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Saīsinājumi 

AI -   ES fondu atbildīgā iestāde 

CAF -  „Construcctiones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A” 

CFLA -   Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 

DPP -   Darbības programmas papildinājums 

EEZ -   Eiropas Ekonomikas zona 

EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenti – Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments un 

 Norvēģijas finanšu instruments 

EIF -   Eiropas Investīciju banka 

EK -   Eiropas Komisija 

ERAF -   Eiropas Reģionālās attīstības fonds 

ES -   Eiropas Savienība 

ESF -   Eiropas Sociālais fonds 

ES fondi -   2007.-2013.g. plānošanas perioda 1.mērķa Eiropas Sociālais fonds, 

   Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Kohēzijas fonds 

EM -   Ekonomikas ministrija 

FM -   Finanšu ministrija 

HP -  Horizontālā prioritāte 

IKT -   Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas 

IZM -   Izglītības un zinātnes ministrija 

KF -   Kohēzijas fonds 

LHZB -   Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Hipotēku un zemes banka” 

LIAA -   Valsts aģentūra „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” 

LGA -   Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Latvijas Garantiju aģentūra”  

LM -   Labklājības ministrija 

LR -  Latvijas republika 

MK  -   Ministru kabinets 

MVK -   Mazie un vidējie komersanti 

NVA -  Nodarbinātības valsts aģentūra 

NVO -   Nevalstiskā organizācija 

PHARE  -  tulkojumā no angļu valodas - Palīdzība Polijas un Ungārijas 

   ekonomikas atjaunošanai 

RI -  ES fondu revīzijas iestāde 

Saprašanās memorands -  2009.gada 28.janvāra Saprašanās memorands starp 

  Eiropas Kopienu un Latvijas Republiku un tā 

  papildinājumi 

SM -   Satiksmes ministrija 

SI  -   ES fondu sadarbības iestāde 

SIA -  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

SIF -  Sabiedrības integrācijas fonds 

SIVA -  Sociālās integrācijas valsts aģentūra 

Šveices programma  - Latvijas un Šveices sadarbības programma 

TM -   Tieslietu ministrija 
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TP -   ES fondu tehniskās palīdzības prioritātes  

VKanc -   Valsts kanceleja 

VARAM -   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

VEC -   Veselības ekonomikas centrs 

VI  -  ES fondu, EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu un Šveices 

   programmas vadošā iestāde 

VIS -   ES fondu vadības informācijas sistēmas 

VKS -   Vadības un kontroles sistēma 

VM -   Veselības ministrija 

VPP -   Valsts un privātā partnerība 

VSID -  Valsts stratēģiskais ietvardokuments 2007.-2013. gadu periodam 

VSS -   Valsts sekretāru sanāksme 

ZM -   Zemkopības ministrija 

80.00.00 programma -  valsts budžeta programmas 80.00.00 „Nesadalītais finansējums  

 Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu 

 finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu  

 īstenošanai” 
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Kopsavilkums  

2007.-2013.gada plānošanas periodā līdz 2011.gada 31.decembrim no kopā pieejamā publiskā 

finansējuma ES fondu projekti apstiprināti par 3 070,3 milj. latu jeb par 88,4% un 

finansējuma saņēmējiem izmaksāti 1 512,1 milj. latu jeb 43,5% no pieejamā publiskā 

finansējuma. Salīdzinot EK saņemtos maksājumus pret dalībvalstu piešķīrumu līdz 2011.gada 

beigām, Latvija ierindojas sestajā vietā starp jaunajām ES dalībvalstīm. Diemžēl finanšu 

apguves progress Latvijā nav bijis pietiekams, lai saglabātu 2010.gada nogalē sasniegto 

ceturto vietu un iepriekšējā ceturksni sasniegto trešo vietu. 

Lai arī 2011.gads ir bijis viens no aktīvākajiem gadiem ES fondu apguves ziņā, tomēr pretēji 

iepriekš plānotajam ES fondu apguve nav sasniegusi augstāko punktu budžeta izdevumu ziņā 

gadu griezumā. No gada sākumā atvēlētajiem 648 milj. latu budžetā pieejamiem līdzekļiem 

ES fondu projektiem iztērēti vien 548,5 milj latu, veidojot 15,4% budžeta neizpildi. Kaut arī 

kopējais pieejamais ES fondu apjoms nesamazinās 2011.gada neizlietotā valsts budžeta 

līdzekļu dēļ un ministrijas to varēs apgūt nākamajos gados, tomēr tas būtiski palielinās 

plānoto budžeta izdevumu un ieņēmumu apjomu 2012. un 2013. gadā un radīs arī 

proporcionāli lielāku slogu ES fondu administrēšanā pretēji iepriekš plānotajam, un 

ievērojamās finanšu apguves mērķu neizpildes dēļ risks pilnībā neapgūt ES fondu 

finansējumu ir pieaudzis. Maksimāli efektīva un apjomīga ES fondu apguve līdz 2013.gada 

beigām ir ļoti būtiska, jo sākot ar 2014.gadu Latvijā tiks ieviests jaunais 2014-2020.gada 

plānošanas periods, kas radīs papildus slogu gan valsts budžetam, gan ES fondu vadības 

sistēmai kopumā (būs jāadministrē esošais un jaunais plānošanas periods vienlaicīgi). 

Saprašanās memorandā noteiktās saistības ir pārpildītas par 12% (maksājumi finansējuma 

saņēmējiem ir veikti par 51,6 milj. latu vairāk kā noteikts Saprašanās memorandā), tomēr 

iepriekš AI un SI izstrādātie un MK apstiprinātie finanšu apguves mērķi
1
 izpildīti 91,3% 

apmērā. Neskatoties uz stingrajiem finanšu disciplīnas pasākumiem, kuri 2011.gada sākumā 

tika veikti ar mērķi novērst iepriekšējos gados novērotās situācijas, kad lielākā daļa 

maksājumu tika pastāvīgi kavēti, pārplānoti un atlikti uz gada pēdējo ceturksni, arī 2011.gadā 

lielākā daļa ministriju mēnesi no mēneša nepildīja noteiktās maksājumu prognozes un lielāko 

daļu maksājumu veica gada pēdējos mēnešos (detalizētu informāciju skatīt pielikumā Nr.3 

„Finanšu apguves mērķa un prognožu izpilde līdz 31.12.2011.” un grafikā Nr.2). 

Ņemot vērā faktiski pieprasītā finansējuma apjomu uz 2011.gada 31.decembri, var secināt, ka 

jau šobrīd Latvija pārsniedz minimālo noteikto mērķi 2012.gadam. (detalizētu informāciju 

skatīt sadaļā 1.3.4. „N+2/N+3 principa izpilde” un grafikā Nr.6.) 

Tā pat kā iepriekšējos gados, lai nodrošinātu efektīvu un savlaicīgu ES fondu līdzekļu apguvi, 

VI, plānojot finanšu apguvi un sadarbojoties ar atbildīgajām ministrijām, ir izstrādājusi 

finanšu apguves mērķus 2012.gadam, kuri tiek virzīti apstiprināšanai ar šim ziņojumam 

pievienoto MK protokollēmumu. Saskaņā ar augstākminētajiem mērķiem, 2012.gada ietvaros 

finansējuma saņēmējiem paredzēts izmaksāt 549,6 milj. latu ES fondu finansējuma. Kopā līdz 

2012.gada 31.decembrim ir plānots izmaksāt 1 956,3 milj. latu jeb 61,4% no plānošanas 

periodam piešķirtā ES fondu finansējuma.  

                                                 
1
 Finanšu apguves mērķi apstiprināti ar 2011.gada 8.marta MK sēdes protokola Nr.14 21§. 
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2012.gada sākumā VI saņēma vēstuli, kurā EK informē, ka apturējusi ES fondu maksājumus 

Latvijai, norādot uz trūkumiem ES fondu 2007.-2013.gada perioda VKS. Kā galvenos 

argumentus EK savās vēstulēs min viedokli, ka trūkst kontroles no vadošās iestādes puses, 

t.sk., vadošās iestādes deleģēto funkciju starpniekinstitūcijām izpilde netiek pilnvērtīgi 

uzraudzīta, vadošajai iestādei trūkst ietekmes mehānismu uz AI pieņemtajiem lēmumiem par 

ES fondu līdzekļu izlietojumu. Attiecībā uz Valsts kases darbu EK sagaida aktīvāku rīcību un 

kontroles gadījumos, kad audita ziņojumos tiek norādīti būtiski riski. EK no Latvijas mēneša 

laikā sagaida rīcības plānu, kam sekotu trūkumu novēršana 2 – 3 mēnešu laikā. 

Ņemot vērā, ka VI ne visos vēstulē norādītajos argumentos piekrīt EK viedoklim, turklāt daļu 

no EK ierosinātajiem pasākumiem VI jau īsteno, daļu ir uzsākusi īstenot un atsevišķus 

pasākumus tuvākajā laikā uzsāks īstenot, VI turpinās aktīvas diskusijas ar EK, skaidrojot 

sistēmas darbības pamatprincipus un veiks atbilstošus sistēmas uzlabojumus, lai pārliecinātu 

EK par sistēmas uzticamību un drošumu un lai pēc iespējas ātrāk atjaunotu maksājumu 

saņemšanu. Maksājumu apturēšana no EK puses nekādi neskar ES fondu projektu īstenotājus 

un visi plānotie maksājumi arī turpmāk tiks savlaicīgi veikti finansējuma saņēmējiem.  

Šajā ceturkšņa ziņojumā ir apkopoti dati par plānošanas dokumentos noteikto iznākuma un 

rezultāta rādītāju sasniegtajām un turpmākajos gados plānotajām vērtībām. Rādītāju 

sasniegšanas progress ir lēns transporta un IKT nozarē, jo ir problēmas ar projektu savlaicīgu 

ieviešanu (iepirkumu problēmas, cenu svārstības, zemes atsavināšanas problēmas) un lielākā 

daļa šo nozaru projektu vēl ir īstenošanas stadijā. Vēlamais progress nav vērojams arī 

pilsētvides, tūrisma un kultūras nozarē un zinātnes un inovāciju nozarē, jo lielākā daļa šo 

nozaru projektu vēl ir īstenošanas stadijā. Turpretī ir vairāki rādītāji, kuri jau šobrīd ir 

pārsniegti un to var skaidrot ar to, ka palielināts aktivitātes finansējums, piemēram, , cenu 

svārstību rezultātā samazinājušās projekta īstenošanas izmaksas, piemēram, pabeigti 566 uz 

ārējo tirgu apgūšanu vērsti projekti (izpilde – 172% no perioda plāna) un 12 116 personas 

piedalījušās motivācijas programmās (izpilde – 538%). 

Papildus jāatzīmē, ka sasniedzamie uzraudzības rādītāji nav mainīti atbilstoši finansējuma 

pārdalēm un ekonomiskās situācijas izmaiņām, kā arī netiks sasniegti rādītāji, kuri ir plānoti 

aktivitātēs, kuru ieviešana ir atlikta. 

Papildus 2007.-2013.gada plānošanas periodā līdz 2011.gada 31.decembrim konstatēto 

neatbilstību summa ir 11,8 milj. latu jeb 0,7% no kopējā finansējuma saņēmēju pieprasītā 

finansējuma (1,7 miljrd. latu). Neatbilstību īpatsvars jeb kopējais konstatētais neatbilstību 

apjoms pret kopējo pieprasīto finansējumu, tāpat kā iepriekšējos pārskata periodos nesasniedz 

2% būtiskuma līmeni. Tai pašā laikā, analizējot datus, varam secināt, ka ir atsevišķas augsta 

riska aktivitātes, kurās šis būtiskais neatbilstību līmenis ir sasniegts. Attiecīgi pamatojoties uz 

konstatēto neatbilstību apjomu pret kopējo pieprasīto finansējumu, kas dažās ES fondu 

aktivitātēs (aktivitāšu apkopojums iekļauts informatīvā ziņojuma 8. pielikumā) pārsniedz 2% 

būtiskuma līmeni, VI ierosina AI un SI pārvērtēt konkrētās aktivitātes riska līmeni un veikt 

preventīvus un korektīvus kontroles pasākumus trūkumu novēršanai. Aktivitātēs, kurās 

lielākais neatbilstību apjoms konstatēs iepirkumu normu pārkāpumu dēļ, visiem projektiem 

veikt iepirkumu pirmspārbaudes.  
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Pārskata periodā (ceturksnī) kopējais neatbilstību apjoms ir 2,3 milj. latu jeb 0,7% no pārskata 

periodā kopējā finansējumu saņēmēju pieprasītā finansējuma (282,3 milj. latu). Pārskata 

periodā konstatētās neatbilstības rada zaudējumus valsts budžetam 1,5 milj. latu apmērā. 

Kopumā secināms, ka būtiskākie neatbilstību pārkāpumi ir publiskā iepirkuma procedūrās, 

finansējuma saņēmēju saimnieciskās darbības neveikšana, kā arī aktivitāšu īstenošanas vai 

projekta nosacījumu neizpilde, tāpēc, sākot ar 2012.gadu plānots pastiprināt iepirkuma 

pirmspārbaudes. Papildus 2011. gadā veikti pasākumi, lai mazinātu neatbilstoši veiktus 

izdevumus saistībā ar izmaksu pieaugumu ES fondu līdzfinansēto projektu ietvaros, kā arī 

mazinātu risku saistībā ar uzņēmumu līgumiem, ierobežojot uzņēmumu līgumu slēgšanu ar 

esošajiem un bijušajiem darbiniekiem. Papildus 2011. gadā stiprināta disciplinārlietu sistēma, 

lai novērstu neatbilstību rašanos valsts budžeta iestāžu īstenotajos projektos, kā arī veicināta 

proporcionālo finanšu korekciju piemērošana, ņemot vērā konstatēto neatbilstību būtību un 

nopietnību, kā arī Eiropas Savienības fondam nodarītos finansiālos zaudējumus.  

Neatbilstoši veikto izdevumu
2
 apjoms visā plānošanas periodā līdz 2011. gada 31. decembrim 

ir 2,3 milj. latu jeb 19,2% no kopējā konstatētā neatbilstību apjoma. No tiem uz pārskata 

perioda beigām atgūti neatbilstoši veikti izdevumi 58,7% apmērā jeb 1,3 milj. latu. Attiecīgi 

secināms, ka lielākā daļa neatbilstību tiek atklātas pirms maksājumu veikšanas finansējuma 

saņēmējam un summas tiek ieturētas no kārtējā maksājuma, šādā veidā samazinot izdevumus, 

kuri ir veikti/izmaksāti neatbilstoši. 

