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Īpašu uzdevumu ministra Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās 

informat īvais ziņojums par Eiropas Savienības finanšu resursu 
(strukt ūrfondu un Kohēzijas fonda) apguvi 

 
Šajā ziņojumā ir ietverta informācija par Eiropas Savienības struktūrfondu un 
Kohēzijas fonda īstenošanas gaitu 2006.gada 4.ceturksnī no 2006.gada 1.oktobra 
līdz 2006.gada 31.decembrim. Iepriekšējais Finanšu ministrijas sagatavotais 
informatīvais ziņojums izskatīts Ministru kabineta 2006.gada 14.novembra sēdē 
(prot.Nr.59, 37.§). 
 
1. ES struktūrfondu apguve 
 
1.1. ES struktūrfondu apguve1 
 
Uz 31.12.2006. SF vadības komitejās saskaņoti projekti par 95,73% no kopējā 
pieejamā SF finansējuma. Vislielākais progress 4.ceturksnī minētajā rādītājā 
vērojams Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) ietvaros – 95,08% no 
pieejamā finansējuma, kas ir par 22,73 procentu punktiem vairāk nekā 
iepriekšējā ceturksnī. Jāatzīmē turpat pilnīgs progress Eiropas Lauksaimniecības 
virzības un garantiju fonda virzības daļas (ELVGF) ietvaros – apstiprināti 
projekti par 98,97% no pieejamā finansējuma, kas ir par 0,62 procentu punktiem 
vairāk nekā iepriekšējā ceturksnī. Arī Eiropas Sociālā fonda (ESF) ietvaros šis 
rādītājs daudz neatpaliek – projekti apstiprināti par 96,93% no pieejamā 
finansējuma, kas ir par 4,89 procentu punktiem vairāk nekā iepriekšējā 
ceturksnī. Tuvu maksimumam ir arī Zivsaimniecības vadības finansēšanas 
instrumenta (ZVFI) ietvaros apstiprinātie projekti par 87,38% no pieejamā ZVFI 
finansējuma – 4.ceturksnī progress par 2,28 procentu punktiem salīdzinājumā ar 
iepriekšējo. 
 
SF finansējuma saņēmējiem izmaksāti 32,16 % no kopējā pieejamā SF 
finansējuma, līdz ar ko salīdzinājumā ar iepriekšējā ceturkšņa rezultātiem šis 
rādītājs ir palielinājies par 8,9 procentu punktiem. ELVGF projektos izmaksāti 
72,62% no pieejamā SF finansējuma un ZVFI projektos – 60,69 %, līdz ar ko 
salīdzinājumā ar rādītājiem iepriekšējā ceturksnī ELVGF ietvaros vērojams 
progress par 10,88 procentu punktiem, bet ZVFI ietvaros – par 14,62 procentu 
punktiem. ERAF un ESF projektos izmaksātais finansējums attiecīgi atbilst 
21,72% (progress par 8,06 procentu punktiem salīdzinājumā ar iepriekšējo 

                                                 
1 Dati uz 31.12.2006. 
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ceturksni) un 28,85% (progress par 8,96 procentu punktiem) no attiecīgā fonda 
kopējā piešķīruma. 
SF finansējuma atmaksas no Eiropas Komisijas pieprasītas par 27,55% no 
kopējā valstij piešķirtā finansējuma, kas ir par 12,03 procentu punktiem vairāk 
nekā iepriekšējā ceturksnī. Salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, 2006.gada 
4.ceturksnī šis rādītājs ievērojami progresējis visu SF ietvaros. Vislielākais 
progress 2006.gada 4.ceturksnī vērojams ZVFI ietvaros – 48,93% no pieejamā 
finansējuma, kas ir par 13,26 procentu punktiem vairāk nekā iepriekšējā 
ceturksnī. ELVGF ietvaros šis rādītājs ir 59,06% - par 6,84 procentu punktiem 
vairāk nekā iepriekšējā ceturksnī. Līdzīgs Eiropas Komisijā pieprasīto SF 
atmaksu apjoms 2006.gada 4.ceturksnī ir ERAF un ESF ietvaros – attiecīgi 
20,33% (progress par 12,92 procentu punktiem) un 22,42% (progress par 12,94 
procentu punktiem) no pieejamā finansējuma. 
 
Uz 31.12.2006. no 2006.gadā valsts budžetā plānotā SF finansējuma 168,23 
milj. LVL apmērā izlietoti 84,01%. Dalījumā pa fondiem tie ir attiecīgi 76,55% 
ERAF (progress par 34,91 procentu punktiem salīdzinājumā ar iepriekšējo 
ceturksni), 88,70% ESF (progress par 32,84 procentu punktiem), 98,51% 
ELVGF (progress par 36,64 procentu punktiem) un 99,98% ZVFI (progress par 
51,83 procentu punktiem) no valsts budžetā plānotajiem SF līdzekļiem. 100% 
apmērā izlietots ESF projektiem speciālajā valsts budžetā plānotais finansējums 
2,48 milj. LVL apmērā. Izvērstu SF finanšu progresu skatīt pielikuma tabulās 
Nr.1-5. 
 
1.2. ES struktūrfondu (SF) ieviešanas gaita 
 
1.2.1. ERAF ieviešana 
 
Uz 2006.gada 31.decembri ERAF vadības komitejā saskaņoti projekti par ERAF 
līdzfinansējuma summu 255,3 LVL jeb 95,08% no kopējā pieejamā SF 
finansējuma. 
 
2006.gada 9.novembrī SF uzraudzības komiteja vienojās par finanšu pārdali 
ERAF ietvaros. Pasākumam Uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstība par 2,35 
milj. EUR (ERAF daļa – 1,76 milj. EUR) tika samazināts publiskais 
finansējums, kas novirzīts pasākumam Atbalsts inovāciju attīstībai. Līdzekļu 
pārdale starp pasākumiem ierosināta, jo programmā „Atbalsts jaunu produktu un 
tehnoloģiju attīstībai” pēdējā darbības nedēļā uzņēmēju aktivitāte strauji pieauga 
un uz 2006.gada 30.jūniju iesniegto projektu pieprasītais finansējums veidoja 
7,56 milj. LVL, kas pārsniedza programmas ietvaros pieejamo finansējumu. 
Turpinās līgumu slēgšanas un esošo līgumu grozījumu veikšanas process 
atlikušā ERAF finansējuma apgūšanai. Noslēdzoties projektu iesniegumu 
konkursiem, tiek nodrošināta līgumu slēgšana ar finansējuma saņēmējiem gan 
grantu shēmu, gan atklāto konkursu ietvaros, kas nozīmē, ka rādītāji par 
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noslēgto līgumu skaitu un apjomu ERAF līdzekļu apgūšanas ietvaros turpina 
pieaugt.  
 
1.2.1.1. ERAF atklāto projektu iesniegumu konkursu ieviešana 

2006.gada 4.ceturksnī Vides ministrijas pārraudzībā esošā atklāta projektu 
konkursa „Dal ītās atkritumu vākšanas punktu izveide” ietvaros turpinājās 
atklāta projektu konkursa projektu iesniegumu vērtēšana atbilstoši kvalitātes un 
specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem Vides ministrijas izveidotajā vērtēšanas 
komisijā. Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai (CFLA) ir jānoslēdz līgumi 
līdz 2007.gada janvāra beigām (ja projekts tiek precizēts, tad 40 dienu laikā pēc 
precizējumu saņemšanas). Plānots noslēgt līgumus ar 8 atbalstīto projektu 
iesniedzējiem. 

2006.gada 4.ceturkšņa laikā turpinājās Ekonomikas ministrijas pārraudzībā 
esošā atklātā projektu iesniegumu konkursa „Siltumapgādes sistēmu 
modernizācija atbilstoši vides prasībām” projektu iesniegumu vērtēšana 
atbilstoši kvalitātes un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem Ekonomikas 
ministrijas izveidotajā vērtēšanas komisijā. 2006.gada 21.novembrī  
Ekonomikas ministrija nosūtīja CFLA lēmumu par 29 projektu iesniegumu 
atbalstīšanu. CFLA līdz 2007.gada 26.janvārim (projekta iesnieguma 
precizēšanas gadījumā – 40 dienu laikā pēc precizējumu saņemšanas) jānoslēdz 
attiecīgie līgumi. 

Savukārt Ekonomikas ministrijas pārziņā esošā atklātā konkursa „Kult ūras un 
vēstures mantojuma efektīva izmantošana tūrisma attīstībā”  ietvaros 2006.gada 
22.novembrī ERAF vadības komiteja pieņēma lēmumu atbalstīt 10 projektu 
ieviešanu. CFLA kā otrā līmeņa starpniekinstitūcija šobrīd slēdz līgumus ar SF 
finansējuma saņēmējiem. Pašlaik noslēgti septiņi l īgumi, par pārējo projektu 
līdzfinansēšanu līgumi tiek gatavoti. Kopā konkursa ietvaros saņemti 112 
projektu iesniegumi. 

2006.gada 4.ceturksnī turpinājās līgumu slēgšana ar  SF finansējuma 
saņēmējiem atklāta projektu konkursa „Publisko interneta pieejas punktu 
attīstība” ietvaros. Uz 2006.gada 31.decembri konkursa ietvaros noslēgti 5 
līgumi. Taču, pārskatot prasības finansējuma piešķiršanai aktivitātes ietvaros, 
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija identificēja, ka četros no 
desmit apstiprinātajiem projektiem ir pieļauta kļūda ERAF līdzfinansējuma 
aprēķinos, līdz ar to vadošajā iestādē tika iesniegts precizēts finansējuma 
sadalījums un apstiprinātajiem desmit projektiem pievienots viens projekts no 
rezerves saraksta. Precizētais projektu saraksts tiks virzīts izskatīšanai ERAF 
vadības komitejā 2007.gada janvārī. 

