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Finanšu ministrijas informat īvais ziĦojums par Eiropas Savienības finanšu resursu 
(strukt ūrfondu un Kohēzijas fonda) apguvi 

 
Šajā ziĦojumā ir ietverta informācija par ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda īstenošanas 
gaitu par 2005.gada 4.ceturksni no 2005.gada 1.oktobra līdz 2005.gada 31.decembrim. 
Iepriekšējais Finanšu ministrijas sagatavotais informatīvais ziĦojums skatīts Ministru kabineta 
2005.gada 22.novembra sēdē.  
 
1. ES struktūrfondu apguve 
 
1.1. ES struktūrfondu (SF) apguves finanšu progress 
 
Uz 31.12.2005. SF projektiem piesaistītais finansējums atbilst ~69% no kopējā pieejamā SF 
finansējuma. SF finansējuma saĦēmējiem izmaksāti 13,8% no kopējā pieejamā SF 
finansējuma, līdz ar ko salīdzinājumā ar iepriekšējā ceturkšĦa rezultātiem šis rādītājs ir 
palielinājies par 5 procentu punktiem. Vislielākais finansējums izmaksāts Eiropas 
Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) līdzfinansētajiem projektiem (47,9% 
no pieejamā SF finansējuma) un Zivsaimniecības Vadības finansēšanas instrumenta (ZVFI) 
līdzfinansētajiem projektiem (32,8%). SF finansējuma atmaksas no Eiropas Komisijas 
pieprasītas par 8,3% no kopējā valstij piešėirtā finansējuma, kas ir par 2,9 procentu punktiem 
vairāk nekā iepriekšējā ceturksnī. Šajos rādītājos dalījumā pa SF vislielākais progress 
vērojams ELVGF ietvaros – atmaksās pieprasīti 32% no SF piešėīruma (par 8,2 procentu 
punktiem vairāk salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni), un ZVFI ietvaros – 27,5% no 
piešėīruma (par 5,1 procentu punktu vairāk nekā iepriekšējā ceturksnī). 
Uz 31.12.2005. izlietoti ~90,4% no 2005.gadā valsts budžetā plānotā SF finansējuma, t.sk. 
99,99% ELVGF un 100% ZVFI ietvaros. Izlietoti 99,45% no valsts speciālajā budžetā 
plānotajiem Eiropas Sociālā fonda līdzekĜiem. Izvērstu SF finanšu progresu skatīt pielikuma 
tabulās Nr.1-4. 
 
1.2. ES struktūrfondu aktivit āšu īstenošanas gaita 
 
1.2.1. Eiropas Reăionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansēto projektu ieviešanas progress: 
 
Pārskata periodā divās ERAF vadības komitejās saskaĦota virkne grozījumu SF nacionālajās 
programmās un atklāta konkursa vadlīnijās.  
28.11.2005. noslēdzās projektu pieteikumu iesniegšana atklātajā konkursā Publisko interneta 
pieejas punktu attīstība. Konkursa ietvaros iesniegti 28 projektu pieteikumi, kuru kopējais 
pieprasītais SF finansējums sastāda LVL 2,5 milj., kas 1,7 reizes pārsniedz pieejamo ERAF 
finansējumu. SaskaĦā ar Reăionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas iesniegto laika 
grafiku projektu pieteikumu vērtēšana tiks pabeigta 2006.gada aprīlī, līdz ar to 2006.gada 
maijā varēs uzsākt līgumu slēgšanu par projektu īstenošanu.  
21.11.2005. noslēdzās projektu pieteikumu iesniegšana atklātajā konkursā Siltumapgādes 
sistēmu modernizācija atbilstoši vides prasībām. Konkursa ietvaros ir iesniegti 68 projektu 
pieteikumi par kopējo ERAF finansējuma apjomu LVL 18,7 milj., kas aptuveni 3 reizes 
pārsniedz pieejamo.  



