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Informat īvais ziņojums 

par Latvijas gatavību Eiropas Savienības finanšu resursu apguvei 
 
Šajā ziņojumā ir ietverta informācija par ES struktūrfondu un kohēzijas fonda 
īstenošanas gaitu uz 2005.gada 10.maiju. Iepriekšējais Finanšu ministrijas 
sagatavotais informatīvais ziņojums par Latvijas gatavību Eiropas Savienības 
finanšu resursu apguvei skatīts Ministru kabineta 2005.gada 15.marta sēdē. 
 
1. ES struktūrfondu apguve 1 
 
1.1. Vienotā programmdokumenta (VPD) aktivitāšu īstenošanas gaita (miljonos 
EUR) 

68.13%

10.30%

21.57%

Aktīvā ieviešanas stadijā

Notiek sagatavošanās darbi īstenošanas uzsākšanai

Nav sasniegts būtisks progress

-3.21 %

+0.73 %

+2.48 %

EUR 88 347 266
10 no 92 VPD 

aktivitātēm

EUR 184 967 319
23 no 92 VPD 

aktivitātēm

EUR 584 132 653
59 no 92 VPD 

aktivitātēm

 

VPD kopējais sabiedriskais (struktūrfondu un nacionālais)  finansējums ir 856 
miljoni eiro. 

                                                 
1 Dati uz 01.05.2005. 
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Uz š.g.1.maiju ~90% Vienotā programmdokumenta (VPD) aktivitāšu tiek 
īstenotas – ir izsludināta vai arī jau noslēgusies projektu pieteikumu pieņemšana, 
apstiprināti projekti, sākta projektu īstenošana, sagatavota visa nepieciešamā 
dokumentācija, lai projektu konkursi tiktu izsludināti tuvākajā laikā. 10 
aktivitātēs par ~10%  no VPD sabiedriskā finansējuma nav sasniegts būtisks 
progress: 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) ietvaros 6 aktivitātēs 
- atklāta projektu konkursa „Dalītās atkritumu vākšanas punktu izveide” 

vadlīnijas projektu pieteicējiem varēs izstrādāt tikai pēc tam, kad būs 
izstrādāti sadzīves atkritumu apsaimniekošanas plāni reģioniem un 
pašvaldībām; 

- nacionālā programma „Aizdevumi (t.sk. mikrokredīti) komercdarbības 
uzsākšanai” tiks izstrādāta pēc tam, kad Latvijas Zemes un hipotēku banka, 
kas administrēs šo programmu, pēc Eiropas Komisijas norādēm būs 
izveidojusi attiecīgas struktūras finanšu līdzekļu administrēšanai un 
nodalījusi tās no savām komercbankas operācijām; 

- grantu shēmā „Tehniski ekonomisko pamatojumu izstrāde” atbalstāmās 
aktivitātes daļēji pārklājas ar cita veida valsts atbalstu, kādēļ Ekonomikas 
ministrija izvērtē tās lietderību. 

Pārējo trīs aktivitāšu: „Siltumapgādes sistēmu uzlabošana, samazinot sēra saturu 
kurināmajā”, „R īgas piepilsētas dzelzceļa pasažieru pārvadājumu ritošā sastāva 
modernizācija”, „Informācijas un sakaru tīklu attīstība ģeogrāfiski attālinātajās 
teritorijās, paplašinot augstas kvalitātes platjoslas tīklus”, kas ir nacionālās 
programmas, dokumentāciju ERAF vadības komitejā paredzēts skatīt š.g. 
vasarā. Ja minētās nacionālās programmas tiks sagatavoti augstā kvalitātē un 
tiks saskaņoti ERAF vadības komitejā, to īstenošana varēs sākties š.g. rudenī. 
 
Iepriekšējā Ministru kabineta ziņojumā informējām, ka tuvākajā laikā Finanšu 
ministrijas Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) izsludinās ERAF 
atklātus projektu konkursus: 
- Tūrisma infrastruktūras uzlabošana, kultūras un vēstures mantojuma efektīva 

izmantošana tūrisma attīstībā ; 
- Siltumapgādes sistēmu modernizācija; 
- Atbalsts lietišķajiem pētījumiem valsts zinātniskajās institūcijās; 
- Publisko interneta pieejas punktu attīstība.  
 
