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Informatīvā ziņojuma par Eiropas Savienības finanšu resursu 

(struktūrfondu un Kohēzijas fonda) apguvi 

 

Šajā ziņojumā iekļauta informācija par 2004.-2006.gada un 2007.-2013.gada plānošanas 

periodu Eiropas Savienības (turpmāk – ES) struktūrfondu (turpmāk – SF) un Kohēzijas fonda 

(turpmāk – KF) apguves gaitu 2009.gada 1.ceturksnī, par progresu abu plānošanas periodu SF 

un KF (turpmāk kopā - ES fondu) apguvē līdz 2009.gada 31.martam, kā arī iekļauti finanšu 

disciplīnas priekšlikumi ES fondu apguves veicināšanai un vienlaicīgi valsts budžeta līdzekļu 

efektīvākai un caurspīdīgākai izlietošanai. Ņemot vērā nepieciešamību paātrināt finanšu 

plūsmu lai, pirmkārt, atslogotu finansiālo slogu gan finansējuma saņēmējiem, gan valsts 

budžetam un, otrkārt, veicinātu Saprašanās memorandā ar starptautiskajiem  aizdevējiem 

noteiktos maksājumu finansējuma saņēmējiem mērķus, ir sagatavots protokollēmuma projekts 

ar konkrētiem uzdevumiem.  Iepriekšējais Finanšu ministrijas sagatavotais informatīvais 

ziņojums izskatīts Ministru kabineta2009.gada 3.martā sēdē. (prot.Nr.15, 25.§). 

 

1. 2004.-2006.gada plānošanas perioda ES fondu apguve 

1.1. SF apguves finanšu rādītāji līdz 2009.gada 31.martam un noslēguma 

process 

1.1.1. Finanšu apguve 

2009.gada 1.ceturksnī ir noslēgusies maksājumu finansējuma saņēmējiem veikšana. SF 

atmaksas finansējuma saņēmējiem ir 463,2 milj. latu jeb 105,4% no ES piešķīruma. Eiropas 

komisijā (turpmāk – EK) deklarēti 394,2 milj. latu jeb 89,7% no ES piešķīruma, savukārt no 

EK saņemti maksājumi 347,3 milj. latu apmērā, jeb 79,0% no ES piešķīruma, kas kopā ar 

saņemtajiem EK avansa maksājumiem veido 95% no kopējā ES piešķīruma, kas ir maksimāli 

iespējamais apjoms līdz programmas slēgšanai (5% ir EK noslēguma maksājums) (Skat. 

grafiku Nr.1). 

Salīdzinot esošos apguves datus ar iepriekšējā ziņojuma datiem (līdz 2008.gada 

31.decembrim), ievērojams maksājumu pieaugums ir vērojams Eiropas Reģionālās attīstības 

fonda (turpmāk – ERAF) ietvaros, kas salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni ir pieaudzis par 

9,6% un sasniedza 107,0% no ERAF piešķīruma. Pārējos fondos veikto atmaksu apmērs nav 

palielinājies, jo iepriekšējā ceturksnī visi projekti jau tika pabeigti un visi iespējamie 

maksājumi finansējuma saņēmējiem veikti. Savukārt, Eiropas Lauksaimniecības virzības un 

garantiju fonda (turpmāk – ELGVF) projektos veiktās atmaksas ir pat samazinājušās, kas 

skaidrojams ar debitoru veiktajām atmaksām pārskata periodā. Kopumā secināms, ka katra 

fonda ietvaros ir iespēja deklarēt un atgūt no EK 100% SF piešķīrumu, kas iespējams, lielā 

mērā pateicoties iepriekšējiem valdības lēmumiem uzņemties virssaistības papildu projektu 

sekmīgai īstenošanai, kā arī atsevišķu neatbilstoši veikto izdevumu aizstāšanai. Detālāku 

informāciju par 2004-2006.gada plānošanas perioda ES struktūrfondu finanšu plūsmu lūdzam 

skatīt 1.pielikuma 1.tabulā. 

Šobrīd notiek programmas noslēguma procedūra, tai skaitā noslēguma dokumentu 

gatavošana, pārbaužu, auditu veikšana, atsevišķu izdevumu attiecināmības problēmjautājumu 

risināšana. SIA „Ernst&Young Baltic”  ir veicis neatkarīgu izvērtējumu par ESF ietvaros 

pamatojamo administratīvo izdevumu summu 2004.-2006.gada plānošanas periodā. Pirms 

gala lēmuma pieņemšanas par piemērojamo finanšu korekciju Finanšu ministrija izvērtējuma 

rezultātus pašreiz skaņo ar Eiropas Komisiju.  
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Grafiks Nr.1 „2004.-2006.gada plānošanas perioda ES struktūrfondu apguve (pilnā finanšu 

plūsma) līdz pārskata perioda beigām” 

 

 

1.1.2. SF investīciju fiziskie sasniegumi  

Fizisko rādītāju progress Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēto pasākumu  ietvaros 

3.1.pasākuma Nodarbinātības veicināšana ietvaros ir veiktas atmaksas struktūrfonda 

finansējuma saņēmējiem 33,35 milj.latu apmērā. Pasākuma ietvaros no 01.01.2004. līdz 

31.12.2008. atbalstītas 54 112 personas t.i., bezdarbnieki un darba meklētāji, darbinieki un 

komersanti. 3.1.3.aktivitātes Apmācības un konsultācijas komercdarbības un 

pašnodarbinātības uzsācējiem ietvaros apmācīti 998 cilvēki un 237 cilvēki pēc šo apmācību 

saņemšanas uzsākuši komercdarbību vai kļuvuši par pašnodarbinātajiem, savukārt 3.1.1.2. 

apakšaktivitātes Nodarbināto pārkvalifikācijas un kvalifikācijas paaugstināšanas 

veicināšana, nodrošinot uz nozari orientētas apmācības ietvaros apmācīti 3 992 cilvēki. 

3.2.pasākuma Izglītības un tālākizglītības attīstība ietvaros ir veiktas atmaksas struktūrfonda 

finansējuma saņēmējiem 35,84 milj.latu apmērā. Pasākuma ietvaros no 01.01.2004. līdz 

31.12.2008. atbalstīti 148 projekti, kuru ietvaros tiek  izstrādātas jaunas studiju programmas 

un uzsākta to īstenošana (augstākās izglītības studiju programmas zinātņu un tehnoloģiju 

ietilpīgās nozarēs un profesionālās izglītības studiju programmas ekonomikai svarīgās 

nozarēs), 36 projekti, kas vērsti uz jauniešu ar speciālām vajadzībām  integrēšanu. Šajā 

periodā ir arī apmācīts 23 391 pedagogs, doktorantūras vai pēcdoktorantūras studijas 

pabeiguši 673 cilvēki, 2 612 cilvēki pabeiguši pieaugušo tālākizglītības kursus, 4 560 vidējās 

profesionālās izglītības iestāžu un augstākās izglītības iestāžu studentu pabeiguši mācību 

praksi, kā arī apmācīti 808 sociālo partneru pārstāvji.  



 

FMzino_180509_ES_fondi; Par Eiropas Savienības finanšu resursu (struktūrfondu un Kohēzijas fonda) apguvi 

6 

3.3. pasākuma Sociālās atstumtības mazināšana ietvaros ir veiktas atmaksas struktūrfonda 

finansējuma saņēmējiem 20,88 milj.latu apmērā. Pasākuma ietvaros no 01.01.2004. līdz 

31.12.2008. kopumā atbalstu saņēmuši 26 316 cilvēki. No tiem, kuri beiguši speciālas 

apmācības vai saņēmuši pārkvalifikācijas, 9 691 cilvēks ir spējis saglabāt darba vietu vismaz 

6 mēnešus pēc projekta beigām, kas ir 88 %  no darbā iekārtojušos personu skaita (darba tirgū 

iekļāvušās - 10 976 personas, darba vietu saglabājušas – 9 691 personas). 

Fizisko rādītāju progress Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansēto pasākumu  

ietvaros 

1.1.pasākuma Vides infrastruktūras uzlabošana un tūrisma veicināšana ietvaros ir veiktas 

atmaksas finansējuma saņēmējiem 45,3 milj. latu apmērā. Pasākuma ietvaros ir uzlabotas 138 

ūdens pakalpojumu sistēmas (piem., Ūdenssaimniecības attīstība Liepupes pagasta Tūjas 

ciemā, Maģistrālie ūdensvada un sadzīves kanalizācijas tīkli Jaunmārupē u.c.) un slēgtas un 

rekultivētas atkritumu izgāztuvju teritorijas 78,43 ha plātībā (piem., Daugmales pagasta 

atkritumu izgāstuves "Līves" (Geriņi) rekultivācija,  Liepas pagasta atkritumu izgāztuves 

"Grīviņi" rekultivācija u.c.). Turklāt ir ieviesti 43 rajonu siltumapgādes sistēmas uzlabošanas 

projekti, kā arī 11 tūrisma infrastruktūras vai kultūras un vēsturiskā mantojuma saglabāšanas 

projekti (piem., Bauskas pils iekļaušana kultūrtūrisma apritē, Tūrisma infrastruktūras 

pilnveidošana Rundāles pils ansamblī u.c.). 

1.2.pasākumā Pieejamības un transporta sistēmas attīstība ir veiktas atmaksas par 70,2 milj. 

latu un kopumā ir atjaunoti 10 tilti un 159,49 km ceļu. Turklāt ir modernizēti 68 

elektrovilcienu vagoni kapitālo remontu laikā, modernizētās 23 drošības sistēmas 

elektrovilcienu galvas vagoniem tekošo  remontu laikā, kā arī rekonstruēti moli Skultes ostā 

un Mērsraga ostā. 

1.3.pasākuma Informācijas un sakaru tehnoloģiju attīstība ietvaros atmaksas finansējuma 

saņēmējiem ir veiktas 14,6 milj. latu apmērā, savukārt ir uzstādīti 517 publisko interneta 

pieejas punkti. Savukārt sakarā ar platjoslu sakaru infrastruktūras attīstību lauku apvidos 

sekmēts interneta lietotāju palielinājums, kas uz 1000 iedzīvotājiem ir 30%. 

1.4.pasākumā Izglītības, veselības aprūpes un sociālās infrastruktūras attīstība atmaksas 

finansējuma saņēmējiem ir veiktas par 27,3 milj. latu. Pasākuma ietvaros veselības aprūpes 

jomā ir uzlabota infrastruktūra 9 primārajās veselības aprūpes centros, 19 veselības aprūpes 

iestādēs ir atjaunotas neatliekamās medicīniskās palīdzības telpas, kā arī iegādātas 20 jaunas 

operatīvās neatliekamās medicīniskās palīdzības automašīnas. Izglītības nozarē ir atjaunotas 

un ar modernizētu tehnoloģisku mācības aprīkojumu un infrastruktūru nodrošinātas 34 

izglītības iestādes. Turklāt kopumā tika uzlabota un pilnveidota 77 sociālo pakalpojumu 

sniedzēju un nodarbinātības politikas institūciju infrastruktūra.   

2.1.pasākuma Atbalsts inovāciju attīstībai ietvaros ir izstrādāti 37 pilotmodeļi, tai skaitā SIA 

Aerodium „Mobilā gaisa tuneļa prototipa izstrāde”, kā arī trīs jaunas paaudzes zāles pļāvēju 

prototipu izstrāde uzņēmumā SIA "Zieglera Mašīnbūve". 

2.2.pasākuma Uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstība ietvaros atbalstīti 446 uzņēmumi, 

tajā skaitā sniegts atbalsts uzņēmējiem īpaši atbalstāmajās teritorijās (173 uzņēmumi), kā arī 

sniegts atbalts ražošanas procesu un produktu modernizēšanai, saskaņā ar tirgus prasībām un 

standartiem. 

2.3.pasākuma Atbalsts mazās un vidējās uzņēmējdarbības veicināšanai ietvaros sniegts 

atbalsts MVU, gan līdzdalībai starptautiskajos gadatirgos gan ārējo konsultāciju pakalpojumu 

un pieredzes apmaiņai. Atbalstīti 654 uzņēmumi. 
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2.4.pasākuma Pieeja finansējumam maziem un vidējiem uzņēmumiem ietvaros piešķirti 

aizdevumi, garantijas  un veiktas riska kapitāla investīcijas dažādās jomās – metālapstrādē, 

kokrūpniecībā, pakalpojumu sfērā. Atbalstu saņēmuši 332 uzņēmumi. 

2.5.pasākuma Atbalsts lietišķās zinātnes attīstībai valsts zinātniskajās institūcijās atbalstīti 

projekti visdažnedažādākajās nozarēs: gan pētījuma projektam „Koksnes biomasas vietējo 

resursu racionāla izmantošana siltuma ražošanai kombinētā koksnes un gāzveida kurināmā 

degšanas procesā”, gan arī pētījuma projektam „Gēnu polimorfismu profila izstrāde 

kardiovaskulārā un diabēta riska novērtēšanai”. 

Fizisko rādītāju progress Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda 

virzības daļas  finansēto pasākumu  ietvaros 

4.1.pasākuma Investīcijas lauksaimniecības uzņēmumos ietvaros atmaksas finansējuma 

saņēmējiem ir veiktas 22,2 milj. latu apmērā un kopumā ir atbalstīti 703 lauksaimniecības 

uzņēmumi.  

