finanšu progresa rādītājus. 

 
2) Otrās grupas aktivitātes, kurās nav iesniegts neviens SF atmaksas pieprasījums, veido 
lielāko daļu – 68,2% no kopējā publiskā ESF un nacionālā finansējuma: 
� Ekonomikas ministrijas grantu shēma Nodarbināto personu kvalifikācijas un 

pārkvalifikācijas veicināšana; 
� Labklājības ministrijas nacionālās programmas Bezdarbnieku pārkvalifikācija un 

tālākizglītība, Bezdarbnieku un darba meklētāju konkurētspējas paaugstināšana, 
Apmācību nodrošināšana sociālās atstumtības riska grupām, atklāti projektu konkursi 
Darba prakšu vietu nodrošināšana jauniešiem bezdarbniekiem, Subsidēto darba vietu 
nodrošināšana sociālās atstumtības riska grupām, Atbalsts darba tirgus pētījumu 
veikšanai un grantu shēmas Pētījumu veikšana par sociāli atstumto grupu iespējām darba 
tirgū, Motivāciju programmas sociālās atstumtības riska grupām, Sociālā darba 
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speciālistu apmācības, Profesionālās rehabilitācijas programmu paplašināšana un 
Sociālās rehabilitācijas programmu izstrāde un ieviešana. 

� Izglītības un zinātnes ministrijas nacionālās programmas Mācību kvalitātes uzlabošana 
dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos vidējā izglītībā, Vienotas 
metodikas izstrāde profesionālās izglītības kvalitātes paaugstināšanai un sociālo partneru 
iesaistei un izglītošanai un atklāti projektu konkursi Izglītības programmu uzlabošana 
sākotnējā profesionālajā izglītībā ekonomikai svarīgās nozarēs, Tālākizglītības iespēju 
paplašināšana ekonomikai svarīgās nozarēs, Atbalsts akadēmiskā personāla un 
profesionālās izglītības pedagogu tehnoloģiskai praksei uzņēmumos, Profesijas standartu 
un kvalifikācijas eksāmenu satura izstrāde, Atbalsts mācību prakses īstenošanai 
profesionālās izglītības un augstākās izglītības studentiem un Profesionālās orientācijas 
un konsultēšanas pasākumi izglītības iestādēs. 

 
Secinājumi par ieviešanas statusu: 
� Kā vienu no SF pieprasījumu iesniegšanas kavējošiem faktoriem jānorāda projektos 

norādītās auditējamās vērtības, pēc kuru sasniegšanas ir iespējams iesniegt SF 
pieprasījumu. Saskaņā ar apstiprinātajiem projektiem tiek plānots sasniegt vienu 
auditējamo vērtību projekta beigās un attiecīgi iesniegt vienu SF pieprasījumu par visu 
finansējumu, kas ir viens no iemesliem lēnajai ESF finanšu līdzekļu apguvei un attiecīgi 
rada risku, ka 2006. un 2007.gada valsts budžetā būs nepieciešams plānot apjomīgus 
finanšu resursus, lai nodrošinātu SF pieprasījumu atmaksas. 

� SF atmaksu pieprasījumi tiek kļūdaini aizpildīti. Tas skaidrojams ar finansējuma 
saņēmēju, kā arī atbildīgo administrējošo institūciju līdzšinējās SF administratīvās prakses 
trūkumu. 

� Daudzās aktivitātēs vērojama zema projektu pieteicēju aktivitāte. Kā viena no šādām 
aktivitātēm minama Ekonomikas ministrijas pārziņā esošā grantu shēma Nodarbināto 
personu kvalifikācijas un pārkvalifikācijas veicināšana, kuras ietvaros līdz šim ir pieņemti 
zināšanai apstiprinātie projekti par 2.6% no aktivitātei ieplānotā finansējuma. Tā kā grantu 
shēma tika saskaņota jau 2004.gada septembrī, jāizvērtē projektu pieteicēju zemās 
aktivitātes iemesli, kā arī jāizvērtē, vai aktivitātei sākotnēji plānotais finansējums nav 
jāsamazina. Otra aktivitāte, kuras ietvaros arī ir vērojama salīdzinoši zema projektu 
pieteicēju aktivitāte, ir Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošais projektu konkurss 
Atbalsts mācību prakses īstenošanai profesionālās izglītības un augstākās izglītības 
studentiem, kuras ietvaros ir apstiprināti projekti tikai par 15.31% no aktivitātei plānotā 
finansējuma. Arī šīs aktivitātes gadījumā jāizvērtē projektu pieteicēju neapmierinošās 
aktivitātes iemesli un jāizvērtē, vai aktivitātei sākotnēji plānotais finansējums nav 
jāsamazina. 