Satiksmes ministrija pārskata periodā noslēgusi atklātā projektu iesniegumu 
konkursa „Transporta sistēmas organizācijas optimizācija un satiksmes 
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drošības uzlabojumi apdzīvotās teritorijās”  2.kārtas vērtēšanu atbilstoši 
kvalitatīvajiem un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem. Par atbilstošiem tika 
atzīti 146 no 154 projektu iesniegumiem. Pēc kvalitātes atlases kritērijiem tika 
noraidīti 5 projektu iesniegumi, bet pēc nepieciešamā punktu skaita, kuri nav 
sasnieguši 20% no maksimāli iespējamā vērtējuma, noraidīts 1 projekta 
iesniegums. 46 projektu iesniegumi apstiprināti atbilstoši pieejamajam 
finansējumam, savukārt rezervē palika 94 projektu iesniegumi. Rezervē esošie 
projektu iesniegumi var tikt apstiprināti, ja tiks rasts papildu finansējums. 
 
1.2.1.2. ERAF grantu shēmu ieviešana 
 
Valsts reģionālās attīstības aģentūrā notiek grantu shēmas „Atbalsts 
ieguldījumiem uzņēmumu attīstībā īpaši atbalstāmajās teritorijās” pārsūdzēto 
projektu iesniegumu atkārtota administratīvā pārbaude un izvērtēšana atbilstoši 
kvalitātes un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem, lai pieņemtu lēmumus par 
visiem grantu shēmas projektu iesniegumiem līdz š.g. 31.martam. Uz 2006.gada 
31.decembri grantu shēmas ietvaros apstiprināti 170 projektu iesniegumi par 
kopējo publisko finansējumu 8,84 milj. LVL (ERAF – 4,2 milj. LVL). 
 
Uz 2006.gada 31.decembri Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) 
grantu shēmas: 
- „Komercdarbības pilnveidošana atbilstoši starptautisko standartu prasībām” 

ietvaros noslēgti 185 līgumi par visiem iesniegtajiem projektiem (ERAF 
līdzfinansējums – 42,25 milj. LVL); 

- „Dalītās infrastruktūras izveide” ietvaros noslēgti 9 līgumi par visiem 
iesniegtajiem projektiem (ERAF līdzfinansējums – 2,48 milj. LVL); 

- „ Infrastruktūras attīstībai nepieciešamo pieslēgumu izveide un 
rekonstrukcija” ietvaros noslēgti 6 līgumi par visiem iesniegtajiem 
projektiem (ERAF līdzfinansējums 812,53 tūkst. LVL); 

- „Komercsabiedrību dalība starptautiskajās izstādēs, gadatirgos un 
tirdzniecības misijās” ietvaros pārskata periodā no 2006.gada 1.septembra 
līdz 31.decembrim noslēgti 42 līgumi (ERAF līdzfinansējums 352,47 tūkst. 
LVL). Šobrīd notiek līgumu slēgšana starp LIAA un projektu iesniedzējiem; 

- „Konsultāciju pakalpojumi” ietvaros noslēgti līgumi par visiem iesniegtajiem 
projektiem. Pārskata periodā noslēgti 104 līgumi (ERAF līdzfinansējums 
690,44 tūkst. LVL); 

- „Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju attīstībai” ietvaros līdz 2006.gada 
31.decembrim noslēgti līgumi par visiem iesniegtajiem projektiem. Pārskata 
periodā ir noslēgti pēdējie 20 līgumi par ERAF līdzfinansējumu 1,27 milj. 
LVL. 

 
Minēto grantu shēmu savlaicīga ieviešana ir viens no galvenajiem riska 
faktoriem ERAF apguvē un n+2 principa nodrošināšanā. Ņemot vērā īso SF 
apguves periodu, pastāv risks, ka grantu shēmām paredzētie ERAF līdzekļi 
netiks apgūti noteiktā termiņā. Lai nodrošinātu efektīvu SF apguvi, Ekonomikas 
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ministrija š.g. janvārī sagatavojusi priekšlikumus finansējuma pārdalei starp 
aktivitātēm un pasākumiem. 
 
1.2.1.3. ERAF nacionālo programmu ieviešana 
 
2006. gada 4.ceturksnī Vides ministrijas pārziņā esošās nacionālās programmas: 
- „ Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar cilvēku  

ekvivalentu līdz 2000” ietvaros noslēgti līgumi ar visiem SF saņēmējiem. 
Saskaņā ar SF vadības informācijas sistēmas datiem uz 2006.gada 
31.decembri nacionālās programmas ietvaros atmaksas SF finansējuma 
saņēmējiem veiktas 28% apmērā. Tā kā projektu ietvaros galvenokārt tiek 
veikti būvdarbi, to auditējamās vērtības, par kurām var pieprasīt SF atmaksu, 
ir laikietilpīgas un SF pieprasījumu iesniegšana iespējama projekta 
noslēgumā. Lielākajai daļai projektu ieviešanas beigu termiņš ir 2007.gada 
2.puse; 

- „Likumdošanas prasībām neatbilstošu atkritumu izgāztuvju rekultivācija”  
ietvaros apstiprināti 47 projekti, bet līgumi noslēgti ar 43 SF saņēmējiem. 
Saskaņā ar SF vadības informācijas sistēmas datiem uz 2006.gada 
31.decembri nacionālās programmas ietvaros SF atmaksas veiktas 8% 
apmērā. Tas skaidrojams ar to, ka projektu auditējamās vērtības nav dalāmas, 
savukārt auditējamās vērtības, par kurām var pieprasīt SF atmaksu, ir 
laikietilpīgas un SF pieprasījumu iesniegšana iespējama projekta noslēgumā. 

Ar mērķi veicināt SF atmaksas projektu īstenotājiem ir veiktas izmaiņas 
starpposma maksājumu veikšanas procesā, kas tos ļauj veikt pirms projekta 
auditējamās vērtības sasniegšanas (izvērstāku informāciju skat. 1.5.2.sadaļā). 
 
Ekonomikas ministrijas pārziņā esošās nacionālās programmas „Siltumapgādes 
sistēmu uzlabošana, samazinot sēra saturu kurināmajā”  ietvaros tika 
apstiprināti 7 projekti un 4 projektiem noslēgti līgumi. Līdz 2006.gada beigām 
tika plānots iesniegt arī pirmos SF pieprasījumus. 
 
Vides ministrijas pārziņā esošās nacionālās programmas „Ekotūrisma 
infrastruktūras attīstība potenciālajās Natura 2000 teritorijās”  ietvaros 
apstiprināti 7 projekti, par kuriem noslēgti līgumi, un pašreiz notiek projektu 
īstenošana. Saskaņā ar SF vadības informācijas sistēmas datiem uz 2006.gada 
31.decembri nacionālās programmas ietvaros atmaksas SF finansējuma 
saņēmējiem veiktas 9% apmērā. 
 
Savukārt Satiksmes ministrijas pārziņā esošās nacionālās programmas 
„Platjoslu sakaru infrastruktūras attīstība lauku apvidos” ieviešanu apdraud 
Iepirkumu uzraudzības birojā iesniegtās sūdzības par projekta atklātā konkursa 
„Platjoslu sakaru infrastruktūras attīstība lauku apvidos” nolikumu. Līdz ar to 
līdz sūdzībā minēto faktu pārbaudei un iepirkumu komisijas vadītāja 
skaidrojuma par sūdzību saņemšanai apturēta līguma slēgšana ar konkursa 
uzvarētāju a/s "Telekom Baltija". 
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SF atmaksu progress SF finansējuma saņēmējiem Satiksmes ministrijas pārziņā 
esošo pasākumu ietvaros ir dažāds. Ja nacionālās programmas „Valsts pirmās 
šķiras autoceļu attīstība”  ietvaros uz 2006.gada 4.ceturkšņa beigām veiktas 
atmaksas SF finansējuma saņēmējiem 27,7 milj. LVL jeb 81,38% apmērā no 
pieejamā finansējuma, nacionālās programmas „J ūras ostu infrastruktūras un 
jūras pieejamības uzlabošana” ietvaros 0,9 milj. LVL jeb 37,91% apmērā no 
pieejamā finansējuma, tad nacionālajās programmās „R īgas pilsētas satiksmes 
vadības, satiksmes drošības infrastruktūras un sabiedriskā transporta vadības 
elementu uzlabošana” un „R īgas piepilsētas dzelzceļa pasažieru pārvadājumu 
ritošā sastāva modernizācija”  SF finansējuma saņēmējiem atmaksas nav veiktas 
vispār. Prognozēts, ka struktūrfondu pieprasījumi minēto nacionālo programmu 
ietvaros tiks iesniegti 2007. un 2008.gada laikā. 
 
2006.gada 4.ceturksnī vērojams būtisks progress Ekonomikas ministrijas pārziņā 
esošās ERAF nacionālās programmas „Aizdevumi komercdarbības uzsākšanai” 
ieviešanā, kuras ietvaros pārskata periodā atbalstīti 15 projekti par 1,3 milj. LVL 
un izsniegti aizdevumi par 1,9 milj. LVL. Ekonomikas ministrijas nacionālās 
programmas „Aizdevumu garantiju sistēmas attīstība”  ietvaros pārskata periodā 
Latvijas Garantiju aģentūra izsniegusi 9 garantijas par kopējo ERAF 
līdzfinansējumu 748,98 tūkst. LVL. Savukārt Ekonomikas ministrijas nacionālās 
programmas „Riska kapitāla finansējums” ietvaros riska kapitāla fondu 
investīcijas mazos un vidējos komersantos vēl nav veiktas. 
 
2006.gada 4.ceturksnī ERAF vadības komitejā saskaņoti grozījumi divās 
Labklājības ministrijas pārziņā esošajās nacionālajās programmās: 
- Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju infrastruktūras un 

aprīkojuma uzlabošana; 
- Darba tirgus politikas ieviešanas institūciju infrastruktūras un tehnoloģiskā 

nodrošinājuma pilnveidošana. 
Pirmajā  ERAF nacionālajā programmā kopējais finansējums palielināts par 
20 000 LVL kā neattiecināmajām izmaksām no pašvaldības budžeta līdzekļiem.  
 