Š.g. 11.maijā CFLA izsludināja konkursu „Atbalsts lietišķajiem pētījumiem 
valsts zinātniskajās institūcijās”.  
Š.g.27.aprīļa ERAF vadības komitejas sanāksmē Finanšu ministrija sniedza 
norādes par neto ieņēmumu atskaitīšanu, un šobrīd Ekonomikas ministrija 
atbilstoši precizē vadlīnijas projektu pieteicējiem. Pēc nepieciešamo grozījumu 
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vadlīnijās projektu pieteicējiem saskaņošanas ERAF vadības komitejā CFLA 
varēs izsludināt konkursu „Siltumapgādes sistēmu modernizācija”. 
  
Pārējo divu projektu konkursu izsludināšana kavējās tāpēc, ka Latvijas 
Pašvaldību savienība (LPS) joprojām uzskata, ka ir nepieciešams precizēt 
jautājumu par ieviešanas prasību un nosacījumu piemērošanu partnerības 
projektu gadījumā. Partnerības jautājuma risināšanai š.g. aprīlī Finanšu 
ministrijas vadībā ir izveidota darba grupa, kurā bez struktūrfondu vadībā 
iesaistītajām institūcijām piedalās arī LPS pārstāvji. Nākamā darba grupas sēde 
notiks maija beigās atkarībā no LPS jautājumu iesniegšanas termiņa. 

 
Eiropas Sociālā fonda (ESF) ietvaros 1 aktivitātē 
Aktivit ātes „Apmācības uzņēmējiem un uzņēmējdarbības uzsācējiem” 
administrēšanas statuss tiek mainīts no grantu shēmas uz nacionālo programmu, 
kas saistīts ar liela apjoma administratīvu darbu. 
 
Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) ietvaros 1 
aktivit ātē 
Šobrīd Zemkopības ministrija vada viedokļu saskaņošanas darbu pie 
struktūrfonda nacionālās programmas „Integrētās lauku attīstības izmēģinājuma 
stratēģijas” izstrādes. Tās ietvaros savas stratēģijas varēs ieviest līdz pat 5 
iniciatīvas grupas no vismaz 3 Latvijas reģioniem. 
 
Zivsaimniecības vadības finansēšanas instrumenta (ZVFI) ietvaros 2 aktivitātēs 
Š.g. aprīlī struktūrfondu uzraudzības komiteja apstiprināja kritērijus projektu 
atlasei un vērtēšanai abu konkursu ietvaros „Jaunu noieta tirgu apgūšanas 
veicināšana” un „Atbalsts ražotāju organizācijām”. Pašlaik Zemkopības 
ministrijā notiek darbs pie Ministru kabineta noteikumu izstrādes , kas 
nepieciešami, lai varētu ieviest atklātu projektu konkursu „Atbalsts ražotāju 
organizācijām”. Darbam jābūt paveiktam līdz gada beigām, lai varētu piešķirt 
finansējumu ražotāju organizācijām par š.g. laikā veikto darbu. Lauku atbalsta 
dienests izstrādā vadlīnijas konkursam „Jaunu noieta tirgu apgūšanas 
veicināšana”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2. Finansiālais progress  
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 Avansa 

maksājumi 
no Eiropas 
Komisijas 
(EUR) 

Avansa 
maksājumi 
no Eiropas 
Komisijas 
(LVL) 

EK 
iesniegtās 
izdevumu 
deklarācija
s (EUR) 

EK 
iesniegtās 
izdevumu 
deklarācija
s (LVL) 

EK 
atmaksas 
Latvijas 
valsts 
budžetā 
(starpmaks
ājumi) 
(EUR) 

EK 
atmaksas 
Latvijas 
valsts 
budžetā 
(LVL) 

Valsts 
kases 
izmaksātie 
līdzekļi 
projektu 
pieteicējie
m (EUR)  

Valsts 
kases 
izmaksātie 
līdzekļi 
projektu 
pieteicējie
m (LVL) 

ERAF 59 072 452 39 972 940 1 101 070 773 836 1 101 070 773 836 6 371 026 4 346 347 
ESF 22 191 680 15 113 677 0 0 0 0 1 290 288 897 912 

ELVGF 14 933 280 10 198 333 7 828 296 5 501 758 6 775 853 4 750 254 17 
896 596 

12 
334 676 

ZVFI 3 893 600 2 634 708 2 219 147 1 559 626 2 219 147 1 557 289 4 991 686 3 447 427 
Kopā 100 091 

012 
67 919 657 11 148 513 7 835 220 10 096 070 7 081 380 30 549 596 21 026 362 

Dati uz 01.05.2005., informācijas avots Valsts kase 
 
Uz 01.05.2005. finansējuma saņēmējiem izmaksāti 30.5 miljoni eiro (~21 
milj.latu). Šī summa atbilst 4.8% no kopējā pieejamā struktūrfondu finansējuma 
2004. -2006.gadam, jeb 3.57% no VPD kopējā sabiedriskā finansējuma. 
 
