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Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības finanšu resursu 

(struktūrfondu un Kohēzijas fonda) apguvi 

 

Šajā ziľojumā iekļauta informācija par 2004.-2006.gada plānošanas perioda 

Eiropas Savienības (turpmāk – ES) struktūrfondu un Kohēzijas fonda apguves 

gaitu 2008.gada 2.ceturksnī un par progresu 2007.-2013.gada plānošanas 

perioda ES fondu apguvē, kā arī priekšlikumi 2008.gada 3.ceturksnī 

izpildāmiem uzdevumiem. Iepriekšējais Finanšu ministrijas sagatavotais 

informatīvais ziľojums izskatīts Ministru kabineta 2008.gada 13.maija sēdē. 

(prot.Nr.30, 15.§). 

 

1. 2004.-2006.gada plānošanas perioda ES struktūrfondu apguves gaita 

1.1. ES struktūrfondu finanšu progress līdz 30.06.2008. 

 

Līdz 30.06.2008. ES struktūrfondu (turpmāk – SF) finansējuma saľēmējiem 

kopā izmaksāti 332 miljoni latu jeb 76% no kopējā pieejamā SF finansējuma. 

Salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni šis rādītājs ir palielinājies par 6,4%. 

Salīdzinoši lielāks maksājumu pieaugums ir ERAF, ESF un ZVFI projektos - 

attiecīgi par 7,2%, 6,8% un 7,2% salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni. ELGVF 

projektu ietvaros maksājumi 2008.gada 2.ceturksnī pieauguši par 2,3%. 

 

Līdz 30.06.2008. SF izdevumi deklarēti Eiropas Komisijā (EK) 289,3 milj. latu 

apmērā jeb 65,8% no kopējā valstij piešķirtā SF finansējuma. Jānorāda, ka 

2008.gada 2.ceturksnī EK kopā deklarēti vien 20,4 milj. latu, no kuriem ERAF 

līdzekļi 12,1 milj. latu jeb 4,5% apmērā no ERAF kopējā finansējuma, ESF 

līdzekļi 5 milj. latu jeb 5,6% apmērā no ESF kopējā finansējuma, ELGVF 

līdzekļi 2,8 milj. latu jeb 4,4% apmērā no ELGVF kopējā finansējuma un ZVFI 

līdzekļi 416 tūkst. latu jeb 2,4% apmērā no ZVFI kopējā finansējuma. Līdz ar to 

kopējais SF deklarēto finansējuma apjoms 2008.gada 2.ceturksnī ir zems – 4,6% 

no kopējā SF finansējuma. EK veikusi atmaksas Latvijas valsts budžetā ERAF 

ietvaros tādā pat apjomā, kā deklarēts EK, bet pārējos fondos atmaksas nav 

veiktas. Līdz ar to kopējais EK veikto atmaksu pieaugums 2008.gada 2.ceturksnī 

ir 2,8 procentu punkti jeb 12,1 milj. latu. 

 

Lai nodrošinātu to, ka Latvijas budžetā vēl tiks atmaksāti visi Latvijai piešķirtie 

SF līdzekļi, līdz 2008.gada beigām EK jādeklarē 157.8 miljoni eiro (110.9 

miljoni latu) ERAF finansējuma, 39.8 miljoni eiro (37.9 miljoni latu) ESF 

finansējuma, 12.4 miljoni eiro (8.7 miljoni latu) ELVGF finansējuma un 3.9 

miljoni eiro (2.7 miljoni latu) ZVFI ietvaros.  

Izvērstu SF finanšu progresu skatīt 1.pielikuma tabulās Nr.1-6. 
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1.2. SF pieprasījumu plāna / Ministru kabineta 20.05.2008. sēdes 

protokollēmuma (prot.Nr.32,3.§) un Ministru kabineta 19.02.2008. sēdes 

protokollēmuma (prot.Nr.11, 11.§) izpilde līdz 30.06.2008.  

 

Lai nodrošinātu efektīvu SF apguvi 2008.gadā un kopējo finanšu progresu, 

Ministru kabineta 19.02.2008. sēdē astoľiem nozaru ministriem tika uzdots līdz 

31.03.2008. nodrošināt maksājumus SF finansējuma saľēmējiem SF aktivitātes 

ietvaros vismaz par 50 % no aktivitātes SF un virssaistību finansējuma visās SF 

aktivitātēs un 50 % no aktivitātes SF finansējuma piecās Izglītības un zinātnes 

ministrijas aktivitātēs, kā arī nodrošināt iepirkumu veikšanu un līgumu 

noslēgšanu visos SF projektos (prot.Nr.11, 11.§). Minētais uzdevums 2008.gada 

30.jūnijam nav izpildīts Ekonomikas ministrijas pārziľā esošās 5 ERAF un 1 

ESF aktivitātē, Satiksmes ministrijas 2 ERAF aktivitātēs, Izglītības un zinātnes 

ministrijas 1 ERAF aktivitātē un 3 ESF aktivitātēs, Vides ministrijas 1 ERAF 

aktivitātē, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas 1 ERAF 

aktivitātē, un Zemkopības ministrijas 1 ELVGF aktivitātē, pavisam kopā 16 SF 

aktivitātēs.  

 

Zemāk izklāstīta augstākminētā protokollēmuma, kā arī Ministru kabineta 

20.05.2008. sēdes protkollēmuma (prot.Nr.32,3.§) 2.punkta izpilde dalījumā pa 

fondiem un ministrijām. Izvērstu finanšu progresu un SF pieprasījumu un 

maksājumu prognožu izpildi aktivitāšu līmenī skatīt 2.pielikuma tabulās Nr.1-

13. Savukārt, kopsavilkumu par tām aktivitātēm, kuras neizpilda abu 

iepriekšminēto protokollēmumos noteikto saskaľā ar noteiktajiem kritērijiem, 

skatīt 3.pielikuma tabulā. 

 

1.2.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) 

 

Vides ministrijas pārziľā esošo ERAF aktivitāšu ietvaros līdz 30.06.2008. 

iesniegti pieprasījumi par 23,2 milj. latu, t.i. 98,7% no kopējā šīm aktivitātēm 

paredzētā SF finansējuma bez virssaistībām vai 89,2% no pieejamā SF 

finansējuma ar virssaistībām. Iesniegto SF pieprasījumu apjoms ir par 2,1 milj. 

latu jeb 8,2% mazāks nekā ministrija plānojusi. Finansējuma saľēmējiem 

atmaksāti 19 milj. latu jeb 81,2% no kopējā pieejamā SF finansējuma (bez 

virssaistībām). EK deklarēti 16.4 milj. latu. Līdz gada beigām Vides ministrija 

plāno apgūt 114% no atvēlētā SF finansējuma (bez virsaistībām). 

 

Aktivitātē 1.1.3. Likumdošanas prasībām neatbilstošu atkritumu izgāztuvju 

rekultivācija līdz gada beigām plānots veikt maksājumus SF finansējuma 

saľēmējiem par 96% no aktivitātei pieejamā finansējuma (neskaitot 

virssaistības). 
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Aktivitātē 1.1.1. Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās 

ar cilvēku ekvivalentu līdz 2000 iesniegto SF pieprasījumu un veikto atmaksu 

finansējuma saľēmējiem progress atpaliek no plānotā – pieprasījumu summa ir 

par 1,2 miljoniem, bet atmaksu summa – par 2,7 miljoniem latu mazāka nekā 

plānots. 

 

1.1.2. aktivitātē Dalītās atkritumu vākšanas punktu izveide projektos atmaksāti 

44,9% no aktivitātei pieejamā SF finansējuma (vai 43,55%, ľemot vērā 

virssistības). Līdz ar to vēl joprojām nav izpildīts MK 19.02.2008. sēdes 

protokola 11.§ 1.punktā minētais uzdevums. Iesniegto SF pieprasījumu progress 

par 50% (jeb 500 000 latu) atpaliek no plānotā. 

 

Aktivitātē 1.1.6. Ekotūrisma infrastruktūras attīstība potenciālajās Natura 2000 

teritorijās SF finansējuma saľēmējiem veikto atmaksu progress par 48% jeb 

1,16 miljoniem latu atpaliek no plānotā.  

 

Ekonomikas ministrijas pārziľā esošo ERAF enerģētikas un kultūrvēstures 

mantojuma saglabāšanas aktivitāšu ietvaros līdz 30.06.2008. iesniegto SF 

pieprasījumu summa ir 13,1 milj. latu jeb par 2,5 milj. latu (t.i. 15,8%) mazāka 

nekā ministrija plānojusi. SF finansējuma saľēmējiem atmaksāti 7,5 milj. latu 

jeb 41,2% no kopējā SF finansējuma (vai 37% no SF finansējuma ar 

virssaistībām). Tas ir par 733 tūkst. latu mazāk nekā plānots. Līdz gada beigām 

finansējuma saľēmējiem plānots atmaksāt 79.1% no piešķirtā ERAF 

finansējuma šajā pasākumā (vai 70,6% finansējuma ar virssaistībām). 

 

1.1.4.1. aktivitātē Siltumapgādes sistēmu uzlabošana, samazinot sēra saturu 

kurināmajā plānotais SF pieprasījumu apjoms – 113% no pieejamā finansējuma 

bez virssaistībām. Ir veikti maksājumi SF finansējuma saľēmējiem par 48,3% no 

ERAF finansējuma. Maksājumu progress par 1,4 miljoniem jeb 46% atpaliek no 

plānotā. Veikto maksājumu apjoms SF finansējuma saľēmējiem par 2,15 milj. 

latu atpaliek no iesniegto SF pieprasījumu apjoma. 

 

1.1.4.2.aktivitātes Siltumapgādes sistēmu modernizācija atbilstoši vides 

prasībām ietvaros plānots veikt maksājumus par 56% no pieejamā SF 

finansējuma (par 3,6 milj. latu mazāk nekā aktivitātei pieejamais SF finansējums 

bez virssaistībām). 

Aktivitātes ietvaros veikti maksājumi SF finansējuma saľēmējiem par 51% no 

finansējuma apjoma. Veikto maksājumu SF finansējuma saľēmējiem apjoms par 

1,9 milj. latu atpaliek no iesniegto SF pieprasījumu apjoma. 

