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Informatīvais ziņojums par ES finanšu resursu 

(struktūrfondu un Kohēzijas fonda) apguvi 

 

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

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

(turpmāk – KF) apguves gaitu 2009.gada 2.ceturksnī, par progresu abu plānošanas periodu SF 

un KF (turpmāk kopā - ES fondu) apguvē līdz 2009.gada 30.jūnijam, salīdzinot galvenos 

apguves parametrus ar Lietuvu un Igauniju. Ziņojumā iekļauta informācija par ES fondu 

finanšu un fizisko rādītāju izpildes uzraudzības rīcības plānu un izpildes mehānismu ar mērķi 

izpildīt valdības, Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) noslēgtās vienošanās par aizdevumu 

(tuprmāk - Saprašanās memorands) noteiktos finansējuma apguves mērķus un Padomes 

regulas (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās 

attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) 

Nr.1260/1999, 93.panta 1. un 2.punktā deklarējamo izdevumu apjomus n+2/n+3 principa 

izpildei (turpmāk – n+2/n+3 mērķi). Ziņojumā aprakstīti un analizēti Finanšu ministrijas 

(turpmāk – FM) izstrādātie ES fondu finanšu apguves mērķi un to izpilde, tai skaitā atbildīgo 

iestāžu sniegtie apguves mērķu sasniegšanas rīcības plāni. Tāpat kā nozīmīga ES fondu 

apguves veicināšanas sastāvdaļa iekļauta informācija par veiktajiem un plānotajiem ES fondu 

sistēmas vienkāršošanas pasākumiem. Tāpat ziņojumā iekļauta informācija par finansējuma 

sadalījuma izmaiņām atbilstoši Ministru kabineta (turpmāk – MK) 2009.gada 31.marta sēdes 

protokola Nr.22 50.§ „Informatīvais ziņojums par ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 

aktivitātēm, kuru īstenošana papildus izvērtējama saistībā ar ekonomisko situāciju valstī” un 

darbības programmu papildinājumu grozījumiem. Papildus ziņojumā sniegta informācija par 

esošo situāciju un pasākumiem, kas veicinās finanšu disciplīnu – valsts budžeta līdzekļu 

pareizu plānošanu un savlaicīgu izlietošanu kā arī finansējuma apguves mērķu izpildi. 

Iepriekšējais Finanšu ministrijas (turpmāk – FM) sagatavotais informatīvais ziņojums 

izskatīts Ministru kabineta 2009.gada 26.maija sēdē. (prot.Nr.33, 56.§). 

 

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

1.1. SF apguves finanšu rādītāji līdz 2009.gada 30.jūnijam un noslēguma 

process 

1.1.1. Finanšu apguve 

Līdz 2009.gada 30.jūnijam gala SF atmaksas finansējuma saņēmējiem veiktas par 464,8 milj. 

latu jeb 105,7% no ES piešķīruma. EK pieprasīti 424,7 milj. latu jeb 96,6% no ES piešķīruma 

(tas ir par 6,9% vairāk nekā 1.ceturksnī). Saņemti EK maksājumi 95% apmērā, kas ir 

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

(Skat. grafiku Nr.1). 

Lai arī maksājumu veikšana finansējuma saņēmējiem noslēdzās jau 2009.gada 1.ceturksnī, 

pēc atsevišķu maksājumu pieprasījumu precizēšanas secināms, ka SF atmaksu finansējuma 

saņēmējiem kopējais apjoms 2004.-2006.gada plānošanas periodā ir bijis nedaudz lielāks 

(0,3%) kā minēts 2009.gada 1.ceturšņa ziņojumā.  
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Grafiks Nr.1 „2004.-2006.gada plānošanas perioda ES struktūrfondu apguve (pilnā finanšu 

plūsma) līdz pārskata perioda beigām” 

 

 

1.1.2. SF noslēguma process  

2009.gada 2.ceturksnī galvenokārt tika paveikti noslēguma izdevumu deklarāciju un 

noslēguma ziņojuma sagatavošanas darbi (informācijas pārbaude, papildu informācijas 

pieprasījumi, FM skaidrojumi par noslēguma dokumentos iekļaujamo informāciju), savukārt 

saskaņā ar SF slēgšanas darba grupā saskaņoto SF programmas slēgšanas grafiku galvenie 

turpmākie soļi ir šādi: 

1) Līdz 2009.gada 10.jūlijam FM Valsts kasē (turpmāk –Kase) iesniedz otrā 

līmeņa starpniekinstitūciju sagatavotās noslēguma izdevumu deklarācijas ar vadošas 

iestādes apliecinājumu. 

2) 2009.gada 13.jūlijā Neatkarīgā struktūrvienība, kas atbildīga slēgšanas 

apliecinājuma sagatavošanu (FM Finanšu kontroles departaments), sāk noslēguma 

izdevumu deklarācijas neatkarīgu pārbaudi. Šīs pārbaudes mērķis ir sagatavot neatkarīgu 

atzinumu par to, vai SF programma Latvijā visos līmeņos ieviesta atbilstoši normatīvo 

aktu prasībām. Atzinums iesniedzams EK kopā ar noslēguma dokumentiem  

3) Saskaņā ar slēgšanas darba grupas plānu noslēguma ziņojumu paredzēts 

apstiprināt uzraudzības komitejā 2010.gada maijā. 

4) Noslēguma ziņojums, noslēguma izdevumu deklarācija un apliecinājums par 

noslēguma izdevumu deklarāciju, kā arī Neatkarīgās struktūrvienības atzinums jāiesniedz 

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

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

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

regulējumu, ka līdz noslēguma dokumentu pārbaudei EK neatmaksā vairāk nekā 95% no 
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piešķirtā SF finansējuma, noslēguma maksājuma apjoms potenciāli ir līdz 5% no SF 

piešķīruma, kas Latvijai būtu 22 milj. latu, ja netiek atklātas nepilnības ar finanšu 

korekcijas sekām. Ņemot vērā līdzšinējo praksi EK noslēguma maksājumu veikšanā, 

noslēguma maksājums sagaidāms ne ātrāk kā 2011.-2012.gadā, kad EK būs pārbaudījusi 

programmas slēgšanas dokumentāciju un pārliecinājusies par deklarēto izdevumu 100% 

atbilstību.  

Ņemot vērā to, ka Latvija ir uzņēmusies virssaistības un ir iespēja deklarēt attiecināmos 

izdevumus virs 100%, tādējādi iespējamas EK finanšu korekcijas gadījumā, ir zināma elastība 

aizstāt neattiecināmos izdevumus ar attiecināmiem, joprojām saglabājot iespēju saņemt 

maksimāli iespējamo noslēguma maksājumu. 

 

Iepriekšējo periodu ziņojumos iekļauta informācija par potenciālu EK finanšu korekciju ESF 

ietvaros, par ko SIA Ernst&Young Baltic  ir veicis neatkarīgu izvērtējumu par  pamatojamo 

administratīvo izdevumu summu, piedāvājot vairākus alternatīvus risinājumus finanšu 

korekcijas piemērošanā un apjomā. Pēc vairākām sarunām par šo izvērtējumu un Latvijas 

priekšlikumu rīcībai, EK pārstāvis š.g. 11.-12.jūnijā piedalījās misijā, kas notika Finanšu 

ministrijā, lai veiktu pārbaudi uz vietas un pārliecinātos par Latvijas institūciju iesniegto 

dokumentu pareizību un pamatotību. EK apņēmusies sniegt oficiālu  viedoklis par misijas 

rezultātiem tuvākajā laikā.  

 

1.1.3. Neatbilstoši veiktie izdevumi no valsts budžeta  

Saskaņā ar MK 2006.gada 27.jūnija noteikumu Nr. 546 „Kārtība, kādā valsts budžetā plāno 

līdzekļus Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai un veic 

maksājumus” 21.punktu, FM informē MK par gadījumiem, kad otrā līmeņa 

starpniekinstitūcija, izskatot SF finansējuma saņēmēja - valsts budžeta iestādes 

iesniegto struktūrfonda pieprasījumu, konstatē, ka tajā iekļautie izdevumi neatbilst 

normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Tā kā par šiem izdevumiem netiek veikta atmaksa 

finansējuma saņēmējam, šie izdevumi netiek uzskatīti par neatbilstībām MK 2006.gada 

27.jūnija noteikumu Nr. 544 „Kārtība, kādā ziņo par struktūrfondu finansēto projektu 

ieviešanā konstatētajām neatbilstībām un pieņem lēmumu par piešķirtā finansējuma 

izlietojumu” izpratnē (skat.ziņojuma 1.1.4.apakšpunktu). Tomēr jāņem vērā, ka par šiem 

izdevumiem rodas zaudējumi valsts budžetam, jo tos nevar deklarēt EK kā attiecināmos un 

saņemt ES līdzfinansējuma daļu. 

Kopējais neatbilstoši veikto izdevumu apjoms valsts budžeta iestādēs 2004.-2006.gada 

plānošanas periodā sasniedzis aptuveni 7,9 milj. latu. ERAF līdzfinansētajos projektos kopējo 

neatbilstoši veikto izdevumu summa ir aptuveni 5,7 milj. latu (t.sk. ERAF daļa – 3,5 milj. 

latu). Savukārt ESF līdzfinansētajos projektos kopējā neatbilstoši veikto summa ir 2,2 milj. 

latu, t.sk. ESF daļa – aptuveni 1,65 milj. latu. 

2009.gada 2.ceturksnī FM nav saņēmusi otrā līmeņa starpniekinstitūciju informāciju par 

ERAF un ESF projektu ietvaros konstatētajiem neatbilstoši veiktajiem valsts budžeta iestāžu 

izdevumiem, kas konstatēti, izskatot maksājuma pieprasījumu, tikuši ieturēti, un nav deklarēti 

EK. 

Viens no būtiskākajiem neatbilstoši veikto izdevumu rašanās iemesliem visā plānošanas 

periodā ir iepirkumu procedūru reglamentējošo normatīvu aktu prasību neievērošana. Bez 

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

ietvaros netiek atbalstīti.  
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1.1.4. Konstatētās neatbilstības valsts budžeta iestāžu īstenoto projektu ietvaros 

Saskaņā ar MK 2006.gada 27.jūnija noteikumu Nr. 544 „Kārtība, kādā ziņo par struktūrfondu 

finansēto projektu ieviešanā konstatētajām neatbilstībām un pieņem lēmumu par piešķirtā 

finansējuma izlietojumu” (spēkā līdz š.g. 10.jūlijam) FM š.g. 2.ceturksnī ir saņēmusi 48 

neatbilstību ziņojumus par projektiem, kuros finansējuma saņēmējs ir valsts budžeta iestāde 

un otrā līmeņa starpniekinstitūcija vai grantu shēmas apsaimniekotājs nevar nodrošināt 

neatbilstoši veikto izdevumu ieturēšanu vai piemērot normatīvajos aktos paredzēto 

norakstīšanu uz izdevumiem, par kopējo summu 311,8 tūkst. latu. ERAF līdzfinansētajos 

projektos šādu konstatēto neatbilstību summa ir aptuveni 117 tūkst. latu (ERAF daļa – 87,7 

tūkst. latu), savukārt ESF līdzfinansētajos projektos – 194,8 tūkst. latu, t.sk. ESF daļa –154,0 

tūkst. latu. (Skat. grafiku Nr.2 un Nr.3). 

ERAF gadījumā neatbilstība radusies sakarā ar to, ka finansējuma saņēmējs nevar nodrošināt 

projekta rezultātu uzturēšanu, tehniskās palīdzības gadījumā neatbilstība saistīta ar iepirkumu 

reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem ekspertu piesaistē. 

ESF gadījumos neatbilstības lielākoties radušās neattiecināmi veiktu izdevumu dēļ (izdevumi, 

kas ir pretrunā projektu īstenošanu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām), grāmatvedības 

kļūdu dēļ, kā arī dēļ pārkāpumiem iepirkumu procedūrās.  

Savukārt, lai atvieglotu procedūru, kādā pieņem lēmumus par piešķirtā finansējuma 

izlietojumu, gadījumos, kad projektos ir konstatētas neatbilstības, FM ir sagatavojusi Ministru 

MK noteikumu projekts „Kārtība, kādā ziņo par struktūrfondu finansēto projektu ieviešanā 

konstatētajām neatbilstībām un pieņem lēmumu par piešķirtā finansējuma izlietojumu”. 

Saskaņā ar MK 2009.gada 30.jūnija noteikumiem Nr. 706 „Kārtība, kādā ziņo par 

struktūrfondu finansēto projektu ieviešanā konstatētajām neatbilstībām un pieņem lēmumu 

par piešķirtā finansējuma izlietojumu”, kas aizstāj MK noteikumus Nr.544, lēmumus par 

finansējuma atgūšanu pieņems otrā līmeņa starpniekinstitūcijas. Turklāt par neatbilstībām 

projektā, kurā finansējuma saņēmējs ir valsts budžeta iestāde un otrā līmeņa 

starpniekinstitūcija vai grantu shēmas apsaimniekotājs nevar nodrošināt neatbilstoši veikto 

izdevumu atgūšanu, turpmāk MK arī ziņos otrā līmeņa starpniekinstitūcija.  Šajā gadījumā par 

neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanas datumu uzskatīs datumu, kad otrā līmeņa 

starpniekinstitūcija ir informējusi MK par neatbilstoši veiktajiem izdevumiem. Savukārt, MK 

2009.gada 26.maija sēdes protokola Nr.33 56.§ „Informatīvais ziņojums „Par Eiropas 

Savienības finanšu resursu (struktūrfondu un Kohēzijas fonda) apguvi un Eiropas Savienības 

struktūrfondu vai Kohēzijas fonda disciplīnas pasākumiem””   8.punktā ir noteikts, ka ES SF 

un KF projektu finansēšanai paredzētais valsts budžeta finansējums nevar tikt plānots un 

izmantots neattiecināmo izmaksu un neatbilstoši veikto izdevumu segšanai. Ņemot vērā 

iepriekš minētajā MK sēdē pieņemto lēmumu, kā arī MK noteikumu Nr.706 paredzēto 

atgūšanas kārtību, MK par neatbilstoši veikto izdevumu atmaksu budžeta iestādes gadījumā 

lēmumus var pieņemt individuāli. 
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Grafiks Nr.2 „2004.-2006.gada plānošanas perioda valsts budžeta iestāžu īstenoto projektu 

ietvaros konstatētās neatbilstības (ES struktūrfonda daļa), LVL” 

 
 

Grafiks Nr.3 „2004.-2006.gada plānošanas perioda valsts budžeta iestāžu īstenoto projektu 

ietvaros konstatētās neatbilstības (ES struktūrfonda daļa), LVL 

 

Ņemot vērā līdzšinējos trūkumus un valsts budžeta iestāžu kā finansējuma saņēmēju 

atbildības pakāpi par zaudējumiem valsts budžetam, FM virza virkni finanšu disciplīnas 

pasākumus attiecībā uz 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu projektiem. Skatīt 

papildus informāciju arī ziņojuma 2.4. sadaļā. 

 

1.2.KF apguves finanšu un fiziskais progress līdz 2009.gada 30.jūnijam  

1.2.1. KF finanšu apguve 

Finansējuma saņēmējiem ir izmaksāti 344,4 milj. latu jeb 69,0% no KF finansējuma. EK 

deklarēti 393,3 milj. latu jeb 78,8% no KF finansējuma. No EK saņemti 374,0 milj. latu jeb 

74,9%. Detālu informāciju par 2004.-2006.gada plānošanas perioda ES KF finanšu plūsmu 

skatīt 1.pielikuma 2.tabulā. 

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

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

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

vadības sanāksmēs un KF uzraudzības komitejas sēdēs (skat. grafiku Nr.4). 

 

153 950

87 747

241 697

ESF

ERAF

Kopā

Valsts budžeta iestāžu īstenoto projektu ietvaros konstatētās 
neatbilstības (ES struktūrfonda daļa), LVL

796

20 962

24 915

65 989

129 036

VIDM (ERAF)

LM (ERAF)

IZM (ESF)

TP (ERAF)

LM (ESF)

Valsts budžeta iestāžu īstenoto projektu ietvaros konstatētās 
neatbilstības (ES struktūrfonda daļa), LVL
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Grafiks Nr.4 „2004.-2006.gada plānošanas perioda Kohēzijas fonda apguve (pilnā finanšu 

plūsma) līdz pārskata perioda beigām uz 30.06.2009.” 

 

 

1.2.2. KF projektu ieviešana 

Pārskata periodā FM ir iesniegti noslēguma dokumenti vides nozares projektam Zemgales 

reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošana Latvijā, līdz ar to 2009.gada 3.ceturksnī ir 

plānots pieprasīt EK noslēguma maksājumu 0,8 milj.latu apmērā.   

Šī projekta ietvaros tika izbūvēts un nodots ekspluatācijā mūsdienīgs, videi drošs, sadzīves 

atkritumu poligons “Brakšķi” Līvbērzes pagastā, Jelgavas rajonā un rekonstruēta esošā sadzīves 

atkritumu izgāztuve „Grantiņi” Codes pagastā, Bauskas rajonā. Tika izveidoti 313 dalītās 

atkritumu vākšanas punkti visās Zemgales reģiona apdzīvotajās vietās, kur iedzīvotāju skaits ir 

200 un vairāk, veicot dalītās atkritumu vākšanas konteineru un specializētas tehnikas iegādi. 

