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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 Eiropas Savienības struktūrfondu un 
Kohēzijas fonda īstenošanas gaitu 2006.gada 2.ceturksnī no 2006.gada 1.aprīĜa 
līdz 2006.gada 30.jūnijam. Iepriekšējais Finanšu ministrijas sagatavotais 
informatīvais ziĦojums skatīts Ministru kabineta 2006.gada 16.maija sēdē 
(prot.Nr.27, 35.§). 
 
1. ES struktūrfondu apguve 
 
1.1. ES struktūrfondu (SF) apguves finanšu progress 
 
Uz 30.06.2006. SF vadības komitejās saskaĦoti projekti par ~76,68 % no kopējā 
pieejamā SF finansējuma. Vislielākais progress 2.ceturksnī minētajā rādītājā 
vērojams Zivsaimniecības Vadības finansēšanas instrumenta (ZVFI) ietvaros – 
74,83 % no pieejamā finansējuma, kas ir par 13,13 procentu punktiem vairāk 
nekā iepriekšējā ceturksnī. Jāatzīmē progress Eiropas Sociālā fonda (ESF) 
ietvaros – apstiprināti projekti par 80,39 % no pieejamā finansējuma, kas ir par 
11,08 procentu punktiem vairāk nekā iepriekšējā ceturksnī.  
 
SF finansējuma saĦēmējiem izmaksāti 19,26 % no kopējā pieejamā SF 
finansējuma, līdz ar ko salīdzinājumā ar iepriekšējā ceturkšĦa rezultātiem šis 
rādītājs ir palielinājies par 4,26 procentu punktiem. Eiropas Lauksaimniecības 
virzības un garantiju fonda virzības daĜas (ELVGF) līdzfinansētajiem projektiem 
izmaksāti 57,17 % no pieejamā SF finansējuma un ZVFI līdzfinansētajiem 
projektiem – 40,84 %, līdz ar ko salīdzinājumā ar rādītājiem iepriekšējā 
ceturksnī ELVGF ietvaros vērojams progress par 5,59 procentu punktiem, bet 
ZVFI ietvaros – par 5,66 procentu punktiem. Eiropas Reăionālās attīstības fonda 
(ERAF) un ESF projektiem izmaksātais finansējums attiecīgi atbilst 11,09 % 
(progress par 3,65 procentu punktiem) un 12,28 % (progress par 4,93 procentu 
punktiem) no attiecīgā SF kopējā piešėīruma.  
 
SF finansējuma atmaksas no Eiropas Komisijas pieprasītas par 15,33 % no 
kopējā valstij piešėirtā finansējuma, kas ir par 1,39 procentu punktiem vairāk 
nekā iepriekšējā ceturksnī. Šajā rādītājā dalījumā pa SF vislielākais progress 
vērojams ESF ietvaros – atmaksās pieprasīts par 4,12 procentu punktiem vairāk 
nekā iepriekšējā ceturksnī, līdz ar ko kopējais atmaksās pieprasītais apjoms ir 
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9,37 % no kopējā pieejamā ESF finansējuma. ELVGF ietvaros atmaksās 
pieprasīti 52,22 % no SF piešėīruma (par 3,67 procentu punktiem vairāk 
salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni), un ZVFI ietvaros – 35,67 % no 
piešėīruma (par 2,34 procentu punktu vairāk nekā iepriekšējā ceturksnī). ERAF 
ietvaros 2.ceturksnī Eiropas Komisijā nav iesniegti atmaksu pieprasījumi, un 
atmaksās pieprasītais apjoms saglabājies nemainīgs – 7,16% no ERAF 
piešėīruma. No Eiropas Komisijas valsts budžeta ieĦēmumos atgriezti 14,25 % 
(progress par 3,55 procentu punktiem) no piešėīruma. 
 
Uz 30.06.2006. no 2006.gadā valsts budžetā plānotā SF finansējuma 165,36 
milj. LVL izlietoti 28,52 %. Dalījumā pa fondiem tie ir attiecīgi 22,24 % ERAF, 
45,5 % ESF, 30,23 % ELVGF un 50,13 % ZVFI no valsts budžetā plānotajiem 
SF līdzekĜiem. Izvērstu SF finanšu progresu skatīt pielikuma tabulās Nr.1-5. 
 
1.2. SF ieviešanas gaita 
1.2.1. ERAF ieviešana 
1.2.1.1. ERAF atklāto projektu iesniegumu konkursu ieviešana 
Pārskata periodā ERAF vadības komitejā saskaĦots Izglītības un zinātnes 
ministrijas 42 apstiprināmo projektu iesniegumu saraksts atklāta konkursa 
Atbalsts lietišėajiem pētījumiem valsts zinātniskajās institūcijās ietvaros. 
Kopējais saskaĦoto projektu ERAF finansējums sastāda 4,83 milj. LVL. Līdz 
š.g. 27. jūnijam ir noslēgts 21 no 42 līgumiem ar projektu īstenotājiem. 
 
Š.g. 8.maijā noslēdzās projektu iesniegumu administratīvās atbilstības vērtēšana 
atklāta projektu konkursa Siltumapgādes sistēmu modernizācija atbilstoši vides 
prasībām un energoefektivitātes paaugstināšana gan siltumapgādes sistēmas 
ražošanas un sadales pusē, gan gala patērētāja pusē ietvaros ERAF 
līdzfinansējuma saĦemšanai. Konkursa ietvaros tika iesniegti 87 projektu 
iesniegumi, no kuriem 61 projektu iesniegums atbilda administratīvajiem 
vērtēšanas kritērijiem. Administratīvi atbilstošie projektu iesniegumi nosūtīti 
Ekonomikas ministrijas izveidotajai vērtēšanas komisijai tālākai izvērtēšanai. 
Administratīvās vērtēšanas kritērijiem neatbilstošajos projektu iesniegumos 
pieĜautās kĜūdas radušās, projektu iesniedzējiem pavirši izlasot konkursa 
nosacījumus un nepietiekami izvērtējot, vai iesniedzējs atbilst konkursa 
nosacījumos noteiktajam atbalsta saĦēmēju lokam, kā arī neuzmanības un 
paviršības dēĜ – projektu iesniegumiem netika pievienoti nepieciešamie 
pielikumi un pavaddokumenti, kas nepieciešami to saturiskai izvērtēšanai, vai 
arī pievienoti konkursa nosacījumiem neatbilstoši iesnieguma pielikumi un 
pavaddokumenti, projektu izmaksu aprēėinos pieĜautas aritmētiskas kĜūdas utt. 
 
Š.g. 16.maijā noslēdzās projektu iesniegumu pieĦemšana atklātā projektu 
konkursā Transporta sistēmas organizācijas optimizācija un satiksmes drošības 
uzlabojumi apdzīvotās teritorijās. Centrālajā finanšu un līgumu aăentūrā 
(CFLA) iesniegti 154 projektu iesniegumi, no kuriem jau 13 ir izvērtēti un atzīti 
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par administratīvi atbilstošiem. Šie iesniegumi ir nosūtīti Satiksmes ministrijai, 
kuras izveidotā vērtēšanas komisija veiks projektu iesniegumu vērtēšanu pēc 
kvalitatīvajiem un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem. Tāpat pārskata periodā 
projektu iesniegumu administratīvās atbilstības izvērtēšana turpinājās atklāta 
projektu konkursa Dalītās atkritumu vākšanas punktu izveide ietvaros. 
 