Pārskata periodā aktīvi noritēja darbs pie EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu 2009.-

2014.gada perioda programmu izstrādes un saskaņošanas nacionālajā līmenī. No septiņām 

programmām, kuras Latvija ieviesīs laika periodā no 2012.–2017.gadam par kopējo 

finansējumu 46,2 milj. latu, sešas programmas 2011.gada novembrī un decembrī tika 

iesniegtas VSS un divas no tām tika apstiprinātas arī MK. Līdz ar to jau 2011.gada nogalē 

donorvalstīm tika iesniegtas pirmās divas Latvijas programmas - „Kapacitātes stiprināšana un 

institucionālā sadarbība ar Norvēģijas publiskajām institūcijām, vietējām un reģionālām varas 

iestādēm” un „Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu 

reforma”. Latvija ir otrā no 15 EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu saņēmējvalstīm, kas ir 

uzsākusi programmu iesniegšanu donorvalstīm. Lietuva pirmās programmas iesniedza 

2011.gada decembra vidū. 

Šveices programmas ietvaros Šveices kompetentās iestādes ir apstiprinājušas visus 12 

plānotos projektus par visu Latvijai pieejamo finansējumu. Uz 2011.gada beigām turpinās 

deviņu projektu īstenošana, savukārt divi projekti - „Pašvaldību aktivitāšu īstenošana, lai 

nodrošinātu skolnieku pārvadāšanu un ar to saistītos atbalsta pasākumus” un “Projektu 

sagatavošanas fonds” - jau ir noslēgušies, bet pēdējā, Šveices apstiprinātā, projekta „Atbalsts 

ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs” īstenošana uzsāksies 

2012.gada pirmajā ceturksnī. 

                                                 
2
 Par neatbilstoši veiktiem izdevumiem tiek uzskatīti izdevumi, kurus nav iespējams ieturēt no kārtējā 

maksājuma. Citiem vārdiem sakot, neatbilstoši veiktie izdevumi ir izmaksāti finansējuma saņēmējam un attiecīgi 

tiek ieturēti no nākamā maksājuma, vai atgūti citos veidos. Papildus, kā neatbilstoši veikti izdevumi tiek uzskatīti 

valsts pārvalžu iestāžu projektos konstatētās neatbilstības, kuras tiek ieturētas no kārtējā maksājuma. 
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2011.gadā kopumā veikti vairāki ES fondu izvērtējumi. Viens no nozīmīgākajiem 

izvērtējumiem 2011.gadā bija 2007. – 2013.gada plānošanas perioda ES fondu vidus posma 

izvērtējums, kurš tika organizēts ar mērķi izvērtēt ES fondu ieviešanu vidējā termiņā, lai 

konstatētu nepieciešamos uzlabojumus turpmākajā plānošanas perioda ieviešanā. Savukārt 

izvērtējumā par ES fondu ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību ietvaros tika izstrādāts ES 

fondu ietekmes uz Latvijas tautsaimniecību izvērtējuma makroekonomiskās prognozēšanas 

modelis, ar kura palīdzību ir iespējams prognozēt ES fondu ietekmi uz IKP palielinājumu. 

Papildus tika veikti izvērtējumi arī par tādu horizontālo prioritāšu kā „Vienlīdzīgas iespējas” 

un „Informācijas sabiedrība” īstenošanu un to ietekmi uz ES fondu plānošanas dokumentos 

noteiktajiem uzdevumiem.  

VI 2011.gadā nodrošināja regulāru izvērtēšanas kapacitātes pasākumu organizēšanu.VI 

turpina aktīvi gatavoties nākošajam plānošanas periodam, formulējot un pārstāvot Latvijas 

intereses Kohēzijas politikā pēc 2013.gada. Nacionālā līmenī, balstoties uz 2011.gada 

6.oktobrī EK publicētajiem regulu priekšlikumiem ES fondu ieviešanai 2014. – 2020.gada 

plānošanas periodā, MK 2011.gada 15.novembrī (sēdes protokols Nr.67 53§) apstiprināja VI 

sagatavoto LR Pozīciju Nr.1 „Par ES Kohēzijas politikas regulu priekšlikumiem 2014. –

 2020.gada plānošanas periodam”. Līdztekus VI ir uzsākusi aktivitātes pie Kohēzijas politikas 

atbalstāmo jomu identifikācijas nākamajā periodā. Papildus ir sākts darbs pie ES fondu 2014.-

2020.gada plānošanas perioda ieviešanas sistēmas izstrādes. Ir izveidoti septiņi modeļi ar 

dažādas institucionālas sadrumstalotības pakāpes priekšlikumiem ieviešanas sistēmas 

izveidei. 

Ar šī ziņojuma MK protokollēmumu tiek ierosināts: 

1) lai nodrošinātu 1.mērķa
3
 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu finanšu apguvi, 

noteikt, ka 2012.gada ietvaros AI nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem par ES 

fondu līdzfinansējuma daļu kopā vismaz 549,5 milj. latu apmērā (detalizētu informāciju 

sadalījumā pa fondiem un ministrijām skatīt protokollēmuma otrā punktā), kā arī noteikt, 

EM finanšu instrumentu ietvaros 2012.gadā nodrošināt aizdevumus/investīcijas/garantijas 

kopā 86,2 milj. latu apmērā no kopējā pieejamā finansējuma (ieskaitot finanšu 

starpinstitūciju līdzfinansējumu); 

2) ņemot vērā jau līdz šim uzņemto valsts budžeta virssaistību apjomu 23,7 milj latu apmērā 

LM un EM pārziņā esošajās aktivitātēs, kā arī AI norādīto nepieciešamību par papildu 

virssaistību uzņemšanos, t.sk. Koalīcijas partneru darba grupas par ES fondu jautājumiem 

2012.gada 6.janvāra sēdē pieteikto EM jautājumu par nepieciešamību uzņemties valsts 

budžeta virssaistības 10,0 milj. latu apmērā 3.4.4.1.aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju 

siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” īstenošanai, lai nodrošinātu projektu iesniegumu 

pieņemšanu esošās atbalsta programmas ietvaros līdz 2012.gada jūnija beigām, FM 

sagatavos informāciju par valsts budžeta virssaistību iespējām 2012.gadā un iekļaus to 

2012.gada pirmā ceturkšņa informatīvajā ziņojumā par Eiropas Savienības struktūrfondu 

                                                 
3
Ar EK regulu (EK) Nr. 1080/2006, kas stājās spēkā 2006.gada 1.augustā, tiek noteikti trīs mērķi fondu 

pasākumu īstenošanai, no kuriem 1.mērķis ir konverģence, kas paredzēts vismazāk attīstīto dalībvalstu un 

reģionu konverģences paātrināšanai, uzlabojot pieauguma un nodarbinātības nosacījumus. Tas tiek finansēs no 

ERAF, ESF un KF līdzekļiem. Latvija ir tiesīga saņemt finansējumu šī mērķa ietvaros. 
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un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas valdības 

divpusējā finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas apguvi; 

3) atbilstoši MK 2010.gada 10.augusta noteikumu Nr.740 „Kārtība, kādā ziņo par Eiropas 

Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, 

pieņem lēmumu par piešķirtā finansējuma izlietojumu un atgūst neatbilstošos izdevumus” 

23. punktam, Finanšu ministrija reizi ceturksnī informē MK par visiem šo noteikumu 19. 

un 19.1 punktā minētajiem gadījumiem, par neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu 

pieņemot lēmumu, ja līgumslēdzējs nav piemērojis šo noteikumu 19.1. vai 

19.2.apakšpunktā noteikto kārtību vai 19.3.apakšpunktā minētajā termiņā nav labprātīgi 

atmaksāti neatbilstoši veiktie izdevumi. Atbilstoši 23. punktā noteiktajam uzskatīt par 

atgūtu neatbilstoši veiktu izdevumu summu 321,59 latu apjomā LM pārziņā esošās 

1.3.1.1.5.apakšaktivitātes projekta ietvaros; 

4) pamatojoties uz neatbilstoši veikto izdevumu piedziņas turpināšanas nelietderības un 

izmaksu samērīguma apsvērumiem saistībā ar SIF 2011. gada 7.septembra vēstulē Nr.2-

15.2/1527 un 2011.gada  21.novembra vēstulē Nr.2-15.1/393 sniegto informāciju par 

neatbilstoši veikto izdevumu piedziņas turpināšanai papildu nepieciešamajiem 

līdzekļiem, VI ierosina norakstīt zaudējumos valsts budžeta līdzekļus, kas tika piešķirti 

PHARE programmas projektā Nr.2002/000-590-1-02/Mic54/25 „Info centrs  neatbilstoši 

veikto izdevumu 4743,38 latu apmērā atmaksai EK, ņemot vērā 2011.gada 19.februārī 

spēkā stājušos LR Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas  spriedumu  par PHARE 

programmas projekta Nr.2002/000-590-1-02/Mic54/25 „Info centrs” granta finansējuma 

saņēmēja biedrības „Brīvprātīgo centrs” direktora atzīšanu par vainīgu granta 

finansējuma daļas prettiesiskā izšķērdēšanā; 

5) ņemot vērā 2007.gada 26.jūnija MK noteikumu Nr.419 „Kārtība, kādā Eiropas 

Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina 

plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu” 10.
1
 punktu, VI ir izvērtējusi 

ES fondu apguvi līdz 2011.gada 31.decembrim un uzdod EM un VARAM izvērtēt 

2.3.2.2.aktivititātes „Atbalsts ieguldījumiem mikro, maziem un vidējiem komersantiem 

īpaši atbalstāmajās teritorijās (ĪAT)”, 3.1.4.3.aktivititātes „Pirmsskolas izglītības iestāžu 

infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros” un 3.1.4.4. 

„Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai” ES fondu finansējuma 

apguvi un līdz 2012.gada 31.maijam ziņot FM  par ES fondu finansējuma atlikumu 

aktivitāšu ietvaros un turpmāko rīcību, lai nodrošinātu atlikuma pilnīgu apguvi; 

6) Tā kā pārskata periodā ir uzsākusies 2009.-2014.gada perioda EEZ/Norvēģijas finanšu 

instrumentu Tehniskās palīdzības fonda īstenošana un 2012.gada  otrajā ceturksnī plānots 

no donorvalstīm saņemt pirmo līdzekļu atmaksu par šo projektu, tad līdz stājas spēkā MK 

noteikumi, kas nosaka kārtību, kādā valsts budžetā plāno līdzekļus EEZ/Norvēģijas 

finanšu instrumentu 2009.-2014.gada periodā līdzfinansēto programmu un projektu 

īstenošanai un veic maksājumus, līdz stājas spēkā MK noteikumi, kas nosaka kārtību, 

kādā valsts budžetā plāno līdzekļus EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu 2009.-

2014.gada periodā līdzfinansēto programmu un projektu īstenošanai un veic 

maksājumus,  Valsts kasei ieskaitīt valsts budžeta ieņēmumos pirmās no donorvalstīm 

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Key=0101032010081000740#IntPNpunkt19.
http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Key=0101032010081000740#IntPNpunkt19.1
http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Key=0101032010081000740#IntPNpunkt19.1.
http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Key=0101032010081000740#IntPNpunkt19.2.
http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Key=0101032010081000740#IntPNpunkt19.3.
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saņemtās līdzekļu atmaksas projekta Nr.LV01 „Tehniskās palīdzības fonds 2011.-

2017.gadam” ietvaros. 
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 ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda apguve 1.

1.1.  Darbības programmu un darbības programmu papildinājumu grozījumi 

Lai nodrošinātu efektīvu un operatīvu ES fondu apguvi, kā arī lai reaģētu uz pārmaiņām 

sociāli ekonomiskajā situācijā valstī un nozaru politikās, nozaru ministrijas un VI ir veikušas 

vairākus nepieciešamos grozījumus plānošanas dokumentos – darbības programmās un DPP. 

1.1.1. Darbības programma „Cilvēkresursi un nodarbinātība” un tās papildinājums  

1. Kopumā 2011.gadā būtiskākie grozījumi darbības programmā „Cilvēkresursi un 

nodarbinātība” tika veikti septembrī, un tie paredz: 

a) piešķirt LM pārziņā esošajiem aktīvā darba tirgus politikas pasākumiem papildu 

finansējumu 25,9 milj. latu apmērā (t.sk. ERAF finansējums 22,8 milj. latu apmērā no 

darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas”), tādējādi ekonomiskās krīzes 

apstākļos nodrošinot papildu finansējumu bezdarbnieku un darba meklētāju 

apmācībām un viņu aktivēšanas pasākumiem; 

b) piešķirt LM pārziņā esošajai 1.3.1.1.3.apakšaktivitātei „Bezdarbnieku un darba 

meklētāju apmācība” papildu ESF finansējumu 11,2 milj. latu apmērā bezdarbnieku 

apmācībām pēc darba devēju pieprasījuma Latvijas prioritārajās nozarēs; 

c) pārdalīt darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” aktivitāšu neapgūto 

līdzekļu finansējumu 5,3 milj. latu apmērā IZM pārziņā esošajai 1.1.1.2.aktivitātei 

„Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanai. 

Tā kā tuvākajos trīs gados Latvijā doktora zinātnisko grādu iegūs līdz 860 personām, 

ir nepieciešams arī pēc 2012.gada nodrošināt ESF atbalstu darba vietu izveidei 

jaunajiem zinātniekiem, kā arī veicināt speciālistu atgriešanos, kas pašlaik strādā vai 

studē doktorantūrā ārvalstu augstskolās un zinātniskajos institūtos. 

Minētos grozījumus EK apstiprināja 2011.gada 21.decembrī tādējādi nosakot, ka maksimālais 

palīdzības apjoms no ESF ir 409,8 milj. lati. 

1.1.2. Darbības programma „Uzņēmējdarbība un inovācijas” un tās papildinājums  

1. 2011.gadā, reaģējot uz makroekonomisko situāciju valstī, kad stabilizējoties ekonomikai 

bija nepieciešama ES fondu līdzekļu pārstrukturēšana tika veikti, grozījumi darbības 

programmā „Uzņēmējdarbība un inovācijas”
4
, cita starpā, paredzot ES fondu finansējuma 

pārdali 22,8 milj. latu apmērā no darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” 

2.2.prioritātes „Finanšu pieejamība” darbības programmas „Cilvēkresursi un 

nodarbinātība” aktīvo darba tirgus pasākumu īstenošanai 2012.un 2013.gadā. 

2. Atbilstoši grozījumiem darbības programmā „Uzņēmējdarbība un inovācijas”, kā arī lai 

veicinātu finanšu resursu pieejamību komersantiem un sniegtu atbalstu zinātnes attīstībai, 

2011.gadā tikai veikti grozījumi darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” 

papildinājumā
5
, kas paredzēja finansējuma pārdales prioritāšu ietvaros, novirzot aktivitāšu 

un apakšaktivitāšu ietvaros radušos ES fondu atlikumus aktivitātēm un apakšaktivitātēm, 

                                                 
4
 MK 2011.gada 5.septembra rīkojums Nr.425 „Grozījumi darbības programmā „Uzņēmējdarbība un inovācijas” 

5
 MK 2011.gada 5.jūlija rīkojums Nr.296 „Grozījumi darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” 

papildinājumā” 
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kurām saskaņā ar Koalīcijas partneru Sadarbības padomes darba grupas par ES fondu 

jautājumiem 2011.gada 30.maija un 20.jūnija sanāksmēs nolemto nepieciešams piešķirt 

papildu ES fondu finansējumu. 