Četrās lielākajās slēgtajās sadzīves atkritumu izgāztuvēs – „Brakšķi”, „Grantiņi”, „Lāčkalni” un 

„Lemķini” ir izveidotas/rekonstruētas vides monitoringa sistēmas. Ir slēgtas un rekultivētas 22 

sadzīves atkritumu izgāztuves.   

Pārskata periodā ir pieprasīti EK noslēguma maksājumi: 

 Satiksmes nozares projektiem Skrejceļa pagarināšana un apgaismojuma sistēmas 

rekonstrukcija starptautiskajā lidostā „Rīga” un Saulkrastu apvedceļa būvniecība un 

Via Baltica autoceļa uzlabojumi no km 21,05 (Lilaste) līdz km 40,57 (Skulte) uz valsts 

galvenā autoceļa A1 (Rīga- Ainaži) 5,1 milj.latu apmērā.  

 Vides nozares projektam Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknē 1,3 milj.latu apmērā. 

Turpinās 13 vides nozares projektu īstenošana par kopējo KF finansējumu 182,1 milj.latu 

apmērā jeb 55,1% no nozarei apstiprinātā finansējuma un 9 satiksmes nozares projektu 

īstenošana par kopējo KF finansējumu 180,3 milj.latu apmērā jeb 52,6% no nozarei 

apstiprinātā finansējuma. 

1,1 (44,1%)

173,6 (69,9%)

169,7 (68,2%)

344,4(69,0%)

1,6 (64,0%)

179,8 (72,4%)

192,6 (77,4%)

374,0 (74,9%)

1,6 (64,0%)

191,2 (77,0%)

200,5 (80,6%)

393,3 (78,8%)

2,5 (100%)

284,2 (100%)

248,7 (100%)

499,4 (100%)

FM

VidM

SM

KF kopā

2004.-2006.gada plānošanas perioda Kohēzijas fonda apguve (pilnā 
finanšu plūsma) līdz pārskata perioda beigām

EK apstiprinātie projekti (uzņemtās saistības) No EK pieprasītie maksājumi

No EK saņemtie maksājumi Izmaksāts KF finansējuma saņēmējiem
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Pārskata periodā projekta Tehniskā palīdzība vadošajai iestādei Latvijā ietvaros: 

 ievērojot EK prasību kopā ar noslēguma dokumentāciju iesniegt EK aktualizētu izmaksu-

ieguvumu analīzes dokumentāciju visiem projektiem, kuriem ir bijis izmaksu pieaugums, 

lai pārliecinātos par piešķirtā KF atbalsta pamatotību, noslēdzās atklāts konkurss par 

izmaksu-ieguvumu analīzes pārrēķina (aktualizācijas) veikšanu KF projektos (četriem 

Satiksmes ministrijas (turpmāk – SM) un četriem Vides ministrijas (turpmāk -  VIDM) 

kompetencē esošajiem projektiem). Pārskata periodā jau  ir veikts pirmais izmaksu-

ieguvumu analīzes pārrēķins SM projektam Vilcienu kustības vadības sistēmas 

modernizācija (Latvijas Austrumu-Rietumu dzelzceļa koridors) un ir iesākts darbs pie 

nākamā izmaksu-ieguvumu analīzes pārrēķina veikšanas SM projektam Saulkrastu 

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

40.57 (Skulte) uz valsts galvenā autoceļa A1 (Rīga-Ainaži). 

 ir izsludināts atklāts konkurss par Rīgas un Pierīgas mobilitātes plāna izstrādi (SM 

pasūtījums un atbildība), kuram no tehniskās palīdzības vadošajai iestādei līdzekļiem 

plānots finansējums 702 tūkst. latu apmērā. Paredzēts, ka līgums ar konkursa uzvarētāju 

varētu tikt noslēgts augusta beigās. Rīgas un Pierīgas mobilitātes plāna savlaicīga izstrāde 

ir konceptuāli svarīga 2007.-2013.plānošanas perioda lielo infrastruktūras projektu, kurus 

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

Rīgas un Pierīgas mobilitātes plāns, EK lielos projektus neapstiprinās. 

 tiek skaņota iepirkumu dokumentācija vides nozares projektam Bīstamo atkritumu 

apsaimniekošanas sistēma Latvijā, I kārta izdevīgākā apsaimniekošanas modeļa izvēlei. 

Šī projekta beigu termiņš tika pagarināts līdz 31.12.2010., lai varētu veikt izpēti, kurš no 

piedāvātiem objekta apsaimniekošanas modeļiem – kapitālsabiedrība vai koncesija – ir 

piemērotākais, lai nodrošinātu izbūvētā poligona apsaimniekošanu piecu gadu laikā pēc 

darbu pabeigšanas. 

 tiek izvērtēta SM lūguma veikt iepirkuma procedūru augsta līmeņa eksperta piesaistīšanai 

konsultāciju pakalpojumu sniegšanai projekta ar augstu ieviešanas risku Vilcienu kustības 

vadības sistēmas modernizācija ātrākai fiziskā progresa nodrošināšanai par kopējo 

finansējumu 105 tūkst. latu apmērā lietderība un īstenošanas iespējas. Paredzēts, ka 

neatkarīgais eksperts sniegs atbalstu pasūtītājam, SM, tehnisko (pasūtītāja tehnisko 

prasību izvērtējums attiecībā uz sistēmas drošību, ņemot vērā plānotās izmaiņas darbu 

līguma apjomos) un līgumisko jautājumu risināšanā, kā arī rekomendācijas šajos 

jautājumos.  

Pārskata periodā no Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja ir saņemta informācijas par 

aizdomām, ka projekta Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos Alūksnes 

komponente netiek īstenota atbilstoši apstiprinātajam finanšu memorandam. Pēc FM rīcībā 

esošās informācijas projekta ietvaros paredzētie darbi tiek veikti saskaņā ar apstiprināto 

finanšu memorandu. Lai pārliecinātos par veikto darbu atbilstību noteiktajām prasībām, 

VIDM 2006.gadā un 2008.gadā ir veikusi pārbaudes projekta īstenošanas vietā atbilstoši 

Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.271 „Kārtība, kādā veicamas pārbaudes 

no Kohēzijas fonda līdzekļiem finansēto projektu īstenošanas vietās” un Komisijas 2002. gada 

29.jūlija Regulas (EK) Nr.1386/2002 4.pantam un, ņemot vērā pārbaudes rezultātā 

sagatavotajos ziņojumos norādīto informāciju, šo pārbaužu laikā nav identificēti trūkumi, kas 

saistīti ar projektā noslēgtajos līgumos veikto darbu neatbilstību apstiprinātajam finanšu 

memorandam. Lai nodrošinātu efektīvu un normatīvajiem aktiem atbilstošu KF līdzekļu 

izlietojumu, FM ir vērsusies VIDM ar lūgumu, veicot turpmākas pārbaudes šajā projektā, 

pastiprināti pievērst uzmanību līgumos iekļauto darbu attiecināmībai atbilstoši projekta 

finanšu memorandā un normatīvajos aktos noteiktajam. 
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1.2.3. KF projekti ar augstu ieviešanas risku 

VIDM projekta Ventspils siltumapgādes sistēmas attīstība īstenošanas statuss joprojām ir 

neapmierinošs, kaut gan ir noticis zināms progress ar iepirkumu veikšanu. Visus līgumus 

projekta ietvaros ir plānots noslēgt 2009.gada septembrī. Iepriekšējā ziņojumā tika minēts, ka 

atbalsta saņēmējam SIA „Ventspils ENERGO” ir grūtības ar kredītlīdzekļu piesaisti projekta 

līdzfinansējuma nodrošināšanai un kā risinājums tika minētas aizņemšanās iespējas no 

Eiropas Investīciju bankas (turpmāk – EIB) ar diviem iespējamajiem aizņemšanās 

scenārijiem. Par piemērotāko aizņemšanās scenāriju tika atzīsts, ka Valsts kase (turpmāk – 

Kase) veic aizņēmumu valsts vārdā no EIB, noslēdzot papildinājumu aizņēmuma līgumam ar 

EIB, kas paredzēts valsts līdzfinansējuma nodrošināšanai ES struktūrfondu un KF 2004.-

2006.plānošanas perioda projektu ieviešanai. Palielinot aizņēmuma līguma summu, 

uzņemumam būs iespējams piesaistīt nepieciešamo finansējuma summu (~ 49 milj. latu) 

apmērā. Pārskata periodā ir panākta vienošanās ar EIB par aizdevuma līguma summas 

palielinājumu un ir sagatavoti nepieciešamie līguma grozījumu priekšlikumi. Lai nekavētu 

projekta ieviešanu, paralēli EIB aizdevuma līguma grozījumu veikšanai, Kase sadarbībā ar 

Ventspils pilsētas domi ir uzsākusi sarunas un dokumentācijas sagatavošanu Kases aizdevuma 

piešķiršanai SIA „Ventspils ENERGO”. Papildus būs nepieciešams šo pasākumu saskaņot ar 

Eiropas Komisijas Konkurences ģenerāldirektorātu attiecībā uz atbilstību valsts atbalsta 

normām. Plānots, ka aizdevuma piešķiršana varētu notikt jau š.g. 3.ceturksnī, taču projekta 

ietvaros apgūt visas attiecināmās izmaksas 33,7 milj.latu apmērā līdz 2010.gada 

30.novembrim  un sasniegt paredzētos projekta mērķus nebūs iespējams. Līdz ar to š.g. maijā, 

atbilstoši VIDM priekšlikumam, FM ir iesniegusi EK lēmuma grozījumu priekšlikumus par 

projekta beigu termiņa pagarināšanu līdz 2012.gada 30.aprīlim, cerot uz pozitīvu EK lēmumu, 

lai veiksmīgi varētu pabeigt projekta īstenošanu. 

SM projekta Vilcienu kustības vadības sistēmas modernizācija ietvaros uz pārskata perioda 

beigām no KF atbalsta summas, t.i. 47,4 milj. lati, ir apgūti 38% jeb 18,2 milj.latu. Pārskata 

periodā projekta ietvaros ir saņemts starpmaksājums 2,4 milj.latu apmērā, kas veido 3% 

finanšu progresu salīdzinot ar 2009.gada 1.ceturksni. Pārskata periodā projekta ietvaros ir 

bijis neievērojams fiziskais progress. Lai novērstu par kavējošo faktoru atzītās problēmas 

saistībā ar administratīvo darbu projekta ietvaros no š.g. 10.maija darbam norīkots jauns 

pieredzējis projekta vadītājs. Lai nodrošinātu ātrāku 1.posma fizisko progresu un darbu izpildi 

darbu grafikā paredzētajos termiņos, iepriekšējā ceturksnī ir iesākta un 2.ceturksnī vēl 

joprojām turpinās iepirkuma dokumentu skaņošana ar SM par augstas kvalifikācijas vilcienu 

signalizācijas sistēmu eksperta piesaistīšanu no KF vadošās iestādes tehniskās palīdzības 

līdzekļiem. Ņemot vērā to, ka 1.posma darbu līguma termiņa pagarinājuma dēļ, ir 

nepieciešamība pagarināt būvuzraudzības līgumu vai arī rīkot jaunu iepirkuma konkursu 

būvdarbu pakalpojumu nodrošināšanai, pārskata periodā tika meklēti iespējamie risinājumi 

būvuzraudzības pakalpojumu turpmākai finansēšanai. Aktuālākā informācija liecina, ka 

atbalsta saņēmējs A/S „Latvijas dzelzceļš” segs šīs izmaksas no saviem līdzekļiem. 

 

1.2.4. Valsts budžeta izlietojums 

2009.gada 2.ceturksnī valsts budžetā plānoto izdevumu izpilde īstenojusies par 72,4%. VIDM 

2009.gada 2.ceturksnī bija plānojusi apgūt 17,2 milj. latu, taču faktiskā apguve ir 15,2 milj. 

latu, jeb 88,4% no plāna. Savukārt SM 2009.gada 2.ceturksnī bija plānojusi apgūt 10,6 milj. 

latu, bet faktiskā apguve ir 4,9 milj. latu jeb 46,6% no plāna. Saskaņā ar SM iesniegto 

informāciju neizlietoto līdzekļu atlikums 6,7 milj. latu ir gandrīz pilnībā izlietots š.g. jūlijā un 

augustā, veicot iesniegto rēķinu apmaksu, tādejādi kopumā var secināt, ka 2009.gada 

2.ceturkšņa plāna izpilde ir tuvu sākotnēji plānotajai. FM 2009.gada 2.ceturksnī bija plānojusi 

apgūt 45 tūkst. LVL, taču faktiskā apguve ir 33,4 tūkst. LVL jeb 74,3% no plāna. 
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Kopumā līdz 2009.gada 30.jūnijam veikti izdevumi 35 milj. latu apmērā, kas ir 34,6% no no 

kopējiem plānotajiem izdevumiem 2009.gadā. VIDM projektos valsts budžeta izpilde 

2009.gada 1.pusgadā ir 45,0% attiecībā pret 2009.gadā valsts budžetā ieplānoto, kas vērtējams 

kā ļoti pozitīvi. SM projektos 2009.gada 1.pusgadā valsts budžeta izpilde ir 22,2% attiecībā 

pret 2009.gadā valsts budžetā ieplānoto, līdz ar to SM 2009.gada 2.pusgadā būs jānodrošina 

valsts budžeta izpilde 77,8% apmērā, pretējā gadījumā uz gada beigām veidosies neizlietoto 

līdzekļu atlikums. Pašreiz SM ir apliecinājusi ieplānotos līdzekļus līdz gada beigām izlietot. 

FM projektā valsts budžeta izpilde 2009.gada 1.pusgadā ir 6,7% attiecībā pret 2009.gadā 

valsts budžetā ieplānoto, kas izskaidrojams ar 2009.gadā projektā Tehniskā palīdzība 

vadošajai iestādei Latvijā plānoto iepirkumu izslēgšanu, piemēram:  

1. Pētījums: KF projektu ietekme uz Latvijas reģionu attīstību / KF projektu ietekme uz 

attiecīgās nozares attīstību Latvijā / KF projektu sociālekonomiskā ietekme uz Latvijas 

tautsaimniecību (70,0 tūkst.LVL); 

2. Vadlīniju izstrāde par KF projektu uzraudzību pēc to noslēguma (t.sk. administratīvi 

teritoriālās reformas ietekme uz KF projektu ieviešanu) (20,0 tūkst.LVL); 

3. Pētījums par KF finanšu plūsmu (50,0 tūkst.LVL),lai samazinātu valsts budžeta 

izdevumus kārtējā gadā.  

Lai nodrošinātu visa projektā pieejamā finansējuma apguvi, 2009.gadā izslēgtie iepirkumi būs 

jāveic 2010.gadā. Ja netiks nodrošināta atbilstoša līdzekļu apguve līdz 2010.gada beigām, 

projekta ietvaros pieejamais KF finansējums būs Latvijai zaudēts. Lielāko daļu no 2009.gadā 

valsts budžetā ieplānotajiem FM līdzekļiem paredzēts izlietot SM pasūtījumiem - Rīgas un 

Pierīgas mobilitātes plāna izstrādes un projekta Vilcienu kustības vadības sistēmas 

modernizācija tehniskā eksperta finansēšanai. Diemžēl iepirkuma līgumi pašreiz nav noslēgti, 

līdz ar to ir aizkavējusies arī līdzekļu apguve. Ja arī 2009.gada 2.pusē šo iepirkumu 

noslēgšana kavēsies, FM ierosinās valsts budžetā ieplānotos līdzekļus pārdalīt citu 2004.-

2006.gada plānošanas perioda KF projektu finansēšanai, ja būs tāda nepieciešamība. (skat. 

1.pielikuma 3.tabulu). Tā kā šie ir ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi, neizlietotais atlikums 

gada laikā pāriet uz nākamo gadu un šos līdzekļus nevar izmantot citiem mērķiem  

1.2.5. Neatbilstoši veiktie izdevumi no valsts budžeta 

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

piemērot finanšu korekcijas par neatbilstošu iepirkuma procedūru piemērošanu neatbilstoši 

veiktu papildu darbu iepirkumu gadījumos par kopējo summu 1.7 milj. latu apmērā. Pārskata 

periodā Latvijas atbildīgās iestādes izvērtēja vēlreiz projektu ietvaros ar papildu darbu 

iepirkumiem saistīto dokumentāciju un sniedza EK savu viedokli par ierosināto finanšu 

korekciju pamatotību katra konkrētā projekta gadījumā. EK ir izskatījusi iesniegtos 

dokumentus un informēja par noklausīšanas procedūru piemērošanu visiem projektiem 

atbilstoši attiecīgās Regulas nosacījumiem. Pašlaik notiek Latvijas atbildīgo iestāžu pozīcijas 

izrunāšana un materiālu apkopošana, lai nepieļautu korekcijas piemērošanu šādā apmērā. 

Noklausīšanās pasākums plānots Briselē, š.g. oktobra beigās. 

Konkrētie gadījumi, par ko EK ierosināja finanšu korekciju un noklausīšanās procedūru ir 

šādi: 

Nr.p.k. Projekta numurs un 

nosaukums 

Atbalsta saņēmējs Iespējamā neattiecināmo 

izdevumu summa (LVL) 

1.       