 

1.1.5.aktivitātes Kultūras un vēstures mantojuma efektīva izmantošana tūrisma 

attīstībā ietvaros finansējuma saľēmējiem plānots atmaksāt 97% no aktivitātei 

pieejamā SF finansējuma. SF finansējuma saľēmējiem veikti maksājumi par 

25% no pieejamā SF finansējuma (jeb 21% pieejamā finansējuma ar 
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virssaistībām). SF pieprasījumu iesniegšanas un maksājumu SF finansējuma 

saľēmējiem veikšanas progress atpaliek no plānotā par attiecīgi 46% un 38%. 

 

Visās 3 Ekonomikas ministrijas pārziľā esošajās 1.prioritātes aktivitātēs 

atmaksu apjoms vairāk kā par 30% atpaliek no iesniegto pieprasījumu apjoma.  

 

Ekonomikas ministrijas pārziľā esošo ERAF uzľēmējdarbības un inovāciju 

aktivitāšu ietvaros līdz 30.06.2008. iesniegto SF pieprasījumu summa ir 67,6 

milj. latu jeb par 5,4 milj. latu (t.i. 7,4%) mazāka nekā ministrija plānojusi. SF 

finansējuma saľēmējiem atmaksāti 58,9 milj. latu jeb 64,4% no kopējā 

finansējuma (vai 61% no finansējuma ar virssaistībām). Tas ir par 1 milj. latu 

mazāk nekā plānots. Līdz gada beigām SF finansējuma saľēmējiem plānots 

atmaksāt 99,4% no piešķirtā ERAF finansējuma šajā pasākumā (vai 94,6% SF 

finansējuma ar virssaistībām). 

 

2.1.2.aktivitātes Atbalsts paraugu un pilotmodeļu izstrādāšanai ietvaros veikti 

maksājumi finansējuma saľēmējiem par 47,7% no finansējuma apjoma, savukārt 

kopā plānots veikt atmaksas par 85,5% no pieejamā SF finansējuma (par 421 

tūkst. latu mazāk nekā aktivitātei pieejamais SF finansējums bez virssaistībām). 

Aktivitātes ietvaros iesniegto SF pieprasījumu progress atpaliek no plānotā – SF 

pieprasījumu summa ir par 1,2 milj. latu mazāka nekā plānots.  

 

2.2.2.aktivitātes Atbalsts privātās infrastruktūras investīcijām koplietošanas 

iekārtās (testēšanas, sertificēšanas laboratorijām un līdzīgām aktivitātēm) 

ietvaros iesniegto SF pieprasījumu progress atpaliek no plānotā – SF 

pieprasījumu summa ir par 800 tūkst. latu mazāka nekā plānots. 

 

2.2.3.aktivitātes Atbalsts privātās infrastruktūras investīcijām sabiedriskās 

lietošanas tīklu (ceļi, elektrība, ūdens utt.) pieejamības nodrošināšanai ietvaros 

veikti maksājumi SF finansējuma saľēmējiem par 44,5% no SF finansējuma 

apjoma, savukārt kopā plānots veikt atmaksas SF finansējuma saľēmējiem par 

84,8% no pieejamā SF finansējuma (par 481 tūkst. latu mazāk nekā aktivitātei 

pieejamais SF finansējums bez virssaistībām). 

Aktivitātes ietvaros iesniegto SF pieprasījumu progress atpaliek no plānotā – SF 

pieprasījumu summa ir par 845 tūkst. latu mazāka nekā plānots. 

 

2.3.1.aktivitātes Atbalsts uzņēmumu līdzdalībai starptautiskos gadatirgos un 

pasākumos ietvaros ir iesniegti SF pieprasījumi tikai par 22,6% un veikti 

maksājumi finansējuma saľēmējiem tikai par 19,6% no kopējā aktivitātei 

pieejamā SF finansējuma apjoma, savukārt kopā plānots iesniegt SF 

pieprasījumus par 82,2% un veikt atmaksas par 65,8% no pieejamā SF 

finansējuma (attiecīgi par 498 tūkst. un par 943 tūkst. latu mazāk nekā aktivitātei 

pieejamais SF finansējums bez virssaistībām). Aktivitātes ietvaros iesniegto SF 

pieprasījumu progress atpaliek no plānotā – SF pieprasījumu summa ir par 606 
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tūkst. latu mazāka nekā plānots. Šīs aktivitātes ietvaros veikto maksājumu SF 

finansējuma saľēmējiem apjoms par 273 tūkst. latu atpaliek no iesniegto SF 

pieprasījumu apjoma. 

 

2.4.2.aktivitātes Aizdevumu garantiju sistēmas attīstība ietvaros kopā plānots 

iesniegt SF pieprasījumus par 66,9% un veikt atmaksas SF finansējuma 

saľēmējiem par 53,4% no pieejamā SF finansējuma (attiecīgi par 1,65 milj. un 

par 2,2 milj. latu mazāk nekā aktivitātei pieejamais SF finansējums bez 

virssaistībām).  

 

Ministru kabineta 19.02.2008. sēdes protokola 11.§ 1.punktā minētais uzdevums 

nav izpildīts kopā piecās Ekonomikas ministrijas pārziľā esošajās ERAF 

aktivitātēs. 

 

Satiksmes ministrijas pārziľā esošo ERAF aktivitāšu ietvaros līdz 30.06.2008. 

iesniegto SF pieprasījumu summa ir 56,7 milj. latu jeb 82% no kopējā 

ministrijas pārziľā esošajām aktivitātēm paredzētā SF finansējuma bez 

virssaistībām (vai 76%, ľemot vērā virssaistības), kas ir par 3,7 milj. latu jeb 6% 

mazāk nekā sākotnēji plānots. SF finansējuma saľēmējiem atmaksāti 51,7 milj. 

latu jeb 75% no finansējuma (vai 69% no finansējuma ar virssaistībām).  

 

Aktivitātē 1.2.1. Valsts pirmās šķiras atoceļu infrastruktūras, kas savieno 

galvenos ekonomiskos centrus un veido to pieslēgumus TEN_T tīklam, 

rekonstrukcija pretēji plānotajam nav veikti maksājumi SF finansējuma 

saľēmējiem 3,1 milj. latu apmērā. 
 

Aktivitātē 1.2.2.1. Transporta sistēmas organizācijas optimizācija un satiksmes 

drošības uzlabojumi apdzīvotās teritorijās plānotais atmaksu apjoms ir tikai 

68% no pieejamā SF finansējuma (bez virssaistībām). Plānotais SF pieprasījumu 

apjoms – 99,6% no pieejamā SF finansējuma bez virssaistībām. 

 

1.2.2.2. aktivitātē Rīgas pilsētas satiksmes vadības, satiksmes drošības 

infrastruktūras un sabiedriskā transporta vadības elementu uzlabošana 

maksājumi SF finansējuma saľēmējiem veikti par 36% no aktivitātei pieejamā 

ERAF finansējuma. Maksājumi šajā ceturksnī netika plānoti. 

 

1.2.4. aktivitātē Rīgas piepilsētas dzelzceļa pasažieru pārvadājumu ritošā 

sastāva modernizācija plānots apgūt 89% no pieejamā SF finansējuma (bez 

virssaistībām).  

 

Kopumā 1.2.pasākumā Satiksmes ministrija plāno apgūt 102% no pieejamā SF 

finansējuma (bez uzľemtām virssaistībām) un apguves progress notiek saskaľā 

ar plānoto. 
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1.3.3. aktivitātē Informācijas un sakaru tīklu attīstība ģeogrāfiski attālinātās 

teritorijās līdz šim SF pieprasījumi nav iesniegti un izdevumi EK nav deklarēti. 

Plānots iesniegt vienu SF pieprasījumu pēc auditora atzinuma saľemšanas.  

 

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas (RAPLM) pārziľā 

esošās 1.3.2.aktivitātes Publisko interneta pieejams punktu attīstība ietvaros līdz 

30.06.2008. iesniegti SF pieprasījumi par 774 tūkst. latu jeb 43% no kopējā 

aktivitātei paredzētā SF finansējuma, kas ir par 690 tūkst. latu jeb 48% mazāk 

nekā ministrija plānojusi. SF finansējuma saľēmējiem atmaksāti 454 tūkst. latu 

jeb 25% no kopējā SF finansējuma bez virssaistībām. Tas ir par 384 tūkst.latu 

mazāk nekā plānots.  

 

RAPLM nav izpildījusi MK š.g. 19.februāra sēdes protokollēmuma uzdevumu - 

1.3.2.aktivitātes ietvaros nav veikti maksājumi SF finansējuma saľēmējiem 

vismaz par 50% no SF un virssaistību finansējuma. Veikto maksājumu SF 

finansējuma saľēmējiem apjoms par 321 tūkst. latu atpaliek no SF pieprasījumu 

apjoma. Tiek plānots, ka gada beigās veikto maksājumu SF finansējuma 

saľēmējiem apjoms būs 80% no pieejamā SF finansējuma, radot 447 tūkst. latu 

finansējuma neapguvi. 

 

2.2.1.2.apakšaktivitātes Atbalsts ieguldījumiem uzņēmumu attīstībā īpaši 

atbalstāmajās teritorijās ietvaros kopā plānots veikt atmaksas SF finansējuma 

saľēmējiem par 99,2% no pieejamā SF finansējuma (attiecīgi par 36 tūkst. 

mazāk nekā aktivitātei pieejamais SF finansējums bez virssaistībām). 

 

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta 

(ĪUMEPLS) pārziľā esošās aktivitātes Sabiedrisko informācijas un elektroniskās 

pārvaldes sistēmu attīstība ietvaros līdz 30.06.2008. iesniegti SF pieprasījumi 

par 8,7 milj. latu jeb 91,7% no kopējā aktivitātei paredzētā SF finansējuma (bez 

virssaistībām). SF finansējuma saľēmējiem atmaksāto finansējuma apjoms ir 7 

milj. latu jeb 73,8% un EK deklarēti 4,6 milj. latu jeb 47% no kopējā SF 

finansējuma apjoma. SF maksājumu pieprasījumu un veikto maksājumu SF 

finansējuma saľēmējiem progress atpaliek no plānotā attiecīgi par 1,8 un 1,2 

milj. latu. 