3. Pārskata periodā atbilstoši 2011.gada trešajā ceturksnī veiktajiem grozījumiem darbības 

programmā „Uzņēmējdarbība un inovācijas”, tika veikti grozījumi darbības programmas 

„Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumā
6
, kas paredz: 

a) precizēt 2.3.1.pasākuma „Uzņēmējdarbības atbalsta aktivitātes” ietvaros norādīto 

informāciju, ļaujot finansēt ārvalstu investīciju piesaistes pasākumus; 

b) precizēt 2.3.2.3. aktivitātes „Klasteru programma” īstenošanas nosacījumus atbilstoši 

MK noteikumiem par aktivitātes īstenošanu; 

c) papildināt DPP ar jaunu 2.1.2.2.4.apakšaktivitāti „MVK jaunu produktu un 

tehnoloģiju attīstības programma”, kas izstrādāta ar mērķi veicināt MVK inovāciju un 

jaunu produktu vai tehnoloģiju attīstību, tehnoloģiju pārnesi un konkurētspējas 

stiprināšanu. 

4. Citi svarīgi un ilgstoši nesaskaņoti jautājumi: 

a) 2011.gada 10.oktobrī EK apstiprināšanai tika iesniegti konsolidētie grozījumi darbības 

programmā „Uzņēmējdarbība un inovācijas”. 2011.gada 21.oktobrī tika saņemta EK 

atbildes vēstule, ar kuru tika noraidīti Latvijas iesniegtie grozījumi, noraidījumu 

pamatojot ar nepilnībām darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” 

grozījumu ekonomiskajā pamatojumā. Lai pārrunātu darbības programmas 

„Uzņēmējdarbība un inovācijas” noraidīšanas iemeslus, 2011.gada 8.novembrī Briselē 

tika organizēta augsta līmeņa tikšanās ar EK pārstāvjiem, kuras laikā tika panākta 

vienošanās, ka Latvija precizēs darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” 

grozījumu ekonomisko pamatojumu, to papildinot ar Latvijas Komercbanku 

asociācijas sagatavoto vērtējumu par tirgus vajadzībām, spēju apgūt finansējumu, kā 

arī par tuvāko 2-3 gadu laikā sagaidāmajām tirgus attīstības tendencēm (tirgus 

pieprasījumu un „apetīti”). Ekonomisko pamatojumu plānots iesniegt EK š.g. pirmā 

ceturksnī.  

b) Pārskata periodā tika veikts 2.1.2.1.1.apakšaktivitātes „Kompetences centri” VKS 

novērtējuma audits, kura laikā tika konstatēti vairāki būtiski apakšaktivitātes ieviešanu 

ietekmējošie riski: 

 risks, ka netiks nodrošināta projektu ilgtspēja, 

 aktivitātes un projektu mērķu nesasniegšanas risks, 

 nesaskaņotas komercdarbības atbalsta risks, 

 neatbilstoši veikto iepirkumu risks, 

 dubultā finansējuma risks. 

                                                 
6
 MK 14.oktobra rīkojums Nr.532 „Grozījumi darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” 

papildinājumā” 
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Pamatojoties uz audita laikā konstatētajiem riskiem, uz laiku, kamēr tie nav novērsti, 

2011.gada 22.decembrī tika apturēta minētās apakšaktivitātes ieviešana. Sekojoši EM 

kā AI ir jāizstrādā grozījumi 2010.gada 13.aprīļa MK noteikumos Nr.361 „Noteikumi 

par darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 

2.1.2.1.1.apakšaktivitāti „Kompetences centri””, lai novērstu audita laikā konstatētos 

apakšaktivitātes ieviešanas riskus. 

c) Papildus informējam, ka saskaņā ar trīspusējo līgumu, kas 2011.gada 16.decembrī tika 

parakstīts starp EIF, EM un LGA, un divpusējo līgumu, kas 2011.gada 30.decembrī 

tika parakstīts starp LGA un EM, LGA sākot ar 2012.gada 1.janvāri pārņem no EIF 

2.2.1.1.aktivitātes „Ieguldījumu fonds investīcijām garantijās, paaugstināta riska 

aizdevumos, riska kapitāla fondos un cita veida finanšu instrumentos” ieviešanu, kuras 

ietvaros komersantu atbalstam ir pieejams publiskā finansējuma apjoms 64,3 milj. 

latu. 

1.1.3. Darbības programma „Infrastruktūra un pakalpojumi” un tās papildinājums  

2011.gada ceturtajā ceturksnī būtiski grozījumi darbības programmā „Infrastruktūra un 

pakalpojumi” un tā papildinājumā nav veikti. 

2011.gadā veikti grozījumi darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 

papildinājumā, novirzot ERAF finansējumu 20,8 milj. latu apmērā mācību aprīkojuma 

modernizācijai un infrastruktūras uzlabošanai profesionālās izglītības programmu īstenošanai, 

jauna specializētā neatliekamās medicīniskās palīdzības autotransporta iegādei, veselības 

aprūpes pakalpojumu uzlabošanai reģionālajās slimnīcās ārpus Rīgas, tranzītielu sakārtošanai 

pilsētu teritorijās, elektronisko sakaru pakalpojumu vienlīdzīgas pieejamības nodrošināšana 

visā valsts teritorijā (platjoslas tīkla attīstība), daudzdzīvokļu māju siltumnoturības 

uzlabošanas pasākumiem, kā arī KF finansējumu 7,0 milj. latu apmērā TEN-T autoceļu tīkla 

uzlabošanai. Tāpat 2011.gadā ar grozījumiem darbības programmas „Infrastruktūra un 

pakalpojumi” papildinājumā tika paplašināts 3.5.1.4.aktivitātes „Vides monitoringa un 

kontroles sistēmas attīstība” atbalsta veids, paredzot sniegt KF atbalstu arī radiācijas avāriju 

agrīnās brīdināšanas sistēmas uzlabošanai, kas ir viena no gaisa un ūdens monitoringa daļām, 

lai pastāvīgi un efektīvi kontrolētu gaisa, ūdens, un augsnes radioaktivitātes līmeni un 

nodrošinātu pamatstandartu ievērošanu (detalizētāka informācija 2011.gada informatīvajos 

ziņojumos pa ceturkšņiem). 

1.2. Projektu iesniegumu atlases darbības programmās 

1.2.1. Projektu iesniegumu atlases darbības programmā „Cilvēkresursi un 

nodarbinātība”  

1. 2011.gadā kopumā tika izsludinātas deviņas projektu iesniegumu atlases kārtas par kopējo 

ESF finansējumu 14,28 milj. latu apmērā, kuru ietvaros tika iesniegti 768 projekta 

iesniegumi par kopējo ESF finansējumu 48,97 milj. latu apmērā: 

a) apstiprināti 193 projektu iesniegumi par ESF finansējumu 12,6 milj. latu apmērā; 

b)  noraidīti 525 projekta iesniegumi par ESF finansējumu 35,3 milj. latu apmērā, 

galvenokārt, pēc finansējuma piešķiršanas kritērija, kā arī pēc atbilstības kritērijiem, 
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piemēram, izmaksu attiecināmība vai kvalitātes kritērija par vienlīdzīgu iespēju 

pamatprincipu (dzimumu līdztiesības un invalīdu tiesību) sekmēšanu projekta 

īstenošanas ietvaros vai sagatavotību projekta uzsākšanai; 

c) 1 projekta iesniegums tika atsaukts; 

d) par 50 projekta iesniegumiem vēl nav pieņemts lēmums. 

2. 2011.gada ceturtajā ceturksnī netika izsludināta neviena atlases kārta. 

1.2.2. Projektu iesniegumu atlases darbības programmā „Uzņēmējdarbība un 

inovācijas”  

1. Kopumā 2011.gadā darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” ietvaros tika 

izsludinātas 15 projektu iesniegumu atlases par kopējo ERAF finansējumu 132,45 milj. 

latu apmērā: 

a) iesniegti 450 projekti par kopējo ERAF finansējumu 407,57 milj. latu apmērā; 

b) apstiprināti 353 projekti par kopējo ERAF finansējumu 102, 41 milj. latu apmērā; 

c) noraidīti 97 projekti par kopējo finansējumu 70,5 milj. latu apmērā, galvenokārt, 

nepietiekama ES fondu finansējuma aktivitātes vai apakšaktivitātes ietvaros 

(finansējuma piešķiršanas kritērijs), nepietiekams punktu skaits, kas jāsasniedz 

kvalitātes kritērijos, neatbilstība projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem, kas vērtē 

projekta īstenošanas nozares atbilstību aktivitātē atbalstāmajām nozarēm, projekta 

iesniegumā konstatētas nepamatotas izmaksas (sadārdzinājums), projekta īstenošanas 

rezultātā netiks radīts jauns produkts, nav projekta iesniegums neiegūst minimālo 

punktu skaitu, vai nesaņem minimālo punktu skaitu kvalitātes kritērijā „eksporta 

potenciāls”. 

2. 2011.gadā noslēdzās projektu iesniegumu pieņemšana 2.1.2.2.2.apakšaktivitātē „Jaunu 

produktu un tehnoloģiju izstrāde – atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai 

ražošanā”. Atlases kārtas ietvaros bija pieejams 37,42 milj. latu ERAF finansējums: 

a) apstiprināti 112 projektu iesniegumu (kopējais finansējums 34,07 milj. latu); 

b) noraidīti 62 projektu iesniegumi (kopējais finansējums 20,01 milj. latu). Galvenie 

noraidīšanas iemesli: projekta iesniegumā konstatētas nepamatotas izmaksas 

(sadārdzinājums), projekta īstenošanas rezultātā netiks radīts jauns produkts, nav 

projekta iesniegums neiegūst minimālo punktu skaitu, vai nesaņem minimālo punktu 

skaitu kvalitātes kritērijā „eksporta potenciāls”.  

3. 2011.gada ceturtajā ceturksnī tika izsludinātas četras projektu iesniegumu atlases par 

kopējo ERAF finansējumu 14,59 milj. latu apmērā šādās apakšaktivitātēs: 

2.1.2.4.aktivitāte „Augstas pievienotās vērtības investīcijas” (projektu pieņemšana no 

2011.gada 12.decembra līdz 2012.gada 2.aprīlim) un 2.3.1.1.1.apakšaktivitāte „Ārējo tirgu 

apgūšana – ārējais mārketings” (trīs atlases kārtas).  

4. LR Satversmes tiesa 2011.gada 3.novembrī ar spriedumu lietā Nr.2011-05-01 ir atzinusi 

Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas sesto punktu, ciktāl tas ierobežo 

nodokļus maksājošo iepirkuma procedūru kandidātu un pretendentu tiesības, par 
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neatbilstošu LR Satversmes 91.pantam. 2.1.2.4.aktivitātes „Augstas pievienotās vērtības 

investīcijas” projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju kopā ir iekļauts kritērijs „Projekta 

iesniedzēja darba ņēmēju mēnešu vidējie ienākumi”, kas pēc satura ir līdzīgs Publisko 

iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas sestā punktā ietvertajam regulējuma. Ņemot vērā 

augstākminēto, VI lūdz EM augstākminēto kritēriju projektu iesniegumu vērtēšanas laikā 

nevērtēt. 

1.2.3. Projektu iesniegumu atlases darbības programmā „Infrastruktūra un 

pakalpojumi” 

1. 2011.gadā kopumā tika izsludinātas projektu iesniegumu atlases par kopējo ERAF un KF 

finansējumu 572,3 milj. latu apmērā, kuru ietvaros tika iesniegti 815 projekta iesniegumi 

par ERAF un KF finansējumu 352,0 milj. latu apmērā:  

a) apstiprināti 483 projektu iesniegumi par ERAF un KF finansējumu 281,5 milj. latu 

apmērā;  

b) noraidīti 125 projekta iesniegumi par ERAF un KF finansējumu 20,1 milj. latu 

apmērā, galvenokārt, nepietiekama ES fondu finansējuma aktivitātes vai 

apakšaktivitātes ietvaros (finansējuma piešķiršanas kritērijs), nepietiekams punktu 

skaits, kas jāsasniedz kvalitātes kritērijos, neatbilstība projektu iesniegumu vērtēšanas 

kritērijiem, kas vērtē projekta iesniedzēja īpašumtiesības, projekta gatavības pakāpi, 

tāpat projekta iesniegumam tiek pievienoti nekvalitatīvi sagatavoti pievienotie 

dokumenti, visbiežāk energoauditu pārskati, saskaņā ar kuriem tiek identificētas 

projekta ietvaros atbalstāmās darbībās; 

c) 25 projekta iesniegumi tika atsaukti vai pārtraukti; 

d) par 182 projekta iesniegumiem 2011.gadā vēl nav pieņemts lēmums. 

2. 2011.gada ceturtajā ceturksnī darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 

ietvaros 17 aktivitātēm vai apakšaktivitātēm tika turpinātas vai izsludinātas projektu 

iesniegumu atlases par ERAF un KF finansējumu 270,8 milj. latu apmērā, no kuriem 

apstiprināti 45 projektu iesniegumi par ERAF un KF finansējumu 64,0 milj. latu apmērā. 

3. 2012.gada pirmajā ceturksnī ir plānots 18 aktivitātēs vai apakšaktivitātēs turpināt vai 

izsludināt projektu iesniegumu atlases par ERAF un KF finansējumu 217,3 milj. latu 

apmērā (detalizētāka informācija pievienota pielikumā Nr.9). 

T.sk. plānots izsludināt 3.1.1.1.aktivitātes „Mācību aprīkojuma modernizācija un 

infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” projektu 

iesniegumu atlasi, ņemot vērā, ka balstoties uz sarunām ar VI, IZM izdeva 2011.gada 

27.decembra rīkojumu Nr.622 „Par saistībām un maksājumu veikšanu 3.1.1.1.aktivitātes 

„Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības 

programmu īstenošanai” projektu ietvaros”, kas noteic, ka līdz turpmākam rīkojumam 

profesionālās izglītības iestādes neuzņemas jaunas saistības par projektos paredzēto aktivitāšu 

īstenošanu, tai skaitā neslēdz būvdarbu, piegādes un citus līgumus, neveic avansa maksājumus 

noslēgto būvdarbu, piegādes un citu līgumu ietvaros un neuzsāk būvdarbu līgumu izpildi, ja ir 

noslēgts būvdarbu līgums, bet būvdarbi vēl nav iesākti. Attiecīgi 2012.gada pirmajā ceturksnī 
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IZM izstrādās turpmāku rīcību 3.1.1.1.aktivitātes „Mācību aprīkojuma modernizācija un 

infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” īstenošanai 

paredzot sludināt jaunu projektu iesniegumu atlases kārtu par atbrīvoto ERAF finansējumu, 

lai nodrošinātu efektīvu ERAF finansējuma ieguldījumu veikšanu 3.1.1.1.aktivitātes „Mācību 

aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu 

īstenošanai” ietvaros un profesionālās izglītības iestāžu ilgtspējīgu attīstību. 