2 Kohēzijas fonda apguve 
 
Š.g. 14.aprīlī Ventspilī notika Kohēzijas fonda uzraudzības komitejas otrā 
sanāksme. Tās ietvaros no 13.aprīļa līdz 15.aprīlim Eiropas Komisijas pārstāvju 
delegācija apmeklēja vairākus objektus Liepājā un Ventspilī, kur tiek īstenoti vai 
ir plānoti Kohēzijas fonda projekti. Kopumā uzraudzības komiteja ir apmierināta 
ar Kohēzijas fondu projektu īstenošanas progresu. 
 
Kohēzijas fonda projektu pieteikumi, kurus plānots apstiprināt 2005.gadā, 
Eiropas Komisijā jāiesniedz līdz 2005.gada 15.augustam: 
 
- š.g. maijā plānots iesniegt Eiropas Komisijā Kohēzijas fonda projekta 

„Skrejceļa pagarināšana un apgaismojuma sistēmas rekonstrukcija 
starptautiskajā lidostā „Rīga” pieteikumu; 

- Finanšu ministrijā š.g. 2.maijā tika iesniegts Kohēzijas fonda projekta 
pieteikums „Tehniskā palīdzība Satiksmes ministrijai”. Minētajam projektam 
jau notiek otrreizējā izvērtēšana. 

  
Vienlaikus Finanšu ministrijā ir iesniegti izvērtēšanai un iesniegšanai Eiropas 
Komisijā priekšlikumi par grozījumiem šādos Kohēzijas fonda projektu finanšu 
memorandos: 

- Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos; 
- Tehniskā palīdzība vides projektos Latvijā. 

Tehniskās palīdzības projekts 
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Šobrīd pēdējā izstrādes stadijā atrodas Kohēzijas fonda tehniskās palīdzības 
projekta pieteikums, kuru paredzēts nosūtīt izvērtēšanai Eiropas Komisijai š.g. 
maijā.  

  
Projektu īstenošana 
Lai gan Eiropas Komisijā ir apstiprināti 20 Kohēzijas fonda projekti vides 
nozarē (ar kopējo Kohēzijas fonda līdzfinansējumu 218 milj. eiro) un 14 
projekti transporta nozarē (ar kopējo Kohēzijas fonda finansējumu 312 milj.). 
Vienam projektam vides nozarē „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas 
upju baseinos” un vienam – transporta nozarē „Via Baltica autoceļa uzlabošana. 
Saulkrastu apvedceļa būvniecība uz Latvijas valsts galvenā autoceļa A1 no 
21,05 km (Lilaste) līdz 40,57 km (Skulte)” kavējas projektu uzsākšana. Pārējie 
projekti tiek īstenoti atbilstoši Eiropas Komisijas lēmumā vai finanšu 
memorandā noteiktajam. Diviem projektiem „Via Baltica ceļa uzlabošana 
(Paneiropas koridors I) no 13,0 km (Gauja) līdz 21,2 km (Lilaste)” un „Via 
Baltica autoceļa (Koridors I) uzlabojumi posmā Rīga – Ādaži (0,0 – 6,3 km)” 
Finanšu ministrijā ir iesniegti noslēguma ziņojumi. Turpinās arī projekta 
„Tehniskā palīdzība paplašinātās decentralizētās ieviešanas sistēmas (EDIS) 
ieviešanai ISPA pārvaldei Latvijā” īstenošana. 
 
Latvija šobrīd starp Eiropas Savienības dalībvalstīm atrodas pēdējā vietā, 
izvērtējot attiecību starp Kohēzijas fonda projektu apstiprinātajām saistībām un 
veiktajiem maksājumiem, jo 85% finanšu līdzekļu no saistību apjoma nav 
izmaksāti. 
 