� Līdztekus iepriekšminētajam jāsecina, ka vairāku ESF aktivitāšu gadījumā sagaidāmā 
projektu pieteicēju aktivitāte bija nepietiekami novērtēta. Kā šādu aktivitāšu piemēri 
minami Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošie atklātie projektu konkursi 
Pedagoģiskās korekcijas programmu attīstība un ieviešana un Jauniešu ar speciālās 
vajadzībām integrēšana izglītības sistēmā, kā arī Labklājības ministrijas pārziņā esošais 
konkurss Subsidēto darba vietu nodrošināšana sociālās atstumtības riska grupām, kuru 
ietvaros iesniegto projektu pieteikumu skaits dažkārt vairākas reizes pārsniedza aktivitātei 
kopējo pieejamo 2004.-2006.gada finansējumu. Tādēļ, lemjot par iespējamo finansējuma 
pārdali no tām aktivitātēm, kurās projektu pieteicēju atsaucība ir bijusi zema, līdztekus 
jāizvērtē iespēja piesaistīt papildu līdzekļus tām aktivitātēm, pēc kurām pieprasījums ir 
bijis ļoti augsts. 
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3) Aktivitātes, kurās nav progresa, attiecīgi veido atlikušos ~6,4% no kopējā publiskā ESF un 
nacionālā finansējuma: 
� Ekonomikas ministrijas nacionālā programma Konsultācijas komercdarbības un 

pašnodarbinātības uzsācējiem; 
� Izglītības un zinātnes ministrijas nacionālās programmas Pedagogu tālākizglītības 

metodiskā tīkla un nodrošinājuma izveide un Latviešu valodas apguve. 
 
Secinājumi par ieviešanas statusu: 
Aktivit āšu ieviešanā nav sasniegts progress, jo līdz šim nav apstiprināti aktivitāšu ieviešanu 
pamatojošie dokumenti. Jāpiezīmē, ka Ekonomikas ministrijas pārziņā esošā nacionālā 
programma ir iesniegta izskatīšanai ESF vadības komitejas š.g.decembra sanāksmē, taču 
Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošās ESF nacionālās programmas joprojām nav 
iesniegtas SF vadošajā iestādē – Finanšu ministrijā. 
Finanšu ministrija uzskata, ka gadījumā, ja Izglītības un zinātnes ministrija līdz š.g. 
1.decembrim nevarēs iesniegt abas minētās ESF nacionālās programmas Finanšu ministrijā, 
šo aktivitāšu tālāka ieviešana nebūs lietderīga, kā arī var radīt risku neapgūt tām piešķirto 
finansējumu. 
 
Par apstiprinātajiem projektiem un noslēgtajiem līgumiem 
Pārskata periodā ESF vadības komitejā kopā apstiprināti 320 projektu pieteikumi par kopējo 
finansējumu 22,74 miljoni latu. Pārskata periodā par ESF vadības komitejā apstiprinātajiem 
projektu pieteikumiem noslēgti līgumi par 14,91 miljonu latu. Līdz ar to var secināt, ka 
lielākoties apstiprināto projektu ieviešana jau ir uzsākusies, turklāt, tā kā līgumu slēgšanas 
process aktīvi turpinās, drīzumā varēs uzsākties arī pārējo projektu īstenošana. 
 