  

„Ūdens apgādes un 

kanalizācijas pakalpojumu 

attīstība Rīgā” 

SIA „Rīgas ūdens” 652 696.10 

2.       

  

„Ūdens apgādes un 

kanalizācijas attīstība 

Jelgavā” 

SIA „Jelgavas ūdens” 274 272.92 
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3.       

  

„Sadzīves atkritumu 

apsaimniekošana Liepājas 

reģionā” 

SIA "Liepājas RAS" 2 320.51 

4.       

  

„Jūrmalas 

ūdenssaimniecības 

attīstība” 

SIA „Jūrmalas ūdens” 52 531.21 

5.       

  

„Sadzīves atkritumu 

apsaimniekošana 

Austrumlatgales reģionā” 

SIA "Austrumlatgales 

atkritumu apsaimniekošanas 

sabiedrība" 

58 292.51 

6.       

  

„Sadzīves atkritumu 

apsaimniekošana 

Dienvidlatgales reģionā” 

SIA „Atkritumu 

apsaimniekošanas 

Dienvidlatgales 

starppašvaldību organizācija” 

732 330.52 

  

KOPĀ 1 772 443.77 

Atkarībā no iepriekš minētās noklausīšanās procedūras, ja rezultāts ir negatīvs un tomēr tiek 

piemērota finanšu korekcija, Latvija uzsāk neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanas no atbalsta 

saņēmēja procedūru. Līdzīgi gadījumi bijuši arī Īrijā un Lietuvā. Lietuvas gadījumā šie 

jautājumi vēl nav slēgti. 

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

starp Baltijas valstīm 

Salīdzinot sasniegto SF apguves progresu Baltijas valstu starpā 2004. – 2006.gada plānošanas 

periodā, var secināt, ka vislabākais veikto atmaksu finansējuma saņēmējiem rādītājs ir 

Latvijai – 105,7% no pieejamā SF finansējuma, Lietuvai – 103,9%, bet Igaunijai – 98,7%. 

Igaunija ir vienīgā Baltijas valsts, kuras veiktie maksājumi finansējuma saņēmējiem 

nesasniedz 100%. Ņemot vērā veikto maksājumu finansējuma saņēmējiem datus iepriekšējā 

ceturksnī, Latvijas rādītājs pārskata periodā ir palielinājies par 4,4%. EK veikto maksājumu 

ziņā visām trim Baltijas valstīm ir vienādi rezultāti – 95,0% no pieejamā SF finansējuma, 

ieskaitot avansa maksājumus. (Skat. grafiku Nr.5). 

 

Grafiks Nr.5 „Baltijas valstu struktūrfondu apguves salīdzinājums 2004-2006.gada 

plānošanas periodā uz 30.06.2009.” 
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Maksājumi finansējuma saņēmējiem (%  no piešķirtā finansējuma)

EK veiktie maksājumi (ieskaitot avansus; % no piešķirā finansējuma)
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KF ietvaros atmaksas finansējuma saņēmējiem Lietuvai ir veiktas lielākā apmērā nekā 

Latvijai un Igaunijai, attiecīgi Lietuvai veikti maksājumi 77,6% apmērā, Igaunijai – 74,6%, 

bet Latvijai – 69,0%. Savukārt Latvijai ir labākais no EK saņemto maksājumu rādītājs – 

74,0%, Lietuvai – 72,7% un Igaunijai – 70,7% no piešķirtā KF finansējuma, ieskaitot avansa 

maksājumus. (Skat. grafiku Nr.6). 

 

Grafiks Nr.6 „Baltijas valstu Kohēzijas fonda  apguves salīdzinājums 2004-2006.gada 

plānošanas periodā uz 30.06.2009.” 

 

 

2. 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES struktūrfondu un 
Kohēzijas fonda (ES fondu) apguve līdz 30.06.2009. 

Sīkāka informācija par ES fondu apguves statusu, tai skaitā salīdzinājumā ar Lietuvu un 

Igauniju, sniegta turpmākajās ziņojuma 2.sadaļas apašsadaļās.  

 

Kopējais ES fondu apguves stāvoklis ir attēlots grafikā Nr.7 un informācija aktivitāšu līmenī 

2.pielikuma 2.tabulā. 

 

Šajā sadaļā informācija aptver izmaiņas plānošanas dokumentos, kas ietekmē arī ES fondu 

apguves gaitu, kā arī pēc informācijas par finanšu progresu sniegts izklāsts par veiktajiem 

pasākumiem un plānotajām aktivitātēm, lai maksimāli uzlabotu ES fondu finanšu apguves 

rādītājus (vienkāršoti un paātrināti procesi, darbības), kā arī sekmētu ES fondu pieejamību 

finansējuma saņēmējiem, stiprinātu finanšu disciplīnas pasākumus kopīgam mērķim 

maksimāli efektīvi un atbildīgi izmantot kā ES fondu, tā valsts budžeta līdzekļus.  
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Grafiks Nr.7 „2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu apguve līdz 

30.06.2009.”

 

2.1. Darbības programmu finanšu plānu grozījumi 2009.gadā 

Izpildot MK 2008. gada 22.decembra sēdes protokola Nr.94 65.§ „Protokollēmuma projekts 

„Informācija par ES fondu aktivitātēm, kuru īstenošana papildus izvērtējama saistībā ar 

ekonomisko situāciju valstī 2009. gadā”” doto uzdevumu, FM š.g. sākumā izvērtēja atsevišķu 

ES fondu aktivitāšu (turpmāk – aktivitātes) īstenošanas uzsākšanas vai turpināšanas iespēju. 

Kopumā tika izvērtētas: 

1. darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 42 aktivitātes, kuru 

publiskais finansējums veidoja 48% no kopējā darbības programmai sākotnēji 

paredzētā publiskā finansējuma; 

2. darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” 10 aktivitātes, kuru 

publiskais finansējums veidoja 13,5 % no kopējā darbības programmai sākotnēji 

paredzētā publiskā finansējuma;  

3. darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 31 aktivitāte, kuru publiskais 

finansējums veidoja 17,6% no kopējā darbības programmai sākotnēji paredzētā 

publiskā finansējuma. 

Izvērtējot ES fondu atbalstu Latvijas ekonomikas stimulēšanai, darbības programmu ietvaros 

finansējums tika pārdalīts tādu aktivitāšu īstenošanai, kuras sniegtu tiešāku un efektīvāku 

ieguldījumu valsts ekonomikas attīstībā un kuru atbalstāmo darbību īstenošana pašreizējos 

ekonomiskajos apstākļos būtu uzskatāma par prioritāru, kā arī nepieciešamība pēc iespējas 

ātrāk reaģēt uz sociālekonomisko situāciju valstī, mazinot ekonomiskās krīzes ietekmi un 

palielinot tautsaimniecības potenciālu. Finansējuma samazinājums ir skāris tās aktivitātes, 

kurās bija iespējams sašaurināt atbalstāmo darbību loku, tādējādi koncentrējoties tieši uz 
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aktivitātes mērķi, vai izvirzīt citus nosacījumus, lai sasniegtu aktivitātes mērķi ar samazinātu 

finansējumu. Atsevišķu aktivitāšu īstenošanu tika piedāvāts atlikt. 

Izvērtēšanas rezultātā š.g. 2.ceturksnī MK pieņēma vairākus lēmumus par finansējuma pārdali 

aktivitāšu ietvaros. MK š.g. 7.aprīļa sēdē (prot.Nr.23 47.§) tika apstiprināta finansējuma 

pārdale darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” ietvaros, savukārt š.g. 21.aprīļa 

sēdē (prot.Nr.25 37.§) tika apstiprināta finansējuma pārdale darbības programmu 

„Cilvēkresursi un nodarbinātība”  un „Uzņēmējdarbība un inovācijas” ietvaros. Kopumā 

darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” ietvaros tika veikta publiskā 

finansējuma pārdale 17,2 % apmērā no darbības programmai sākotnēji paredzētā publiskā 

finansējuma apjoma,  darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” ietvaros tika 

veikta publiskā finansējuma pārdale 7,5 % apmērā no kopējā darbības programmai sākotnēji 

paredzētā publiskā finansējuma apjoma, savukārt darbības programmas „Infrastruktūra un 

pakalpojumi” ietvaros  -  1,8% apmērā no kopējā darbības programmai sākotnēji paredzētā 

publiskā finansējuma apjoma. MK lēmumu rezultātā tika piedāvātas šādas finansējuma 

izmaiņas: 

1. darbības programmā „Cilvēkresursi un nodarbinātība” – apturēt 14 

aktivitāšu/apakšaktivitāšu īstenošanu un samazināt finansējumu 16 

aktivitātēm/apakšaktivitātēm, attiecīgi piešķirot papildu publisko finansējumu 

1.2.1.1.4.apakšaktivitātei „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” 

15 000 000 latu, 1.2.2.1.5.apakšaktivitātei „Pedagogu konkurētspējas veicināšana 

izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” 20 000 000 latu, 1.3.1.1.4.apakšaktivitātei 

„Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts 

komersantu individuāli organizētām apmācībām”  16 000 000 latu, 

1.3.1.1.5.apakšaktivitātei „Atbalsts bezdarba riskam pakļauto personu apmācībai” 9 

970 643 latu, 1.3.1.5.aktivitātei „Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu 

ieviešanas atbalsts” 20 000 000 latu un 1.4.1.2.4.apakšaktivitātei „Sociālās 

rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība 

reģionos” 14 000 000 latu; 

2. darbības programmā „Uzņēmējdarbība un inovācijas” – apturēt 6 

aktivitāšu/apakšaktivitāšu īstenošanu un samazināt finansējumu 2 

aktivitātēm/apakšaktivitātēm, attiecīgi piešķirot papildu publisko finansējumu 

2.1.1.3.1.apakšaktivitātei „Zinātnes infrastruktūras attīstība” 5 000 000 latu, 

2.1.2.4.aktivitātei „Augstas pievienotās vērtības investīcijas” 15 000 000 latu, 

2.2.1.3.aktivitātei „Garantijas komersantu konkurētspējas uzlabošanai” 20 000 000 

latu un 2.3.1.1.1.apakšaktivitātei „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings” 

4 408 276 latu; 

3. darbības programmā „Infrastruktūra un pakalpojumi” – apturēt 5 

aktivitāšu/apakšaktivitāšu īstenošanu un samazināt finansējumu  6 

aktivitātēm/apakšaktivitātēm, attiecīgi papildu publisko finansējumu piešķirot 

3.4.4.1.aktivitātei „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” 

33 216 558 latu, 3.5.2.2.aktivitātei „Atjaunojamo energoresursu izmantojošu 

koģenerācijas elektrostaciju attīstība” 7 028 040 latu un atbalstam pašvaldību 

pasākumiem 9 484 399 latu. 

ES fondu uzraudzības komiteja š.g. 15.maijā pieņēma lēmumu 1.6.1.1.aktivitāti „Programmas 

vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana” finansēt tikai no ESF līdzekļiem, samazinot  

darbības programmai paredzēto nacionālo publisko finansējumu par 2 267 252 latiem un  

2.4.1.1.aktivitāti „Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana” pilnībā finansēt 

no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem, attiecīgi samazinot darbības programmai 

paredzēto nacionālo publisko finansējumu par 2 850 704 latiem, tādējādi atvieglojot valsts 

budžeta slogu. 
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Š.g. 21.aprīļa MK sēdes laikā pieņemtās izmaiņas darbības programmas „Cilvēkresursi un 

nodarbinātība” ietvaros  tika apstiprinātas ar MK 2009.gada 16.jūlija rīkojumu Nr.476 

„Grozījumi darbības programmā „Cilvēkresursi un nodarbinātība””, kā arī š.g. 30.jūnija 

rīkojumu Nr.421 „Grozījumi darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 

papildinājumā”. Attiecīgi š.g. 9.jūlijā darbības programma tika iesniegta EK apstiprināšanai. 

Š.g. 21.aprīļa MK sēdes laikā pieņemtās izmaiņas darbības programmas „Uzņēmējdarbība un 

inovācijas” ietvaros  tika apstiprinātas ar  MK 2009.gada 16.jūlija rīkojumu Nr.475 

„Grozījumi darbības programmā „Uzņēmējdarbība un inovācijas””, kā arī 2009.gada 12. 

jūnija rīkojumu Nr.390 „Grozījumi darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” 

papildinājumā” un 17.jūlija  rīkojumu Nr.478 „Grozījumi darbības programmas 

„Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumā”. Attiecīgi darbības programma tiks iesniegta 

EK apstiprināšanai. 

Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” un darbības programmas 

„Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma ietvaros ir uzsākts darbs pie grozījumu 

izstrādes atbilstoši š.g. 7.aprīļa MK sēdes laikā pieņemtajām izmaiņām iesniegšanai MK. 

Attiecīgi pēc MK lēmuma par grozījumu apstiprināšanu darbības programmā „Infrastruktūra 

un pakalpojumi”, darbības programma tiks iesniegta apstiprināšanai EK. 

Saskaņā ar MK š.g. 7.aprīļa sēdē (prot.Nr.23 47.§) nolemto, pēc š.g. 31.decembra tiks uzsākts 

izvērtējums par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” finansiāli ietilpīgajām 

aktivitātēm, izvērtējot iespēju un nepieciešamību piešķirt papildu finansējumu 3.6.prioritātei 

“Policentriska attīstība”.  

2.2. ES fondu finanšu apguves mērķi un to izpilde līdz 2009.gada 

30.jūnijam 

MK 2009.gada 26.maija sēdē tika pieņemts zināšanai FM sagatavotais informatīvais 

ziņojums, kurā tika iekļauta informācija par Saprašanās memoranda ietvaros noteiktajiem ES 

fondu apguves mērķiem, nosakot maksājumu ES fondu finansējuma saņēmējiem apjomu 

2009.,  2010. un 2011.gadiem. Ņemot vērā Saprašanās memorandā un Regulās noteikto, FM 

ir aktualizējusi izstrādātos ES fondu finanšu apguves ES fondu finanšu apguves mērķus 

(turpmāk – finanšu apguves mērķi) 

Finanšu apguves mērķi izstrādāti pamatojoties uz šādiem apsvērumiem: 

1) Saprašanās memorands nosaka finansējuma apguves mērķus (finansējuma saņēmējiem 

veicamos maksājumus) 2009.-2011.gadam katram fondam, savukārt mērķprofilos šie 

apguves mēŗki sadalīti starp iesaistītajām ministrijām atbilstoši to pārziņā esošā 

finansējuma portfeļa apjomam; 

2) ņemtot vērā, ka  Padomes regulas (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz vispārīgus 

noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un 

Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr.1260/1999, 93.panta 1. un 2.punkts nosaka, 

ka t.s. n+2/n+3 principu attiecībā uz izdevumu veiksānu un maksājumu pieprasījumu 

iesniegšanu EK
1
 (kas īpaši aktuāli Latvijai kļūs 2013.gadā, kad būs jāspēj EK 

demonstrēt izdevumi gan attiecībā uz 2010., gan 2011.gada ES fondu piešķīrumu), 

ikgadējie apguves mērķi katrai ministrijai noteikti līdz pat 2015.gadam; 

                                                 
1
 N+2/n+3 princips paredz, ka ES fonda „n” gada piešķīrums dalībvalstij ir jānosedz ar maksājuma 

pieprasījumiem EK  līdz n+2 gada beigām vai n+3 gada beigām attiecībā uz 2007.-2010.gada piešķīrumiem. 

Piesķīrumu daļa, par kuru dalībvalsts nav paspējusi apgūt, tiek atcelta un uz attiecīgo summu dalībvalsts vairs 

nevar pretendēt. Es fondu ikgadējie piešķīrumi ir noteikti Valsts stratēģiskajā ietvardokumentā.   
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3) lai sasniegtu ES fondu apguves mērķus nepieciešams paredzēt pieteikamu finansējumu 

valsts budžetā, kas nodrošinātu projektu avansēšanu, atmaksu veikšanu un segtu valsts 

budžeta līdzfinansējuma daļu projektos; 

4) lai nodrošinātu, ka ES fondu projektiem ir minimāla ietekme uz valsts budžeta 

deficītu, finanšu apguves mērķi praktiski konstruēti tā, lai valsts budžeta ieņēmumu 

(maksājumi no EK) atšķirība no valsts budžeta izdevumiem katrā konkrētajā gadā 

atšķirtos tikai par valsts budžeta līdzfinansējuma daļu vai ļoti tuvu tam, kas praktiski 

iespējams tikai paredzot ļoti operatīvu finanšu plūsmu visos posmos; 

5) lai arī par kritiskajiem ES fondu apguves parametriem uzskatāmi četri iepriekšminētie 

(maksājumi finansējuma saņēmējiem, maksājuma pieprasījumi EK atbilstoši n+2/n+3 

principam un valsts budžeta izdevumi un ieņēmumi), finanšu apguves mērķi 

ministrijām noteikti arī attiecībā uz citiem parametriem, kas palīdz plānot un analizēt 

ES fondu kopējo finanšu plūsmu:  grafiks, kādā jāuzņemas saistības, lai izpildītu 

maksājumu mērķus  un EK deklarējamo izdevumu optimālais grafiks, lai nodrošinātu 

plānotos ieņēmumus valsts budžetā. 