Atklāta projektu konkursa Publisko interneta pieejas punktu attīstība ietvaros 
turpinās administratīvi atbilstošo projektu iesniegumu izvērtēšana saskaĦā ar 
kvalitatīvajiem un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem Reăionālās attīstības un 
pašvaldību lietu ministrijā (turpmāk – RAPLM). Vērtēšanu plānots pabeigt jūlija 
beigās. Vērtēšana ir ieilgusi, jo RAPLM izveidotajai vērtēšanas komisijai bija 
papildus nepieciešams izvērtēt iespējamo projektu iesniegumu pārklāšanos ar 
ERAF nacionālās programmas Sabiedrisko informācijas un elektroniskas 
pārvaldes sistēmu attīstība ietvaros sniegto atbalstu.  
Atklāta projektu konkursa Kultūras un vēstures mantojuma efektīva izmantošana 
tūrisma attīstībā ietvaros noslēgusies projektu iesniegumu vērtēšana pēc 
kvalitātes un specifiskajiem kritērijiem Ekonomikas ministrijas izveidotajā 
vērtēšanas komisijā, un Ekonomikas ministrija gatavo administratīvos lēmumus 
un informāciju izskatīšanai ERAF vadības komitejā. 
 
1.2.1.2. ERAF grantu shēmu ieviešana 
UzĦēmēju projektu iesniegumu pieĦemšana pārtraukta šādās ERAF aktivitātēs: 
- Valsts reăionālās attīstības aăentūrā (turpmāk – VRAA): 

� š.g. 10. aprīlī pārtraukta projektu iesniegumu pieĦemšana atbalsta 
saĦemšanai grantu shēmā Atbalsts ieguldījumiem uzĦēmumu attīstībā 
īpaši atbalstāmajās teritorijās. VRAA ir iesniegti 282 projektu 
iesniegumi par kopējo sabiedriskā finansējuma summu 15,4 milj. LVL. 
Šobrīd norit grantu shēmas projektu vērtēšana. 

- Latvijas Investīciju un attīstības aăentūrā (turpmāk – LIAA): 
� š.g. 8. maijā pārtraukta projektu pieĦemšana grantu shēmā 

Infrastruktūras attīstībai nepieciešamo pieslēgumu izveide un 
rekonstrukcija, kurā projektu iesniegumu pieĦemšana bija atsākta š.g. 
20. martā. Pārskata periodā grantu shēmas atbalsta saĦemšanai tika 
iesniegti 3 projektu iesniegumi par kopējo sabiedriskā finansējuma 
summu 1,12 milj. LVL. Kopš grantu shēmas atkārtotas izsludināšanas 
atbalsta saĦemšanai ir iesniegti 7 projektu iesniegumi par kopējo 
sabiedriskā finansējuma summu 1,54 milj. LVL; 

� š.g. 10. maijā pārtraukta projektu iesniegumu pieĦemšana grantu 
shēmā Dalītās infrastruktūras izveide, kurā projektu iesniegumu 
pieĦemšana bija atsākta š.g. 20. martā. Pārskata periodā grantu shēmas 
atbalsta saĦemšanai tika iesniegti 6 projekti par kopējo sabiedriskā 
finansējuma summu 1,67 milj. LVL; 

� š.g. 15. maijā pārtraukta projektu iesniegumu pieĦemšana grantu 
shēmā Komercdarbības pilnveidošana atbilstoši starptautisko 
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standartu prasībām, kurā projektu iesniegumu pieĦemšana bija atsākta 
š.g. 20. martā. Pārskata periodā grantu shēmas atbalsta saĦemšanai tika 
iesniegti 57 projektu iesniegumi par kopējo sabiedriskā finansējuma 
summu 20,9 milj. LVL; 

� š.g. 30. jūnijā atbilstoši sākotnējiem nosacījumiem pārtraukta projektu 
iesniegumu pieĦemšana grantu shēmā Atbalsts jaunu produktu un 
tehnoloăiju attīstībai. Grantu shēmā projektu iesniegumu pieĦemšana 
tika uzsākta 2004.gada 12.augustā un kopumā grantu shēmas atbalsta 
saĦemšanai saĦemti 87 projektu iesniegumi, t.sk. š.g. 2. ceturksnī 54 
projektu iesniegumi par kopējo sabiedriskā finansējuma summu 4,7 
milj. LVL. 

 
Lai veicinātu uzĦēmēju aktivitāti grantu shēmās Konsultāciju pakalpojumi un 
Dalība starptautiskajās izstādēs un tirdzniecības misijās, Ekonomikas ministrija 
ir precizējusi atbalsta sniegšanas nosacījumus un 2006.gada 9.maijā tika 
apstiprināti Ministru kabineta noteikumi Nr. 381 „Noteikumi par atbalsta 
sniegšanas nosacījumiem mazajām un vidējām komercsabiedrībām un 
partneriem dalībai starptautiskās izstādēs un tirdzniecības misijās”.  
Š.g. 15. jūnijā pārtraukta projektu iesniegumu pieĦemšana grantu shēmā 
Konsultāciju pakalpojumi un, Ħemot vērā Ekonomikas ministrijas veikto grantu 
shēmas ieviešanas efektivitātes sākotnējo izvērtējumu, tā atkārtoti netiks 
izsludināta. Pārskata periodā grantu shēmas atbalsta saĦemšanai tika iesniegti 
135 projektu iesniegumi par kopējo sabiedriskā finansējuma summu 1,3 milj. 
LVL. 
Š.g. 30. jūnijā pārtraukta projektu iesniegumu pieĦemšana atbilstoši sākotnējiem 
nosacījumiem grantu shēmā Komercsabiedrību dalība starptautiskās izstādēs, 
gadatirgos un tirdzniecības misijās, bet atkārtota projektu iesnieguma 
pieĦemšana uzsākta ar š.g. 10. jūliju. Grantu shēmā projektu iesniegumu 
pieĦemšana tika uzsākta 2004.gada 12.augustā un kopumā ERAF atbalsta 
saĦemšanai pieteikti 36 projektu iesniegumi, t.sk. pārskata periodā iesniegti 3 
projektu iesniegumi par kopējo sabiedriskā finansējuma summu 25,2 tūkst. 
LVL.  
 
1.2.1.3. ERAF nacionālo programmu ieviešana  
Pārskata periodā turpinājās arī Vides ministrijas nacionālo programmu 
Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar cilvēku  
ekvivalentu līdz 2000, Likumdošanas prasībām neatbilstošu atkritumu izgāztuvju 
rekultivācija, Ekotūrisma infrastruktūras attīstība potenciālajās Natura 2000 
teritorijās projektu ieviešana.  
Š.g. 28.jūnijā pēc ilgstošiem sagatavošanas darbiem saskaĦota Satiksmes 
ministrijas izstrādātā nacionālā programma Informācijas un sakaru tīklu attīstība 
ăeogrāfiski attālinātajās teritorijās, paplašinot augstas kvalitātes platjoslas 
tīklus. Programmas ietvaros paredzēts 4,03 miljonu latu apmērā izveidot 
elektronisko sakaru tīklu infrastruktūru Latvijas teritorijās, kur tā nav pieejama, 
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lai elektronisko sakaru komersanti varētu nodrošināt kvalitatīvu interneta 
pakalpojumu sniegšanu lietotājiem. ERAF un valsts budžeta līdzekĜi veido 
publisko finansējumu, ar kuru 35% apmērā paredzēts līdzfinansēt komersantu 
ieguldījumus platjoslu interneta tīklu izveidē, ar nosacījumu, ka komersantam 
noteikto mērėu īstenošanai jāiegulda privātais kapitāls vismaz 65% apmērā. 
 