1.3. ES struktūrfondu un KF finanšu apguve  

1.3.1. ES struktūrfondu un KF finanšu apguves mērķu un prognožu sasniegšana 

No gada sākumā atvēlētajiem 648,6 milj. latu budžetā pieejamiem līdzekļiem ES fondu 

projektiem iztērēti vien 548,5 milj. latu veidojot 15,4% budžeta neizpildi (sīkāk skatīt sadaļā 

„1.3.2. ES fondu valsts budžeta apguve” ). Detalizētu informāciju par ES fondu apguvi skatīt 

grafikā Nr.1 un pielikumā Nr.1 „2007.-2013.gada plānošanas perioda vispārīgā ES fondu 

apguve līdz 31.12.2011.” . 

Lai arī Saprašanās memorandā noteiktās saistības ir pārpildītas par 12% (maksājumi 

finansējuma saņēmējiem ir veikti par 51,6 milj. latu vairāk kā noteikts Saprašanās 

memorandā), tomēr iepriekš AI un SI izstrādātie un MK apstiprinātie finanšu apguves mērķi
7
 

izpildīti 91,3% apmērā. Neskatoties uz stingrajiem finanšu disciplīnas pasākumiem, kuri 

2011.gada sākumā tika veikti ar mērķi novērst iepriekšējos gados novērotās situācijas, kad 

lielākā daļa maksājumu tika pastāvīgi kavēti, pārplānoti un atlikti uz gada pēdējo ceturksni, 

arī 2011.gadā lielākā daļa ministriju mēnesi no mēneša nepildīja noteiktās maksājumu 

prognozes un lielāko daļu maksājumu veica gada pēdējos mēnešos (detalizētu informāciju 

skatīt pielikumā Nr.3 „Finanšu apguves mērķa un prognožu izpilde līdz 31.12.2011.” un 

grafikā Nr.2).  

Tuvu mērķa izpildei pārskata perioda beigās bija VARAM un VM, izmaksājot finansējuma 

saņēmējiem attiecīgi 97,4% un 96,6% no plānotā. Lielākā plāna neizpilde ir FM un EM, t.i., 

44,8% un 35,8%. Finanšu apguves mērķu nepilnīgā izpilde ir galvenokārt saistīta ar 

problēmām iepirkumos, t.sk., izsludināto iepirkuma rezultātu pārsūdzību, iepirkuma 

pārtraukšanu, kā arī pakalpojumu sniedzēju nodevumu izpildes kavēšanos, kas negatīvi 

ietekmēja plānoto maksājumu plūsmu, tādēļ atbilstoši ir precizētas arī maksājumu prognozes 

2012.-2015.gadam. Savukārt LM un KM sevis noteikto plānu ir ne tikai izpildījušas, bet 

pārpildījušas 2011.gada mērķi attiecīgi par 50,6% un 28,7%. 

Vērtējot AI plānoto maksājumu finansējuma saņēmējiem izpildi fondu griezumā, labākā plānu 

izpilde ir vērojama ESF ietvaros, pārpildot AI plānu par 22,1%, savukārt vājākā izpilde ir 

ERAF, t.i., 82,5% no plānotā.  

  

                                                 
7
 Finanšu apguves mērķi apstiprināti ar 2011.gada 8.marta MK sēdes protokola Nr.14 21§. 
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Grafiks Nr.1 „ES fondu finanšu apguve līdz 31.12.2011., publiskais attiecināmais 

finansējums; milj. latu (% no kopā pieejamā publiskā finansējuma); % progress pret datiem 

uz 31.12.2010.”  

  

Grafiks Nr.2 „AI finanšu apguves mērķis 2011.gadam salīdzinājumā ar Saprašanās 

memorandā noteiktām saistībām mēnešu griezumā; ES fondu finansējums, milj. latu.” 

 

Sīkāka apguves analīze un mērķu neizpildes iemesli sniegti 1.4. sadaļā. „Publisko resursu 

ieguldījums un sasniegtie rezultāti”. 

Ņemot vērā 2007.gada 26.jūnija MK noteikumu Nr.419 ”Kārtība, kādā Eiropas Savienības 

struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas 

dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu” 10.
1
 punktu, VI ir izvērtējusi ES fondu 
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finanšu mērķu izpildi un apgūtā finansējuma apjomu, sasniegto rādītāju progresu un plānotās 

sasniedzamās vērtības turpmākajos gados, neatbilstību apjomu un citas ar ieviešanu saistītās 

problēmas (izmantoti pielikumi Nr.1, 3, 5, 6, 7, 8, 9).  

Daudzo lauzto līgumu, ES fondu finansējuma atlikumu, augstā neatbilstību apjoma un 

rādītāju lielās neizpildes/pārpildes dēļ, MK protokollēmuma projektā ir iekļauti 2 punkti, ar 

kuriem EM un VARAM tiek uzdots izvērtēt 2.3.2.2.aktivititātes „Atbalsts ieguldījumiem 

mikro, maziem un vidējiem komersantiem īpaši atbalstāmajās teritorijās (ĪAT)”, 

3.1.4.3.aktivititātes „Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un 

reģionālas nozīmes attīstības centros” un 3.1.4.4. „Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu 

pieejamības attīstībai” ES fondu finansējuma apguvi un līdz 2012.gada 31.maijam ziņot FM 

par ES fondu finansējuma atlikumu aktivitāšu ietvaros un turpmāko rīcību, lai nodrošinātu 

atlikuma pilnīgu apguvi.  

1.3.2. ES fondu valsts budžeta apguve 

ES fondu projektiem piešķirtā valsts budžeta izpilde
8 

līdz 2011.gada 31.decembrim ir 548,5 

milj. latu (97,0% no ministriju budžetos esošā finansējuma), savukārt budžeta neizpilde pret 

maksimāli pieejamo finansējumu ES fondiem 648,6 milj. latu
9
 ir 100,1 milj. latu (15,4%). 

Ministrijas, kuras visvairāk pārdalījušas piešķirto finansējumu uz 80.00.00.programmu ir SM, 

EM un IZM (skatīt grafiku Nr.3).  

Sliktākā budžeta apguve bijusi TEN-T autoceļu projektos, kā arī projektos, kas vērsti uz 

uzņēmējdarbību un profesionālās izglītības infrastruktūras uzlabošanas projektos. 

Vispiesardzīgāk budžeta līdzekļus ir plānojušas LM, VARAM un KM.  

Grafiks Nr.3 „Informācija par budžetu un tā izpildi AI dalījumā, milj. latu.”  
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9
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proporcionāli lielāku slogu ES fondu administrēšanā pretēji iepriekš plānotajam Maksimāli 

efektīva un apjomīga ES fondu apguve līdz 2013.gada beigām ir ļoti būtiska, jo sākot ar 

2014.gadu Latvijā tiks ieviests jaunais 2014-2020.gada plānošanas periods, kas radīs papildus 

slogu gan valsts budžetam, gan ES fondu vadības sistēmai kopumā (būs jāadministrē esošais 

un jaunais plānošanas periods vienlaicīgi). 

Savukārt atbilstoši MK 2011.gada 8.marta sēdes protokola Nr.14 21.§ 5.4.apakšpunktam VI 

veica finansēšanas plānu pārbaudes ES fondu projektos, kuru mērķis bija pārliecināties par 

projekta finansējuma atbilstošu, pamatotu plānošanu, pieprasīšanu. VARAM administrēšanā 

esošās 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes ,,Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu 

attīstība’’ ietvaros tika pārbaudīts projekta ,,Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas 

izstrādes un ieviešanas otrā kārta’’ finansēšanas plāns. Savukārt IZM administrētās 3.1.1.1. 

aktivitātes ,,Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās 

izglītības programmu īstenošanai” ietvaros pārbaudīts projekta ,,Daugavpils Celtnieku 

profesionālās vidusskolas mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana 

profesionālās izglītības programmu īstenošanai’’ finansēšanas plāns, bet 1.2.1.1.2. 

apakšaktivitātes „Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences paaugstināšana” 

ietvaros pārbaudīts projekta Nr.1DP/1.2.1.1.2./09/IPIA/VIAA/001 „Profesionālo mācību 

priekšmetu pedagogu un prakses vadītāju teorētisko zināšanu un praktisko kompetenču 

paaugstināšana” finansēšanas plāns.  

Kopumā konstatēts, ka MK 2011.gada 8.marta sēdes protokola Nr.14 21.§ 5.1 (ceturtajā 

ceturksnī ieplānojot ne vairāk kā 40% un decembrī ne vairāk kā 20% no gada valsts budžeta 

programmas (ES fonda) finansēšanas plānu summas) un 5.2.apakšpunkti (neveikt grozījumus 

finansēšanas plānos, pārceļot izdevumus uz turpmākiem mēnešiem) netika ievēroti, proti, 

ceturtajā ceturksnī plānotie maksājumi pārsniedza minētajā protokollēmumā noteikto 40% 

limitu, bet maksājumi decembrī pārsniedza 20% limitu, tādejādi lielākā maksājumu plūsma 

tika plānota gada beigās, palielinot risku neizpildīt noteiktos finanšu apguves mērķus. Kā 

galvenie iemesli šādai plānošanai tika minēti kavējumi projektu ietvaros rīkotajos iepirkumos 

(bieži vien vairākkārt saņemto sūdzību dēļ), kā rezultātā pirmos maksājumus par darbu izpildi 

iepirkumu līgumu ietvaros jāveic novēloti. 

2012.gadā un turpmāk minēto pārbaužu ietvaros apskatītie jautājumi tiks integrēti VI 

veicamajās pārbaudēs projektu īstenošanas vietās un virspārbaudēs. 

1.3.3. Prognozes un mērķi 2012.gadam 

Tā pat kā iepriekšējos gados, lai nodrošinātu efektīvu ES fondu līdzekļu apguvi un Latvijas 

valdības, Starptautiskā Valūtas fonda un Eiropas Kopienas noslēgto vienošanos saistību 

izpildi, plānojot finanšu apguvi, VI, sadarbojoties ar atbildīgajām ministrijām, ir izstrādājusi 

finanšu apguves mērķus 2012.gadam, kuri tiek virzīti apstiprināšanai ar šī ziņojuma MK 

protokollēmumu. Finanšu apguves mērķi ir ES fondu finansējuma apjoms, kuru paredzēts 

izmaksāt finansējuma saņēmējiem kalendārā gada ietvaros, un ir būtisks uzraudzības 

instruments, ar kura palīdzību tiek novērtēts ES fondu līdzekļu apguves progress.  

Saskaņā ar augstākminētajiem mērķiem, 2012.gada ietvaros finansējuma saņēmējiem 

paredzēts izmaksāt 549,5 milj. latu ES fondu finansējuma, kopā līdz 2012.gada 31.decembrim 

ir plānots izmaksāt 1 956,3 milj. latu jeb 61,4% no piešķirtā ES fondu finansējuma. Vērtējot 
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maksājumu finansējuma saņēmējiem plūsmu šim plānošanas periodam, secināms, ka lielākais 

maksājumu apjoms ir plānots 2013.gadā. (detalizētu informāciju skatīt grafikā Nr.4.) 

Grafiks Nr.4 „AI veiktie maksājumi līdz 2011.gadam un plānotie maksājumi no 2012. līdz 

2015.gadam, milj. latu.” 
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saņēmējiem plāno KM un FM (mērķis attiecīgi ir 46,6% un 49,1% no piešķirtā ES fondu 

finansējuma. KM lielāku daļu no aktivitātēm piešķirtā finansējuma plāno izmaksāt 

finansējuma saņēmējiem plānošanas perioda beigās, kad tiks pabeigti visvairāk projektu. Līdz 

2011.gada beigām tika uzsākti tikai daži projekti un tajos izmaksātais finansējuma apjoms ir 

neliels, ņemot vērā infrastruktūras projektu specifiku. Tāpat projektu īstenošanu kavējošais 

faktors ir bijis iepirkumu problēmas. Savukārt FM pārziņā esošajās aktivitātēs finanšu 

apguves mērķi 2012.gadam plānoti, ņemot vērā katra projekta individuālo izvērtējumu, kā arī 

līdzšinējo finansējuma apguves progresu, aktivitāšu plānojumu un ieviešanas gaitu, t.sk., 

konstatētās problēmas, piemēram, kavējumus iepirkumos, iepirkumu rezultātu pārsūdzības, 

iepirkuma pārtraukšanu, kā arī  pakalpojumu sniedzēju nodevumu izpildes kavēšanos. Tādēļ 

lielākā maksājumu plūsma paredzēta plānošanas perioda beigās, savukārt 2012.gadam noteikti 

piesardzīgi mērķi, ņemot vērā iepriekšminētās problēmas, kā arī turpmāko aktivitāšu 

plānojumu. (detalizētu informāciju skatīt pielikuma Nr.4 „Finanšu apguves mērķi un 

prognozes 2012.-2015.gadam” tabulā Nr.1. un grafikā Nr.5).  

Grafiks Nr.5 „AI plānotā apguve līdz 31.12.2012. un tās izpilde līdz 31.12.2011.; milj. latu; 

% no Es fondu finansējuma.”  
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Analizējot plānus finanšu līdzekļu apguvei fondu griezumā, jāatzīmē, ka ESF ietvaros AI 

2012.gadā plāno izmaksāt finansējuma saņēmējiem 60,4 milj. latu, līdz ar to līdz 2012.gada 

beigām apgūt 73,8% no ESF finansējuma, savukārt ERAF un KF ietvaros līdz 2012.gada 

31.decembrim ir plānots izmaksāt finansējuma saņēmējiem vairāk kā pusi no attiecīgā 

pieejamā ES fondu finansējuma. 

Finanšu instrumentu ieviesējinstitūcijas (LGA un LHZB) kā plānošanas dokumentos definētie 

finansējuma saņēmēji ir sniegušas prognozi par plānotajiem aizdevumiem / grantiem / 

investīcijām MVK, apņemoties līdz 2012.gada 31.decembrim apgūt 246,9 milj. latu no kopējā 

finansējuma (ieskaitot finanšu starpinstitūciju līdzfinansējumu). (Detalizētu informāciju skatīt 

sadaļas 1.4.2. apakšpunktā „Finanšu pieejamība” un pielikumā Nr.4 „Finanšu apguves mērķi 

un prognozes 2012.-2015.gadam” tabulā Nr.2.) 