 

FMzino_260106; “Par Eiropas Savienības finanšu resursu (struktūrfondu un Kohēzijas fonda) apguvi” 

2 

16.12.2005.  izsludināts atklātais konkurss Dalītās atkritumu vākšanas punktu izveide.  
Turpinās projektu pieteikumu vērtēšana atklāta konkursa Atbalsts lietišėajiem pētījumiem 
valsts zinātniskajās institūcijās ietvaros, un Izglītības un zinātnes ministrija 2006.gada 
februārī to plāno pabeigt un iesniegt projektu sarakstus saskaĦošanai ERAF vadības komitejā. 
Tāpat projektu pieteikumu vērtēšana turpinās atklātajā konkursā Kultūras un vēstures 
mantojuma efektīva izmantošana tūrismā. 
 
1.2.2. Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzfinansēto projektu ieviešanas progress: 
 
Pārskata periodā notikušas divas ESF vadības komitejas sanāksmes, kurās  ESF atbalsta 
saĦemšanai iesniegti un ESF vadības komitejā saskaĦoti 6 projektu pieteikumi par Eiropas 
Sociālā fonda finansējumu LVL 41 185  apmērā. Noslēgusies projektu pieteikumu 
pieĦemšana ESF atklātu projektu konkursos Profesionālās orientācijas un konsultēšanas 
pasākumi izglītības iestādēs, Darba prakšu vietu nodrošināšana jauniešiem bezdarbniekiem, 
Atbalsts darba tirgus pētījumu veikšanai un grantu shēmu projektu konkursos Sociālā darba 
speciālistu apmācības, Profesionālās rehabilitācijas programmu attīstība un ieviešana. 
Turpinās projektu pieteikumu pieĦemšana ESF grantu shēmas projektu konkursā Atbalsts 
nodarbināto kvalifikācijas celšanai, pārkvalifikācijai un tālākizglītībai. 
 
1.2.3.Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) virzības daĜas 
līdzfinansēto projektu ieviešanas progress: 
 
Kopumā pārskata periodā ELVGF virzības daĜas atbalsta saĦemšanai tika iesniegti 142 
projektu pieteikumi par publiskā finansējuma kopējo summu LVL 3,32 milj. Pārskata periodā 
ELVGF vadības komitejā tika saskaĦoti 137 projektu pieteikumi par publiskā finansējuma 
kopējo summu LVL 3,24 milj. Noslēgti 94 līgumi par sabiedriskā finansējuma summu LVL 
3,13 milj. Atsākta projektu pieteikumu pieĦemšana ELVGF virzības daĜas atklātu projektu 
konkursos Ieguldījumi mežistrādes, koksnes pirmapstrādes un tirdzniecības uzlabošanā un 
racionalizācijā un Mežsaimniecības ugunsdrošības profilaktisko pasākumu ieviešana. Uz 
laiku pārtraukta atklāta projektu konkursa pieteikumu pieĦemšana šādās ELVGF virzības 
daĜas aktivitātēs: 
- Investīcijas jaunu iekārtu, aprīkojuma, informācijas tehnoloăiju un programmu 

nodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai, kas paredzēti lauksaimniecības produktu 
ražošanai (tajā skaitā iepakošanai, ražošanas atkritumu pārstrādei), 

- Lauksaimniecības produktu pārstrādes būvju jaunbūve, rekonstrukcija un renovācija un 
nepieciešamo būvmateriālu iegāde, 

- Ieguldījumi mežizstrādes, koksnes pirmapstrādes un tirdzniecības uzlabošanā un 
racionalizācijā. 

Joprojām nav apstiprināta un uzsākta ELVGF līdzfinansētās nacionālās programmas 
Integrētās lauku attīstības izmēăinājuma stratēăijas īstenošana. Līdz 2006.gada februārim 
Zemkopības ministrijai ir uzdots uzsākt šīs nacionālās programmas īstenošanu. Ja līdz 
minētajam termiĦam īstenošana nebūs uzsākta – sniegt priekšlikumus par finansējuma pārdali. 
Līdz šim Vienotā programmdokumenta pasākumā Vietējās kapacitātes attīstīšana (LEADER+ 
veida pasākumi) kopumā bija vērojama problēma ar iepirkuma procedūras ievērošanu, taču 
šobrīd tiek veikti visi nepieciešamie pasākumi, lai to varētu sekmīgi ieviest. 
 