Ņemot vērā minētos apsvērumus, finanšu apguves mērķi tika izstrādāti uz šādiem 

pieņēmumiem:  

– līgumi ar projekta iesniedzējiem tiek noslēgti 12 mēnešus pirms maksājumu veikšanas 

finansējuma saņēmējiem; 

– 25% no piešķirtā valsts finansējuma tiek izmantoti avansa maksājumiem, kas tiek nosegti 

no maksājumu pieprasījumiem nākošajā gadā; pārējie 75% ir atmaksas finansējuma 

saņēmējiem, ko iespējams uzreiz deklarēt finansējuma saņēmējiem; 

– valsts budžeta līdzfinansējums ir 15% no kopējā budžetā nepieciešamā finansējuma;  

– 80% no veiktajiem maksājumiem finansējuma saņēmējiem “n” gadā tiek deklarēti EK tajā 

pašā gadā, atlikušie 20% tiek deklarēti “n+1” gadā; 

– 2/3 no veiktajiem maksājumiem finansējuma saņēmējiem (neskaitot avansus) (ES 

finansējuma daļa) tiek atmaksāta no EK tajā pašā gadā, atlikusī 1/3 tiek atmaksāta 

nākamajā gadā. 

 

Pamatojoties uz FM izstrādāto indikatīvo 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu 

finanšu progresa mērķa 2009.-2011.gadam plānu, kurš tika iekļauts 2009.gada 1.ceturkšņa 

ziņojumā, atbilstīgajām iestādēm tiks uzdots līdz 2009.gada 30.jūnijam iesniegt FM rīcības 

plānus informatīvā ziņojumā norādīto mērķu sasniegšanai, norādot sasniedzamās atmaksas no 

EK un maksājumus ES struktūrfondu finansējuma saņēmējiem (t.sk. atmaksām valsts 

pamatbudžetā) aktivitāšu vai apakšaktivitāšu griezumā sadalījumā pa mēnešiem 2009.gadā un 

sadalījumā pa ceturkšņiem 2010. un 2011.gadā.  Š.g. 29.jūlijā tika organizētas divpusējās 

sanāksmes starp FM un atbildīgo iestādi, lai pārrunātu FM izstrādātos finanšu apguves 

mērķus un atbildīgo iestāžu iesūtītos rīcības plānus un to savienojamību, un iespējamo izpildi 

atbilstoši iesniegtajām atbildīgo iestāžu prognozēm un valsts budžeta piešķīrumam.  

Ņemot vērā konkrētās izmaiņas iesaistīto ministriju pārziņā esošā finansējuma portfeļa 

apjomā, finanšu apguves mēŗki attiecīgi ir aktualizēti.  

Turpmāk reizi ceturksnī, šie mērķi tiks pārskatīti, ņemot vērā iepriekš minēto apsvērumu un 

pieņēmumu izmaiņas. 

Grafiskais attēlojums kopīgiem finanšu apguves mērķiem līdz 2011.gadam, kas noteikti 

Saprašanās memorandā par atmaksām finansējuma saņēmējiem (ES fondu daļa) un atbildīgo 

iestāžu aktuālo informāciju par iespējām tos sasniegt un kādā apmērā, skatāms grafikos Nr.8 

un Nr.9, kā arī informācija atbildīgo iestāžu sadalījumā sniegta ziņojuma 4.pielikumā.. 
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Kopējais secinājums ir, ka 2009.gadā kopā pa visiem fondiem noteiktais mērķis var tikt 

sasniegts un pat pāpildīts, tai skaitā ERAF un KF gadījumā ir iespēja izpildīt mērķi virs 

100%. Savukārt, ESF gadījumā 2009.gadā, ņemot vērā visus ietekmējošos faktorus, 

maksimāli paātrinot procesus, mērķa sasniegšana būtu līdz 79%. Pieļaujam, ka novirze 

2009.gadā par 20-25% ESF ietvaros būtu attaisnojama, tai skaitā pieņemama no starptautisko 

aizdevēju puses, ņemot vērā nākamo gadu pozitīvos rādītājus. 

Skatot atbildīgo iestāžu plānus 2010. un 2011.gadam, redzams, ka plāns tiek ievērojami 

pārpildīts abos nākamajos gados (katru gadu pat par 70-80% virs noteiktā gada plāna) tieši 

ESF ietvaros. Nākamajos gados arī ERAF un KF kopējos apguves mērķus plānots pārpildīt. 

Analizējot ES fondu apguves plānus atbildīgo iestāžu griezumā, redzams, ka ir ļoti 

ievērojamas svārstības, atšķirības sasniegt prognozētā apguves rādītāja pakāpē. Spilgts 

piemērs ir Ekomomikas ministrija (turpmāk – EM), kas 2009.gadā ERAF ietvaros uzrāda 

plānoto 300% apguves sasniegumu, savukārt 2010.gadā jau ir būtisks kritums, nesasniedzot 

pat pusi no 2010.gada plāna. Pretēji rezultāti EM ir KF ietvaros (plāns netiek sasniegts 

periodā līdz 2011.gadam). 

Plānu izpilde atkarīga no daudziem faktoriem, gan ietekmējamiem no ES fondu vadībā 

iesaistīto institūciju puses, gan ārējiem, kas var radīt nenovērsāmums šķēršļus apguves 

rādītāju izpildē. Atbildīgās iestādes paudušas vairākus pieņēmumus un priekšnosacījumus, 

kas jāņem vērā, jānodrošina, tai skaitā ārpusbudžeta shēmas, ņemot vērā normatīvo aktu 

grozījumus, kā arī valsts aizdevumu izsniegšanas iespējas. Svarīgs brīdis ir 2010.gada valsts 

budžeta izstrāde, kad noskaidrosies reālās valsts budžeta iespējas tieši ES fondu projektiem. 

Turpmāk katru mēnesi FM sekos līdzi atbildīgo iestāžu iesūtītajai informācijai par 2009.gada 

ikmēneša plāniem veikt atmaksas finansējuma saņēmējiem, kā arī raudzīs, lai izdevumi tiktu 

deklarēti EK maksimāli ātri. Ciešā sadarbībā ar atbildīgajām iestādēm notiks individuālo un 

kopējo risku izvērtēšana un veiksmes, apguvi veicinošo faktoru apzināšana un apzināta 

ietekmēšana, kur iespējams (ja nepieciešams, grozot normatīvos aktus, iekšējās procedūras, 

mainot darba praksi un līdzīgi). Īpaši FM uzraudzīs valsts budžeta iestāžu kā finansējuma 

saņēmēju ES fondu projektu apguves plānu izpildi katru mēnesi un rosinās pasākumus, lai 

novērstu būtiskas novirzes. 

Grafiks Nr.8 „ES fondu finanšu apguves mērķu izpilde par kopējo ES fondu daļu” 
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Grafiks Nr.9 „ES fondu finanšu apguves mērķu izpilde ES fondu griezumā” 
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Analizējot VK iesūtīto informāciju par atmaksām finansējuma saņēmējiem laika periodam no 

2009.gada līdz 2011.gadam, var secināt, ka finanšu apguves mērķis 2009.gadā netiks 

sasniegts – atmaksās finansējuma saņēmējiem VK prognozē sasniegt 21% no finanšu apguves 

mērķa, savukārt 2010.gadā VK plāno pārsniegt VI noteikto mērķi – izpildot to 172% apmērā 

un 2011.gadā – 293% apmērā. Protams, lai šādu mērķi sasniegtu ir jābūt pietiekami valsts 

budžeta līdzekļiem projektu īstenošanai, iespējams VK jāanalizē, vai kādu no aktivitātēm būtu 

iespējams īstenot par ārpus valsts budžeta līdzekļiem. 

VK uzrādītais apguves rādītājs – atmaksas finansējuma saņēmējiem uz 30.06.2009. – ir tikai 

13,7% no finanšu apguves mērķa 2009.gadā, savukārt 2.ceturksnim noteiktais mērķis izpildīts 

par 6%. Līdz ar to sanāksmē FM, kas notika 29.07.2009., FM tikās ar VK, lai pārrunātu 

iespēju veicināt apguvi VK pārziņā esošajās aktivitātēs. Tika secināts, ka 1.5.1.2 aktivitātē 

Administratīvo šķēršļu samazināšana un publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana un 

1.5.2.1. aktivitātē Publiskās pārvaldes cilvēkresursu plānošanas un vadības sistēmas attīstība 

( saņēmējs – VK)  pieejami pietiekami finanšu resursi, tomēr VK rīcības plānā pie plānotajām 

atmaksām finansējuma saņēmējiem 2009.gadā paredzējusi mazākus izdevumus, jo saistībā ar 

aktivitāšu finansējuma samazinājumu un ar tiem saistītajiem līguma grozījumiem izmaksu 

uzsākšana šajās aktivitātēs kavējās. Tomēr pēc tikšanās VK informēja, ka analizēs, kādas ir 

iespējas paātrināt finansējuma apguvi šajās aktivitātēs, piemēram, 1.5.2.1.aktivitātē š.g. 

3.ceturksnī plānotas lielākas atmaksas finansējuma saņēmējiem, līdz ar to VK paredz, ka 

apguve būs labāka par sākotnēji plānoto. Savukārt 1.5.1.1.1 apakšaktivitātes Politikas 

veidošana, ieviešanas un tās ietekmes izvērtēšanas pilnveidošana apguves šobrīd atkarīga no 

jaunu MK noteikumu par aktivitātes īstenošanu izstrādes gaitas un jaunu kritēriju 

apstiprināšanas. FM un VK vienojās, ka katra no pusēm izanalizēs, kāda varētu būt projektu 

īstenošanai nepieciešamā summa un kādu summu katra no ministrijām šogad spētu apgūt. Ja 

būs redzams, ka šīs aktivitātes ieviešana nenorit tik raiti kā vēlams, tiks domāts par 

finansējuma novirzīšanu citām aktivitātēm. 

Izglītības uz zinātnes ministrijas (turpmāk – IZM) izpildes rādītājs ESF aktivitātēs  attiecībā 

uz  izdevumiem no valsts budžeta (2009.gadā plānotais budžets šobrīd izpildīts par 17,9%, bet 

izpilde konkrēti 2.ceturksnī ir 0%) skaidrojams ar ierobežoto finansējuma  pieejamību 

2009.gada sākumā un 2008. gada nogalē (22.12.2008.)  pieņemtajiem lēmumiem par vairāku 

aktivitāšu uzsākšanas atlikšanu.  

Analizējot IZM iesūtīto informāciju par atmaksām finansējuma saņēmējiem laika periodam 

no 2009.gada līdz 2011.gadam, var secināt, ka finanšu apguves mērķis 2009.gadā netiks 

sasniegts – atmaksās finansējuma saņēmējiem IZM prognozē sasniegt 39% no finanšu 

apguves mērķa, kas skaidrojams ar to, ka IZM aktivitāšu īstenošanai finansējums piešķirts 

tikai š.g. jūnijā - jūlijā, savukārt 2010.gadā IZM plāno pārsniegt finanšu apguves mērķi – 

izpildot to 170% apmērā un 2011.gadā – 229% apmērā. 

2.ceturksnī finanšu apguves mērķi IZM ir izpildījusi 2,8% apmērā. Lai analizētu iespējas 

veicināt IZM pārziņā esošo aktivitāšu apguvi, FM un IZM 29.07.2009. tikšanās laikā tika 

pārrunāta katras aktivitātes ieviešanas gaita, problēmas un iespējamie risinājumi. Tika 

secināts, ka dažu aktivitāšu īstenošanas gaita atkarīga no ārējiem faktoriem – tā piemēram, 

1.2.1.1.4.apakšaktivitātei  Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana šobrīd 

budžetā paredzēti 3,6 milj. latu, tomēr IZM rīcības plānā pie atmaksām finansējuma 

saņēmējiem norādītā summa bija tikai aptuveni 1 milj. latu.  IZM skaidroja, ka atmaksu 

veikšanas ātrums atkarīgs no stipendiju izmaksām studentiem, savukārt šīs stipendijas var sākt 

izmaksāt tikai sākoties mācību gadam  - tātad ne ātrāk kā  septembrī, turklāt pagaidām vēl 

prognozēt atmaksu apjomu nevar, jo tas atkarīgs arī no audzēkņu sekmības un lekciju 

apmeklējuma. VIAA informēja, ka mēģinās tomēr maksimāli veicināt finansējuma apriti. 

Tikšanās laikā ar IZM tika panākta vienošanās, ka rīcības plāns tiks pārskatīts un iespēju 

robežās dati rīcības plānā tiks precizēti. Tomēr, gadījumā, ja, piemēram, šajā vai citās 
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aktivitātēs veidosies atlikumi, tos mēģinās savlaicīgi pārdalīt citām aktivitātēm, kas uzrādīs 

labāku finansējuma apguves progresu. 

EM izpildes rādītājs ESF aktivitātēs  attiecībā uz  izdevumiem no valsts budžeta uzrāda, lai 

arī kopumā 2009.gadā plānotais budžets ir izpildīts par 7,6%, tomēr redzams, ka 2.ceturksnī 

plānoto valsts budžeta izdevumu izpilde sasniedz 76,5%. Tomēr, ņemot vērā, ka arī EM 

gadījumā vērojamas atkāpes no plānotās finansējuma apguves, jāmin, ka daļēji tas 

skaidrojums ar izmaiņām, kas skārušas 1.3.1.1.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām 

komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts partnerībās organizētām apmācībām un 

1.3.1.1.4. Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts 

komersantu individuāli organizētām apmācībām – kurās apmācību projektos ekonomiskās 

situācijas dēļ daļa finansējuma saņēmēju 2.ceturksnī lēmuši par atteikšanos no sākotnējā 

plānotā apmācību apjoma, virzot projektu līgumu grozījumus un tādējādi daļēji ietekmējot 

finansējuma plūsmu. Savukārt, 1.3.1.9. aktivitātei Augstas kvalifikācijas darbinieku piesaiste 

ar 21.04.2009. MK lēmumu samazināts pieejamais finansējums.  

Analizējot EM iesūtīto informāciju par atmaksām finansējuma saņēmējiem laika periodam no 

2009.gada līdz 2011.gadam, var secināt, ka finanšu apguves mērķis 2009.gadā netiks 

sasniegts – atmaksās finansējuma saņēmējiem EM prognozē sasniegt 55% no finanšu apguves 

mērķa, tāpat arī, ņemot vērā šobrīd pieejamo finansējuma apmēru, 2010.gadā EM neplāno 

sasniegt finanšu apguves mērķi – izpildot to 50% apmērā un 2011.gadā – 35% apmērā. 

 

28.07.2009. MK sēdes laikā 1.3.1.2. aktivitātei Atbalsts pašnodarbinātības un 

uzņēmējdarbības uzsākšanai, no 41.08.00. apakšprogrammas Finansējums Eiropas 

Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu 

un pasākumu īstenošanai tika pārdalīti 1 437 500 latu. Saskaņā ar EM sniegto informāciju, 

var secināt, ka Latvijas Hipotēku un Zemes bankai, kas ir minētās aktivitātes finansējuma 

saņēmējs, ar minēto summu varētu pietikt, lai uzsāktu projekta īstenošanu, un 2009.gada 

3. ceturksnī būs redzams, kā veicas ar šīs summas apguvi. Savukārt septembra beigās varēs 

spriest par to, vai šai aktivitātei nepieciešams pārdalīt papildu finansējumu, piemēram no 

ERAF aktivitātēm, vai meklējot līdzekļus no citiem resursiem. 

Labklājības ministrijas (turpmāk – LM) izpildes rādītājs ESF aktivitātēs  attiecībā uz  

izdevumiem no valsts budžeta uzrāda, lai arī kopumā 2009.gadā plānotais budžets ir izpildīts 

par 55,9%, tomēr redzams, ka 2.ceturksnī plānoto valsts budžeta izdevumu izpilde ir 0%.  

Analizējot LM iesūtīto informāciju par atmaksām finansējuma saņēmējiem laika periodam no 

2009.gada līdz 2011.gadam, var secināt, ka finanšu apguves mērķis 2009.gadā tiks pārsniegts 

– atmaksās finansējuma saņēmējiem LM prognozē sasniegt 146% no finanšu apguves mērķa, 

savukārt 2010.gadā LM plāno pārsniegt finanšu apguves mērķi – izpildot to 193% apmērā un 

2011.gadā – 177% apmērā. Protams, jāņem vērā LM sniegtā informācija, ka šāda mērķu 

izpilde iespējama tikai tajā gadījumā, ja visiem jau apstiprinātajiem projektiem, kuri jau tiek 

īstenoti, vai kuru īstenošanu tūdaļ plānots uzsākt, 2010.gadā netiek samazināts projektiem 

pieejamais finansējums. 