2013.gadā ir plānoti maksājumi par 96,2 milj. latu jeb 18,4% vairāk nekā ir provizoriski 

ieplānots ministriju budžetos un rezerves programmā kā nesadalītais finansējums ilgtermiņa 

saistībās. Ņemot vērā, ka gan 2010. un 2011.gadā faktiskais budžeta izlietojums ir apmēram 

60% no ministriju sākotnēji plānotā budžeta, jāsecina, ka pašreizējie budžeta resursi 

2013.gadam ir pietiekami, savukārt AI prognozes par projektu īstenošanas progresu ir pārāk 

optimistiskas un iestādēm tās būs jāpārskata, sniedzot priekšlikumus kontekstā ar 2013.gada 

budžeta gatavošanu.  

1.3.4. N+2/N+3 principa izpilde 

Latvijas saistības pret ES attiecībā uz savlaicīgu finansējuma apguvi nosaka n+2/n+3 princips, 

kas aprakstīts Padomes Regulas (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par 

ERAF, ESF un KF un atceļ Regulu (EK) Nr.1260/1999, 93.panta pirmā un otrā punktā. 

Saskaņā ar n+2/n+3 principu VSID ir noteikti minimālie mērķi maksājumu pieprasījumiem, 

kas jāiesniedz EK par reāli veiktajiem izdevumiem projektos. Lai arī, salīdzinot ar 2011.gadā 

veidotajām projekcijām, plānotais maksājumu pieprasījumu apjoms ir sarucis, ņemot vērā 

faktiski pieprasītā finansējuma apjomu uz 2011.gada 31.decembri, var secināt, ka jau šobrīd 

Latvija pārsniedz minimālo noteikto mērķi 2012.gadam (skatīt grafikā Nr.6). 
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Grafiks Nr.6 „2007.-2013.g. perioda maksājumu pieprasījumu EK «sarkanā līnija»; milj. 

latu.” 
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Grafiks Nr.7 „ES fondu finanšu apguve līdz 31.12.2011. darbības programmā „Cilvēkresursi 

un nodarbinātība; milj. latu (% no kopā pieejamā publiskā finansējuma); % progress pret 

datiem uz 31.12.2010.” 
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progresa procentuālie rādītāji. Reālie finanšu apguves dati šo izmaiņu rezultātā nav 

samazinājušies.  

„Augstākā izglītība un zinātne” 

Prioritāte ir vērsta uz augstākās izglītības kvalitātes un pieejamības uzlabošanu, motivācijas 

veicināšanu zinātniskajai darbībai un cilvēkresursu piesaisti augstākai izglītībai, zinātnei un 

pētniecībai un tās mērķis ir nodrošināt augsti kvalificētu speciālistu sagatavošanu 

tautsaimniecības attīstībai svarīgās nozarēs un nostiprināt cilvēku potenciālu zinātnes un 

pētniecības attīstībai, uzlabojot augstākās izglītības kvalitāti un pieejamību, piesaistot 

cilvēkresursus augstākai izglītībai, zinātnei un pētniecībai, palielinot studējošo skaitu maģistra 

un doktora studijās un veicinot motivāciju zinātniskajai darbībai.  

Prioritātes ietvaros sasniegtais fiziskais progress gan pārskata periodā, gan 2011.gadā kopumā 

ir vērtējams pozitīvi, un tas ir proporcionāls sasniegtajam finanšu progresam. Īpaši jāatzīmē 

sasniegtie rezultāti doktorantu atbalsta aktivitātē, kuras ietvaros līdz 2011.gada 31.decembrim 

ESF atbalstu ir saņēmuši jau 1393 doktorantūras studenti, kas apliecina, ka pieejamais ESF 

atbalsts ir būtiski veicinājis studentu iespējas apgūt doktora studiju programmas. Plašāks 

apraksts par sasniegto progresu šajā, kā arī citās darbības programmas „Cilvēkresursi un 

nodarbinātība” prioritātēs ir sniegts ziņojuma sadaļā 2.5. „ES struktūrfondu un KF rādītāju 

sasniegšana”. 

„Izglītība un prasmes” 

Prioritātes mērķis ir nodrošināt zinoša, prasmīga un darba tirgus prasībām atbilstoša 

darbaspēka sagatavošanu, uzlabojot izglītības kvalitāti un pieejamību, sniedzot iespējas attīstīt 

un papildināt zināšanas visām sabiedrības grupām mūža garumā, kā arī stiprinot izglītībā un 

mūžizglītībā iesaistīto institūciju kapacitāti un uzlabojot sadarbību izglītības politikas 

veidošanā un īstenošanā. 

Iepriekš minētās iepirkumu problēmas un kavējumi atsevišķās profesionālās izglītības atbalsta 

aktivitātēs ir negatīvi ietekmējušas arī fizisko progresu prioritātes ietvaros, it sevišķi attiecībā 

uz uzlaboto profesionālo izglītības programmu skaitu un vispārējās izglītības pedagogiem 

nodrošināto atbalsts kompetences un kvalifikācijas pilnveidošanai. Tomēr pārējās prioritātes 

„Izglītība un prasmes” aktivitātēs sasniegtais fiziskais progress kopumā ir vērtējams pozitīvi. 

Īpaši jāatzīmē ievērojamais ESF mērķstipendiju studijām profesionālās izglītības programmās 

saņēmušo jauniešu skaita pieaugums – līdz 2011.gada 31.decembrim ESF mērķstipendijas ir 

saņēmuši 48 960 profesionālo skolu studenti. Labi rezultāti sasniegti arī attiecībā uz vispārējās 

un profesionālās izglītības pedagogiem sniegto ESF atbalstu izglītības kvalitātes 

nodrošināšanai un pedagogu konkurētspējas veicināšanai izglītības sistēmas optimizācijas 

apstākļos – līdz 2011.gada 31.deccembrim ESF mērķstipendijas 28 226 pedagogi. 

„Nodarbinātības veicināšana un veselība darbā” 

Prioritāte ir vērsta uz iedzīvotāju sekmīgu iekļaušanu un noturēšanu darbaspēka tirgū, ar 

aktīvo nodarbinātības pasākumu un citu instrumentu atbalstu nodrošinot tiem nepieciešamās 

prasmes, paaugstinot darba drošību un līdztiesību darba tirgū, kā arī uzlabojot darbaspēka 

veselības stāvokli.  
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LM administrētajās aktivitātēs noteiktais finanšu apguves mērķis 2011.gadam ticis pārsniegts, 

kas skaidrojamas ar papildus pārdalīto finansējumu aktīvajiem nodarbinātības politikas 

pasākumiem. 

Savukārt EM administrētajās aktivitātēs 2011.gada mērķa izpildi nevar uzskatīt par 

apmierinošu, lai arī gada pēdējā ceturksnī finansējuma apguve uzlabojās, gada kopējais 

mērķis tika sasniegts 87,0% apmērā, kas jau agrāk ticis skaidrots ar ieilgušām iepirkuma 

procedūrām, kā arī ilgstošu starpposma maksājumu izvērtēšanu, ņemot vērā lielo partneru 

skaitu aktivitāšu ietvaros īstenotajos projektos. 

2011.gadā tika izveidota jauna darba vietu radīšanas atbalsta aktivitāte. Jaunizveidotajā 

aktivitātē projektu iesniegumu atlase tiks uzsākta 2012.gada pirmajā pusgadā. 

2011.gada novembrī tika noslēgta vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu (100 

latu stipendiju) programma. Kopumā šajā programmā atbalstu ir saņēmušas 122 937 personas. 

Turpinās darbs pie jaunās atbalsta programmas „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” 

ieviešanas, kurā, saskaņā ar MK noteikumiem par aktivitātes īstenošanu,  kopumā plānots 

iesaistīt 29 700  ilgstošo bezdarbnieku. Minēto jauno programmu plānots uzsākt 2012.gada 

pirmajā ceturksnī.  

Pie sasniegtajiem fiziskajiem rezultātiem jāatzīmē arī fakts, ka līdz 2011.gada 31.decembrim 

modulārās apmācībās, pārkvalifikācijas un tālākizglītības pasākumos atbalstu saņēmuši 97 

042 bezdarbnieki un darba meklētāji. Ņemot vērā, ka aktīvajiem nodarbinātības veicināšanas 

pasākumiem tika pārdalīts papildus finansējums, bezdarbnieku un darba meklētāju apmācību 

projektu tika nolemts pagarināt līdz 2014.gadam.  

Instruments uzņēmējdarbības un pašnodarbinātības veicināšanai 

Ar LHZB starpniecību potenciālajiem komersantiem un pašnodarbinātajiem, kā arī 

jaundibinātajiem komersantiem tiek sniegts ESF atbalsts uzņēmējdarbības un 

pašnodarbinātības veicināšanai – programmas „Atbalsts uzņēmējdarbības un 

pašnodarbinātības uzsākšanai” ietvaros. Atbalsta programmas finansējums ir 23,0 milj. latu – 

12,2 milj. latu ESF finansējums, 2,1 milj. latu valsts budžeta finansējums un 8,7 milj. latu ir 

LHZB papildu līdzfinansējums. 16,5 milj. latu ir paredzēti aizdevumu nodrošināšanai, 4,3 

milj. latu grantu izsniegšanai, 0,6 milj. latu jauno komersantu apmācībai un 1,6 milj. latu 

aizdevumu fonda darbības nodrošināšanai. 

Līdz 2011.gada 31.decembrim parakstītas vienošanās par dalību programmā 9,3 milj. latu 

apmērā, veikti maksājumi 7,9 milj. latu apjomā, izsniegti 540 aizdevumi un granti. Vidējais 

aizdevuma apjoms ir 12,1 tūkst. latu, kas skaidrojams ar atbalsta programmas nosacījumiem – 

aizdevumiem līdz 17,5 tūkst. latu, nav aizdevuma nodrošinājuma prasību, turklāt jaunie 

uzņēmēji, uzsākot uzņēmējdarbību, dod priekšroku nelieliem aizdevumiem, tādējādi mazinot 

risku iespējamās neveiksmes gadījumā. 

Informācija par aktivitātes „Atbalsts uzņēmējdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai” 

finanšu progresu, arī salīdzinājumā pret iepriekšējiem periodiem, ir pieejama pielikumā Nr.2.  

Jau no atbalsta programmas uzsākšanas brīža ir bijis novērojams, ka atbalsta saņēmēju 

sadalījums pa reģioniem ir salīdzinoši vienmērīgs un proporcionāls reģionu lielumam, 
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savukārt Rīgas reģionā atbalsta saņēmēju skaits ir lielāks nekā pārējos reģionos, kas 

skaidrojams ar lielāku iedzīvotāju skaitu Rīgas reģionā, līdz ar to lielāku interesi no 

potenciālo komersantu puses par programmas piedāvātajām iespējām. (skatīt grafiku Nr.8) 

Grafiks Nr.8 „Programmas „Atbalsts uzņēmējdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai” 

ietvaros līdz 31.12.2011. atbalstītie komersanti dalījumā pa reģioniem,%.” 

 

 

„Sociālās iekļaušanas veicināšana” 

Prioritāte ir vērsta uz nabadzības un sociālās atstumtības risku mazināšanu, atbalstot sociālās 

iekļaušanas pasākumus un veicinot iekļaujoša darba tirgus attīstību.  

Pārskata periodā noslēdzās sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes 

pakalpojumu attīstībai reģionos iesniegto projektu atlase un iesniegumu vērtēšana. 

Finansējuma saņēmēji ir sociālo pakalpojumu reģistrā kā sociālās aprūpes vai sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēji reģistrētas privāto tiesību juridiskās personas, kā arī 

pašvaldības, pašvaldību institūcijas un valsts institūcijas. Uzsaukuma rezultātā tika 

apstiprināti 56 jauni projekti. 

Līdz pārskata perioda beigām kompleksos atbalsta pasākumos, tai skaitā, darba prakšu vietu 

izveide jauniešiem un karjeras konsultācijas, atbalstu saņēmušo iedzīvotāju skaits sasniedzis 

25 849 personas.  

„Administratīvās kapacitātes stiprināšana” 

Prioritāte ir vērsta uz valsts, reģionālā un vietējā līmeņa pārvaldes institūciju kapacitātes 

stiprināšanu, paaugstinot to efektivitāti un pienesumu valsts ekonomiskai un sociālai 

izaugsmei, kā arī veicinot valsts, reģionālā un vietējā līmeņa pārvaldes institūciju, sociālo 

partneru un NVO savstarpējo sadarbību labākas, uz sabiedrības vajadzībām vērstas politikas 

veidošanā un ieviešanā, kā arī efektīvas un caurskatāmas publiskās pārvaldes veidošanā.  

Pasākuma „Labāka regulējuma politika” ietvaros, Vkanc administrētajās aktivitātēs pārskata 

periodā turpinājās darbs pie kvalitātes vadības sistēmas izveides, ieviešanas un 

pilnveidošanas, kā arī turpinājās apmācības ar kvalitātes vadības sistēmas ieviešanu saistītos 

jautājumos. Kopumā līdz pārskata perioda beigām noslēgti līgumi par 45 projektu īstenošanu, 

no tiem 2 ir ierobežotas projektu iesniegumu atlases projekti, bet 43 – atklātas projektu 

iesniegumu atlases projekti.  

Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšanas aktivitātēs līdz pārskata perioda beigām ir uzsākta 140 

projektu īstenošana – 3 ierobežotas projektu iesniegumu atlases projekti un 137 atklātas 
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projektu iesniegumu atlases projekti. Gan pārskata periodā, gan 2011.gadā kopumā aktīvi 

sniegts atbalsts sociālo partneru, nevalstisko organizāciju un pašvaldību kapacitātes 

stiprināšanai. Pie faktoriem, kas negatīvi ietekmējuši aktivitātes ieviešanu gan pārskata 

periodā, gan 2011.gadā kopumā, jāpiemin finansējuma saņēmēju kapacitāte un ar publiskā 

iepirkuma procedūru piemērošanu saistītie jautājumi, un atsevišķos gadījumos pakalpojumu 

sniedzēju sagatavoto nodevumu zemā kvalitāte. 

Vkanc un FM īstenotajos projektos strukturālo reformu ieviešanai valsts pārvaldē un finanšu 

politikas jomā veikti plaši apmācību pasākumi. Vkanc projektā apmācībās par valsts 

pārvaldes funkciju deleģēšanas iespējām un mehānismu Latvijā piedalījušies valsts pārvaldes 

darbinieki no visiem Latvijas reģioniem, uzsākts informatīvo pasākumu cikls „Valsts 

pārvaldes darbinieku novērtēšanas sistēmas ieviešana”.  

FM projektā izstrādāts modulis nodokļu informācijas sistēmas datu bāzē saglabāto VID 

aprēķināto nodokļu parādu informācijas analīzei, veikts pētījums par informācijas sistēmu 

iespējamu pilnveidošanu, attīstību un iespējamiem nākotnes risinājumiem, kas nodrošinātu 

vienotas valsts iestāžu finanšu un vadības grāmatvedības sistēmu, izstrādāta koncepcija par 

finanšu tirgus attīstību finanšu institūciju optimizācijai.  

