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Īpašu uzdevumu ministra Eiropas Savienības finanšu pārvaldes lietās 

informatīvais ziņojums par izmaksu sadārdzinājumu Eiropas 

Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektos 

 

Informatīvā ziņojuma par izmaksu sadārdzinājumu Eiropas Savienības 

struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektos (turpmāk tekstā – ziņojums) mērķis ir 

sniegt informāciju par Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra sēdes protokola 

Nr.70 47.§ 5.punktā dotā uzdevuma „Ekonomikas ministrijai un Vides ministrijai līdz 

2008.gada 18.janvārim izstrādāt grozījumus Eiropas Reģionālā attīstības fonda un 

Kohēzijas fonda projektos saskaņā ar šī protokollēmuma 2.punktā norādīto. Minētos 

grozījumus saskaņot ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda un Kohēzijas fonda 

finansējuma saņēmējiem un informēt Finanšu ministriju” izpildi, kā arī izpildīt 

protokola 9.punktu „Īpašu uzdevumu ministram Eiropas Savienības līdzekļu apguves 

lietās pēc tam, kad Finanšu ministrija ir saņēmusi šīs protokollēmuma 5.punktā 

noteikto informāciju, līdz 2008.gada 1.februārim iesniegt ziņojumu Ministru 

kabinetā.” 

Šobrīd Ekonomikas ministrija un Vides ministrija Finanšu ministrijā ir 

iesniegušas atkārtotus informatīvos ziņojumus par izmaksu pieaugumu (3. un 

4.pielikums), apkopojot informāciju par iespējām īstenot projektus ar daļēji piešķirtu 

papildu valsts budžeta līdzfinansējumu sadārdzinājuma segšanai un sniegt 

priekšlikumus par pasākumiem, kas samazinātu nepamatotu sadārdzinājuma risku 

Eiropas Savienības (turpmāk – ES) fondu projektos. 

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības finanšu pārvaldes lietās ir 

iepazinies ar Vides ministrijas un Ekonomikas ministrijas sagatavotajiem 

informatīvajiem ziņojumiem un sniedz viedokli un priekšlikumus turpmākai rīcībai.  

Apkopojot ziņojumos sniegto informāciju, jāsecina, ka tikai neliela daļa 

finansējuma saņēmēju ir gatavi sniegt papildus finanšu ieguldījumu vai samazināt 

projekta apjomu, lai varētu projektus pabeigt. Otra daļa finansējuma saņēmēju lūdz 

piešķirt papildu valsts budžeta finansējumu sākotnēji prasītajā apmērā. 
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Ekonomikas ministrijas kompetencē esošajos Eiropas Reģionālā attīstības 

fonda (turpmāk – ERAF) projektos radušos sadārdzinājumu ir gatavi līdzfinansēt 

piecpadsmit no septiņpadsmit finansējuma saņēmējiem. 

Vides ministrijas kompetencē esošajos ERAF projektos radušos 

sadārdzinājumu ir gatavi līdzfinansēt divi norādītie projektu finansējuma saņēmēji. 

Kohēzijas fonda (turpmāk – KF) projektu gadījumā trīs pašvaldības piešķīrušas 

papildus līdzekļus, taču pabeigt projektu ar šobrīd piešķirtajiem līdzekļiem iespējams 

tikai viena projekta gadījumā no septiņiem. Detalizēta informācija par finansējuma 

saņēmēju piešķirtajiem līdzekļiem pievienota ziņojuma 1.pielikumā „Projekti, kuru 

īstenotāji ir pauduši gatavību turpināt projektus un līdzfinansēt projekta ietvaros 

radušos sadārdzinājumu” un 2.pielikumā „Projekti, kuru īstenotāji nav pauduši 

gatavību turpināt projektus un līdzfinansēt projekta ietvaros radušos sadārdzinājumu”. 

Kopējais ziņojumos pieprasītais finansējums no valsts budžeta līdzekļiem 

projektu sadārdzinājumu segšanai ir 42 938 675,48 LVL, no tā finansējums ERAF 

līdzfinansēto projektu sadārdzinājuma segšanai ir 5 860 046,59 LVL, bet KF 

līdzfinansēto projektu sadārdzinājuma segšanai 37 078 628,89 LVL.  