Š.g. 2.ceturksnī vērojams būtisks progress arī Ekonomikas ministrijas pārziĦā 
esošās ERAF nacionālās programmas Komercdarbības uzsācēju kreditēšanas 
sistēmas pieteikums ieviešanā, kuras ietvaros pārskata periodā iesniegti 11 
projekti par 1,7 milj. LVL un izsniegti aizdevumi par 404,7 tūkst. LVL. 
Ekonomikas ministrijas nacionālās programmas Aizdevumu garantiju sistēmas 
attīstība ietvaros pārskata periodā Latvijas Garantiju aăentūra ir izsniegusi 7 
garantijas par kopējo ERAF līdzfinansējumu 321,9 tūkst. LVL. Savukārt 
Ekonomikas ministrijas nacionālās programmas Riska kapitāla sistēmas attīstība 
ietvaros noslēdzies konkurss par riska kapitāla fondu vadības sabiedrību izvēli, 
un š.g. 26. aprīlī starp Latvijas Garantiju aăentūru un trīs konkursa uzvarētājiem 
tika parakstīti l īgumi par trīs riska kapitāla fondu (ZGI fonds, Eko fonds,  
INVENTO) izveidi. Kopš fondu dibināšanas brīža to vadības kompānijas 
piesaista investorus, lai sasniegtu konkursa piedāvājuma noteikto fonda apjomu. 
Jaunizveidoto riska kapitāla fondu investīcijas mazos un vidējos komersantos 
vēl nav veiktas. 
 
Līdztekus iepriekšminētajai informācijai par ERAF aktivitāšu ieviešanas 
progresu jāatzīmē, ka 2.ceturksnī ir konstatēti vairāki gadījumi, kad 
struktūrfonda finansējuma saĦēmēja izlietotos līdzekĜus nebūs iespējams 
deklarēt Eiropas Komisijā un tādējādi atgūt valsts budžetā. No otrā līmeĦa 
starpniekinstitūcijas – CFLA ir saĦemta informācija par neatbilstoši veiktu 
valsts budžeta līdzekĜu izlietojumu šādos ERAF finsnētos projektos: 

� ERAF nacionālās programmas „Profesionālās izglītības iestāžu 
renovācija un mācību aprīkojuma modernizācija” projekts 
„Pedagoăiskās korekcijas grupu metālapstrādes programmas praktiskās 
apmācības darbnīcu iekārtu un materiāli tehniskās bāzes un darba vides 
modernizācija” , kura ietvaros ir konstatēts pārkāpums, veicot iepirkumu, 
proti, iepirkuma priekšmets ir ticis sadalīts. Tādējādi radušies neatbilstoši 
veikti izdevumi par kopējo summu 34 451, 44 LVL. 

� ERAF nacionālās programmas projekts „MateriālzinātĦu un astronomijas 
nozaru zinātniskās infrastruktūras modernizēšana Latvijas 
Uninversitātē”, kura ietvaros ir konstatēts pārkāpums - iepirkuma 
priekšmeta sadalīšana, atsevišėu priekšmetu iepirkumam rīkojot 13 cenu 
aptaujas. Kopumā neatbilstoši iztērēti 9 042,56 LVL. 

� ERAF nacionālās programmas „Augstākās izglītības iestāžu telpu un 
iekārtu uzlabošana/modernizēšana” projekts „RTU telpu renovācijas 
pasākumi un studiju vietu modernizācija inženierzinātĦu un tehnoloăiju 



 

FMzino_270706; “Par Eiropas Savienības finanšu resursu (struktūrfondu un Kohēzijas fonda) apguvi” 

6 

jomā”. Pārbaudes rezultātā konstatēts, ka bez cenu aptaujas veikta 
osciloskopu, datortehnikas un programmatūras iegāde 2499,63 LVL 
apmērā. Atzinumu par likuma „Par iepirkumu valsts vai pašvaldību 
vajadzībām” pārkāpumu ir sniedzis arī Iepirkumu uzraudzības birojs.  

� ERAF nacionālās programmas „Augstākās izglītības iestāžu telpu un 
iekārtu uzlabošana/modernizēšana” projektā „Dabas zinātĦu studiju 
infrastruktūras attīstība Latvijas Universitātē” virkne iepirkumu atzīti par 
neatbilstošiem, Ħemot vērā to, ka projekta ietvaros organizētas cenu 
aptaujas par piegādēm, kurām ir viens piegādātāju loks, līdz ar ko 
iepirkumu procedūras nav veiktas saskaĦā ar likuma „Par iepirkumu 
valsts vai pašvaldību vajadzībām” 6.panta trešās daĜas nosacījumiem. 
SaskaĦā ar CFLA sniegto informāciju, vismaz 115 918,79 LVL ir 
uzskatāmi par neatbilstoši izlietotiem valsts budžeta līdzekĜiem.  

� ERAF nacionālās programmas „Augstākās izglītības iestāžu telpu un 
iekārtu uzlabošana/modernizēšana” projekta „Renovācijas pasākumu 
īstenošana studiju vietu modernizācijai informācijas tehnoloăijās 
Vidzemes augstskolā”  ietvaros no būvdarbu kopējā apjoma tika izdalīts 
renovācijas darbu sagatavošanas posms un cenu aptaujas rezultātā 
noslēgts līgums par 10 587, 83 LVL. Iepirkumu uzraudzības birojs ir 
sniedzis atzinumu par minēto pārkāpumu, kurā tiek atzīts nepamatots 
iepirkumu sadalīšanas fakts, līdz ar to 10 587, 83 LVL uzskatāmi par 
neattiecināmiem izdevumiem. 

� ERAF nacionālās programmas “Darba tirgus politikas ieviešanas 
institūciju infrastruktūras un tehnoloăiskā nodrošinājuma pilnveidošana” 
projekts „Profesionālās karjeras izvēles valsts aăentūras infrastruktūras 
uzlabošana un informācijas sistēmas attīstība”, kura ietvaros organizētas 
atsevišėas cenu aptaujas par kopējo summu 11 341,53 LVL, kas 
uzskatāmas par neatbilstoši veiktu valsts budžeta līdzekĜu izlietojumu. 
Atzinumu par likuma „Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām” 
pārkāpumu ir sniedzis arī Iepirkumu uzraudzības birojs. ĥemot vērā 
iepriekšminēto, projekta īstenotājs - Profesionālās karjeras izvēles valsts 
aăentūra ir sniegusi apliecinājumu tam, ka neatbilstoši iztērētie līdzekĜi 
tiks nodrošināti valsts budžeta ietvaros, savukārt projekta ietvaros 
finansējums minētā iepirkuma apjomā tiks norādīts kā neattiecināmās 
izmaksas.  