1.1.3. Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) un 
Zivsaimniecības Vadības finansēšanas instrumenta (ZVFI) ieviešanas progress: 

1) Jānorāda, ka lielākā daļa Zemkopības ministrijas pārziņā esošo ELVGF un ZVFI aktivitāšu 
ierindojamas pirmajā grupā, proti, tajās notiek aktīva projektu ieviešana un ir iesniegti SF 
atmaksas pieprasījumi, kā arī veikti maksājumi SF finansējuma saņēmējiem. Šīs aktivitātes 
veido 94,75% no kopējā publiskā ELVGF, ZVFI un nacionālā finansējuma. Liela daļa no šīm 
aktivitātēm ir slēgta, jo projektiem piesaistīts viss pieejamais 2004.-2006.gada finansējums. 
Pārskata periodā atsākta projektu pieteikumu pieņemšana ELVGF atklātā projektu konkursa 
Lauksaimniecības produktu pārstrādes un mārketinga uzlabošana ietvaros. Paredzēts, ka 
projektu pieņemšana turpināsies līdz 2005.gada 1.decembrim. Ievērojot zemo projektu 
pieteicēju aktivitāti atsevišķos ZVFI projektu konkursos, ES struktūrfondu uzraudzības 
komiteja pārdalīja finansējumu ZVFI pasākumu starpā. Finansējums būtiski palielināts 
pasākumam Zvejas intensitātes sabalansēšana, kura ietvaros projektu pieteikšana tika 
pārtraukta 2004.gada septembrī. 
 
2) Otrās grupas aktivitātes, kurās līdz 30.09.2005. nav iesniegts neviens SF atmaksas 
pieprasījums, veido 4,37% no kopējā publiskā ELVGF, ZVFI un nacionālā finansējuma. Tās 
ir nacionālās programmas Lauku saimniecību konsultatīvās sistēmas izveide, Prasmju 
iegūšana un atklāti projektu konkursi Meža īpašnieku apvienību izveidošana, Piekrastes 
zvejas attīstība un Jaunu noieta tirgu apgūšanas veicināšana. 
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Secinājums par ieviešanas statusu: 
Atklāta projektu konkursa Piekrastes zvejas attīstība ietvaros nav saņemts neviens projekta 
pieteikums, un lēmums par konkursa saglabāšanu jāpieņem Zivsaimniecības konsultatīvajai 
padomei līdz 2006.gada janvāra beigām. 
 
3) Zemkopības ministrijas nacionālā programma Integrētās lauku attīstības izmēģinājuma 
stratēģijas un atklāts projektu konkurss Atbalsts ražotāju organizācijām, kuru dokumenti nav 
apstiprināti, veido 0,88% no kopējā publiskā ELVGF, ZVFI un nacionālā finansējuma.  
 
Secinājumi par ieviešanas statusu: 
Zemkopības ministrijai ir uzdots līdz 2006.gada februārim uzsākt nacionālās programmas 
Integrētās lauku attīstības izmēģinājuma stratēģijas īstenošanu. Ja līdz minētajam termiņam 
īstenošana nebūs uzsākta, sniegt priekšlikumus par finansējuma pārdali.  
Zemkopības ministrijai ir uzdots virzīt apstiprināšanai Ministru kabineta noteikumus, kas 
regulētu ZVFI atklāta projektu konkursa Atbalsts ražotāju organizācijām ieviešanu un 
gadījumā, ja līdz 2006.gada martam netiks sasniegts progress, lemt par nepieciešamību 
finansējumu pārdalīt uz citu ZVFI aktivitāti. 
 
ELVGF un ZVFI  ieviešanas gaitā pārskata periodā ir konstatētas šādas problēmas: 
� Atsevišķos pasākumos/aktivitātēs notiek līgumu laušana ar projektu īstenotājiem. Galvenie 

līgumu laušanas cēloņi: pretendenti savlaicīgi neiesniedz līgumā paredzētos apliecinošos 
dokumentus par projekta īstenošanas gaitu; kredītu saņemšanas problēmas bankās; 
projekta izmaksu pieaugums, kā rezultātā palielinās privātā finansējuma ieguldījums. 
Piemēram, pārskata periodā ir lauzti 19 līgumi par publiskā finansējuma summu 1,76 
miljoni latu, no tiem 17 ELVGF projektu līgumi par publiskā finansējuma summu Ls 1,41 
miljons latu (1% no noslēgto līgumu summas). ELVGF un ZVFI ietvaros ir veiktas 
publiskā finansējuma izmaiņas par aptuveni 145 000 latu, līgumu laušanas vai grozīšanas 
rezultātā ir atbrīvojies publiskais finansējums par 1,9 miljoniem latu.  

� Izmaiņas noslēgtajos līgumos, jo finansējuma saņēmējiem projekta īstenošanas laikā tiek 
precizēti būvniecības apjomi un izmaksas, īstenošanas termiņi. 