 

Kopumā 1.3. pasākumā iesniegti SF pieprasījumi par 9,5 milj. latu jeb 66,2% no 

pieejamā SF finansējuma (bez virssaistībām); veikti maksājumi SF finansējuma 

saľēmējiem 7,5 milj latu jeb 55,2% apmērā. Līdz gada beigām plānots veikt 

atmaksas SF finansējuma saľēmējiem 96,7% apmērā jeb par 315 tūkst. latu 

mazāk nekā pasākumam ir pieejams SF finansējums (bez virssaistībām). SF 

pieprasījumu iesniegšanas progress par 1,8 milj. atpaliek no plānotā, savukārt 

veikto maksājumu SF finansējuma saľēmējiem progress atpaliek no plānotā par 

1,2 milj. latu.  
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Veselības ministrijas pārziľā esošo ERAF aktivitāšu 1.4.1. Primārās veselības 

aprūpes infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana un 1.4.2. Neatliekamās 

medicīniskās palīdzības sistēmas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana 

nacionālās programmas ietvaros līdz 30.06.2008. iesniegti SF pieprasījumi par 

summu 9,5 milj.latu jeb 78,8% no SF piešķīruma (vai 74,38%, no SF piešķīruma 

un virssaistībām), SF finansējuma saľēmējiem atmaksāti 8,7 milj. latu jeb 72,4% 

no SF piešķīruma (vai 68,34% no SF un virssaistību finansējuma). Jānorāda, ka 

faktiskā izpilde būtiski atšķīrās no ministrijas iesniegtajām SF pieprasījumu un 

maksājumu prognozēm: SF pieprasījumu plāns nav izpildīts par 1,89 milj. latu 

(16,6%) un atmaksu SF finansējuma saľēmējiem plāns – par 1milj.latu (10,6%). 

Pārsvarā tas saistīts ar to, ka daudzi projekti tuvākajā laikā noslēgsies un SF 

finansējuma saľēmēji plāno iesniegt vienu (gala) SF pieprasījumu, kā arī ar 

būvdarbu izpildes kavēšanos dažu projektu ietvaros. Turklāt, saskaľā ar 

iesniegto maksājumu SF finansējuma saľēmējiem prognozi, līdz š.g. 

31.decembrim plānots veikt maksājumus SF finansējuma saľēmējiem tikai 94% 

apmērā no SF piešķīruma (-675 tūkst. latu). Vienlaikus jāatzīmē, ka Veselības 

ministrija plāno pagarināt projekta Neatliekamās palīdzības sniegšanas 

uzlabošana klīniskajā slimnīcā „Gaiļezers” īstenošanas termiľu līdz 

31.10.2008., paskaidrojot to ar kapitāla daļu turētāju maiľu, kas aizkavēja 

projekta īstenošanu. Tāpat, projekta ietvaros konstatēts sadārdzinājums 1 milj. 

latu apmērā, kuru plānots segt no slimnīcas līdzekļiem kā neattiecināmo 

finansējumu.  

 

Vērtējot SF apguves progresu Labklājības ministrijas pārziľā esošajās sociālās 

infrastruktūras aktivitātēs, jāatzīmē, ka lielākā daļa projektu ir noslēgušies vai 

atrodas noslēguma fāzē, attiecīgi SF pieprasījumi iesniegti par 102,42% no SF 

piešķīruma (vai 99,7% no SF un virssaistību finansējuma), kas atbilst ministrijas 

SF pieprasījumu prognozei. Savukārt līdz 30.06.2008. ministrijas pārziľā 

esošajās ERAF aktivitātēs maksājumi SF finansējuma saľēmējiem veikti jau par 

6,5 milj. latu jeb 90,75% no SF piešķīruma (vai 88,35% no SF un virssaistību 

finansējuma), kas vērtējams pozitīvi. Ľemot vērā maksājumu SF finansējuma 

saľēmējiem prognozes, ministrija plāno apgūt SF finansējumu 

1.4.6.2.apakšaktivitātes Alternatīvo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumu attīstība ietvaros par 94,5% no SF piešķīruma, taču jānorāda, ka 

ministrijas pārziľā esošo ERAF aktivitāšu kopējo SF finansējumu prognozēts 

apgūt pilnā apmērā, pārdalot SF finansējumu starp aktivitātēm pēc faktiskās 

izpildes. 
 

Izglītības un zinātnes ministrijas pārziľā esošo izglītības infrastruktūras 

aktivitāšu 1.4.4. Profesionālās izglītības iestāžu renovācija un mācību 

aprīkojuma modernizācija un 1.4.5. Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu 

uzlabošana/ modernizēšana ietvaros līdz 30.06.2008. maksājumi SF 

finansējuma saľēmējiem veikti par 5,7 milj. latu jeb 79,9% no SF piešķīruma 

(vai 69,2% no SF un virssaistību finansējuma).  
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Vērtējot minēto aktivitāšu ieviešanas gaitu, kā galveno SF apguves risku ir 

jāmin ievērojams konstatēto neatbilstoši veikto izdevumu apjoms (virs 50%, 

atsevišķos gadījumos pat 100% apmērā, no projekta kopējo attiecināmo izmaksu 

summas). Jāsecina, ka SF apguve šajās aktivitātēs ir pilnībā atkarīga no sešiem 

virssaistību projektiem, kuru īstenošana uzsākta š.g. martā. Tādējādi, Izglītības 

un zinātnes ministrijai jānodrošina pastiprināta kontrole par virssaistību projektu 

īstenošanas gaitu un savlaicīgu SF pieprasījumu iesniegšanu.  

 

2.5.1.aktivitātes Atbalsts lietišķajiem pētījumiem valsts zinātniskajās institūcijās 

ietvaros ir veiktas atmaksas SF finansējuma saľēmējiem tikai par 12,8% no 

kopējā aktivitātei pieejamā SF finansējuma apjoma, savukārt kopā plānots 

iesniegt SF pieprasījumus par 86,6% un veikt atmaksas SF finansējuma 

saľēmējiem par 48% no pieejamā finansējuma (attiecīgi par 648 tūkst. un par 

2,5 milj. latu mazāk nekā aktivitātei pieejamais finansējums bez virssaistībām). 

Aktivitātes ietvaros veikto atmaksu SF finansējuma saľēmējiem progress 

atpaliek no plānotā – atmaksu SF finansējuma saľēmējiem summa ir par 669 

tūkst. latu mazāka nekā plānots, kā arī veikto maksājumu SF finansējuma 

saľēmējiem apjoms par 2,9 milj. latu atpaliek no iesniegto SF pieprasījumu 

apjoma. 

 

2.5.2.aktivitātes Atbalsts zinātniskās infrastruktūras modernizēšanai valsts 

zinātniskajās institūcijās ietvaros kopā plānots iesniegt SF pieprasījumus par 

97,5% un veikt atmaksas SF finansējuma saľēmējiem par 87,6% no pieejamā SF 

finansējuma (attiecīgi par 226 tūkst. un par 1,1 milj. latu mazāk nekā aktivitātei 

pieejamais SF finansējums bez virssaistībām). 

 

2.5.pasākuma aktivitāšu zemais finanšu progress skaidrojams ar to, ka vairums 

projektu īstenotāju nepilnīgi ievēro Publisko iepirkumu likuma un projekta 

līguma nosacījumus, kā arī ir konstatētas pretrunas darba likumdošanā un 

zinātniskā personāla atalgojuma piešķiršanas normatīvajos aktos. Centrālā 

finanšu un līgumu aģentūra nav pieľēmusi lēmumu par zinātniskā personāla 

atalgojuma izmaksu attiecināmību, kā rezultātā atliktie maksājumi sastāda 2,4 

milj. latu, kas ir vēl 26% no aktivitātes finansējuma. Centrālā finanšu un līgumu 

aģentūra ir uzsākusi atlikto maksājumu atkārtotu izvērtēšanu. Attiecībā uz 

iepirkumu veikšanu un līgumu noslēgšanu visos SF projektos Izglītības un 

zinātnes ministrijas pārziľā esošajās aktivitātēs sākotnēji piešķirtā SF 

finansējuma ietvaros visi iepirkumi ir noslēgušies, savukārt 2008.gada martā 

tika noslēgti līgumi ar papildus SF finansējuma saľēmējiem par uzľemto 

virssaistību summu 8,3 milj. latu apmērā (SF finansējums). Ľemot vērā iepriekš 

minēto, kā arī Latvijas Republikas Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes 

komisijas 2008.gada 2.aprīļa vēstulē Nr.9/5-2-n/22-(9/08) uzdoto, tika izveidota 

īpaša darba grupa par Eiropas Savienības fondu vadību augstākās un zinātnes 

institūcijās ar uzdevumu izstrādāt priekšlikumus efektīvai un uz rezultātu 

orientētai Eiropas Savienības SF finansējuma saľemšanas un apguves 
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procedūrai augstākās izglītības un zinātnes institūcijās. Līdz š.g. 1.augustam 

darba grupa sagatavos un iesniegs Latvijas Republikas Saeimas Izglītības, 

kultūras un zinātnes komisijā ziľojumu par augstākminētās problēmas 

risinājumiem. Kopumā Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar Centrālo 

finanšu un līgumu aģentūru ir jānodrošina pastiprināta kontrole pār savlaicīgu 

projektu īstenošanu un finansējuma apguvi.  

Sastādot SF pieprasījumu iesniegšanas un Valsts Kases veikto atmaksu 

prognozi, otrā līmeľa starpniekinstitūcija balstās uz finansējuma saľēmēju ik 

mēnesi sniegtajām SF pieprasījumu iesniegšanas prognozēm, kas ir mainīgas un 

ne vienmēr savlaicīgi iesniegtas. Ľemot vērā to, ka līdz noteiktajam datumam ne 

visi finansējuma saľēmēji bija iesnieguši minētās prognozes, kopējā aktivitātes 

prognoze veido mazāku summu, kā faktiski plānots. Minēto aktivitāšu 

finansējuma saľēmēji ir apliecinājuši IZM, ka apgūs visu projektiem pieejamo 

finansējumu 

 

1.2.2. Eiropas Sociālais fonds (ESF) 

 

Ekonomikas ministrijas pārziľā esošo ESF nodarbinātības veicināšanas 

aktivitāšu (3.1.pasākums) ietvaros līdz 30.06.2008. iesniegto SF pieprasījumu 

summa ir 4,36 milj. latu, kas kopumā sasniedz ministrijas plānoto apjomu.  