� ERAF nacionālās programmas projektā „Ogres Amatniecības vidusskolas 
konditoru mācību darbnīcas renovācija un aprīkojuma modernizācija”  
veikts dienesta viesnīcas sanitāro telpu remonts atbilstoši likuma „Par 
iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām” 4.panta otrās daĜas 3.punktā 
minētajiem neparedzēto apstākĜu  nosacījumiem, kas nebija piemērojami 
konkrētajā iepirkumā. Neattiecināmās izmaksas sastāda LVL 32 201,92. 
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SaskaĦā ar CFLA sniegto informāciju neatbilstoši valsts budžeta līdzekĜu 
izlietojums veikts par kopējo summu LVL 216 043. Šie izdevumi nav uzskatāmi 
par attiecināmiem SF projektu ietvaros un attiecīgi minētā summa nav 
deklarējama Eiropas Komisijā un atgūstama no ES budžeta. Neatbilstoši 
izlietotie līdzekĜi tiek uzskatīti par projekta neattiecināmajiem izdevumiem, 
tādējādi projektos parādās neizmantots finansējums salīdzinājumā ar sākotnēji 
plānoto projekta budžetu (kopējām attiecināmām izmaksām). Lai nodrošinātu 
pilnīgu SF finansējuma apguvi, minētajos projektos tiks ierosināts vai nu iekĜaut 
papildu aktivitātes, nesamazinot projekta kopējās attiecināmās izmaksas, vai arī 
realizēt projektu par mazāku budžetu, neizmantotos līdzekĜus novirzot citiem 
projektiem. 
Papildus par neatbilstoši izmantotajiem līdzekĜiem tiks informēti iestāžu 
vadītāji, kuri saskaĦā ar Likuma par budžeta un finanšu vadību 46.panta pirmo 
daĜu atbild par valsts budžeta līdzekĜu efektīvu un ekonomisku izlietošanu 
atbilstoši paredzētajiem mērėiem, kā arī Valsts kontrole. 
 
1.2.2. ESF ieviešana 
1.2.2.1. ESF atklāto projektu iesniegumu konkursu ieviešana 
Pārskata periodā ESF vadības komitejā izskatīti un saskaĦoti projektu saraksti 
divās aktivitātēs – Darba prakšu vietu nodrošināšana jauniešiem 
bezdarbniekiem un Atbalsts akadēmiskā personāla un profesionālās izglītības 
pedagogu tehnoloăiskai praksei uzĦēmumos, skolotāju un akadēmiskā personāla 
pedagoăisko, profesionālo, tehnoloăisko un informācijas tehnoloăijas 
kompetenču paaugstināšanai par kopējo finansējumu 4,81 milj. LVL, no tiem 
ESF daĜa – 3,6 milj. LVL. 
 
Š.g. 22. maijā noslēgusies projektu iesniegumu pieĦemšana atklātajā projektu 
konkursā Atbalsts mācību prakses īstenošanai profesionālās izglītības un 
augstākās izglītības studentiem un uzsākta projektu iesniegumu administratīvās 
atbilstības vērtēšana. Minētā konkursa ietvaros iesniegti 125 projektu 
iesniegumi. 
 
1.2.2.2. ESF grantu shēmu ieviešana 
Pārskata periodā ESF vadības komitejā pieĦemti zināšanai grantu shēmu 
projektu saraksti piecās aktivitātēs – Sociālā darba speciālistu apmācības, 
Profesionālās rehabilitācijas programmu attīstība un ieviešana, Tehniskā 
palīdzība nevalstisko organizāciju un pašvaldību kapacitātes stiprināšanā ESF 
pasākumu ieviešanai, Pētījumu veikšana par sociāli atstumto grupu iespējām 
darba tirgū un Sociālās rehabilitācijas programmu izstrāde un ieviešana par 
kopējo finansējumu 5,65 milj. LVL, no tiem ESF daĜa – 4,45 milj. LVL. 
 
Papildus iepriekšminētajam tiek prognozēts, ka 2006.gada 3.ceturksnī ESF 
vadības komitejā tiks sniegta informācija par projektu sarakstiem trīs grantu 
shēmu aktivitātēs – Pētījumu veikšana par sociāli atstumto grupu iespējām 
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darba tirgū, Motivācijas programmas sociālās atstumtības riska grupām un 
Konsultācijas un apmācība komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai, 
kurās 2.ceturkšĦa laikā tika rasti papildu finanšu līdzekĜi kvalitatīvo projektu 
atbalstīšanai. 
 
Apkopojot 2006.gada 2.ceturksnī saskaĦotos projektu sarakstus, var secināt, ka 
kopumā ESF ietvaros ir atbalstīti 278 projektu iesniegumi par kopējo 
finansējumu 10, 46 milj. LVL, no tiem ESF daĜa – 8,05 milj. LVL. 
 
1.2.2.3. ESF nacionālo programmu ieviešana 
Pārskata periodā ESF vadības komitejā saskaĦotas trīs ESF nacionālās 
programmas – Izglītības un zinātnes ministrijas pārziĦā esošās Pedagogu 
tālākizglītības tīkla izveide un Pedagoăiskās korekcijas pasākumu īstenošana 
ieslodzījuma vietās un Ekonomikas ministrijas pārziĦā esošā Nodarbināto 
pārkvalifikācijas un kvalifikācijas paaugstināšanas veicināšana, nodrošinot uz 
nozari orientētas apmācības. Kopējais ESF nacionālajām programmām 
piešėirtais finansējums ir 4,48 milj. LVL, no tiem ESF daĜa – 2.44 milj. LVL. 
 
Savukārt, izvērtējot pārskata periodā veiktos grozījumus ESF nacionālo 
programmu projektos, vērojama tendence pagarināt projektu ieviešanu par 2 līdz 
6 mēnešiem, galvenokārt, iepirkuma procesā radušos sarežăījumu dēĜ. Tādējādi 
pastāv risks, ka nobīdes no sākotnēji plānotā laika grafika var izraisīt 
finansējuma apguves problēmas. Kā papildu iemeslus grozījumu veikšanai ESF 
nacionālo programmu, atklātu konkursu un grantu shēmu projektos var minēt 
izmaiĦas normatīvajos aktos, piemēram, minimālās mēnešalgas palielinājums, 
kā arī tirgus vērtības pieaugums precēm un pakalpojumiem. 
 
Kopumā ESF aktivitāšu īstenošana ir vērtējama apmierinoši. ĥemot vērā to, ka 
ir noslēgušies vairāki atklāti projektu iesniegumu konkursi un grantu shēmu 
projektu konkursi, kā arī saskaĦotas visas ESF ietvaros paredzētās struktūrfonda 
nacionālās programmas, 2006.gada otrajā pusē tiek prognozēta jaunu projektu 
īstenošanas uzsākšana, nodrošinot intensīvāku ESF finansējuma apgūšanu. 
 
1.2.3. ELVGF ieviešana 
Pārskata periodā ELVGF atbalsta saĦemšanai iesniegts 161 projektu iesniegums 
par sabiedriskā finansējuma kopējo summu 0,51 milj. LVL. ELVGF vadības 
komitejā saskaĦots 191 projektu iesniegums par sabiedriskā finansējuma kopējo 
summu 0,99 milj. LVL, kā arī noslēgti 223 līgumi par 3,18 milj. LVL. 
 