1.2.4. Zivsaimniecības Vadības finansēšanas instrumenta (ZVFI) līdzfinansēto projektu 
ieviešanas progress: 
 
Pārskata periodā ZVFI atbalsta saĦemšanai iesniegti un ZVFI vadības komitejā saskaĦoti 18 
projektu pieteikumi par publiskā finansējuma kopējo summu LVL 1,98 milj. Noslēgti 14 
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līgumi par sabiedriskā finansējuma summu LVL 1,56 milj. 01.12.2005. SF uzraudzības 
komitejas sanāksmē tika atbalstīts priekšlikums pārdalīt finansējumu starp ZVFI pasākumiem 
Zvejas intensitātes sabalansēšana un Piekrastes zvejas attīstība, sociāli ekonomiskie 
pasākumi, jaunu noieta tirgu apgūšanas veicināšana un atbalsts ražotāju organizācijām. 
Grozījumu rezultātā Zvejas intensitātes sabalansēšana sabiedriskais finansējums ir 
palielinājies par LVL 3,69 milj. Savukārt atklātu projektu konkursu Atbalsts ražotāju 
organizācijām nevarēja izsludināt, jo nebija izstrādāti nepieciešamie normatīvie akti. 
17.11.2005. valsts sekretāru sanāksmē ir izsludināts Ministru kabineta noteikumu projekts 
„K ārtība, kādā struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumenta 
„Piekrastes zvejas attīstība, sociāli ekonomiskie pasākumi, noieta tirgus veicināšana un 
atbalsts ražotāju organizācijām” aktivitātes „Atbalsts ražotāju organizācijām” ieviešanu, 
finanšu kontroli un auditu” augstākminētās aktivitātes ieviešanai. Pēdējais konkursa 
izsludināšanas termiĦš ir 30.03.2006. 
 
 
2. Kohēzijas fonda apguve 
 
2.1. Kohēzijas fonda apguves finanšu progress 
 
Uz 31.12.2005. ir apstiprināti projekti par 656,1 milj. eiro jeb 92,31% no Kohēzijas fondam 
pieejamā finansējuma. No Eiropas Komisijas saĦemti 154,3 miljoni eiro (29,08% no Latvijai 
apstiprinātā Kohēzijas fonda finansējuma 2000.-2006.gadā, kas ir par 3.2 procentu punktiem 
vairāk nekā 2005.gada 3.ceturksnī), savukārt projektu izpildītājiem noslēgto līgumu ietvaros 
izmaksāti 116,8 milj. eiro (22,02% no finansējuma). Izvērstu Kohēzijas fonda finanšu 
progresu skatīt pielikumā tabulās Nr.5-6. 
 
2.2. Kohēzijas fonda projektu īstenošana 
 
Pārskata periodā Eiropas Komisija apstiprinājusi 8 jaunus Kohēzijas fonda projektus par 
125,59 milj. eiro no Kohēzijas fonda finansējuma: 

1. Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveide, I kārta, 
2. Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, III kārta,  
3. Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Piejūras reăionā, 
4. PievadceĜu rekonstrukcija Ventspils ostas termināliem,  
5. Lidostas "Rīga" skrejceĜa pagarinājuma un apgaismojuma sistēmas 

rekonstrukcija, 
6. Tehniskā palīdzība Satiksmes ministrijai,  
7. Liepājas ostas pievedceĜu rekonstrukcija, 
8. Tehniskā palīdzība Kohēzijas fonda vadošajai iestādei Latvijā.  