Arī pēc sarunām ar LM par aktivitāšu īstenošanas gaitu un rīcības plānā noteikto mērķu 

sasniegšanas iespējām, jāsecina, ka kopumā LM ESF aktivitāšu īstenošana norit sekmīgi. Tā 

piemēram, uz 30.06.2009. LM no finanšu apguves mērķa atmaksām finansējuma saņēmējiem 

2009.gadam, bija izpildījusi jau 20%, un 8,7% no 2.ceturksnim noteiktā mērķa. Pēc tikšanās 

ar LM 29.07.2009., kur tika analizēta visu LM pārziņā esošo aktivitāšu īstenošanas gaita, 

iespējamie riski un sasniedzamie apguves rādītāji, tika pārrunāts, ka ja LM budžetā tiek 

piešķirti pietiekami finanšu resursu aktivitāšu īstenošanai, LM var izpildīt finanšu apguves 

mērķi atmaksām finansējuma saņēmējiem ESF ietvaros.  
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Papildus jāpiemin, ka 1.3.1.1.3.apakšaktivitātei  Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība  

28.07.2009. ir veikta pārdale no 41.08.00. apakšprogrammas Finansējums Eiropas Savienības 

politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un 

pasākumu īstenošanai un šobrīd kopējā apakšaktivitātē pieejamā summa ir 14 milj.latu. no 

kuras LM atmaksām plāno 8,7 milj.latu 2009.gadā.  LM vēl analizēs, vai šo summu iespējams 

paaugstināt, tomēr paredzams, ka lielākā daļa līdzekļu varētu tikt izmaksāti 2009.gada 

beigās/2010.gada sākumā. 

Jaunajā aktivitātē - 1.3.1.5.aktivitāte Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu 

ieviešanas atbalsts, kur valsts budžeta piešķīrums ir 8 milj. latu, maksājumu plūsma ir sadalīta 

4 mēnešos un pirmais maksājums aktivitātes ietvaros varētu būt oktobrī, pašu projektu 

paredzēts uzsākt septembrī, maksājumu pieprasījumi par decembrī veiktajām izmaksām 

visticamāk varētu tikt saņemti tikai janvārī. Ja gadījumā šīs aktivitātes ietvaros veidosies 

atlikumi, LM skatīsies, kurai aktivitātei finansējumu novirzīt. 

Attiecībā uz 1.4.prioritātes Sociālās iekļaušanas veicināšana aktivitātēm LM pēc tikšanās 

29.07.2009. vēlreiz vērtēja, kurām aktivitātēm būtu iespējams precizēt rīcības plānos 

norādītos prognozētos apguves datus, kādas būtu iespējas paātrināt finansējuma apguvi šajās 

aktivitātēs. 

Veselības ministrijas (turpmāk – VeM) izpildes rādītājs ESF aktivitātēs  attiecībā uz  

izdevumiem no valsts budžeta uzrāda, ka lai arī kopumā 2009.gadā plānotais budžets ir 

izpildīts par 12,9%, tomēr redzams, ka 2.ceturksnī plānoto valsts budžeta izdevumu izpilde ir 

sasniegusi 607,2%.  

Analizējot VeM iesūtīto informāciju par atmaksām finansējuma saņēmējiem laika periodam 

no 2009.gada līdz 2011.gadam, var secināt, ka finanšu apguves mērķis 2009.gadā tiks 

pārsniegts – atmaksās finansējuma saņēmējiem VeM prognozē sasniegt 123% no finanšu 

apguves mērķa savukārt 2010.gadā VeM plāno pārsniegt finanšu apguves mērķi – izpildot to 

217% apmērā un 2011.gadā – 135% apmērā. 

Redzams, ka arī FM rīcības plānā 2009.gadam noteiktais atmaksu finansējuma saņēmējiem 

apguves rādītājs ir sasniegts par 16,2%, 2.ceturksnim noteikto apjomu izpildot 7,0% apmērā. 

Jāpiebilst, ka no VeM  pārziņā esošajām aktivitātēm, šobrīd reāla īstenošana norit tikai vienas 

aktivitātes – 1.3.2.1. Veselības aprūpes veicināšanas iesaistīto institūciju personāla 

kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšana ietvaros. Pārējām divām aktivitātēm 

finansējums tika izņemts. Tomēr arī 1.3.2.1.aktivitātei budžetā pieejamais finansējums ir 

samazināts no 3,8 milj. latu uz 2,2 milj. latu. VeM rīcības plānā norādīto apguves skaitli 1,8 

milj. latu 2009.gadam, kas sasniedzams atmaksās finansējuma saņēmējiem, VeM neprecizēs, 

jo tas ir ticams un tiks apgūts. 

Reģionālās attīstības pašvaldības lietu ministrija (turpmāk – RAPLM) - tā kā šīs 

ministrijas pārziņā esošajām aktivitātēm 2009.gadā valsts budžeta resursi nav piešķirti, jo 

aktivitāšu īstenošana sākotnēji kavējās un ar 21.04.2009. MK protokollēmuma Nr. 25 37§  

Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda aktivitātēm, kuru īstenošana 

papildus izvērtējama saistībā ar ekonomisko situāciju valstī 1.5.3.1.aktivitātei Speciālistu 

piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem un 1.5.3.2.aktivitātei Plānošanas 

reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana pieejamais 

finansējums tika samazināts, šobrīd valsts budžeta izpilde RAPLM pārziņā esošajās ESF 

aktivitātēs nav notikusi un rīcības plānā norādītā plānotā apguve 2009.gadā ir 0. 

Analizējot RAPLM iesūtīto informāciju par atmaksām finansējuma saņēmējiem laika 

periodam no 2009.gada līdz 2011.gadam, var secināt, ka finanšu apguves mērķis 2009.gadā 

netiks sasniegts – atmaksās finansējuma saņēmējiem RAPLM neprognozē sasniegt finanšu 

apguves mērķi – tā izpilde paredzēta 0% apmērā, savukārt 2010.gadā RAPLM plāno pārsniegt 

VI noteikto mērķi – izpildot to 439% apmērā un 2011.gadā – 219% apmērā. Saskaņā ar 

RAPLM sniegto informāciju kvalitatīvai projektu sagatavošanai un vērtēšanai paredzamais 

laiks ir 2009.gada ceturtais ceturksnis.  
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Līdz ar to, maksājumu plūsma projektos var tikt uzsākta tikai 2010.gada pirmajā ceturksnī, 

kas nozīmē, ka RAPLM 2009.gadā nevarēs izpildīt ESF paredzēto finanšu apguves mērķi, bet 

varētu to mēģināt kompensēt 2010. un 2011.gadā, pie nosacījuma, ka ir pieejams finansējums 

projektu īstenošanai. 

 

2.2.2. Finanšu apguves mērķu un budžeta izpilde ERAF 

Kopumā ERAF valsts budžeta izpilde ir īstenojusies par 96,1% no ceturksnī plānotajiem 

valsts budžeta izdevumiem. Ja salīdzina valsts budžeta izpildi gada griezumā, gada mērķis ir 

sasniegts par 51,4%  

Detālu informāciju pa ministrijām skatīt 1.pielikuma 4.tabulā. 

 

Vērtējot ERAF faktiskos apguves rādītājus kopumā pret plānotajiem mērķiem, ERAF izpilde 

ir vērtējama pozitīvi, jo ceturkšņa mērķi tiek pārpildīti un pamazām tiek pildās arī 2009.gada 

mērķi. Nedaudz labāks progress varēja būt EK deklarētajam un atmaksām no EK (izpilde uz 

30.06.2009 – 34,3% un 44,0% attiecīgi). Taču, uzraugot mērķus kopumā, secinām, ka ERAF 

ietvaros Saprašanās memorandā noteikto saistību izpilde ir reāla. 

 

Detālu informāciju pa ministrijām skatīt 2.pielikuma 2.tabulā un 4.pielikumā. 

 

Kopumā, EM piešķirtā valsts budžeta finansējuma izlietojums vērtējams pozitīvi – 

2.ceturkšņa plāns izpildīts par 98,6%. EM atmaksu mērķu izpildē līdz 2009.gada 30.jūnijam 

vērojams pārsniegums piecas reizes, tādējādi arī kopējais 2009.gada mērķis jau tiek 

pārsniegts. Secināms, ka EM ES fondu ieviešana norit veiksmīgi un 2009.gada beigās varētu 

būt vērojams mērķa pārsniegums. 

 

Analizējot EM iesniegtās prognozes finanšu apguves mērķu izpildē 2009., 2010. un 

2011.gadam, darbības programmas Uzņēmējdrbība un inovācijas ietvaros,  redzams, ka EM 

lielāko daļu atmaksu finansējuma saņēmējiem plāno sasniegt jau 2009.gadā, pārpildot finanšu 

apguves mērķi. Taču 2010. un 2011.gadā atmaksās finansējuma saņēmējiem tiek prognozēts 

straujšs kritums, kas varētu tikt skaidrots ar lielāko EM pārziņā esošo aktivitāšu  

nepieciešamību īstenot jau 2009.gadā, lai tās iespējami ātri dotu savu artavu Latvijas 

ekonomikas sildīšanā, kā arī ar neskaidro budžeta situāciju 2010. un 2011.gadā. 

 

Vērtējot turpmāko FM noteikto finanšu apguves mērķu sasniegšanu, EM aktivitāšu  līmenī 

atbilstoši 28.07.2009. MK sēdes lemtajam 2.2.1.3.aktivitātei Garantijas komersantu 

konkurētspējas uzlabošanai no 41.08.00 apakšprogrammas tika piešķirti 13,8 milj. latu 

aktivitātes īstenošanai 2009.gadā. Pēc Latvijas Garantiju aģentūras datiem, šā gada 

2.ceturksnī garantijas izsniegtas jau 22,7 milj. latu apmērā, savukārt pieteiktas garantijas ir 

divas reizes vairāk – 52,8 milj. latu apmērā. Līdz ar to var secināt, ka potenciālie finansējuma 

saņēmēji ir ieinteresēti izmantot aktivitātes ietvaros paredzēto atbalstu uzņēmējdarbības 

veicināšanai. Pēc EM iesniegtajām prognozēm, ar piešķirtajiem papildu 13,8 milj. 2009.gada 

nogalē atmaksas finansējuma saņēmējiem varētu sasniegt 36,1 milj. latus. 

Lai arī garantiju aktivitātes apguve ir pārliecinoša, jāatzīmē, ka ir arī EM pārziņā esošās 

darbības programmas Uzņēmējdarbība un inovācijas aktivitātes, (2.3.1.1.1.apakšaktivitāte 

Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings un 2.3.2.2.aktivitāte Atbalsts ieguldījumiem mikro 

un mazo komersantu attīstībā īpaši atbalstāmajās teritorijās), kuru ietvaros esošo vairāku 

projektu īstenošana sakarā ar ekonomikas lejupslīdi tiek pārtraukta, un atbrīvojies finansējums 

pārdalīts citām aktivitātēm. Arī 2.1.2.2.1.apakšaktivtātes Jaunu produktu un tehnoloģiju 

izstrāde un 2.1.2.2.2.apakšaktivitātes Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde – atbalsts jaunu 

produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā ieviešana 2010. un 2011.gadā varētu būtiski 
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kavēties, ja netiks piešķirts finansējums valsts budžetā līdz š.g. 29.jūlijam noslēgtajiem 

līgumiem.  

2.1.2.4.aktivitātes Augstas pievienotās vērtības investīcijas projektu iesniedzējiem šobrīd ir 

iespēja izvēlēties īstenot projektu par saviem līdzekļiem vai gaidīt un slēgt līgumu, kad būs 

pieejami līdzekļi valsts budžetā, līdz ar to, saņemot avansu, kuru var deklarēt EK.  

Tādējādi, 2010. un 2011.gada apguve šai aktivitātei ir grūti prognozējama, jo ir atkarīga no tā, 

cik projektu iesniedzēju ir gatavi projektu īstenot par saviem līdzekļiem un kāda situācija būs 

valsts budžetā 2010.un 2011.gadā. 

 

IZM darbības programmas Uzņēmējdarbība un inovācijas pārziņā esošas akvitātes plānots 

sākt apgūt tikai sākot ar 2010.gadu. Līdz ar to, IZM 2009.gada finanšu apguves mērķi 

nesasniegs, un arī 2010.gadā procentuāli IZM atmaksās finansējuma saņēmējiem varētu pildīt 

tikai aptuveni 15% no finanšu apguves mērķa. 

 

FM aicinājusi atbildīgās iestādes sniegt informāciju par iespējamiem valsts budžeta līdzekļu 

atlikumiem un priekšlikumiem izlietojumam savlaicīgi, lai nodrošinātu maksimāli lietderīgi 

šos ierobežotos resursus. 

 

Savukārt RAPLM atmaksu mērķis līdz 2009.gada 30.jūnijam ir izpildīts par 17% un 8,2% no 

2009.gada mērķa, tādējādi RAPLM būtu jāpievērš pastiprināta uzmanība noteiktā mērķa 

sasniegšanai. 

 

Kopumā RAPLM atmaksas finansējuma saņēmējam 2009.gadā plāno sasniegt par 104% no 

vadošās iestādes noteiktā mērķa. Divās aktivitātēs 3.1.4.3. Pirmsskolas izglītības iestāžu 

infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros un 3.6.1.1. 

Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts 

attīstībai jau ir veikti avansa un starpposma maksājumi. Pārējās aktivitātēs ir izsludināti 

konkursi, vai jau notiek projektu pieteikumu vērtēšana. Savukārt 2010.gadā mērķi RAPLM 

plāno sasniegt 262% apmērā un 2011.gadā 230% apmērā no finanšu apguves mērķa. Kopā par 

pārskata periodu no 2009.gada līdz 2011.gadam plānots sasniegt mērķi par 202%. 

 

FM š.g. 1. un 2.ceturksnī līdzekļi nebija pieejami. Pārsvarā FM budžetā ir plānotas atmaksas 

pamatbudžetā aktivitātēm, kuras administrē pārējās ministrijas (piem. LM, RAPLM), līdz ar 

to FM budžeta izdevumu plāna izpilde lielā mērā ir atkarīga no atbildīgo iestāžu turpmākās 

rīcības. Lielākais atmaksu pamatbudžetā īpatsvars paredzēts 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes 

Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība projektu ietvaros. Ņemot vērā, ka 

šobrīd uzsākta tikai neliela daļa projektu, pastāv liels risks FM plāna izpildei. 

FM atmaksu mērķis līdz 2009.gada 2.ceturkšņa beigām ir izpildīts par 76,3%, kas ir 36,8% no 

2009.gada mērķa. 
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IZM plānoto izdevumu izpilde 2.ceturksnī ir 77,5%, no gada sākuma – 46,4% (neizpilde 1 

194 843 LVL). Š.g. 1.pusgada plāna rezultāti tiks ņemti vērā, sniedzot priekšlikumus 

koalīcijas padomei par 41.08.00. apakšprogrammas līdzekļu pārdali, neatbalstot IZM 

pieprasījumu ERAF projektu finansēšanai, ja vien IZM nesniegs apliecinājumu un detalizētu 

skaidrojumu finansējuma apguves plāniem pilnā apmērā. 

IZM līdz 2009.gada 30.jūnijam nav izpildījusi atmaksu mērķi un atmaksas līdz 2009.gada 

2.pusgadam ir 0%. Pamatojoties uz minēto, IZM sadarbībā ar sadarbības iestādi un 

finansējuma saņēmējiem ir jāpievērš pastiprinātā uzmanība atmaksu pieprasījumu 

iesniegšanas paātrināšanai, kā rezultātā atmaksu mērķa sasniegšanai un valsts budžeta 

izdevumu 2009.gada plāna izpildei. 

 

IZM plāno sasniegt 2009.gada mērķi atmaksās finansējuma saņēmējam tikai par 11% no 

finanšu apguves mērķa. 2010.gadā IZM plāno sasniegt par 190% un 2011.gadā par 300% no 

finanšu apguves mērķa. Kopā par pārskata periodu no 2009.gada līdz 2011.gadam plānots 

sasniegt mērķi par 175%. 

 

LM budžeta izdevumu izpilde vērtējama apmierinoši (74,6% apmērā no 2009.gada 

2.ceturkšņa plāna un 16,2% no 2009.gada plāna). Jānorāda, ka dažu projektu finansējums tika 

samazināts, tādējādi LM ierosināja atbrīvojušos finansējuma piešķiršanu jauna projekta 

uzsākšanai, kas arī tika atbalstīts MK š.g. 28.jūlija sēdē.  

LM atmaksu progress līdz 2009.gada 30.jūnijam ir izpildīts par 6.9% no plāna līdz 2009.gada 

2.ceturkšņa beigām, un kas ir 3,3% no 2009.gada plāna. Tādējādi, LM ir jāpievērš uzmanība 

atmaksu procesa paātrināšanai. 

LM plāno sasniegt 2009.gada mērķi atmaksās finansējuma saņēmējam par 119% no finanšu 

apguves mērķa. 2010.gadā par 277% un 2011.gadā par 120% no finanšu apguves mērķa. 

Kopā par pārskata periodu no 2009.gada līdz 2011.gadam plānots sasniegt mērķi par 172%. 

VeM plānoto izdevumu izpilde š.g. 2.ceturksnī ir 100% no ceturkšņa plāna un kopumā jau 

sasniegti 65,7% no gada plāna. Līdzīgi kā LM gadījumā dažiem projektiem ir ietaupījums, 

kuru ministrija piedāvājusi novirzīt citiem projektiem, lai 2.pusgadā apgūtu finansējumu pilnā 

apmērā, kas arī tika atbalstīts MK š.g. 28.jūlija sēdē.  

Atmaksu mērķa progress VeM aktivitāšu ietvaros ir vērojams 43,9% apmērā no 2009.gada 

2.ceturkšņa mērķa, bet kopumā no 2009.gada mērķa tas ir izpildīts par 21,2%.  