Saskaņā ar protokollēmuma 2.punktu tiek atbalstīts valsts budžeta 

līdzfinansējums sadārdzinājuma segšanai 14 520 418,27 LVL apmērā. Finansējuma 

saņēmējiem papildu valsts budžeta līdzfinansējumam bija jāsniedz savs ieguldījums 

28 418 257,21 LVL apmērā (1.tabula). Šobrīd finansējuma saņēmēji sadārdzinājuma 

segšanai ir gatavi sniegt līdzfinansējumu 8 766 086,18 LVL apmērā, savukārt, lai 

tiktu segts viss projektu ietvaros radies sadārdzinājums un projekti varētu tikt 

veiksmīgi pabeigti, papildus šiem līdzekļiem finansējuma saņēmējiem vēl būtu 

jāiegulda 19 652 171,03 LVL.  

1.Tabula 

Pieprasītais finansējums no 

valsts budžeta sadārdzinājuma 

segšanai saskaņā ar ziņojumu uz 

18.01.2008. (LVL) 

Valsts budžeta atbalsts 

saskaņā ar 18.12.2007. 

protokollēmuma 2.punktu 

(LVL) 

Papildu nepieciešamais 

finansējums no finansējuma 

saņēmēja līdzekļiem (LVL) 

42 938 675,48 14 520 418,27 28 418 257,21 
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I Projekti, kuru īstenotāji ir pauduši gatavību turpināt projektus un līdzfinansēt 

projekta ietvaros radušos sadārdzinājumu (1.pielikums) 

Projekti, kurus finansējuma saņēmēji ir gatavi turpināt, kopā ir astoņpadsmit: 

viens Vides ministrijas pārziņā esošs KF projekts, divi Vides ministrijas pārziņā esoši 

ERAF projekti un piecpadsmit Ekonomikas ministrijas pārziņā esoši ERAF projekti, 

kuriem saskaņā ar protokollēmuma 2.punktu no valsts budžeta tika piešķirti 

3 819 066,71 LVL. Finansējuma saņēmēji pauduši gatavību līdzfinansēt projektu 

sadārdzinājumu 8 766 086,18 LVL apmērā.  

Vēršu uzmanību, ka attiecībā uz KF projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 

III kārta” saskaņā ar protokollēmuma 2.punktu no valsts budžeta tiktu nodrošināts 

līdzfinansējums  2 190 714,60 LVL sadārdzinājuma segšanai, savukārt atlikusī daļa 

jeb 70% no valsts budžeta pieprasītās summas sadārdzinājuma segšanai 5 111 667,40 

LVL, būtu jāsedz finansējuma saņēmējam. Vides ministrija savā informatīvajā 

ziņojumā norāda, ka SIA „Rīgas ūdens” piekrīt līdzfinansēt izmaksu pieaugumu 70% 

apmērā no kopējā projekta sadārdzinājuma, kas ir 6 013 726,60 LVL, taču kopumā ir 

nepieciešami finansējuma saņēmēja līdzekļi 6 400 323,40 LVL apjomā, līdz ar to 

finansējuma saņēmējam papildu vēl ir jānodrošina 386 596,80 LVL, lai segtu visu 

projekta ietvaros konstatēto sadārdzinājumu un saņemtu valsts budžeta atbalstu 

saskaņā ar protokollēmuma 2.punktu. 

Izvērtējot ministriju ziņojumos sniegto informāciju attiecībā uz projektiem, 

kuru īstenotāji ir pauduši gatavību turpināt projektus un līdzfinansēt projekta ietvaros 

radušos sadārdzinājumu, īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības finanšu 

pārvaldes lietās aicina apstiprināt valsts budžeta līdzfinansējuma daļu projektos - 

3 819 066,71 LVL - ar nosacījumu, ka finansējuma saņēmēji sniedz apliecinājumu ar 

gatavību līdzfinansēt sadārdzinājuma summu - 8 766 086,18 LVL - saskaņā 

1.pielikumu. 