 
Projekta Tehniskā palīdzība Kohēzijas fonda vadošajai iestādei Latvijā ietvaros 2005.gada 
20.oktobrī notika Kohēzijas fonda uzraudzības komitejas 3.sanāksme Jūrmalā. Uzraudzības 
komitejas laikā tika apspriestas galvenās problēmas projektu ieviešanā. Uzraudzības 
komitejas dalībnieki klātienē iepazinās arī ar darbu norisi Kohēzijas fonda finansētajā projektā 
Ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Rīgā. 
Tehniskās palīdzības projekta finanšu līdzekĜus 2005.gada 4.ceturksnī sāka izmantot šādās 
jomās: Kohēzijas fonda projektu vadības un kontroles sistēmas izvērtēšana, konsultācijas par 
iepirkumu jautājumiem, tirgus analīzes par projektā izvirzīto mērėu realizēšanai nepieciešamo 
resursu pieejamību vietējā un Eiropas Savienības tirgū veikšana, tiesiskās bāzes 
pilnveidošana, lai nodrošinātu kontroles funkcijas veikšanu Kohēzijas fonda projektiem 
atbilstoši Eiropas Komisijas prasībām.  
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Pārskata periodā pabeigti trīs vides nozares projekti – Ūdens apgādes un kanalizācijas 
pakalpojumu attīstība Ventspilī, par kuru tiek gatavots noslēguma ziĦojums, Cieto sadzīves 
atkritumu apsaimniekošana Ventspilī un Sadzīves atkritumu apsaimniekošana ZiemeĜvidzemes 
reăionā, par kuriem noslēguma ziĦojumi jau ir iesniegti Finanšu ministrijā. Tiek veikta četru 
posmu rekonstrukcija Via Baltica autoceĜu koridorā par kopējām izmaksām 85 milj. eiro. 
Augustā uzsākta Saulkrastu apvedceĜa būvniecība uz Latvijas valsts galvenā Latvijas autoceĜa 
A1 no 21.05 km (Lilaste) līdz 40.57 km (Skulte). Projekta ietvaros paredzēta 20 km gara 
jauna autoceĜa posma izbūve. Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 97,9 miljoni eiro. 
17.10.2005. Eiropas Komisijā iesniegti iespējamie grozījumi projektos par kopējo summu 
58,7 miljoni eiro. Eiropas Komisija 2005. gada oktobrī izteica viedokli, ka Latvijai pieejamā 
finansējuma ietvaros izskatīs iespēju piešėirt finansējumu iepriekš minētajiem grozījumiem. 
 
Secinājumi par ieviešanas statusu: 
Situācija projektu īstenošanā vērtējama apmierinoši. Ir pabeigta daĜa projektu, bet atsevišėu 
projektu uzsākšana ir aizkavējusies par diviem gadiem. Pašreiz galvenās problēmas to 
uzsākšanā ir atrisinātas un nav gaidāms, ka tiks apdraudēta Latvijai piešėirtā finansējuma 
apguve no Kohēzijas fonda līdzekĜiem. Vairāku Kohēzijas fonda projektu ieviešana saskaĦā 
ar Eiropas Komisijas lēmumiem vai finanšu memorandiem ir paredzēta līdz 2008.-
2009.gadam.  
Kā ziĦots iepriekš, galvenā problēma vides un transporta nozares projektu ieviešanā ir būtisks 
cenu pieaugums būvniecības sektorā, kas ir sadārdzinājis lielāko daĜu projektu, kuri plānoti un 
uzsākti iepriekšējos gados. Būtiskais cenu pieaugums skaidrojams gan ar degvielas cenu, gan 
būvmateriālu cenu straujo kāpumu, kā arī darbaspēka izmaksu pieaugumu, ko noteicis 
kopējais pieprasījuma pieaugums būvniecības sektorā. Risinājums tiks meklēts, izskatot katru 
gadījumu atsevišėi – vai nu palielinot finansējumu, vai arī samazinot veicamo darbu apjomu 
atsevišėos projektos un tādējādi izmantojot pāri palikušos līdzekĜus. 
 
 
3. Citi ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda apguves jautājumi  
 
3.1. Normatīvo aktu izstrāde ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda ietvaros 
 
ES SF un Kohēzijas fonda vadības likumi 
08.12.2005. Saeima pieĦēma „Eiropas Savienības struktūrfondu vadības likumu” un „Eiropas 
Savienības Kohēzijas fonda projektu vadības likumu”, kuri stājās spēkā š.g. 1.janvārī. 
Eiropas Savienības struktūrfondu vadības likumā noteikto MK noteikumu pieĦemšanas 
termiĦš ir 01.07.2006. 
 