Pārskata periodā visvairāk projektu iesniegumi saskaĦoti atklātu projektu 
konkursu Lauksaimniecībā neizmantoto zemju apmežošana un Ieguldījumi 
mežos ar mērėi uzlabot ekonomisko, ekoloăisko vai sociālo vērtību ietvaros. 
2.ceturkšĦa beigās sakarā ar lielo projektu iesniegšanas intensitāti projektu 
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iesniegumu pieĦemšana pasākuma Mežsaimniecības attīstība aktivitātēs tika 
apturēta.  
 
Š.g. 30.jūnija ELVGF vadības komitejā saskaĦoti grozījumi ELVGF nacionālajā 
programmā Prasmju iegūšana, saskaĦā ar kuriem nacionālajai programmai 
paredzētais finansējums samazināts par 0,9 milj. LVL un pārdalīts uz atklāto 
konkursu Integrētās lauku attīstības izmēăinājuma stratēăijas, kurā ELVGF 
finansējuma saĦēmējs ir Vietējā iniciatīvas grupa. Šāds risinājums Ĝauj iesaistīt 
Vietējās rīcības grupas lēmuma pieĦemšanas procesā par Vietējo iniciatīvas 
grupu izstrādātajiem projektiem. Lai ieviestu minēto atklāto konkursu, 
Zemkopības ministrija izstrādājusi Ministru kabineta noteikumu projektu 
„Noteikumi par atklāta konkursa projektu iesniegumu konkursa vadlīnijām 
plānošanas dokumenta pasākuma „Vietējo rīcību attīstība (LEADER+ veida 
pasākums)” aktivitātei „Integrētās lauku attīstības izmēăinājuma stratēăijas””.  
 
1.2.4. ZVFI ieviešana 
Pārskata periodā ZVFI atbalsta saĦemšanai iesniegti 80 projektu iesniegumi par 
sabiedriskā finansējuma kopējo summu 6,38 milj. LVL. Pārskata periodā ZVFI 
vadības komitejā saskaĦoti 18 projektu iesniegumi par sabiedriskā finansējuma 
kopējo summu 2,25 milj. LVL. Pārskata periodā noslēgti 13 līgumi par 
sabiedriskā finansējuma summu 1,93 milj. LVL. 
 
Pamatojoties uz Zemkopības ministrijas izstrādātajiem un š.g. 2.maijā Ministru 
kabineta apstiprinātajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr.350 „Noteikumi 
par atklātu projektu iesniegumu konkursa vadlīnijām”, Nr.351 „Noteikumi par 
atklāta projektu iesniegumu konkursa „Atbalsts zvejas aktivitāšu pagaidu 
pārtraukšanai un citas finansiālas kompensācijas” vadlīnijām”, Nr.357 
„Noteikumi par atklāta projektu iesniegumu konkursa „Akvakultūra” 
vadlīnijām”, Lauku atbalsta dienests š.g. 15.maijā atsāka projektu iesniegumu 
pieĦemšanu trīs atklātu projektu konkursos: 
- Baltijas jūrā un Rīgas jūras līča piekrastes zonā zvejojošo zvejas kuău  

nodošana  sadalīšanai vai izmantošanai bezpeĜĦas mērėiem 
ārpus zvejniecības, 

- Akvakultūra, 
- Atbalsts zvejas aktivitāšu pagaidu pārtraukšanai un citas finansiālas 

kompensācijas. 
 
1.3. SF finansējuma pārdale 

Š.g. 1. un 2.jūnijā Liepājā norisinājās SF uzraudzības komiteja, kuras dalībnieki 
vienojās par vairāk nekā 10 miljonu latu pārdali no tiem SF pasākumiem, kuru 
īstenošana nesekmējas, uz pasākumiem, kuros pieprasītais finanšu līdzekĜu 
apjoms ievērojami pārsniedz pieejamo. Tādējādi SF uzraudzības komiteja 
vienojās pārdalīt 6,5 milj. LVL no ESF pasākuma „Nodarbinātības veicināšana” 
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aktivitātes, kas paredz atbalstīt uzĦēmējus darbinieku apmācību veikšanā, uz 
ERAF pasākumu „Izglītības, veselības un sociālās aprūpes infrastruktūras 
attīstība” veselības infrastruktūras uzlabošanas un attīstīšanas atbalstam, proti, 
uz pasākumu, kurš ir saistīts ar ESF mērėiem un kurā pieprasītais finanšu 
līdzekĜu apjoms ievērojami pārsniedz pieejamo. 

Tika panākta arī vienošanās īstenot Satiksmes ministrijas pārziĦā esošo 5,7 
miljonus vērto Eiropas Reăionālās attīstības fonda (ERAF) nacionālo 
programmu „Informācijas un sakaru tīklu attīstība ăeogrāfiski attālinātajās 
teritorijās, paplašinot augstas kvalitātes platjoslas tīklus” par samazinātu ERAF 
finansējumu – 4 miljoniem latu. 0,5 miljonu latu minētās programmas 
finansējuma uzraudzības komiteja lēma pārdalīt ERAF aktivitātei „Publisko 
interneta pieejas punktu attīstība”, kas dotu iespēju atbalstīt vairāk kvalitatīvu 
projektu, savukārt vēl 1,2 miljonu latu ERAF finansējuma tika novirzīts Īpašu 
uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta administrētajai 
nacionālajai programmai informācijas un komunikāciju tehnoloăiju attīstībai.  

Tāpat SF uzraudzības komitejas sanāksmē, pamatojoties uz Zemkopības 
ministrijas izvērtētajām lauksaimniecības nozaru prioritātēm, kā arī līdzekĜu 
apgūšanas iespējām, tika nolemts iedalīt papildu finansējumu ELVGF pasākumā 
„ Investīcijas lauksaimniecības uzĦēmumos” no diviem citiem ELVGF 
pasākumiem: 

- 46,4 tūkst. LVL no pasākuma „Atbalsts jaunajiem zemniekiem”, kura 
ietvaros līgumu laušanas rezultātā atbrīvojies finansējums nepietiekošā 
apjomā, lai atkārtoti izsludinātu atklātu projektu konkursu; 

- 2 milj. LVL no pasākuma „Lauku teritoriju pārveidošanās un attīstības 
veicināšana”, kura ietvaros projektu iesniedzēji, gatavojot projekta 
iesniegumus, bieži vien rūpīgi neizvērtēja projektu izmaksas un biznesa 
attīstības iespējas, tādēĜ radās problēmas ar kredītlīdzekĜu piesaisti un 
projektu realizāciju. Rezultātā liela daĜa pretendentu lauza līgumus un 
projektus neīstenoja, līdz ar ko pasākumā atbrīvojās finansējums. 

Papildus SF uzraudzības komitejas sanāksmē tika precizēts šī pasākuma 
apraksts, līdz ar ko tuvākajā laikā tiks atkārtoti izsludināts atklātu projektu 
konkurss Investīcijas lauksaimniecības uzĦēmumos. 
  
ZVFI ietvaros tika atbalstīts priekšlikums pārdalīt sabiedrisko finansējumu starp 
šādiem pasākumiem: 

- 0,75 milj. LVL sakarā ar projektu skaita samazināšanos no pasākuma 
„Flotes atjaunošana un zvejas kuău modernizēšana” uz pasākumu 
„Zvejas un akvakultūras produktu apstrādes un mārketinga uzlabošana, 
zvejas ostu aprīkojums un akvakultūra”; 

- 538 tūkst. LVL sakarā ar zemu projektu iesniegšanas intensitāti no 
atklātiem projektu konkursiem „Atbalsts ražotāju organizācijām” un 
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„Atbalsts zvejas pagaidu pārtraukšanai un citas finansiālas 
kompensācijas” uz atklātu projektu konkursu „Zvejas ostu aprīkojums”. 