VARAM īstenotajās pašvaldību kapacitātes celšanas aktivitātēs projekti tiek īstenoti visos 

Latvijas novados, republikas pilsētās un plānošanas reģionos, atbalstot attīstības  plānošanas 

uzlabošanu un speciālistu piesaisti. 

Informāciju par TP aktivitāšu īstenošanu lūdzam skatīt sadaļā 1.6.„Kopsavilkums par TP 

aktivitāšu īstenošanu”. 

1.4.2. Darbības programma „Uzņēmējdarbība un inovācijas”  

Pārskata periodā aktivitāšu ieviešana ir apmierinoša, par ko liecina apstiprināto projektu un 

noslēgto līgumu apjoma pieaugums par attiecīgi 16,6% un 14,0%, salīdzinot ar 2011.gada 

trešo ceturksni, un 25,7% un 17,6%, salīdzinot ar 2010.gada beigām, tomēr sasniegtais 

plānoto mērķu apjoms varētu būt lielāks, ja tiktu izpildīts 2011.gadā noteiktas finanšu 

apguves plāns. Labākos rezultātus ES fondu līdzekļu apguvē līdz 2011.gada beigām ir 

sasniegusi IZM, darbības programmas ietvaros izmaksājot finansējuma saņēmējiem 197,9% 

no finanšu apguves mērķa 2011.gadam. Plāna pārpildi var skaidrot ar veiktajiem avansu 

maksājumiem finansējuma saņēmējiem 14,5 milj. latu apmērā apakšaktivitātes „Zinātnes 

infrastruktūras attīstība” ietvaros. Lai arī sākotnēji IZM šos avansus nebija ierēķinājis 

noteiktajam 2011.gada mērķim maksājumiem finansējuma saņēmējiem, tomēr šis maksājuma 

apjoms ticis nodefinēts jau gada sākumā, t.sk. Saprašanās memorandā. Vērtējot IZM noteikto 

mērķu izpildi maksājumiem finansējuma saņēmējiem ar iepriekš minēto avansa apjomu pret 

faktiski izmaksāto 2011.gadā, IZM ir sasniedzis 87,6 % no plānotā mērķa. Vājāk ar plānu 

izpildi sokas EM, līdz 2011.gada beigām ir sasniegti tikai 67,9% no plānotā veikto 

maksājumu apjoma. Informāciju par finansējuma apguvi skatīt grafikā Nr.9. un pielikumā 

Nr.1. 
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Grafiks Nr.9 „ES fondu finanšu apguve līdz 31.12.2011. darbības programmā 

„Uzņēmējdarbība un inovācijas; milj. latu, (% no pieejamā publiskā finansējuma); % 

progress pret datiem uz 31.12.2010.” 

 

*Grafikā nav atsevišķi sniegta informācija par apguves progresu prioritātē „Finanšu 

pieejamība” skatīt to apakšpunktā „Finanšu pieejamība”, pielikumā Nr.2 un grafikā Nr.10.  

** Apguves regress salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu prioritātes „Uzņēmējdarbības 

veicināšana” ietvaros skaidrojams ar pastāvīgu līgumu laušanu, projektu īstenošanas termiņu 

pagarinājumu un attiecināmo izmaksu samazinājumu lielākoties aktivitātes „Atbalsts 

ieguldījumiem mikro, MVK īpaši atbalstāmajās teritorijās” ietvaros. 

„Zinātne un inovācijas”  

Prioritāte vērsta uz valsts zinātnes un pētniecības potenciāla nostiprināšanu, starptautiskās 

konkurētspējas palielināšanu, kā arī zināšanu pārneses un to komercializācijas veicināšanu. 

Šie mērķi sasniedzami, investējot zinātnes un pētniecības centru aprīkojumā, pētniecības 

veicināšanā, izveidojot zināšanu pārneses infrastruktūru un atbalsta mehānismus.  

Zinātne, pētniecība un attīstība 

Lai arī zinātnes un pētniecības aktivitāšu ieviešana 2011.gadā ir pārsniegusi plānoto, 

pasākuma „Zinātne, pētniecība un attīstība” ietvaros finansējuma saņēmējiem ir izmaksāti 

197,9% no IZM 2011.gada sākumā noteiktā mērķa 2011.gadam, galvenokārt šāds aktivitātes 

progress tieši pēdējos mēnešos skaidrojams ar ievērojamiem avansa maksājumiem aktivitātē 

„Zinātnes infrastruktūras attīstība”.  Pamatojoties uz valsts zinātnisko institūciju iepriekšējos 

gados uzrādīto rezultātu izvērtējumu, institūciju zinātniskās darbības stratēģiju izvērtējumu 

2009.gada noslēgumā, IZM 2010.gadā turpināja darbu pie efektīvākas zinātnes pārvaldības 

sistēmas attīstības, veidojot triju līmeņu zinātnisko institūciju hierarhiju: (1) reģionāla līmeņa 
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zinātniskās institūcijas, (2) valsts nozīmes zinātniskās institūcijas, (3) ES līmeņa zinātniskās 

institūcijas. Attiecīgi 2010.gada sākumā sadarbībā ar zinātnisko institūciju pārstāvjiem 

noritēja intensīvs darbs pie atbalsta pārstrukturizācijas apakšaktivitātes „Zinātnes 

infrastruktūras attīstība” ietvaros, lai nodrošinātu ERAF finansējuma koncentrēšanu aptuveni 

10 starptautiski konkurētspējīgos un uz tautsaimniecības nozaru attīstību vērstos valsts 

nozīmes pētniecības centros, tādējādi nodrošinot mērķtiecīgāku atbalstu nozares stratēģisko 

mērķu sasniegšanai, kas tai skaitā veicinās Baltijas jūras reģiona starptautisko konkurētspēju 

un sinerģiju ar Eiropas pētniecības telpu. Nodrošinot apakšaktivitātes „Zinātnes 

infrastruktūras attīstība” atbalsta pielāgošanu nozares strukturālajiem un stratēģiskajiem 

mērķiem, kā arī lai sekmētu zinātnes komercializācijas un jaunu eksportspējīgu produktu 

radīšanai nepieciešamās bāzes izveidi, kā problēmjautājums atkārtoti izvirzījās 

apakšaktivitātes ietvaros plānoto investīciju atbilstība valsts atbalsta regulējumam, tādējādi 

aizkavējot apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” MK noteikumu apstiprināšanu 

MK. Tāpat arī citas zinātnes aktivitātēs kavējās ņemot vērtā to, ka vienošanās par projektu 

īstenošanu tika noslēgtas vēlāk, kā plānots, attiecīgi aizkavējās projektos plānoto aktivitāšu 

uzsākšana, t.sk. iepirkumu procedūru, sadarbības, pakalpojumu un darba līgumu slēgšana 

netika uzsākta plānotajā laikā vai prasīja vairāk laika. Līdz ar to, projektos pilnībā nav veikti 

(pieņemti) darbi un nav veikta apmaksa plānotajā apjomā. 

Apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” pirmās kārtas ietvaros 2011.gada 

21.novembrī IZM pieņēma deviņus atzinumus par lēmumā par projekta iesnieguma 

apstiprināšanu ar nosacījumu ietverto nosacījumu izpildi, projektus īstenos: Farmācijas un 

biomedicīnas Valsts nozīmes pētniecības centrs; Enerģijas un vides resursu ieguves un 

ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centrs; Informācijas, 

komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centrs; Latviešu 

valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma un radošo tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centrs; 

Lauksaimniecības resursu izmantošanas un pārtikas Valsts nozīmes pētniecības centrs; Meža 

un ūdens resursu Valsts nozīmes pētniecības centrs; Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo 

materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centrs; Sabiedrības 

veselības un klīniskās medicīnas Valsts nozīmes pētniecības centrs; Valsts nozīmes 

pētniecības centrs sociālekonomikā un sabiedrības vadībā.  

2012.gada pirmajā pusgadā paredzēts izstrādāt un apstiprināt projektu iesniegumu vērtēšanas 

kritērijus, kā arī MK noteikumus aktivitātes "Atbalsts zinātnei un pētniecībai" otrajai kārtai, 

lai 2012.gada otrajā pusgadā varētu izsludināt otrās kārtas projektu iesniegumu atlasi. Tāpat 

nākamajā pārskata periodā tiks turpināta projektu iesniegumu atlase apakšaktivitātes 

"Zinātnes infrastruktūras attīstība" otrās kārtas ietvaros, kā arī tiks noslēgtas vienošanās par 

projektu īstenošanu. Saskaņā ar Saprašanās memoranda ceturtajā papildinājumā noteikto, 

vienošanās par projektu īstenošanu jānoslēdz līdz 2012.gada jūnijam. 

Inovācijas 

Aktivitātē „Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde”, kuras ietvaros tiek atbalstīti jauni, 

nozīmīgi uzlaboti produkti vai tehnoloģiju izstrāde, tai skaitā, patentēšana un ieviešana 

ražošanā, līdzīgi kā iepriekš, ieviešanas progress atpaliek no plānotā. Līdz 2011.gada beigām 

nevienā no aktivitātes trīs apakšaktivitātēm nav pilnībā sasniegts mērķis maksājumiem 
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finansējuma saņēmējiem. Pārskata periodā aktivitātes ietvaros notika projektu iesniegumu 

izskatīšana un vērtēšana apakšaktivitātē „Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde – atbalsts 

jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā”. Kopumā aktivitātes ieviešanas galvenie 

kavējošie iemesli ir komersantu nepietekamā sadarbība ar zinātniskajām institūcijām un 

attiecināmo izmaksu samazināšana projektos, kas skaidrojama ar iegādāto iekārtu faktisko 

izmaksu nesakritību ar sākotnēji projekta ietvaros plānotajām izmaksām, kuras parasti ir 

augstākas.  

Pārskata periodā notika aktīvs darbs, lai risinātu ar apakšaktivitātes „Kompetences centri” 

ieviešanu saistītās problēmas, kuras radušās pēc saņemtā RI audita atzinuma, kurā tika 

norādīti aktivitātes ietvaros identificētie riski:  

1) risks, ka netiks nodrošināta projektu ilgtspēja; 

2) aktivitātes un projektu mērķu nesasniegšanas risks; 

3) neatbilstoša komercdarbības atbalsta risks; 

4) dubultā finansējuma risks; 

5) neatbilstoši veikto iepirkumu risks. 

VI ar 2011.gada 19.decembra vēstuli ir lūgusi EM kā AI veikt grozījumus MK 2010.gada 

13.aprīļa noteikumos Nr.361 „Noteikumi par darbības programmas „Uzņēmējdarbība un 

inovācijas” papildinājuma 2.1.2.1.1.apakšaktivitāti „Kompetences centri””, kā arī apturēt 

aktivitātes ieviešanu uz laiku, kamēr būs panākta vienošanās par tālāko rīcības plānu, novēršot 

visus RI konstatētos riskus. Šobrīd šis jautājums tiek aktīvi pārrunāts un tiek apspriesti tālākie 

risinājumi par aktivitātes īstenošanas iespējām, iesaistot gan AI, gan SI (LIAA), kā arī RI, 

Valsts kasi un citus sadarbības partnerus. Līdz šim brīdim vēl nav panākts skaidrs rīcības 

modelis tālākai kompetenču centru ieviešanas turpināšanai, taču AI šobrīd izstrādā MK 

noteikumu grozījumus, kuros tiek iestrādāti vairāki pasākumi un papildus nosacījumi, kuri 

novērstu identificētos riskus (papildu informāciju skatīt sadaļā 1.1.2. Darbības programma 

„Uzņēmējdarbība un inovācijas” un tās papildinājums).  

Sākot ar 2011.gada 12.decembri notiek projektu iesniegumu pieņemšanas otrā kārta 

aktivitātes „Augstas pievienotās vērtības investīcijas” ietvaros, kur pieejamais ERAF 

finansējums ir 13,1 milj. latu. Pārskata periodā aktivitātes „Augstas pievienotās vērtības 

investīcijas” pirmā kārtā noslēgto līgumu par projektu īstenošanu laušana turpinājās, kā 

rezultātā aktivitātes ieviešana nesokas tik labi kā plānots. Par to liecina gan nesasniegtie mērķi 

maksājumiem finansējuma saņēmējiem, gan arī vairāki lauzti līgumi. Grūtības aktivitātes 

ieviešanā joprojām rada komersantu pašu finansējuma trūkums un nespēja piesaistīt 

nepieciešamo ārējo finansējumu projektu īstenošanai.  

 „Finanšu pieejamība”  

Prioritāte vērsta uz finansējuma pieejamības veicināšanu uzņēmējdarbības attīstībai. Mērķis 

sasniedzams ar aptverošu finanšu instrumentu realizēšanu, kas ietver garantiju, aizdevumu, 

riska kapitāla un citu finanšu instrumentu klāstu, kurus ievieš LHZB un LGA. 
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Grafiks Nr.10 „Finanšu apguves progress līdz 31.12.2011. 2.2.1. pasākuma „Finanšu resursu 

pieejamība" ietvaros; milj. latu, (% no pieejamā publiskā finansējuma); % progress pret 

datiem uz 31.12.2010.” 

 

Lai arī veikti maksājumi finanšu instrumentu ieviesējiem ir jau veikti 100% apmērā, VI 

atsevišķi uzrauga finansējuma nonākšanu līdz faktiskajiem labuma guvējiem – komersantiem. 

Kopumā finanšu instrumentu ieviešana ir uzlabojusies, salīdzinoši ar iepriekš ziņoto. Līdz 

2011.gada beigām ir noslēgti līgumi ar komersantiem par 40,7% no pieejamā finansējuma. 

Regress noslēgto līgumu ar gala finansējuma saņēmējiem un veikto maksājumu komersantiem 

apjomā ir skaidrojams ar to, ka aizdevumiem komersantu konkurētspējas uzlabošanai ir 

samērā augsts atteikumu īpatsvars, jo komersanti nespēj pildīt bankas izvirzītos nosacījumus, 

piemēram, nespēj sniegt papildus nodrošinājumu un līdzfinansējumu un līdz ar to atsakās no 

projekta realizācijas. Kā arī sakarā ar to, ka LGA sniegtās garantijas tika izvērtētas atbilstoši 

precizētajai VI metodikai grūtībās nonākušu uzņēmumu noteikšanai, pēc kuras sniegtās 

garantijas komersantu konkurētspējas uzlabošanai 21,0 milj. latu apmērā tika atzītas par 

neattiecināmām un tika pārgrāmatotas citā LGA portfelī, finanšu līdzekļu apguvē rada 

regresu. 

Sīkāka informācija par finanšu instrumentu ieviešanas progresu ir sniegta dalījumā pa finanšu 

instrumentiem zemāk, informatīvā ziņojuma pielikumā Nr.2, kā arī grafikā Nr.10. 