SF finansējuma saľēmējiem atmaksāti 4,26 milj. latu jeb 63,41% no kopējā 

finansējuma. Līdz gada beigām SF finansējuma saľēmējiem plānots atmaksāt 

102,44% no piešķirtā ESF finansējuma šajās aktivitātēs. 

 

3.1.1.1.aktivitāte Nodarbināto personu kvalifikācijas un pārkvalifikācijas 

veicināšana, kuras ietvaros īstenotajā grantu shēmā galvenās problēmas ir 

kavējumi saistību izpildē un nekvalitatīvi sagatavota projektu atskaišu 

dokumentācija, saskaľā ar Ekonomikas ministrijas iesniegtajām prognozēm tiks 

apgūti 89,17% no SF finansējuma un neapgūto SF finansējuma apjoms 

prognozējams 148 346 latu.  

 

3.1.1.2.aktivitātē Nodarbināto pārkvalifikācijas un kvalifikācijas 

paaugstināšanas veicināšana, nodrošinot uz nozari orientētas apmācības. Kaut 

arī Ekonomikas ministrijas prognozētā SF finansējuma apguve aktivitātē ir 

100%, līdz 30.06.2008. veiktās atmaksas SF finansējuma saľēmējiem ir tikai par 

43,02 % no kopējā aktivitātē pieejamā SF finansējuma, bet EK deklarēti tikai 

10,92% no aktivitātei pieejamā SF finansējuma – tādējādi MK 19.02.2008. sēdes 

protokolā dotais uzdevums nav izpildīts. 

 

3.1.3.aktivitātē Apmācības, konsultācijas un finansiālais atbalsts 

komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai, izpildot MK 19.02.2008. 

sēdes protokola 11.§ 6.punktā minēto uzdevumu, ar MK 12.03.2008. rīkojumu 

Nr.119 Ekonomikas ministrija ir uzľēmusies virssaistības 1,7 milj. latu apmērā. 

Uz 30.06.2008. SF pieprasījumu budžeta finansējuma piešķiršanai aktivitātes 
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īstenošanai Ekonomikas ministrija nav iesniegusi, kas rada riskus savlaicīgai 

maksājumu veikšanai. 

 

Labklājības ministrijas pārziľā esošo ESF nodarbinātības veicināšanas 

aktivitāšu (3.1.pasākums) ietvaros līdz 30.06.2008. iesniegto SF pieprasījumu 

summa ir 26,63 milj. latu jeb par 70 953 latiem mazāka nekā ministrija 

plānojusi. SF finansējuma saľēmējiem atmaksāti 26,19 milj. latu jeb 97,28% no 

kopējā SF finansējuma, bet atmaksu SF finansējuma saľēmējiem prognoze 

izpildīta par 100%. Līdz gada beigām SF finansējuma saľēmējiem plānots 

atmaksāt 99,53% no piešķirtā ESF finansējuma šajās aktivitātēs. 

 

ESF sociālās atstumtības mazināšanas aktivitāšu (3.3.pasākums) ietvaros līdz 

30.06.2008. iesniegto SF pieprasījumu summa ir 15,56 milj. latu jeb 100% no 

ministrijas plānotā. SF finansējuma saľēmējiem atmaksāti 14,95 milj. latu jeb 

79,47% no kopējā SF finansējuma, kas ir 99,53% latu no plānotā. Līdz gada 

beigām SF finansējuma saľēmējiem plānots atmaksāt 99,05% no piešķirtā ESF 

finansējuma šajās aktivitātēs. Kopumā Labklājības ministrijas pārziľā esošajās 

ESF aktivitātēs nodrošināti maksājumi SF finansējuma saľēmējiem 61 – 100% 

apmērā no aktivitātes SF un virssaistību finansējuma, kas nodrošina MK 

19.02.2008. sēdes protokolā dotā uzdevuma izpildi. 

 

Labklājības ministrija veikusi 3.1. un 3.3. pasākumu ietvaros neizmantotā SF 

finansējuma, kas radies no finanšu finansējuma atlikumiem projektu īstenošanas 

beigās, kā arī konstatētajiem neatbilstoši veiktajiem izdevumiem, pārdali 

pasākumu ietvaros, sedzot daļu uzľemto valsts budžeta virssaistību.  

 

3.1. pasākuma ietvaros neizmantotais finansējums ticis novirzīts 3.1.2.2. 

apakšaktivitātē Darba prakšu vietu nodrošināšana jauniešiem bezdarbniekiem 

uzľemto valsts budžeta virssaistību segšanai, saglabājot līdzšinēji piemēroto 

ESF līdzfinansējuma daļu – 75% apmērā. 3.3. pasākuma ietvaros neizmantotais 

finansējums ticis novirzīts 3.3.3. aktivitātē Konsultācijas un apmācība 

komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai un 3.3.1.1. apakšaktivitātē 

Motivāciju programmas sociālās atstumtības riska grupām uzľemto valsts 

budžeta virssaistību segšanai, saglabājot līdzšinēji piemēroto ESF 

līdzfinansējuma daļu – 80% apmērā. 

 

Labklājības ministrija ir apzinājusi, ka 3.3.3.aktivitātes Konsultācijas un 

apmācība komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai, 3.3.4. aktivitātes 

Sociālā darba speciālistu apmācības un 3.3.5.2. apakšaktivitātes Sociālās 

rehabilitācijas programmu izstrāde un ieviešana ietvaros neizmantotais SF 

finansējums šobrīd kopā sastāda 109 558 latus, un šis atlikums būtu 

izmantojams citu 3.3. pasākuma aktivitāšu ietvaros uzľemto virssaistību 

segšanai 2004. – 2006.gada plānošanas perioda noslēgumā. 
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Izglītības un zinātnes ministrijas pārziľā esošo ESF izglītības un 

tālākizglītības attīstības (3.2.pasākums) aktivitāšu ietvaros līdz 30.06.2008. 

iesniegto SF pieprasījumu summa ir 29,77 milj. latu jeb par 1,3 milj. latu (t.i., 

4,9%) mazāka nekā ministrija plānojusi. SF finansējuma saľēmējiem atmaksāti 

23,18 milj. latu, kas sastāda 69% no piešķirtā ESF finansējuma jeb 61,45% no 

piešķirtā ESF finansējuma ar virssaistībām. Tas ir par 3,6 milj. latu mazāk nekā 

plānots. 

Līdz gada beigām SF finansējuma saľēmējiem plānots atmaksāt 102% no 

piešķirtā ESF finansējuma šajās aktivitātēs jeb 90,92% no piešķirtā ESF 

finansējuma ar virssaistībām. 

3.2.1.aktivitātē Izglītības programmu uzlabošana sākotnējā profesionālajā 

izglītībā ekonomikai svarīgās nozarēs finansējuma saľēmējiem ir atmaksāti 

58,11% no piešķīruma. Saskaľā ar Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajām 

prognozēm tiks apgūti 85,24 % no SF finansējuma un neapgūto SF finansējuma 

apjoms prognozējams 634 151 latu; 

3.2.3.2.aktivitātē Studiju programmu īstenošana un studiju procesa kvalitātes 

uzlabošana dabaszinātņu un tehnoloģiju ietilpīgās nozarēs finansējuma 

saľēmējiem ir atmaksāti 49,71% no pieejamā SF finansējuma, bet saskaľā ar 

Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajām prognozēm tiks apgūti 87,75% no 

SF finansējuma un neapgūto finansējuma apjoms prognozējams 940 496 latu; 

3.2.5.1.aktivitātē Pedagogu tālākizglītības metodiskā tīkla un nodrošinājuma 

izveide finansējuma saľēmējiem ir atmaksāti un EK deklarēti  tikai 33,73% no 

piešķīruma. Apguves rādītājs skaidrojams ar to, ka 2008.gada martā aktivitātei 

tika piešķirts papildu finansējums 569 784 latu apmērā, kas sastāda 71% no 

aktivitātes sākotnējā finansējuma, tādejādi kompensējot neapgūtos līdzekļus 

citās 3.2. pasākuma aktivitātēs. Papildu piešķirto līdzekļu apguve norit atbilstoši 

plānotajam un līdzekļi tiks apgūti pilnā apmērā. Kopumā aktivitātē prognozēts 

apgūt 95,59 % no piešķīruma (neapgūto SF finansējuma apjoms 45 304 latu); 

3.2.5.2.aktivitātē Atbalsts akadēmiskā personāla un profesionālās izglītības 

pedagogu tehnoloģiskai praksei uzņēmumos, skolotāju un akadēmiskā personāla 

kompetenču paaugstināšanai finansējuma saľēmējiem ir atmaksāti 83,2% no 

pieejamā ESF finansējuma. No aktivitātei pieejamā SF finansējuma prognozēts 

apgūt tikai 73,29% (neapgūtais SF finansējuma apjoms 541 255 latu), tomēr 

pārskata periodā finanšu apguves prognozes izpildītas un pat pārsniegtas.  

3.2.5.3.aktivitātē Latviešu valodas apguve finansējuma saľēmējiem ir atmaksāti 

87,6% aktivitātei piešķirtā ESF finansējuma (bez virssaistībām), kas ir par 31% 

mazāk, kā plānots; 
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3.2.6.3.aktivitātē Atbalsts mācību prakses īstenošanai profesionālās izglītības un 

augstākās izglītības studentiem finansējuma saľēmējiem ir atmaksāti 63,1% no 

pieejamā ESF finansējuma. Kopumā aktivitātē prognozēts apgūt 87,67% 

(neapgūto SF finansējuma apjoms 244 108 latu). 