 
1.4. N+2 principa izpilde 
 
Lai ievērotu N+2 principu, par kārtējā gadā piešėirto SF finansējumu ir 
jāiesniedz izdevumu deklarācija Eiropas Komisijā divu gadu laikā no 
finansējuma piešėiršanas gada. Gadījumā, ja finansējums netiek pieprasīts, tas 
automātiski tiek atskaitīts no piešėīruma kopējā apjoma. 
 
SaskaĦā ar datiem uz 30.06.2006. ERAF ietvaros līdz 2006.gada beigām no 
Eiropas Komisijas ERAF ietvaros jāpieprasa vēl 9% no 2004.gada piešėīruma 
jeb 8,6 miljoni eiro (6,05 miljoni latu), ESF ietvaros līdz 2006.gada beigām 
Eiropas Komisijā jādeklarē vēl 4,5% no 2004.gada piešėīruma jeb 1,6 miljoni 
eiro (1,1 miljons latu). Savukārt ELVGF virzības daĜas ietvaros ir apgūts gan 
2004., gan 2005.gada piešėīrums un uzsākta 2006.gada piešėīruma apguve un 
ZVFI ietvaros ir sasniegta 2004.gada SF finansējuma pilnīga apguve un uzsākta 
2005.gada piešėīruma apguve. Izvērstu n+2 apguvi skatīt pielikuma tabulā Nr.6. 
 
1.5. SF auditi 
 
Eiropas Komisijas Nodarbinātības un sociālo lietu ăenerāldirektorāta audita 
vienību pārstāvji no š.g. 12. jūnija līdz 16. jūnijam veica vadības un kontroles 
sistēmas auditu Eiropas Savienības struktūrfondu vadībā iesaistītajās institūcijās, 
kas administrē Eiropas Sociālā fonda līdzekĜus.  
  
Eiropas Komisijas Lauksaimniecības un lauku attīstības ăenerāldirektorāta 
audita vienību pārstāvji no š.g. 26. jūnija līdz 30. jūnijam veica vadības un 
kontroles sistēmas auditu Eiropas Savienības struktūrfondu vadībā iesaistītajās 
institūcijās, kas administrē Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju 
fonda virzības daĜas līdzekĜus.  
 
Šobrīd ziĦojumu projekti par Eiropas Komisijas audita vienību pārstāvju 
veiktajiem auditiem vēl nav saĦemti. 
 
1.6. SF apguves problēmjautājumi, risinājumi 
 
Š.g. 2.ceturksnī vairākas nozaru ministrijas ir informējušas Finanšu ministriju 
par grūtībām ERAF publiskā sektora projektu ieviešanā, kas radušās izmaksu 
pieauguma rezultātā. Finanšu ministrija jau 2005.gada 25.janvāra Ministru 
kabineta sēdē (prot.Nr.6, 38.§) informēja par šo problēmu un iespējamajiem 
risinājumiem. Nozaru ministrijas šobrīd ir novirzījušas izmaksu pieauguma 
segšanai valūtas kursa svārstību rezultātā radušos papildu finansējumu, tomēr 
jāsecina, ka transporta un vides sektoros tas nav pietiekams. Par cik lielākā daĜa 
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publiskā sektora finansējuma saĦēmēju ir pašvaldības, tām bieži vien pietrūkst 
finanšu līdzekĜi, lai segtu izmaksu pieaugumu no saviem līdzekĜiem.  
 
Iespējamie risinājumi: 

1. izmaksu pieaugumu segt no struktūrfonda finansējuma saĦēmēja (projekta 
īstenotāja) līdzekĜiem; 

2. izmaksu pieaugumu segt gan no valsts budžeta, gan finansējuma saĦēmēja 
līdzekĜiem, nosakot, ka valsts budžets līdzfinansē izmaksu pieaugumu līdz 
30% salīdzinājumā ar sākotnējo SF finansējuma daĜu projektā; 

3.  izmaksu pieaugumu segt no valsts budžeta līdzekĜiem. 
 
Par valsts budžeta līdzekĜu piešėiršanu var lemt tikai vienlaicīgi ar 2006. gada 
valsts budžeta grozījumiem un 2007. gada valsts budžeta projekta sagatavošanas 
laikā. Lemjot par proporciju starp struktūrfonda finansējuma saĦēmēja 
līdzekĜiem un valsts budžetu, jāĦem vērā struktūrfonda finansējuma saĦēmēja 
finansiālā situācija, piemēram, pašvaldības attīstības indekss.  
 
Lai risinātu jautājumu ar priekšfinansējuma, kam nepieciešams aizĦēmums, 
nodrošināšanu pašvaldībām, pārskata periodā tika pieĦemts lēmums pārdalīt no 
Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas „Finansējums Eiropas Savienības 
fondu un Norvēăijas vadības finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu un 
pasākumu īstenošanai” līdzekĜus 22 milj. LVL apmērā Finanšu ministrijas 
budžeta apakšprogrammai „Valsts budžeta aizdevumi un to atmaksāšana” 
Eiropas Savienības līdzfinansēto pašvaldību projektu finansējuma 
nodrošināšanai. 
 
Līdztekus iepriekš minētajam kā problēma minama SF finansējuma saĦēmēju 
iesniegto SF pieprasījumu neatbilstošā kvalitāte, līdz ar to otrā līmeĦa 
starpniekinstitūcijām jālūdz SF pieprasījumus pārstrādāt un iesniegt atkārtoti. 
Šāda situācija apgrūtina otrā līmeĦa starpniekinstitūcijas operatīvi apstrādāt un 
virzīt iesniegtos SF pieprasījumus uz apmaksu. 
Risinājums: 
Otrā līmeĦa starpniekinstitūcijas īsteno aktīvu SF finansējuma saĦēmēju 
konsultēšanu par SF pieprasījuma sagatavošanu. 
 
2. Kohēzijas fonda apguve 
 
2.1. Kohēzijas fonda (KF) apguves finanšu progress 
 
Līdz 2006.gada 30.jūnijam ir apstiprināti 43 projekti kopumā par 656,1 miljonu 
eiro jeb 92,31% no Kohēzijas fondam (KF) pieejamā finansējuma. No Eiropas 
Komisijas saĦemti 218,5 miljoni eiro (33.3% no Latvijai apstiprinātā Kohēzijas 
fonda finansējuma 2000.-2006.gadā), savukārt izpildītājiem noslēgto līgumu 
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ietvaros izmaksāti 148,2 miljoni  eiro (20.9 % no pieejamā finansējuma). 
Izvērstu Kohēzijas fonda finanšu progresu skatīt pielikumā tabulās Nr.7-10. 
 