Finansējuma pieejamības nodrošināšanai uzņēmumiem ERAF ietvaros ir izveidoti sekojoši 

finanšu instrumenti: 

1) „Ieguldījumu fonds investīcijām garantijās, paaugstināta riska aizdevumos, riska kapitāla 

fondos un cita veida finanšu instrumentos”. Saskaņā ar trīspusējo līgumu, kas 2011.gada 

16.decembrī tika parakstīts starp EIF, EM un LGA un divpusējo līgumu, kas 2011.gada 

30.decembrī tika parakstīts starp LGA un EM, LGA, sākot ar 2012.gada janvāri pārņem no 

EIF ES fondu līdzfinansētās aktivitātes „Ieguldījumu fonds ieguldījumiem garantijās, 

paaugstināta riska aizdevumos, riska kapitāla fondos un cita veida finanšu instrumentos” 

ieviešanu, kuras ietvaros komersantu atbalstam ir pieejams publiskā finansējuma apjoms 64,3 

milj. latu apmērā. 

Aktivitātes ieviešana tika uzsākta 2008.gada 16.jūlijā, kad LR valdība noslēdza līgumu ar 

EIF. 2011.gadā Latvijas valsts izmantoja līgumā starp LR valdību un EIF paredzēto iespēju – 

pārņemt EIF funkcijas trīs gadus pēc līguma parakstīšanas. 2011.gada 9.augustā MK pieņēma 

lēmumu par EIF funkciju nodošanu LGA. 
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Ieguldījumu fonda ietvaros pašlaik ir pieejami tādi finanšu instrumenti kā riska kapitāls un 

aizdevumi. „BaltCap Latvia” riska kapitāla fonds un „Imprimatur Capital” sēklas un 

uzsākšanas kapitāla fonds sniedz atbalstu uzņēmumiem, kuriem nepieciešams finansējums 

sākotnējai biznesa uzsākšanai un darbības paplašināšanai. Šobrīd jau ir veiktas 14 riska 

kapitāla investīcijas 4,6 milj. latu apmērā. Savukārt, aizdevuma instruments, kuru ievieš AS 

„SEB banka” un AS „Swedbank”, nodrošina MVK īpaši apstrādes rūpniecības sektorā pieeju 

aizdevumiem investīcijām un apgrozāmajiem līdzekļiem biznesa attīstībai un paplašināšanai. 

Šobrīd bankas ir izsniegušas 29 aizdevumus 10,5 milj. latu apmērā.  

Līdzšinējā ieguldījuma fonda finansējuma apguve nav apmierinoša, līdz 2011.gada 

31.decembrim ir noslēgti riska kapitāla investīciju līgumi tikai par 12,9% no aktivitātei 

pieejamā finansējuma. Taču ir vērojams progress, jo salīdzinājumā ar 2010.gada 31.decembri 

noslēgto līgumu apjoms ir palielinājies par 11,8%. EIF skaidro, ka riska kapitāla investīcijas 

tiek veiktas nozarei atbilstošā tempā, to pamatojot ar ilgstošo un padziļināto investīciju 

projektu izpētes posmu. Savukārt lēno progresu aizdevumu instrumenta ieviešanā (noslēgti 

līgumi par 12,9% no plānotā izsniegto aizdevumu apjoma), ko var skaidrot ar programmas 

nosacījumiem , kuri tika izstrādāti ekonomiskās krīzes sākumā, taču šobrīd tirgus apstākļi ir 

mainījušies, līdz ar to 2011.gada martā tika pieņemts lēmums grozīt programmas 

nosacījumus, palielinot maksimālo aizdevuma summu un termiņu, kā arī iekļaujot papildus 

riska klases, un, ņemot vērā veiktos grozījumus, ir redzama apguves progresa uzlabošanās. 

Kopumā līdz 2011.gada 31.decembrim nav sasniegts EIF plānotais investīciju apjoms, 

ieguldījumu fonda ietvaros ir veikti maksājumi / investīcijas 16,6% no 2011.gada mērķa. 

(skatīt grafiku Nr.11) 

Grafiks Nr.11„2.2.1.1. aktivitātes ietvaros plānotie maksājumi/investīcijas līdz 31.12.2011. un 

veiktie maksājumi/investīcijas līdz 31.12.2011. kumulatīvi (kopējais finansējums (ieskaitot 

finanšu starpinstitūciju līdzfinansējumu) milj. latu, % no plānotā finansējuma).” 

 

Ņemot vērā fonda kopējo apjomu (64,3 milj. latu) un šīs aktivitātes finansējuma apguves 

pašreizējos tempus, LGA plāno ieviest papildus finanšu instrumentus kā, piemēram, mazo 

investīciju riska kapitāla fondu, mikro aizdevumu fondu un mezanīna investīciju fondu. 

2012.gadā ir plānota šo finanšu instrumentu izstrāde un ieviešanas uzsākšana. 

2) „Garantijas komersantu konkurētspējas uzlabošanai” finansējuma pārvaldītājs ir LGA. Šīs 

aktivitātes ietvaros tiek izsniegtas konkurētspējas un eksporta garantijas. 
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Saņemot atbalstu šīs aktivitātes ietvaros, 2011.gadā Latvijas uzņēmumi piesaistīja 

kredītiestāžu finansējumu 75,8 milj. latu apmērā, salīdzinot ar 50,1 milj. latiem 2010.gadā. 

Savukārt 2011.gada ceturtajā ceturksnī piesaistītais finansējums bija 21,8 milj. latu, kas ir par 

26,7% vairāk nekā iepriekšējā ceturksnī. Kopumā 2011.gada ceturtajā ceturksnī saglabājās 

stabils pieprasījums pēc LGA garantijām. Taču sakarā ar to, ka LGA sniegtās garantijas tika 

izvērtētas atbilstoši precizētajai VI metodikai grūtībās nonākušu uzņēmumu noteikšanai, pēc 

kuras sniegtās garantijas komersantu konkurētspējas uzlabošanai 31,2 milj. latu apmērā tika 

atzītas par neattiecināmām un tika pārgrāmatotas citā LGA portfelī, finanšu līdzekļu apguvē ir 

vērojams regress. Atzīmējams, ka ir pieaudzis atbalsts tieši investīciju projektiem, jo 54% no 

2011.gadā izsniegtajām garantijām (pēc apjoma) tika izmantotas investīciju aizdevumu 

nodrošināšanai, kas ir palielinājums, salīdzinot ar 26% 2010.gadā. Attiecībā uz atbalsta 

reģionālo sadalījumu – pozitīvi ir vērtējama aktivitātes palielināšanās Latgalē, kur 2011.gadā 

izsniegto garantiju apjoms (1,0 milj. latu) ir palielinājies salīdzinot ar 2010.gadu (0,1 milj. 

latu). Uzsverams, ka pieaugums Latgalē saistīts tieši ar investīciju projektu atbalstīšanu.  

2011.gadā 2.2.1.3.aktivitātes ietvaros tika izsniegtas garantijas 64,5 milj. latu apmērā, kas ir 

64,3% no iepriekš plānotajiem 100,3 milj. latu. Norādām, ka minētie apguves dati ir koriģēti 

atbilstoši VI lēmumam par neattiecināmajām izmaksām. (skatīt grafiku Nr.12) 

Grafiks Nr.12 „2.2.1.3. aktivitātes „Garantijas komersantu konkurētspējas uzlabošanai” 

ietvaros plānotais līdz 31.12.2011. un reālais izsniegto garantiju apjoms līdz 31.12.2011. 

kumulatīvi; Kopējais finansējums (ieskaitot finanšu starpinstitūciju līdzfinansējumu) milj. 

latu, % no plānotā finansējuma.”  

 

2011.gadā tika ieviests arī jauns garantiju atbalsta produkts – garantijas, kas nodrošina 

kredītiestāžu garantiju (konkursa, avansa maksājuma, maksājuma, izpildes vai laika garantiju) 

saņemšanu: līdz 2011.gada beigām šādu pakalpojumu ir izmantojuši astoņi uzņēmumi par 

kopējo apjomu 2,7 milj. latu. 

Kopumā laika periodā no aktivitātes ieviešanas sākuma līdz 2011.gada beigām kopējais 

izsniegto garantiju apjoms ir 64,5 milj. latu. Par šīm garantijām ir izmaksātas kompensācijas 

kopumā 0,5 milj. latu apmērā, tai skaitā, 0,3 milj. latu 2011.gadā.  

Ievērojot piesardzīgās prognozes par Latvijas tautsaimniecības izaugsmi, aktivitātes 

„Garantijas komersantu konkurētspējas uzlabošanai” ietvaros 2012.gadā tiek plānots izsniegt 

garantijas tādā pašā apjomā kā 2011.gadā. Papildus ir jāatzīmē, ka 2011.gada decembrī tika 

samazināts aktivitātes ieviešanai pieejamais finansējums līdz 20 milj. latu. 
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3) „Aizdevumi komersantu konkurētspējas uzlabošanai” nodrošina aizdevumu izsniegšanu 

komersantiem. Aktivitāti ievieš LHZB un LGA. 

Lai veicinātu finansējuma pieejamību uzņēmējdarbības attīstībai, 2011.gada otrajā pusē tika 

apstiprināta mezanīna aizdevumu programma ar kopējo finansējumu 17,7 milj. latu. 

2011.gada ceturtā ceturkšņa laikā tika uzsākta kredītiestāžu un uzņēmumu iepazīstināšana ar 

iespējām, ko sniedz šī programma, tādejādi apakšaktivitātes „Mezanīna izdevumi komersantu 

konkurētspējas uzlabošanai” ietvaros 2011.gada ceturtajā ceturksnī tika apstiprināti pirmie 

divi projekti par 1,1 milj. latu. 

Lai arī LHZB noteiktā 2011.gada plāna izpilde nesokas tik labi kā cerēts (līdz 2011.gada 

beigām ir izpildīti tikai 77,5% no plānotā izsniegto aizdevumu apjoma), kopumā aizdevumu 

komersantu konkurētspējas uzlabošanai finanšu resursu apguvi var vērtēt kā ļoti labu - līdz 

2011.gada ceturtā ceturkšņa beigām ir apstiprināti projekti par 124,2% un noslēgti līgumi par 

79,8% no kopējā finansējuma un gada laikā ir sasniegts ievērojama progress noslēgtajiem 

līgumiem, t.i., 24,3% no pieejamā kopējā finansējuma. (skatīt grafiku nr.13)  

Grafiks Nr.13 „2.2.1.4. aktivitātes „Aizdevumi komersantu konkurētspējas uzlabošanai” 

ietvaros plānoto aizdevumu apjoms līdz 31.12.2011. un izsniegto aizdevumu apjoms līdz 

31.12.2011. kumulatīvi; Kopējais finansējums (ieskaitot finanšu starpinstitūciju 

līdzfinansējumu) milj. latu, % no plānotā finansējuma.”  

 

Augsto apstiprināto projektu procentu var skaidrot ar to, ka atbilstoši EM un LHZB par 

programmas īstenošanu noslēgtajam līgumam finansējuma saņēmējam (LHZB) ir pienākums 

brīvos līdzekļus ieguldīt ar mērķi palielināt Aizdevumu fonda apjomu, kura resursi tiek 

izmantoti aizdevumu sniegšanai un sniedz iespēju uzņemties virssaistības un sasniegt tik lielu 

apstiprināto projektu procentu. Aizdevumu fondam veidojas ieņēmumi no aizdevumos 

neizsniegto brīvo līdzekļu izvietošanas, procentu ieņēmumiem no izsniegtajiem aizdevumiem, 

kā arī komisijas maksām, līgumsodiem un ieņēmumiem, kas iegūti aizdevumu atgūšanas 

rezultātā. 

LHZB līdz 2012.gada nogalei plāno izmaksāt aizdevumus / grantus 41,8 milj. latu apmērā no 

aktivitātēm piešķirtā ES fondu finansējuma. LGA plāno veikt investīcijas / maksājumus 99,6 

milj. latu apmērā. Prognožu dati ir atspoguļoti saskaņā ar aktivitāšu ieviešanas biznesa plānu 

pēdējām, aktuālajām versijām. Pieņemot, ka garantiju multiplikators ir vismaz četri (saskaņā 

ar DPP) LGA plāno līdz 2012.gada beigām sniegt garantijas 39,0 milj. latu apmērā. Jāatzīmē, 
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ka, plānojot izsniegtās garantijas turpmākajos gados, LGA kā izejošos datus ir izmantojuši 

apguves datus, kas ir koriģēti atbilstoši VI lēmumam par neatbilstoši sniegtām garantijām. 

Saskaņā ar aktuālo LGA biznesa plānu tiek plānots panākt lielāku publiskā finansējuma 

pielietošanas efektivitāti (multiplikatoru), tāpēc kopumā šajā plānošanas periodā tiek plānots 

veikt garantijas par lielāku summu nekā ir pieejams ES fondu finansējums. Uzsākot mezanīna 

aizdevumu ieviešanu, līdz 2012.gada nogalei ir plānots izsniegt aizdevumus 10,2 milj. latu 

apmērā no ES fondu finansējuma. Pamatojoties uz EK paskaidrojumu par finanšu instrumentu 

ieviešanu, ieņēmumi, kas tiek gūti no aktivitātei piešķirtā finansējuma brīvo naudas līdzekļu 

ieguldīšanas, attiecīgi palielina apgūstamo attiecināmo izmaksu kopsummu, līdz ar to 2007. – 

2013.gada plānošanas periodā mezanīna aizdevumos, tāpat arī garantijās un investīciju 

fondam plānotie apguves rādītāji pārsniedz darbības programmas „Uzņēmējdarbība un 

inovācijas” papildinājumos norādīto. (detalizētu informāciju skatīt pielikumā Nr.4 „Finanšu 

apguves mērķi un prognozes 2012.-2015.gadam” tabulā Nr.2) 

„Uzņēmējdarbības veicināšana” 

Lai arī kopumā prioritātē vērojams apguves regress (skatīt grafiku Nr.9), progress sasniegts 

fizisko rādītāju ietvaros, dažus no tiem pat ievērojami pārpildot (piemēram, motivācijas 

programmās iesaistīto personu skaits jau šobrīd par 438% pārsniedz plānošanas periodā 

sasniedzamo vērtību pabeigtajos projektos), maksājumu mērķis 2011.gadā nav pilnībā 

sasniegts LIAA īstenotajās aktivitātēs „Biznesa inkubatori” un „Pasākumi motivācijas 

celšanai inovācijām un uzņēmējdarbības uzsākšanai”.  