VM plāno sasniegt 2009.gada mērķi atmaksās finansējuma saņēmējam tikai par 86% no 

finanšu apguves mērķa. Savukārt 2010.gadā mērķa izpildi VeM plāno 189% un 2011.gadā 

187% apmērā no noteiktā mērķa. Kopā par pārskata periodu 2009.-2011.g. plānots sasniegt 

mērķi par 157%. 

 

SM iepriekš paredzēto līdzekļu apguve pilnā apmērā šogad nav iespējama, sakarā ar 

ieilgušajām iepirkuma procedūrām. Lielākā finansējuma daļa samazināta ar budžeta 

grozījumiem, atlikušo finansējumu paredzams apgūt par pilnā apmērā. SM atmaksu mērķi ir 

izpildījusi par 20,9% no ceturkšņa plāna, un kas ir 10,1% no 2009.gada plāna. 

 

SM plāno sasniegt 2009.gada mērķi atmaksās finansējuma saņēmējam tikai par 27% no 

finanšu apguves mērķa. 2010.gadā par 109% un 2011.gadā par 113% no finanšu apguves 

mērķa. Kopā par pārskata periodu no 2009.gada līdz 2011.gadam plānots sasniegt mērķi tikai 

par 85%. 
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Jānorāda, ka vairāku ministriju budžetā ir ieplānoti līdzekļi par kopējo summu 5,06 milj.latu
2
 

RAPLM administrējamās 3.2.2.1.1. apakšaktivitātes Informācijas sistēmu un elektronisko 

pakalpojumu attīstība projektu īstenošanai 2009.gada 2.pusgadā. Uzskatām, ka, ņemot vērā 

valsts iestāžu reorganizācijas procesu, RAPLM rūpīgi jāizvērtē gan turpmākā projektu 

īstenošanas lietderība, gan projektu īstenošanai nepieciešamā finansējuma apjoms un jāsniedz 

priekšlikumi aktivitātes īstenošanai piešķirtā finansējuma pārskatīšanai.  

 

VidM 2009.gadā plāno sasniegt finanšu apguves mērķi atmaksās finansējuma saņēmējiem 

tikai 3% no prognozētā. 2010.gadā plāno sasniegt par 117% un 2011.gadā par 193%. Kopā 

par pārskata periodu no 2009.gada līdz 2011.gadam plānots sasniegt mērķi par 109%. 

 

Kultūras ministrijas (turpmāk – KM) izpildes rādītājs ERAF aktivitātēs  attiecībā uz  

izdevumiem no valsts budžeta uzrāda, ka lai arī kopumā 2009.gadā plānotais budžets ir 

izpildīts par 0%, arī  2.ceturksnī plānoto valsts budžeta izdevumu izpilde ir 0%. 

Tomēr kopumā KM plāno sasniegt 2009.gada mērķi atmaksām finansējuma saņēmējam 73% 

apmērā no finanšu apguves mērķa, savukārt 2010.gadā 125% un 2011.gada 100% apmērā no 

finanšu apguves mērķa. Kopā par pārskata periodu no 2009.gada līdz 2011.gadam plānots 

sasniegt mērķi par 100%. 

 

Tehniskajā palīdzībā plānots sasniegt 2009.gada mērķi atmaksās finansējuma saņēmējam par 

134% no finanšu apguves mērķa. 2010.gadā 249% un 2011.gadā 104% no finanšu apguves 

mērķa. Kopā par pārskata periodu no 2009.gada līdz 2011.gadam plānots sasniegt mērķi par 

162%. 

 

FM aicinājusi atbildīgās iestādes sniegt informāciju par iespējamiem valsts budžeta līdzekļu 

atlikumiem un priekšlikumiem izlietojumam savlaicīgi, lai nodrošinātu maksimāli lietderīgu 

šo ierobežoto resursu izlietojumu. 

 

2.2.3. Finanšu apguves mērķu un budžeta izpilde KF 

Vērtējot KF valsts budžeta izpildes rādītājus, budžeta izpilde ir īstenojusies tikai par 69,9% no 

ceturksnī plānotajiem valsts budžeta izdevumiem. Ja salīdzina valsts budžeta izpildi gada 

griezumā, gada mērķis ir sasniegts par 22,8%. Detālu informāciju pa ministrijām skatīt 

1.pielikuma 4.tabulā. 

 

Kopumā, KF finanšu apguves mērķu izpilde 2.ceturksim vērtējama visai vāji. Rādītājs 

„uzņemtās saistības” ir jau šajā ceturksnī ir izpildīts par 75,0% no 2009.gadā plānotā mērķa. 

Taču rādītājs „veiktās atmaksas finansējuma saņēmējiem” varēja uzrādīt pārliecinošākus 

rezultātus, jo šobrīd ir atmaksāta tikai puse no 2.ceturksnī plānotajām atmaksām finansējuma 

saņēmējiem. Lai arī 2.ceturksnī tika plānots deklarēt EK un sagaidīt atmaksas no EK, 

pagaidām apguve šajos rādītājos nav uzrādīta. 

SM budžeta izpilde 2.ceturksnī vērtējama pozitīvi (100%) un tā sasniedz 54,7% no 2009.gada 

plāna. Savukārt atmaksu mērķa izpilde ir 0%, kas norāda uz nepieciešamību steidzami 

paātrināt šo procesu. SM plāno sasniegt 2009.gada mērķi atmaksās finansējuma saņēmējam 

tikai  par 52% no finanšu apguves mērķa. 2010.gadā jau par 120% un 2011.gadā par 135%. 

Kopā par pārskata periodu no 2009.gada līdz 2011.gadam plānots sasniegt mērķi par 105%. 

 

VidM budžeta izpilde 2.ceturksnī ir tikai 67,7%, savukārt 1.pusgada izdevumu plāna 

neizpilde ir aptuveni 4,4 milj.latu. Lielā mērā tas saistīts ar to, ka vairāku iepirkumu konkursu 

                                                 
2
 Finansējums norādīts saskaņā ar likumu „Grozījumi likumā „par valsts budžetu 2009.gadam” 
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rezultātā ir iesniegtas sūdzības Iepirkumu uzraudzības birojā, kas attiecīgi aizkavējis 

iepirkuma līgumu noslēgšanu un maksājumu veikšanu. Ņemot vērā tik ievērojamu budžeta 

izdevumu neizpildi, FM ierosina saskaņā ar MK 28.07.2009. protokollēmumu atbalstīto 

finansējuma piešķiršanu pārdalīt tikai, ja atbildīgā iestāde spēs nodrošināt arī 1.pusgadā 

atlikušā finansējuma apgūšanu pilnā apmērā. Atmaksu mērķa izpilde vērtējama pozitīvi, jo 

2009.gada 2.ceturkšņa atmaksu plāns ir izpildīts par 136,7% no 2.ceturkšņa mērķa un 34,2% 

no 2009.gada mērķa.  

 

VIDM plāno sasniegt 2009.gadā finanšu apguves mērķi atmaksās finansējuma saņēmējiem 

205% apmērā no prognozētā. 2010.gadā 191% un 2011.gadā 199% apmērā no finanšu 

apguves mērķa. Kopā par pārskata periodu no 2009.gada līdz 2011.gadam plānots sasniegt 

mērķi par 177%. 

 

EM atmaksas līdz 2009.gada 2.pusgadam ir 0%, līdz ar to ir jāievērš pastiprināta uzmanība 

noteikto mērķu sasniegšanā. EM plāno sasniegt 2009.gada mērķi atmaksās finansējuma 

saņēmējam tikai par 8.7% no vadošās iestādes prognozētā. Savukārt 2010.gadā par 63% un 

2011.gadā par 64% no vadošās iestādes prognozētā. Kopā par pārskata periodu no 2009.gada 

līdz 2011.gadam EM plāno sasniegt mērķi par 47%.  

 

Tehniskajā palīdzībā plānots sasniegt 2009.gada mērķi atmaksās finansējuma saņēmējam 95% 

no finanšu apguves mērķa. 2010.gadā 187% un 2011.gadā 94% apmērā no finanšu apguves 

mērķa. Kopā par pārskata periodu no 2009.gada līdz 2011.gadam plānots sasniegt mērķi par 

125%. 

 

Lielie projekti 

Ņemot vērā ierobežotos valsts budžeta līdzekļus, 2009.gadā lielo projektu finansēšana no 

valsts budžeta nav paredzēta pilnā apjomā. Saskaņā ar valsts budžeta izdevumu plānu 

2009.gadam, lielajiem projektiem E 22 posms Rīgas apvedceļš – Koknese, 1.kārta un E 22 

posms Ludza – Terehova (A12) no valsts budžeta paredzēti līdzekļi 1,8 milj. latu apmērā. 

Saskaņā ar SM sniegto prognozi, šiem projektiem izdevumu deklarācijas 34,3 milj. latu 

apmērā EK plānots ieniegt 2009.gada 4.ceturksnī. 

 

Lielajiem projektiem ir ļoti liela nozīme finanšu disciplīnas n+2/n+3 savlaicīgā izpildē. Lielo 

projektu ietvaros KF un ERAF finansējums plānots 542.milj. latu apmērā no kopējā  2007.-

2013.gada plānošanas periodā Latvijai pieejamā ES fondu piešķīruma. Jebkādas novirzes vai 

atkāpes lielo projektu uzsākšanā vai īstenošanā automātiski rada risku finanšu disciplīnas n+2/ 

n+3 izpildē. Saskaņā ar finanšu apguves mērķi, 2009.gadā šo projektu ietvaros saistības tiks 

uzņemtas pilnībā pēc plāna, bet netiks deklarēti izdevumi EK plānotajā apjomā, līdz ar to arī 

netiks veiktas paredzētās atmaksas no EK. Bet tā kā lielajiem projektiem n+2/n+3 finanšu 

disciplīna tiek piemērota no projekta apstiprināšanas EK brīža, tad 2009.gadā nesasniegtie 

rādītāji finanšu apguves mērķī tiks izpildīti turpmākajos trijos gados.     

 

FM aicinājusi atbildīgās iestādes sniegt informāciju par iespējamiem valsts budžeta līdzekļu 

atlikumiem un priekšlikumiem izlietojumam savlaicīgi, lai nodrošinātu maksimāli lietderīgi 

šos ierobežotos resursus. 

 

Detālu KF projektiem piešķirtā finansējuma izlietojumu skatīt pielikuma Nr.1 4.tabulā. 

 

2.2.4. ES fondu finanšu apguves mērķu izpildes uzraudzība un rīcība 

Ņemot vērā atbildīgajām iestādēm noteiktos finanšu apguves mērķus, atbildīgo iestāžu rīcības 

plānu projektus, kas jāpilnveido nākamā ceturkšņa laikā, FM uzraudzīs apguves gaitu un 
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informēs MK ar informatīviem ziņojumiem par ES fondu apguvi par situāciju. 2009.gada 

ceturkšņa laikā atbildīgajām iestādēm jāizvērtē potenciālo finansējuma saņēmēju iespējas 

finansēt projektus par saviem līdzekļiem, saņemot maksājumu tikai tad, kad ieskaitīta 

attiecīgā summa no EK. Tāpat atbildīgajām iestādēm notiks kopīgs darbs ar FM šajā 

jautājumā pie 2010.gada valsts budžeta izstrādes, lai maksimālu spētu sasniegt noteiktos 

Saprašanās memoranda mērķus, sabalansējot valsts budžeta iespējas un citus ierobežojumus. 

 

FM katru mēnesi publisko ES fondu mājas lapā ES fondu apguves progresa informāciju. 

Katru mēnesi sasniegtais tiks vērtēts pret atbildīgo iestāžu ikmēneša plāniem 2009.gadā, kā 

arī pret noteiktajiem FM mērķiem.  

 

Š.g. 14.-15.oktobrī paredzētas ES fondu uzraudzības komitejas un apakškomiteju sēdes, kuru 

viens no būtiskākajiem darba kārtības jautājumiem ir ES fondu apguves mērķu sasniegšanas 

progress un iespējas. 

2.3. Plānotie valsts budžeta ieņēmumi 

Līdz 2009.gada beigām ir plānoti valsts budžeta ieņēmumi 270,5 milj. latu apmērā. Līdz 

2009.gada 30.jūnijam valsts budžetā saņemti 177,3 milj. latu, kas ir 65,5% no plānotajiem 

valsts budžeta ieņēmumiem 2009.gadā. 92,0 milj. latu jeb apmēram pusi no kopējiem līdz 

2009.gada 30.jūnijam saņemtajiem valsts budžeta ieņēmumiem sastāda ieņēmumi valsts 

budžetā, kas veikti tieši 2009.gada 2.ceturksnī. Tādējādi ieņēmumu prognozes izpilde visu trīs 

fondu ietvaros vērtējama apmierinoši. 

 

ERAF ietvaros līdz 2009.gada 30.jūnijam veiktie maksājumi 118,6 milj. latu apmērā jeb 

71,5% no 2009.gadā plānotajiem ieņēmumiem. 68,6 milj. latu no valsts budžeta ieņēmumiem 

ir tieši avansa maksājumi. Mazāka daļa, jeb 49,7 milj. latu ir starpposma maksājumi. 

2.ceturksnī ir vērojams liels progress ieņēmumu apmērā ERAF ietvaros, jo faktiskie 

ieņēmumi pārsniedz plānotos četras reizes.  

 

ESF ietvaros 2009.gada plāns jau ir izpildīts par 71,2%. Valsts budžeta ieņēmumi līdz 

2009.gada 30.jūnijam ir bijuši 15.5 milj. apmērā. Taču visi ieņēmumi ir bijuši avansa 

maksājumi. Savukārt valsts budžeta ieņēmumi 2009.gada 2.ceturksnī ir bijuši 7,7 milj. latu un 

tie pārsniedz plānu divas reizes. 

 

KF valsts budžeta gada ieņēmumu prognoze 2009.gada 2.ceturksnī ir sasniegta par 52,2%. 

Taču jāatzīmē, ka arī šie maksājumi ir bijuši avansa maksājumi no EK. 

Lai nodrošinātu ieņēmumu plāna sasniegšanu un vēlams pārpildi, FM rosināja un MK 

apstiprināja grozījumus normatīvos aktos, kas paredz izdevumu deklarēšanu katru mēnesi 

nevis reizi ceturksnī,kā bija iepriekš. 

2.4. Budžeta izpildes uzraudzība 

Lai izvairītos no atbildīgo iestāžu finanšu apguves mērķu neizpildes, kas varētu novest pie 

starptautisko saistību nepildīšanas, potenciālas ES fondu finansējuma neapguves un plānoto 

valsts budžeta ieņēmumu neizpildes nepieciešama regulāra uzraudzība par finanšu apguves 

mērķiem. Tā kā pamatinstruments šo mērķu izpildei ir valsts budžetā piešķirtie līdzekļi, īpaša 

uzmanība pievēršama valsts budžeta izdevumu pareizai plānošanai un savlaicīgas izlietošanas 

uzraudzībai.  

 

Analizējot FM rīcībā esošo informāciju, tai skaitā saņemto informāciju no atbildīgajām 

iestādēm par iespējamiem valsts budžeta līdzekļu atlikumiem un priekšlikumiem 
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izlietojumam, FM veiks nepieciešamās darbības, lai novērstu novirzes no plāna, sniegs 

priekšlikumus pasākumiem finanšu pārdalēm, tai skaitā starp ministrijām. 

 

Sistemātiski kopumā FM veic uzraudzību ceturkšņa periodā, analizējot kā tiek pildīti 

finansējuma apguves mērķi, konktekstā ar piešķirtajiem budžeta līdzekļiem un datiem par 

budžeta izdevumu plānu izpildi. Tomēr turpmāk īpaši mērķu izpildes savlaicīgums un precīza 

nepieciešamo valsts budžeta līdzekļu plānošana būs vieni no galvenajiem kritērijiem, pēc 

kuriem FM vadīsies, veidojot priekšlikumu par turpmākām budžeta līdzekļu pārdalēm jaunu 

projektu īstenošanai. Īpaša uzmanība tiks pievērsta tam, cik savlaicīgi tiek veikti izdevumi un 

iesniegti starpposma atmaksu pieprasījumi projektos, kas saņēmuši avansu, un valsts budžeta 

priekšfinansētajos budžeta iestāžu realizētajos projektos. 

 

Valsts budžeta efektīvākai plānošanai un izpildes disciplīnas veicināšanai FM pastiprināti 

veiks stingrāku valsts budžeta iestāžu finansēto projektu uzraudzību: reizi mēnesī FM analizēs 

valsts budžeta iestāžu kā ES fondu finansējuma saņēmēju veiktos izdevumu projektu ietvaros 

attiecībā pret budžeta izpildes plāniem un informēs valdību.  

 

FM plāno izstrādāt grozījumus MK noteikumos, kas paredzēs iespēju finansējuma saņēmējam 

labprātīgi atgriezt tam piešķirto avansu gadījumos, kad finansējuma saņēmējs vai atbildīgā 

iestāde savlaicīgi konstatē, ka nespēs to laicīgi iztērēt, kā arī paredzēt kārtību un uzraudzīt to, 

lai projektos ietaupītie finanšu līdzekļi (piemēram, lētāku iepirkumu rezultātā) tiktu atgriezti 

atpakaļ budžeta apakšprogrammā 41.08.00. un/vai novirzīti citu projektu finansēšanai.  