2.2. KF projektu īstenošana 
 
2006.gada 7.jūnijā Eiropas Komisijā tika iesniegts jauns KF projekta iesniegums 
„Sadzīves atkritumu apsaimniekošana ZiemeĜvidzemes reăionā, 2.kārta”, kas 
paredz reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārtu piegādi atkritumu 
poligonam „Daibe”. 
2006.gada 30.jūnijā Eiropas Komisijā tika iesniegti 2005.gadā vides nozarē 
pabeigto projektu Cieto sadzīves atkritumu apsaimniekošana Ventspils reăionā 
un Sadzīves atkritumu apsaimniekošana ZiemeĜvidzemes reăionā noslēguma 
ziĦojumi un noslēguma izdevumu deklarācijas. 
2. ceturksnī tika noslēgti šādi iepirkumu līgumi: 
−−−− 2006.gada 27.martā projekta Tehniskā palīdzība Latvijas pašvaldību 
ūdenssaimniecības attīstības projektiem ietvaros noslēgts līgums „Tehnisko 
projektu un iepirkuma dokumentācijas izstrāde ES Kohēzijas fonda 
līdzfinansētajam 14 Kurzemes reăiona pilsētu ūdenssaimniecības attīstības 
projektam”; 
−−−− 2006.gada 21.aprīlī projekta Sadzīves atkritumu apsaimniekošana 
Austrumlatgales reăionā ietvaros noslēgts līgums „Atkritumu apsaimniekošanas 
tehnikas piegāde SIA „Austrumlatgales sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 
sabiedrībai””;  
−−−− 2006.gada 26.aprīlī projekta Tehniskā palīdzība transporta sektoram Latvijā 
ietvaros noslēgts līgums „GSM-R komunikāciju sistēmas ieviešana” un projekta 
Sliežu ceĜu atjaunošana Austrumu - Rietumu dzelzceĜa koridora posmos ietvaros 
noslēgts līgums „Sliežu ceĜa atjaunošana Austrumu – Rietumu dzelzceĜa 
koridora posmos: šėembu piegāde”; 
−−−− 2006.gada 27.aprīlī projekta Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība ietvaros 
noslēgts līgums „Jūrmalas ūdenssaimniecības sistēmas atjaunošana un 
paplašināšana”; 
−−−− 2006.gada aprīĜa beigās projekta Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, II 
kārta ietvaros noslēgts līgums „Tehniskais nodrošinājums ūdensapgādes un 
kanalizācijas sistēmām Liepājā” un 28.aprīlī noslēgts līgums „Konsultanta 
pakalpojumi krasta aizsardzībai pret eroziju”; 
−−−− 2006.gada 12.maijā projekta Rēzeknes ūdenssaimniecības attīstība ietvaros 
noslēgta līguma „Dzeramā ūdens un notekūdeĦu pakalpojumu attīstība 
Rēzeknē” 2.daĜa „NotekūdeĦu attīrīšanas ietaišu un tīklu rekonstrukcija 
Rēzeknes pilsētā”; 
−−−− 2006.gada 30.maijā projekta Liepājas pievedceĜu rekonstrukcija ietvaros 
noslēgts līgums „Liepājas ostas pievedceĜu rekonstrukcija: O.Kalpaka (Karostas) 
tilta renovācijas būvdarbu uzraudzība”. 
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Projektā Ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Ventspilī ir 
pabeigti darbi. 
 
Uzraudzības komitejas ietvaros 2006.gada 3.maijā Eiropas Komisijas pārstāvji 
apmeklēja Klintaines pagasta ūdenssaimniecības projektu, Rēzeknes 
ūdenssaimniecības projektu un Rēzeknes dzelzceĜa pieĦemšanas parku. 
 

2.3. KF auditi  
 
12.-16.06.2006. notika Eiropas Komisijas īstenotais KF audits, kas sastāvēja no 
divām daĜām - vadības un kontroles sistēmas audita turpinājuma un publiskā 
iepirkuma audita. 

Vadības un kontroles sistēmas audits galvenokārt ietvēra pagājušā KF sistēmas 
audita laikā (28.02.-04.03.2005.) neatrisinātos jautājumus. Š.g. jūnija sākumā 
tika izstrādātas Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīĜa noteikumu Nr.271 
„K ārtība, kādā veicamas pārbaudes no KF līdzekĜiem finansēto projektu 
īstenošanas vietās” piemērošanas vadlīnijas un publicitātes pasākumu 
īstenošanas vizuālās identitātes vadlīnijas KF vadībā iesaistītajām institūcijām, 
kas bija viens no sistēmas audita atklātajiem jautājumiem. Sistēmas audita laikā 
tika apskatīti arī citi jautājumi, t.sk. Komisijas 2002.gada 29.jūlija Regulas (EK) 
1386/2002 4.panta pārbaužu veikšana un uzraudzība, datu ievade projektu 
vienotajā informācijas sistēmā, tika pārbaudīti Komisijas 2002.gada 29.jūlija 
Regulas (EK) 1386/2002 9.panta audita ziĦojumi, izdevumu deklarācijas un 
noslēguma deklarācijas. Publiskā iepirkuma audita ietvaros tika pārbaudītas 
iepirkuma procedūras un dokumentācija Eiropas Komisijas auditoru izvēlētajos 
projektos. 

2006.gada 16.jūnija audita noslēguma sanāksmē tika izteikti indikatīvi 
konstatējumi un ieteikumi. Galvenie sistēmas audita konstatējumi un ieteikumi 
attiecas uz vadlīniju papildināšanu par pārbaužu veikšanu projektu īstenošanas 
vietās, auditu ieteikumu ieviešanas uzraudzību un rīcības plānu izstrādi, datu 
ievadi projektu vienotās informācijas sistēmā, kā arī Komisijas 2002.gada 
29.jūlija Regulas (EK) 1386/2002 9.panta pārbaudēm. Galvenie publiskā 
iepirkuma audita konstatējumi un ieteikumi attiecas uz iepirkumu 
dokumentācijas sagatavošanu, t.sk. projekta budžeta novērtēšanu atbilstoši tirgus 
situācijai. Audita oficiālie rezultāti tiks atspoguĜoti audita ziĦojumā, kuru 
plānots saĦemt no Eiropas Komisijas 2006.gada septembrī. 

2006.gada 16.jūnijā tika noslēgts pakalpojumu līgums ar ekspertu, kurš kā 
tehniskais eksperts piedalīsies jūlija sākumā plānotās Komisijas 2002.gada 
29.jūlija Regulas (EK) 1386/2002 4.pantā minētās pārbaudes veikšanā KF 
projektā Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība, kā arī sniegs ieteikumus 
turpmāko pārbaužu organizēšanā. 
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2006.gada 29.jūnijā tika nosūtīts pirmais atbildes ziĦojums Eiropas Komisijai 
attiecībā uz Publiskā iepirkuma audita (03.10.-07.10.2005.) ziĦojumā 
izteiktajiem konstatējumiem, kurā KF projektu vadībā iesaistītās institūcijas 
sniedz viedokli attiecībā uz tādiem jautājumiem kā Komisijas 2002.gada 
29.jūlija Regulas (EK) 1386/2002 4.panta pārbaudes, izmaksu pārvērtēšana 
pirms iepirkuma izsludināšanas, nepietiekama konkurence autoceĜu projektu 
izsludinātajos iepirkuma konkursos un nepietiekama izstrādātās iepirkuma 
dokumentācijas kvalitāte. 