� Atsevišķos projektu konkursos, piemēram, Invazīvo augu apkarošana un aizaugušās 
neizmantotās lauksaimniecības zemes attīrīšana no krūmājiem un invazīvajām nezālēm, 
Mežu īpašnieku apvienību izveidošana, Mežsaimniecības ražošanas potenciāla 
atjaunošana ugunsgrēku un/vai dabas katastrofu radīto postījumu vietās, attiecīgu 
ugunsdrošības profilaktisko pasākumu ieviešana, Atbalsts mazvērtīgu mežaudžu vai koku 
sugu nomaiņai, lai paaugstinātu bioloģisko daudzveidību un ekoloģisko vērtību, 
Piekrastes zvejas attīstība pastāv risks, ka netiks izmantots piešķirtais finansējums, jo 
interese par minētajiem pasākumiem/aktivitātēm ir zema. 

� Mežsaimniecības attīstības projektus raksturo nepietiekams daudzums stādāmā materiāla 
un to cenas pieaugums, kas aizkavē projektu īstenošanu. 

� Pretendenti dažādi interpretē 2004.gada 13.jūlija Ministru kabineta noteikumu nr.603 par 
iepirkuma procedūrām un to piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem 
nosacījumus. 

 
Par apstiprinātajiem projektiem un noslēgtajiem līgumiem 
Pārskata periodā ELVGF Virzības daļas atbalsta saņemšanai iesniegti 145 projektu 
pieteikumi par publiskā finansējuma kopējo summu 3,04 miljoni latu. Pārskata periodā 
ELVGF vadības komitejā apstiprināts 81 projekts par publiskā finansējuma kopējo summu 
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LVL 439531. ELVGF Virzības daļā ir noslēgti 116 līgumi par kopējo summu Ls 4,8 miljoni 
latu. 
Pārskata periodā ZVFI atbalsta saņemšanai iesniegti 19 projektu pieteikumi par publiskā 
finansējuma kopējo summu 1,99 miljoni latu. ZVFI vadības komitejā apstiprināti 15 projekti 
par publiskā finansējuma kopējo summu LVL 273657, savukārt noslēgti 16 līgumi par kopējo 
summu LVL 459789. 

1.2. Piedāvātie risinājumi ES strukt ūrfondu finanšu līdzekļu apguves uzlabošanai 
 
1.2.1. Horizontālie risinājumi ieviešanas mehānismu paātrin āšanai: 
Pārskata  periodā:  
� Vienkāršotas projektu ieviešanas procedūras, kas nosaka vienkāršāku projektu vērtēšanas 

un lēmuma pieņemšanas procesu attiecīgi arī samazinot lēmuma pieņemšanas laiku, ko 
nosaka grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 200 par ES struktūrfondu vadību 
(sk.3.1. sadaļā „Normatīvo aktu izstrāde ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda ietvaros”). 

� Apstiprinot atklātu projektu konkursu vadlīnijas, tiek radīta iespēja veidot „projektu 
rezerves”, kā arī tiek atvieglota pašvaldību pieteikšanās konkursos, nosakot, ka turpmāk 
nebūs jāiesniedz Pašvaldību finanšu stabilizācijas projektu saskaņošanas pastāvīgās 
komisijas atzinums vai Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības 
padomes izvērtējumus par pašvaldības iespējām saņemt aizņēmumu. 

 
Turpmāk nepieciešams:  
� Optimizēt projektu vērtēšanu un saīsināt tam atvēlēto laiku. Tām pirmā līmeņa 

starpniekinstitūcijām, kuru atklātos projektu konkursus plānots izsludināt 2005.gada 
beigās vai 2006.gada sākumā  sadarbībā ar otrā līmeņa starpniekinstitūcijām izstrādāt 
projektu vērtēšanas laika grafiku un iesniegt Finanšu ministrijā. 

� Paātrināt SF ieviešanas finansiālo progresu un maksājumu pieprasījumu iesniegšanu - 
pirmā līmeņa starpniekinstūcijām sadarbībā ar otrā līmeņa starpniekinsitūcijām ir 
jāpārskata projektos norādītās auditējamās vērtības, iespēju robežās veicot grozījumus, lai 
tādējādi nodrošinātu optimālāku SF pieprasījumu iesniegšanu .  