Izglītības un zinātnes ministrijas pārziľā esošo ESF sociālās atstumtības 

mazināšanas (3.3.pasākums) aktivitāšu ietvaros līdz 30.06.2008. iesniegto SF 

pieprasījumu summa ir 1,99 milj. latu un finansējuma saľēmējiem atmaksāti 

1,48 milj. latu, kas sastāda 53,8% no aktivitāšu kopējā ESF piešķīruma jeb 

51,5% no aktivitāšu kopējā ESF piešķīruma ar virssaistībām. Tas ir par 528,9 

tūkst. latu jeb 4,4% mazāk kā plānots. 

Līdz gada beigām SF finansējuma saľēmējiem plānots atmaksāt 100% no 

piešķirtā ESF finansējuma šajās aktivitātēs jeb 95,9% no piešķirtā ESF 

finansējuma ar virssaistībām. 

3.3.6.1.aktivitātē Pedagoģiskās korekcijas programmu attīstība un ieviešana 

finansējuma saľēmējiem ir atmaksāti 48,6% no piešķīruma. No aktivitātei 

pieejamā ESF finansējuma (bez virssaistībām) prognozēts apgūt 102,6%; 

3.3.6.2.aktivitātē Pedagoģiskās korekcijas pasākumu īstenošana ieslodzījuma 

vietās finansējuma saľēmējiem ir atmaksāti 65% no piešķīruma. Kopumā 

aktivitātē prognozēts apgūt 96,79 % (neapgūtais SF finansējuma apjoms 28 925 

latu); 

3.3.7. aktivitātē Jauniešu ar speciālām vajadzībām integrēšana izglītības 

sistēmā finansējuma saľēmējiem ir atmaksāti 47,9% no aktivitātē pieejamā ESF 

finansējuma jeb 45,7% no aktivitātē pieejamā ESF finansējuma ar virssaistībām. 

No aktivitātei pieejamā ESF finansējuma (bez virssaistībām) prognozēts apgūt 

101 %. 
 

1.2.3. Eiropas Lauksaimniecības vadība un garantiju fonds (ELVGF ) 

 

Zemkopības ministrijas pārziľā esošās ELVGF virzību daļas ietvaros iesniegti 

SF pieprasījumi par 62 milj. latu. Tas ir 96% no pieejamā SF finansējuma bez 

virssaistībām vai 88% no pieejamā SF finansējuma ar virssaistībām. SF 

finansējuma saľēmējiem atmaksāti 61,3 milj. latu, bet EK deklarēti 55,3 milj. 

latu.  

 

4.6.pasākumā Vietējo rīcību attīstības („LEADER” veida pasākums) Sf 

finansējuma saľēmējiem izmaksāti 48% pieejamā SF finansējuma. SF 

pieprasījumu iesniegšanas progress par 2,9 milj. atpaliek no plānotā.  

 

1.2.4. Zivsaimniecības vadības finansēšanas instruments (ZVFI ) 

 

ZVFI aktivitāšu ietvaros iesniegti SF maksājumu pieprasījumi par 17,3 milj. latu 

jeb 101% no pieejamā SF finansējuma bez virssaistībām (jeb 91% no SF 
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finansējuma ar virssaistībām). SF finansējuma saľēmējiem atmaksāti 17,2 milj. 

latu, bet EK deklarēti 12,2 milj. latu.  

 

1.2.5. Neatbilstoši veiktie izdevumi ERAF projektos 

 

2008.gada 2.ceturksnī no Centrālās finanšu un līgumu aģentūras saľemta 

informācija par vairākos ERAF projektos neatbilstoši veiktajiem valsts budžeta 

izdevumiem 208 744 latu apmērā, kas konstatēti, veicot SF pieprasījumu 

atmaksu, un nav deklarēti Eiropas Komisijā, t.sk. 146 692 lati ir ERAF 

līdzfinansējums un 62 052 lati valsts budžeta līdzekļi. 
 

1.2.6. Neatbilstoši veiktie izdevumi ESF projektos 

 

2008.gada 2.ceturksnī no Valsts izglītības attīstības aģentūras saľemta 

informācija par vairākos ESF projektos neatbilstoši veiktu valsts budžeta 

finansējuma izlietojumu 54 454 latu apmērā, kas konstatēts, veicot SF 

pieprasījumu atmaksu, un nav deklarēts Eiropas Komisijā. Attiecīgi 

Nodarbinātības valsts aģentūra sniegusi informāciju par neatbilstoši veiktu valsts 

budžeta finansējuma izlietojumu 504,97 latu apmērā. 
 

2. 2004.-2006.gada plānošanas perioda Kohēzijas fonda (KF) apguve  

 

2.1. KF apguves finanšu progress 

 

Līdz 2008.gada 30.jūnijam no Eiropas Komisijas (EK) saľemti 445,6 miljoni 

eiro no piešķirtajiem jeb 62.7% no Latvijai apstiprinātā KF finansējuma 2004.-

2006.gada programmēšanas periodā. Savukārt projektu izpildītājiem noslēgto 

līgumu ietvaros izmaksāti 391,9 miljoni eiro jeb 55.2% no KF finansējuma. 

Izvērstu KF finanšu progresu skatīt pielikumā tabulās Nr.7-10. 

 

Š.g. 12.februārī un 19.februārī Ministru kabineta sēdē tika izskatīti „Īpašu 

uzdevumu ministra Eiropas Savienības finansējuma apguves lietās informatīvais 

ziľojums par izmaksu sadārdzinājumu Eiropas Savienības SF un Kohēzijas 

fonda projektos”, kuru mērķis ir sniegt viedokli par iespējamajiem risinājumiem 

valsts budžeta finansējuma piešķiršanai sadārdzinājuma segšanai. Atbilstoši 

minētās Ministru kabineta sēdes protokollēmumu Nr.9 25.§ un Nr.11 9.§, 

Ministru kabinets atbalstīja informatīvā ziľojuma priekšlikumu par valsts 

budžeta finansējuma piešķiršanu no 2008.gada valsts budžeta programmas 

41.08.00 „Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās 

ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” 

Kohēzijas fonda projektu izmaksu sadārdzinājuma daļējai līdzfinansēšanai ar 

nosacījumu, ka finansējuma saľēmēji sniedz apliecinājumu ar gatavību 

līdzfinansēt sadārdzinājuma summu. Atbilstoši ministriju iesniegtiem finanšu 

pārdales pieprasījumiem 2008.gadam, visiem KF projektiem, par kuriem tika 
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ziľots Ministru kabinetam, tika iesniegti apliecinājumi sadārdzinājuma summu 

līdzfinansēšanai: „Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, III kārta”, 

„Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos”, 

„Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, II kārta”, „Sadzīves atkritumu 

apsaimniekošana Piejūras reģionā, Latvijā”, „Malienas reģiona atkritumu 

apsaimniekošana”, „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, II kārta”, 

„Ūdenssaimniecības attīstība Olainē un Jaunolainē”. KF projektam 

„Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos” finansējuma 

pieprasījums 2008.gadā ir 6 352 323 LVL, kas ir par 1 056 777 LVL mazāk, 

nekā ziľots MK. 

 

Lai informētu EK par izmaksu sadārdzinājumu 2004.-2006.gada plānošanas 

perioda ES fondu līdzfinansētājos projektos, vadošā iestāde, saskaľā ar 

2007.gada 18.decembra MK sēdes prokollēmuma Nr.70 47.§ 6.apakšpunktu, 

līdz š.g. 1.aprīlim iesniedza EK priekšlikumus pārrunām saistībā ar izmaksu 

sadārdzinājumu, īpaši attiecībā uz nepieciešamajiem grozījumiem Kohēzijas 

fonda projektos „Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, II kārta” un „Ventspils 

siltumapgādes sistēmas attīstība”. 

 

2.2. KF projektu īstenošana 

 

2004-2006.gada plānošanas periodā vides nozarē tiek īstenoti 26 projekti. Uz 

doto brīdi tikai viens projekts „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana 

Ziemeļvidzemē, II kārta” ir īstenots pilnā apjomā. Desmit projektos ir 

noslēgušies būvdarbi un ir pieprasīti noslēguma maksājumi 9 943 593 LVL 

apmērā. Pārskata periodā Eiropas Komisijai tika iesniegti noslēguma dokumenti 

par kopējo summu 5 645 671 LVL četriem projektiem „Jūrmalas 

ūdenssaimniecības attīstība”, „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana 

Austrumlatgales reģionā”, „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana 

Dienvidlatgales reģionā” un „Ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumu 

attīstība Rīgā”. Pašlaik vides sektorā tiek īstenoti 15 KF projekti par kopējo KF 

finansējumu 320 602 974 LVL.  

 

2004-2006.gada plānošanas periodā transporta nozarē tiek īstenoti 18 projekti. 

Uz doto brīdi pilnā apjomā ir īstenoti seši projekti par kopējo KF finansējumu 

24 028 253 LVL. Projektam „Via Baltica pievedceļu uzlabošana (lidostas 

pievedceļš (P133) un ar to saistītais A10 ceļa posms),  Latvijā” ir pieprasīts, bet 

vēl nav saľemts  noslēguma maksājums Eiropas Komisijā par 374 290 LVL. 

Šobrīd tiek īstenoti 12 KF projekti transporta nozarē par kopējo KF finansējumu 

224 111 861 LVL. 

 

Kaut gan KF projektu izdevumu attiecināmības perioda un projektu īstenošanas 

beigu termiľš ir 2010.gada 31.decembris, jau uz šo brīdi ir identificēti vairāki 
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projekti ar augstu īstenošanas risku, jo ir konstatētas ievērojamas atkāpes no 

projektu īstenošanas plāna. 

 

Projekta „Ventspils siltumapgādes sistēmas attīstība” īstenošanas progress ir 

neapmierinošs, uz ko norāda lēna projekta īstenošanas gaita (projekta 

īstenošanas prognozētais laika grafiks ievērojami atpaliek no EK lēmumā 

noteiktā, t.i. 30.11.2009., un saskaľā ar Vides ministrijas sniegto informāciju 

projekta būvniecības darbus labākajā gadījumā plānots pabeigt tikai 2011.gada 

III ceturksnī) un attiecināmo izmaksu apgūšanas process (0.20% no KF atbalsta 

summas). Pašreiz pastāv ļoti liels risks nerealizēt šo projektu 2004.-

2006.plānošanas perioda ietvaros, kā rezultātā Latvija var pazaudēt projektam 

piešķirto finansējumu 24 320 785 LVL apmērā.  