Jānorāda, ka gandrīz visu Labklājības ministrijas un Izglītības un zinātnes 
ministrijas ERAF nacionālo programmu ietvaros līgumi ir noslēgti par visu 
pieejamo finansējumu. Veselības ministrija saistības uzņēmusies par 96%. 
Tomēr, skatot iesniegtos finansējuma pieprasījumus un veiktās atmaksas 
projektu īstenotājiem, jāsecina, ka rādītāji joprojām ir zemi – lai gan SF 
pieprasījumi Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošajās nacionālajās 
programmās vidēji ir 70 – 80 % apmērā, tomēr veiktās atmaksas ir 4 – 8 % 
apmērā. 
Labklājības ministrijas pārziņā esošajās ERAF nacionālajās programmās SF 
pieprasījumi ir  iesniegti amplitūdā no  35 – 99%, bet veiktās atmaksas 
finansējuma saņēmējiem ir 8 – 16 % apmērā, izņemot nacionālo programmu 
Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju infrastruktūras un 
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aprīkojuma uzlabošana, kuras ietvaros atmaksas finansējuma saņēmējiem nav 
veiktas. 
 
2006.gada 4.ceturkšņa beigās Veselības ministrijas pārziņā esošo nacionālo 
programmu Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un aprīkojuma 
uzlabošana un Neatliekamās medicīniskās palīdzības sistēmas infrastruktūras 
un aprīkojuma uzlabošana ietvaros SF finansējuma saņēmējiem veiktas 
atmaksas 2,8 milj. LVL jeb 40% apmērā. Veselības ministrija iesniegusi 
priekšlikumu par papildu piešķirtā finansējuma 6,5 milj. LVL apmērā (ERAF un 
nacionālais līdzfinansējums) izlietojumu minētajām nacionālajām programmām. 
Šis ierosinājums tiks skatīts ERAF vadības komitejā 2007.gada sākumā. 
 
1.2.1.4. Neatbilstoši veiktie izdevumi ERAF projektos 
 
2006.gada 4.ceturksnī no otrā līmeņa starpniekinstitūcijas – CFLA saņemta 
informācija par vairākos ERAF projektos neatbilstoši veiktu valsts budžeta 
līdzekļu izlietojumu, kas konstatēts, veicot SF pieprasījumu atmaksu, un nav 
deklarēts Eiropas Komisijā: 
 
� projektā „D ārza ielas pārveidošana par gājēju ielu”  iztērētie 27 000 LVL 

neatbilst plānotajam finanšu līdzekļu ieguldījuma mērķim; 
� projektā „Lauksaimniecības izglītības programmu materiāli tehniskās bāze 

pilnveidošana Saulaines profesionālajā vidusskolā”  nav veikta piemērota 
iepirkuma procedūra un izmaksu summas pārsniedz projektā norādīto, līdz ar 
ko konstatēti neatbilstoši izdevumi kopsummā par  7 42,75 LVL apmērā; 

� projektā „Profesionālās karjeras izvēles centra infrastruktūras uzlabošana 
un informācijas sistēmas attīstība”  veikts nepamatoti sadalīts iepirkums, 
saskaņā ar CFLA sniegto informāciju neattiecināmās izmaksas kopumā 
sastāda 76,61 LVL; 

� projektā  „Mazsalacas pilsētas ar lauku teritoriju atkritumu izgāztuves 
„Zir ņubirzs” rekultivācija”  veikts algu budžeta līnijas pārtēriņš. 
Neattiecināmās izmaksas kopsummā sastāda 0,08 LVL; 

� projektā „R īgas Stradiņa universitātes zinātniskās infrastruktūras 
modernizēšana” pirms līguma noslēgšanas maksāts atalgojums, saskaņā ar 
CFLA sniegto informāciju, neattiecināmās izmaksas sastāda  3 288,33 LVL; 

� projektā „Biotehnoloģijas, biomedicīnas, organiskās sintēzes, vides zinātnes 
un ekoloģijas nozaru zinātniskās infrastruktūras modernizēšana Latvijas 
Universitātē”  par pulveru rentgendifratometru samaksāts vairāk nekā līgumā 
ar piegādātāju norādīts, līdz ar to konstatēti neatbilstoši izdevumi 0,33 LVL; 

� projektā „Šuvēju un šūto izstrādājumu izgatavotāju apmācības programmu 
infrastruktūras renovācija Rīgas Purvciema amatu skolā” , saskaņā ar CFLA 
sniegto informāciju, neattiecināmās izmaksas sastāda 822,47 LVL; 

� projektā „Prim ārās veselības aprūpes pieejamības nodrošināšana Saldus 
medicīnas centrā”  pārsniegta budžeta tāmē paredzēto attiecināmo izmaksu 
summa. Kopumā neatbilstoši iztērēti 20 162,56 LVL. 
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� projektā „Neatliekamās medicīniskās palīdzības un efektivitātes 
nodrošināšana”, kura ietvaros ir konstatēts pārkāpums pašvaldības 
sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rēzeknes slimnīca” struktūrfondu 
pieprasījumā norādīta neprecīza PVN attiecināmo izmaksu summa. 
Neattiecināmās izmaksas kopumā sastāda 426,66 LVL. 

 
Iepriekšminēto neatbilstoši veikto izdevumu kopsumma ir 59 204,79 LVL. Šie 
izdevumi nav uzskatāmi par attiecināmiem ERAF projektu ietvaros un attiecīgi 
minētā summa nav deklarējama Eiropas Komisijā un atgūstama no ES budžeta. 
 
1.2.2. ESF ieviešana 
 
1.2.2.1. ESF atklāto projektu iesniegumu konkursu ieviešana 
 
2006.gada 4.ceturksnī ESF vadības komitejā izskatīti un saskaņoti projektu 
saraksti trīs ESF konkursos: 
- Izglītības programmu uzlabošana sākotnējā profesionālajā izglītībā 

ekonomikai svarīgās nozarēs; 
- Atbalsts mācību prakses īstenošanai profesionālās izglītības un augstākās 

izglītības studentiem; 
- Profesionālās orientācijas un konsultēšanas pasākumi izglītības iestādēs. 
Minēto konkursu ietvaros saskaņoti 96 projekti par kopējo attiecināmo 
finansējumu 2,11 milj. LVL (ESF daļa – 1,54 milj. LVL). 
 
2006.gada 4.ceturksnī turpinājās projektu iesniegumu pieņemšana divos atklātu 
projektu iesniegumu konkursos – Pedagoģiskās korekcijas programmu attīstība 
un ieviešana un Jauniešu ar speciālām vajadzībām integrēšana izglītības 
sistēmā. 
 
Papildus jāvērtē informācija par ieviešanas progresu tajos konkursos, kuru 
ietvaros jau tiek īstenoti ESF projekti. Attiecībā uz Labklājības ministrijas 
pārziņā esošajiem ESF atklātiem projektu konkursiem jāsecina, ka, salīdzinot ar 
2006.gada 3.ceturkšņa rādītājiem, ir vērojams apguves progress. Līgumi par 
projektu īstenošanu noslēgti 99-100% apmērā no konkursu ietvaros pieejamā 
finansējuma apjoma, SF pieprasījumi iesniegti par 18-44% no pieejamā 
finansējuma, SF projektu īstenotājiem atmaksāti 18-41% no pieejamā 
finansējuma. Salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni SF pieprasījumi iesniegti 
par 9-19% lielāku finansējuma apjomu, kas ir ievērojams progress. 
Salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni SF projektu īstenotājiem atmaksātā 
finansējuma rādītājs pieaudzis par 14-23% no finansējuma. Aktivitāšu griezumā 
vērojams sekojošs progress: 
 
1. Projektu konkursā Darba prakses vietu nodrošināšana jauniešiem 

bezdarbniekiem līgumi noslēgti par 99,17% no pieejamā finansējuma, SF 
pieprasījumi iesniegti par 23% no pieejamā finansējuma (par 13,81% vairāk 
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nekā iepriekšējā ceturksnī), savukārt atmaksas SF finansējuma saņēmējiem 
veiktas par 21% no pieejamā finansējuma (progress par 16,65%); 

2. Projektu konkursā Atbalsts darba tirgus pētījumu veikšanai līgumi noslēgti 
par 100% no pieejamā finansējuma (progress par 10,72%), SF pieprasījumi 
iesniegti par 18,65% no pieejamā finansējuma (progress par 1,16%), savukārt 
atmaksas SF finansējuma saņēmējiem veiktas par 18,65% no pieejamā 
finansējuma (progress par 13,59%); 

3. Projektu konkursā Subsidēto darba vietu nodrošināšana sociālās atstumtības 
riska grupām līgumi noslēgti par 100% no pieejamā finansējuma, (progress 
par 0,08%), savukārt SF pieprasījumi iesniegti par 44% no pieejamā 
finansējuma (progress par 18,71%), bet atmaksas SF finansējuma 
saņēmējiem veiktas par 41% no pieejamā finansējuma (progress par 
22,91%). 

 
Labklājības ministrijas pārziņā esošo atklātu projektu konkursu kopējais 
progress vērtējams pozitīvi, turklāt jāatzīmē fakts, ka būtiski pieaudzis iesniegto 
un apmaksāto SF pieprasījumu apjoms. Kā viens no veiksmīgas finansējuma 
apguves iemesliem jāizceļ tas, ka Labklājības ministrijas pārziņā esošo projektu 
konkursu ietvaros lielākā daļa līgumu bija noslēgta jau pirms pusgada, kas ļāvis 
ātrāk uzsākt projektu ieviešanu un ātrāk apgūt finansējumu. Tomēr viena no 
galvenajām projektu lēnās ieviešanas problēmām ir projektu mērķa grupas 
nodrošināšana, proti, darbaspēka piesaiste. No administrēšanas viedokļa SF 
pieprasījumu apjomu un līdz ar to arī Eiropas Komisijā deklarētā finansējuma 
apjomu ietekmē SF pieprasījumu kvalitāte. 2006.gada 4.ceturksnī īpaša 
institūciju uzmanība tika pievērsta SF projektu īstenotāju konsultēšanai par SF 
pieprasījumu pareizu sagatavošanu, kas ir viens no galvenajiem apmaksāto SF 
pieprasījumu apjoma pieauguma iemesliem.  
 
Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošajos atklātajos projektu konkursos 
joprojām vērojami zemi ESF apguves rādītāji – lielākajā daļā gadījumu līgumi 
noslēgti 37 – 100% apjomā no pieejamā finansējuma, tomēr rādītāji ir 
uzlabojušies, salīdzinot ar iepriekšējo periodu: 
 
1. Projektu konkursā Izglītības programmu uzlabošana sākotnējā 

profesionālajā izglītībā ekonomikai svarīgās nozarēs līgumi ir noslēgti par 
visu aktivitātei pieejamo finansējumu un tādējādi, salīdzinot ar iepriekšējo 
ceturksni, noslēgto līgumu apjoms pieaudzis par 37,32%, SF pieprasījumi 
iesniegti par 3,22% (progress par 2,06%), savukārt atmaksas SF finansējuma 
saņēmējiem veiktas par 2,94% no pieejamā finansējuma (progress par 1,9%); 

2. Projektu konkursā Studiju programmu īstenošana un studiju procesa 
kvalitātes uzlabošana dabaszinātņu un tehnoloģiju ietilpīgajās nozarēs 
līgumi noslēgti par 99,07% (progress par 44,76%), SF pieprasījumi iesniegti 
par 1,68% (progress par 0,29%), savukārt atmaksas SF finansējuma 
saņēmējiem veiktas par 1,60% (progress par 0,30%) no aktivitātei pieejamā 
finansējuma; 
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3. Projektu konkursā Tālākizglītības iespēju paplašināšana ekonomikai 
svarīgās nozarēs līgumi noslēgti par 77,08% no aktivitātei pieejamā 
finansējuma, SF pieprasījumi vēl nav iesniegti. 

4. Projektu konkursā Atbalsts akadēmiskā personāla un profesionālās izglītības 
pedagogu tehnoloģiskai praksei uzņēmumos līgumi noslēgti par 84,92% 
(progress par 18%), SF pieprasījumi vēl nav iesniegti; 

5. Projektu konkursā Atbalsts mācību prakses īstenošanai profesionālās 
izglītības un augstākās izglītības studentiem līgumi noslēgti par 37,37% no 
pieejamā finansējuma (progress par 12,72%), SF pieprasījumi iesniegti par 
3,22% (progress par 2,14%), savukārt atmaksas SF finansējuma saņēmējiem 
veiktas par 2,79% (progress par 1,96%); 

6. Projektu konkursā Profesionālās orientācijas un konsultēšanas pasākumi 
izglītības iestādēs līgumi noslēgti par 91,91% (progress par 55,25%), SF 
pieprasījumi iesniegti par 17,57% (progress par 6,16%), kamēr atmaksas SF 
finansējuma saņēmējiem veiktas par 16,37% no pieejamā finansējuma 
(progress par 6,01%); 

7. Projektu konkursā Pedagoģiskās korekcijas programmu attīstība un 
ieviešana līgumi noslēgti par 38,76%, SF pieprasījumi iesniegti par 17,48%, 
atmaksas SF finansējuma saņēmējiem veiktas par 16,46% no pieejamā 
finansējuma. Jāatzīmē, ka rādītāji nav salīdzināmi ar iepriekšējo ceturksni, jo, 
ņemot vērā lielo pieprasījumu, ir pieaudzis aktivitātes finansējums; 

8. Projektu konkursā Jauniešu ar speciālās vajadzībām integrēšana izglītības 
sistēmā līgumi ir noslēgti par 42,31%, SF pieprasījumi iesniegti par 10,51%, 
atmaksas SF finansējuma saņēmējiem veiktas par 9,86% no pieejamā 
finansējuma – arī šajā gadījumā rādītāji nav salīdzināmi ar iepriekšējo 
ceturksni kopējā konkursa finansējuma pieauguma dēļ. 

 
Izglītības un zinātnes ministrija veica finansējuma pārdali tās pārziņā esošo 
aktivitāšu ietvaros, kā rezultātā papildu finansējums 691 588 LVL apmērā tika 
piešķirts jau izsludinātajiem atklātu projektu iesniegumu konkursiem aktivitātēs 
Pedagoģiskās korekcijas programmu attīstība un ieviešana un Jauniešu ar 
speciālām vajadzībām integrēšana izglītības sistēmā. 
Izvērtējot Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošo atklātu konkursu 
aktivitāšu kopējo progresu, var secināt, ka pārskata perioda laikā uzsvars likts uz 
atlikušo līgumu noslēgšanu, par ko liecina noslēgto līgumu procenta pieaugums. 
Līdztekus vērojams progress saistībā ar iesniegtajiem un apmaksātajiem SF 
pieprasījumiem, kas liecina gan par projektu ieviešanas progresu, gan par SF 
pieprasījumu kvalitātes uzlabošanos, kas iepriekš bija ievērojams šķērslis SF 
pieprasījumu akceptēšanai. Taču Izglītības un zinātnes ministrijai joprojām 
pastiprināti jāpievērš uzmanība finansējuma apguves uzlabošanai un 
paātrināšanai, ņemot vērā to, ka šogad Latvijai ir jāapgūst ievērojams ESF 
finansējums, kura būtiska daļa atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā. 
 
1.2.2.2. ESF grantu shēmu ieviešana 
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Pārskata periodā ESF vadības komitejā pieņemti zināšanai grantu shēmu 
projektu saraksti četrās aktivitātēs: 
- Motivācijas programmas sociālās atstumtības riska grupām; 
- Konsultācijas un apmācība komercdarbības un pašnodarbinātības 

uzsākšanai; 
- Nodarbināto pārkvalifikācijas un kvalifikācijas paaugstināšanas 

veicināšana; 
- Pētījumu veikšana par sociāli atstumto grupu iespējām darba tirgū. 
Minēto aktivitāšu ietvaros pieņemti zināšanai 148 projekti par kopējo 
finansējumu 4,06 milj. LVL (ESF daļa – 2,82 milj. LVL). 
 
ESF vadības komitejā pieņemti zināšanai papildu apstiprināšanai ieteiktie 
projekti, līdz ar to Sabiedrības integrācijas fondā notiek aktīva līgumu slēgšana 
par saskaņoto projektu īstenošanu. 
 
Vērtējot informāciju par ieviešanas progresu tajās grantu shēmās, kuru ietvaros 
jau tiek īstenoti SF projekti, attiecībā uz Labklājības ministrijas pārziņā 
esošajām grantu shēmām jāsecina, ka to ieviešanas progress ir ļoti atšķirīgs: 
 
1. „Pētījumu veikšana par sociāli atstumto grupu iespējām darba tirgū” 

ietvaros līgumi noslēgti par 100% (progress par 45,07%), finansējuma 
pieprasījumi iesniegti par 29,35%, atmaksas finansējuma saņēmējiem veiktas 
par 28,47% no pieejamā finansējuma – pēdējie divi rādītāji salīdzinājumā ar 
iepriekšējo ceturksni nav mainījušies; 

2. „Motivāciju programmas sociālās atstumtības riska grupām” ietvaros līgumi 
noslēgti par 99,29% (progress par 62,16%), finansējuma pieprasījumi 
iesniegti par 13,29%, atmaksas finansējuma saņēmējiem veiktas par 12,87% 
no pieejamā finansējuma – arī šīs grantu shēmas ietvaros pēdējie divi rādītāji 
salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni nav mainījušies; 

3. „Konsultācijas un apmācība komercdarbības un pašnodarbinātības 
uzsākšanai” ietvaros līgumi noslēgti par 99,77% (progress par 62,81%), 
finansējuma pieprasījumi iesniegti par 16,91%, atmaksas finansējuma 
saņēmējiem veiktas par 15,07% no pieejamā finansējuma – tāpat kā 
iepriekšējās grantu shēmās, pēdējie divi rādītāji salīdzinājumā ar iepriekšējo 
ceturksni nav pieauguši; 

4. „Sociālā darba speciālistu apmācības” ietvaros līgumi noslēgti par 100%, 
finansējuma pieprasījumi iesniegti par 5%, atmaksas finansējuma 
saņēmējiem veiktas par 2% no pieejamā finansējuma; 

5. „Profesionālās rehabilitācijas programmu paplašināšana, iekļaujot 
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju atbalstu invalīdiem” ietvaros 
līgumi noslēgti par 100% (progress par 30,65%), savukārt finansējuma 
pieprasījumi iesniegti par 4%, atmaksas finansējuma saņēmējiem veiktas par 
2,5% no pieejamā finansējuma; 

6. „Sociālās rehabilitācijas programmu izstrāde un ieviešana” ietvaros līgumi 
noslēgti par 100%, finansējuma pieprasījumi iesniegti par 32,70%, bet 
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atmaksas finansējuma saņēmējiem veiktas par 27,94% no pieejamā 
finansējuma. 