Savukārt 4.2. pasākumā Atbalsts jaunajiem zemniekiem atmaksas finansējuma saņēmējiem ir 

veiktas 3,6 milj. latu apmērā un atbalstīti 298 jaunizveidoti lauksaimniecības uzņēmumi. 

4.3.pasākuma Lauksaimniecības produktu pārstrādes un mārketinga uzlabošana ietvaros 

finansējuma saņēmējiem atmaksas ir veiktas 13,7 milj. latu apmērā, līdz ar to ir atbalstīti 28 

pārstrādes uzņēmumi. 

4.4.pasākuma Lauku teritoriju pārveidošanās un attīstības veicināšana ietvaros atmaksas 

finansējuma saņēmējiem ir veiktas par 18,5 milj. latu. Pasākuma ietvaros ir uzbūvētas, 

atjaunotas vai rekonstruētas meliorācijas sistēmas 396,47 km garumā un atbalstīti 336 

dažādošanas projekti (4.4.3.aktivitātes Lauksaimniecisko un lauksaimniecībai tuvu aktivitāšu 

dažādošana projekti, piem., Zirgu staļļa ar manēžu būvniecība Ezerniekos, Nožogojuma un 

dīķu ierīkošana, tehnikas iegāde savvaļas dzīvnieku dārza izveidei Rīgas rajona Mores 

pagastā, Briežu dārza izveide Limbažu rajona Katvaru pagastā u.c.). Papildus ir atbalstīti 306 

uzņēmumi ar dažādotu darbību un 1 lauksaimnieku konsultāciju un saimniecību 

paplašināšanās pakalpojumu projekts. 

4.5.pasākumā Mežsaimniecības attīstība atmaksas ir veiktas 6 milj. latu apmērā, turklāt ir 

apmežotas platības 3 631,80 ha apmērā un ieviestas 542 kvalitatīvas un augstražīgas 

mežizstrādes, meža augsnes sagatavošanas un koksnes pirmapstrādes tehnikas vienības. 

4.6.pasākuma Vietējo rīcību attīstība ietvaros atmaksas finansējuma saņēmējiem ir veiktas 1,6 

milj. latu apmērā, līdz ar to ir izveidotas un atbalstītas 17 partnerības, t.i. noslēgti 17 līgumi 

par integrēto lauku attīstības izmēģinājuma stratēģiju ieviešanu. 

4.7.pasākumā Apmācības atmaksas ir veiktas 1,3 milj. latu apmērā, atbalstot profesionālo 

izglītību, uzlabojot lauksaimnieku, mežsaimnieku un pārējo lauksaimniecības un 

mežsaimniecības darbībā un pārveidē iesaistīto personu profesionālās iemaņas un kompetenci. 

Kopumā  apmācības pasākumos piedalījušās 50 962 personas. 

Fizisko rādītāju progress Zivsaimniecības vadības finansēšanas instrumenta pasākumu  

ietvaros 

4.8.pasākuma Zvejas intensitātes sabalansēšana ietvaros finansējuma saņēmējiem ir veiktas 

atmaksas 9,9 milj. latu apmērā. Pasākuma ietvaros ir sagriezti 70 zvejas kuģi, kā arī 9 zvejas 

kuģi ir nodoti izmantošanai citiem mērķiem. 

4.9.pasākuma Flotes atjaunošana un zvejas kuģu modernizēšana ietvaros atmaksas ir veiktas 

243 tūkst. latu apmērā un ir atbalstīta 57 zvejas kuģu modernizēšana. 

4.10.pasākuma Zvejas un akvakultūras produktu apstrādes un mārketinga, zvejas ostu 

aprīkojuma un akvakultūras attīstība ietvaros atmaksas finansējuma saņēmējiem ir veiktas 6,1 
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milj. latu apmērā. Pasākuma ietvaros ir modernizēti 28 zivju apstrādes uzņēmumi un 5 ostas, 

kā arī atbalstīti 23 akvakultūras uzņēmumi.  

Savukārt 4.11.pasākuma Piekrastes zvejas attīstība, sociāli ekonomiskie pasākumi, atbalsts 

zvejas aktivitāšu pagaidu pārtraukšanai un citas finansiālas kompensācijas, noieta tirgu 

apgūšanas veicināšana un atbalsts ražotāju organizācijām ietvaros atmaksas finansējuma 

saņēmējiem ir veiktas 1,5 milj. latu apmērā un atbalstu kopumā ir saņēmuši 205 zvejnieki.  

 

1.1.3. SF noslēguma process  

2009.gada 18.februārī EK ir pieņēmusi lēmumu par izdevumu attiecināmības beigu datuma 

pagarinājumu līdz 2009.gada 30.jūnijam. Minētais lēmums Latvijai ļauj minimizēt SF 100% 

apguves riskus un kvalitatīvāk sagatavot noslēguma dokumentus. Attiecīgi Finanšu ministrija 

sagatavoja grozījumus Ministru kabinetu noteikumos
1
, kuri tika apstiprināti Ministru kabinetā 

2009.gada 31.martā un kas paredz noslēgumu izdevumu deklarācijas iesniegšanu Valsts kasē 

līdz 2009.gada 10.jūlijam, savukārt noslēguma dokumentu iesniegšanu EK līdz 2010.gada 

30.septembrim. Vienlaikus, pamatojoties uz EK publicētajiem skaidrojumiem par 2004.- 

2006.gada plānošanas perioda slēgšanas procesu, tiek paredzēta iespēja iekļaut izdevumu 

deklarācijā visus atbilstoši nosacījumiem SF projektu ietvaros veiktos izdevumus, pārsniedzot 

SF piešķīrumu, kā rezervi gadījumiem, ja slēgšanas procesā tiktu atklāti neatbilstoši veikti 

izdevumi.   

Ņemot vērā iepriekš minēto, tika aktualizēts un Vadošās iestādes vadītajā SF slēgšanas darba 

grupā saskaņots SF programmas slēgšanas grafiks ar šādiem galvenajiem turpmākiem soļiem: 

1) Līdz 2009.gada 10.jūlijam Finanšu ministrija Valsts kasē iesniedz otrā līmeņa 

starpniekinstitūciju sagatavotās noslēguma izdevumu deklarācijas ar vadošas iestādes 

apliecinājumu. 

2) 2009.gada 13.jūlijā Neatkarīgā struktūrvienība (Finanšu ministrijas Finanšu 

kontroles departaments) sāk noslēguma izdevumu deklarācijas neatkarīgu pārbaudi un 

atzinuma sagatavošanu saskaņā ar ES normatīvo aktu prasībām. Šīs pārbaudes mērķis ir 

sagatavot neatkarīgu atzinumu par to, vai SF programma Latvijā visos līmeņos ieviesta 

atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Atzinums iesniedzams EK kopā ar noslēguma 

dokumentiem. 

3) Saskaņā ar slēgšanas darba grupas plānu noslēguma ziņojumu paredzēts 

apstiprināt uzraudzības komitejā 2010.gada maijā. 

4) Noslēguma ziņojums, noslēguma izdevumu deklarācija un apliecinājums par 

noslēguma izdevumu deklarāciju, kā arī Neatkarīgās struktūrvienības atzinums jāiesniedz 

EK līdz 2010.gada 30.septembrim. Taču saskaņā ar slēgšanas darba grupas grafiku 

minētos dokumentus paredzēts iesniegt EK līdz 2010.gada 30.jūnijam. EK uz šo 

dokumentu pamata lemj par noslēguma maksājuma veikšanu dalībvalstij. Ņemot vērā ES 

regulējumu, ka līdz noslēguma dokumentu pārbaudei EK neatmaksā vairāk nekā 95% no 

piešķirtā SF finansējuma, noslēguma maksājuma apjoms potenciāli ir vismaz 5% no SF 

piešķīruma, kas Latvijai būtu 22 milj. latu. Ņemot vērā līdzšinējo praksi EK noslēguma 

maksājumu vekšanā, noslēguma maksājums sagaidāms ne ātrāk kā 2011-2012 gadā, kas 

atkarīgs no EK pozitīvas pārliecības gūšanas par atbilstoši veiktiem izdevumiem, 

pamatojoties galvenokārt uz dažādu auditu secinājumiem un trūkumu atbilstošu 

novēršanu, auditu ieteikumu slēgšanu.  

                                                 
1
 Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumi Nr.494 „Eiropas Savienības struktūrfondu finanšu vadības 

nodrošināšanas kārtība”; Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumi Nr.538 „Kārtība, kādā Eiropas 

Savienības struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina struktūrfondu finanšu kontroli un auditu” 
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1.1.4. Valsts budžeta līdzekļu izlietojums  

2009.gada 1.ceturksnī, kā arī 2009.gadā valsts budžetā plānoto izdevumu izpilde īstenojusies 

par 99,0%. Līdz 2009.gada 31.martam veikti izdevumi 26,7 milj. latu apmērā, savukārt 

atmaksas pamatbudžetā ir 20,3 milj. latu. Atmaksas veiktas ERAF ietvaros no Finanšu 

ministrijas plānotā budžeta (skat. 1.pielikuma 3.tabulu). 

 

1.1.5. Neatbilstoši veiktie izdevumi no valsts budžeta 

Kopējais neatbilstoši veikto izdevumu apjoms 2009.gada 1.ceturksnī ir bijis 1,7 milj. latu 

(t.sk. ERAF 1,0 milj. latu) jeb 0,42% no kopējā publiskā finansējuma (0,56% no kopējā 

ERAF finansējuma. Savukārt kopējais neatbilstoši veikto izdevumu apjoms valsts budžeta 

iestādēs jau sasniedzis 7,8 milj. latu (t.sk. ERAF 5,7 milj. latu).  Detālu konstatēto 

neattiecināmo izdevumu no valsts budžeta iestādēm aktivitāšu un ministriju griezumā lūdzu 

skatīt 1.pielikuma 5.tabulā. 

2009.gada 1.ceturksnī visvairāk valsts budžeta iestāžu neatbilstoši veikto izdevumu konstatēts 

Ekonomikas ministrijas pārziņā esošajās aktivitātēs jeb 1,1 milj. latu (t.sk. ERAF 0,6 milj. 

latu.), Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošajās aktivitātēs – 233,6 tūkst. latu (t.sk. 

ERAF 179,9 tūkst. latu). 

Ievērojami mazāk neatbilstoši veikto izmaksu ir konstatēts Īpašu uzdevumu ministra 

elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta (47 165 latu, t.sk. ERAF 35 373 latu), Satiksmes 

ministrijas (34 744 latu, t.sk. ERAF 26 058 latu), Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu 

ministrijas (105 483 latu, t.sk. ERAF 57 910 latu), Vides ministrijas (2 065 latu, t.sk. ERAF 1 

973latu), Labklājības ministrijas (15 473 latu, t.sk. ERAF 12 278 latu) un Veselības 

ministrijas (4 131 latu, t.sk. ERAF 1 973 latu) pārziņā esošajās aktivitātēs. 

Viens no būtiskākajiem neatbilstoši veikto izdevumu rašanās iemesliem visā plānošanas 

periodā ir iepirkumu procedūru reglamentējošo normatīvu aktu prasību neievērošana. Bez 

tam, ir gadījumi, kad projektos attiecināmos izdevumos tiek iekļauti izdevumi, kas aktivitātes 

ietvaros netiek atbalstīti.  

Lai samazinātu neattiecināmo izdevumu rašanos, pirmā un otrā līmeņa starpniekinstitūcijas 

2004.-2006.gada plānošanas perioda regulāri sniedza konsultācijas, organizēja seminārus un 

apmācības finansējuma saņēmējiem, tai skaitā, par iepirkuma jautājumiem. Finanšu ministrija 

sniedz skaidrojošus materiālus, metodiskus norādījumus, kā arī aktīvi komunicē ar EK par 

jautājumu interpretāciju un Latvijas pozīcijas aizstāvēšanu iespēju robežās. 

Lai 2007.-2013.gada plānošanas periodā novērstu neattiecināmo izdevumu rašanos 

iepirkuma procedūras neievērošanas dēļ, Iepirkumu uzraudzības birojs (turpmāk - IUB) 

veic iepirkuma pirmspārbaudes. Jāatzīmē, ka 2009.gada 23.aprīlī notika vadošās iestādes 

sadarbībā ar EK un IUB organizētais seminārs par sarunu procedūras piemērošanu, 

iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu, ES fondu projektiem, kurā tika skaidroti 

EK direktīvu (Eiropas Parlamenta Un Padomes Direktīva 2004/18/EK; Eiropas 

Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/17/EK) par publiskiem iepirkumiem 

piemērošanas nosacījumi un problēmjautājumi neattiecināmo izdevumu rašanās 

novēršanai. 

Savukārt, ESF ietvaros 2009.gada 1.ceturksnī no Valsts izglītības attīstības aģentūras saņemta 

informācija par vairākos ESF projektos neatbilstoši veiktu valsts budžeta līdzekļu izlietojumu 

461 tūkst. latu apmērā, kas konstatēti, veicot SF pieprasījumu atmaksu, un nav deklarēti EK 

(salīdzinoši iepriekšējā ceturksnī Valsts Izglītības attīstības aģentūra (turpmāk – VIAA) 

ziņojusi par neatbilstoši veiktiem valsts budžeta izdevumiem 0,8 milj. latu apmērā). Turklāt 

443 tūkst. latu ir Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo iestāžu neatbilstoši veiktie 
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izdevumi un 1,8 tūkst. latu ir Zemkopības ministrijas padotībā esošu iestāžu neatbilstoši 

veiktie izdevumi. 

