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Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības finanšu resursu 

(struktūrfondu un Kohēzijas fonda) apguvi 

 

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

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

gaitu 2008.gada 3.ceturksnī un par progresu 2007.-2013.gada plānošanas 

perioda ES fondu apguvē. Iepriekšējais Finanšu ministrijas sagatavotais 

informatīvais ziņojums izskatīts Ministru kabineta 2008.gada 12.augusta sēdē. 

(prot.Nr.58, 7.§). 

 

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

1.1 ES struktūrfondu noslēguma process  

2008.gada 31.augusts sākotnēji tika noteikts kā 2004.-2006.gada plānošanas 

perioda ES struktūrfondu (turpmāk – SF) projektu īstenošanas beigu datums. 

Saskaņā ar atsevišķiem Ministru kabineta lēmumiem 20 projektu īstenošanas 

termiņi tika pagarināti maksimāli līdz 2008.gada 31.decembrim, kas ir pēdējais 

datums, līdz kuram saskaņā ar Eiropas Komisijas 2004.gada 17.jūnija lēmumu 

par Vienotā programmdokumenta apstiprināšanu (turpmāk – VPD) var veikt 

maksājumus projektu ietvaros. Pilns pagarināto projektu saraksts  aplūkojams 

1.tabulā zemāk „Pagarināto projekt saraksts”. 

Tādējādi faktiski var uzskatīt, ka šajā ceturksnī ir noslēgusies projektu 

īstenošana, izņemot iepriekš minētos gadījumus, un SF vadībā iesaistītās 

iestādes ir uzsākušas aktīvu darbu pie plānošanas perioda programmas 

slēgšanas, kā arī notiek intensīvs darbs pie SF pieprasījumu apstrādes, izdevumu 

deklarāciju sagatavošanas un pārbaudes.  

Lai nodrošinātu efektīvu 2004.-2006.gada plānošanas perioda noslēgumu, t.sk. 

kvalitatīvu informācijas apriti starp SF vadības un kontroles sistēmā 

iesaistītajām institūcijām un apzinātu iespējamās problēmas slēgšanas procesa 

gaitā, kā arī nodrošinātu savlaicīgu noslēguma dokumentu sagatavošanu, 

Finanšu ministrijā ir izveidota SF slēgšanas darba grupa (turpmāk – darba 

grupa). Darba grupas sastāvā ir vadošās iestādes, maksājumu iestādes, pirmā 

līmeņa starpniekinstitūciju, otrā līmeņa starpniekinstitūciju, grantu shēmu 

apsaimniekotāju un Finanšu ministrijas Finanšu kontroles departamenta 

pārstāvji. Darba grupas sanāksmēs (2008.gada 24.aprīlī un 14.jūlijā) tika 

apspriesti jautājumi par kritērijiem projektu īstenošanas termiņa pagarināšanai, 

izskatīts izstrādātais 2004.-2006.gada plānošanas perioda SF slēgšanas grafiks, 
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kurā noteikti galvenie uzdevumi un atbildīgie saistībā ar slēgšanas procesā 

nepieciešamo dokumentu izstrādi, t.sk. termiņi noteikto uzdevumu izpildei un 

rezultāta sasniegšanai. Turklāt darba grupā panākta vienošanās par virkni 

Ministru kabinetu noteikumu
1
 grozīšanas nepieciešamību ar mērķi padarīt 

efektīvāku 2004.-2006.gada plānošanas perioda SF noslēguma procesu.  

1.tabula „Pagarināto projektu saraksts” 

Ministrija Aktivitāte 
Pagarināto projektu 

skaits

Pagarināto līgumu SF 

finansējums, LVL

Plānots iesniegt SF 

pieprasījumus 2008.g. 

4.ceturksnī, LVL (SF 

daļa)

Projektu beigu 

datums

Ekonomikas ministrija (ERAF 

1.prioritāte)
1.1.4.2. un 1.1.5.aktivitāte 4 4 350 077 1 514 203

2 projekti līdz 

31.10.2008.; 2 

projekti līdz 

15.12.2008.

Ekonomikas ministrija (ERAF 

2.prioritāte)

2.2.1.1., 2.4.1. un 2.4.2. 

aktivitāte
4 17 969 187 4 656 917

3 projekti līdz 

31.10.2008., 

1.projekts līdz 

30.12.2008.

Ekonomikas ministrija (ESF 

3.prioritāte)
3.1.3.aktivitāte 1 5 610 000 4 725 000 31.10.2008.

Reģionālās attīstības un pašvaldību 

lietu ministrija (ERAF 1.prioritāte)
1.3.2.aktivitāte 3 1 170 513 504 830

2 projekti līdz 

31.10.2008.; 1 

projekts līdz 

05.12.2008.

Izglītības un zinātnes ministrija 

(ERAF 2.prioritāte)
2.5.2.aktivitāte 2 1 274 343 1 272 943

1 projekts līdz 

31.10.2008.; 1 

projekts līdz 

30.12.2008.

Vides ministrija (ERAF 1.prioritāte) 1.1.6.aktivitāte 1 1 608 728 0 līdz 30.09.2008.

Veselības ministrija (ERAF) 

1.prioritāte
1.4.2.aktivitāte 1 2 412 066 705 669 31.10.2008.

Satiksmes ministrija (ERAF 

1.prioritāte) 1.prioritāte
1.2.2.2.apakšaktivitāte 1 4 405 217 0 15.09.2008.

Tehniskā palīdzība (ERAF 

5.prioritāte)

5.1.1., 5.2.1. un 

5.2.2.aktivitāte

3 (16 līgumi ar  

finansējuma 

saņēmējiem)

6 697 215 915 467

31.12.2008. (2 līgumi - 

līdz  30.09.2008., 3 līgumi 

- līdz 31.10.2008., 11 

līgumi - līdz 31.12.2008.)

KOPĀ: 14 aktivitātes 20 45 497 347 14 295 028

KOPĀ ERAF: 13 aktivitātes 19 39 887 347 9 570 028

KOPĀ ESF: 1 aktivitāte 1 5 610 000 4 725 000

  

Galvenie turpmākie slēgšanas procesa soļi ir šādi: 

1)  Līdz 2008.gada 31.decembrim turpinās pagarināto projektu īstenošana. 

Papildus šī ziņojuma 1.2.apakšpunktā sniegtajai informācijai par apguves 

progresu uz 2008.gada 30.septembri saskaņā ar aktuālākajām finansējuma 

saņēmēju iesniegtajām prognozēm Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk 

                                                 
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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– ERAF)  līdzfinansēto projektu ietvaros līdz 2008.gada beigām plānots iesniegt 

SF pieprasījumus vēl par 9,5 milj. latu jeb 3,5% no ERAF piešķīruma, kas 

norāda uz potenciālo kopējo rezultātu 107,7% . Savukārt, Eiropas Sociālā fonda 

(turpmāk – ESF) līdzfinansēto projektu ietvaros plānots iesniegt SF 

pieprasījumus par 4,7 milj. latu jeb 5,28 % no ESF piešķīruma, kas norāda uz 

potenciālo kopējo rezultātu 108,4%. Skat. 1.tabulu „Pagarināto projektu 

saraksts”. 

2) 2008.gada 10.decembrī plānota Uzraudzības komitejas sēde, kurā 

paredzēts izskatīt  kopējos secinājumus par 2004.-2006.gada plānošanas perioda 

SF finansējuma apguvi, tai skaitā saskaņot nepieciešamos grozījumus 

plānošanas dokumentos, tai skaitā finansēšanas plānā. 

3) Līdz 2009.gada 9.februārim otrā līmeņa starpniekinstitūcijas pārbauda 

visus iesniegtos SF pieprasījumus un iesniedz Valsts kasē. Ja izdevumi tiek atzīti 

par attiecināmiem, Valsts kase veic atmaksu finansējuma saņēmējam līdz 

2009.gada 10.martam. 

4) Otrā līmeņa starpniekinstitūcijas sagatavo noslēguma izdevumu 

deklarāciju. 2009.gada 8.aprīlī Finanšu ministrijas struktūrvienība, kas ir 

funkcionāli nodalīta no struktūrvienības, kas veic vadošās iestādes funkcijas, 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 Eiropas 

Komisijai (turpmāk – EK) kopā ar noslēguma dokumentiem. 