 
Joprojām kā nozīmīgākais lēno finansējuma pieprasījumu iesniegšanas cēlonis 
tiek minēts nekvalitatīvi sagatavoti finansējuma pieprasījumi, lai gan notiek 
intensīva projektu īstenotāju apmācība finansējuma pieprasījuma aizpildīšanai. 
Līdztekus jāpiezīmē, ka salīdzinājumā ar atklātajiem projektu konkursiem, kuros 
arī kā viens no galvenajiem lēnās finanšu plūsmas iemesliem ir identificēta 
sliktā SF pieprasījumu kvalitāte, grantu shēmu ietvaros nav pieaudzis ne 
iesniegto, ne apmaksāto finansējuma pieprasījumu apjoms. Tas norāda ne tikai 
uz slikto finansējuma pieprasījumu kvalitāti, bet arī uz lēno grantu shēmas 
projektu ieviešanu. Papildus tam, spriežot pēc grantu shēmu ieviešanas progresa, 
lielākā uzmanība pārskata periodā veltīta līgumu slēgšanai, kas ir vienīgais 
rādītājs, kura ietvaros vērojams progress. Jāuzsver, ka grantu shēmu 
apsaimniekotājiem – Sabiedrības integrācijas fondam un Sociālo pakalpojumu 
pārvaldei, kā arī Labklājības ministrijai un Nodarbinātības valsts aģentūrai 
jāpievērš pastiprināta uzmanība grantu shēmu ieviešanas progresa uzlabošanai. 
Svarīgs aspekts ieviešanas uzraudzīšanā ir regulāra ieviešanas progresa datu 
atjaunināšana, kam būtu jāpievērš uzmanība Sociālo pakalpojumu pārvaldei, 
ņemot vērā to, ka SF vadības informācijas sistēmā sniegtā informācija atšķiras 
no Sociālo pakalpojumu pārvaldes norādītās informācijas. 
 
Līdzīgi rādītāji attiecībā uz ESF grantu shēmas ieviešanas progresu ir vērojami 
arī Ekonomikas ministrijas pārziņā esošās grantu shēmas “Nodarbināto personu 
kvalifikācijas un pārkvalifikācijas veicināšana” ietvaros, kur līgumi par projektu 
īstenošanu ir noslēgti par 89,65% (progress par 52,95%), finansējuma 
pieprasījumi ir iesniegti par 18,67% (progress par 9,5%), savukārt atmaksas 
finansējuma saņēmējiem veiktas par 16,94% no pieejamā finansējuma (progress 
par 13,08%). Projektu konkurss noslēdzās 2006.gada 31.decembrī, līdz ar to 
2007.gada sākumā ir gaidāms noslēgto līgumu apjoma palielinājums. Turklāt, 
salīdzinot ar 2006.gada 3.ceturksni, vērojams finansējuma pieprasījumu un 
veikto atmaksu pieaugums par 10%. 
 
1.2.2.3. ESF nacionālo programmu ieviešana 
 
Pārskata periodā ESF vadības komitejā saskaņoti grozījumi trīs ESF 
nacionālajās programmās – Labklājības ministrijas pārziņā esošajās Atbalsts 
kapacitātes stiprināšanai par darba tirgus un dzimumu līdztiesības politikas 
ieviešanu atbildīgajās institūcijās, informācijas izplatīšanai un izpratnes 
paaugstināšanai un Darba tirgus pētījumi, kuras ietvaros kopējais piešķirtais 
finansējums samazināts par 2304 LVL (ESF daļa – 1728 LVL), kā arī 
Ekonomikas ministrijas pārziņā esošajā Apmācības, konsultācijas un 
finansiālais atbalsts komercdarbības un pašnodarbinātības uzsācējiem. 
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Jāatzīmē, ka visu ESF nacionālo programmu ietvaros līgumi ir noslēgti par visu 
aktivitātei pieejamo finansējumu. 
 
Vērtējot finansējuma apguvi nacionālo programmu ietvaros, jāsecina, ka 
joprojām ir vairākas ESF nacionālās programmas, kuru ietvaros nav iesniegts 
neviens SF pieprasījums. Šīs nacionālās programmas ir Izglītības un zinātnes 
ministrijas pārziņā esošās: 
- Pedagogu tālākizglītības metodiskā tīkla un nodrošinājuma izveide; 
- Latviešu valodas apguve; 
- Pedagoģiskās korekcijas pasākumu īstenošana ieslodzījuma vietās. 
Tāpat neviens SF pieprasījums nav iesniegts šādu Ekonomikas ministrijas 
pārziņā esošo nacionālo programmu ietvaros: 
- Nodarbināto pārkvalifikācijas un kvalifikācijas paaugstināšanas 

veicināšana, nodrošinot uz nozari orientētas apmācības; 
- Apmācības uzņēmējiem un uzņēmējdarbības uzsācējiem. 
 
Jānorāda, ka, salīdzinot ar Izglītības un zinātnes un Ekonomikas ministriju 
sniegumu ESF aktivitāšu ietvaros 20 – 30 % apmērā, Labklājības ministrijas 
pārziņā esošo nacionālo programmu progress vērtējams pozitīvi, jo SF 
pieprasījumu un veikto atmaksu apjoms vidēji pārsniedz 60%. Tomēr, ņemot 
vērā, ka nacionālās programmas ir finansiāli ietilp īgākas nekā atklātu konkursu 
un grantu shēmu projekti, atbildīgajām ministrijām būtu jāveic pastiprināta 
nacionālo programmu projektu uzraudzība. 
 
1.2.2.4. Neatbilstoši veiktie izdevumi ESF projektos 
 
2006.gada 4.ceturksnī no Profesionālās izglītības attīstības aģentūras ir saņemta 
informācija par vairākos ESF projektos neatbilstoši veiktu valsts budžeta 
līdzekļu izlietojumu, kas konstatēts, veicot SF pieprasījumu atmaksu, un nav 
deklarēts Eiropas Komisijā: 

� projektā „Izglītības programmu "Datorsistēmas" izstrāde, licencēšana un 
mācību telpas pielāgošana personām ar kustību traucējumiem” veikti 
valsts budžetam neatbilstoši izdevumi 18,81 LVL apmērā; 

� projektā „Profesionālās orientācijas un konsultēšanas pasākumi Jelgavas 
Amatniecības vidusskolā” veikti valsts budžetam neatbilstoši izdevumi 
64,79 LVL apmērā; 

� projektā „Psihologa asistenta profesionālās studiju programmas studentu 
psiholoģiskās izpētes prakse skolās” veikti valsts budžetam neatbilstoši 
izdevumi 17,38 LVL apmērā; 

� projektā „Semināru organizēšana studiju programmas izvēlei” veikti 
valsts budžetam neatbilstoši izdevumi 113,91 LVL apmērā; 

� projektā „ Izglītības programmas ,,Farmaceita asistents” mācību 
priekšmetu satura un metodiskā nodrošinājuma uzlabošana” veikti valsts 
budžetam neatbilstoši izdevumi 0,20 LVL apmērā; 
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� projektā „ Izglītības programmu „Galdniecības izstrādājumi”, Šūto 
izstrādājumu ražošanas tehnoloģija un iekārtas” profesionālo priekšmetu 
satura uzlabošana un mācību metodisko materiālu izstrāde” veikti valsts 
budžetam neatbilstoši izdevumi 124,13 LVL apmērā; 

� projektā „Karjeras izglītības programmu nodrošinājums izglītības 
sistēmā” veikti valsts budžetam neatbilstoši izdevumi 107,28 LVL 
apmērā; 

� projektā „Arodizglītības programmas ar pedagoģisko korekciju 
"Galdniecības izstrādājumi" mācību metodisko materiālu izstrāde un 
programmas īstenošana” veikti valsts budžetam neatbilstoši izdevumi 
45,01 LVL apmērā; 

� projektā „Profesionālo vidējo izglītības programmu „Saimnieciskās 
darbības uzskaite, kontrole un analīze” un „Komercizglītība” audzēkņu 
kvalifikācijas prakses organizācija uzņēmumos” veikti valsts budžetam 
neatbilstoši izdevumi 43,15 LVL apmērā. 

 
Līdz ar to 2006.gada 4.ceturksnī kopējais neatbilstoši veikto valsts budžeta 
izdevumu apjoms ESF ietvaros ir 534,66 LVL. Šie izdevumi nav uzskatāmi par 
attiecināmiem no ESF un attiecīgi minētā summa nav deklarējama Eiropas 
Komisijā un atgūstama no ES budžeta. 
 
Papildus Nodarbinātības valsts aģentūra ir konstatējusi neatbilstību ESF projektā 
„Darba drošības sistēmas un darba attiecību uzraudzības pilnveidošana”, kurā 
netika ievēroti iekšējie normatīvie akti, līdz ar ko veikti neatbilstoši maksājumi 
par telefona pakalpojumiem 364,17 LVL apmērā. Arī šie izdevumi nav 
uzskatāmi par attiecināmiem no ESF projekta un tiks ieturēti no projekta 
nākamā struktūrfonda pieprasījuma. Attiecīgi minētā summa nav deklarējama 
Eiropas Komisijā un atgūstama no ES budžeta. 
 
1.2.3. ELVGF ieviešana 
 
2006.gada 4.ceturksnī ELVGF vadības komitejā saskaņošanai tika iesniegts 21 
projektu iesniegums par publiskā finansējuma kopējo summu 635 tūkst. LVL, 
no tiem saskaņoti 19 projektu iesniegumi par publiskā finansējuma kopējo 
summu 535 tūkst. LVL. Kopā pārskata periodā noslēgti 20 līgumi par publiskā 
finansējuma kopējo summu 152 tūkst. LVL. 
 
Pārskata periodā ELVGF vadības komiteja saskaņoja Lauku atbalsta dienesta 
apstiprināšanai ieteiktos projektu sarakstus šādu atklātu konkursu ietvaros: 
• „Zemes uzlabošana”, 
• „Lauksaimniecībā neizmantoto zemju apmežošana”, 
• „Ieguldījumi mežos ar mērķi uzlabot ekonomisko, ekoloģisko vai sociālo 
vērtību”, 
• „Meža īpašnieku apvienību izveidošana”, 
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• „Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana ugunsgrēku un/vai 
dabas katastrofu radīto postījumu vietās, attiecīgu profilaktisko pasākumu 
ieviešana”.  
  