Grozījumi Kohēzijas fonda ietvara dokumentā 
 Grozījumi Kohēzijas fonda ietvara dokumentā Eiropas Komisijai saskaņošanai 
tika nosūtīti 2005.gada 21.februārī. Eiropas Komisija atzinumu par tiem plāno 
iesniegt š.g. maijā. 
 
3. ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likums  
 
3.1. Eiropas Savienības struktūrfondu vadības likumprojekts 
Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu departaments ir izstrādājis Eiropas 
Savienības struktūrfondu vadības likumprojektu (turpmāk – likumprojekts).    
 
Likumprojekts ir izstrādāts, lai risinātu identificētās tiesiskās problēmas ES 
struktūrfondu apguvē: 
- noteiktu deleģējumu Ministru kabinetam izdot ārējus normatīvus aktus par 

struktūrfondu vadības jautājumiem; 
- noteiktu struktūrfondu vadībā iesaistīto institūciju izdoto lēmumu veidus, to 

apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību. 
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Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības rulli š.g. 24.martā, 31.martā, 5.aprīlī, 
14.aprīlī un 21.aprīlī notika starpinsitūciju saskaņošanas sanāksmes par 
likumprojektu. Š.g. 2.maijā Finanšu ministrija nosūtīja visām iesaistītajām 
institūcijām precizēto likumprojektu "Eiropas Savienības struktūrfondu vadības 
likums", š.g. 14.aprīļa starpministriju (starpinstitūciju) sanāksmes protokolu un 
š.g. 21.aprīļa starpministriju (starpinstitūciju) sanāksmes protokolu un izziņu par 
atzinumā sniegtajiem iebildumiem. Finanšu ministrija plāno iesniegt 
likumprojektu Ministru kabinetā š.g. maijā. 
 
3.2. Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projektu vadības likumprojekts 
Finanšu ministrijas Projektu vērtēšanas departaments ir izstrādājis likumprojektu 
„Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projektu vadības likums”. Likumprojekta 
mērķis ir izveidot efektīvu un caurskatāmu Kohēzijas fonda līdzekļu 
izmantošanas kārtību tā finansēto vides un transporta infrastruktūras projektu 
īstenošanai Latvijā.  
  
Likumprojekts nosaka Kohēzijas fonda projektu vadībā iesaistīto institūciju 
funkcijas, projektu sagatavošanas, apstiprināšanas, īstenošanas un uzraudzības 
kārtību, cik tālu to nenosaka Eiropas Savienības tiesību akti. Likumprojektā 
iekļauts arī deleģējums Ministru kabinetam izdot normatīvos aktus šajā jomā.  
  
Likumprojekts tika izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē š.g.14.aprīlī. Par 
likumprojekta tālāku virzību nav iebildumu septiņām Valsts sekretāru 
sanāksmes protokollēmumā noteiktajām institūcijām. Starpinstitūciju 
saskaņošanas sanāksmi plānots sasaukt š.g. maijā, saskaņoto likumprojektu 
plānots iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā š.g. jūnijā.  
 
Kohēzijas fonda vadības un kontroles sistēmas izveide Latvijā ir izstrādāta un 
apstiprināta Ministru kabineta 2005.gada 8.marta instrukcija Nr.2 „Kohēzijas 
fonda vadības un kontroles sistēmas uzraudzības instrukcija”. 
 

4. Informācijas un publicitātes pasākumi par ES fondiem 
 
4.1. Latvijas Televīzijas raidījums par ES struktūrfondiem - “Eirobusiņš” 

 
Sākot ar š.g. 4.martu, katru otro piektdienu Latvijas Televīzijas 1. programmā no 
plkst. 19:30 līdz 20:00 skatāms jauns raidījums par ES fondiem „Eirobusiņš.” 
Informatīvi izglītojošo raidījumu veido Latvijas televīzijas producenti sadarbībā 
ar Finanšu ministriju un pārējām struktūrfondu vadībā iesaistītajām institūcijām. 
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Raidījuma pamatmērķis ir sniegt informāciju un izglītot sabiedrību kopumā un 
atsevišķas tās grupas par struktūrfondu piedāvātajām iespējām, to apgūšanas 
mehānismiem un ieviešanas gaitu.  
 