5) Vadošā iestāde sagatavo noslēguma ziņojumu par 2004.-2006.gada 

plānošanas perioda SF atbalsta programmu, kurā sniedz detalizētu analīzi par 

finansējuma apguvi, rezultatīvo rādītāju sasniegšanu, novirzēm no VPD plānotā, 

pasākumiem, kas īstenoti fonda ieviešanas efektivitātes veicināšanai un 

neatbilstību prevencijai. Šo ziņojumu pirms nosūtīšanas EK jāpastiprina 

Uzraudzības komitejā.   

6) Noslēguma ziņojumu, noslēguma izdevumu deklarāciju un apliecinājumu 

par noslēguma izdevumu deklarāciju, kā arī neatkarīgās struktūrvienības 

atzinumu jāiesniedz EK līdz 2010.gada 31.martam. 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.      

 

1.2. SF apguves finanšu progress līdz 30.09.2008. 

Līdz 2008.gada 30.septembrim SF finansējuma saņēmējiem kopā izmaksāti 

382 miljoni latu jeb 86,9% no kopējā pieejamā SF finansējuma, savukārt SF 

pieprasījumi kopā iesniegti 103,9% no kopējā pieejamā SF finansējuma. 
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Papildus līdz 2008.gada 31.decembrim turpinās pagarināto projektu īstenošana, 

kā rezultātā vēl tiek prognozēts SF pieprasījumu pieaugums 14,2 milj. latu 

apmērā (skat. 1.tabulu), kas, savukārt kopējo SF pieprasījumu apjomu 

palielinātu līdz 107,2% no kopējā pieejamā SF finansējuma. Tādējādi tiek 

plānota SF apguve pilnā apmērā. 

Salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni atmaksas SF finansējuma saņēmējiem ir 

palielinājušās par 11,4%. Salīdzinoši lielāks maksājumu pieaugums ir ERAF un 

ESF projektos - attiecīgi par 15,2% un 8,5% salīdzinājumā ar iepriekšējo 

ceturksni. Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (turpmāk – 

ELGVF) un Zivsaimniecības vadības finansēšanas instrumenta (turpmāk – 

ZVFI) projektu ietvaros maksājumi 2008.gada 3.ceturksnī pieauguši par 2,1% 

un 1,3%.  

Izskatīšanā šobrīd vēl atrodas SF pieprasījumi par 74,6 milj. latiem jeb aptuveni 

17% no kopējā SF finansējuma. Ņemot vērā projektus, kuru  ieviešanas termiņš 

ir pagarināts, jau šobrīd var droši paredzēt, ka iesniegto struktūrfondu 

pieprasījumu kopsumma katrā no struktūrfondiem būs vairāk nekā 100% no 

piešķirtā finansējuma. Japiezīmē gan, ka tas negarantē 100% finansējuma 

apguvi, jo daļa no izskatīšanā esošajiem maksājumu pieprasījumiem pēc 

pārbaudes dažādu iemeslu dēļ var tikt atzīti par neattiecināmiem saskaņā ar ES 

atbalsta nosacījumiem.          

Līdz 2008.gada 30.septembrim SF izdevumi EK deklarēti 314,9 milj. latu 

apmērā jeb 71,6% no kopējā valstij piešķirtā SF finansējuma. Kopējais EK 

deklarētais SF finansējuma apjoms 2008.gada 3.ceturksnī ir salīdzinoši zems – 

25,6 milj. latu, jeb 5,8% no kopējā SF finansējuma, no kuriem ERAF līdzekļi 

12,4 milj. latu jeb 4,6% apmērā no ERAF kopējā finansējuma, ESF līdzekļi 9,8 

milj. latu jeb 10,1% apmērā no ESF kopējā finansējuma, ELGVF līdzekļi 2,2 

milj. latu jeb 3,5% apmērā no ELGVF kopējā finansējuma un ZVFI līdzekļi 1,2 

milj. latu jeb 6,9% apmērā no ZVFI kopējā finansējuma. Savukārt, kopējais EK 

veikto SF atmaksu Latvijas valsts budžetā pieaugums 2008.gada 3.ceturksnī ir 

2,8 procentu punkti jeb 12,4 milj. latu. EK veikusi atmaksas ERAF ietvaros tādā 

pat apjomā, kā deklarēts EK, bet pārējos fondos atmaksas no EK nav veiktas. 

Skat. 1.grafiku. 

Izvērstu kopējo SF apguves finanšu progresu skatīt ziņojuma 1.pielikuma 

tabulās Nr.1-5.  

Turpmāk ziņojumā sniegta informācija par SF apguvi dalījumā pa fondiem un 

ministrijām. Ziņojumā informācija par ministrijas sniegta secībā no sliktākās uz 

labāko, vērtējot pēc veiktajām atmaksām SF finansējuma saņēmējiem. Papildus 

atsevišķi sniegta informācija par tiem pasākumiem attiecīgās prioritātes ietvaros, 

kurās SF pieprasījumu apjoms nesasniedz 100%. Izvērstu SF apguves finanšu 

progresu un SF pieprasījumu un maksājumu prognožu izpildi aktivitāšu līmenī 

skatīt ziņojuma 2., 3., 4. un 5. pielikuma tabulās. 
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1.grafiks „Pieprasītie/saņemtie maksājumi no EK, % no SF piešķīruma (LVL) uz 30.09.” 

 

1.2.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) 

Līdz 2008.gada 30.septembrim  ministriju kopējais ERAF ietvaros iesniegto SF 

pieprasījumu apjoms ir 279 889 921 lati, kas ir 104,2% no kopējā aktivitātēm 

piešķirtā SF finansējuma. Savukārt atmaksāti SF finansējuma saņēmējiem ir 

215,9 milj. latu (izņemot tehniskās palīdzības finansējumu
2
), kas veido 83,7% 

no kopējā ERAF piešķīruma (skat. 2.grafiku). 

2.grafiks „ERAF maksājumi finansējuma saņēmējiem (FS) ministriju griezumā uz 

30.09.2008” 

 
                                                 
2
 Tehniskā palīdzības fonda apgūšana nav noteikts vadošās iestādes pašmērķis, kā arī fonds tiek apgūts visu 

ministriju ietvaros, tādēļ analīze par apguvi nav atsevišķisniegta ziņojumā. 
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Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas pārziņā ir divas 

aktivitātes, viena - 1.prioritātes Ilgtspējīgas attīstības veicināšana ietvaros, otrā 

– 2.prioritātes Uzņēmējdarbības un inovāciju veicināšana ietvaros. Kopumā līdz 

2008.gada 30.septembrim ministrijas pārziņā esošajās ERAF aktivitātēs ir 

iesniegti SF pieprasījumi par 5,8 milj. latu jeb 93,5% no kopējā ministrijai 

pieejamā SF finansējuma un veiktas atmaksas SF finansējuma saņēmējiem par 

4,6 milj. latu jeb 74,6%.  

– 1.prioritātes 1.3.2.aktivitātes Publisko interneta pieejams punktu attīstība 

ietvaros līdz 2008.gada 30.septembrim iesniegti SF pieprasījumi par 1,5 

milj. latiem jeb 73,7% no SF finansējuma, savukārt atmaksas SF 

finansējuma saņēmējiem ir veiktas tikai par 0,6 milj. latu jeb 33,6%. 

Aktivitātes ietvaros divu projektu īstenošanas termiņš ir pagarināts līdz 

2008.gada 31.oktobrim, kā arī vēl viena projekta termiņš līdz 2008.gada 

31.decembrim Minēto projektu ietvaros tiek prognozēts iesniegt SF 

pieprasījumus par 0,5 milj.latu jeb 27,9 % no aktivitātei piešķīrtā SF 

fiansnējuma. Līdz ar to prognozējama aktivitātes SF finansējuma apguve 

pilnā apmērā.  

– 2.prioritātes 2.2.1.2.apakšaktivitātes Atbalsts ieguldījumiem uzņēmumu 

attīstībā īpaši atbalstāmajās teritorijās ietvaros līdz 30.09.2008 ir 

iesniegti pieprasījumi par 4,3 milj. latiem jeb 98% no SF finansējuma, bet 

atmaksas SF finansējuma saņēmējiem ir vairāk kā 4 milj. latu apmērā jeb 

91,5% apmērā no SF finansējuma. Aktivitātes ietvaros nav paredzēts 

neviens projekta pagarinājums, līdz ar to prognozējama neapguve 

aptuveni 400 tūkst. latu apmērā. 