Noteikumi par Kohēzijas fonda ietvardokumentu  
09.01.2006. Ministru kabineta sēdē izskatīti noteikumi par Kohēzijas fonda ietvardokumentu.  
 
3.2. Struktūrfondu finansējuma pārdale 
 
01.12.2005. Daugavpilī notika SF uzraudzības komitejas sanāksme, kurā tika izvērtēts SF 
ieviešanas progress. Uzraudzības komiteja neatbalstīja Finanšu ministrijas priekšlikumu 
pārdalīt finansējumu no „pasīvajām” struktūrfondu aktivitātēm uz tām, kurās pieejamie 
līdzekĜi jau ir apgūti vai projekti pieteikti par lielāku finansējumu nekā konkrētajā aktivitātē 
pieejams. Satiksmes ministrijas ERAF nacionālajai programmai Informācijas un sakaru tīklu 
attīstība ăeogrāfiski attālinātajās teritorijās, paplašinot augstas kvalitātes platjoslas tīklus 
(par 5,7 milj. latu jeb 8 milj. eiro) un Ekonomikas ministrijas ESF grantu shēmai 
Konsultācijas komercdarbības un pašnodarbinātības uzsācējiem (par 3,4 milj. latu jeb 4.8 
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milj.eiro) nav izstrādāta nepieciešamā dokumentācija, savukārt Ekonomikas ministrijas ESF 
grantu shēmas Nodarbināto personu pārkvalifikācijas veicināšana (par 5,6 milj. latu jeb 8 
milj. eiro) ietvaros netiek iesniegti struktūrfondu projektu pieteikumi. Visās trijās minētajās 
aktivitātēs Finanšu ministrija ierosināja veikt finansējuma pārdali. SF uzraudzības komitejā 
tika pieĦemts lēmums Satiksmes un Ekonomikas ministrijām līdz 06.01.2006. veikt 
nepieciešamos darbus, lai līdzekĜi tiktu novirzīti aktivitātēs paredzētajiem mērėiem.  
Bez tam SF uzraudzības komiteja uzdeva ar termiĦu līdz 06.01.2006.: 
- Reăionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai un Īpašu uzdevumu ministra 

elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātam, kā arī citām nozaru ministrijām iesniegt 
priekšlikumus par ERAF nacionālās programmas Informācijas un sakaru tīklu attīstība 
ăeogrāfiski attālinātajās teritorijās, paplašinot augstas kvalitātes platjoslas tīklus finanšu 
līdzekĜu pārdali uz citām ERAF aktivitātēm, kas būtu izmantojami gadījumā, ja Satiksmes 
ministrija termiĦā (līdz 06.01.2006.) neizstrādā SF nacionālo programmu atbilstoši SF 
vadības, valsts atbalsta un iepirkuma normatīvajiem aktiem un neiesniedz saskaĦojumu no 
reăionu pārstāvjiem, Reăionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas, Īpašu uzdevumu 
ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta, Finanšu ministrijas Komercdarbības 
atbalsta kontroles departamenta un Iepirkumu uzraudzības biroja; 

- par ESF ieviešanu atbildīgajām ministrijām – Labklājības ministrijai, Izglītības un 
zinātnes ministrijai un Ekonomikas ministrijai – sagatavot informāciju par līdzekĜu 
apguves papildu iespējām to pārziĦā esošajās aktivitātēs, kā arī par iemesliem, kādēĜ to 
pārziĦā esošajās aktivitātēs pieejamo finansējumu nav iespējams apgūt; 

- SF uzraudzības komitejas locekĜiem Finanšu ministrijā iesniegt ar faktoloăisko 
informāciju pamatotus priekšlikumus par papildu finanšu līdzekĜu nepieciešamību kādā no 
vienotā programmdokumenta pasākumiem, kur novirzīt minētos 14,7 miljonus latu (~20 
miljonus eiro). 