� Otrā līmeņa starpniekinstitūcijām sadarbībā ar pirmā līmeņa starpniekinstitūciju, kas 
atbild par attiecīgo SF aktivitāti, izvērtēt situāciju par tām valsts budžeta finansētajām 
iestādēm, kuras kavējas ar SF pieprasījumu iesniegšanu, un gadījumā, ja notiek 
nemotivēta finanšu līdzekļu atmaksas pieprasījumu iesniegšanas kavēšana, nekavējoties 
par to informēt Finanšu ministriju.  

 
1.2.2. Priekšlikumi pieejamo finanšu resursu pārdalei  
 
� Satiksmes ministrijas pārziņā esošā ERAF nacionālā programma Informācijas un sakaru 

tīklu attīstība ģeogrāfiski attālinātajās teritorijās, paplašinot augstas kvalitātes platjoslas 
tīklus 

Š.g. 1.novembrī tikšanās laikā ar Finanšu ministriju Satiksmes ministrija tika aicināta  
sadarbībā ar Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu un 
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju līdz 2005.gada 10.novembrim vienoties 
par minētajai programmai pieejamo līdzekļu izlietojumu un informēt Finanšu ministriju. 
Ņemot vērā to, ka augstāk minētie priekšlikumi nav saņemti un Finanšu ministrija nesaskata 
iespēju turpināt aktivitātes ieviešanu, Finanšu ministrija ierosina š.g. 1.decembra SF 
uzraudzības komitejā aktivitātē pieejamos finanšu līdzekļus pārdalīt par labu tām nozarēm, 
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kurās ir vērojama aktīva pieejamo finanšu līdzekļu apguve un kur ir atlasīti kvalitatīvi 
projekti, bet kuru īstenošana nav iespējama nepietiekamo finanšu resursu dēļ. 
 
� Ekonomikas ministrijas pārziņā esošās ESF aktivitātes Nodarbināto personu kvalifikācijas 

un pārkvalifikācijas veicināšana  un Konsultācijas komercdarbības un pašnodarbinātības 
uzsācējiem.  

Saskaņā ar Ekonomikas ministrijas sniegto informāciju šajās aktivitātēs kopā ir plānots apgūt 
2,44 miljonus latu.  Tā kā šajās ESF aktivitātēs saskaņā ar VPD kopējais pieejamais 
finansējums ir 17,116 miljoni latu, tad Finanšu ministrija ierosina 1 š.g. 1.decembra SF 
uzraudzības komitejā lemt par finanšu līdzekļu pārdali starp VPD prioritātēm un 8,257 
miljonu latu papildu finansējuma piešķiršanu ERAF pasākuma Izglītības, veselības aprūpes 
un sociālās infrastruktūras attīstība ieviešanai. 
 
� Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošais ESF pasākums Izglītības un 

tālākizglītības attīstība (ietver 14 ESF aktivitātes) 
Ņemot vērā to, ka minētajā pasākumā nav panākts būtisks ieviešanas progress, Finanšu 
ministrija ierosina š.g. 1.decembra SF uzraudzības komitejā lemt par finanšu līdzekļu 1,8 
miljonu latu apmērā pārdali no augstāk minētā pasākuma uz ESF pasākumu Sociālās 
atstumtības mazināšana (ietver 9 ESF aktivitātes).  
. 
� Izglītības un zinātnes ministrijas nacionālās programmas Pedagogu tālākizglītības 

metodiskā tīkla un nodrošinājuma izveide un Latviešu valodas apguve  
Izglītības un zinātnes ministrijai uzdots līdz 01.12.2006. iesniegt abas nacionālās programmas 
izskatīšanai Finanšu ministrijā. Ja līdz attiecīgajam datumam minētās nacionālās programmas 
netiks iesniegtas, Finanšu ministrija lems par turpmāko šo programmu ieviešanas iespējamību 
un iespējamo pieejamo finanšu līdzekļu pārdali par labu tām aktivitātēm, kurās ir vērojama 
aktīva pieejamo finanšu līdzekļu apguve un kur ir atlasīti kvalitatīvi projekti, bet kuru 
īstenošana nav iespējama nepietiekamo finanšu resursu dēļ. 
 