 

2.4. KF apguves problēmjautājums, risinājums 

2.ceturksnī būtiskākā problēma joprojām ir izmaksu pieaugums. Vides nozarē 
kopējais aprēėinātais izmaksu pieaugums sasniedz 35,65 miljonus eiro, un 
nopietnākais izmaksu pieaugums ir projektā Ūdenssaimniecības attīstība 
Austrumlatvijas upju baseinos. Vides ministrija 2006.gada 4.aprīlī Finanšu 
ministrijā iesniedza papildu informāciju par precizēto aprēėinu attiecībā uz 
plānoto šā projekta kopējo izmaksu pieaugumu. Tas bija viens no jautājumiem, 
kas tika pārrunāts finanšu ministra O.SpurdziĦa un vides ministra R.VējoĦa 
tikšanās laikā. Šis ir projekts ar visaugstāko riska pakāpi, jo ir apdraudēta iespēja 
sasniegt finanšu memorandā noteikto projekta mērėi. Projekta ietvaros rīkotais 
iepirkuma konkurss par notekūdeĦu attīrīšanas iekārtu izbūvi un rekonstrukciju 
beidzās ar rezultātu, kur lētākais tehniski atbilstošais piedāvājums par 90% 
pārsniedza plānoto līguma cenu. Attiecībā uz cauruĜvadu izbūvi tiek veikta 
tehniskā izpēte, lai noskaidrotu, no kuriem darbiem varētu atteikties gadījumā, ja 
konkursa rezultātā piedāvājuma cenas ievērojami pārsniegs projekta plānoto 
finansējuma apjomu. Projektā iesaistītās pašvaldības lūdz rast iespēju projekta 
izmaksu pieaugumu finansēt no Kohēzijas fonda vai valsts budžeta līdzekĜiem, 
jo tām ierobežoto finanšu līdzekĜu dēĜ ir sarežăīti līdzfinansēt projekta izmaksu 
pieaugumu. 

Izmaksu pieauguma dēĜ transporta nozarē visi projekti netiks īstenoti plānotajos 
apjomos. Tuvākajā laikā Satiksmes ministrija Finanšu ministrijā papildus jau 
iesniegtajiem finanšu memoranda grozījumiem projektos E 67 Via Baltica, 
posms Ėekava – Iecava un Saulkrastu apvedceĜa būvniecība un Via Baltica 
autoceĜa uzlabojumi no km 21,05 (Lilaste) līdz km 40,57 (Skulte) uz valsts 
galvenā autoceĜa A1 (Rīga – Ainaži) iesniegs finanšu memoranda grozījumus 
projektā TEN autoceĜu tīkla uzlabojumi, 1.projekts, kurā lūgs precizēt fiziskos 
indikatorus, attiecināmās izmaksas un Kohēzijas fonda līdzfinansējumu. 

2006.gada 26.maijā Finanšu ministrijā iesniegti finanšu memoranda grozījumu 
priekšlikumi par attiecināmo izmaksu palielinājumu projektā Ūdens apgādes un 
kanalizācijas pakalpojumu attīstība Jelgavā. 2006.gada 20.jūnijā Eiropas 
Komisijā iesniegti projekta Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība precizētie 
finanšu memoranda grozījumu priekšlikumi, kuri paredz pagarināt projekta 
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beigu datumu, precizēt projekta fiziskos indikatorus un palielināt projekta 
attiecināmos izdevumus. 
 
Risinājums: 
Eiropas Komisija informēja vadošo iestādi par savu nostāju attiecībā uz izmaksu 
pieauguma finansēšanu no KF līdzekĜiem. Atsevišėos gadījumos KF 
finansējums var tikt palielināts līdz 30%. Pārējo izmaksu pieauguma daĜu būs 
nepieciešams finansēt no valsts budžeta, atbalsta saĦēmēja līdzekĜiem vai citiem 
avotiem, individuāli izvērtējot katru projektu. 
 

3. Normatīvo aktu izstrāde SF un KF ietvaros 
 
SaskaĦā ar struktūrfondu vadības likuma (stājās spēkā 01.01.2006.) pārejas 
noteikumu 1.punktā noteikto SF vadības nodrošināšanai līdz š.g. 1. jūlijam ir 
apstiprināti un stājušies spēkā šādi Ministru kabineta (turpmāk – MK) 
noteikumi: 

1)      MK 2006. gada 27. jūnija noteikumi Nr. 545 „Kārtība, kādā Eiropas 
Savienības struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina 
struktūrfondu ieviešanu un grozījumu izdarīšanu plānošanas 
dokumentos”; 

2)      MK 2006. gada 27. jūnija noteikumi Nr. 538 „Kārtība, kādā Eiropas 
Savienības struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina 
struktūrfondu finanšu kontroli un auditu”; 

3)      MK 2006. gada 27. jūnija noteikumi Nr. 544 „Kārtība, kādā ziĦo par 
struktūrfondu finansēto projektu ieviešanā konstatētajām neatbilstībām un 
pieĦem lēmumu par piešėirtā finansējuma izlietojumu”; 

4)      MK 2006. gada 16. maija noteikumi Nr. 385 „Kārtība, kādā Eiropas 
Savienības struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas publisko 
informāciju par struktūrfondu projektu”; 

5)      MK 2006. gada 20. jūnija noteikumi Nr. 502 „Kārtība, kādā 
struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina struktūrfondu 
publicitāti un vizuālās identitātes prasību ievērošanu”; 

6)      MK 2006. gada 20. jūnija noteikumi Nr. 501 „Kārtība, kādā 
struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina struktūrfondu 
uzraudzību un izvērtēšanu”; 

7)      MK 2006. gada 27. jūnija noteikumi Nr. 546 „Kārtība, kādā valsts 
budžetā plāno līdzekĜus Eiropas Savienības finansēto projektu īstenošanai 
un veic maksājumus”; 

8)      MK 2006. gada 20. jūnija noteikumi Nr. 494 „Eiropas Savienības 
struktūrfondu finanšu vadības nodrošināšanas kārtība”. 
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SaskaĦā ar Kohēzijas fonda vadības likuma (stājās spēkā 01.01.2006.) pārejas 
noteikumā noteikto līdz 2006.gada 1.jūlijam ir apstiprināti un stājušies spēkā 
šādi Ministru kabineta noteikumi: 

1. MK 2006.gada 14.februāra noteikumi Nr.120 "Noteikumi par Kohēzijas 
fonda ietvara dokumentu"; 

2. MK 2006.gada 4.aprīĜa noteikumi Nr.269 "Kārtība, kādā piešėir un anulē 
lietotāja tiesības Kohēzijas fonda projektu vienotajā informācijas 
sistēmā"; 

3. MK 2006.gada 4.aprīĜa noteikumi Nr.270 "Kārtība, kādā Kohēzijas fonda 
projektu vadībā iesaistītās institūcijas sagatavo un virza izskatīšanai 
priekšlikumus par grozījumiem finanšu memorandā vai Eiropas Komisijas 
lēmumā"; 

4. MK 2006.gada 4.aprīĜa noteikumi Nr.271 "Kārtība, kādā veicamas 
pārbaudes no Kohēzijas fonda līdzekĜiem finansēto projektu īstenošanas 
vietās"; 

5. MK 2006.gada 4.aprīĜa instrukcija Nr.5 "Kohēzijas fonda vadības un 
kontroles sistēmas uzraudzības instrukcija"; 

6. MK 2006.gada 27.jūnija noteikumi Nr.537 "Kārtība, kādā Kohēzijas 
fonda vadošā iestāde izvērtē Kohēzijas fonda projekta iesniegumu". 
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