II Projekti, kuru īstenotāji nav pauduši gatavību turpināt projektus un 

līdzfinansēt projekta ietvaros radušos sadārdzinājumu (2.pielikums) 

Projekti, kurus finansējuma saņēmēji nav gatavi turpināt, kopā ir astoņi: seši 

Vides ministrijas pārziņā esoši KF projekti un divi Ekonomikas ministrijas pārziņā 

esoši ERAF projekti, kuriem saskaņā ar protokollēmuma 2.punktu no valsts budžeta 
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tika piešķirti 10 701 351,56 LVL. Finansējums, ko papildus būtu jāiegulda 

finansējuma saņēmējam, lai saņemtu minēto valsts budžeta līdzfinansējumu, ir 

19 652 171,03 LVL.   

Izskatot atkārtoto Vides ministrijas ziņojumu, tika konstatēts, ka pieprasītais 

papildu finansējums no valsts budžeta trim Vides ministrijas pārziņā esošajiem KF 

projektiem pieaudzis par 4 139 378,90 LVL un šobrīd kopējais papildu 

nepieciešamais finansējums sešu projektu ietvaros ir 30 353 522,59 LVL. Papildu 

pieprasītais finansējums norādīts šādiem projektiem: 

- Projektam  „Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, II kārta”, kam 

papildu nepieciešamais finansējums attiecināmo izmaksu segšanai 

saskaņā ar Vides ministrijas ziņojumu ir 12 369 663,60 LVL, no 

kuriem no valsts budžeta ir pieprasīti 10 583 455,60 LVL jeb 86%. 

Iepriekšējā ziņojumā kopējā sadārdzinājuma summa bija 10 583 455,60 

LVL, un no valsts budžeta pieprasītā summa 8 797 247,60 LVL. Kā 

pamatojumu sadārdzinājuma palielināšanai projekta ietvaros Vides 

ministrija norāda konstatēto papildu izmaksu pieaugumu par 2,86 milj. 

LVL pēc piedāvājumu atvēršanas 2007.gada 10.decembrī.  

- Projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju 

baseinos”, 2001/LV/16/C/PE/007 un projektam „Malienas reģiona 

sadzīves atkritumu apsaimniekošana”, 2004/LV/16/C/PE/006 summa 

pieaugusi par 1 142 298,32 LVL. Papildu līdzekļus sadārdzinājuma 

segšanai piešķīra tikai divas pašvaldības no divpadsmit, tās ir Valkas un 

Valmieras pilsētu  domes, par summu 229 069,59 LVL. 

Izvērtējot ministriju ziņojumos sniegto informāciju attiecībā uz projektiem, 

kuru īstenotāji nav pauduši gatavību turpināt projektus un līdzfinansēt projekta 

ietvaros radušos sadārdzinājumu, īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības 

finanšu pārvaldes lietās aicina:  

1) Uzturēt spēkā protokollēmuma 2.punktu, kas paredz daļēju 

sadārdzinājuma segšanu no valsts budžeta līdzekļiem, kā arī nepalielināt piešķirto 

līdzekļu apjomu katra projekta ietvaros, un Vides ministrijai un Ekonomikas 

ministrijai sniegt informāciju Ministru kabinetam par rīcību katra projekta gadījumā, 
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lai izpildītu protokollēmuma 2.punktu. Ja projekta ietvaros tiek rasta iespēja 

samazināt sadārdzinājuma apjomu, valsts budžeta līdzfinansējuma apjoms tiek 

pārrēķināts saskaņā ar iepriekšējo metodiku.  

2) Ja piešķirtie valsts budžeta līdzekļi saskaņā ar protokollēmuma 2.punktu 

un finansējuma saņēmēja ieguldījums ir nepietiekams projekta pabeigšanai, Vides 

ministrijai un Ekonomikas ministrijai informēt Ministru kabinetu par turpmāko rīcību 

attiecībā uz projekta  īstenošanu vai pārtraukšanu. 