� Zemkopības ministrijas nacionālā programma Integrētās lauku attīstības izmēģinājuma 

stratēģijas  
Ja līdz 2006.gada februārim netiks uzsākta nacionālās programmas īstenošana, Finanšu 
ministrija aicinās Zemkopības ministriju sniegt priekšlikumus par finansējuma pārdali. 
 
� Zemkopības ministrijas atklātais projektu konkurss Atbalsts ražotāju organizācijām 
Zemkopības ministrijai ir uzdots virzīt apstiprināšanai Ministru kabineta noteikumus, kas 
regulētu minētā projektu konkursa ieviešanu. Ja līdz 2006.gada martam netiks sasniegts 
progress, Finanšu ministrija ierosinās lemt par nepieciešamību finansējumu pārdalīt uz citu 
ZVFI aktivitāti. 
 
� Zemkopības ministrijas atklātais projektu konkurss Piekrastes zvejas attīstība   
Šī konkursa ietvaros nav saņemts neviens projekta pieteikums, tāpēc Zivsaimniecības 
konsultatīvajai padomei līdz 2006.gada janvāra beigām ir jāpieņem lēmums par konkursa 
saglabāšanu un līdz 2006.gada februārim jāinformē Finanšu ministrija par pieejamā 
finansējuma izmantošanu. 
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2. Kohēzijas fonda apguve 
 
2.1. Kohēzijas fonda apguves finanšu progress 
 
Līdz š.g. septembra beigām Kohēzijas fonda projektu īstenošanai no Eiropas Komisijas 
atmaksās saņemti 137,2 miljoni eiro (22% no Latvijai apstiprinātā Kohēzijas fonda 
finansējuma 2000.-2006.gadā), savukārt izpildītājiem noslēgto līgumu ietvaros izmaksāts 90,6 
miljons eiro (15% no finansējuma). Izvērstu Kohēzijas fonda finanšu progresu skatīt 
pielikumā tabulās Nr.5-6. 
 
2.2. Kohēzijas fonda projektu īstenošana 
� Noslēgusies projekta „Tehniskā palīdzība ceļu projektos Latvijā”  realizācija, projekta 

noslēguma ziņojums Eiropas Komisijā iesniegts š.g. aprīlī; 
� Pabeigti četri vides nozares projekti – „ Ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumu 

attīstība Ventspilī” , „Cieto sadzīves atkritumu apsaimniekošana Ventspilī” , „Sadzīves 
atkritumu apsaimniekošana Liepājas reģionā”  un „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana 
Ziemeļvidzemes reģionā” , par kuriem tiek gatavoti noslēguma ziņojumi; 

� Tiek veikta četru posmu rekonstrukcija Via Baltica autoceļu koridorā ar kopējām 
izmaksām 85 miljoni eiro; 

� Augustā uzsākta autoceļu būves projekta „Via Baltica autoceļa uzlabošana. Saulkrastu 
apvedceļa būvniecība uz Latvijas valsts galvenā autoceļa A1 no 21.05 km (Lilaste) līdz 
40.57 km (Skulte)” īstenošana. Projekta ietvaros paredzēta 20 km gara jauna ceļu posma 
izbūve. Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 97,9 miljoni eiro. 

 
Secinājumi par ieviešanas statusu: 
Situācija projektu īstenošanā vērtējama apmierinoši. Daļa projektu ir pabeigta, bet atsevišķu 
projektu uzsākšana ir aizkavējusies par diviem gadiem. Pašreiz galvenās problēmas to 
uzsākšanā ir atrisinātas un nav gaidāms, ka tiks apdraudēta Latvijai piešķirtā finansējuma 
apguve no Kohēzijas fonda līdzekļiem. 
 
2.3. Kohēzijas fonda apguvē identificētie riski un probl ēmjautājumi, to risin ājumi.  
Kā galvenās problēmas vides un transporta nozares projektu ieviešanā ir jāatzīmē būtisks cenu 
pieaugums būvniecības sektorā, kas ir sadārdzinājis lielāko daļu 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 tiks meklēts, izskatot katru gadījumu atsevišķi – vai nu palielinot 
finansējumu, vai arī samazinot veicamo darbu apjomu atsevišķos projektos un tādējādi 
izmantojot pāri palikušos līdzekļus. 
 