 

1.1.6. Konstatētās neatbilstības 

Saskaņā ar Ministru kabineta2006.gada 27.jūnija noteikumiem Nr.544 „Kārtība, kādā ziņo par 

struktūrfondu finansēto projektu ieviešanā konstatētajām neatbilstībām un pieņem lēmumu 

piešķirtā finansējuma izlietojumu” Finanšu ministrija Eiropas krāpšanas apkarošanas birojam 

2008.gadā kopumā ir nosūtījusi 12 sākotnējos neatbilstību ziņojumus ERAF ietvaros par 

neattiecināmo izmaksu summu 1 843 962 latu apmērā, 6 sākotnējos neatbilstību ziņojumus 

ESF ietvaros par neattiecināmo izmaksu summu 129 232 lati un 4 sākotnējos neatbilstību 

ziņojumus ELVGF ietvaros par neattiecināmo izmaksu summu 445 059 lati, kā arī 1 

sākotnējo neatbilstību ziņojumu ZVFI ietvaros par neattiecināmo izmaksu summu 9 723 lati.  

ERAF ietvaros par iepriekš ziņotajiem neatbilstību gadījumiem ir jāatgūst 201 644 lati, ESF 

ietvaros ir jāatgūst 120 045 lati, savukārt ELVGF un ZVFI ietvaros - par visu augstāk minēto 

summu (attiecīgi 445 059 lati un 9 723 lati), līdz ar to kopumā par 2008.gadā Eiropas 

krāpšanas apkarošanas birojam ziņotajiem neatbilstību gadījumiem ir jāatgūst 776 471 lati.   

Papildus Finanšu ministrija ir nosūtījusi 10 progresa neatbilstību ziņojumus ERAF ietvaros un 

14 progresa neatbilstību ziņojumus ELVGF ietvaros. 

Kā galvenos neatbilstību iemeslus var minēt iepirkumu procedūru reglamentējošo normatīvu 

aktu prasību neievērošanu, finansējuma saņēmēja bankrota un maksātnespējas gadījumus. 

    

1.2. KF apguves finanšu un fiziskais progress līdz 2009.gada 31.martam  

1.2.1. KF finanšu apguve 

Projektu izpildītājiem izmaksāti 474,9 milj. eiro jeb 66,8% no KF finansējuma. EK deklarēti 

545,9 milj. eiro jeb 76,8% no KF finansējuma un saņemti 521,2 milj. eiro jeb 73,3%. 

Detālāku informāciju par 2004.-2006.gada plānošanas perioda ES KF finanšu plūsmu skatīt 

1.pielikuma 2.tabulā. 

Tā kā liela daļa KF projektu tiks ieviesti līdz 2010.gada beigām, šobrīd sasniegtie apguves 

rādītāji vērtējami kā apmierinoši un kopumā situācija tiek kontrolēta, īpašu uzmanību 

pievēršot atsevišķiem paaugstināta riska projektiem gan operatīvā darbā, gan augstākā līmeņa 

vadības sanāksmēs un KF uzraudzības komitejas sēdēs (skat. grafiku Nr.2). 

1.2.2. KF projektu ieviešana 

Vides nozarē KF finansējums ir piešķirts 26 projektiem. Līdz 2008.gada 31.martam tikai divi 

projekti ir īstenoti pilnā apjomā un no EK saņemti noslēguma maksājumi par kopējo KF 

finansējumu 2,6 milj. latu. Ņemot vērā, ka iepriekšējā pārskata perioda beigās Finanšu 

ministrijā tika iesniegti noslēguma dokumenti projektam Ūdenssaimniecības attīstība 

Rēzeknē, nākamajā pārskata periodā ir plānots pieprasīt EK noslēguma maksājumu 1,3 

milj.latu apmērā. Savukārt deviņos projektos ir noslēgušies būvdarbi un ir pieprasīti EK 

noslēguma maksājumi 9,9 milj. latu apmērā. Turpinās 14 projektu īstenošana par kopējo KF 

finansējumu 186,5 milj.latu apmērā jeb 56,4% no nozarei apstiprinātā finansējuma.  

Transporta nozarē KF finansējums ir piešķirts 18 projektiem. Līdz 2008.gada 31.martam 

septiņi projekti ir īstenoti pilnā apjomā un no EK saņemti noslēguma maksājumi par kopējo 

KF finansējumu 28,0 milj. latu.  Pārskata periodā Finanšu ministrijā ir iesniegti noslēguma 

dokumenti projektiem Skrejceļa pagarināšana un apgaismojuma sistēmas rekonstrukcija 

starptautiskajā lidostā „Rīga” un Saulkrastu apvedceļa būvniecība un Via Baltica autoceļa 
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uzlabojumi no km 21,05 (Lilaste) līdz km 40,57 (Skulte) uz valsts galvenā autoceļa A1 (Rīga- 

Ainaži), kuriem nākamā pārskata perioda beigās ir plānots pieprasīt EK noslēguma 

maksājumus 5,1 milj. latu apmērā. Turpinās 9 projektu īstenošana par kopējo KF finansējumu 

180,3 milj.latu apmērā jeb 52,6% no nozarei apstiprinātā finansējuma. 

Grafiks Nr.2 „2004.-2006.gada plānošanas perioda Kohēzijas fonda apguve (pilnā finanšu 

plūsma) līdz pārskata perioda beigām” 

 

  

Tehniskās palīdzības vadošajai iestādei finansējums (projekts „Tehniskā palīdzība 

vadošajai iestādei Latvijā”) tiek izmantots kā viens no instrumentiem KF projektu problēmu 

risināšanā. 

Lai tehniskās palīdzības līdzekļus izmantotu maksimāli lietderīgi, iepriekšējā pārskata periodā 

tika izsludināts un pārskata periodā noslēdzās atklāts konkurss par izmaksu-ieguvumu 

analīzes pārrēķina (aktualizācijas) veikšanu KF projektos (četriem SM un četriem VIDM 

kompetencē esošajiem projektiem). Šāds iepirkums tika veikts, ņemot vērā EK prasību kopā 

ar noslēguma dokumentāciju iesniegt EK aktualizētu izmaksu-ieguvumu analīzes 

dokumentāciju visiem projektiem, kuriem ir bijis izmaksu pieaugums, lai pārliecinātos par 

piešķirtā KF atbalsta pamatotību. 

Vēl no tehniskās palīdzības vadošajai iestādei līdzekļiem plānots finansēt Rīgas un Pierīgas 

mobilitātes plāna izstrādi par kopējo finansējumu 702 tūkst. latu apmērā, kā arī augsta līmeņa 

eksperta konsultāciju pakalpojumus projekta Vilcienu kustības vadības sistēmas 

modernizācija ātrākai fiziskā progresa nodrošināšanai par kopējo finansējumu 105 tūkst. latu 

apmērā.  

Attiecībā uz Rīgas un Pierīgas mobilitātes plāna izstrādi, pārskata periodā konsultants SIA 

„IMINK” veica darbu pie pirmā ceturkšņa ziņojuma Rīgas un Pierīgas mobilitātes plāna 

izstrādes vadība sagatavošanas, kurš Satiksmes ministrijā tika apstiprināts 2009.gada aprīļa 

sākumā. Saskaņā ar ceturkšņa ziņojumā norādīto informāciju SM 2009.gada otrajā ceturksnī ir 
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jānodrošina iepirkuma konkursa Rīgas un Pierīgas mobilitātes plāna un rīcības programmas 

izstrāde izsludināšana un iepirkuma līguma noslēgšana. Rīgas un Pierīgas mobilitātes plāna 

savlaicīga izstrāde ir konceptuāli svarīga 2007.-2013.plānošanas perioda lielo infrastruktūras 

projektu, kurus plānots īstenot Rīgas un Pierīgas teritorijās, apstiprināšanai EK. Kamēr nebūs 

izstrādāts Rīgas un Pierīgas mobilitātes plāns, EK lielos projektus neapstiprinās.  

Attiecībā uz iepirkumu eksperta konsultācijām projektā Vilcienu kustības vadības sistēmas 

modernizācija, Satiksmes ministrija pārskata periodā uzsāka darbu pie iepirkuma dokumentu 

nolikuma sagatavošanas. Saskaņā ar darba uzdevumu paredzēts, ka neatkarīgais eksperts 

sniegs atbalstu pasūtītājam SM tehnisko (pasūtītāja tehnisko prasību izvērtējums attiecībā uz 

sistēmas drošību, ņemot vērā plānotās izmaiņas darbu līguma apjomos) un līgumisko 

jautājumu risināšanā, kā arī rekomendācijas šajos jautājumos. Iepirkuma konkursu un līgumu 

plānots noslēgt 2009.gada 2.ceturksnī. 

 

1.2.3. KF projektos sasniegtie fiziskie rādītāji  

No 2008.gada 1.janvāra līdz 2009.gada 31.martam ir pabeigti darbi deviņos KF projektos, no 

tiem divos projektos satiksmes nozarē un septiņos projektos vides nozarē. Ņemot vērā, ka KF 

gadījumā, katram projektam fiziskie rādītāji projekta finanšu memorandā/ EK lēmumā tiek 

noteikti individuāli, zemāk norādīti sasniegtie fiziskie rādītāji katram pabeigtajam KF 

projektam individuāli. 

Skrejceļa pagarināšana un apgaismojuma sistēmas rekonstrukcija starptautiskajā lidostā 

„Rīga” 

Projekta realizācijas ietvaros izbūvēts skrejceļa pagarinājums 650 m garumā, īstenota 

apgaismojuma sistēmas rekonstrukcija. Tāpat no jauna tika izbūvēta iepriekšējā virszemes 

notekūdeņu savākšanas sistēma.  

Saulkrastu apvedceļa būvniecība un Via Baltica autoceļa uzlabojumi no km 21.05 (Lilaste) 

līdz km 40.57 (Skulte) uz valsts galvenā autoceļa A1 (Rīga Ainaži) 

Projekta ietvaros tika izbūvēts jauns ceļš Saulkrastu centra apbraukšanai ilgtermiņa 

perspektīvā ar divu joslu brauktuvi (kopējais garums – 20,22km). Lai jauno apvedceļu 

iekļautu esošajā ceļu tīklā, tika atjaunoti 6 valsts nozīmes ceļu posmi (savienojošie ceļi, otrās 

šķiras ceļi), kā arī tika atjaunots 110kV elektropārvades līnijas posms. Būvdarbu laikā tika 

uzcelti tilti un ceļu pārvadi – kopskaitā 15, kā arī 2 gājēju tuneļi, 4 dzelzceļa pārbrauktuves un 

velosipēdistu celiņš 4,46km garumā. 

Ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Rīgā 

Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanai tika veikta ūdens ieguves paplašināšana (Gruntsūdens 

ieguve no 9 jaunam artēziskām akām Zaķumuižas ūdensgūtnē), dzeramā ūdens apgādes tīkla 

paplašināšana Mārupē un Vecāķos, daļēja esošā ūdensapgādes tīkla nomaiņa Mežaparkā. 

Notekūdeņu savākšanas uzlabošanai tika veikta kanalizācijas tīkla paplašināšana (ieskaitot 

projektēšanu, tīklu izbūvi un 8 sūkņu staciju izbūvi) Mežaparkā, Mārupē un Vecāķos, 

kanalizācijas spiedvada un 2 notekūdeņu pārsuknēšanas staciju nomaiņa ar pašteces 

maģistrālo cauruļvadu, dūņu novietnes paplašināšana blakus notekūdeņu attīrīšanas stacijai 

Daugavgrīvā.  

Ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Jelgavā 

Projekta ietvaros tika veikta ūdensapgādes tīkla modelēšana un noplūžu samazināšanas 

programmas izstrāde, ūdens izpētes laboratorijas rekonstrukcija (kopā ar aprīkojumu), ūdens 

apgādes tīkla remonts un paplašināšana (transportešanas un sadales maģistrālie cauruļvadi). 

Tāpat tika veikta kanalizācijas tīkla atjaunošana un paplašināšana, 7 notekūdeņu sūkņu staciju 

rekonstrukcija un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu atjaunošana  
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Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Liepājas rajonā 

Projekta ietvaros tika izveidots jauns reģionāls poligons “Ķīvītes”. Visas vecās reģiona 

izgāztuves, kuru kopējā platība sastāda 45,6 ha, ir slēgtas un rekultivētas, un lielākajā no tām 

– “Šķēdē” izveidota biogāzes savākšanas un utilizācijas sistēma. 

Ūdenssaimniecības attīstība Jūrmalā 

Projekta ietvaros ir izbūvēta jauna dzeramā ūdens atdzelžošanas stacija Kauguros, kā arī 

rekonstruētas divas atdzelžošanas stacijas Dzintaros un Jaundubultos, veikta ūdens sadales 

cauruļvadu paplašināšana 11,2 km apjomā. Rekonstruējot ūdensvada tīklu posmus, ievērojami 

ir samazinātas noplūdes, samazināts arī avāriju skaits. Tāpat veikta kanalizācijas savākšanas 

cauruļvadu atjaunošana 4,4 km apjomā, kā arī kanalizācijas savākšanas cauruļvadu 

paplašināšana 6,8 km apjomā 

Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Austrumlatgales reģionā 

Projekta ietvaros tika izbūvēts un nodots ekspluatācijā mūsdienīgs, videi drošs, atkritumu 

apglabāšanas poligons “Križevnieki” Rēzeknes rajona Ozolaines pagastā. Poligona būvniecības 

laikā veikta atkritumu apglabāšanas krātuves un citu inženiertehnisko elementu būvniecība. Tika 

izbūvēta atkritumu apglabāšanas krātuve 5,6 ha platībā un rekultivētas 26 atkritumu izgāztuves, 

veicot augsnes atjaunošanu un apzaļumošanu. Tāpat tika slēgtas divas vides aizsardzības 

prasībām neatbilstošās Austrumlatgales reģiona izgāztuves. 

Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Dienvidlatgales reģionā 

Projekta ietvaros tika izbūvēts un nodots ekspluatācijā mūsdienīgs, videi drošs atkritumu 

apglabāšanas poligons “Sakališķi”. Poligona būvniecības laikā veikta atkritumu apglabāšanas 

krātuves un citu inženiertehnisko elementu būvniecība. Tika izbūvēta atkritumu apglabāšanas 

krātuve 5,9 ha platībā, kā arī rekultivēta un slēgta 31 vides aizsardzības prasībām neatbilstošā 

Dienvidlatgales reģiona atkritumu izgāztuve.  

Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknē 

Projekta ietvaros tika izbūvētas jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, izbūvēts centralizētā 

ūdens ieguves aku lauks un centralizētas dzeramā ūdens atdzelžošanas iekārtas, kā arī 

maģistrālie cauruļvadi neatkarīgo ūdensapgādes rajonu sacilpošanai vienotā hidrauliskā 

sistēmā, kā arī piegādātas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu apkalpošanas iekārtas. 

 

1.2.4. KF projekti ar augstu ieviešanas risku 

Projekta Ventspils siltumapgādes sistēmas attīstība finanšu īstenošanas progress ir joprojām 

neapmierinošs, kaut gan ir noticis zināms progress ar iepirkumu veikšanu. Š.g. 24.marta 

Kohēzijas fonda uzraudzības komitejā atbalsta saņēmējs sniedza informāciju par projekta 

pilnīgu pabeigšanu ne ātrāk kā 2011.gadā un skaidrojumu par kārtējo problēmu, kas nopietni 

apdraud projekta ieviešanu turpmāk. Jautājums saistīts ar finansējuma nodrošināšanu. 

Atbalsta saņēmējam, Ventspils ENERGO, ir radušās problēmas saistībā ar ilgtermiņa kredīta 

iegūšanu finanšu tirgū, jo bankas atsakās sniegt šādu atbalstu, pamatojot, ka šis publiskās-

privātās partnerības projekts ir ar parāk augstu risku. Lai risinātu šo problēmu, 2009.gada 

29.aprīlī VK notika sanāksme starp VK, FM, VIDM, Ventspils pašvaldības, Ventspils 

ENERGO un Eiropas Investīciju bankas (turpmāk – EIB) pārstāvjiem par finansējuma 

piesaisti no no EIB. Sanāksmes laikā tika meklēti varianti, kā piesaistīt šim projektam 
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nepieciešamo finansējumu, jo šī brīža situācijā komersants no komercbankām bez papildu 

nodrošinājuma finansējumu nevar saņemt. Tika izvirzīti divi risinājuma varianti: 

1. VK veic aizņēmumu valsts vārdā no EIB, noslēdzot papildinājumu aizņēmuma 

līgumam ar EIB, kas paredzēts valsts līdzfinansējuma nodrošināšanai ES 

struktūrfondu un KF 2004.-2006.plānošanas periodam. Šajā gadījumā 

uzņēmumam būtu iespējams piesaistīt nepieciešamo finansējuma summu (~ 49 

milj. latu). Risinājums paredz VK aizdevumu pašvaldības uzņēmumam 

Ventspils ENERGO, no kā savukārt izriet nepieciešamība izvērtēt un pieprasīt 

aizdevuma nodrošinājumu no Ventspils ENERGO un Ventspils pašvaldības. 

Tāpēc nepieciešams uzsākt darbu pie aizdevuma risku sadales mehānisma 

izveides starp Ventspils ENERGO un Ventspils pašvaldību, lai potenciāli būtu 

iespējams izsniegt aizdevumu Ventspils ENERGO. Vienlaikus no FM puses 

jāuzsāk sarunas ar EIB par aizņēmuma līguma papildus vienošanos izstrādi. 

2. Ventspils ENERGO tieša aizņēmuma saņemšanai no EIB nepieciešams valsts 

galvojums. Šajā gadījumā EIB Ventspils ENERGO varētu nodrošināt 

aizdevumu 50% apmērā no projekta kopējām izmaksām, kas neatrisina 

projekta finansējuma vajadzības, taču dotu iespēju uzņēmumam turpināt darbu 

pie iesāktā projekta, nodrošinot daļu no nepieciešamā finansējuma. Šādā 

gadījumā VIDM lūgtu FM iekļaut grozījumos Likumā par valsts budžetu 

2009.gadam papildus galvojumu Ventspils ENERGO projektam. 

Sanāksmē puses vienojās, ka vispiemērotākais būtu 1.risinājuma variants, jo Ventspils 

ENERGO varētu saņemt nepieciešamo aidevumu ātrāk, kā arī pilnā apjomā. 

Projekta Vilcienu kustības vadības sistēmas modernizācija ietvaros uz pārskata perioda 

beigām no KF atbalsta summas, t.i. 47,4 milj. lati, ir apgūti 33% jeb 15,6 milj.latu. Finanšu 

progress, salīdzinot ar 2008.gada 4.ceturksni, projektā nav. Lai gan iepriekšējā pārskata 

periodā tika apstiprināts jaunais darbu grafiks 1.posma darbu līgumam, saskaņā ar kuru visi 

darbi jāveic līdz 2010.gada beigām. 2009.gada pirmajā ceturksnī KF uzraudzības komitejas 

laikā projekta ieviesējs, VAS „Latvijas Dzelzceļš”, ziņoja, ka tiek kavēti termiņi par diviem 

mēnešiem šādu iemeslu dēļ:  

1. Tika konstatēts, ka kabeļu pārklājums ir pārāk trausls, tāpēc pasūtīto 

produkciju nācās nosūtīt atpakaļ ražotājam pārapstrādei, kā rezultātā aizkavējās 

paredzētie darbi. Uz doto brīdi gandrīz viss kabeļu apjoms ir nogādāts atpakaļ 

Latvijā un ar kabeļu pārklājumu problēmu vairāk nav. 

2. Tika konstatēti kavējumi sistēmas programmas nodrošinājumā. Saskaņā ar 

laika grafiku sistēmas funkcionalitāti bija jānodrošina līdz 2008.gada 

19.decembrim. un testēšanu jāpabeidz līdz 2009.gada 30.janvārim. Tomēr, 

iepazīstoties ar izstrādāto programmu, tika konstatēta nepieciešamība pēc 

papildus konsultācijām ar VAS „Latvijas Dzelzceļš”. Uz doto brīdi 

programmas nodrošinājums ir akceptējams un tuvākā laikā tiks uzsākti testi.  

Lai nodrošinātu ātrāku 1.posma fizisko progresu un darbu izpildi darbu grafikā paredzētajos 

termiņos, 2009.gada 2.ceturksnī paredzēts piesaistīt augsta līmeņa vilcienu signalizācijas 

sistēmu ekspertu no KF vadošās iestādes tehniskās palīdzības līdzekļiem. 

Papildus iepriekš minētajam atbalsta saņēmējs informēja, ka 1.posma darbu līguma termiņa 

pagarinājuma dēļ, ir nepieciešamība pagarināt būvuzraudzības līgumu. Tiek gatavota 

dokumentācija sarunu procedūras piemērošanai ar mērķi pagarināt līgumu ar pašreizējo 

būvuzraugu, jo līdz šim iesaistītais būvuzraugs izprot sarežģīto projektu un netiktu tērēts laiks 

jauna būvuzrauga iesaistīšanai projektā. 
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1.2.5. Cita pārskata periodā aktuālā informācija par projektiem 

Saskaņā ar 2008.gada 20.novembra sēdes protokollēmumu Nr.81 43.§ FM iesniedza MK 

informāciju par tālāko rīcību attiecībā uz projekta Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, II 

kārta īstenošanu pēc EK atbildes saņemšanas saistībā ar projekta apjomu samazināšanu. 

Ņemot vērā, ka Ventspils pilsētas dome ir izpildījusi nosacījumu par projekta apjomu 

samazināšanu; projekta samazinātie apjomi ir saskaņoti ar EK un EK sniedza atbildi, kurā 

norādīja, ka priekšlikums par projekta apjomu samazināšanu tiek uzskatīts par pilnīgu un 

kopumā pieņemamu, MK š.g. 24.martā lēma par valsts budžeta līdzekļu apjoma noteikšanu 

saskaņā ar EK iesniegto priekšlikumu, tas ir 2,6 milj. latu apmērā ar nosacījumu, ka Ventspils 

pilsētas dome un projekta atbalsta saņēmējs (SIA „Ūdeka”) sadārdzinājumu 1,3 milj. latu 

apmērā sedz no saviem līdzekļiem.  

 

1.2.6. Valsts budžeta izlietojums 

2009.gada 1.ceturksnī, valsts budžetā plānoto izdevumu izpilde īstenojusies par 70,0%. Līdz 

2009.gada 31.martam veikti izdevumi 14,8 milj. latu apmērā (skat. 1.pielikuma 4.tabulu). 

 

1.2.7. Neatbilstoši veiktie izdevumi no valsts budžeta 

Saskaņojot KF projektu noslēgumu dokumentus nacionālā līmenī, tika konstatēts, ka vairāku 

vides nozares projektu ietvaros ir veikti neatbilstoši izdevumi par kopējo summu 47 tūkst. latu 

apmērā. Ņemot vērā, ka neattiecināmos izdevumus ir veikuši projektu atbalsta saņēmēji, 

saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto, Vides ministrijai jānodrošina neatbilstoši veikto 

izdevumu atgūšanas procedūra valsts budžetā.  

Izvērtējot 6 KF vides nozares projektu noslēguma dokumentus, EK auditori ir ierosinājuši 

piemērot finanšu korekcijas par neatbilstošu iepirkuma procedūru piemērošanu papildu darbu 

iepirkumu gadījumos par kopējo summu 17,1 milj. latu apmērā. Pašreiz Latvijas atbildīgās 

iestādes izvērtē vēlreiz projektu ietvaros ar papildu darbu iepirkumiem saistīto dokumentāciju 

un 2009.gada otrajā ceturksnī sniegs EK savu viedokli par ierosināto finanšu korekciju 

pamatotību katra konkrētā projekta gadījumā. 

 

1.3. 2004.-2006.gada plānošanas perioda SF un KF apguves salīdzinājums starp 

jaunajām ES dalībvalstīm uz 01.03.2009. 

Š.g. 16. un 17.aprīlī notika Finanšu ministrijas organizēta ES jauno dalībvalstu konference par 

Kohēzijas politikas īstenošanu Latvijā „Eiropas Savienības fondu ieviešana jaunajās 

dalībvalstīs”.  

Ņemot vērā un salīdzinot jauno dalībvalstu iesūtītos ES stuktūrfondu apguves datus par 

ieviešanas progresu 2004.-2006.gada plānošanas periodā, jāsecina, ka Latvija ir viena no 

valstīm, kas ir pat pārsniegusi 100% SF atmaksas finansējuma saņēmējiem, apsteidzot 

Igauniju un Lietuvu. Latvija ir arī viena no ES fondu jaunajām dalībvalstīm, kuras 

sasniegušas maksimāli iespējamo avansu un starpposma maksājumu līmeni 95% apmērā no 

SF piešķīruma. Tikpat labi kā Latvijai  - 95,0% veiktas atmaksas ir arī Igaunijai, Lietuvai un 

Maltai (skat. grafiku Nr.3). 

Savukārt, salīdzinot desmit jauno ES dalībvalstu KF ieviešanas progresu 2004.-2006.gada 

plānošanas periodā, jāsecina, ka Latvija veikto maksājumu finansējuma saņēmējiem ziņā ir 

uzrādījusi vidēju rādītāju, bet saņemto maksājumu no EK ziņā ir uzrādījusi otro labāko 

progresu – 71,2% (skat. grafiku Nr.4) 
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Grafiks Nr.3 „Jauno ES dalībvalstu ES struktūrfondu apguves salīdzinājums 2004-2006.gada 

plānošanas periodā” 

 

Grafiks Nr.4 „Jauno ES dalībvalstu ES struktūrfondu apguves salīdzinājums 2004-2006.gada 

plānošanas periodā” 

 

Sīkāka informācija par jauno dalībvalstu ES fondu apguves rādītājiem, salīdzinājumu, kā arī 

citiem konferences laikā izskatītajiem jautājumiem, pieejama ES fondu mājas lapā: 

http://www.esfondi.lv/page.php?id=923.  

 

2. 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu apguve līdz 
31.03.2009. 

Informācija par 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu apguvi sagatavota, balstoties 

uz no Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas 

(turpmāk - VIS) iegūtajiem datiem, līdz ar to iespējamas datu nesakritības veiktajās atmaksās 

finansējuma saņēmējiem ar Valsts Kases mājaslapā norādītajiem datiem (VIS tiek ievadīta 

http://www.esfondi.lv/page.php?id=923
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informācija līdz ar 15 darba dienu nobīdi). Detālu informāciju par 2007.-2013.gada 

plānošanas perioda ES fondu apguvi fondu, darbības programmu, aktivitāšu, ministriju 

griezumā skatīt 2.pielikuma 2.tabulā. 