2006.gada 14.decembrī ELVGF vadības komiteja saskaņoja atklāta projektu 
iesniegumu konkursa „Integrētās lauku attīstības izmēģinājuma stratēģijas”  
vadlīnijas. 
 
No 2006.gada 9.oktobra līdz 29.decembrim tika izsludināta projektu iesniegumu 
pieņemšana atklātos konkursos: 
• „Lauksaimniecībā neizmantoto zemju apmežošana”, 
• „Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana ugunsgrēku un/vai 
dabas katastrofu radīto postījumu vietās”, 
• „Atbalsts mazvērtīgo mežaudžu vai koku sugu nomaiņai, lai paaugstinātu 
bioloģisko daudzveidību un ekoloģisko vērtību”, 
•  „Ieguldījumi mežistrādes, koksnes pirmapstrādes un tirdzniecības 
uzlabošanā un racionalizācijā”, 
• „Amatniecības veicināšana”. 
 
Sakarā ar piešķirtā finansējuma apguvi 2006.gada 18.decembrī tika pārtraukta 
projektu iesniegumu pieņemšana konkursā „Zemes uzlabošana”. 
 
1.2.4. ZVFI ieviešana 
 
2006.gada 4.ceturksnī ZVFI atbalsta saņemšanai iesniegti 57 projektu 
iesniegumi par sabiedriskā finansējuma kopējo summu 1,6 milj. LVL. ZVFI 
vadības komitejā saskaņoti 15 projektu iesniegumi par sabiedriskā finansējuma 
kopējo summu 490,26 tūkst. LVL (ZVFI daļa – 389,25 tūkst. LVL). Līdz ar to 
uz 2006.gada 31.decembri ZVFI vadības komitejā saskaņoti projekti par 87,38% 
no pieejamā ZVFI finansējuma. 
 
Pārskata periodā noslēgti 13 līgumi par sabiedriskā finansējuma kopējo summu 
0,7 milj. LVL.  
  
Sakarā ar zemo aktivitāti pasākuma „Piekrastes zvejas attīstība, sociāli 
ekonomiskie pasākumi, atbalsts zvejas aktivitāšu pagaidu pārtraukšanai un citas 
kompensācijas, jaunu noieta tirgu apgūšanas veicināšana un atbalsts ražotāju 
organizācijām”  ietvaros 2006.gada 9.novembra SF uzraudzības komitejā tika 
pārdalīti finanšu līdzekļi – 150,47 tūkst. LVL novirzīti uz konkursu „Baltijas 
jūrā un Rīgas jūras līcī aiz piekrastes zonas zvejojošo zvejas kuģu nodošana 
sadalīšanai vai izmantošanai bezpeļņas mērķiem ārpus zvejniecības”, kurā 
vērojams finanšu līdzekļu iztrūkums sakarā ar augsto projektu iesniedzēju 
interesi. 
 
Uz 2006.gada 4.ceturksņa beigām bija atvērti šādi ZVFI konkursi: 
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• „Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes zonā zvejojošo zvejas kuģu 
nodošana sadalīšanai vai izmantošanai bezpeļņas mērķiem ārpus zvejniecības” 
ar pieejamo sabiedrisko finansējumu  1 180 711 LVL; 
• pasākuma „Flotes atjaunošana un zvejas kuģu modernizēšana” aktivitātes ar 
pieejamo sabiedrisko finansējumu  50 374 LVL; 
• „Akvakultūra”  ar pieejamo sabiedrisko finansējumu  881 810 LVL; 
•  „Piekrastes zvejas attīstība”  ar pieejamo sabiedrisko finansējumu 329 502 
LVL; 
• „Sociāli ekonomiskie pasākumi” ar pieejamo sabiedrisko finansējumu 
286 541 LVL; 
• „Atbalsts zvejas aktivitāšu pagaidu pārtraukšanai un citas 
finansiālas kompensācijas”  ar pieejamo sabiedrisko finansējumu  62 000 LVL. 
 
Kopumā ZVFI pasākumu ieviešana norit sekmīgi. 
 
1.3. N+2 principa izpilde 
 
Lai SF plānošanas periodā no 2004.-2006.gadam ievērotu N+2 principu, par 
kārtējā gadā piešķirto SF finansējumu ir jāiesniedz izdevumu deklarācija 
Eiropas Komisijā divu gadu laikā no tā piešķiršanas gada. Gadījumā, ja 
finansējums netiek pieprasīts, tas automātiski tiek atskaitīts no piešķīruma 
kopējā apjoma. Balstoties uz 1999.gada 21.jūnija Eiropas Savienības Padomes 
regulas (EK) Nr.1260/1999 31.pantu, Eiropas Komisija automātiski samazina 
struktūrfondiem pieejamo finansējumu par apjomu, kurš nav apgūts (izmaksāts) 
SF finansējuma saņēmējam un deklarēts Eiropas Komisijā līdz otrā gada beigām 
pēc saistību gada. 
 
Finanšu ministrija ir veikusi aprēķinus par N+2 principa ievērošanu un informē, 
ka 2004.gada SF piešķīrums ir pilnīgi apgūts. Līdz 2007.gada 31.decembrim 
ERAF ietvaros jādeklarē Eiropas Komisijā 66,58 milj. LVL, ESF ietvaros – 
23,18 milj. LVL. Savukārt ELVGF un ZVFI ietvaros ir apgūts gan 2004., gan 
2005.gada piešķīrums un uzsākta 2006.gada piešķīruma apguve. Izvērstu SF 
apguvi attiecībā pret n+2 principu skatīt pielikuma 6.tabulā. 
 
Lai nodrošinātu kontroli par savlaicīgu ES fondu apguvi 2007.gadā un n+2 
principa ievērošanu, kā arī laicīgu 2007.-2013.gada plānošanas perioda 
uzsākšanu, Finanšu ministrija ir izstrādājusi ES fondu apguves rīcības plānu 
2007.gadam, kurā iekļauta informācija par situācijas raksturojumu, 
problēmjautājumiem un starpniekinstitūciju plānoto rīcību. Paredzēts, ka 
informācija par minētā plāna izpildes statusu tiks apkopota reizi ceturksnī. 
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1.4. SF auditi 
  
2006.gada 27.oktobrī no Eiropas Komisijas Nodarbinātības un sociālo lietu 
ģenerāldirektorāta saņemts ESF sistēmas audita, kas tika veikts Rīgā laika 
posmā no 2006.gada 12.jūnija līdz 16.jūnijam, ziņojuma projekts. Ziņojuma 
projekta latviešu versija saņemta 2006.gada 29.novembrī. Šobrīd tiek apkopoti 
Latvijas puses komentāri par ziņojuma projektu, kas tiks nosūtīti EK divu 
mēnešu laikā no ziņojuma projekta latviskās versijas saņemšanas.  
 
1.5. SF apguves problēmjautājumi, risin ājumi  
 
Pārskata periodā bijusi apgrūtināta SF projektu ieviešana, jo lielākajai daļai 
nacionālo programmu projektu izmaksas ir lielākas nekā sākotnēji plānots, kā arī 
ierobežotā finansējuma dēļ nebija iespējams apstiprināt atbilstošus projektu 
iesniegumus. 
 
1.5.1. Virssaistību uzņemšanās SF projektos 
 
Finanšu ministrija 2006.gada 2.pusē apkopoja nozaru ministriju sniegto 
informāciju par nepieciešamajiem papildu līdzekļiem SF projektu īstenošanai un 
sagatavoja Ministru kabineta rīkojuma projektu par virssaistību uzņemšanos SF 
projektu īstenošanai. MK rīkojums Nr.975 „Par virssaistību uzņemšanos 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Zivsaimniecības 
vadības finansēšanas instrumenta līdzfinansētajām Vienotā 
programmdokumenta aktivitātēm 2004.-2006.gada plānošanas periodā” tika 
izdots 2006.gada 18.decembrī. Tas paredz uzņemties virssaistības, par 10% 
pārsniedzot pieejamā finansējuma apjomu vairākās ERAF un ZVFI aktivitātēs, 
kā arī par 5% pārsniedzot pieejamos līdzekļus ESF aktivitātēs. 
Lai novērstu SF finansējuma neapgūšanu neveiksmīgu SF aktivitāšu vai 
projektu gadījumā, virssaistības: 

- atbalsta kvalitatīvus projektus, kuriem trūkst finansējuma, 
- piešķir papildu finansējumu projektiem, kuros pieaugušas izmaksas. 

ERAF ietvaros kopējais virssaistību apjoms ir 25,11 milj. LVL, ESF ietvaros – 
625,51 tūkst. LVL, bet ZVFI ietvaros – 342,43 tūkst. LVL. Attiecībā uz ELVGF 
jāmin, ka 2006.gada 7.februārī MK izskatīts rīkojums par virssaistību 
uzņemšanos ELVGF līdzfinansētajiem pasākumiem 2004.-2006.gada 
plānošanas periodā. 
 
1.5.2. ES struktūrfondu vadības sistēmas uzlabojumi 
 
Viens no būtiskākajiem SF apguvi kavējošiem faktoriem 2006.gadā bijis zemais 
SF projektu īstenotājiem izmaksātais līdzekļu apjoms (~32%), kas uz 2006.gada 
31.decembri ir salīdzinoši mazāks nekā apstiprinātie SF projekti (~96%). 
2006.gada 2.pusē tika meklēti un rasti risinājumi vairākiem ar SF izmaksām 
finansējuma saņēmējiem saistītiem problēmjautājumiem: 
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1) Izmaksas SF finansējuma saņēmējiem kavē nosacījums, ka maksājumus 
drīkst veikt tikai pēc auditējamās vērtības (fiziski izmērāms veiktās darbības 
rezultāts, kas pamatots ar grāmatvedības dokumentiem) sasniegšanas projektā. 
Risinājums – iespēja starpposma maksājuma veikšanas procesā nepārbaudīt 
projekta auditējamo vērtību. Šādus grozījumus MK 27.06.2006. noteikumos Nr. 
546 „Kārtība, kādā valsts budžetā plāno līdzekļus Eiropas Savienības 
struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai un veic maksājumus” plānots 
izskatīt š.g. 16.janvāra MK sēdē. 
 