Analizējot situāciju un, ņemot vērā atsevišķu projektu vai to daļu ieviešanas 

progresu, noslēgto līgumu statusu un projektu ieviesēju gatavību turpināt projektus, 

joprojām uzskatu, ka iespējams no atsevišķu projektu vai to daļu īstenošanas 

atteikties. Šos projektus vai to daļas būtu iespējams īstenot 2007.-2013.gadu periodā, 

turklāt jāpiemin, ka šādi gadījumi Kohēzijas fonda projektos jau ir bijuši, kad daļu 

projekta paredz ieviest nākamajā plānošanas periodā. Tāpat uzskatu, ka projektu 

ietvaros iespējams samazināt darbu apjomus. 

Kohēzijas fonda gadījumā vairākos gadījumos būtu nepieciešamas sarunas ar 

Eiropas Komisiju, tādēļ uzsveru, ka esmu gatavs vērsties Eiropas Komisijā ar 

priekšlikumiem par iespējamajiem risinājumiem. Atgādinu, ka Eiropas Komisija 

vairāk kārt paudusi nostāju, ka pieļauj iespēju iesaistīties sarunās ar Latviju par 

izmaksu pieauguma problēmas risināšanu. 

Kohēzijas fonda gadījumā nepastāv iespējas apstiprināt jaunus projektus vai 

pieteikt neīstenoto projektu vietā cita projekta attiecināmos izdevumus, savukārt 

Eiropas Reģionālā attīstības fonda gadījumā  no Eiropas Savienības finansējuma 

zaudējumiem var izvairīties, ja neīstenoto Eiropas Reģionālā attīstības fonda projektu 

vietā tiek īstenoti citi projekti, kuri šobrīd ir apstiprināti kā virssaistības no valsts 

budžeta līdzekļiem. Tātad Eiropas Komisijai tiek deklarēti attiecināmie izdevumi par 

citiem sekmīgi realizētiem projektiem un par tiem tiek saņemtas atmaksas no Eiropas 

Savienības budžeta.  

Turklāt vēlos uzsvērt, ka tā kā lēmums par izmaksu pieaugumu attiecībā uz 

Vides ministrijas un Ekonomikas ministrijas sadārdzinājuma ziņojumos minētajiem 

projektiem nav pieņemts, ir spēkā 2007.gada 14.augusta Ministru kabineta sēdes 

protokola Nr.45 21.§ 2.2.punkts, kas nosaka, ka jaunu 2007.-2013.gada plānošanas 
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perioda Eiropas Savienības struktūrfondu un KF finansētu projektu pieņemšana, 

apstiprināšana un īstenošana, ja tajos finansējuma saņēmēji ir valsts vai pašvaldības 

iestādes vai kapitālsabiedrības un to īstenošana saistīta ar būvniecību vai piegādēm, 

kuru izmaksas pārsniedz 100 000 latu, nevar tikt uzsākta. Jāņem vērā, ka tādejādi tiek 

nodrošināta 2004.-2006.gada projektu īstenošanas iespēja 2007.-2013.gadu 

plānošanas periodā, ja rastos tāda nepieciešamība. Informēju, ka, neskatoties uz šo 

nosacījumu, Vides ministrija ir uzsākusi 2007.-2013.gada plānošanas perioda 

aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku 

ekvivalentu lielāku par 2000” īstenošanu.  
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Priekšlikumi par pasākumiem, lai samazinātu sadārdzinājuma risku 

ES fondu projektos 

Ievads 

2007.gada 14.augusta Ministru kabineta sēdes protokollēmuma Nr.45 21.§ 

„Par Eiropas Savienības finanšu resursu (struktūrfondu un Kohēzijas fonda) apguvi” 

(turpmāk – protokollēmuma 21.§) uzdeva par ES fondu apguvi atbildīgajām 

ministrijām veikt dažāda veida pasākumus, lai novērstu sadārdzinājuma riskus ES 

fondu (struktūrfondu un Kohēzijas fonda) līdzfinansētajos projektos. Attiecībā uz 

protokollēmuma 21.§ minēto uzdevumu izpildi Finanšu ministrija no pārējām ES 

fondu īstenošanā iesaistītajām institūcijām saņēma iebildumus, tāpēc sadarbībā ar 

Ekonomikas ministriju 28.12.2007. un 29.01.2008. organizēja sanāksmes, lai vienotos 

par iespējamiem risinājumiem un priekšlikumiem protokollēmuma 21.§ minēto 

uzdevumu izpildei.  