Veselības ministrijas pārziņā esošo ERAF 1.prioritātes Ilgtspējīgas attīstības 

veicināšana aktivitāšu ietvaros veiktas atmaksas SF finansējuma saņēmējiem par 

9,5 milj. latiem jeb 79,3 % no SF finansējuma, savukārt SF pieprasījumi 

iesniegti par 12,6 milj.latiem jeb 104,8% no SF piešķīruma. Turklāt viena 

projekta īstenošanas termiņš pagarināts līdz 2008.gada 31.oktobrim, gala SF 

pieprasījums par 0,7 milj. latu (6,2% no aktivitātes SF finansējuma) tiks 

iesniegts 2008.gada novembrī.  

Ekonomikas ministrijas pārziņā esošo aktivitāšu ietvaros līdz 2008.gada 

30.septembrim kopumā atmaksas SF finansējuma saņēmējiem ir veiktas par 87,7 

milj. latu jeb 80,1%, tai skaitā: 

– 1.prioritātes Ilgtspējīgas attīstības veicināšana aktivitāšu ietvaros līdz 

2008.gada 30.septembrim iesniegto SF pieprasījumu summa ir 19,1 milj. 

latu jeb 105,4% no SF piešķīruma, savukārt atmaksas SF finansējuma 

saņēmējiem ir veiktas par 13,8 milj. latu jeb 76,3 % no SF piešķīruma. 

Jānorāda, ka minēto aktivitāšu ietvaros divu projektu īstenošana 

pagarināta līdz 2008.gada 31.oktobrim, savukārt vēl divu – līdz 

15.12.2008., kuru ietvaros saskaņā ar SF finansējuma saņēmēju 

prognozēm tiks iesniegti SF pieprasījumi par kopējo summu 1,5 milj.latu 
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jeb 10,2 % no aktivitāšu SF finansējuma.Tādējādi, plānots nodrošināt 

finansējuma apguvi pilnā apmērā. 

– 2.prioritātes Uzņēmējdarbības un inovāciju viecināšana pasākumu 

ietvaros līdz 2008.gada 30.septembrim iesniegto SF pieprasījumu summa 

ir 87,9 milj. latu jeb 96% no SF piešķīruma, savukārt atmaksas SF 

finansējuma saņēmējiem ir veiktas par 74 milj. latu jeb 80,8 % no SF 

piešķīruma. 2.1.pasākuma Atbalsts inovāciju attīstībai ietvaros līdz 

2008.gada 30.septembrim ir iesniegti SF pieprasījumi par 2,3 milj. latiem 

jeb par 81,1% no SF finansējuma, savukārt atmaksas SF finansējuma 

saņēmējiem veiktas tikai 57,3% apmērā no kopējā finansējuma. Pasākuma 

ietvaros nav paredzēts neviens projekta pagarinājums, līdz ar to 

prognozējama neapguve aptuveni 550 tūkst. latu apmērā. 2.2.pasākuma 

Uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstība ietvaros, kurā Ekonomikas 

ministrijas pārziņā ir 2.2.1.1.apakšaktivitāte Investīcijas privātajā 

infrastruktūrā ražošanas procesu un produkcijas modernizēšanai, 

2.2.2.aktivitāte Atbalsts privātās infrastruktūras investīcijām 

koplietošanas iekārtās (testēšanas, sertificēšanas laboratorijām un 

līdzīgām aktivitātēm) un 2.2.3.aktivitāte Atbalsts privātās infrastruktūras 

investīcijām sabiedriskās lietošanas tīklu (ceļi, elektrība, ūdens u.tml.) 

pieejamības nodrošināšanai, līdz 2008.gada 30.septembrim ir iesniegti SF 

pieprasījumi par 64,6 milj. latiem jeb par 98,1% no SF finansējuma, 

savukārt atmaksas SF finansējuma saņēmējiem veiktas 81,9% apmērā no 

kopējā finansējuma. 2.2.1.1.apakšaktivitātes ietveros  divu projektu 

īstenošana pagarināta līdz 2008.gada 31.oktobrim, kuru ietvaros saskaņā 

ar SF finansējuma saņēmēju prognozēm tiks iesniegti SF pieprasījumi par 

kopējo summu 722 tūkst. latu jeb 1,2 % no aktivitāšu SF finansējuma. Lai 

gan pasākuma ietvaros paredzēti divi projektu pagarinājumi, joprojām 

prognozējama neapguve aptuveni 500 tūkst. latu apmērā. 2.3.pasākuma 

Atbalsts mazās un vidējās uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai 

ietvaros līdz 2008.gada 30.septembrim ir iesniegti SF pieprasījumi 3,8 

milj. latu apmērā jeb par 80,7% no SF finansējuma, savukārt atmaksas SF 

finansējuma saņēmējiem veiktas tikai 57,2% apmērā no kopējā 

finansējuma. Pasākuma ietvaros nav paredzēts neviens projekta 

pagarinājums, līdz ar to prognozējama neapguve aptuveni 900 tūkst. latu 

apmērā. 2.4.pasākuma Pieeja finansējumam maziem un vidējiem 

uzņēmumiem ietvaros līdz 2008.gada 30.septembrim ir iesniegti SF 

pieprasījumi 17,2 milj. latu apmērā jeb par 94,8% no SF finansējuma, 

savukārt atmaksas SF finansējuma saņēmējiem veiktas tikai 86,9% 

apmērā no kopējā finansējuma. 2.4.1. aktivitātes projekta Aizdevumi 

(t.sk.mikrokredīti) komercdarbības uzsākšanai īstenošana pagarināta līdz 

2008.gada 31.oktobrim, savukārt projekta Aizdevumu garantiju sistēmas 

attīstība īstenošana pagarināta līdz 2008.gada 31.decembrim Abu 

pagarināto projektu ietvaros pēc SF finansējuma saņēmēju prognozēm 

tiks iesniegti SF pieprasījumi par kopējo summu 3,9 milj. latu apmērā jeb 
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21,7 % no pasākumā pieejamā SF finansējuma. Tādējādi, plānots 

nodrošināt finansējuma apguvi pilnā apmērā gan pasākuma līmenī, gan arī 

nosegt pārējo Ekonomikas ministrijas pārziņā esošo 2.prioritātes 

pasākumu neizpildes. 

Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošo 1.prioritātes Ilgtspējīgas 

attīstības veicināšana izglītības infrastruktūras aktivitāšu ietvaros līdz 2008.gada 

30.septembrim maksājumi SF finansējuma saņēmējiem veikti par 5,7 milj. latu 

jeb 80,2% no SF piešķīruma, savukārt SF pieprasījumi iesniegti par 7,8 milj. latu 

jeb 108,5% no SF piešķīruma. 

2.prioritātes Uzņēmējdarbības un inovāciju viecināšana 2.5.pasākuma Atbalsts 

lietišķās zinātnes attīstībai valsts zinātniskajās institūcijās ietvaros līdz 

2008.gada 30.septembrim maksājumi SF finansējuma saņēmējiem veikti par 

21,3 milj. latu jeb 153% no SF piešķīruma, savukārt SF pieprasījumi iesniegti 

par 12,1 milj. latu jeb 87 % no SF piešķīruma. Pasākuma ietvaros viena projekta 

īstenošana pagarināta līdz 2008.gada 31.oktobrim, savukārt vēl viena – līdz 

2008.gada 31.decembrim, kuru ietvaros saskaņā ar SF finansējuma saņēmēju 

prognozēm tiks iesniegti SF pieprasījumi par kopējo summu 1,3 milj.latu jeb 

9,13 % no aktivitāšu SF finansējuma.Tādējādi, plānots nodrošināt SF 

finansējuma apguvi pilnā apmērā. 

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta 
(ĪUMEPLS) pārziņā esošās aktivitātes Sabiedrisko informācijas un elektroniskās 

pārvaldes sistēmu attīstība ietvaros līdz 2008.gada 30.septembrim iesniegti SF 

pieprasījumi par 9,8 milj. latiem jeb 103,4% no kopējā aktivitātei paredzētā SF 

finansējuma. SF finansējuma saņēmējiem atmaksāto finansējuma apjoms ir 8,1 

milj. lati jeb 85,1%. 