Līdz š.g. 31.martam noslēgti 514 līgumi par 629,2 milj. latu jeb 19,8% no ES fondu 

finansējuma. Tāpat veiktas atmaksas finansējuma saņēmējiem 70,6 milj. latu (100,7 milj. eiro) 

apmērā  jeb 2,2% no ES fondu finansējuma. EK deklarēti 50,1 milj. latu, kas ir 1,6% no ES 

fondu fiansējuma.  

Saskaņā ar valdības, Starptautiskā Valūtas fonda un EK noslēgtās vienošanās par aizdevumu 

(tuprmāk - Saprašanās memorands) noteiktā mērķi izpildi līdz 2009. gada beigām Latvijai 

jābūt spējīgai demonstrēt efektīvu līdzekļu izlietojumu (izdevumi, ko veikušas 

starpniekinstitūcijas) vismaz 60 milj. eiro apmērā no Eiropas Sociālā fonda, 170 milj. eiro 

apmērā no Kohēzijas fonda un 270 milj. eiro apmērā no Eiropas Reģionālās attīstības fonda. 

Līdz ar to līdz š.g. 31.martam no ES fondiem kopā finansējuma saņēmējiem veikti maksājumi 

20,2% apmērā no 2009.gadā veicamā atmaksu apjoma, t.sk: 

- no Eiropas Sociālā Fonda – 0,8 milj. latu (1,2 milj. eiro), kas ir  2% no 2009.gada mērķa; 

- no Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda - 63,6 milj. latu (90,4 milj. eiro), kas ir 33,5% no 

2009.gada mērķa; 

- no Kohēzijas fonda - 6,1 milj. latu (8,6 milj. eiro), kas ir 5% no 2009.gada mērķa.  

Tuvākais mērķis, lai izpildītu Saprašanās memorandā noteikto ir – līdz š.g. 30.jūnijam 

atbilstoši Latvijas ekonomikas stabilizācijas un izaugsmes atjaunošanas programmas  

ieviešanas rīcības plāna mērķim (50% no gada mērķa) jāveic atmaksas šādā apmērā (ES fondu 

daļa): 21,1 milj.latu (31 milj. eiro) no Eiropas Sociālā fonda, 95 milj.latu (135 milj. eiro) no 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda un 59,7 milj.latu (85 milj. eiro) no Kohēzijas fonda.   

 

2.1. Mērķa profilos noteikto plānoto uzņemto saistību izpilde līdz 2009.gada 

31.martam (n+2/+3 izpilde)  

Ministru kabineta 2008.gada 2.decembra sēdē tika pieņemts zināšanai Finanšu ministrijas 

sagatavotais informatīvais ziņojums, kurā tika iekļauta prognoze par kopējo ES fondu finanšu 

apguves grafiku 2007.-2013.gada plānošanas perioda finansējumam, kā arī ES fondu finanšu 

apguves grafiku atbildīgās iestādes līmenī, aptverot tās pārziņā esošās ES fondu aktivitātes. 

Atbildīgās iestādes līmeņa ES fondu finanšu apguves grafikā ir fiksēti mērķi aktivitāšu 

apguvei pa ceturkšņiem, nosakot minimālos mērķus ES fondu finansējumu uzņemtajām 

saistībām un to izpildei valsts budžetā nepieciešamo finansējuma apjomu, minimālos mērķus 

veiktajiem maksājumiem finansējuma saņēmējam (vai atmaksām valsts budžetā, ja 

finansējuma saņēmējs ir valsts budžeta iestāde), un EK deklarētajiem izdevumiem, kurus 

atmaksājot rodas ieņēmumi valsts budžetā. Detālu Finanšu ministrijas noteikto mērķu apguvi 

fondu griezumā skatīt 2.pielikuma 1.tabulā. 

Saprašanās memoranda ietvaros EK ir izstrādājusi un noteikusi savus minimālos mērķus 

sekmīgai ES fondu finansējuma apguvei, nosakot maksājumu ES fondu finansējuma 

saņēmējiem apjomu 2009. un 2010.gadam. Saprašanās memorandā noteiktais maksājumu ES 

fondu finansējuma saņēmējiem apjoms 2009.gadā ir ievērojami lielāks nekā Finananšu 

ministrijas ES fondu finanšu apguves grafikos noteiktais minimālais slieksnis, lai ES fondu 

apguve būtu sekmīga. Grafikā Nr.5 atspoguļots salīdzinājums kopējai Finanšu ministrijas un 

EK mērķu profilos noteiktā ES fondu apguves izpilde, savukārt grafikos Nr.6, Nr.7 un Nr.8 

salīdzinājums ir atspoguļots ESF, ERAF un KF griezumā.   

 



 

FMzino_180509_ES_fondi; Par Eiropas Savienības finanšu resursu (struktūrfondu un Kohēzijas fonda) apguvi 

18 

Grafiks Nr.5 „Kopējā mērķa profilos noteikto kopējo plānoto uzņemto saistību izpilde līdz 

2009.gada 31.martam” 

 

Grafiks Nr.6 „ESF mērķa profilos noteikto kopējo plānoto uzņemto saistību izpilde līdz 

2009.gada 31.martam” 
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Grafiks Nr.7 „ERAF mērķa profilos noteikto kopējo plānoto uzņemto saistību izpilde līdz 

2009.gada 31.martam” 

 

 

Grafiks Nr.8 „KF mērķa profilos noteikto kopējo plānoto uzņemto saistību izpilde līdz 

2009.gada 31.martam” 

 

Ņemot vērā Saprašanās memorandā noteiktā mērķa izpildi par maksājumu ES fondu 

finansējuma saņēmējiem apjomu, ES fondu vadošā iestāde ir izstrādājusi maksājumu mērķa 

profilu sadalījumā pa atbildīgajām iestādēm. Pamatojoties uz Finanšu ministrijas izstrādāto 
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indikatīvo 2007.-2013 gada plānošanas perioda ES fondu finanšu progresa mērķa 2009.-

2011.gadam plānu, ministrijām tiks uzdots līdz 2009.gada 30.jūnijam iesniegt Finanšu 

ministrijai rīcības plānu informatīvā ziņojuma 4.pielikumā norādīto mērķu sasniegšanai, 

norādot sasniedzamās atmaksas no Eiropas Komisijas un maksājumus Eiropas Savienības 

struktūrfondu finansējuma saņēmējiem (t.sk. atmaksām valsts pamatbudžetā) aktivitāšu vai 

apakšaktivitāšu griezumā sadalījumā pa mēnešiem 2009.gadā un sadalījumā pa ceturkšņiem 

2010. un 2011.gadā.   

 

2.1.1. Mērķa profilos uzņemto saistību izpilde 

Kopumā, uzņemto saistību izpilde visos fondos ir pārsniegsi līdz 2009.gada 1.cetursnim 

mērķa profilos noteikto. Vidēji, noslēgto līgumi izpilde procentuāli ir izpildīta 247,8% 

apmērā, bet 2009.gada kopējais mērķis ir izpildīts par 79%. 

Līdz 2009.gada 31.martam ERAF ietvaros ir noslēgti līgumi  288,2%  apmērā no ERAF līdz 

2009.gada 1.ceturšņa mērķa profilos plānotās izpildes, bet 2009.gada kopējais mērķis izpildīts 

par 91,9%. ESF līdz 2009.gada 1.ceturnim noteiktais mērķis ir izpildīts par 253,2%, bet 

2009.gadā kopējais noteiktais – 80,7%, savukārt KF ietvaros attiecīgi 201,8% un 64,% (skat. 

2.pielikuma 1.tabulu). 

 

2.1.2. Mērķa profilos veikto atmaksu izpilde  

Kopējās veiktās atmaksas līdz 2009.gada 31.martam ir 70,8 milj. latu, kas ir 2,22% no kopējā 

pieejamā ES fondu finansējuma. ERAF ietvaros ir veikti maksājumi  3,68% apmērā no kopējā 

ERAF piešķirtā finansējuma jeb 63,6 milj. latu apmērā. ESF ietvaros veiktas atmaksas 850,6 

tūkst. latu apmērā, kas ir 0,2% no kopējā pieejamā ESF finansējuma, savukārt, KF ietvaros ir 

veiktas atmaksas 6,1 milj. latu apmērā, kas ir 0,56% no kopējā KF finansējuma.  

Kopā, mērķa profilos veikto atmaksu izpilde finansējuma saņēmājiem vidēji izpildīta par 

275,8% no līdz 2009.gada 1.ceturksnim plānotā, lai gan 2009.gada kopējais mērķis izpildīts 

vien par 18,9%. ERAF ietvaros veikti maksājumi pret plānoto maksājumu apjomu līdz 

2009.gada 1.ceturksnim 682,8% apmērā, bet sasniegtais apjoms veido 46,7% no 2009.gada 

kopējā plānotā apjoma. ESF ietvaros veiktās atmaksas sastāda 78,2% no mērķa profilos 

plānotā, bet sasniegtais apjoms sasniedz tikai 2,8% no līdz 2009.gadam noteiktā mērķa. 

Savukārt, KF ietvaros ir veiktas atmaksas 104,1% no plānotās mērķa profila izpildes 

2009.gada 1.ceturksnī, kas veido 7,1 % no kopējā sasniedzamā mērķa 2009.gadā (skat. 

2.pielikuma 1.tabulu). 

 

2.1.3. Mērķa profilos deklarēto maksājumu EK izpilde 

Līdz 2009.gada 31.martam ir deklarēti 50.1 milj. latu, kas ir 1,6% no kopējā pieejamā ES 

fondu finansējuma. ERAF ietvaros deklarēti 50,0 milj. latu lieli maksājumu pieparasījumi, kas 

ir 2,9% no pieejamā ERAF fiansējuma. ESF ietvaros ir deklarēti 0,04% no pieejamā ESF 

fiansējuma jeb 158,7 tūkst. latu, savukārt KF ietvaros pagaidām nav deklarēti maksājumu 

pieparasījumi. 

Veicot Eiropas Savienības (turpmāk – ES) fondu 2007.-2013.gadu plānošanas periodam 

Latvijā izveidotās vadības un kontroles sistēmas atbilstības novērtējumu no 2007.gada 

1.novembra līdz šā gada 15.septembrim saskaņā ar līgumu Nr. FM 2007/ERAF-5.1.1.-1. SIA 

„Ernst&Young Baltic” ir sagatavojis atzinumu bez iebildēm, kas liecina, ka izveidotā ES 

fondu vadības un kontroles sistēma ir atbilstoša Padomes regulas (EK) Nr.1083/2006 un 
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Komisijas regulas (EK) Nr.1828/2006 prasībām. Novērtējums ir nosūtīts Eiropas komisijai un 

šobrīd notiek saskaņošana. 

Attiecībā uz Finanšu ministrijas noteiktajiem apguves mērķiem tiek uzraudzīts kopējais valsts 

iesniegtie maksājumu pieprasījumu apjoms EK. Tādējādi vidēji līdz 2009.gada 31.martam ir 

izpildīti 286,5% no mērķa profilos plānotā, kas, galvenokārt ir pateicoties iesniegtajam 

maksājuma pieprasījam pieprasījumiem ERAF ietvaros. Lai gan līdz 2009.gada 1.ceturkšņa 

beigām mērķa izpilde ir ievērojama, 2009.gadā kopējais mērķis ir izpildīts vien par 19,4% 

(skat. 2.pielikuma 1.tabulu).  

 

2.2 Apstiprinātie projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju komplekti un 

Ministru kabineta noteikumi 

Līdz 2009.gada 31.martam kopumā visu trīs darbības programmas (turpmāk – DP) ietvaros ir 

apstiprināti 142 kritēriju komplekti: DP „Cilvēkresursu un nodarbinātība” ietvaros ir 

apstiprināti visi 57 DP ietvaros paredzētie projektu iesniegumu kritēriju komplekti, DP 

„Uzņēmējdarbība un inovācijas” ietvaros ir apstiprināti 22 kritēriji, bet DP „Infrastruktūra un 

pakalpojumi” ietvaros ir apstiprināti 63 kritēriju komplekti. 

Pārskata periodā no 31.12.2008. līdz 31.03.2009. visu trīs DP ietvaros ir apstiprināti 3 

kritēriju komplekti. 

Līdz 2009.gada 31.martam kopumā visu trīs DP ietvaros ir apstiprināti 95 Ministru kabineta 

noteikumi: DP „Cilvēkresursu un nodarbinātība” ietvaros ir apstiprināti 35 Ministru kabineta 

noteikumi, DP „Uzņēmējdarbība un inovācijas” ietvaros ir apstiprināti 14 noteikumi, DP 

„Infrastruktūra un pakalpojumi” ietvaros ir apstiprināti 46 Ministru kabineta noteikumi. 

Pārskata periodā no 31.12.2008. līdz 31.03.2009. visu trīs DP ietvaros ir apstiprināti 18 

Ministru kabineta noteikumi. 