2) Lai novērstu ilgo gaidīšanas periodu – nereti 12 mēnešus, līdz iespējams 
saņemt Valsts ieņēmuma dienesta atzinumu par pievienotās vērtības nodokļa 
(PVN) piemērošanu SF projektiem, turpmāk PVN atmaksas būs iespējamas 
pirms Valsts ieņēmumu dienesta atzinuma saņemšanas. Šādi grozījumi 
attiecīgajos MK 07.09.2004. noteikumos Nr. 782 „Kārtība, kādā sniedz un 
pārbauda informāciju par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu Eiropas 
Savienības struktūrfondu līdzfinansēto un Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL 
finansēto projektu ietvaros un pieņem lēmumu par pievienotās vērtības nodokļa 
iekļaušanu projektu attiecināmajās izmaksās” izskatīti š.g. 9.janvāra MK sēdē. 
 
Sākot ar 2007.gada janvāri, starpposmu maksājumu veikšana pirms auditējamās 
vērtības sasniegšanas un PVN atmaksu piemērošana SF projektos, pirms tiek 
gūts Valsts ieņēmumu dienesta atzinums par PVN piemērošanu SF projektiem, 
būtiski paātrinās maksājumus SF projektu īstenotājiem. 
 
3) Nepareizi piemērota valsts iepirkuma rezultātā SF līdzfinansētajos projektos 
rodas neatbilstoši iztērēti valsts budžeta līdzekļi, ko nav iespējams deklarēt un 
atgūt atpakaļ no Eiropas Komisijas. Risinājumi – metodikas izstrāde SF 
finansējuma saņēmējiem par publiskā iepirkuma likuma piemērošanu, kā arī SF 
vadībā iesaistītas institūcijas funkciju deleģēšana Iepirkumu uzraudzības 
birojam 2007.-2013.gada ES fondu apguves periodā, kas nodrošinātu projektu 
iepirkuma dokumentācijas un iepirkuma procedūras norises izlases veida 
pirmspārbaudi. 
 
1.6. ES fondu izvērt ēšana 
 
2006.gada 4.ceturksnī noslēgusies viena SF tematiskā izvērtēšana – „Eiropas 
Savienības struktūrfondu sasaistes ar stratēģiskajos dokumentos nodarbinātības 
veicināšanai noteikto politiku izvērtējums”. Savukārt turpinās „Horizontālo 
prioritāšu ieviešanas izvērtējuma” un pētījuma par esošās situācijas analīzi un 
nākotnes perspektīvām tēmā „Apmācību analīze lauksaimniecībā, 
mežsaimniecībā un uzņēmējdarbībā laukos” sagatavošana. Tiek plānoti arī 
nākamie izvērtējumi un pētījumi – ir sagatavotas tehniskās specifikācijas 
pētījuma „ES struktūrfondu ieviešanā iesaistīto institūciju darbinieku atalgojuma 
konkurētspēja darba tirgū” un pētījuma „ES fondu makroekonomiskās ietekmes 
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izvērtējums” veikšanai. Konkursus plānots izsludināt 2007.gada pirmajā 
ceturksnī. Noslēgušies pētījumi un izvērtējumi ievietoti Finanšu ministrijas 
administrētās ES fondu mājas lapas www.esfondi.lv sadaļā „Izvērtējumi un 
pētījumi”. Turpat skatāma arī papildu informācija par šobrīd notiekošajiem 
izvērtējumiem un pētījumiem. 
 
2006.gada 4.ceturksnī ir izsludināts atklāts konkurss „Pētījums par Eiropas 
Savienības fondu līdzfinansēto infrastruktūras projektu ieviešanas izmaksu 
pieauguma riskiem un to ietekmi uz projektu īstenošanu” ar mērķi veikt Eiropas 
Savienības fondu līdzfinansēto infrastruktūras projektu īstenošanu ietekmējošo 
faktoru izpēti. 
 
1.6.1. Sākotnējā (jeb ex-ante) izvērtēšana 
 
2006.gada 4.ceturkšņa laikā ir sagatavoti četri 2007.-2013.gada ES fondu 
plānošanas dokumentu projektu sākotnējās izvērtēšanas projekti. Ir rīkotas 
vairākas sanāksmes par šiem sākotnējās izvērtēšanas ziņojumu projektiem starp 
plānošanas procesā iesaistītajām pusēm (starpniekinstitūcijām, sociālajiem, 
reģionālajiem, nevalstiskā sektora partneriem). Par procedūru konsultējoties ar 
attiecīgo kompetento iestādi – Vides pārraudzības valsts biroju, 2007.-2013.gada 
ES fondu plānošanas dokumentiem tiek veikts arī Stratēģiskais ietekmes uz vidi 
novērtējums, tai skaitā, ir sagatavoti četri Vides pārskatu projekti un organizēta 
sabiedriskā apspriede. 2006.gada 6.novembrī ir ticis organizēts informatīvs 
seminārs, lai piesaistītu sabiedrības uzmanību faktam, ka sākusies sabiedriskā 
apspriede, kā arī 2006.gada 6.decembrī ir noorganizēta sabiedriskās apspriedes 
sanāksme. Sabiedriskās apspriedes laikā saņemtie komentāri ir izskatīti un 
iespēju robežās ņemti vērā, precizējot Vides pārskatu projektus, ko 2007.gada 
sākumā plānots iesniegt kompetentajā iestādē atzinuma sniegšanai.  
 
1.7. Informētība par ES fondiem 
 
Pēc Finanšu ministrijas pasūtījuma tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs 
„SKDS” 2006.gada novembrī veica atkārtotu (trešo pēc kārtas) sabiedriskās 
domas aptauju „Sabiedrības informētība par Eiropas Savienības struktūrfondu 
apguvi Latvijā”. Galvenie no aptaujas izrietošie secinājumi: 
- Pēdējā gada laikā Latvijas iedzīvotāju informētība par to, ka Latvijai ir 

pieejami SF līdzekļi, pieaugusi par 10%. Ja 2004. un 2005.gadā vidēji 62% 
iedzīvotāju bija dzirdējuši par SF līdzekļu pieejamību, tad 2006.gadā – jau 
72%; 
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- Ir uzlabojies iedzīvotāju vērtējums par pieejamās informācijas apjomu – ja 

2005.gadā kā nepietiekamu to novērtēja 60%, tad 2006.gadā šis rādītājs ir 
39%; 

- Aptuveni 1/4 Latvijas iedzīvotāju norādīja, ka ir meklējuši informāciju par 
SF. Visbiežāk šī informācija ir meklēta Lauku konsultāciju un izglītības 
centros (35%), reģionālajos ES struktūrfondu informācijas centros (20%), 
kas aktīvu darbību sāka tikai 2006.gada 2.pusē, bibliotēkās (19%), valsts 
pārvaldes iestādēs (15%) un ES Informācijas aģentūrā (13%); 

- Lēnām uzlabojas iedzīvotāju vērtējums par SF apguvi Latvijā. 2005.gadā SF 
apguvi par sekmīgu atzina 37% iedzīvotāju, un 2006.gadā šis rādītājs ir 38%. 
Kā trīs prioritārākās jomas turpmākām SF līdzekļu investīcijām Latvijas 
iedzīvotāji norādījuši sociālo infrastruktūru (55% aptaujāto), ceļu un 
transporta sistēmas sakārtošana (45%) un nodarbinātības veicināšana (45%). 

Pētījums pieejams ES fondu mājaslapas sadaļas „ES struktūrfondi” apakšsadaļā 
„Pētījumi un izvērtējumi”. 
 
Tāpat 2006.gada 4.ceturksnī veikti divi sabiedriskās domas pētījumi, lai 
noskaidrotu Latvijas iedzīvotāju informētību par Kohēzijas fondu. 2006.gada 
septembrī veiktās aptaujas rezultāti parāda, ka lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju 
nav iepriekš dzirdējuši par Kohēzijas fondu un tā finansējuma mērķiem (to 
atzinuši 77% aptaujas dalībnieku). Lai uzlabotu situāciju, tiek izstrādāta 
komunikācijas stratēģija, kas ietvers sabiedrības informēšanas un Kohēzijas 
fonda publicitātes veicināšanas pasākumus.  
 
 
2. Kohēzijas fonda apguve 
 
2.1. Kohēzijas fonda (KF) apguves finanšu progress 

 
Uz 2006.gada 31.decembri Eiropas Komisijā (EK) ir apstiprināti 46 projekti par 
710,8 milj. EUR. Līdz ar to piesaistīts viss 2000.-2006.gada plānošanas periodā  
Latvijai piešķirtais KF finansējums.   
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No EK saņemti 259,3 miljoni eiro – 36,5% no Latvijai apstiprinātā KF 
finansējuma 2004.-2006.gada plānošanas periodā, savukārt izpildītājiem 
noslēgto līgumu ietvaros izmaksāti 221,2 milj. EUR – 31,1% no finansējuma. 
Izvērstu KF finanšu progresu skatīt pielikumā tabulās Nr. 7-10. 
 