Satiksmes ministrijas pārziņā esošajās ERAF 1.prioritātes Ilgtspējīgas 

attīstības veicināšana aktivitātēs iesniegto SF pieprasījumu summa ir 73,3 milj. 

latu jeb 106,4% no SF finansējuma. SF finansējuma saņēmējiem atmaksāti 59,6 

milj. latu jeb 86,5% no SF finansējuma.  

Vides ministrijas pārziņā esošo 1.prioritātes Ilgtspējīgas attīstības veicināšana 

aktivitāšu ietvaros līdz 2008.gada 30.septembrim iesniegti SF pieprasījumi par 

24,8 milj. latu, t.i. 105,8% no SF finansējuma. SF finansējuma saņēmējiem 

atmaksāti 21,5 milj. latu jeb 91,4% no kopējā pieejamā SF finansējuma.  

Labklājības ministrijas pārziņā esošajās ERAF 1.prioritātes Ilgtspējīgas 

attīstības veicināšana sociālās infrastruktūras aktivitātēs SF pieprasījumi 

iesniegti par 102,4% no SF piešķīruma, savukārt atmaksas SF finansējuma 

saņēmējiem veiktas jau par 96%. 

1.2.2. Eiropas Sociālais fonds (ESF) 

ESF aktivitātes tiek īstenotas 3.prioritātes Cilvēkresursu attīstība un 

nodarbinātības veicināšana ietvaros. 
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Līdz 2008.gada 30.septembrim  ministriju kopējais ESF ietvaros iesniegto SF 

pieprasījumu apjoms ir 92 247 316 lati, kas ir 103,1% no kopējā aktivitātēm 

piešķirtā ESF finansējuma. Savukārt atmaksāti SF finansējuma saņēmējiem ir 

77,6 milj.  latu (izņemot tehniskās palīdzības finansējumu
3
), k, kas veido 87,7% 

no kopējā ESF piešķīruma (skat. 3.grafiku). 

3.grafiks „ESF maksājumi finansējuma saņēmējiem (FS)  ministriju griezumā uz 30.09.2008” 

 

Ekonomikas ministrijas pārziņā ir trīs aktivitātes. Kopumā Līdz 2008.gada 

30.septembrim  ir iesniegti SF pieprasījumi par 5,4 milj. latu jeb 81,7% no 

kopējā ministrijai pieejamā SF finansējuma un veiktas SF atmaksas SF 

finansējuma saņēmējiem par 5,0 milj. latu  jeb 76,1%. 

3.1.1.2.aktivitātē Nodarbināto pārkvalifikācijas un kvalifikācijas 

paaugstināšanas veicināšana, nodrošinot uz nozari orientētas apmācības līdz 

2008.gada 30.septembrim SF finansējuma pieprasījumi ir iesniegti par 800 tūkst. 

latu jeb 85,5% apmērā no kopējā aktivitātes piešķīruma, tādējādi neapgūto 

finanšu līdzekļu apjoms prognozējams 135 617  latu apmērā, bet  veiktās 

atmaksas SF finansējuma saņēmējiem ir tikai 52,3% no kopējā aktivitātei 

pieejamā SF finansējuma. Šīs aktivitātes ietvaros ir radies arī neapgūtais 

finansējums 5 817 latu apmērā. 

3.1.1.1.aktivitātē Nodarbināto personu kvalifikācijas un pārkvalifikācijas  

veicināšana, kuras ietvaros īstenotajā grantu shēmā galvenās problēmas ir 

kavējumi līgumu saistību izpildē un nekvalitatīvi sagatavota projektu atskaišu 

dokumentācija, līdz 2008.gada 30.septembrim SF finansējuma pieprasījumi ir 

iesniegti 1,1 milj. latu jeb 85,9% apmērā no kopējā aktivitātes piešķīruma, bet 

veikto SF finansējuma atmaksu apjoms ir 81,4%. Neapgūto finanšu līdzekļu 

apjoms prognozējams 192 441  latu apmērā. 

                                                 
3
 Tehniskā palīdzības fonda apgūšana nav noteikts vadošās iestādes pašmērķis, kā arī fonds tiek apgūts visu 

ministriju ietvaros, tādēļ analīze par apguvi nav veikta. 
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3.1.3.aktivitātē Apmācības, konsultācijas un finansiālais atbalsts 

komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai līdz 2008.gada 

30.septembrim SF finansējuma pieprasījumi ir iesniegti par 3,4 milj. latu jeb 

79,6% apmērā no kopējā aktivitātes ESF piešķīruma, bet veiktās atmaksas 

finansējuma saņēmējiem ir 79,6 % no kopējā aktivitātē pieejamā SF 

finansējuma. Aktivitātes ieviešanas laiks ir pagarināts līdz 2008.gada 

31.oktobrim, tādējādi iesniegto SF pieprasījumu kopējais apjoms pieaugs, un 

neapguve šīs aktivitātes ietvaros būs mazāka nekā norāda dati Līdz 2008.gada 

30.septembrim  

Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā ir 3.2 pasākuma Izglītības un 

tālākizglītības attīstība trīspadsmit aktivitātes un 3.3.pasākuma Sociālās 

atstumtības mazināšana trīs aktivitātes. Kopumā līdz 2008.gada 30.septembrim 

ir iesniegti SF pieprasījumi par 41,0 milj. latu jeb 112,9% no kopējā ministrijai 

pieejamā SF finansējuma, kas ir robežās no 89,8% (3.2.4.2.aktivitātē 

Tālākizglītības iespēju paplašināšana ekonomikai svarīgās nozarēs) līdz 229,7% 

(3.2.4.1.aktivitātē Mūžizglītības stratēģisko pamatnostādņu izstrāde, 

profesionālās tālākizglītības sadarbības tīklu veidošana un kapacitātes 

stiprināšana reģionos). Šāds augsts SF pieprasījumu rādītājs ir skaidrojams gan 

ar aktivitātēm piešķirtā finansējuma koriģēšanu, gan ar to, ka vairākās  

aktivitātēs precizēti līdzšinējie atliktie maksājumi, kas iekļauti pēdējos SF 

pieprasījumos.   

Savukārt, līdz 2008.gada 30.septembrim veiktas SF atmaksas SF finansējuma 

saņēmējiem par 29,3 milj. latu  jeb 80,8%, kas ir robežās no 49,6% (3.2.5.1. 

aktivitātē Pedagogu tālākizglītības tīkla izveide) līdz 102,0% (3.2.7.1. aktivitātē 

Atbalsts profesionālās orientācijas un karjeras izglītības ieviešanai izglītības 

sistēmā).  

Ņemot vērā iepriekš vērojamo salīdzinoši lēno SF līdzekļu apguvi atsevišķās 

Izglītības un zinātnes ministrijas aktivitātēs, 2008.gada 16.oktobrī ESF vadības 

komitejā apstiprinātajā indikatīvajā finanšu plānā 3.2.pasākuma aktivitāšu 

finansējuma sadalījums tika koriģēts, pārdalot finansējumu no aktivitātēm, kuru 

ieviešana ir salīdzinoši lēnāka un kur ir vērojamas problēmas, uz aktivitātēm, 

kuru ieviešana ir sekmīgāka. Līdz ar to 2008.gada 3.ceturksnī pozitīvi rezultāti ir 

vērojami vairākās ministrijas pārziņā esošajās aktivitātēs, kuras līdz šim tika 

identificētas kā riska aktivitātes saistībā ar SF līdzekļu apguvi.  

Labklājības ministrijas pārziņā ir 3.1.pasākuma Nodarbinātības veicināšana 

septiņas aktivitātes un 3.3.pasākuma Sociālās atstumtības mazināšana septiņas 

aktivitātes. Kopumā līdz 2008.gada 30.septembrim SF pieprasījumi ir iesniegti 

par 44,7 milj. latu jeb 98,4% no kopējā ministrijai pieejamā SF finansējuma, 

savkārt SF atmaksas SF finansējuma saņēmējiem veiktas par 43,1 milj. latu jeb 

95,0%.  