 

FM regulāri apkopos datus par visiem līdzekļu ietaupījumiem un piedāvās valdībai lemt par 

šo līdzekļu pārdali jauniem projektiem, ja būs nepieciešams. 

 

2.5. 2007.-2013.gada plānošanas perioda lielo projektu īstenošana  

EK 2009.gada I ceturksnī ir iesniegts, bet vēl nav apstiprināts SM lielā projekta Otrā sliežu 

ceļā izbūve iecirknī Rīga-Krustpils iesniegums. Plānots, ka š.g. 3.ceturksnī šis projekts tiks 

apstiprināts no EK puses un tiks parakstīts EK lēmums par atbalsta piešķiršanu projekta 

īstenošanai. 

 

Š.g. 26.maijā MK ir apstiprināts laika grafiks ar starptermiņiem, kādos veicama lielo projektu 

atlase un iesniegšana vadošajā iestādē saskaņošanai un virzībai apstiprināšanai EK.  

Saskaņā ar MK apstiprināto 2007.-2013.gada plānošanas perioda lielo projektu ieviešanas 

laika grafiku, 2009.gadā jūnijā FM ir iesniegti izvērtēšanai divu lielo projektu iesniegumi: E 

22 posms Rīgas apvedceļš – Koknese, 1.kārta un E 22 posms Ludza – Terehova (A12), kurus 

paredzēts iesniegt EK jūlija beigās, ja SM būs precizējusi iesniegumus atbilstoši FM 

komentāriem. Lai nodrošinātu kvalitatīvu lielo projektu iesniegumu sagatavošanu, pašreiz 

JASPERS
3
 eksperti turpina darbu pie šo divu lielo projektu iesniegumiem, precizējot savu 

noslēguma ziņojumu atbilstoši EK prasībām un FM komentāriem.   

Izņemot augstāk minētos projektus, šogad EK plānots iesniegt vēl trīs satiksmes nozares 

projektus, divus vides nozares projektus un vienu enerģētikas nozares projektu. 

Pašreiz apstiprinātā laika grafika termiņos neiekļaujas vides nozares  Inčukalna sērskābā 

gudronu dīķu sanācijas projekts, kura iesniegšanas termiņš vadošajā iestādē bija paredzēts kā 

šā gada 31.maijs.  

Kavēšanās iemesls atbilstoši VIDM skaidrojumam ir š.g. 1.jūlijā MK pieņemtais rīkojums 

Nr.448 „Par valsts aģentūras „Latvijas Vides, ģeoloģijas un metereoloģijas aģentūra” un 

                                                 
3
 Joint Assistance to Support Projects in European Region 
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Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūras likvidāciju un valsts sabiedrības ar ierobežoto 

atbildību „Latvijas Vides, ģeoloģijas un metereoloģijas centrs” dibināšanu”. Šobrīd VidM 

izvērtē izveidoto sabiedrību „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteroloģijas centrs” kā 

potenciālo finansējuma saņēmēju un tiesību un saistību pārņēmēju atbilstostību 

3.4.1.4.aktivitātes ieviešanas noteiktajām prasībām. Neskatoties uz šo faktu, VidM š.g. 

22.jūlijā ir iesniegusi FM projekta iesniegumu, lai paātrinātu izvērtēšanas procesu un  tā 

iesniegšanu EK.  

 

Ņemot vērā to, ka neviena projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš nav neobjektīvi nav 

kavēts, FM nav pamata ierosināt kāda konkrētā projekta ar augstu īstenošanas risku izslēgšanu 

no ES fondu līdzfinansēto lielo projektu saraksta. Visas atbildīgās iestādes ir paudušas 

gatavību iesniegt visu lielo projektu iesniegumus paredzētajos termiņos, līdz ar to šobrīd 

uzskatām, ka projektus varēs šogad sagatavot un iesniegt FM, kas savukārt tālāk iesniegs tos 

EK. 

 

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

starp Baltijas valstīm 

Salīdzinot 2007. –  2013.gada plānošanas perioda ES fondu apguves rādītājus Baltijas valstu 

starpā, redzams, ka vislabākie noslēgto līgumu un maksājumu finansējuma saņēmējiem 

rādītāji ir Igaunijai, savukārt Latvijai un Lietuvai šie rādītāji ir ļoti līdzīgi. Līdz 2009.gada 

30.jūnijam Igaunijā noslēgti līgumi par nedaudz vairāk nekā vienu trešdaļu jeb 34,2% no 

pieejamā ES fondu finansējuma, Lietuvas sasniegtais rezultāts ir 23,0%, un Latvijas panāktais 

progress ir 22,6%, kas Latvijai ir par 5,6 procentu punktiem vairāk nekā 2009.gada pirmajā 

ceturksnī. Maksājumi finansējuma saņēmējiem Igaunijā ir veikti 5,7% apmērā, Lietuvā – 

5,4% un Latvijā – 4,7%. Savukārt Lietuvai ir lielākais EK iesniegto starpposma maksājumu 

rādītājs – 3,8%, kas Igaunijai ir 2,5%, bet Latvijai – 1,7% (Skat. grafiku Nr.10). 

 

 

Grafiks Nr.10 „Baltijas valstu  ES fondu apguves salīdzinājums 2007-2013.gada plānošanas 

periodā uz 30.06.2009.” 
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Aplūkojot Baltijas valstu sasniegto progresu ES fondu griezumā, ERAF ietvaros vislielākais 

progress ir Igaunijai – noslēgti līgumi par 31,7% un veikti maksājumi finansējuma 

saņēmējiem 8,5% apmērā no ES fondu finansējuma. Latvijai un Lietuvai noslēgti līgumi par 

attiecīgi 26,2% un 25,0%. Salīdzinot maksājumus finansējuma saņēmējiem, Lietuvai tie ir 

7,9%, savukārt Latvijai nedaudz mazāk – 7,6%. Lietuva EK iesniegusi visvairāk starpposma 

maksājumus – 6,6%, Igaunijai šis rādītājs ir 3,6%, un Latvijai – 3,0% (Skat. grafiku Nr.11). 

Grafiks Nr.11 „Baltijas valstu  ERAF apguves salīdzinājums 2007-2013.gada plānošanas 

periodā uz 30.06.2009.” 

 
 

 

Arī ESF ietvaros Igaunija uzrāda ievērojamu progresu – līgumi noslēgti jau 44,6% apmērā, 

veikti maksājumi finansējuma saņēmējiem 5,6% apmērā un EK iesniegti starpposma 

maksājumi 3,6% apmērā no ES fondu finansējuma. Tai pat laikā Latvijai un Lietuvai noslēgti 

līgumi par attiecīgi 21,6% un 20,8%, kas ir uz pusi mazāk nekā Igaunijai. Lietuva ir apsteigusi 

Latviju un ar 3,4% atmaksām finansējuma saņēmējiem no ES fondu piešķīruma, kamēr 

Latvijai atmaksas finansējuma saņēmējiem ir veiktas tikai 0.3% apmērā. Gan Latvija, gan 

Lietuva EK iesniegušas starpposma maksājumus 0,3% apmērā (Skat. grafiku Nr.12). 

Grafiks Nr.12 „Baltijas valstu  ESF apguves salīdzinājums 2007-2013.gada plānošanas 

periodā uz 30.06.2009.” 
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KF ietvaros Igaunijai ir vislabākais noslēgto līgumu rādītājs – 34,7% no pieejamā ES fondu 

finansējuma, Lietuvai noslēgti līgumi par 21,1% un Latvijai par 17,3%. Savukārt Lietuvai ir 

lielākais progress veiktajos maksājumos finansējuma saņēmējiem – 2,5%, otrais labākais 

rādītājs ir Latvijai – 1,4%, kam seko Igaunija ar 1,1%. Tāpat Lietuvai ir labākais EK iesniegto 

starpposma maksājumu rādītājs – 1,8%. Igaunija EK iesniegusi starpposma maksājumus 0,4% 

apmērā, savukārt Latvija KF ietvaros starpposma maksājumus vēl nav iesniegusi (Skat. 

grafiku Nr.13). 

Grafiks Nr.13 „Baltijas valstu  KF apguves salīdzinājums 2007-2013.gada plānošanas 

periodā līdz 

30.06.2009.”

 

 

2.7. Demarkācija  starp Eiropas Reģionālās attīstības fondu un Eiropas 

Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai 

Šajā ziņojumā šīs sadaļas informācija tiek sniegta, jo demarkācija – dubultās finansēšanas 

riska novēršana ir nozīmīgs priekšnosacījums, lai nodrošinātu izdevumu attiecināmību un 

resursu pareizu izlietošanu. Informācija sniegta par aktuālo jautājumu. 

 

Izpildot MK š.g. 17.jūnija sēdes protokola Nr. 43 50.§ 2.punktā doto uzdevumu Zemkopības 

ministrijai (turpmāk – ZM) kopīgi ar EM un FM vienoties par norobežojumu starp ERAF un 

Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai komercdarbības atbalstam,  ZM, EM un FM 

ir vienojušās par šādiem savstarpēji papildinošiem soļiem demarkācijas nodrošināšanai 

atbalstam mikro uzņēmumiem lauku teritorijās starp EM pārziņā esošo darbības programmas 

Uzņēmējdarbība un inovācijas 2.3.2.2.aktivitāti Atbalsts ieguldījumiem mikro, maziem un 

vidējiem komersantiem īpaši atbalstāmajās teritorijās (turpmāk – EM aktivitāte) un ZM 

pārziņā esošo pasākumu Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar 

lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu) (turpmāk – ZM pasākums): 

- Nodrošināt faktisko demarkāciju no 2010. gada, ņemot vērā to, ka finansējumam EM 

aktivitātes ietvaros uzņēmumi var pieteikties līdz š.g. 31.decembrim, attiecīgi pēc tam 

lemjot par atlikušā EM aktivitātes finansējuma izlietojumu, ja tāds ir, savukārt ZM 

pasākuma ietvaros nākamā projektu iesniegumu pieņemšana plānota š.g. pēdējā 

ceturksnī, paredzot arī tālākas projektu iesniegumu pieņemšanas kārtas, kā rezultātā 

teorētiska atbalsta pārklāšanās būs iespējama ne vairāk kā trīs mēnešus; 
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- Nodrošināt demarkāciju projektu līmenī, raugoties, lai neviens finansējuma saņēmējs 

vienlaicīgi nesaņemtu finansējumu tām pašām izmaksām ZM pasākuma un EM 

aktivitātes ietvaros, pastiprināti kontrolējot projektu iesniegumus, kas iesniegti š.g. 

pēdējā ceturksnī, un, attiecīgi, apstiprināto projektu īstenošanu.  

3. Sistēmas vienkāršošana un optimizēšana 

Turpinot ES fondu ieviešanas sistēmas vienkāršošanas pasākumus, kā arī jau iepriekšējā 

ceturkšņa ziņojumā izklāstīto finanšu disciplīnas pasākumu ieviešanu, FM aktīvi strādā pie 

attiecīgo normatīvo aktu grozījumiem, kā arī citiem pasākumiem, lai atvieglotu administratīvo 

slogu finansējuma saņēmējiem, optimizētu ES fondu vadības nodrošināšanā iesaistīto 

institūciju darbu.   

3.1. Veiktie grozījumi ES fondu ieviešanu regulējošos normatīvajos aktos 

Ņemot vērā nepieciešamību atslogot valsts budžetu, FM ir izstrādājusi un iesniegusi MK 

grozījumus MK noteikumu projektu „Grozījumi MK 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.418 

„Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi ES fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, 

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

š.g. 14.jūlijā) (turpmāk – MK noteikumi Nr.418). Ar MK noteikumu Nr.418 grozījumu 

apstiprināšanu projektiem, kuriem vēl nav piešķirts finansējums, ir paredzēta divas turpmākās 

rīcības iespējas, proti:  

1) ja finansējuma saņēmējam ir finanšu līdzekļi līgumā paredzēto saistību izpildei, ar to 

tiek slēgts līgums, negaidot, kamēr līdzekļi līguma saistību izpildei būs atbildīgās 

iestādes vai sadarbības iestādes rīcībā. Šādā gadījumā finansējuma saņēmējs īsteno 

projektu par saviem līdzekļiem un saņem atmaksu pēc tam, kad finansējums ir 

saņemts no EK.  

2) ja finansējuma saņēmējam nav finanšu līdzekļu līgumā paredzēto saistību izpildei, 

līgums ar finansējuma saņēmēju tiek slēgts pēc tam, kad atbildīgajai iestādei vai 

sadarbības iestādei ir finanšu līdzekļi līguma saistību izpildei. Atmaksas finansējuma 

saņēmējam tiek veiktas pēc maksājuma pieprasījuma iesniegšanas, negaidot līdzekļu 

saņemšanu no EK.  

Līdztekus iepriekšminētajiem grozījumiem MK noteikumos Nr.418, par 22% ir saīsināts 

starpposmu izdevuma deklarāciju izskatīšanas termiņš Sertifikācijas iestādē (no līdzšinējām 

23 darbdienām uz 18 darbdienām).  Turklāt, ja līdzšinēji izdevumu deklarācijas Sertifikācijas 

iestādē par katru darbības programmu tika iesniegtas vienreiz ceturksnī, ar grozījumiem MK 

noteikumos Nr.418 ir noteikts tās iesniegt vienu reizi mēnesī, tādējādi paātrinot finansējuma 

apriti un nodrošinot izlietotā finansējuma ES daļas ātrāku atgriešanos apritē.  

Ņemot vērā iepriekšminētos MK noteikumu Nr.418 grozījumus, kā arī ar tiem saistītos 

grozījumus MK 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.419 „Kārtība, kādā ES struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu 

un šo fondu ieviešanu”, finansējuma saņēmējam ir iespēja ātrāk uzsākt projekta īstenošanu, kā 

arī tiek paātrināta finansējuma aprite, tai skaitā dodot iespēju izdevumus lielo projektu 

ietvaros deklarēt EK pirms lielā projekta iesniegšanas EK un EK lēmuma saņemšanas par 

lielā projekta apstiprināšanu. Tomēr pēdējā gadījumā jāvērtē risks, kas var realizēties, ja EK 

neapstiprina lielo projektu, par kuru izdevumi jau veikti un deklarēti. Šajā gadījumā atbildības 

un zaudējumu nasta ir finansējuma saņēmējam, kas valsts budžeta iestāžu gadījumā nozīmētu 

zaudējumus vai negūtus plānotos ieņēmumus valsts budžetā. Līdz ar to papildus vispārējam 

regulējumam atbildīgajai iestādei jāvērtē riska samērs pirms projekts tiek veikti izdevumi. 
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3.2. Plānotie grozījumi ES fondu ieviešanu regulējošos normatīvajos aktos 

FM ir izstrādājusi arī jaunu MK 2004.gada 7.septembra noteikumu Nr.782 „Kārtība, kādā 

sniedz un pārbauda informāciju par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu ES 

struktūrfondu līdzfinansēto un Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL finansēto projektu 

ietvaros un pieņem lēmumu par pievienotās vērtības nodokļa iekļaušanu projektu 

attiecināmajās izmaksās” redakciju (izsludināta Valsts sekretāru š.g. 4.jūnija sanāksmē) 

(turpmāk – MK noteikumi). MK noteikumu jaunā redakcija paredz: 

1) atvieglojumu pievienotā vērtības nodokļa pārskata iesniegšanas procedūrā, proti, ES 

fonda finansējuma saņēmējam, kas nav reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā ar 

pievienotās vērtības nodokļa apliekamo personu reģistrā, vairs nebūs jāiesniedz 

pievienotās vērtības nodokļa pārskats sadarbības iestādē vai atbildīgajā iestādē.  

2) pievienotā vērtības nodokļa pārskatā iekļaut arī tās izmaksas, kas nav uzskatāmas par 

projekta sagatavošanas izmaksām, bet ir veiktas pirms līguma vai vienošanās 

noslēgšanas.  

Ņemot vērā iepriekšminētās izmaiņas, pēc jaunās MK noteikumu redakcijas apstiprināšanas 

tiks atvieglots administratīvais slogs ES fondu projektu īstenotājiem, novēršot tiem izvirzītās 

liekās prasības. 

Papildus iepriekšminētajiem normatīvajiem aktiem FM ir izstrādājusi grozījumus MK 2007. 

gada 10.jūlija noteikumos Nr. 483 “ES fondu ieviešanas uzraudzības un izvērtēšanas kārtība” 

(izsludināts Valsts sekretāru š.g. 4.jūnija sanāksmē). MK noteikumu projekts paredz: 

1) optimizēt iesniedzamo uzraudzības ziņojumu saturu un struktūru, padarot to 

mērķtiecīgāku un izvairoties no ES fondu vadības informācijas sistēmā (VIS) 

pieejamās informācijas dublēšanas, par finanšu datu pamatavotu nosakot VIS, par kurā 

pieejamiem datiem iestādes sniedz analīzi vairākos būtiskos ES fondu ieviešanas 

aspektos, vienlaikus sniedzot informāciju par problēmjautājumiem, secinājumus un 

atgriezenisko saiti par iepriekš izteiktajām rekomendācijām;  

2) samazināt atbildīgo iestāžu un citu institūciju ziņojumu iesniegšanas biežumu, 

līdzšinējo ES fondu uzraudzībā pastāvējušo ceturkšņa atskaitīšanās ciklu aizstājot ar 

pusgada ciklu; 

3) atslogot atskaitīšanās sistēmu kopumā un mazinātu atskaitīšanās slodzi finansējuma 

saņēmējiem, papildinot noteikumus (pielikumos) ar projekta progresa pārskata 

standartveidlapu;   

4) vienkāršot kārtību attiecībā uz ziņojumu iesniegšanu, izskatīšanu, saskaņošanu un 

publiskošanu internetā;  

5) uzlabot atskaitīšanos par horizontālo prioritāšu ieviešanu, ziņojumu sadaļu par 

horizontālo prioritāšu ieviešanu aizstājot ar horizontālo politiku koordinējošo 

institūciju sagatavotu analītisku pārskatu apkopojumu par horizontālo prioritāšu 

īstenošanas progresu un rezultātiem, tādējādi nodrošinot konsolidētu un analītisku 

informāciju par ES fondu plānošanas dokumentos iekļautajām horizontālajām 

prioritātēm; 

6) precizēt ES  fondu īstenošanas izvērtēšanas kārtību attiecībā uz rekomendāciju 

ieviešanu. 