2.2. KF projektu īstenošana 
 
2006.gada 4. – 5.oktobrī Latviju Kohēzijas fonda uzraudzības komitejas ietvaros 
apmeklēja EK pārstāvji. Delegācijas pārstāvji 2006.gada 4.oktobrī apmeklēja 
vairākus Rīgas plānošanas reģionā īstenotos transporta nozares projektus, kurus 
līdzfinansē KF. Tāpat delegācija apmeklēja Saulkrastu apvedceļu, kas ir pirmais 
pilnībā no jauna būvētais ceļš kopš valsts neatkarības atgūšanas un tiek būvēts 
projekta „Via Baltica autoceļa uzlabošana. Saulkrastu apvedceļa būvniecība uz 
Latvijas valsts galvenā autoceļa A1 no 21,05 km (Lilaste) līdz 40,57 km 
(Skulte)” ietvaros. 2006.gada 5.oktobrī notika KF Uzraudzības komitejas piektā 
sanāksme, lai novērtētu KF finansēto transporta un vides infrastruktūras projektu 
īstenošanas progresu. Tās laikā EK pārstāvji pozitīvi novērtēja KF apguves 
tempus. Tāpat Latvija tiek uzteikta par operatīvo gatavošanos nākamajam 
plānošanas periodam. 

 
2006.gada 4.ceturksnī astoņiem KF vides nozares projektiem un vienam KF 
transporta nozares projektam EK apstiprināti finanšu memoranda/ EK lēmuma 
grozījumi. Tāpat EK pieņēmusi lēmumu par atbalsta piešķiršanu vides 
projektam „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Ziemeļvidzemē, II kārta” un 
lēmumu tehniskās palīdzības projektam ”Tehniskā palīdzība ūdenssaimniecības 
sektora projektu attīstībai Latvijā”. EK nosūtīts projekta „A5 krustojums ar 
P132 un posms Skulte – Babīte” iesniegums. 
 
2006.gada 4.ceturksnī vides nozarē tika noslēgti 4 projektu ieviešanas līgumi, no 
kuriem trīs tika noslēgti ūdenssaimniecības attīstības projektos un viens 
siltumapgādes attīstības projektā. Tāpat vides nozarē tika noslēgti 18 iepirkuma 
līgumi, no kuriem 13 – ūdenssaimniecības projektos, 4 – atkritumu 
apsaimniekošanas projektos un 1 siltumapgādes sistēmas attīstības projektā. 
Satiksmes nozarē tika noslēgts 1 iepirkuma līgums (Rīgas dzelzceļa mezgla 
izpēte). 

  
Vides nozarē pabeigti projekti „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Liepājas 
rajonā” un „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Ziemeļvidzemes reģionā, II 
kārta”. 2006.gada 13.decembrī Jūrmalā tika atklāta Kauguru dzeramā ūdens 
atdzelžošanas stacija, kas ir viens no projekta „Ūdenssaimniecības attīstība 
Jūrmalā” veiksmīgi pabeigtajiem posmiem. Projekta „Ūdens apgādes un 
kanalizācijas pakalpojumu attīstība Rīgā” ietvaros ir pabeigta kanalizācijas 
tuneļkolektora izbūve, kā arī pabeigta kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas 
izbūve Mežaparkā un Vecāķos, savukārt projekta „Ūdenssaimniecības attīstība 
Ventspilī, II kārta” ietvaros pabeigta pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu 



 

IUMESLALzino_260107; “Par Eiropas Savienības finanšu resursu (struktūrfondu un Kohēzijas fonda) apguvi” 
 

22 

izbūve/rekonstrukcija kopā vairāk nekā 6 km garumā. Projekta „Ūdens apgādes 
un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Jelgavā” ietvaros pabeigta NAI 
rekonstrukcija. Projekta „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Austrumlatgales 
reģionā” ietvaros pabeigta poligona teritorijas sagatavošana un pievadceļa 
atjaunošana. 
 
Satiksmes nozarē pabeigts projekts „VIA Baltica pievadceļa uzlabošana 
(lidostas pievadceļš (P133) un ar to saistītais A10 ceļa posms) Latvijā”. 
Savukārt, projekta „E67 Via Baltika, posms Ķekava – Iecava” ietvaros 
2006.gada 14.decembrī pabeigti būvdarbi E67/A7 posmā Ķekava-Iecava no 
25,00. līdz 42,9. km, kā rezultātā paaugstināta autoceļa seguma nestspēja un 
paplašināta ceļa klātne, kā arī veikta tilta pār Ķekaviņu pilna rekonstrukcija. 
 
Kopš 2006.gada Latvijai ir pieejams JASPERS tehniskās palīdzības instruments, 
kuru ir izveidojis EK Reģionālās politikas ģenerāldirektorāts sadarbībā ar 
Eiropas Investīciju banku un Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku. 
JASPERS mērķis ir palīdzēt jaunajām Eiropas Savienības dalībvalstīm sagatavot 
liela apjoma Kohēzijas fonda un Eiropas Reģionālā attīstības fonda projektu 
iesniegumus ES finansējuma saņemšanai 2007.-2013.gada plānošanas periodā, 
sniedzot ekspertu konsultācijas. Latvija ir pirmā starp ES dalībvalstīm, kuras 
sastādīto rīcības plānu 2007.gadam JASPERS ir apstiprinājis. Tā ietvaros 
paredzēts sniegt ekspertu konsultācijas divu vides projektu un viena satiksmes 
projekta iesnieguma sagatavošanā, kā arī jautājumos, kas saistīti ar ES fondu 
projektu izmaksu pieaugumu satiksmes sektorā. 

 
Projekta „Tehniskā palīdzība Kohēzijas fonda vadošajai iestādei Latvijā” 
ietvaros 4.ceturksnī ir noslēgti 16 līgumi. Šajā periodā tehniskās palīdzības 
projekta ietvaros tika izvērtēti KF projektu vides aizsardzības un transporta 
infrastruktūras jomā noslēgtie būvdarbu līgumi, analizējot sankciju un 
līgumcenu mehānisma regulēšanu, lai pārliecinātos par valsts interešu 
ievērošanu. Tika konstatēts, ka KF projektu ietvaros slēgtie iepirkuma līgumi 
visumā ir pasūtītājam labvēlīgi un valsts interesēm atbilstoši. Tiek izstrādāts arī 
KF vadošās iestādes cilvēkresursu attīstības plāns, lai noteiktu skaidru personāla 
vadības un attīstības politiku un stiprinātu vadošās iestādes institucionālo 
kapacitāti. 
 
Secinājumi par ieviešanas statusu: 

 
2006.gada 4.ceturksnis bija pēdējais šajā plānošanas periodā. Lai arī 2004.-
2006.gada plānošanas periodā apstiprināto KF projektu realizācija turpināsies 
līdz pat 2010.gadam, pārskata periodā bija jāveic vairāki administratīvi 
pasākumi, kas saistīti ar plānošanas perioda noslēgšanos. Veiksmīgi tika 
piesaistīts viss no KF Latvijai piešķirtais finansējums, līdz ar ko ir noslēdzies 
pirmais lielais posms saistībā ar 2000.-2006.gada finansējuma apguvi. Tāpat EK 
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tika iesniegti pēdējie priekšlikumi grozījumiem finanšu memorandu/ EK 
lēmumu finansēšanas plānos. 
Maksājumu veikšanā vērojams stabils progress, tomēr nepieciešams šo progresu 
vēl paātrināt, jo apstiprināto projektu īstenošana ir pilnībā jāpabeidz līdz 
2010.gada beigām. 
Notiek aktīva gatavošanās 2007.-2013.gada plānošanas perioda KF līdzekļu 
apguves uzsākšanai. 
  
2.3. KF apguvē identificētie riski un probl ēmjautājumi, to risin ājumi:  
 
2006.gada 4.ceturksnī veiksmīgi tika risināta situācija projektā „Liepājas ostas 
pievedceļu rekonstrukcija Latvijā”, kas radās pēc tankkuģa sadursmes ar 
Karostas tiltu. Tika atrisināti finansiālie jautājumi un pieņemts lēmums par 
Karostas tilta rekonstrukcijas darbu uzsākšanu. Satiksmes ministrija sagatavojusi 
MK r īkojuma projektu par papildu finansējuma piešķiršanu projektam no valsts 
budžeta līdzekļiem avārijas seku likvidēšanai. Pēc kompensācijas saņemšanas 
no apdrošināšanas kompānijas, līdzekļi tiks atmaksāti valsts budžetā. 

 
Tāpat ir atrisināts jautājums par zemju rekultivāciju projektos „Malienas 
reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošana” un „Piejūras reģiona sadzīves 
atkritumu apsaimniekošana”, kuros bija radušās problēmas saistībā ar zemes 
īpašumtiesībām. Risinājums tika rasts, slēdzot ilgtermiņa nomas līgumus. 

 
Būtiskas problēmas KF projektu īstenošanā vēl joprojām ir būvniecības 
kompāniju zemā kapacitāte, izmaksu pieaugums un konkurences trūkums 
būvniecības nozarē, kā arī cilvēkresursu trūkums atbildīgajās iestādēs. 
 
2.4. Normatīvo aktu izstrāde KF ietvaros 
 
2006.gada 3.oktobrī Ministru kabinetā apstiprināti MK noteikumi Nr.809 
„K ārtība, kādā plāno un veic Kohēzijas fonda projekta noslēguma izdevumu 
deklarācijas neatkarīgu pārbaudi un sagatavo atzinumu”, kā arī MK instrukcija 
Nr.12 „Kārtība, kādā starpniekinstitūcija iesniedz Kohēzijas fonda projekta 
pārskatus vadošajai iestādei un maksājumu iestādei”. Savukārt 10.oktobrī 
apstiprināti MK noteikumi Nr.845 „Kārtība, kādā starpniekinstitūcija pārbauda 
ieviešanas iestādes iesniegtos Kohēzijas fonda projekta maksājuma dokumentus 
un iesniedz tos maksājumu iestādē”. 
 
2.5. KF auditi 
 
2006.gada 14.-17.novembrī Latvijā notika Eiropas Revīzijas palātas audits par 
Eiropas Savienības vispārējā budžeta izpildi, Ticamības deklarāciju 2006.gadam 
saistībā ar projektu „TEN autoceļu tīkla uzlabojumi, 1.projekts”, kura ietvaros 
pārbaudīja minētā projekta dokumentāciju, kā arī kontroles un vadības sistēmu 
kopumā. 
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