Labklājības ministrija pārziņā esošajās aktivitātēs 16.10.2008. ir veikta 3.1. un 

3.3.pasākumos neizmantotā finansējuma pārdale, kas veidojies no finanšu 
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līdzekļu atlikumiem projektu īstenošanas beigās un neatmaksātiemneatbilstoši 

veiktajiem izdevumiem. Pēc visu šo pasākumu aktivitāšu ietvaros uzņemto 

valsts budžeta virssaistību segšanas 3.1.pasākuma ietvaros neizmantotais SF 

finansējums veido 67 937 latus, savukārt 3.3.pasākuma ietvaros neizmantotais 

SF finansējuma atlikums ir 480 520 lati, kuru nepieciešamības gadījumā varētu 

izmantot citu ministriju ESF 3.1. un 3.3.pasākumu aktivitāšu ietvaros uzņemto 

virssaistību vai finansējuma neapguves segšanai 2004. – 2006.gada plānošanas 

perioda noslēgumā.  

1.2.3. Eiropas Lauksaimniecības vadība un garantiju fonds (ELVGF ) 

Zemkopības ministrijas pārziņā esošo ELVGF virzību daļas finansēto 

pasākumu ietvaros iesniegti SF pieprasījumi par 67 milj. latu jeb 103,1% no 

pieejamā SF finansējuma, SF finansējuma saņēmējiem atmaksāti 62,7 milj. latu 

jeb 97,1% no SF finansējuma.  

SF pieprasījumi mazāk nekā 100% no pieejamā SF finansējuma iesniegti šādos 

4.prioritātes ELVGF virzību daļas finansētajos pasākumos: 

 4.3.pasākumā Lauksaimniecības produktu pārstrādes un mārketinga 

uzlabošana 13 876 278 LVL jeb 94,9% no SF finansējuma; 

 4.1.pasākuma Investīcijas lauksaimniecības uzņēmumos 22 165 422 LVL 

jeb 96.3% no SF finansējuma, 

 4.6.pasākumā Vietējo rīcību attīstības („LEADER” veida pasākums) – 1 

566 569 LVL jeb 97,6% no SF finansējuma.  

Savukārt pārējos pasākumos iesniegto SF pieprasījumu apjoms pārsniedz SF 

finansējumu. Līdz ar to tiks izskatīts jautājums par finanšu plāna grozījumiem.  

1.2.4. Zivsaimniecības vadības finansēšanas instruments (ZVFI ) 

ZVFI pasākumu ietvaros iesniegti SF pieprasījumi par 17,6 milj. latu jeb 102,9% 

no pieejamā SF finansējuma. SF finansējuma saņēmējiem atmaksāti 17,4 milj. 

latu jeb 101,7% no SF piešķīruma.  

SF pieprasījumi mazāk nekā 100% no pieejamā finansējuma iesniegti 

4.10.pasākumā Zvejas un akvakultūras produktu apstrādes un mārketinga 

uzlabošana, zvejas ostu aprīkojums un akvakultūra un 4.9.pasākumā Flotes 

atjaunošana un zvejas kuģu modernizēšana, attiecīgi 85,9% un 98,7% no SF 

finansējuma. Savukārt 4.8. Zvejas instensitātes sabalansēšana un 

4.11.pasākumos Piekrastes zvejas attīstība, sociāli ekonomiskie pasākumi, 

atbalsts zvejas aktivitāšu pagaidu pārtraukšanai un citas finansiālas 

kompensācijas, jaunu noieta ir iesniegti vairāk nekā 100%, līdz ar to tiks 

izskatīts jautājums par finanšu plāna grozījumiem.  
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1.3. 2004.-2006.gada plānošanas perioda Kohēzijas fonda (KF) apguve  

1.3.1. KF apguves finanšu progress 

Līdz 2008.gada 30.septembrim no EK saņemti 480,5 miljoni eiro jeb 67.6% no 

Latvijai piešķirtā no Kohēzijas fonda (turpmāk – KF) finansējuma 2004.-

2006.gada programmēšanas periodā. Savukārt projektu izpildītājiem noslēgto 

līgumu ietvaros izmaksāti 430,4 miljoni eiro jeb 60.5% no KF finansējuma. 

Atšķirībā no SF apguves laika grafika atsevišķu KF projektu ieviešana var 

turpināties līdz 2010.gada 31.decembrim, kas ir pēdējais attiecināmo izdevumu 

rašanās datums saskaņā ar ES regulējumu. Izvērstu KF finanšu progresu skatīt šī 

ziņojuma 1.pielikuma tabulās Nr.7-9. 

1.3.2. KF projektu īstenošana 2004-2006.gada plānošanas periodā 

Vides nozarē kopā ir 26 KF projekti. Uz doto brīdi tikai viens projekts Sadzīves 

atkritumu apsaimniekošana Ziemeļvidzemē, II kārta ir īstenots pilnā apjomā – 

saņemts noslēguma maksājums no EK. Desmit projektos ir noslēgušies būvdarbi 

un ir pieprasīti noslēguma maksājumi 9 943 593 latu apmērā. Īstenošanā ir 15 

projekti par kopējo KF finansējumu 320 602 974 lati.  

Transporta nozarē kopā ir 20 KF projekti. Uz doto brīdi pilnā apjomā ir 

īstenoti un saņemti noslēguma maksājumi par sešiem projektiem par kopējo KF 

finansējumu 24 028 253 lati. Projektam Via Baltica pievedceļu uzlabošana 

Rīgas rajonā, Latvijā ir pieprasīts, bet nav saņemts noslēguma maksājums 

374 290 lati. Īstenošanā ir12 KF projekti par kopējo KF finansējumu 

224 111 861 lati. 

Pārskata periodā EK ir iesniegti divi EK lēmuma grozījumi priekšlikumi 

Satiksmes ministrijas līdzfinansētam projektam Lidostas "Rīga" skrejceļa 

pagarinājuma un gaismas sistēmas rekonstrukcija Latvijā un Vides ministrijas 

līdzfinansētam projektam Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknē ar mērķi 

pagarināt projektu īstenošanas beigu datumu un veikt izmaiņas projektu 

fiziskajos rādītājos. 

2008.gada 7.oktobrī tika organizēta KF Uzraudzības komitejas 9.sanāksme 

(turpmāk – UK), kuras laikā tika apspriests KF projektu apguves progress par 

periodu no 01.01.2008. līdz 30.06.2008., īpašu uzmanību pievēršot projektiem ar 

augstu īstenošanas risku, kuriem ir konstatētas ievērojamas atkāpes no projektu 

īstenošanas plāna. Turpmāk sniegta informācija par iepriekš minētajiem 

projektiem ar paaugstinātu ieviešanas riska pakāpi. 

Projekta Ventspils siltumapgādes sistēmas attīstība īstenošanas progress ir 

joprojām neapmierinošs (projekta īstenošanas prognozētais laika grafiks 

ievērojami atpaliek no EK lēmumā noteiktā, t.i., 30.11.2009., un saskaņā ar UK 

laikā sniegto informāciju projekta būvniecības darbus labākajā gadījumā plānots 

pabeigt tikai 2011.gada III ceturksnī). Lai uzlabotu situāciju projekta ietvaros, ir 

saīsināts koģenerācijas stacijas komponentes līguma izpildes laiks par sešiem 

mēnešiem, kā arī ir uzlaboti rēķinu apmaksas nosacījumi un termiņi. Līgumu 
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paredzēts parakstīt 2009.gada janvārī, tomēr pastāv risks par pretendentu 

trūkumu, tādējādi šobrīd tiek veikti plašāki publicitātes pasākumi, t.sk., iesaistot 

ārvalstu vēstniecības un pārstāvniecības. Tomēr risks nerealizēt šo projektu 

2004.-2006.plānošanas perioda ietvaros, kā rezultātā Latvija var zaudēt 

projektam piešķirto finansējumu 24 320 785 latu apmērā, vēl pastāv.  

Projekta Vilcienu kustības vadības sistēmas modernizācija ietvaros uz pārskata 

perioda beigām no KF atbalsta summas, t.i. 47 413 422 latu apmērā, ir apgūti 

32% jeb 15 514 558 lati.  

Izvērtējot III ceturkšņa darbu un laika grafiku, kavējums projekta ietvaros ir 6 

mēneši. Atbalsta saņēmējs VAS „Latvijas dzelzceļš” un darbu izpildītājs strādā 

pie rezerves plāna (contingency plan) un jauna darbu grafika (master plan) 

sagatavošanas. Lai nodrošinātu, ka darbu izpildītājs pēc iespējas ātrāk saskaņo 

ierosinātos grozījumus un nodrošina ātrāku projekta fizisko progresu, 2008.gada 

beigās/2009.gada sākumā ir plānots rīkot sanāksmi Briselē ar darbu izpildītāju, 

kurā tiks diskutēts par projekta darbu apjoma pārskatīšanas rezultātiem, ar mērķi 

savlaicīgi vienoties ar EK par visām pusēm pieņemamo risinājumu. Turpmāk 

atbalsta saņēmējam un Satiksmes ministrijai kā starpniekinstitūcijai jānodrošina 

pastiprināta augsta līmeņa projekta virsuzraudzība. 