 

Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, II kārta” ietvaros ir 

vērojams straujš finanšu progress (ir izmaksāti 80% no KF atbalsta summas, t.i. 

10 410 538.38 LVL) un fiziskais progress, jo ir noslēgti visi 2008.gadam 

paredzētie līgumi.  

Tā kā projekta ietvaros ir ievērojams sadārdzinājums, tad saskaľā ar Ministru 

kabineta 19.februāra sēdes protokollēmuma 9.§ 6.1.apakšpunktā doto 

uzdevumu, tika izvērtēta iespēja samazināt projekta fizisko apjomu, līdz ar to 

projektam ir veikta izmaksu un ieguvumu analīzes novērtējums un aktualizācija. 

Starpniekinstitūcijai un atbalsta saľēmējiem ir jāizvērtē pētījuma rezultāti un 

jāpieľem lēmums par tālāko projekta īstenošanas risinājumu. Pēc kopēja 

lēmuma pieľemšanas ar projekta īstenošanā iesaistītajām institūcijām, vadošā 

iestāde informēs EK par Latvijas nostāju un priekšlikumiem saistībā ar projekta 

īstenošanu.  

 

Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, III kārta” ietvaros uz pārskata 

perioda beigām no KF atbalsta summas, t.i. 41 351 898 LVL, ir apgūti 34% jeb 

14 107 377 LVL. Neskatoties uz to, ka projekta ietvaros ir noslēgti 5 līgumi un 

līdz augusta beigām plānots noslēgt visus atlikušos līgumus, līdz š.g. IV 

ceturksnim nav paredzēts sludināt iepirkuma konkursu projekta komponentes 

„Kanalizācijas kopsistēmu atdalīšana Teikas-Čiekurkalna rajonā - Sirius lietus 

kanalizācijas kolektora rekonstrukcija” realizācijai, kas apdraud tās ieviešanu 

vispār.  Pēc 2008.gada I ceturkšľa pārskata par projekta ieviešanu, kā arī pēc 8. 

KF uzraudzības komitejas š.g. 11.aprīlī ziľotā, līgums par šīs komponentes 

īstenošanu būtu jānoslēdz š.g. 15.jūlijā, kas vēl nav noslēgts un pastāv risks to 

vispār neīstenot.  

 

Projekta „Malienas reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošana” ietvaros 

uz pārskata perioda beigām no KF atbalsta summas, t.i. 4 164 418 LVL, ir 

apgūti 80% jeb 3 331 534 LVL. Projekta ietvaros saskaľā ar aktu par nodošanu 

ekspluatācijā, ir pabeigta poligona „Kaudzītes” būvniecība, tomēr projekta 

turpmāko realizēšanu kavē pašvaldību nesakārtotās zemes īpašumu tiesības par 
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deviľām rekultivējamo izgāztuvju teritorijām. Uz doto brīdi pastāv risks, ka 

līgumu izpildes termiľš netiks ievērots, kā rezultātā var palielināsies projekta 

izmaksas un apdraudēta projekta mērķa sasniegšana.  

 

Projekta „Vilcienu kustības vadības sistēmas modernizācija” ietvaros uz 

pārskata perioda beigām no KF atbalsta summas, t.i. 47 413 422 LVL, ir apgūti 

26% jeb 12 265 326 LVL. Izvērtējot II ceturkšľa darbu un laika grafiku, tika 

konstatēta projekta ieviešanas kavēšana par 5 mēnešiem. Ľemot vērā minēto, 

š.g. 9.jūlijā A/S „Latvijas dzelzceļš” notika augsta līmeľa vadības sanāksme, 

kurā bija iesaistīti pārstāvji no EK, vadošās iestādes, SM, A/S „Latvijas 

dzelzceļš” un darbu uzľēmēja puses, lai vienotos par turpmāko rīcību projekta 

īstenošanā. Atbalsta saľēmējam un Satiksmes ministrijai kā starpniekinstitūcijai 

jānodrošina pastiprināta augsta līmeľa projekta virsuzraudzība, turpmākā rīcības 

plāna izstrāde un izpilde. 

 

Projekta „Skrejceļa pagarināšana un apgaismojuma sistēmas rekonstrukcija 

starptautiskajā lidostā „Rīga”” ietvaros uz pārskata perioda beigām no KF 

atbalsta summas, t.i. 11 640 104 LVL, ir apgūti 63% jeb 7 329 377 LVL.  

Saskaľā ar projekta EK lēmumu, būvdarbi kavējas par vienu gadu. Šobrīd tiek 

gatavoti priekšlikumi EK lēmuma grozījumiem par projekta termiľa 

pagarināšanu, kā arī izmaiľu veikšanu finanšu plānā un fiziskajos rādītājos.  

 

Kā viens no instrumentiem KF projektu problēmu risināšanā tiek izmantots 

finansējums no tehniskā palīdzības projekta „Tehniskā palīdzība vadošajai 

iestādei Latvijā”. Pārskata periodā tā ietvaros tika veikti vairāki pētījumi ar 

mērķi novērtēt un aktualizēt izmaksu - ieguvumu analīzi projektiem „Ūdens 

apgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Rīgā” un „Ūdenssaimniecības 

attīstība Ventspilī, II kārta”, lai uzraudzītu finanšu finansējuma ieguldījumus 

atbilstoši EK noteiktajām prasībām. Tāpat ir uzsākts pētījums ar mērķi veikt 

sociālekonomisko analīzi projektam „Ūdens apgādes un kanalizācijas 

pakalpojumu attīstība Jelgavā” pēc EK pieprasījuma, lai pierādītu tā pozitīvo 

ietekmi uz sabiedrību. 

 

3. 2007.-2013.gada Eiropas Savienības fondu plānošanas perioda 

uzsākšana/ Ministru kabineta 20.05.2008. sēdes protokollēmuma Nr.32, 3.§ 

(ar 2008.gada 27.maija MK sēdē veiktajiem grozījumiem attiecībā uz IZM) 

izpilde. 

 

3.1. ES fondu aktivitāšu Ministru kabineta noteikumu virzība 

Lai nodrošinātu 2007.-2013.gada plānošanas perioda Eiropas Savienības fondu 

apguves uzsākšanu 2008.gadā, Ministru kabineta 20.05.2008. sēdē deviľiem 

nozaru ministriem tika uzdots līdz 30.06.2008. iesniegt noteiktā kārtībā Ministru 

kabineta komitejā vai Ministru kabinetā pavisam kopā 34 ES fondu aktivitāšu 

īstenošanas kārtības noteikumu projektus (prot. Nr. 32, 3 § ar 27.05.2008. MK 
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sēdē veiktajiem grozījumiem attiecībā uz Izglītības un zinātnes ministriju). 

Protokollēmumā dotais uzdevums līdz 14.07.2008. izpildīts par 9 MK 

noteikumu projektiem (MK apstiprināti 7 Ministru kabineta noteikumi, MKK 

atbalstīti 2 MK noteikumu projekti), daļēji izpildīts par 19 MK noteikumu 

projektiem, kuri izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē, nav izpildīts par 6 MK 

noteikumu projektiem. Zemāk 1.tabulā skatāma minētā protokollēmuma izpilde 

dalījumā pa ministrijām.  
 

1.tabula 

Ekonomikas ministrija 

Nr.p.k. Aktivitātes numurs, nosaukums MK noteikumu statuss 
Piezīme par izpildi 

1. 
2.1.2.1.1. Kompetences centri 

 NAV IZPILDĪTS 

2. 
2.1.2.1.3. Tehnoloģiju pārneses centri 

 NAV IZPILDĪTS 

3. 2.1.2.2.1. Jaunu produktu un tehnoloģiju 

izstrāde 

Iesniegts VSS 

20.03.2008. 

DAĻĒJI IZPILDĪTS (iesniegts 

VSS) 

4. 2.1.2.2.2. Jaunu produktu un tehnoloģiju 

izstrāde – atbalsts jaunu produktu un 

tehnoloģiju ieviešanai ražošanā 

Iesniegts VSS 

13.03.2008 

DAĻĒJI IZPILDĪTS (iesniegts 

VSS) 

5. 2.1.2.2.3. Jaunu produktu un tehnoloģiju 

izstrāde – atbalsts rūpnieciskā īpašuma tiesību 

nostiprināšanai 

Iesniegts VSS 

20.03.2008. 

DAĻĒJI IZPILDĪTS (iesniegts 

VSS) 

6. 2.1.2.3.1. Rīgas zinātnes un tehnoloģijas parka 

attīstība 

 NAV IZPILDĪTS 

7. 
2.2.1.2.1. Biznesa eľģeļu tīkls 

 NAV IZPILDĪTS 

8. 
2.3.2.1. Biznesa inkubatori 

Iesniegts VSS 

19.06.2008. 

DAĻĒJI IZPILDĪTS (iesniegts 

VSS) 

9. 
2.3.2.3. Klasteru programma 

 NAV IZPILDĪTS 

10. 
3.4.2.1.2. Nacionālas nozīmes velotūrisma 

produkta attīstība 

Apstiprināts MK 

19.05.2008 

IZPILDĪTS 

11. 
3.4.2.2. Tūrisma informācijas sistēmas attīstība 

Apstiprināts MK  

14.07.2008 

IZPILDĪTS 

Īpašu uzdevumu ministrs elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts 

 Aktivitātes numurs, nosaukums MK noteikumu statuss 
Piezīme par izpildi 

1. 3.2.2.1.1. Informācijas sistēmu un elektronisko 

pakalpojumu attīstība 

Apstiprināts MKK 

14.07.2008 

IZPILDĪTS  

2. 
3.2.2.1.2. Izglītības iestāžu informatizācija 

Apstiprināts MKK 

14.07.2008 

IZPILDĪTS 

Izglītības un zinātnes ministrija 

 Aktivitātes numurs, nosaukums MK noteikumu statuss  

1. 
1.1.1.2. Cilvēkresursu piesaiste zinātnei Iesniegts VSS 13.03.208 

DAĻĒJI IZPILDĪTS (iesniegts 

VSS) 
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2. 