Ēterā pārraidīts jau pirmo sešu raidījumu cikls „6 soļi l īdz projektam”, 
raksturojot katru no 6 soļiem, kas projekta pieteicējiem jāveic, pirms iespējams 
uzsākt struktūrfonda projekta īstenošanu: 
- (1) projekta idejas formulēšana; 
- (2) atbilstošas struktūrfondu aktivitātes piemeklēšana; 
- (3) aktivitātes vadlīniju izpētīšana; 
- (4) projekta sagatavošana un pēc konkursa izsludināšanas, tā iesniegšana; 
- (5) projekta izvērtēšana; 
- (6) līguma slēgšana par projekta īstenošanu. 
 
Nākamie 8 cikla raidījumi no 27.05.2005. līdz 14.10.2005. tiks veltīti 
struktūrfondu ieviešanas institūciju (Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras, 
Lauku atbalsta dienesta, Sabiedrības integrācijas fonda, Valsts reģionālās 
attīstības aģentūras, Centrālās finanšu un līgumu aģentūras, Sociālo 
pakalpojumu pārvaldes, Nodarbinātības valsts aģentūras un Profesionālās 
izglītības attīstības aģentūras) darbības atspoguļošanai. Pēc nākamo astoņu 
raidījumu cikla „Eirobusiņa” raidījumos paredzēts stāstīt arī par nozaru 
ministriju nacionālajām programmām – to mērķiem, veicamajiem uzdevumiem, 
izlietoto struktūrfondu finansējumu un sasniegtajiem rezultātiem, kā arī 
kohēzijas fonda ietvaros īstenotajiem projektiem. 
 
4.2. Radio raidījums “ES fondu atslēgas” 
Latvijas radio 1.programmā katru trešdienu plkst. 11.05-11.25 turpinās raidījums 
par ES fondiem „ES fondu atslēgas.” Gan radio, gan televīzijas raidījumi tiek 
arhivēti ES fondu mājas lapas www.esfondi.lv sadaļā „Radio un TV raidījumi”. 
4.3.Starptautiska konference „Eiropas Savienības reģionālās politikas virzība” 
25.-26.aprīlī Rīgā notika starptautiska konference „Eiropas Savienības 
reģionālās politikas virzība”, kuras mērķis bija izvērtēt reģionālo politiku ES un 
tās dalībvalstīs, iezīmēt galvenos izaicinājumus šajā jomā nākamajos gados. 
Konferencē piedalījās ES reģionālās politikas komisāre Danuta Hūbnere, politiķi 
un valsts pārvaldes iestāžu darbinieki no 24 ES dalībvalstīm. Preses konferencē 
žurnālisti tika informēti par ES reģionālās un finansēšanas politikas nākotni un 
sarunām par ES struktūrfondiem un Kohēzijas fondu pēc 2007.gada. 
 
5. Apmācības ES struktūrfondu vadībā iesaistītajām institūcijām 
ES struktūrfondu vadībā iesaistīto institūciju cilvēkresursu attīstības plāna 
ietvaros struktūrfondu vadošā iestāde – Finanšu ministrija ir izstrādājusi 
institūciju vienoto apmācību plānu 2005. gada I pusgadam, un ir uzsākušās 
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struktūrfondu vadībā iesaistīto institūciju apmācības par struktūrfondu vadības 
jautājumiem. Apmācības sagrupētas trīs programmās:  

- tieslietas (likumdošana) – kopā 5 apmācību kursi,  
- kvalitātes nodrošināšanas sistēma - kopā 4 apmācību kursi, 
- ES struktūrfondi - kopā 9 apmācību kursi.  

Līdz š.g. maijam jau īstenoti vairāki apmācību kursi, kuros piedalījušās visas 20 
ES struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas:  
Tieslietas (likumdošana): 
- Datu aizsardzība un valsts noslēpuma aizsardzība iestādē saskaņā ar ES 

normām struktūrfondu ieviešanā 
- Komercdarbības atbalsta kontroles sistēma 
Kvalitātes nodrošināšanas sistēma: 
- Risku analīze un vadība 
ES struktūrfondi: 
- ES reģionālā politika un strukturālie instrumenti, ES pamatnostādnes, 

institūcijas un to sadarbība ar nacionālajām institūcijām 
- Ar ES struktūrfondiem saistītā normatīvā bāze ES un LR. 
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