Projekta Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, II kārta ietvaros ir labs finanšu 

un fiziskais progress, 2008.gada beigās ir plānots noslēgt pēdējos divus 

iepirkuma līgumus. Risks saskatāms līdzfinansējuma nepietiekamības faktorā. 

Joprojām jautājums pilnībā nav izskatīts Ministru kabinetā un nav pieņemts gala 

lēmums par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu projekta sadārdzinājuma 

segšanai.  

Līdz ar to Finanšu ministrija vēl nav informējusi EK par Latvijas nostāju un 

priekšlikumiem saistībā ar projekta īstenošanu, kas savukārt var rādīt risku 

nepabeigt darbus EK lēmumā noteiktajā termiņā, t.i., līdz 31.12.2009. 

Nepieciešams steidzams Ministru kabineta lēmums risinājumam par projekta 

īstenošanu (finansēšanu).   

Projekta Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, III kārta ietvaros uz pārskata 

perioda beigām no KF atbalsta summas, t.i., 41 351 898 latu apmērā, ir apgūti 

37% jeb 15 513 356 latu apmērā. Saskaņā ar UK laikā 2008.gada 7.oktobrī 

ziņoto projekta ietvaros ir noslēgti 12 no plānotiem 13 līgumiem.  

Pēdējās projekta komponentes „Kanalizācijas kopsistēmu atdalīšana Teikas-

Čiekurkalna rajonā - Sirius lietus kanalizācijas kolektora rekonstrukcija” 

realizācijai iepirkuma konkursu plānots sludināt tikai 2008.gada beigās. Pastāv 

risks, ka līgums par šīs komponentes realizēšanu netiks noslēgts. Tomēr, 

saskaņā ar Vides ministrijas ziņoto, gadījumā ja šī komponente netiks īstenota, 

tas neietekmēs projekta mērķa sasniegšanu.  

Kopumā, sarežģītākais posms ar projekta dokumentācijas sagatavošanu ir 

beidzies un projektu vairs nevar uzskatīt par augsta riska projektu. Vienīgais 
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risks ir turpmākā termiņu ievērošanā, tāpēc šobrīd notiek darbu optimizācija, lai 

nepārsniegtu EK lēmumā noteikto būvdarbu izpildes beigu termiņu, t.i., 

2009.gada 31.decembri. 

Projekta Malienas reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošana ietvaros uz 

pārskata perioda beigām no KF atbalsta summas, t.i. 4 164 418 latu apmērā, ir 

apgūti 80% jeb 3 331 534 latu apmērā. Joprojām kavējas projekta ietvaros 

rekultivēto izgāztuvju nodošana ekspluatācijā pašvaldību nesakārtoto zemes 

īpašumu tiesību dēļ. Tomēr tiek meklēts risinājums nodot objektus ekspluatācijā, 

pamatojoties uz zemes īpašumtiesību apliecinošiem dokumentiem. Vides 

ministrija paredz, ka līdz 2008.gada beigām šis jautājums atrisināsies un visi 

objekti tiks nodoti ekspluatācijā.  

Kā viens no instrumentiem KF projektu problēmu risināšanā tiek izmantots 

finansējums no tehniskā palīdzības projekta Tehniskā palīdzība vadošajai 

iestādei Latvijā.  Pārskata periodā šī projekta ietvaros ir veikta 

sociālekonomiskā analīze KF līdzfinansētam projektam „Ūdens apgādes un 

kanalizācijas pakalpojumu attīstība Jelgavā” ar mērķi pierādīt tā pozitīvo 

ietekmi uz sabiedrību. Tāpat ir izstrādāta tehniskā specifikācija jaunajai 

iepirkuma procedūrai, kuras ietvaros ir paredzēts veikt izmaksu-ieguvumu 

analīzes pārrēķinu četriem Satiksmes ministrijas un četriem Vides ministrijas 

KF projektiem. 

 

2. Informācija par valsts budžeta izlietojumu un iestāžu neatbilstoši 

veiktajiem izdevumiem  

Izskatot valsts budžetā plānoto un izlietoto struktūrfondu finansējumu 2008.gada 

9 mēnešos, secināms, ka kopējais plāns ir izpildīts par 83,7%, t.i. izlietoti 

132,95 milj. latu. ESF ietvaros valsts budžeta izpilde ir 88,6% (19,2 milj. latu), 

savukārt nav izlietoti 2,5 milj. latu. Zivsaimniecības ZVFI ietvaros plāns ir 

izpildīts par 86,9% (neizpilde 361 tūkst.latu), ERAF ietvaros plāna izpilde ir 

84,6% (nav izlietoti 19 milj.latu). Savukārt ELVGF ietvaros 2008.gada 9 

mēnešu plāna izpilde ir tikai 63,1% jeb 6,8 milj.latu (neizpilde 3.9 milj.latu), bet 

KF finansējumu kopējais plāns ir izpildīts par 71% (skat. 4.grafiku un 

1.pielikuma tabulas Nr.4,Nr.5 un Nr.9). 

Vērtējot ministriju budžeta izpildi, redzams, ka kopumā ERAF projektiem 

paredzētā finansējuma izlietojums ir no 73,2% (piemēram, Finanšu ministrija) 

līdz pat 99,5 % (piemēram, Veselības ministrija, Vides ministrija).  ESF ietvaros 

valsts budžeta izpilde ir no 74,7% (piemēram, Izglītības un zinātnes ministrija) 

līdz 100% (piemēram, Iekšlietu ministrija), savukārt KF paredzētā finansējuma 

izlietojums ir no 35% (piemēram, Finanšu ministrija) līdz 63,8% (Satiksmes 

ministrija) un 77.8% (Vides ministrija). Finanšu ministrijas līdzekļu apguvi 

ietekmēja Satiksmes ministrijas Rīgas un Pierīgas mobilitātes plāna, kurā  ir 

iekļauts arī  KF projekta Tehniskā palīdzība vadošajai iestādei Latvijā 

iepirkuma plāns, izstrādes kavēšana. Tas ir saistīts ar to, ka rīkojums „Par 
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finansējumu ES KF projekta Nr.2005/LV/16/C/PA/001 „Tehniskā palīdzība 

vadošajai iestādei Latvijā” ietvaros”, kas paredz Satiksmes un Vides ministrijai 

saņemt finansējumu no KF projekta, stājies spēkā tikai ar 2008.gada 7.novembri. 
 

4.grafiks „Valsts budžetā plānotais un izlietotais SF un KF finansējums līdz 30.09.2008.” 

 

 

2.1. Neatbilstoši veiktie izdevumi (ERAF) 

Visvairāk valsts budžeta iestāžu neatbilstoši veikto izdevumu 2008.gada 

3.ceturksnī konstatēts Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošajās 

aktivitātēs – 208 557 latu. Savukārt ievērojami mazāk neattiecināmo izmaksu ir 

konstatēts ĪUMEPLS un Vides ministrijas pārziņā esošajās aktivitātes, kur tiek 

īstenoti apjomīgi infrastruktūras projekti, attiecīgi 35 050 latu apmērā un 31 567 

latu apmērā. 

2008.gada 3.ceturksnī atsevišķos projektos neatbilstoši veikto valsts budžeta 

izdevumu apjoms sasniedz līdz 54% no projekta kopējā attiecināmā 

finansējuma. 

Analizējot neatbilstību iemeslus, secināms,  ka viena no būtiskākajām riska 

zonām ir iepirkumu procedūru neievērošana. Otrkārt, ievērojamas problēmas 

saistītas ar darba samaksas sistēmas nesakārtotību, neatbilstību atbalsta 

nosacījumiem 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 regulāri sniedz konsultācijas, kā arī organizē seminārus un 

apmācības SF finansējuma saņēmējiem, tai skaitā, par iepirkuma jautājumiem. 