1. Pieprasījuma un piedāvājuma līdzsvarošana 

Pašreiz viens no galvenajiem ES fondu projektu sadārdzinājuma cēloņiem ir 

nepietiekamā būvniecības tirgus kapacitāte un nepietiekama konkurence ierobežota 

piedāvājuma apstākļos. Paredzams, ka arī nākamajos gados publiskais sektors veidos 

ievērojamu būvniecības tirgus pieprasījuma daļu. Vadošā iestāde ir aprēķinājusi 

indikatīvu 2007.-2013.plānošanas perioda ES fondu veidotu pieprasījuma tendenci 

pēc būvniecības pakalpojumiem naudas izteiksmē laika periodam 2008.-2015.gadam 

(1.attēls). Pieprasījuma līkne veidojas no 2007.-2013.plānošanas perioda aktivitātēm, 

kuru projektos galvenās ir ar būvniecību saistītās izmaksas. Izvērtējot 2004.-

2006.gada plānošanas perioda pieredzi, lielāko pieprasījuma īpatsvaru būvniecībā no 

ES fondu puses veido transporta, vides un enerģētikas projektu īstenošana. 1.attēlā 

atspoguļotais pieprasījuma apjoms aprēķināts 2007.-2013.gada plānošanas perioda 

transporta, vides un enerģētikas aktivitātēm. Aprēķinos iekļauts tikai no ES fondiem 

pieejamais finansējums. Ņemot vērā to, ka pašreiz nav iespējams noteikt precīzas 

2007.-2013.gada plānošanas perioda projektu kopējās izmaksas, norādām, ka 

pieprasījuma apjoms būs ievērojami lielāks, nekā tas atspoguļots 1.attēlā. 
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1.Attēls 

2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu pieprasījuma tendence būvniecības tirgū 

kopumā un pa nozarēm laika periodā 2008.-2015.g milj. LVL
1
 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Aprēķini veikti saskaņā ar EM, SM, VIDM iesniegtajiem datiem. Norādām, ka aprēķins ir indikatīvs. 

Dati nav pilnīgi, kā arī trūkst informācija par citu nozaru projektu, kas tiks līdzfinansēti no 2007.-

2013.gada plānošanas perioda ES fondu līdzekļiem, ietekmi uz ES fondu būvniecības pieprasījumu.  
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Aprēķinā izmantotie dati skaidri iezīmē tendenci, ka lielākā vajadzība pēc 

būvniecības pakalpojumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos būs no 2009.gada 

līdz 2011.gadam. Tas paaugstina risku, ka šajā laika periodā, īpaši 2010.gadā, veicot 

publiskos iepirkumus, pasūtītājiem nāksies saskarties gan ar ierobežotu piedāvājumu 

vai piedāvājuma trūkumu, gan arī paaugstinātām cenām. Tomēr efektīvai ES fondu un 

valsts budžeta līdzekļu izmantošanai ļoti svarīgi ir nepieļaut būvniecības tirgus 

pārkaršanu un veikt savlaicīgus pasākumus piedāvājuma un pieprasījuma 

līdzsvarošanai. Tādēļ racionāli jāizmanto viss 8 gadu projektu īstenošanas periods un 

jāizlīdzina  ES fondu radītais pieprasījums laikā un atbilstoši būvniecības tirgus 

kapacitātei. Tādejādi arī tiktu samazināts projektu sadārdzinājuma risks, jo 

būvniecības nozare spētu adekvāti plānot savu kapacitāti un plānveidīgi reaģēt uz 

zināmo pieprasījumu ar saprātīgām cenām. 