Š.g. 17. oktobrī Eiropas Komisijai tika iesniegti iespējamie grozījumi projektos par kopējo 
summu 58,7 miljoni eiro. 
Eiropas Komisija š.g. oktobrī izteica viedokli, ka Latvijai pieejamā finansējuma ietvaros 
izskatīs iespēju piešķirt finansējumu iepriekš minētajiem grozījumiem. 
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3. Citi ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda apguves jautājumi  
 
3.1. Normatīvo aktu izstrāde ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda ietvaros 
 
Grozījumi Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr. 200 par ES struktūrfondu vadību 
18.10.2005. MK apstiprināti MK noteikumi Nr.784 „Grozījumi MK 2004.gada 30.marta 
noteikumos Nr. 200 „Noteikumi par Eiropas Savienības struktūrfondu vadību”” (turpmāk – 
noteikumi), kas nosaka ES struktūrfondu līdzfinansēto projektu grozījumu veikšanas kārtību. 
Noteikumi paredz, ka grozījumus ES struktūrfondu projektos nav jāvirza tādā pašā kārtībā, 
kādā minētie projekti tiek apstiprināti. Tādējādi grozījumi projektos netiks saskaņoti ES 
struktūrfondu vadības komitejās, kas saīsinās grozījumu izdarīšanas laiku, atvieglos 
struktūrfondu ieviešanas procesu un ļaus neaizkavēt struktūrfondu līdzekļu apguvi, kā arī 
nodrošinās regulējumu attiecībā uz grozījumu veikšanu struktūrfondu projektā, lai 
nodrošinātu pietiekami elastīgu un ātru līguma grozījumu saskaņošanas un apstiprināšanas 
procesu. 
 
MK noteikumu projekts par pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas, otrā līmeņa 
starpniekinstitūcijas un maksājumu iestādes ziņojumiem 
Finanšu ministrija ir sagatavojusi un Valsts sekretāru sanāksmē 2005.gada 22.septembrī ir 
izsludināts MK noteikumu projekts „Noteikumi par pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas, otrā 
līmeņa starpniekinstitūcijas un maksājumu iestādes ziņojumiem”. Noteikumu projekts ir 
sagatavots, lai noteiktu vienotu kārtību, kādā pirmā līmeņa starpniekinstitūcija, otrā līmeņa 
starpniekinstitūcija un maksājumu iestāde sagatavo ziņojumu par struktūrfondu līdzfinansēto 
pasākumu un aktivitāšu ieviešanas gaitu. 
 
ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likumprojekti 
19.07.2005. Ministru kabinetā, 29.09.2005. pirmajā lasījumā un 10.11.2005. otrajā lasījumā 
Saeimā izskatīts likumprojekts „Eiropas Savienības struktūrfondu vadības likums”. 
Likumprojekts “Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projektu vadības likums” atbalstīts 
Ministru kabinetā  09.09.2005. un izskatīts Saeimā 21.09.2005. pirmajā lasījumā un 
10.11.2005. otrajā lasījumā. 
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.694 “Noteikumi par kārtību, kādā veicamas pārbaudes no 
Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzekļiem finansēta projekta īstenošanas vietā “ pieņemti 
13.09.2005; 
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.693 “Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projektu vienotās 
informācijas sistēmas lietošanas tiesību piešķiršanas un anulēšanas kārtība” pieņemti 
13.09.2005; 
 
Sagatavots grozījumu projekts Kohēzijas fonda ietvara dokumentā, pamatojoties uz Eiropas 
Komisijas 26.05.2005. vēstulē norādītajiem ieteikumiem vides sadaļas labojumiem. 
21.09.2005. nosūtīti Eiropas Komisijai saskaņošanai grozījumi Kohēzijas fonda ietvara 
dokumentā; 
Ministru kabineta noteikumu projekts “Kārtība, kāda Kohēzijas fonda projektu vadība 
iesaistītās institūcijas veic grozījumus finanšu memorandā vai Eiropas Komisijas lēmumā” 
iesniegts Valsts kancelejā 30.09.2005. 
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Ministru kabineta 2005.gada 26.oktobra rīkojums Nr. 689 „Par koncepciju par Eiropas 
Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda plānošanas un vadības sistēmu 2007.-
2013.gadā”, ar ko ir atbalstīts koncentrētais struktūrfondu un Kohēzijas fonda plānošanas un 
vadības modelis Latvijā 2007.-2013.gadā, nosaucot Finanšu ministriju par atbildīgo ministriju 
koncepcijas īstenošanā.  
 