Vadošā iestāde sniedz skaidrojošus materiālus, metodiskus norādījumus, kā arī 

aktīvi komunicē ar EK par jautājumu interpretāciju un Latvijas pozīcijas 

aizstāvēšanu iespēju robežās. 
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2007.-2013.gada plānošanas periodā, lai novērstu neattiecināmo izdevumu 

rašanos iepirkuma procedūras neievērošanas dēļ, Iepirkumu uzraudzības birojs 

(IUB) veic iepirkuma pirmspārbaudes. Saskaņā ar IUB sniegto informāciju jau ir  

pārbaudīti iepirkumi divu infrastruktūras projektu ietvaros un sniegti pozitīvi 

atzinumi. 

 

2.2. Neatbilstoši veiktie izdevumi (ESF) 

2008.gada 3.ceturksnī no Valsts izglītības attīstības aģentūras saņemta 

informācija par vairākos ESF projektos neatbilstoši veiktu valsts budžeta 

līdzekļu izlietojumu 148 844 latu apmērā, kas konstatēts, veicot SF pieprasījumu 

atmaksu, un nav deklarēts EK. Nodarbinātības valsts aģentūra sniegusi 

informāciju par neatbilstoši veiktu valsts budžeta līdzekļu izlietojumu 8 125 latu 

apmērā. 

 

3. 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu apguves gaita un finanšu 

progress 

Līdz 2008.gada 30.septembrim visu trīs darbības programmu ietvaros no 149 

projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem Uzraudzības komitejā apstiprināti 

130 kritēriju komplekti. Savukārt, no 145 nepieciešamajiem Minstru kabineta 

(turpmāk – MK) noteikumiem par aktivitāšu ieviešanu, apstiprināti 56, kas ir 39 

% no kopējā nepieciešamā MK noteikumu skaita (skat. 5.grafiku). 

5.grafiks „Kopējais visu darbības programmu kritēriju un MK noteikumu statuss” 

 

 

Turpmāk ziņojumā sniegta detalizēta informācija par to, cik kritēriju un MK 

noteikumu apstiprināts katrā no darbības programmām, kā arī norādīta statistika 

par projektu iesniegumu uzsaukumiem un noslēgtajiem līgumiem. Izvērstu 

apkopojumu par 2007.-2013.gada plānošanas perioda apguvi līdz 2008.gada 

30.septembrim darbības programmu aktivitāšu līmenī skatīt ziņojuma 

18.pielikuma tabulās.  
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3.1. Apstiprinātie kritēriji un Ministru kabineta noteikumi 

Darbības programmas Cilvēkresursi un nodarbinātība ietvaros Līdz 2008.gada 

30.septembrim  ir apstiprināti 52 kritēriju komplekti, kas nozīmē, ka kritēriju 

izpilde sasniedz 97,1% apmēru, t.i., kritēriji apstiprināti par kopējo publisko 

finansējumu 419 766 378 latu apmērā (skat. 6.grafiku). Darbības programmas 

ietvaros ir apstiprināti 21 no 57 Ministru kabineta noteikumiem par aktivitāšu 

īstenošanu par kopējo publisko finansējumu 181 347 956 latu jeb 41,9% no 

kopējā darbības programmai piešķirtā kopējā publiskā finansējuma  

6.grafiks „Darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” apstiprināto kritēriju un 

noteikumu statuss (skaits / %)” 

 
Darbības programmas Uzņēmējdarbība un inovācijas ietvaros Līdz 2008.gada 

30.septembrim  no 22 kritēriju komplektiem uzraudzības komitejā ir apstiprināti 

17 jeb 77%, savukārt, nav apstiprināti vēl 5 kritēriju komplekti (skat. 7.grafiku). 

Darbības programmas ietvaros ir apstiprināti 5 no 20 Ministru kabineta 

noteikumiem par aktivitāšu īstenošanu par kopējo publisko finansējumu 

237 891 126,57 latu apmērā jeb 48% no kopējā darbības programmai piešķirtā 

publiskā finansējuma. 

7.grafiks „Darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” apstiprināto kritēriju un 

noteikumu statuss (skaits / %)” 

 

Darbības programmas Infrastruktūra un pakalpojumi ietvaros Līdz 2008.gada 

30.septembrim  no 70 kritēriju komplektiem uzraudzības komitejā ir apstiprināti 

61 jeb 87%, savukārt, nav apstiprināti vēl 9 kritēriju komplekti (skat. 8.grafiku). 



 

 

FMzino_111108.doc; „Par Eiropas Savienības finanšu resursu (struktūrfondu un Kohēzijas fonda) apguvi” 

18 

Darbības programmas ietvaros ir apstiprināti 30 no 68 Ministru kabineta 

noteikumiem par aktivitāšu īstenošanu par kopējo publisko finansējumu 

1 541 095 268 latu apmērā jeb 59% no kopējā darbības programmai piešķirtā 

publiskā finansējuma. 

 

8.grafiks „Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” apstiprināto kritēriju un 

noteikumu statuss (skaits / %)” 

 

 

3.2. Projektu iesniegšanas uzsaukumi
4
 un noslēgtie līgumi 

Līdz 2008.gada 30.septembrim kopā visād darbības programmās ir noslēgti 114 

līgumi par kopējo publisko finansējumu 350,19 milj. latu, kas sastāda 9,6% no 

kopējā pieejamā pieejamā finansējuma (skat. 18.pielikumu). 

Darbības programmas Cilvēkresursi un nodarbinātība ietvaros līdz 2008.gada 

30.septembrim ir veikti uzsaukumi 15 aktivitāšu un apakšaktivitāšu ietvaros par 

kopējo publisko finansējumu 75 217 103 latu apmērā (17,4% no kopējā darbības 

programmas publiskā finansējuma). Darbības programmas ietvaros līdz 

2008.gada 30.septembrim par vislielāko summu ir uzsākta projektu iesniegumu 

pieņemšana Labklājības ministrijas, Veselības ministrijas un Ekonomikas 

ministrijas pārziņā esošajās aktivitātēs 1.3.prioritātes Nodarbinātības 

veicināšana un veselība darbā ietvaros – par kopējo publisko finansējumu 41 

255 540 latu apmērā un Valsts kancelejas un Reģionālās attīstības un pašvaldību 

lietu ministrijas pārziņā esošajās aktivitātēs 1.5.prioritātes Administratīvās 

kapacitātes stiprināšana ietvaros par kopējo publisko finansējumu 19 739 031 

latu apmērā. Turklāt ir uzsākta projektu iesniegumu pieņemšana Izglītības un 

zinātnes ministrijas pārziņā esošajās aktivitātēs 1.2.prioritātē Izglītība un 

prasmes ietvaros par kopējo publisko finansējumu 11 244 864 latu apmērā un 

Labklājības ministrijas pārziņā esošajās aktivitātēs 1.4.prioritātes Sociālās 

iekļaušanas veicināšana ietvaros par kopējo publisko finansējumu 2 977 667 

latu apmērā. 

                                                 
4
 Uzsāktās ierobežotas un atklātas projektu iesniegumu atlases 
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Darbības programmas Cilvēkresursi un nodarbinātība ietvaros 1.2 prioritātē līdz 

2008.gada 30.septembrim noslēgts 1 līgums par 1.2.1.2.2.apakšaktivitātes 

Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību 

priekšmetos SF projekta īstenošanu, tā kopējās attiecināmās izmaksas ir 11 244 

864 latu (t.sk. ESF daļa –9 558 134 latu apmērā), 1.3.prioritātes ietvaros noslēgti 

4 līgumi par projektu īstenošanu: 

 1.3.1.3.1. apakšaktivitātē Darba attiecību un darba drošības normatīvo 

aktu uzraudzības pilnveidošana noslēgts 1 līgums par kopējo attiecināmo 

izmaksu summu 2 890 000 lati (t.sk. ESF daļa - 2 456 500 latu apmērā), 

 1.3.1.3.2. apakšaktivitātē Darba attiecību un darba drošības normatīvo 

aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos noslēgti 2 līgumi par 

kopējo attiecināmo izmaksu summu 6 949 749 lati (t.sk. ESF daļa - 

5 907 286 latu apmērā), 

 1.3.1.4. aktivitātē Kapacitātes stiprināšana darba tirgus institūcijām 

noslēgts 1 līgums par kopējo attiecināmo izmaksu summu  2 376 750 lati 

(t.sk. ESF daļa - 2 020 238 latu apmērā).  