1.1.2.1.1. Atbalsts maģistra studiju programmu 

īstenošanai 

Iesniegts VSS 

22.05.2008 

 

DAĻĒJI IZPILDĪTS (iesniegts 

VSS) 

3. 

1.1.2.1.2. Atbalsts doktora studiju programmu 

īstenošanai 

Iesniegts VSS 

22.05.2008 

 

DAĻĒJI IZPILDĪTS (iesniegts 

VSS) 

4. 
1.2.1.1.4. Sākotnējās profesionālās izglītības 

pievilcības veicināšana 

Iesniegts VSS 

27.03.2008 

DAĻĒJI IZPILDĪTS (iesniegts 

VSS) 

5.. 3.1.1.1. Mācību aprīkojuma modernizācija un 

infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības 

programmu modernizācijai  

 

Iesniegts VSS 

10.04.2008 

DAĻĒJI IZPILDĪTS (iesniegts 

VSS) 

Kultūras ministrija 

 Aktivitātes numurs, nosaukums MK noteikumu statuss 
Piezīme par izpildi 

1. 3.4.3.1. Nacionālas un reģionālas nozīmes 

daudzfunkcionālu centru izveide 

 

Iesniegts VSS 

20.03.2008 

DAĻĒJI IZPILDĪTS (iesniegts 

VSS) 

Labklājības ministrija 

 Aktivitātes numurs, nosaukums MK noteikumu statuss Piezīme par izpildi 

1. 1.4.1.2.2. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 

attīstība personām ar redzes un dzirdes 

traucējumiem 

 

Apstiprināts MK 

14.07.2008 

 

IZPILDĪTS 

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija 

 Aktivitātes numurs, nosaukums MK noteikumu statuss 
Piezīme par izpildi 

1. 1.5.3.1. Speciālistu piesaiste plānošanas 

reģioniem, pilsētām un novadiem 

 

Iesniegts VSS 

13.12.2007 

 

DAĻĒJI IZPILDĪTS (iesniegts 

VSS) 

2. 1.5.3.2. Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību 

attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana 

 

Iesniegts VSS 

13.12.2007 

 

DAĻĒJI IZPILDĪTS (iesniegts 

VSS) 

Satiksmes ministrija 

 Aktivitātes numurs, nosaukums MK noteikumu statuss 
Piezīme par izpildi 

1. 
3.2.1.2. Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās 

Iesniegti VSS 

03.04.2008 

DAĻĒJI IZPILDĪTS (iesniegts 

VSS) 

2. 
3.2.1.3.1. Satiksmes drošības uzlabojumi 

apdzīvotās vietās ārpus Rīgas 

Apstiprināts MK 

10.06.2008 

IZPILDĪTS 

Veselības ministrija 

 Aktivitātes numurs, nosaukums MK noteikumu statuss 
Piezīme par izpildi 

1. 1.3.2.1. Veselības uzlabošana darbvietā veicinot 

ilgtspējīgo nodarbinātību 

 

 
NAV IZPILDĪTS 

2. 3.1.5.2. Neatliekamās medicīniskās palīdzības 

attīstība 

Iesniegts VSS 

28.02.2008. 

DAĻĒJI IZPILDĪTS (iesniegts 

VSS) 
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Vides ministrija 

 Aktivitātes numurs, nosaukums MK noteikumu statuss 
Piezīme par izpildi 

1. 
3.5.1.2.1. Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo 

izgāztuvju rekultivācija  

Apstiprināts MK 

30.06.2008 

IZPILDĪTS  

2. 
3.5.1.2.2. Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas 

sistēmu attīstība 

Iesniegts VSS 

12.06.2008 

DAĻĒJI IZPILDĪTS (iesniegts 

VSS) 

Valsts kanceleja 

 Aktivitātes numurs, nosaukums MK noteikumu statuss 
Piezīme par izpildi 

1. 
1.5.1.1.2. Politikas pētījumu veikšana 

 

Iesniegts VSS 

17.04.2008 

 

DAĻĒJI IZPILDĪTS (iesniegts 

VSS) 

2. 

1.5.1.3.1. Kvalitātes vadības sistēmas 

izveidošana un ieviešana 

 

Apstiprināts MK 

02.06.2008 

 

IZPILDĪTS 

3. 

1.5.1.3.2. Publisko pakalpojumu kvalitātes 

paaugstināšana valsts reģionālā un vietējā līmenī 

 

Iesniegts VSS 

18.04.2008 

 

DAĻĒJI IZPILDĪTS (iesniegts 

VSS) 

4. 

1.5.2.2.1. Sociālo partneru administratīvā 

kapacitātes stiprināšana  

 

Apstiprināts MK 

02.06.2008 

 

IZPILDĪTS 

5. 

1.5.2.2.2. NVO administratīvās kapacitātes 

stiprināšana 

 

Iesniegts VSS 

13.03.2008 

 

DAĻĒJI IZPILDĪTS (iesniegts 

VSS) 

6. 

1.5.2.2.3. Atbalsts NVO un pašvaldībām 

kapacitātes stiprināšanā ES SF finansēto 

pasākumu ieviešanā  

 

Iesniegts VSS 

13.03.2008 

 

DAĻĒJI IZPILDĪTS (iesniegts 

VSS) 

 

Saskaľā ar darbības programmu papildinājumos atbildīgo iestāžu (nozaru 

ministriju un Valsts kancelejas) sniegto informāciju līdz 2008.gada 

30.septembrim nepieciešams iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā un 

apstiprināt pavisam kopā 79 ES fondu aktivitāšu īstenošanas kārtības noteikumu 

projektus. Zemāk 2.tabulā dalījumā pa atbildības iestādēm (nozaru ministrijām 

un Valsts kanceleju) uzskaitītas 45 ES fondu aktivitātes un apakšaktivitātes, 

kuru ietvaros projektu iesniegumu pieľemšanu atbildīgās iestādes plāno 

2008.gada 3. un 4.ceturksnī, kā arī 9 tādas aktivitātes, kuru MK noteikumu 

izstrāde nav bijusi uzdota ar iepriekšējiem MK protokolēmumiem, bet kurās 

projektu pieľemšanai saskaľā ar atbildīgo iestāžu plānoto bija jāuzsākas š.g. 1. 

vai 2.ceturksnī. Minēto aktivitāšu MK noteikumiem jābūt iesniegtiem Ministru 

kabinetā vēlākais līdz 30.09.2008. Papildus tam nepieciešams apstiprināt arī to 

25 ES fondu aktivitāšu īstenošanas Ministru kabineta noteikumus, kuri joprojām 

nav iesniegti Ministru kabinetā, bet kur aktivitātēm projektu pieľemšana plānota 

agrāk nekā š.g. 3.ceturksnī (t.i., nav ticis izpildīts iepriekš Ministru kabineta 

dotais uzdevums līdz 30.06.2008).  
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2.tabula 

Ekonomikas ministrija 

Nr.p.k. Aktivitātes numurs, nosaukums 
Plānotais projektu 

pieņemšanas termiņš 

1. 1.3.1.2. Mikro-aizdevumi uzľēmējdarbības uzsācējiem ieguldījuma fonda 

ietvaros 

2008.gada 3.ceturksnis 

2. 2.3.1.1.1. Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings 2008.gada 1.ceturksnis 

3. 2.3.1.2. Pasākumi motivācijas celšanai inovācijām un uzľēmējdarbības 

uzsākšanai 

2008.gada 1.ceturksnis 

4. 2.3.2.4. Augstas pievienotās vērtības investīcijas 2008.gada 3.ceturksnis 

5. 3.4.2.1.3. Nacionālas nozīmes kultūras, aktīvā, veselības un rekreatīvā tūrisma 

produkta attīstība 
2008.gada 4.ceturksnis 

 

6. 3.4.4.1. Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi 2008.gada 3.ceturksnis 

7. 3.5.2.1. Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes 

paaugstināšanai 

2008.gada 4.ceturksnis 

8. 3.5.2.2. Atjaunojamo energoresursu izmantojošu koģenerācijas elektrostaciju 

attīstība 

2008.gada 4.ceturksnis 

Izglītības un zinātnes ministrija 

 Aktivitātes numurs, nosaukums 
Plānotais projektu 

pieņemšanas termiņš 

1. 1.1.1.1. Zinātnes un inovāciju politikas veidošanas un administratīvās 

kapacitātes stiprināšana 

2008.gada 2.ceturksnis 

 

2. 1.1.1.3. Motivācijas veicināšana zinātniskajai darbībai 2008.gada 4. ceturksnis 

3. 1.1.2.2.1. Studiju programmu satura un īstenošanas uzlabošana un akadēmiskā 

personāla kompetences pilnveidošana  

2008.gada 3.ceturksnis 

4. 1.1.2.2.2. Boloľas procesa principu ieviešana augstākajā izglītībā 2008.gada 4.ceturksnis 

5. 1.2.1.1.1. Nacionālās kvalifikāciju sistēmas pilnveide, profesionālās izglītības 

satura un profesionālajā izglītībā iesaistīto pušu sadarbības uzlabošana 

2008.gada 3.ceturksnis 

6. 1.2.1.1.2. Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences 

paaugstināšana  

2008. gada 3.ceturksnis 

7. 1.2.1.1.3. Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas 

kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai 

2008.gada 4. ceturksnis 

8. 1.2.1.2.1. Vispārējās vidējās izglītības satura reforma, mācību priekšmetu, 

metodikas un mācību sasniegumu vērtēšanas sistēmas uzlabošana 

2008.gada 1.ceturksnis 

9.  1.2.1.2.3. Vispārējās izglītības pedagogu kompetences paaugstināšana un 

prasmju atjaunošana 

2008.gada 3.ceturksnis 

10. 1.2.2.1.1. Atbalsts mūžizglītības politikas pamatnostādľu īstenošanai  2008.gada 1.ceturksnis 

11. 1.2.2.1.2. Kvalifikācijas paaugstināšanas un eksaminācijas centru attīstība 2008. gada 4. ceturksnis 