 

2.3. Apstiprinātie projekti, noslēgtie līgumi un finansējuma saņēmēju 

iesniegtie maksājumu pieprasījumi 

2.3.1. Apstiprinātie projekti 

ES fondu ietvaros kopumā ir apstiprināti  807 projekti par kopējo ES fondu finansējumu 

773,7 milj. latu jeb 24,3% no pieejamā ES fondu finansējuma. Procentuāli visvairāk projektu 

ir apstiprināti ERAF ietvaros un tas ir par – 26,21% no  ERAF finansējuma jeb  449,5 milj. 

latu apmērā. ESF ietvaros ir apstiprināti projekti 21,9% apmērā jeb par 84,7 milj. latu. KF 

ietvaros ir apstiprināti projekti par 22,1% no KF  finansējuma jeb par 239,5 milj. latu. Detālu 

informāciju par 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu ietvaros apstiprināto projektu 

summām un skaitu fondu, darbības programmu, aktivitāšu, ministriju griezumā skatīt 

2.pielikuma 2.tabulā. 

 

2.3.2. Noslēgtie līgumi 

Līdz 2009.gada 31.martam kopumā ir noslēgti 514 līgumi par 629,2 milj. latu jeb 19,75% 

apmērā no DP noteiktā ES fondu fiansējuma. Tāpat kā apstiprinātie projekti, arī noslēgtie 

līgumi ir visvairāk ERAF ietvaros – 22,4% no ERAF fiansējuma jeb 383,6 milj. latu apmērā. 

Nedaudz mazāk – 19,7% no pieejamā finansējuma jeb 76,1 milj. latu ir noslēgti līgumi ESF 

ietvros. KF ietvaros līgumi noslēgti par 169,5 milj. latu jeb 15,7% no paredzētā ES fondu 

fiansējuma. Detālu informāciju par 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu ietvaros 
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noslēgto līgumu summām un skaitu fondu, darbības programmu, aktivitāšu, ministriju 

griezumā skatīt 2.pielikuma 2.tabulā. 

DP „Cilvēkresursi un Nodarbinātība” ietvaros līdz 2009.gada 31.martam līgumus par projektu 

īstenošanu par vislielāko finansējuma apjomu ir noslēgusi Labklājības ministrija - līdz 

2009.gada 31.martam tā noslēgusi 9 līgumus par kopējo ES fondu finansējumu 22,77 milj. 

latu jeb 26,20% no ministrijai 1DP ietvaros pieejamā ES fondu finansējuma. Tādējādi var 

secināt, ka Labklājības ministrija pārskata periodā no 10 apstiprinātiem projektiem ir 

paguvusi noslēgt līgumus par 9 projektiem. 

 DP „Uzņēmējdarbība un inovācijas” ietvaros līdz 2009.gada 31.martam ir apstiprināti 218 

projekti par kopējo ES fondu finansējumu 142,9 milj. latu, bet noslēgti 169 līgumi par kopējo 

ES fondu finansējumu 135,5 milj. latu. 2009.gada 1.ceturkšņa progress salīdzinājumā ar 

iepriekšējo ceturksni ir bijis ievērojams un ir vērtējams pozitīvi, jo gan apstiprināto projektu , 

gan noslēgto līgumu ir palielinājies vairāk kā divas un pusotru reizi.   

DP „Infrastruktūra un pakalpojumi” ietvaros līdz 2009.gada 31.martam ir apstiprināti 386 

projekti par kopējo ES fondu finansējumu 546,1 milj. latu, bet noslēgti 175 līgumi par kopējo 

ES fondu finansējumu 417,6 milj. latu. 2009.gada 1.ceturkšņa progress salīdzinājumā ar 

iepriekšējo ceturksni ir bijis ievērojams un ir vērtējams pozitīvi, jo apstiprināto projektu skaits 

ir palielinājies par 233 projektiem, kas ir vairāk kā divas reizes. Savukārt noslēgto līgumu 

skaits ir pieaudzis par 118, kas ir vairāk kā trīs reizes.   

 

2.3.3. Finansējuma saņēmēju iesniegtie maksājumu pieprasījumi 

Līdz 2009.gada 1.ceturkšņa beigām ir iesniegti maksājumu pieprasījumi 71,6 milj. latu 

apmērā jeb 2,3% no kopējā ES fondu pieejamā finansējuma. Pārliecinoši lielākā daļa no 

iesniegtajiem maksājumu pieprasījumiem ir ERAF ietvaros, kas ir 63,8 milj. latu jeb 3,7% no 

pieejamā ERAF finansējuma. 0,4% jeb 1,7 milj. latu lieli maksājumu pieprasījumi iesniegti 

ESF ietvaros. Savukārt KF ietvaros maksājumu pieprasījumi iesniegti 0,6% apmērā no 

pieejamā KF finansējuma. Detālu informāciju par 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES 

fondu ietvaros finansējuma saņēmēju iesniegtajiem maksājumu pieprasījumiem fondu, 

darbības programmu, aktivitāšu, ministriju griezumā skatīt 2.pielikuma 2.tabulā. 

 

2.4. 2007.-2013.gada plānošanas perioda lielo projektu īstenošana  

2007.gada 10.decembrī apstiprinātās  DP „Infrastruktūra un pakalpojumi” (turpmāk – 3DP) 

ietvaros paredzēja īstenot 15 lielos projektus, toties saskaņā ar 2008.gada laikā ierosinātajām 

izmaiņām lielo projektu sarakstā pašreiz plānots īstenot 11 lielos projektus, no kuriem 7 

transporta nozarē, 3 vides nozarē un vienu projektu enerģētikas nozarē (skat 3.pielikumu). 

Kopējais lielajiem projektiem plānotais KF un ERAF finansējums ir 542 milj. latu jeb 17% no 

kopējā ES fondu piešķīruma Latvijai 2007.-2013.gada plānošanas periodā, no kura lielajiem 

projektiem plānotais KF finansējums ir 517 milj. latu jeb 16,3% un ERAF finansējums 25 

milj. latu jeb 0,7%. Saskaņā ar nozaru ministriju sniegto informāciju kopējās attiecināmās 

izmaksas lielajiem projektiem plānotas 862 milj. latu apmērā, līdz ar to liela mēroga 

investīciju projektu realizēšanai līdz 2015.gada beigām būs nepieciešamas papildu investīcijas 

no nacionālajiem publiskajiem finansējuma avotiem aptuveni 320 milj. latu vērtībā, lai varētu 

apgūt šiem projektiem ieplānoto KF un ERAF finansējumu. 

Līdz 2009.gada 31.martam Latvija EK ir iesniegusi lielā projekta „Otrā sliežu ceļa izbūve 

iecirknī Rīga-Krustpils” iesniegumu, par ko vēl nav saņemts EK apstiprinājums; sagaidāmi 

EK komentāri. 2009.gadā EK plānots iesniegt vēl 8 lielo projektu iesniegumus. Ņemot vērā, 

ka lielo projektu iesniegumu iesniegšana EK ir ievērojami aizkavējusies nekā sākotnēji 
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plānošanas dokumentos paredzēts, tad š.g. 25.martā ES fondu uzraudzības komitejas laikā tika 

apstiprināts atbilstošs atbildīgo ministriju iesūtītajai informācijai sagatavots laika grafiks ar 

starptermiņiem, kādos veicama lielo projektu atlase un iesniegšana vadošajā iestādē 

saskaņošanai un virzībai apstiprināšanai EK.  

Lai nodrošinātu ātrāku un kvalitatīvāku lielo projektu iesniegumu sagatavošanu, Latvija 

izmanto JASPERS
2
 tehniskās palīdzības instrumenta ietvaros sniegto atbalstu. JASPERS 

eksperti darbu pie 5 projektu iesniegumu un to dokumentu sagatavošanas ir pabeiguši, bet pie 

4 projektu iesniegumu dokumentu sagatavošanas un izstrādes darbu vēl turpina. Plānots, ka 

JASPERS ekspertu konsultācijas atlikušo 4 projektu iesniegumu dokumentācijas izstrādē 

noslēgsies 2009.gada otrajā pusē. 

Ņemot vērā lielo projektu finansiālo ietekmi un nozīmību ekonomikas atveseļošanas 

pasākumos, ko apliecina arī EK savās komunikācijās, kā arī to, ka uz šo brīdi jau vērojamas 

kārtējās atkāpes no ES fondu uzraudzības komitejā apstiprinātā laika grafika, priekšlikums 

šādu lielo projektu sarakstu ar paredzēto finansējumu un laika grafiku apstiprināt Ministru 

kabinetā. Paredzēt, ka turpmāku kavējumu bez objektīva pamatojuma gadījumā, vadošajai 

iestādei ir tiesības ierosināt konkrētā projekta ar augstu īstenošanas risku izslēgšanu no ES 

fondu līdzfinansēto lielo projektu saraksta (skat. 3.pielikumu). 

Saskaņā ar uzraudzības komitejā apstiprināto laika grafiku 2009.gada 2.ceturksnī bija plānots 

EK iesniegt 2 KF lielo projektu „E 22 posms Rīgas apvedceļš – Koknese, 1.kārta” un „E 22 

posms Ludza-Terehova (A12)” iesniegumus, kuru kopējās plānotās attiecināmās izmaksas ir 

255 milj. latu, no kurām KF daļa ir 209 milj. latu un valsts budžeta līdzfinansējums ir 45 milj. 

latu. Diemžēl pašreizējā situācija rāda, ka SM joprojām nav izpildījusi nevienu no termiņiem 

– nav veikti nepieciešamie grozījumi Ministru kabinetanoteikumos par aktivitātes īstenošanu, 

līdz ar to iepriekš minētos projektu iesniegumus nav iespējams iesniegt izvērtēšanai vadošajā 

iestādē, kā arī to iesniegšana EK š.g. aprīlī vairs nav reāla. 

Turpmāka šo projektu iesniegšanas EK kavēšana vairs nav pieļaujama šādu apsvērumu dēļ. 

Pirmkārt, lai gan projekti vēl nav apstiprināti, to īstenošana jau ir uzsākta, un līdz 2008.gada 

beigām jau ir veikti izdevumi no valsts budžeta par kopējo summu 38,38 milj. latu apmērā. 

Pašreiz iesāktos darbus pie projektu īstenošanas nav iespējamas turpināt, jo Likumā par valsts 

budžetu 2009.gadam nav paredzēts nepieciešamais finansējums. SM ir vērsusies FM ar 

priekšlikumu līdzekļu pārdalei no Finanšu ministrijas valsts budžeta apakšprogrammas 

41.08.00. „Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu 

palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”. Ņemot vērā faktu, ka projektu 

īstenošana ir uzsākta un pašreizējos ekonomiskajos apstākļos ir svarīgi nodrošināt paātrinātu 

ES fondu līdzekļu ieplūšanu un apriti Latvijas tautsaimniecībā, FM ierosina atbalstīt līdzekļu 

pārdali ar nosacījumu, ka visi izdevumi projekta ietvaros ir attiecināmi, tādejādi EK tiks 

deklarēts maksimālais projekta ietvaros veikto izdevumu apjoms, kā arī savlaicīga līdzekļu 

piešķiršana projektu īstenošanai pēc tam ļaus atgūt ieņēmumus no EK valsts budžetā ātrāk.  

 

2.5.Valsts budžeta izlietojums  

2009.gada 1.ceturksnī, kā arī 2009.gadā valsts budžetā plānoto izdevumu izpilde īstenojusies 

par 92,0%, Līdz 2009.gada 31.martam izlietoti 37,5 milj. latu, kas sastāda tika 14,8% no 

kopējām plānotām izmaksām visa gadā laikā. ERAF ietvaros, valsts budžeta izpilde ir 91,8% 

(28,3 milj. latu), savukārt nav izlietoti 2,5 milj. latu, bet ESF ietvaros attiecīgi izpilde ir 87% 

(2,8 milj. latu), savukārt nav izlietoti 0,4 milj. latu. KF ietvaros plāns ir izpildīts par 100%, kā 

rezultātā izmaksāti 6,4 milj. latu  (skat. 1.pielikuma 6.tabulu). 

                                                 
2
 Joint Assistance to Support Projects in European Region 
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Vērtējot ministriju budžeta izpildi, redzams, ka kopumā ERAF projektiem paredzētā 

finansējuma izlietojums ir no 9% (Satiksmes ministrija) līdz pat 100 % (Labklājības 

ministrija).  ESF ietvaros valsts budžeta izpilde ir no 41,4% (Veselības ministrija) līdz 99,6% 

(Labklājības ministrija), savukārt KF paredzētā finansējuma izlietojums ir 100% apmērā 

(Vides ministrija). 

 

2.6. 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu apguves salīdzinājums 

starp jaunajām ES dalībvalstīm uz 01.03.2009. 

Salīdzinājumā ar 12 jaunajām ES dalībvalstīm, vislabākais rezultāts ir Maltai noslēgto līgumu 

ziņā (51,0% no ES fondu finansējuma). Latvija ar noslēgto līgumu īpatsvaru 17,0% apmērā 

no ES fondu finansējuma ierindojas 6.vietā, apsteidzot Lietuvu un Igauniju. 