 

Ņemot vērā iepriekšminētās izmaiņas, pēc MK noteikumu projekta apstiprināšanas tiks 

ievērojami pilnveidota ES fondu līdzfinansēto projektu uzraudzība un izvērtēšana, padarot to 

mērķtiecīgāku, atsakoties no liekām birokrātiskām procedūrām un tādējādi atvieglojot gan 
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finansējuma saņēmēju, gan ES fondu vadībā iesaistīto institūciju darbu pie projektu 

ieviešanas. 

 

FM ir izstrādājusi arī jaunu MK noteikumu projekta redakciju par uzraudzības komitejas 

nolikumu (izsludināts Valsts sekretāru š.g. 18.jūnija sanāksmē). MK noteikumu projekts 

paredz: 

1) Vienkāršot informācijas apmaiņas kārtību starp uzraudzības komitejā pārstāvētajām 

institūcijām un Finanšu ministriju kā uzraudzības komitejas sekretariātu. MK 

noteikumu projektā iestrādātās normas paredz informācijas apmaiņu, izmantojot 

elektroniskā pasta iespējas, kā arī ievietojot informāciju oficiālajā uzraudzības 

komitejas tīmekļa adresē komitejas.esfondi.lv; 

2) Precizēt tās institūcijas, kas darbojas uzraudzības komitejas sastāvā kā komitejas 

locekļi ar balsstiesībām, kā arī precizēt tās institūcijas, kas darbojas Uzraudzības 

komitejas sastāvā kā komitejas locekļi ar padomdevēja tiesībām; 

3) Precizēt kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienestā tiek sniegta informācija par 

Uzraudzības komitejas locekļiem ar balsstiesībām, ņemot vērā likuma „Par interešu 

konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta 22 daļā noteikto; 

4) Precizēt kārtību, kādā uzraudzības komitejas dalībnieki var iesniegt papildus 

jautājumus, iekļaušanai uzraudzības komitejas darba kārtībā, nosakot stingrākus 

termiņu ierobežojumus, kā arī papildus iekļaujamā jautājuma saskaņojumu ar vadošo 

iestādi.  

Ņemot vērā iepriekšminēto, pēc jaunās MK noteikumu redakcijas apstiprināšanas tiks 

optimizēts ES fondu vadībā iesaistīto institūciju darbs uzraudzības komitejā, vienkāršojot 

informācijas apmaiņu un tādējādi paātrinot potenciālajiem projektu iesniedzējiem svarīgo 

dokumentu apriti. 

FM ir izstrādājusi jaunu MK noteikumu redakciju par kārtību, kādā ziņo par ES struktūrfondu 

un Kohēzijas fonda ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, pieņem pārvaldes lēmumu par 

piešķirtā finansējuma izlietojumu un atgūst neatbilstošos izdevumus (izsludināts Valsts 

sekretāru š.g. 16.jūlija sanāksmē). Salīdzinot ar līdzšinējiem MK 2007.gada 17.jūlija 

noteikumiem Nr.500, „Kārtība, kādā ziņo par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas 

fonda ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, pieņem pārvaldes lēmumu par piešķirtā 

finansējuma izlietojumu un atgūst neatbilstošos izdevumus”, MK noteikumu projekts paredz 

šādas izmaiņas: 

1) Noteikt, ka ceturkšņa ziņojumu par neatbilstību saskaņā ar Komisijas 2006.gada 

8.decembra Regulas (EK) Nr.1828/2006, kas paredz noteikumu par to, kā īstenot 

padomes Regulu (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas 

Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības 

fondu 4.iedaļas 28.panta 1.punktu, 29.pantu un 30.panta 1.punktu sagatavo atbildīgā 

iestāde vai sadarbības iestāde, kas ar finansējuma saņēmēju noslēgusi civiltiesisko 

līgumu vai vienošanos par projekta ieviešanu. Attiecīgi vadošā iestāde (FM), revīzijas 

iestāde, sertifikācijas iestāde un maksājumu iestāde sniedz tikai informāciju 

attiecīgajai sadarbības iestādei vai atbildīgajai iestādei, kas ar finansējuma saņēmēju 

noslēgusi civiltiesisko līgumu vai vienošanos par projekta ieviešanu, par tās 

kompetencē konstatēto neatbilstību; 

2) Tāpat noteikumu projekts paredz būtiskas izmaiņas attiecībā uz neatbilstoši veikto 

izdevumu atgūšanas kārtību no valsts iestādēm, nosakot, ka turpmāk neatbilstoši 

veikto izdevumu atmaksa netiek segta no budžeta apakšprogrammas "Finansējums ES 
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politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un 

pasākumu īstenošanai"; 

3) Papildus MK noteikumu projekts paredz tehniska rakstura precizējumus pielikumā 

„Ceturkšņa ziņojums par neatbilstību saskaņā ar Komisijas regulas (EK) Nr. 

1828/2006 4.iedaļas 28.panta 1.punktu, 29.pantu un 30.panta 1.punktu” 

Ņemot vērā iepriekšminētās izmaiņas, pēc jaunās MK noteikumu redakcijas apstiprināšanas 

tiks optimizēta darba prakse un informācijas aprite starp vadošo iestādi (FM), revīzijas iestādi, 

sertifikācijas iestādi, kā arī atbildīgajām iestādēm un sadarbības iestādēm, tādējādi novēršot 

funkciju dublēšanos. Līdztekus tiks ieviesti papildus finanšu disciplīnas pasākumi tām valsts 

iestādēm, kas īsteno ES fondu projektus, tādējādi veicinot atbildīgāku un pārdomātāku ES 

fondu finansēto projektu īstenošanu. 

FM ir izstrādājusi jaunu redakciju MK noteikumiem par kārtību, kādā vadošā iestāde (FM), 

sertifikācijas iestāde, sadarbības iestāde vai atbildīgā iestāde veic pārbaudi ES struktūrfondu 

un Kohēzijas fonda finansētā projekta īstenošanas vietā (izsludināti Valsts sekretāru š.g. 

16.jūlija sanāksmē). Salīdzinot ar pašreiz spēkā esošo normatīvo regulējumu šajā jautājumā, 

MK noteikumu projekts paredz: 

1) projektiem, kuru īstenošanai ir paredzēts mazāk nekā viens gads, risku izvērtējumu 

veikt ne biežāk kā reizi gadā; 

2) nepieciešamības gadījumā veikt pārbaudi arī ātrāk nekā otrajā gadā pēc pēdējā 

maksājuma veikšanas ES fondu finansējuma saņēmējam. Tāpat  šajā gadījumā tiks 

veikta arī atkārtota pārbaude; 

3) pārbaudēs, kuras tiek veiktas pēc pēdējā maksājuma finansējuma saņēmējam, 

pārbaudīt arī publicitātes prasību ievērošana ES fondu projektu īstenošanas vietā; 

4) noteikt gala termiņu, līdz kuram atbildīgajām un sadarbības iestādēm vadošajā iestādē 

jāiesniedz pārbaužu projektu īstenošanas vietās kārtējā gada plāns. 

Ņemot vērā iepriekšminēto, pēc MK noteikumu apstiprināšanas tiks atvieglots 

administratīvais darbs riska izvērtējuma veikšanā, kā arī projektu pārbaužu veikšanā, tādējādi 

optimizējot līdzšinējās darba prakses un atvieglojot finansējuma saņēmējam ES fondu 

līdzfinansēto projektu ieviešanu. 

Līdztekus iepriekšminētajiem normatīvo aktu grozījumiem, FM izstrādā grozījumus šādos 

normatīvajos aktos: 

1)  MK 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.419 „Kārtība, kādā ES struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu 

sagatavošanu un šo fondu ieviešanu”. Ar grozījumiem šajos MK noteikumos tiek 

plānots ieviest netiešo izmaksu nemainīgo likmi administratīvajām izmaksām, tādējādi 

dodot iespēju finansējuma saņēmējam neiesniegt izdevumus pamatojošos dokumentus 

par izmaksām, kas radušās projekta administrēšanas gaitā, kā arī atvieglot iepirkuma 

pirmspārbaužu veikšanu un aktualizēt makroekonomiskos pieņēmumus un prognozes, 

kas tiek izmantotas, izvērtējot projekta izmaksas un ieguvumus. 

2) Ar grozījumiem minētajos MK Nr.418  noteikumos plānots ieviest papildu finanšu 

disciplīnas pasākumus, nodrošinot atbildīgu finanšu līdzekļu izmantošanu, kā arī 

neizmantotā finansējuma atgriešanu valsts budžetā citu projektu finansēšanai. 

http://pro.nais.lv/naiser/esdoc.cfm?esid=32006R1828
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3.3. Pārējie ES fondu ieviešanas sistēmas vienkāršošanas un 

optimizēšanas pasākumi 

FM ir izstrādājusi informatīvo ziņojumu „Par priekšlikumiem ES fondu apguves 

vienkāršošanai un ES fondu vadības nodrošināšanā iesaistīto institūciju darbības 

pārskatīšanu”. Informatīvajā ziņojumā kā galvenā sadaļa un pastāvīgi veicamais darbs 

neatkarīgi no citiem apsvērumiem ir apkopots gan līdzšinēji paveiktais darbs pie ES fondu 

ieviešanas sistēmas vienkāršošanas, gan arī apkopoti turpmāk paredzētie vienkāršošanas 

pasākumi, norādot arī to ieviešanas termiņu. Līdztekus iepriekšminētajam informatīvajā 

ziņojumā ir iekļauti priekšlikumi ES fondu vadības nodrošināšanā iesaistīto institūciju 

optimizēšanai, piedāvājot samazināt ES fondu vadības nodrošināšanā iesaistīto sadarbības 

iestāžu skaitu.  

Sadarbībā ar SIA „PricewaterhouseCoopers” FM norisinās darbs pie ES fondu finanšu 

vadības un kontroles sistēmas efektivitātes izvērtēšanas. Ar SIA „PricewaterhouseCoopers” 

izvērtējumu plānots: 

1) noteikt pieļaujamās kļūdas līmeni (apjomu), zem kura neatbilstību un kļūdas 

novēršanas procedūra nav finansiāli efektīva; 

2) sagatavot priekšlikumus grozījumiem tiesību aktos un citos dokumentos. 

Nosakot pieļaujamās kļūdas līmeni normatīvajos aktos, tiktu būtiski atvieglota projektu 

administrēšana, kā arī optimizēts ES fondu vadības nodrošināšanā iesaistīto institūciju darbs, 

ļaujot tām nepatērēt nesamērīgi lielus laika un cilvēku resursus nelielu kļūdu administrēšanai. 

Izvērtējuma noslēguma ziņojums tiks sagatavots līdz š.g. 3.ceturksnim, kad arī tiek plānots 

par izvērtējuma rezultātiem informēt MK.  

4. Fizisko indikatoru izpildes uzraudzības mehānisms 
Lai realizētu fizisko indikatoru uzraudzību un novērtētu tautsaimniecībā svarīgākos rādītājus 

atbilstoši Latvijas ekonomikas stabilizācijas un izaugsmes atjaunošanas programmas 

ieviešanas rīcības plānam, kā arī ES fondu plānošanas dokumentiem kopumā, FM ir 

paredzējusi sniegt MK pilnu informāciju par fizisko indikatoru apguvi vienu reizi gadā, 

vienlaicīgi nodrošinot, ka MK regulāri tiek informēts par galveno ES fondu apguves rādītāju 

izpildi ar ziņojumiem Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai. 

 

ES fondu realizēto projektu sociālekonomiskās atdeves novērtēšanai katram ES fondu 

pasākumam ir definēti uzraudzības rādītāji. Iznākuma rādītāji raksturo to, kas konkrēti 

projektos ir izdarīts (piemēram, uzceltas būves, apmācīti bezdarbnieki u.tml.), rezultāta 

rādītāji norāda uz izmaiņām nozarē, kas radušās investīciju rezultātā, savukārt ietekmes 

rādītāji norāda uz šo investīciju ietekmi un tautsaimniecību. Tautsaimniecībai nozīmīgākie 

rādītāji plānošanas dokumentos tikuši definēti kā prioritārie rādītāji. Atsevišķi sasniedzamie 

ietekmes rādītāji ir izvirzīti arī ES fondu horizontālajām prioritātēm. Informācija par 

sasniegtajiem rādītājiem tiek apkopota gan no projektu līmeņa – projektu progresa un 

noslēguma pārskatiem, gan ar pētījumu un izvērtējumu palīdzību.  

 

Darbības programmās visiem rādītājiem ir noteiktas sasniedzamās mērķa vērtības 

2009.gadam un 2013.gadam. Lai laicīgi novērtētu sasniegto progresu attiecībā pret šiem 

mērķiem, informācija par sasniegtajiem rādītājiem tiks apkopota un analizēta reizi pusgadā. 

FM ir izstrādājusi un 4.jūnijā izsludinājusi Valsts sekretāru sanāksmē MK noteikumu Nr.483 

„ES fondu uzraudzības un izvērtēšanas kārtība” grozījumu projektu. Viens no galvenajiem 

noteikumu projekta uzdevumiem ir pilnveidot fizisko rādītāju uzraudzības un analīzes 

kvalitāti. Noteikumu projekts paredz, ka divas reizes gadā par ES fondu aktivitāšu ieviešanu 

atbildībās iestādes sniegs FM detalizētu analīzi par sasniegtajiem rādītājiem, šo sasniegto 
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rādītāju savstarpējām sakarībām ES fondu prioritārās atbalsta jomas ietvaros un kontekstā ar 

konkrētās nozares vispārējās attīstības tendencēm, sasniegto rādītāju saistību ar ieguldītajiem 

finanšu resursiem, sasniegto rādītāju analīzi teritoriālā griezumā, kā arī detalizētu lielo 

projektu progresa analīzi. Šīs izmaiņas MK noteikumos ļaus sistemātiski apkopot analīzi par 

ES fondu investīciju atdevi, sniegto labumu Latvijas tautsaimniecībai un kvalitatīvi par to 

atskaitīties par to gan MK, EK, Saeimai, uzraudzības komitejai, sabiedrībai un citiem.  

 

Balstoties uz atbildīgo iestāžu sniegto analīzi, papildus pilnai informācijai vienu reizi gadā 

FM turpmāk divas reizes gadā informatīvajos ziņojumos par ES fondu apguvi iekļaus 

informāciju par būtiskākajiem katras darbības programmas prioritāšu līmenī noteiktajiem un 

sasniegtajiem rādītājiem un vērtējumui par to, ko šis sasniegtais fiziskais progress devis vai 

potenciāli dos Latvijas tautsaimniecībai, tai skaitā par novirzēm no plānotā un vēlamā, 

nepieciešām korekcijām vai veicinošiem pasākumiem. 

 

Līdz šim datiem par sasniegtajiem uzraudzības rādītājiem ir informatīvs raksturs. Šie dati tiks 

izmantoti, lai vērtētu plānošanas un īstenošanas panākumus un kļūdas – to, kā sasniegti 

aktivitāšu un prioritārie mērķi, kādi ir nepieciešamie uzlabojumi kādā konkrētā investīciju 

jomā vai ES fondu sistēmā kopumā un tamlīdzīgi. Rādītāju nesasniegšana ne programmas, ne 

projektu līmenī nav saistīta ar finanšu sankcijām. Arī turpmāk netiek plānots rādītāju 

sasniegšanu tiešā veidā sasaistīt ar finansējuma piešķiršanu vai nepiešķiršanu (atbildīgās vai 

sadarbības iestādes slēdzot līgumus par projekta ieviešanu, protams, paredz skaidrus 

rezultātus, kas jāsasniedz, lai varētu pretendēt uz finansējuma atmaksu, bet šie projekta 

rezultāti ne vienmēr sakrīt ar plānošanas dokumentos noteiktajiem rezultāta rādītājiem), tomēr 

rādītāju izpilde un investīciju sociālekonomiskā atdeve turpmāk varētu būt viens no 

kritērijiem, lemjot par ierobežoto valsts budžeta resursu sadali starp ministrijām, kas 

atbildīgas par ES fondu aktivitāšu ieviešanu.  

 

5. Turpmākā informatīvo ziņojumu izstrāde 
 

Nākamais informatīvais ziņojums par ES fondu apguvi 2009.gada 3.ceturksnī tiks iesniegts 

Minstru kabinetā apstiprināšanai līdz š.g. 11.novembrim. 
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