3.2. Kohēzijas fonda sistēmas audits 
Š.g. sākumā Eiropas Komisija veica Kohēzijas fonda sistēmas auditu Rīgā. Eiropas Komisijas 
auditori konstatēja vairākas nepilnības izveidotajā vadības un kontroles sistēmā, kur 
nepieciešams veikt korektīvus pasākumus, piemēram, attiecībā uz: 
- pārbaudēm projektu īstenošanas vietās un to pārbaudāmo jautājumu un kritēriju atbilstību 

Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, 
- nepamatoti veikto izdevumu atmaksāšanas procedūrām un neatbilstību un pārkāpumu 

informācijas aprites pilnveidošanu, 
- projektu izdevumu izlašu pārbaužu atbilstošu veikšanu saskaņā ar Eiropas Komisijas 

noteiktajām prasībām.  
Kohēzijas fonda projektu vadībā iesaistītās institūcijas š.g. augustā, izvērtējot Eiropas 
Komisijas audita ziņojumu, sniedza atbildes ziņojumu.  
 
No š.g. 3. līdz 7. oktobrim Eiropas Komisijas auditori veica Kohēzijas fonda projektu 
iepirkumu auditu ar mērķi iegūt pamatotu pārliecību par Kohēzijas fonda projektu ietvaros 
organizēto iepirkumu procedūru atbilstību noteikumiem par valsts iepirkumu. Atbilstība 
nacionālajiem un Eiropas Savienības noteikumiem par valsts iepirkumu tika pārbaudīta 
Kohēzijas fonda projektu līgumu izlasei gan vides, gan transporta nozarē. Eiropas Komisijas 
audita ziņojums ir sagaidāms trīs mēnešu laikā.  
 
Joprojām notiek aktīvas diskusijas starp Latvijas Republikas institūcijām un Eiropas Komisiju 
par to veikto ISPA/Kohēzijas fonda projektu auditu 2004.gada februārī. Pašreiz Eiropas 
Komisija uzstāj, ka ir konstatēta neatbilstība vienā transporta nozares projektā un vienā vides 
nozares projektā. Š.g. septembrī Latvijas Republikas institūcijas atkārtoti Eiropas Komisijai 
apliecināja, ka projekti īstenoti atbilstoši prasībām, tādējādi iebilstot tās konstatējumiem. 
 
3.3. Struktūrfondu uzraudzības komiteja un 2007.-2013.gada struktūrfondu un 
Kohēzijas fonda ēnu uzraudzības komiteja 
Š.g. 1.decembrī Daugavpilī notiks struktūrfondu uzraudzības komitejas sanāksme, kurā kā 
parasti tiks izvērtēts SF ieviešanas progress. Pēc izvērtējuma tiks lemts par finansējuma 
pārdali starp SF aktivitātēm. Š.g. 2.decembrī Daugavpilī notiks 2007.-2013.gada 
struktūrfondu un Kohēzijas fonda ēnu uzraudzības komitejas pirmā sanāksme, kurā plānots 
apstiprināt ēnu uzraudzības komitejas nolikumu un noturēt pirmo diskusiju par nacionālo 
stratēģisko ietvardokumentu un operacionālo programmu sagatavošanas metodiku un laika 
grafiku.  
Kārtējā Kohēzijas fonda uzraudzības komitejas sanāksme notika š.g. 20. oktobrī Jūrmalā. Tajā 
izvērtēja Kohēzijas fonda ieviešanas progresu. 
 
 
 
 
 



 

FMzino_161105; “Par Eiropas Savienības finanšu resursu (struktūrfondu un Kohēzijas fonda) apguvi” 
 
 
 
 

14 

 

Finanšu ministrs 
Valsts sekretāre 

  

Juridiskā 
departamenta 

direktore 

Par kontroli 
atbildīgā 

amatpersona 

Atbildīgā 
amatpersona 

 
 

    

O.Spurdziņš V. Andrējeva E. Strazdiņa M.Radeiko S.Rieksta 
 
 
 
16.11.2005. 10:30 
5016 
S.Rieksta 
7095656, sanda.rieksta@fm.gov.lv 

 

 