Vislabākais rezultāts veikto atmaksu finansējuma saņēmējiem ziņā ir Slovēnijai - 5,4% no ES 

fondu piešķīruma. Pārējām dalībvalstīm veikto atmaksu procentuālais īpatsvars ir ar mazu 

amplitūdu no 0 – 4,5%. Latvija ar 1,9% apmērā veiktajām atmaksām finansējuma saņēmējiem 

no ES fondu piešķīruma dala 5.vietu ar Igauniju (skat. grafiku Nr.10) 

Grafiks Nr.9 „Jauno ES dalībvalstu ES struktūrfondu apguves salīdzinājums 2004-2006.gada 

plānošanas periodā” 

 

 

2.7. Par 2009.gadā aktivitātēm, kuru īstenošanas uzsākšana 2009. gada 

laikā būtu atsevišķi izvērtējama  

Ņemot vērā ekonomisko situāciju valstī 2009.gadā, kad valsts budžeta resursi ir 

ierobežoti, un Ministru kabinetakonceptuālo lēmumu samazināt 2009.gada plānotā 

finansējuma apjomu valsts budžeta apakšprogrammā 41.08.00., bija nepieciešams izvērtēt 

atsevišķu ES fondu aktivitāšu īstenošanas uzsākšanas vai turpināšanas iespējas. Izpildot 

Ministru kabineta2008.gada 22.decembra sēdes protokola Nr.94 65.§ „Protokollēmuma 
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projekts „Informācija par Eiropas Savienības fondu aktivitātēm, kuru īstenošana papildus 

izvērtējama saistībā ar ekonomisko situāciju valstī 2009.gadā” (turpmāk – protokols) doto 

uzdevumu, Finanšu ministrija šā gada 16.janvārī izveidoja darba grupu, kura izvērtēja ES 

fondu aktivitāšu projektu uzsākšanas (turpināšanas) iespējas ņemot vērā ekonomisko situāciju 

valstī. 

Darba grupai bija uzdevums izvērtēt 62 ES fondu aktivitātes par kopējo publisko 

finansējumu 475 milj. lati, kas ir 13% no kopējā publiskā ES fondu programmu finansējuma 

2007.-2013.gada ES fondu plānošanas periodā (kopējais publiskais finansējums 2007.-

2013.gada ES fondu plānošanas periodā 3,7 miljd. lati). Ņemot vērā to, ka šo ES fondu 

aktivitāšu īstenošana varētu būt nepieciešami papildu 127 milj. latu 2009.gada valsts budžetā, 

minētajām 62 ES fondu aktivitātēm līdz izvērtējuma beigām bija uzlikts ierobežojums 

projektu uzsākšanai vai tālākai īstenošanai.  

Izvērtējot ES fondu aktivitātes, darba grupa ņēma vērā ES fondu aktivitāšu īstenošanas 

rezultātus, izdevumu veidus, ietekmi uz pieprasījumu, importu un eksportu, jaunu darba vietu 

radīšanas iespējas privātajā sektorā, nepieciešamos valsts budžeta līdzekļus 2009.gadā un 

citus būtiskus kritērijus. Rezultātā darba grupa izvirzīja sekojošus priekšlikumus par: 

1) ES fondu aktivitātes ieviešanu bez izmaiņām. 

2) ES fondu aktivitātes ieviešanu, izvirzot papildu nosacījumus (piemēram, ES fondu 

aktivitātes finansējuma samazināšana vai pārplānošana). 

3) Atteikšanos no ES fonda aktivitātes īstenošanas vispār. 

Lēmumu pieņemšana darba grupā bija balstīta uz diskusiju un konsensu meklējumu. 

Darba grupas locekļi, lai arī pārstāvēja virkni institūciju un iestāžu, tika lūgti dot savu 

ekspertu vērtējumu nevis balstīties uz pārstāvēto institūciju noteiktiem priekšrakstiem. Lai 

izvairītos no interešu konflikta, darba grupas locekļi tika lūgti arī atturēties no diskusijas 

gadījumos, kad noteiktas ES fondu aktivitātes ietvaros viņa pārstāvētā institūcija bija ES 

fondu finansējuma saņēmējs. 

Darba grupa papildus izvērtēja arī atsevišķas ES fondu aktivitātes, kas atbilstoši 

protokolam tiek īstenotas normālā režīmā, vai kā prioritāri īstenojamas. Attiecīgi darba grupa 

piedāvāja papildu vērtējumu par 23 aktivitātēm par kopējo publisko finansējumu 280 milj. 

latu, kas ir 7,5% no kopējā ES fondu programmu finansējuma 2007.-2013.gada ES fondu 

plānošanas periodā. 

Atbilstoši darba grupas priekšlikumiem, Finanšu ministrija sagatavoja informatīvo 

ziņojumu „Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda aktivitātēm, kuru 

īstenošana papildus izvērtējama saistībā ar ekonomisko situāciju valstī”, kurš saskaņā ar 

Ministru kabineta2009.gada 31.marta sēdes protokola Nr.22 50.§ „Informatīvais ziņojums par 

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda aktivitātēm, kuru īstenošana papildus 

izvērtējama saistībā ar ekonomisko situāciju valstī” 1.punktā noteikto ir pieņemts zināšanai.  

  Š.g. 25.marta 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu uzraudzības komitejas 

sēdes laikā tās dalībnieki tika iepazīstināti ar darba grupa izstrādātajiem priekšlikumiem. 

Sēdes laikā tika nolemts precizēt informatīvo ziņojumu iesniegšanai Ministru kabinetam, kur 

tas iespējams, ņemot vērā darba grupas piedāvājumus un iestāžu sniegtos un uzraudzības 

komitejas laikā izteiktos iebildumus,  secinājumus un panākto vienošanos, kā arī lemt par 

attiecīgajā periodā konstatētā neizmantotā finansējuma pārdali starp ES fondu aktivitātēm 

tikai pēc 2009.gada 31.decembra, kad iespējams veikt vidējā termiņa izvērtējumu par ES 

fondu projektu ieviešanas progresu 
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3. Sistēmas vienkāršošana un optimizēšana  

Š.g. 19.februārī stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 418 „Kārtība, kādā 

paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu īstenošanai, 

kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība” (pieņemti 

Ministru kabinetā š.g. 10.februārī). Ar Ministru kabineta noteikumu Nr.418 grozījumu 

apstiprināšanu tiek dota iespēja būtiski paātrināt finanšu apriti ES fondu projektos, kā arī 

atvieglota ES fondu projektu ieviešana, jo: 

1. Ir paredzēta iespēja izmaksāt avansus komercdarbības atbalsta projektu ietvaros 

(Ministru kabineta noteikumu 26.punkts). 

2. Ir paredzēta iespēja saņemt starpposma maksājumu arī par avansa maksājumiem, kas 

veikti saskaņā ar pakalpojumu, preču piegādes vai darba līgumu (Ministru kabineta 

noteikumu 19.2.punkts). 

3. Maksājumu aprite projektā ir nodalīta no projekta ieviešanas uzraudzības procesa, 

proti – projekta progresa pārskata apstiprināšana vairs nav priekšnosacījums 

maksājuma veikšanai ES fondu projekta ietvaros (Ministru kabineta noteikumu 

21.,23.1.2., 23.2.2., 24.3., 25.3., 26.3.punkts). 

4. Ir ievērojami saīsināti maksājuma pieprasījumu izskatīšanas termiņi, proti – no 40 

darbdienām uz 20 darbdienām atbildīgajā vai sadarbības iestādē un no 15 darbdienām 

uz piecām darbdienām maksājumu iestādē. Turklāt jāuzsver, ka ir noteikts termiņš, 

kādā jāizskata iesniegtie precizējumi vai papildu informācija, proti – piecas darbdienas 

atbildīgajai vai sadarbības iestādei un trīs darbdienas maksājumu iestādei (Ministru 

kabineta noteikumu 29. un 30.punkts). 

5. Pabeigts neatkarīga eksperta vērtējumus par ES fondu vadības sistēmas vienkāršošanu. 

Izpētes mērķis  bija sniegt analītisku atzinumu ar priekšlikumiem par iespējamo tālāko 

rīcību un alternatīvām ES fondu ieviešanas sistēmas vienkāršošanā ar mērķi veidot 

pamatu ES fondu ieviešanas sistēmas izmaiņām vienkāršošanas un ES fondu apguves 

paātrināšanas virzienā. Vērtējuma ietvaros galvenā uzmanība tika pievērsta tiem ES 

fondu apgūšanas posmiem, kuri ir būtiski ātrai un efektīvai ES fondu apguvei. 

Galvenais uzsvars priekšizpētē likts uz tiem sistēmas un ieviešanas shēmas posmiem, 

ar kuriem saskarē ir tieši atbalsta saņēmējs. Tika organizētas 4 fokusa grupas (valsts, 

pašvaldību, komersantu un biedrību un nodibinājumu) un 26 intervijas. Tāpēc var 

teikt, ka vērtējuma ziņojums apkopo visu ES fondu īstenošanā iesaistīto pušu 

viedokļus. Vērtējuma rezultātā iezīmētas sekojošas galvenās problēmas: 

a. Jāpalielina fondu apguves ātrums samazinot laiku, kas tiek tērēts uz 

administratīvā procedūrām. 

b. Nepieciešams harmonizēt procedūras daudzo ES fondu apguvē iesaistīto 

institūciju starpā un uzlabot komunikāciju un sadarbību starp valsts pārvaldes 

iestādēm ES fondu apgūšanas procesā. 

c. Nav iespējams rēķināties ar ES fondu apguves plāniem - atbalsta 

pretendentiem grūtības plānot savu nākotni pieejamo ES fondu kontekstā. 

d. Nepieciešams uzlabot pakalpojuma kvalitātei – jāmaina administrējošo iestāžu 

kultūra un prakse, lai nodrošinātu orientāciju uz klientu.  

Finanšu ministrija uzskata, ka ir jāveic pasākumi, kas vērsti uz aktivitāšu ieviešanas 

nosacījumu apstiprināšanas paātrināšana, atskaitīšanās sloga samazināšana ES fondu 

finansējuma saņēmējiem, kā arī sadarbības iestāžu darba prakses vienādošana. Šobrīd Finanšu 

ministrija ir identificējusi 4 svarīgākos uzdevumus, kas jāpaveic prioritāri 2009.gadā: 
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1) Lai paātrinātu ES fondu apguves ātrumu tiks vienkāršota aktivitāšu ieviešanas 

nosacījumu izstrādes un apstiprināšanas kārtība. Tiks piedāvāts nosacījumus 

apstiprināt attiecīgās nozares ministrijā, nevis kā līdz šim – Ministru kabinetā. 

Savukārt, lai finansējums ātrāk nonāktu līdz finansējuma saņēmējam – 

finansējumu no budžeta piešķirs ar Finanšu ministra lēmumu, nevis Ministru 

kabineta lēmumu. Lai to panāktu FM ierosinās izmaiņas virknē tiesību aktu. 

2) Lai harmonizētu procedūras ES fondu apguvē iesaistīto institūciju starpā un 

vienādotu atskaites, kas jāsniedz finansējuma saņēmējam, Finanšu ministrija 

izstrādās vienotas prasības atskaišu un izdevumu pamatojošo dokumentu 

iesniegšanai, kas jāiesniedz finansējuma saņēmējam, kā arī tiks organizētas darba 

grupas, lai sadarbības iestādes dalītos labās prakses piemēros un tiktu realizēta 

sadarbības iestāžu darba prakses vienādošana. 

3) Lai uzlabotu komunikāciju un sadarbību starp ES fondu ieviešanā iesaistītajām 

pusēm un veidotu uz klientu (finansējuma saņēmējs) orientētas sadarbības 

iestādes, tām būs uzdevums izvērtēt un apkopot klientu apmierinātības 

novērtējumu un publicēt to savā mājas lapā.  

4) Lai atvieglotu ES fondu atbalsta pretendentiem un projektu īstenotājiem plānot 

laiku projektu iesniegšanai, ES fondu mājas lapā www.esfondi.lv tiks ievietots 

centralizēts fondu apguves kalendārs, kurā būs norādīti projektu konkursu 

izsludināšanas, projektu apstiprināšanas un projektu īstenošanas termiņi. 

Finanšu ministrija ņems vērā arī citus ziņojumā norādītos ieteikumus, turpinot darbu pie ES 

fondu ieviešanas sistēmas vienkāršošanas, kā arī turpinās uzklausīt ES fondu finansējuma 

saņēmēju ieteikumus ES fondu ieviešanas sistēmas uzlabošanai, izveidojot e-pasta adresi  

uzlabofondus@fm.gov.lv. 

Netiešo izmaksu nemainīgās likmes piemērošana – par aprēķina metodikas Eiropas Sociālā 

fonda līdzfinansētiem projektiem ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas periodā (turpmāk - 

netiešo izmaksu nemainīgās likmes aprēķina metodika) izstrādi Finanšu ministrija ir noslēgusi 

līgumu ar „Ernst&Young Baltic”, lai izstrādātu metodiku vienotās likmes noteikšanai un 

piemērošanai dažāda veida finansējuma saņēmēju un dažāda apmēra projektu gadījumā. Š.g. 

februāra beigās SIA „Ernst&Young Baltic” iesniedza Finanšu ministrijā netiešo izmaksu 

nemainīgās likmes metodikas un aprēķinu rezultātu projektu. Šā gada 4.martā Finanšu 

ministrija iepriekšminēto metodiku un vienotās likmes aprēķina principus ir nosūtījusi EK 

tālāku komentāru sniegšanai. 

Šā gada 25.martā notikušās ES fondu uzraudzības komitejas laikā tika diskutēts par netiešo 

izmaksu nemainīgās likmes piemērošanu. Sanāksmes laikā vienojās, ka atkarībā no EK 

sniegtās atbildes saistībā ar netiešo izmaksu nemainīgās likmes aprēķina metodiku, Finanšu 

ministrija sagatavos un iesniegs grozījumus Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija 

noteikumos Nr.419 „Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 

vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu 

ieviešanu”, kā arī Finanšu ministrija sagatavos skaidrojumus  par pārejas laika nosacījumiem 

attiecībā uz netiešo izmaksu nemainīgās likmes aprēķina metodiku Eiropas Sociālā fonda 

līdzfinansētiem projektiem un precizēs vadošās iestādes informācijas un publicitātes 

vadlīnijas „Eiropas Savienības fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda publicitātes 

vadlīnijas Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem”, sniedzot detalizētāku 

skaidrojumu par informācijas un publicitātes izmaksu attiecināmību 2007.-2013.gada 

plānošanas periodā.  