Lai pilnīgāk varētu izanalizēt un novērtēt situāciju, kā arī kontrolēt ES fondu 

būvniecības pieprasījuma tendenci atbilstoši būvniecības piedāvājumam, nepieciešami 

dati ne tikai par transporta, vides un enerģētikas nozaru 2007.-2013.gada plānošanas 

perioda ES fondu finansējuma plānoto faktisko apguvi, bet arī citu ES fondu 

līdzfinansēto nozaru griezumā, kuru ietvaros plānota būvniecība. Tādejādi tiktu 

kontrolēts ne tikai kopējo ES fondu investīciju sadārdzināšanās risks, bet uzmanība 

tiktu pievērsta arī katras nozares piešķirtā finansējuma apguvei un novirzēm no 

sākotnējiem pieņēmumiem. 

Lai vadošā iestāde spētu efektīvi uzraudzīt un kontrolēt piešķirtā finansējuma 

apguvi un ar to saistītos sadārdzinājuma riskus, ir nepieciešams izvērtēt ES fondu 

pieprasījuma pēc būvniecības pakalpojumiem atbilstību būvniecības tirgus 

kapacitātei. Tāpēc būtu jāveic arī detalizēta izpēte par būvniecības tirgus jaudu un 

iespējamām izmaiņām tajā no 2008.-2015.gadam. 

Priekšlikumi: 

1.1. Katrai ministrijai, kuru 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu 

līdzfinansēto projektu ietvaros paredzēta būvniecība vai rekonstrukcija, 

iesniedzot apstiprināšanai Ministru kabineta noteikumus par aktivitātes 

īstenošanu, plānot projektu iesniegšanu, apstiprināšanu un īstenošanu tā, lai 

apstiprināmo un īstenojamo projektu finansējums sadalītos vienmērīgi 

(vismaz trīs proporcionālās daļās) 2008.-2015. īstenošanas termiņā. 
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1.2. Finanšu ministrijai apkopot un iesniegt Ekonomikas ministrijā  informāciju 

par paredzamo ES fondu finansējuma apjoma sadalījumu astoņu gadu periodā 

tām 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu aktivitātēm, kuru ietvaros 

paredzēta būvniecība vai rekonstrukcija. 

1.3. Ekonomikas ministrijai pārskatīt ES fondu investīciju sadalījumu atsevišķos 

būvniecības sektoros periodā no 2008.-2015. pa gadiem, sniegt priekšlikumus 

Finanšu ministrijai par ES fondu radītā pieprasījuma izlīdzsvarošanu pa 

būvniecības sektoriem, sniegt informāciju par būvniecības tirgus kapacitāti un 

izmaiņām tajā iepriekšminētajā laika periodā sadalījumā pa gadiem. 

2. Projektu atlases nosacījumi 

2004.-2006.gada plānošanas perioda pieredze liecina, ka vislielākais 

sadārdzinājums rodas projektos, kuru īstenošanas termiņš pārsniedz divus gadus, kā 

arī kuriem pirms projekta apstiprināšanas nav bijis izstrādāts tehniskais projekts.  Lai 

samazinātu sadārdzinājuma risku 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu 

projektos, projektu iesniegumu atlasē priekšroka jādod projektiem: 

 kas nav garāki par diviem gadiem,  

 kuriem ir gatavs tehniskais projekts, jo attiecīgi ir iespējams 

precīzāk novērtēt projekta budžetu. 

Priekšlikums: 

2.1. Atbildīgajai iestādei, izstrādājot aktivitātes projektu iesniegumu vērtēšanas 

kritērijus un Ministru kabineta noteikumus par aktivitātes īstenošanu, noteikt, 

ka projektu iesniegumu atlasē priekšroka tiek dota projektiem, kuru 

īstenošanas laiks nav plānots garāks kā divi gadi. 

2.2. Atbildīgajai iestādei, izstrādājot aktivitātes projektu iesniegumu vērtēšanas 

kritērijus un Ministru kabineta noteikumus par aktivitātes īstenošanu, noteikt, 

ka projektu iesniegumu atlasē priekšroka tiek dota projektiem, kuriem 

projekta iesniegšanas brīdī ir gatavs tehniskais projekts. 