 
Līdz 06.01.2006. netika saĦemta pieprasītā analīze par Eiropas Sociālā fonda aktivitāšu 
ieviešanas progresu un ar ieviešanu saistītajām problēmām no Ekonomikas, Izglītības un 
zinātnes un Labklājības ministrijām. Labklājības ministrija minētajā termiĦā iesniedza tikai 
priekšlikumus par finansējuma pārdali Eiropas Sociālā fonda ietvaros. Attiecībā uz ERAF 
nacionālo programmu Informācijas un sakaru tīklu attīstība ăeogrāfiski attālinātajās 
teritorijās, paplašinot augstas kvalitātes platjoslas tīklu saĦemts Īpašu uzdevumu ministra 
elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta projektu pieteikumu saraksts bez pamatojuma. 
Tāpēc Finanšu ministrija ir atkārtoti aicinājusi līdz š.g. 6.februārim atbildīgās institūcijas 
iesniegt pieprasīto informāciju, lai varētu sagatavot kvalitatīvu priekšlikumu SF uzraudzības 
komitejai par finansējuma pārdali, par ko tiks sasaukta ārkārtas SF uzraudzības komitejas 
sanāksme. 
 
3.3. Reăionālais ES struktūrfondu apguves pētījums 
28.11.2005. publiskots Finanšu ministrijas un ANO Attīstības programmas Latvijā sadarbības 
projekta ietvaros īstenotais pētījums par SF līdzfinansēto projektu piesaisti Latvijas reăionos 
„ES struktūrfondi un teritoriju attīstība Latvijā”. Pētījuma mērėis – izzināt, kā SF projektu 
finansējums tiek piesaistīts Latvijas plānošanas reăioniem. Pētījums apliecina, ka ES fondu 
finansējuma sadalījums starp dažādām valsts teritorijas daĜām ir atbilstošs valsts izvēlētajai 
attīstības stratēăijai 2004.-2006.gadam – noris valsts kopējās konkurētspējas un izaugsmes 
veicināšana un līdzekĜu ieguldīšana tajās nozarēs un teritorijās, kur to izmantošana dod 
visātrāko ietekmi uz valsts ekonomikas izaugsmi. Tomēr pētījums arī norāda, ka Eiropas 
fondu sadalījums starp dažādām valsts teritorijas daĜām un reăioniem nav vienmērīgs. Tajā 
pašā laikā nav novērojama skaidra sakarība starp atsevišėas teritorijas daĜas labklājības un 
attīstības rādītājiem un attiecīgo fondu piešėīrumu. Fondu apguvē neveidojas situācija, ka 
mazāk attīstītā teritorija saĦem vislielāko finansējuma apjomu, bet nevar arī apgalvot, pretējo, 
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proti, ka visattīstītākais reăions absorbētu proporcionāli vislielāko finansējumu. Jāatzīmē, ka 
nozīmīgi mazāks ES struktūrfondu apjoms nonāk tajās valsts teritorijas daĜās, kur gan 
ekonomiskās aktivitātes, gan nodarbinātības, gan labklājības līmeĦa rādītāji ir vissliktākie. 
 
SF un Kohēzijas fonda finansējuma sadalījums pa reăioniem: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kohēzijas fonda finansējums vides un infrastruktūras projektiem dalījumā pa reăioniem: 

 
 
SF finansējuma sadalījums pa reăioniem: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4. Sabiedriskās domas pētījums par iedzīvotāju inform ētību par SF 
2005.gada oktobrī veikta sabiedriskās domas aptauja par iedzīvotāju informētību par SF. 
Pētījuma ietvaros tika aptaujāti dažādu reăionu un profesiju pārstāvji ar atšėirīgu izglītības 
līmeni un ienākumiem. Salīdzinot ar 2004.gada decembrī veikto pētījumu, sabiedrības 
informētībai par SF ir tendence palielināties, ko ilustrē zemāk esošie grafiki. 
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Jautājums: Kurus no šiem informācijas avotiem Jūs izmantojat, lai iegūtu informāciju 
par ES struktūrfondiem Latvijā? 
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