Līdz šim Finanšu ministrija ir neformāli vienojusies ar EK – pēc netiešo izmaksu nemainīgās 

likmes aprēķina metodikas izstrādes,netiešās izmaksas tiks aprēķinātas, balstoties uz metodikā 

noteiktajiem aprēķiniem. Tiem projektiem, kuru īstenošana būs beigusies pirms netiešo 

http://www.esfondi.lv/
mailto:uzlabofondus@fm.gov.lv
http://www.likumi.lv/doc.php?id=159648&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=159648&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=159648&from=off
http://www.esfondi.lv/upload/00-vadlinijas/7-13_publicitate_vadlinijas_mlapai.pdf
http://www.esfondi.lv/upload/00-vadlinijas/7-13_publicitate_vadlinijas_mlapai.pdf
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izmaksu nemainīgās likmes aprēķina metodikas apstiprināšanas, netiešās izmaksas tiks 

uzskatītas par neattiecināmām, ja Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu nav 

noteikts citādi, savukārt tiem projektiem, kuru ieviešana tiks uzsākta pirms minētās metodikas 

apstiprināšanas, metodikā noteiktā nemainīgās likmes aprēķina kārtība tiks piemērota vai nu 

ar līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas dienu, vai arī brīdi, kad stāsies spēkā grozījumi 

Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu. 

Šobrīd vadošajā iestādē ir saņemti EK komentāri par netiešo izmaksu nemainīgās likmes 

aprēķina metodiku un turpinās sarunas ar EK. 

 

4. Finanšu disciplīnas priekšlikumi 

Kā minēts šī ziņojuma 3.sadaļā un ziņots iepriekšējos ziņojums par ES fondu finansējuma 

apguvi, pēdējā laikā ir veikti un turpmākajos ceturkšņos tiek plānoti būtiski ES fondu sistēmas 

vienkāršošanas pasākumi, kuru kopējais mērķis ir mazināt birokrātisko slogu gan uz 

finansējuma saņēmējiem, gan uz ES fondu vadībā iesaistītajām iestādēm. Īpaši liela uzmanība 

sistēmas vienkāršošanas kontekstā ir tikusi un tiek pievērsta finanšu plūsmas efektivitātei un 

paātrināšanai nolūkā, pirmkārt, atslogot finansiālo slogu gan finansējuma saņēmējiem, gan 

valsts budžetam un, otrkārt, veicināt Saprašanās memorandā ar starptautiskajiem  aizdevējiem 

noteiktos maksājumu veikšanas tempus ES fondu projektu ietvaros. Šajā kontekstā ir svarīgi 

apzināties, ka sistēmas vienkāršošana nedrīkst notikt uz drošas finanšu pārvaldības principu 

rēķina un nedrīkst veicināt valsts budžeta līdzekļu nelietderīgu izmantošanu, īpaši ņemot vērā 

ierobežotās valsts budžeta iespējas un nepieciešamību nodrošināt maksājumu veikšanas 

tempu. 

Tādēļ Finanšu  ministrija uzskata, ka sistēmas vienkāršošanas pasākumi ir saistāmi ar finanšu 

disciplīnas veicināšanas pasākumiem, kas nodrošinātu lielāku finansējuma saņēmēju un ES 

fondu vadībā iesaistīto iestāžu atbildību par efektīvu nepieciešamā finansējuma plānošanu un 

piešķirto līdzekļu ātru un atbilstīgu izlietojumu. Finanšu ministrija ir sagatavojusi informāciju 

un priekšlikumus par šādiem trim finanšu plūsmas efektivizēšanas un finanšu disciplīnas 

veicināšanas virzieniem: piešķirto avansu izlietojums,  finansējuma plānošana un pārdales, kā 

arī motivējoša finanšu plūsma. Finanšu ministrija darbosies pie šo priekšlikumu praktiskas 

realizācijas š.g. 2.ceturksnī.     

 

4.1. Priekšfinansējuma un avansu izmantošana  

Līdz ar š.g. 10.februārī veiktajiem grozījumiem Ministru kabineta noteikumos nr.418 

„Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto 

projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas 

kārtība” ir ievērojami paplašinātas avansa projekta īstenošanai saņemšanas iespējas. Kā 

negatīvas sekas ir konstatēti gadījumi, kad finansējuma saņēmēji saņemtos avansa 

maksājumus novirza termiņnoguldījumos nevis projektu īstenošanai.  Lai nodrošinātu 

operatīvu, atbilstošu, mērķtiecīgu avansu izlietošanu un vienādus nosacījumus visiem 

finansējuma saņēmējiem un iestādēm, ir nepieciešami skaidri un stingri nosacījumi 

finansējuma saņēmējiem piešķirtā priekšfinansējuma un avansa apjomam un izlietojumam. 

Attiecībā uz avansu apjomu pastāv vispārējs ierobežojums – 20% no projekta attiecināmajām 

izmaksām (ja projekta īstenošana ilgāka par 1 gadu). Noteikumi ļauj aktivitātes īstenošanas 

kārtībā noteikt citus apjomus un vairākos gadījumos tas ticis darīts, nosakot ievērojami lielāku 

maksimālo avansa apjomu. Lai nodrošinātu, ka izmaksātie avansi vai to daļa netiktu ilgstoši 

turēti projektu kontos, bet gan maksimāli ātri un pilnā apjomā ieguldīti projektā, 

nepieciešams:  
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1) Noteikt, ka avansa apjoms nedrīkst pārsniegt apjomu, ko paredzēts izmaksāt avansos 

projekta ietvaros veikto iepirkumu izpildītājiem. 

2) Noteikt, ka finansējuma saņēmējam 6 mēnešu laikā ar maksājuma pieprasījumu vai 

pieprasījumiem ir jānosedz tam izsniegtā avansa apjoms. 

3) Noteikt, ka atbildīgajām vai sadarbības iestādēm šie nosacījumi  jāiestrādā līgumos par  

projekta īstenošanu, paredzot arī konkrētas soda sankcijas gadījumos, kad šie 

nosacījumi netiek pildīti.  

Pirmā nosacījuma neizpildes gadījumā jānosaka, ka par attiecīgu summu tiek samazināts 

pirmais starpposma maksājums. Otrā nosacījuma neizpildes gadījumā jānosaka, ka pēc minētā 

termiņa no summas, kuru nesedz maksājuma pieprasījumi tiek rēķināta kavējuma nauda, kas 

tiek uzskatīta par neatbilstību un ieturēta no nākamajiem maksājumiem vai atgūta atbilstoši 

normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.       

Šie nosacījumi nav tieši attiecināmi un gadījumiem, kad piešķirtais finansējums uzskatāms 

par atbalstu komercdarbībai, jo šādos gadījumos  izmaksāto avansu var deklarēt EK arī pirms 

finansējuma saņēmējs faktiski ir veicis izdevumus projektā. Tomēr Finanšu ministrija aicina 

atbildīgās un sadarbības iestādes arī komercdarbības atbalsta gadījumos līgumos iestrādāt 

skaidrus nosacījumus par tālākajiem maksājumu pieprasījumu termiņiem projektā, veicinot 

operatīvu finansējuma apguvi. 

Minētie finanšu disciplīnas pasākumi un soda sankcijas nav tiešā veidā attiecināmi uz 

finansējuma saņēmējiem, kas ir valsts budžeta iestādes. Tomēr arī attiecībā uz valsts budžeta 

iestādēm stingrāk nekā līdz šim būtu jāuzrauga projektu finanšu plānošana un piešķirto 

līdzekļu lietderīga izmantošana; skatīt 4.2.punkta 5.priekšlikumu.   

 

4.2. Nosacījumi attiecībā uz valsts budžetā nepieciešamā finansējuma 

plānošanu un pieprasīto līdzekļu izlietojumu  

Ir konstatētas vairākas būtiskas problēmas, kas saistītas ar ES fondu projektu īstenošanai 

nepieciešamā finansējuma plānošanu un finansējuma pārdales kārtību no budžeta 

apakšprogrammas 41.08.00. (ārvalstu finanšu palīdzība). 

Iestādes līdzšinējos gados ir piekopušas praksi valsts budžetā ES fondu projektu īstenošanai 

pieprasīt lielākas summas nekā attiecīgajā gadā reāli nepieciešams. Tas saistīts ar trīs 

faktoriem:  

a) iestādes, plānojot pieprasījumus, mēgušas vadīties pēc  optimistiskākā 

finansējuma apguves scenārija, 

b) ar finansējuma pārdales sarežģīto un laikietilpīgo procedūru,  

c) budžeta apakšprogrammā 41.08.00. līdzekļi ir ierobežoti un attiecībā uz tiem 

pastāv brīva konkurence (princips „kas pirmais brauc, tas pirmais maļ”).  

Lai mazinātu šo faktoru negatīvo ietekmi un vienlaicīgi arī veicinātu Saprašanās memorandā 

noteikto finansējuma apguves mērķu sasniegšanu, Finanšu ministrija sniedz šādus 

priekšlikumus, pie kuru praktiskas realizēšanas Finanš ministrija darbosies š.g.2.ceturksnī:  

1) Budžeta apakšprogrammā 41.08.00. iezīmēt, uz kādu daļu no finansējuma var 

pretendēt katrs no finanšu instrumentiem, kas var saņemt finansējumu no šīs 

apakšprogrammas. 

2) Paredzēt, ka ministriju budžeta programmās un finansējuma pārdales 

pieprasījumos tiek skaidri nodalīti atmaksām finansējuma saņēmējiem (t.sk. 
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avansiem komercdarbības atbalsta projektos) paredzētie līdzekļi  un avansiem 

paredzētie līdzekļi.     

3) Vienkāršot pārdales pieprasījumu izskatīšanas un pārdales procesu:  

a. Nosakot, ka pārdales veic ar Finanšu ministra nevis Ministru 

kabinetarīkojumu; 

b. Samazināt finansējuma pārdalei atvēlēto laiku līdz 10 darbadienām, veicot 

pieprasījumu pārbaudes automātiski ar informācijas sistēmu sasaistes 

palīdzību;   

c. Atteikties no nosacījuma, ka pārdales pieprasījumus var iesniegt ne biežāk 

kā reizi mēnesī līdz noteiktam datumam.    

4) Paredzēt Finanšu ministrijai tiesības pieprasīt atpakaļ iestādei piešķirto un 

neizlietoto finansējumu, ja tas nepieciešams Saprašanās  memorandā noteikto 

apguves mērķu sasniegšanai un ja budžeta apakšprogrammā 41.08.00. nav 

pieejami pietiekoši finanšu līdzekļi.    

5) Noteikt, ka neattiecināmās izmaksas netiek plānotas ministriju budžeta 

programmās, kurās paredzēti līdzekļi ES fondu projektu finansēšanai, un ka no 

budžeta apakšprogrammas 41.08.00. pārdala līdzekļus tikai attiecināmo izmaksu 

segšanai. Tas praktiski nozīmētu, ka valsts budžeta līdzekļi tiktu plānoti un 

izlietoti atbildīgāk un minimālā apjomā, lai maksimāli atgūtu līdzekļus no EK ar 

minimālu valsts budžeta ieguldījumu, vienlaicīgi sasniedzot galvenos projekta 

mērķus. Jāparedz, gadījumos, kad veikti no valsts budžeta neatbilstoši izdevumi, 

šie līdzekļi jāatgriež budžeta apakšprogrammā 41.08.00 (sedzami no atbildīgās 

ministrijas citiem resursiem).     

 

4.3. Motivējošu finansējuma nosacījumu prakse 

Iepriekš pieminētajā ES jauno dalībvalstu konferencē vairākas ES dalībvalstis informēja, ka 

tās ir izstrādājušas īpaši motivējošus nosacījumus attiecībā uz ES fondu finansējuma apguvi 

un maksājumu plūsmu. Piemēram, Ungārijā kavējumu naudas attiecībā uz maksājuma 

pieprasījumiem ir noteiktas ne tikai finansējuma saņēmējiem par laikā neapgūtu finansējumu 

un neiesniegtiem maksājuma pieprasījumiem, bet arī administrējošajām iestādēm, ja tās laikā 

neveic maksājumu. Polijā, savukārt, iestādei piešķirtā tehniskās palīdzības finansējuma 

apjoms ir daļēji atkarīgs no šīs iestādes pārziņā esošā finansējuma apguves progresa. Lai arī 

abām šīm konkrētajām praksēm ir acīmredzami riski, kas var vairot neatbilstību gadījumus, 

un to ieviešanas nosacījumi ir ļoti  neskaidri, būtu lietderīgi izvērtēt iespējamu motivējošu 

mehānismu iestrādi ES fondu administrēšanas sistēmā Latvijā pie kuru praktiskas realizēšanas 

Finanš ministrija darbosies š.g.2.ceturksnī.  

 

5. Turpmākā informatīvo ziņojumu izstrāde 

Nākamais informatīvais ziņojums par ES fondu apguvi 2009.gada 2.cetursnī tiks iesniegts 

Minstru kabinetā apstiprināšanai līdz š.g. 13.augstam. 
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