3. Projektu uzsākšanas nosacījumi 

Projekta izmaksas, it īpaši būvniecības pakalpojumu izmaksas, ir atkarīgas ne 

tikai no izmaiņām būvniecības tirgus pieprasījumā un piedāvājumā, bet arī no projekta 

īstenošanas laika. Jo ātrāk projekts tiek īstenots pēc tā apstiprināšanās, jo mazāk tā 
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izmaksas ir jūtīgas pret izmaiņām ārējos apstākļos. Tā kā būvniecības tirgus ietekmē 

daudzu ES fondu līdzfinansēto projektu izmaksas, finansējuma saņēmējam ir 

nepieciešams noteikt savlaicīgu iepirkumu konkursu izsludināšanu. 

Šāda nosacījuma ieviešana, pirmkārt, nodrošinātu nesavlaicīgi uzsāktu 

projektu atcelšanu, tādejādi samazinot sadārdzinājuma risku, kas varētu rasties laika 

faktora ietekmē, otrkārt, tiktu nodrošināta n+2/n+3 principa izpilde, kas ir svarīgs 

priekšnosacījums Latvijai pieejamo 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu 

līdzekļu savlaicīgā apguvē. 

Priekšlikums: 

3.1. Atbildīgajai iestādei, izstrādājot Ministru kabineta noteikumus par aktivitātes 

īstenošanu, iekļaut nosacījumu, ka iepirkuma konkursi ir jāizsludina ne vēlāk 

kā trīs mēnešu laikā no projekta apstiprināšanas brīža. Ja konkursi netiek 

izsludināti iepriekšminētajā termiņā, tad atbildīgai iestādei vai sadarbības 

iestādei ir jālemj par projekta pārtraukšanu. 

4. Nosacījumi, kas jāievēro pasūtītājam, veicot publisko iepirkumu 

Organizējot publiskos iepirkumus, daudzas valsts un pašvaldību iestādes ir 

saskārušās ar situāciju, kad iepirkumu konkursos piedalās tikai viens pretendents,  

kura piedāvājums ievērojami pārsniedz iepirkuma līgumam pieejamo budžetu, vai arī 

ir vairāki pretendenti, bet visi piedāvājumi pārsniedz iepirkuma līgumam pieejamo 

budžetu. Lai valsts un pašvaldību iestādes varētu adekvāti plānot iepirkumu līgumu 

budžetus un veikt to atbilstības pārbaudes, ir nepieciešams izstrādāt cenu katalogu, 

kurā būtu atspoguļotas dažādu būvniecības pakalpojumu un materiālu izmaksas tirgū. 

Cenu katalogam jābūt vienotam, publiski pieejamam dokumentam ar skaidru 

aktualizācijas kārtību un to ir jāizmanto visām valsts un pašvaldību iestādēm, plānojot 

iepirkumu līgumu budžetu un vērtējot pretendentu iesniegtos piedāvājumus. 

Ja pasūtītājs ir adekvāti sastādījis iepirkuma līguma budžetu, veicis tā 

atbilstības pārbaudi, kā arī nodrošinājis tā aktualizāciju, tad, veicot iepirkumu, 

saņemtie piedāvājumi jānovērtē pret izstrādāto līguma budžetu un jānoraida 

piedāvājumi, kas neiekļaujas minētājā budžetā. Ja līguma īstenošana ir īsāka par 

diviem gadiem, tad nav pamata pārskatīt līguma kopējo budžetu, pamatojoties uz cenu 

izmaiņām, jo šādu izmaiņu segšana ir izpildītāja risks. Saņemot piedāvājumu, 

izpildītājam arī skaidri jānorāda, kādās cenās ir izstrādāts piedāvājums un kādi ir 
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izmantotie pieņēmumi attiecībā uz cenu pieaugumu, ja projekts ir ilgāks par vienu 

gadu.  

Līguma cenu indeksācija kā metode būtu pieļaujama tikai gadījumos, ja 

līguma īstenošanas laiks ir garāks par diviem gadiem. Jebkuras cenu izmaiņas 

līgumos, kas īsāki par diviem gadiem jāatrunā kā izpildītāja nevis pasūtītāja risks. 