Savukārt 1.4.prioritātes ietvaros noslēgts 1 līgums par projektu īstenošanu - 

1.4.1.1.2. apakšaktivitātē Atbalstītās nodarbinātības pasākumi mērķgrupu 

bezdarbniekiem, par kopējo attiecināmo izmaksu summu 2 977 667 lati (t.sk. 

ESF daļa - 2 531 017 latu apmērā). 

Darbības programmas Uzņēmējdarbība un inovācijas ietvaros līdz 2008.gada 

30.septembrim ir veikti  uzsaukumi 5 aktivitāšu un apakšaktivitāšu ietvaros par 

kopējo publisko finansējumu 181 653 543 latu apmērā. Darbības programmas 

ietvaros par vislielāko summu ir noslēgts līgums Ekonomikas ministrijas pārziņā 

esošajā 2.2.1.1.aktivitātē Ieguldījumu fonds investīcijām garantijās, 

paaugstināta riska aizdevumos, riska kapitāla fondos un cita veida finanšu 

instrumentos par kopējo publisko finansējumu 128 743 778 latu apmērā, 

2.1.2.2.2.apakšaktivitātē Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde – atbalsts 

jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā noslēgti līgumu par kopējo 

publisko finansējumu 1.kārtā 40 000 000 latu apmērā un 2.3.2.2.aktivitātē 

Atbalsts ieguldījumiem mikro un mazo komersantu attīstībā īpaši atbalstāmajās 

teritorijās (ĪAT) par kopējo publisko finansējumu 1.kārtā  9 400 706 latu 

apmērā. 

Darbības programmas Uzņēmējdarbība un inovācijas ietvaros 2.3.2.2.aktivitātē 

Atbalsts ieguldījumiem mikro un mazo komersantu attīstībā īpaši atbalstāmajās 

teritorijās (ĪAT) ir noslēgti līgumi par 67 projektu īstenošanu, kuru kopējās 

attiecināmās izmaksas 9 349 495,82 lati (ERAF – 3 315 908,15 lati; privātais 

finansējums – 6 033 586,97 lati). 

Darbības programmas Infrastruktūra un pakalpojumi ietvaros līdz 2008.gada 

30.septembrim ir veikti uzsaukumi 15 aktivitāšu un apakšaktivitāšu ietvaros par 

kopējo publisko finansējumu 675 425 147 latu apmērā. Darbības programmas 
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ietvaros par vislielāko summu ir uzsākta projektu iesniegumu pieņemšana 

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas pārziņā esošajās aktivitātēs  

3.6.prioritātes  Policentriska attīstība ietvaros par kopējo publisko finansējumu 

209 216 720 latu apmērā un Satiksmes ministrijas pārziņā esošajās aktivitātēs 

3.2.prioritātes Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana ietvaros 

kopējā publiskā finansējuma 178 729 903 latu apmērā, kā arī Vides ministrijas 

pārziņā esošajās aktivitātēs 3.5.prioritātes Vides infrastruktūras un videi 

draudzīgas enerģētikas veicināšana ietvaros – kopējā publiskā finansējuma 157 

917 011 latu apmērā. Uzsākta projektu iesniegumu pieņemšana arī 3.1.prioritātē 

Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai – par kopējo publisko 

finansējumu 68 710 620 latu apmērā un 3.4.prioritātē Kvalitatīvas vides dzīvei 

un ekonomiskai aktivitātei nodrošināšana – par kopējo publisko finansējumu 

60 850 892 latu apmērā. 

Darbības programmas Infrastruktūra un pakalpojumi ietvaros 3.2.prioritātē 

Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana Satiksmes ministrija ir 

noslēgti līgumi par 35 projektu īstenošanu, kuru kopējās attiecināmās izmaksas 

171 879 661 latu apmērā (t.sk. ERAF - 146 097 712 latu apmērā). 3.1.prioritātes 

Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai Veselības ministrijas  pārziņā 

esošajā aktivitātē ir noslēgti 4 līgumi par projektu īstenošanu par kopējām 

attiecināmajām izmaksām 9 903 632 latu apmērā (t.sk. ERAF - 8 330 000 latu 

apmērā), savukārt Labklājības ministrijas pāziņā esošajā aktivitātē ir noslēgti 2 

līgumi, kuru kopējās attiecināmās izmaksas ir  3 873 578 latu apmērā (t.sk. 

ERAF - 3 292 541 latu apmērā). 

 

3.3. ES fondu finanšu apguves grafiks 2007.-2013.gada plānošanas periodā 

Finanšu ministrija ir izstrādājusi kopējo ES fondu finanšu apguves grafiku 

2007.-2013.gada plānošanas perioda finansējumam (turpmāk – ES fondu finanšu 

apguves grafiks) (6.pielikums), kā arī ES fondu finanšu apguves grafiku 

atbildīgās iestādes līmenī, aptverot tās pārziņā esošās ES fondu aktivitātes  

(7. līdz 17.pielikums).  

ES fondu finanšu apguves grafika mērķis ir uzraudzīt ES fondu finanšu apguves 

progresu darbības programmu, ES fondu un atbildīgo iestāžu līmenī, kā arī 

izmantot ES fondu finanšu apguves grafiku, plānojot ikgadējo valsts budžetu. 

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.  

Izstrādājot ES fondu finanšu apguves grafiku, piemēroti šādi pamatpieņēmumi: 
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1. Dati par ieņēmumiem valsts budžetā iegūti, ievērojot sakarību starp 

finansējuma deklarēšanas EK brīdi un EK atmaksas veikšanai noteikto 

periodu – 2 mēneši – kad EK deklarēto izdevumu apjoms par ES 

līdzfinansēto daļu jāieskaita valsts budžeta ieņēmumos. Dati norāda 

apjomu, kādā valsts budžeta ieņēmumos jātiek ieskaitītam finansējumam 

no EK, balstoties uz EK nosūtītajām izdevumu deklarācijām. 

2. Dati par EK deklarējamiem izdevumiem aprēķināti, ņemot vērā 

nepieciešamību izpildīt ‘n+2’ vai ‘n+3’ nosacījumu. Dati norāda 

minimālo izdevumu apjomu, par kādu attiecīgajā laika posmā jābūt 

iesniegtām deklarācijām EK. 

3. Dati par maksājumiem finansējuma saņēmējam (vai atmaksām valsts 

budžetā) iegūti, pieņemot, ka laiks starp maksājum finansējuma 

saņēmējam (vai atmaksu valsts budžetā) un  deklarēšanu EK ir vidēji 3 

mēneši. Dati norāda uz minimālo apjomu, par kādu attiecīgajā laika 

periodā jābūt veiktiem maksājumiem finansējuma saņēmējiem (vai 

atmaksām valsts budžetam, ja finansējuma saņēmējs ir valsts budžeta 

iestāde). 

4. Dati par saistībām jeb finansējuma apjomu, kādā attiecīgajā laika periodā 

ir jāuzņemas saistības par ES fondu projektu īstenošanu, iegūti, pieņemot, 

ka laiks starp saistību uzņemšanos un maksājumu veikšanu finansējuma 

saņēmējam ir vidēji 6 mēneši 

5. Dati par valsts budžetā nepieciešamo finansējuma apjomu iegūti, 

pieņemot, ka laika periods starp izdevumu plānošanu valsts budžetā ES 

fondu projektu īstenošanai un maksājumiem finansējuma saņēmējiem ir 

vidēji 18 mēneši. Dati norāda nepieciešamo valsts budžeta finansējuma 

apjomu, lai īstenotu ES fondu projektus, t.sk. priekšfinansējums, 

līdzfinansējums, avansa maksājumi, kā arī neattiecināmās izmaksas, ja 

finansējuma saņēmējs ir valsts budžeta iestāde. 

ES fondu finanšu apguves grafiki tika nosūtīti visām atbildīgajām iestādēm 

komentāru un priekšlikumu izteikšanai, nepieciešamības gadījumā rīkojot arī 

divpusējās tikšanās. 

ES fondu finanšu apguves grafiks, atbilstoši 2008.gada 21.oktobra MK sēdē 

izskatītajam informatīvajam ziņojumam par pasākumu makroekonomiskās 

situācijas stabilizācijai 2008.-2009.gadam izpildes gaitu, kurā paredzēts pārskatīt 

ES fondu informatīvo ziņojumu par ES fondu finanšu resursu apguvi 

iesniegšanas biežumu, tiks pielietots kā instruments aktivitāšu īstenošanas 

uzraudzībai pusgada griezumā. 
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