12 1.2.2.2.1. Profesionālās orientācijas un karjeras izglītības attīstība izglītības 

sistēmā 

2008.gada 4. ceturksnis 

13. 1.2.2.2.2. Profesionālās orientācijas un karjeras izglītības pieejamības 

palielināšana jauniešiem, profesionāli orientētās izglītības attīstība  

2008.gada 2.ceturksnis 

14. 1.2.2.3. Par izglītības un mūžizglītības politiku atbildīgo institūciju rīcībspējas 

un sadarbības stiprināšana 

2008.gada 3.ceturksnis 

15. 1.2.2.4.1. Iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu 

atbalsta sistēmas izveide, nepieciešamā personāla sagatavošana, nodrošināšana 

un kompetences paaugstināšana 

2008.gada 4. ceturksnis 

16. 1.2.2.4.2. Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska 

mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā 

2008.gada 2.ceturksnis 

17. 2.1.1.1.Atbalsts zinātnei un pētniecībai 2008.gada 1.ceturksnis 
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18. 2.1.1.2. Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās 2008.gada 2.ceturksnis 

19. 2.1.1.3.1. Zinātnes infrastruktūras attīstība 2008.gada 3.ceturksnis 

20. 2.1.1.3.2. Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras un informācijas sistēmu 

uzlabošana zinātniskajai darbībai 

2008.gada 4.ceturksnis 

21. 3.1.1.2. Profesionālās izglītības infrastruktūras attīstība un mācību aprīkojuma 

modernizācija ieslodzījuma vietās 

2008.gada 4.ceturksnis 

22. 3.1.2.1.1. Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana studiju 

programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā, nodrošinot izglītības programmu 

apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem 

2008.gada 3.ceturksnis 

23. 3.1.3.3.1. Speciālās izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana 2008.gada 4.ceturksnis 

Kultūras ministrija 

 
Aktivitātes numurs, nosaukums 

Plānotais projektu 

pieņemšanas termiņš 

1. 3.4.3.2. Sociālekonomiski nozīmīgu kultūrvēsturiskā mantojuma objektu 

atjaunošana 

2008.gada 4.ceturksnis 

Labklājības ministrija 

 
Aktivitātes numurs, nosaukums 

Plānotais projektu 

pieņemšanas termiņš 

1. 1.3.1.1.2. Atbalsts nodarbināto personu un pašnodarbināto personu konkurētspējas 

veicināšanai un bezdarba prevencijai 

2008. gada 4.ceturksnis 

2. 1.4.1.2.1. Darbspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošana 2008.gada 3.ceturksnis 

3. 1.4.1.2.3. Sociālo pakalpojumu sistēmas attīstības plānošana reģionos  2008.gada 3.ceturksnis 

4. 3.1.4.1.1. Infrastruktūras pilnveidošana un zinātniski tehniskās bāzes nodrošināšana 

darbspēju un funkcionālo traucējumu izvērtēšanai 
2008.gada 3.ceturksnis 

5. 3.1.4.1.2. Infrastruktūras pilnveidošana profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu 

sniegšanai 

2008.gada 4.ceturksnis 

6. 3.1.4.1.3. Infrastruktūras pilnveidošana sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 

sniegšanai personām ar redzes un dzirdes traucējumiem 
2008.gada 3.ceturksnis 

7. 3.1.4.1.4. Jaunu filiāļu izveide tehnisko palīgfinansējuma nodrošināšanai 2008.gada 4.ceturksnis 

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija 

 
Aktivitātes numurs, nosaukums 

Plānotais projektu 

pieņemšanas termiņš 

1. 3.2.2.2. Publisko interneta pieejas punktu attīstība 2008.gada 4.ceturksnis 

Satiksmes ministrija 

 
Aktivitātes numurs, nosaukums 

Plānotais projektu 

pieņemšanas termiņš 

1. 3.3.1.2. TEN-T dzelzceļa posmu rekonstrukcija un attīstība (Austrumu-Rietumu 

dzelzceļa koridora infrastruktūras attīstība un Rail Baltica) 
2008.gada 3.ceturksnis 

2. 3.3.1.3. Lielo ostu infrastruktūras attīstība „Jūras maģistrāļu” ietvaros 2008.gada 3.ceturksnis 

3. 3.3.1.5. Pilsētu infrastruktūras uzlabojumi sasaistei ar TEN-T 2008.gada 3.ceturksnis 

Veselības ministrija 

 
Aktivitātes numurs, nosaukums 

Plānotais projektu 

pieņemšanas termiņš 
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1. 1.3.2.2. Pētījumi un aptaujas par veselību darbā  2008.gada 3.ceturksnis 

2. 3.1.5.1.1. Ģimenes ārstu tīkla attīstība 2008.gada 3.ceturksnis 

3. 3.1.5.3.1. Stacionārās veselības aprūpes attīstība 2008.gada 3.ceturksnis 

Vides ministrija 

 
Aktivitātes numurs, nosaukums 

Plānotais projektu 

pieņemšanas termiņš 

1. 3.4.1.1. Ūdenssaimniecības attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 

2000 
2008.gada 3.ceturksnis 

2. 3.4.1.2.1. Natura 2000 teritoriju aizsardzības administratīvās infrastruktūras izveide 2008.gada 3.ceturksnis 

3. 3.4.1.2.2. Antropogēno slodzi samazinošās, izglītojošās un informatīvās 

infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās 
2008.gada 3.ceturksnis 

4. 3.4.1.3. Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas ex situ infrastruktūras izveide  2008.gada 3.ceturksnis 

5. 3.4.1.4. Vēsturiski piesārľoto vietu sanācija 2008.gada 4.ceturksnis 

6. 3.4.1.5.1. Pļaviľu un Jēkabpils pilsētu plūdu draudu samazināšana 2008.gada 4.ceturksnis 

7. 3.4.1.5.2. Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai un 

samazināšanai 

2008.gada 4.ceturksnis 

8. 3.5.1.2.3. Dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība 2008.gada 4.ceturksnis 

 

3.2. ES fondu vadības procedūras ES fondu vadībā iesaistītajās institūcijās 

 

Eiropas Savienības fondu vadības sistēmas akreditācijas (turpmāk – akreditācija) 

procesā noris III posms, kas tika uzsākts 2008.gada 1.jūlijā. Akreditācijas III 

posma mērķis ir gūt pārliecību, ka ES fondu vadības un kontroles sistēma ir 

izveidota un LR normatīvo aktu bāze ir sagatavota atbilstoši EK normatīvajiem 

aktiem. III posmā notiek akreditācijas II posma ziľojumā 23 institūcijām izteikto 

ieteikumu ieviešanas novērtēšana. 

 

No 2008.gada 1.jūlija līdz 31.jūlijam akreditācijas veicējs „Ernst & Young 

Baltic” novērtē ieteikumu ieviešanu. Akreditācijas veicējs ir informējis, ka 

pašreiz visi ieteikumi ir ieviesti deviľās institūcijās, deviľās institūcijās visi 

ieteikumi ir ieviesti, izľemot ieteikumus par Eiropas Savienības SF un 

Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmu, divās institūcijās ieteikumi ir 

ieviesti daļēji, jo akreditācijas veicējam nav iesniegtas visas Eiropas Savienības 

fondu vadības procedūras, un trīs institūcijās turpinās ieteikumu ieviešanas 

novērtēšana.  

 

Attiecībā uz ES fondu vadošo iestādi akreditācijas II posma ziľojumā tika 

izteikti 49 ieteikumi, no kuriem 42 ieteikumi, kas attiecas uz Eiropas Savienības 

fondu vadības procedūru izstrādi un pilnveidi, ir ieviesti, bet daļēji ieviesti ir 7 

ieteikumi attiecībā uz Eiropas Savienības SF un Kohēzijas fonda vadības 

informācijas sistēmu (turpmāk - ES SF KF vadības informācijas sistēma). 

Ieteikumi galvenokārt saistīti ar jautājumiem, kas tiks risināti, noslēdzot 
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starpresoru vienošanās ar visām atbildīgajām iestādēm un sadarbības iestādēm 

(turpmāk – vienošanās) un izdodot iekšējo kārtību attiecībā uz FM 

struktūrvienībām un padotības iestādēm (turpmāk – kārtība). Uz ziľojuma 

sagatavošanas brīdi vienošanās projekti un kārtības projekts ir izstrādāti un 

notiek to saskaľošanas ar iesaistītajām institūcijām procesa noslēguma posms.  

 

ES SF KF vadības informācijas sistēma produkcijas vidē tika nodota š.g. 2.jūlijā 

un, veicot attiecīgas darbības, piemēram, lietotāja tiesību iegūšanai, tā ir 

pieejama visām atbildīgajām iestādēm un sadarbības iestādēm projektu 

informācijas uzkrāšanai un analīzei. Pirmajā ES SF KF vadības informācijas 

sistēmas darbības mēnesī, veicot datu migrācijas atbilstības un datu kvalitātes 

pārbaudes, konstatētas vairākas novēršamas kļūdas un nepilnības, ar ko 

novēršanu aktīvi nodarbojas Izstrādātājs sadarbībā ar Finanšu ministriju. 

Finanšu ministrija savlaicīgi ir nodrošinājusi praktisku iekšējo un ārējo ES SF 

KF vadības informācijas sistēmas lietotāju apmācības kursu. Lai nodrošinātu 

efektīvu informācijas apmaiľu, vienotu finanšu progresa un ES fondu apguves 

uzraudzību un mazinātu datu dažādas interpretēšanas iespēju, vadošā iestāde, 

veicot ikdienas uzraudzību, ziľojot par ES fondu apguves progresu, kā arī 

pieľemot dažāda veida lēmumus, pēc iespējas primāri izmantos datus no ES SF 

KF vadības informācijas sistēmas.  

 

Akreditācijas III posma ziľojums tiks sagatavots līdz 2008.gada 15.septembrim, 

kad būs pilnīga un precīza informācija par ieteikumu ieviešanas statusu 

institūcijās. Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības finanšu pārvaldes 

lietās informēs par akreditācijas III posma gala rezultātiem kārtējā ziľojumā par 

2008.gada 3.ceturksni. 
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