Iekļaujot indeksācijas nosacījumus līgumā, kas garāks par diviem gadiem jāpievērš 

uzmanība tam, ka statistikas rādītāji, īpaši par darba spēka izmaksām, var 

neatspoguļot objektīvi izmaksu pieaugumu, piemēram, darba samaksas legalizācijas 

rezultātā statistikā var uzrādīties lielāks darba samaksas pieaugums kā faktiskais. 

Otrkārt, pretendents jau iesniedzot iepirkuma piedāvājumu, var ierēķināt tajā gaidāmo 

cenu pieaugumu un attiecīgi indeksācija var ļaut prasīt papildus nepamatotas 

kompensācijas. 

Līdz ar to, valsts un pašvaldību iestādēm, veicot publisko iepirkumu papildus 

jāņem vērā, ka cenu indeksācija pieļaujama tikai tajos gadījumos, kad: 

  indeksācijai ir skaidra metodika un tā ir paredzēta standarta 

līguma nosacījumos,  

 var noteikt skaidrus ekonomiskos ieguvumus; 

 ir iespējams gūt pārliecību, ka sākotnējā piedāvājumā un 

līgumā iekļautās cenas ir bijušas pamatotas un to aprēķinos jau 

nav izdarīti izmaksu pieauguma pieņēmumi. 

Priekšlikumi: 

4.1. Ekonomikas ministrijai,  „Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts 

aģentūrai” sadarbībā ar Satiksmes ministriju, Vides ministriju nodrošināt 

būvizmaksu/cenu kataloga izstrādi, uzturēšanu un aktualizēšanu laika 

periodam, kas nav īsāks par pieciem gadiem. Katalogā jāapkopo informācija 

par vienību cenām būvniecības nozarē kopumā, gan arī informācija par 

specializētajām būvēm, piemēram, autoceļi, transporta infrastruktūru, kā arī 

reizi gadā jāaktualizē informāciju par katalogā iekļauto būvniecības 

pakalpojumu un materiālu izmaksām. Kataloga izstrāde jāpabeidz līdz 

2008.gada 31.decembrim, lai tā pielietošana varētu tikt uzsākta ar 2009.gadu.  

4.2. Visiem ES fondu finansējuma saņēmējiem, kuri ES fondu projektu ietvaros 

veic iepirkumu saskaņā ar „Publisko iepirkumu likumu” un līdz ar to ir 
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pasūtītāji šī likuma izpratnē, izstrādāt iekšējus normatīvus aktus, kuros 

ietverti sekojoši nosacījumi:   

4.2.1. kārtība, kādā notiek iepirkumu līguma budžeta izstrāde, šī budžeta 

atbilstības pārbaude, pielietojot 4.1.punktā minēto cenu katalogu, kā arī 

iepirkuma budžeta aktualizācija; 

4.2.2. pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, jāsniedz detalizēts atšifrējums 

piedāvājuma cenai, tajā skaitā norādot, kāda ir atsevišķu iepirkuma 

vienību cena piedāvājuma iesniegšanas brīdī un kādi pieņēmumi 

izmantoti attiecībā uz cenu pieaugumu, ja līguma īstenošana paredzēta 

periodā, kas ilgāks par vienu gadu; 

4.2.3. kārtība, kādā notiek iepirkuma konkursa piedāvājumu vērtēšana, 

iekļaujot tajā nosacījumu, ka piedāvājums tiek noraidīts, ja piedāvātā 

līguma cena pārsniedz noteikto budžetu. 

4.2.4. kārtība, kādā izstrādā iepirkuma līgumu: 

4.2.4.1. gadījumos, ja tā īstenošanas laiks nepārsniedz divus gadus, 

nepieļaujot līguma kopējā budžeta maiņu, pamatojoties uz cenu 

pieaugumu; 

4.2.4.2.  gadījumos, ja tā īstenošanas laiks pārsniedz divus gadus, īpaši 

atrunājot nosacījumus par izmaksu indeksāciju, tajā skaitā, nosakot 

kurās izdevumu pozīcijās pieļaujama indeksācija un kāda metodika, 

salīdzināmā statistika tiks izmantota indeksācijas apjoma 

aprēķināšanai.  
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