Līdzīgi kā iepriekšējos pārskata periodos, 2011.gada ceturtajā ceturksnī aktīvi tika īstenoti 

dažādi izglītojoši pasākumi Motivācijas programmas ietvaros: 

1) skolēnu mācību uzņēmumu veidošanas pasākumi; 

2) pedagogu izglītošanai tika organizēti trīs vienāda satura semināri, kurus kopumā 

apmeklēja 142 dalībnieki; 

3) skolēnu vizītes uzņēmumos, kuru ietvaros tika apmeklēti dažādi uzņēmumi, kuros skolēni 

iepazīstināti ar uzņēmējdarbības vidi un ar pieejamā atbalsta iespējām uzņēmējdarbības 

uzsākšanai attiecīgajā reģionā. Kopumā noorganizēts 21 pasākums, kuros piedalījās 637 

dalībnieki; 

4)  2011.gada ceturtajā ceturksnī tika rīkots apmācību kurss „Kļūsti par uzņēmēju piecās 

dienās”. Kursa noslēgumā tika prezentētas vairākas biznesa idejas. Pirmsinkubācijas 

pakalpojumu sniegšana dzīvotspējīgākajām biznesa idejām tika nodrošināta sadarbībā ar 

biznesa inkubatoriem; 

5) seminārs inovatīvu ideju autoriem par biznesa un finanšu plānu sagatavošanu. Seminārā 

piedalījās 21 dalībnieks, un tā mērķauditorija bija topošie un esošie uzņēmēji, kuri plāno 

uzsākt zināšanu ietilpīgu jaunu projektu attīstīšanu un veidot jaunus uzņēmumus, kā arī 

uzņēmēji, kas izveidojuši partnerību ar zinātnieku par kāda izgudrojuma/tehnoloģijas 

ieviešanu tautsaimniecībā; 

6) zinātnieku un uzņēmēju kontaktbirža. Pasākumā tika prezentēti Latvijas augstskolās 

sagatavotie tehnoloģiju komercializācijas piedāvājumi (plāni), kuriem zinātnieki ir 

ieinteresēti piesaistīt uzņēmējus/sadarbības partnerus un investorus. Komercializācijas 

piedāvājumi izstrādāti, cieši sadarbojoties zinātniekiem ar universitāšu tehnoloģiju 

pārneses kontaktpunktu darbiniekiem; 
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7) uzņēmēju un investoru kontaktbirža. Pasākumā tika prezentēti deviņi inovatīvu biznesa 

ideju plāni, kuriem jaunie uzņēmēji ir ieinteresēti piesaistīt investīcijas; 

8) seminārs – kontaktbirža ideju autoriem un privātajiem investoriem; 

9) tehniskās jaunrades dienas; 

10) īstenojot aktivitāti Mobilā ekspozīcija. 2011.gadā aktivitātes ietvaros ir veikti izbraukumi 

uz Latvijas reģioniem un nodrošinātas 25 mobilās ekspozīcijas demonstrēšanas reizes 

kuras apmeklēja 2235 apmeklētāji; 

11) studentu inovācijas dienas; 

12) ideju Kauss – finālam tika izvirzītas 15 idejas, to autoriem noorganizēts seminārs 

„Prezentēšanas māksla”, kura laikā finālisti tika sagatavoti savu ideju prezentēšanai 

žūrijas komisijai. 2011.gada 17.novembrī svinīgā ceremonijā tika paziņoti uzvarētāji. 

Problemātiskākā prioritātes aktivitāte ir „Atbalsts ieguldījumiem mikro, maziem un vidējiem 

komersantiem īpaši atbalstāmajās teritorijās (ĪAT)”, kurā pastāvīgi tiek pārtraukti līgumi 

galvenokārt nekvalitatīvi īstenotu projektu dēļ – finansējuma saņēmēji nepilda līguma 

nosacījumus (neiesniedz progresa un noslēguma pārskatus, neveic iepirkuma procedūru 

noteiktajā termiņā u.c.), kā arī konstatēti vairāki krāpšanas gadījumi, kā rezultātā līgumi par 

projektu īstenošanu tiek lauzti. Izvērtējot „Atbalsts ieguldījumiem mikro, maziem un vidējiem 

komersantiem īpaši atbalstāmajās teritorijās (ĪAT)” ES fondu finanšu apguvi, VI ir 

ierosinājusi protokollēmu
10

 EM līdz 2012.gada 31.maijam ziņot FM par ES fondu 

finansējuma atlikumu aktivitātes ietvaros un turpmāko rīcību, lai nodrošinātu atlikuma pilnīgu 

apguvi. 

Informāciju par TP aktivitāšu īstenošanu lūdzam skatīt sadaļā 1.6. „Kopsavilkums par TP 

aktivitāšu īstenošanu”.  

1.4.3. Darbības programma „Infrastruktūra un pakalpojumi”  

Kopumā darbības programmas ietvaros 2011.gadā nav bijis ievērojams progress attiecībā uz 

apstiprinātiem projektiem un noslēgtiem līgumiem, ņemot vērā, ka lielākā daļa līgumu bija 

noslēgti līdz 2010.gada beigām. Lielākais progress ir bijis veselības infrastruktūras, vides un 

policentriskas attīstības jomās. Lai gan maksājumi 2011.gadā darbības programmas ietvaros 

veikti par vairāk nekā 323,9 milj. latu publiskā finansējuma, maksājumi ir mazāki nekā AI 

finanšu apguves mērķī noteiktie. Attiecībā uz maksājumiem finansējuma saņēmējiem 

vislielākais progress bijis vides, transporta, veselības infrastruktūras un policentriskas 

attīstības jomās. (skatīt grafiku Nr.14 un pielikumu Nr.1.) 

Galvenie projektu ieviešanu kavējošie faktori 2011.gadā ir iepirkumu problēmas (sūdzības, 

iepirkumu beigšanās bez rezultātiem, problēmas iepirkumu procedūras norisē) un pieaugošs 

sadārdzinājums autoceļu būvniecības un ūdenssaimniecības projektos.  

 

  

                                                 
10

 Ņemot vērā 2007.gada 26.jūnija MK noteikumu Nr.419 ”Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu 

ieviešanu” 10.
1
 punktu 
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Grafiks Nr.14 „ES fondu finanšu apguve līdz 31.12.2011. darbības programmā 

„Infrastruktūra un pakalpojumi; milj. latu, (% no pieejamā publiskā finansējuma); % 

progress pret datiem uz 31.12.2010.” 
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„Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai” 

Prioritāte vērsta uz mūsdienīgas un augstas kvalitātes pakalpojumu nodrošināšanu izglītības, 

nodarbinātības, sociālās un veselības aprūpes jomās, atbalstu galvenokārt novirzot 

infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošanai.  

Prioritātes ietvaros pārskata periodā ir vērojams progress apstiprināto projektu un noslēgto 

līgumu ziņā, kas skaidrojams ar aktivitātē, kas saistīta ar ģimenes ārstu tīkla attīstību un 

infrastruktūras uzlabošanu, ietvaros noslēgtajiem līgumiem 1,5 milj. latu apmērā jeb par 

42,9% no aktivitātei pieejamā publiskā finansējuma. 

Arī vērtējot progresu gada ietvaros būtiskākais projektu apjoma pieaugums ir veselības 

aprūpes infrastruktūras aktivitātēs, kuru ietvaros kopumā noslēgto līgumu apjoms pieaudzis 

vairāk kā par trešdaļu. 

Attiecībā uz maksājumiem finansējuma saņēmējiem gan ceturkšņa, gan gada ietvaros pozitīvi 

vērtējams progress aktivitātēs, kas attiecas uz izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošanu 

izglītojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 

infrastruktūras uzlabošanu,– veikti maksājumi finansējuma saņēmējiem par gandrīz pusi no 

aktivitātēm pieejamā finansējuma jeb vairāk kā 4 milj. latu apmērā izglītības iestādēm un 

vairāk kā 3 milj. latu apmērā sociālās rehabilitācijas iestādēm. 

Izglītības jomā ceturtajā ceturksnī projektu ietvaros turpinājušies remonta un labiekārtošanas 

darbi izglītības iestādēs. Nedz gada, nedz ceturkšņa ietvaros nav būtiski pieaudzis apstiprināto 

projektu un noslēgto līgumu apjoms, jo izglītības jomā jau 2010.gada beigās tika noslēgti 

līgumi par projektu īstenošanu par gandrīz visu pieejamo finansējumu – vairāk kā 97%. 

Attiecībā uz veikto maksājumu apjomu finansējuma saņēmējiem secināms, ka ceturkšņa 

ietvaros tas pieaudzis par 10% jeb 8,5 milj. latu aktivitātes, kas paredz augstākās izglītības 

iestāžu telpu un iekārtu modernizāciju, projektu ietvaros. Vērtējot veikto maksājumu progresu 

gada ietvaros secināms, ka lielākais progress bijis aktivitāšu, kas saistītas ar infrastruktūras un 

aprīkojuma uzlabošanu skolēniem ar funkcionāliem traucējumiem gan vispārējās, gan 

speciālajās izglītības iestādēs – 47,4% jeb gandrīz 4,1 milj. latu apmērā. 

Vērtējot kopējo izglītības jomā noteiktā mērķa maksājumiem finansējuma saņēmējiem izpildi, 

secināms, ka 2011.gada ietvaros tas izpildīts tikai par 57,9% jeb 26,8 milj. latu no plānotajiem 

46,3 milj. latu.  

Galvenie kavējošie iemesli arī šajā pārskata periodā ir iepirkumu problēmas, kā arī konstatētas 

neatbilstības projektu ietvaros. 

Vienlaikus jāatzīmē, turpinoties problēmām, kas tika identificētas iepriekšējā ceturksnī 

attiecībā uz konstatēto risku, ka nebūs nodrošināta ES fondu projektu ietvaros sasniegto 

rezultātu ilgtspēja, pēc vairākiem VI mudinājumiem, IZM kā AI par profesionālās izglītības 

infrastruktūras uzlabošanas aktivitātes ieviešanu 2011.gada nogalē ir pieņēmusi lēmumu 

apturēt minētās aktivitātes īstenošanu. Potenciālā neatbilstoši veikto izdevumu riska dēļ, kas 

saistīts ar papildus veicamajiem darbiem un sadārdzinājumiem profesionālo izglītības iestāžu 

infrastruktūras uzlabošanas projektos, IZM plāno pārskatīt katru no projektiem un izvērtēt to 

turpmākas īstenošanas lietderību un nepieciešamību, koncentrējot pieejamo finansējumu uz 
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profesionālās izglītības iestādēm, kuras ir stratēģiski svarīgas kvalitatīva mācību procesa un 

konkurētspējas celšanas nodrošināšanai. 

Pasākuma „Veselības aprūpes infrastruktūra” ietvaros aktīvā konkursu organizēšana un 

projektu līgumu slēgšana veicinājusi apstiprināto projektu un noslēgto līgumu progresu. Uz 

2011.gada beigām apstiprināti projekti par 98,7% no aktivitātēm piešķirtā publiskā 

finansējuma un noslēgti līgumi par 98,7% no pieejamā publiskā finansējuma. Uz 2011.gada 

beigām finansējuma saņēmējiem bija izmaksāti 68,0 milj. latu jeb 46,7% no piešķirtā 

finansējuma. Progress salīdzinājumā ar 2010. gadu ir 18,2% un to galvenokārt nodrošinājušas 

divas aktivitātes: veselības aprūpes centru aktivitāte (2011.gadā izmaksāti 35,6% no 

aktivitātei piešķirtā finansējuma) un stacionārās veselības aprūpes aktivitāte (2011.gadā 

izmaksāti 20,3% no aktivitātes kopējā finansējuma). Kopumā VM ERAF mērķa izpildi 

nodrošinājusi par 98,6%. 

Līdz 2011.gada beigām ir uzlabota infrastruktūra četrām ģimenes ārsta praksēm, uzlabota 

infrastruktūra 20 ārstniecības iestādēs, kā arī 4 slimnīcām iegādāta radioterapijas aparatūra. 

Nodarbinātības un sociālo pakalpojumu infrastruktūras aktivitāšu ietvaros uz 2011.gada 

beigām ir apstiprināti projekti noslēgti līgumi par 99,8% no aktivitātēm piešķirtā finansējuma, 

veikti maksājumi par 7,3 milj. latu jeb 71,6% no piešķirtā finansējuma. Progress 

salīdzinājumā ar 2010.gadu ir 28,5%. Uz 2011.gada beigām darba tirgus aktivitātes ietvaros ir 

izmaksāti 96,7% no pieejamā finansējuma. Kopumā LM ERAF mērķa izpildi nodrošinājusi 

par 113,9%.  

Līdz 2010.gada beigām ir izveidots Valsts Darba inspekcijas informatīvais centrs un 

nodrošināti darba apstākļi atbilstoši centra veicamajām funkcijām, ir pilnveidota 

infrastruktūra profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai SIVA, kā arī izveidots 

ilgstošās sociālās aprūpes centrs „Reģi”. 2011. gadā veikta divu Latvijas Nedzirdīgo 

savienības sociālās rehabilitācijas centru personām ar dzirdes invaliditāti (Rīgā un Liepājā) 

infrastruktūras izveidošana sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas iespēju 

paplašināšanai, pilnveidojot  valsts atbalsta sistēmu - sociālo pakalpojumu daudzveidību, 

pieejamību un kvalitāti, rekonstruēta un aprīkota valsts sociālās aprūpes centra "Vidzeme" 

filiāles "Valka" infrastruktūra un valsts sociālās aprūpes centra „Latgale” filiāles „Litene” 

infrastruktūra un pabeigta Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) projekta īstenošana, kura 

ietvaros izveidota moderna uz klientiem orientēta NVA struktūrvienību infrastruktūra 

(Dobele, Bauska, Daugavpils, Jēkabpils, Rīga, NVA pārvaldes 6.stāvs), izveidotas 32 

pašapkalpošanās stacijas NVA filiālēs nodrošinot kvalitatīvu un operatīvu pakalpojumu 

sniegšanu klientiem un sadarbības partneriem.  

Savukārt, uz pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstību nacionālās un reģionālas 

nozīmes attīstības centros vērstajā aktivitātē 2011.gada ceturtajā ceturksnī tika pabeigti 

projekti Talsos un Dobelē, līdz ar to līdz 2011.gada 31.decembrim kopumā tika renovētas vai 

labiekārtotas jau 32 pirmsskolas izglītības iestādes jeb 325,0% no plānošanas perioda kopējā 

mērķa, kā arī paplašinātas vai uzceltas 13 pirmsskolas izglītības iestādes jeb 68,4% no gala 

mērķa. Mērķa pārsniegšana bija iespējama projektu izdevumu samazināšanas dēļ un par 

pieejamo finansējumu bija iespējams īstenot vairāk projektu nekā sākotnēji bija plānots. 

Attiecīgi ir palielinājies arī jaunradīto vietu skaits pirmsskolas izglītības iestādēs, nekā 
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sākotnēji bija plānots un attiecīgi samazinājās bērnu skaits rindās uz vietām pirmsskolas 

izglītības iestādēs reģionos.  

Attiecībā uz aktivitāti, kas vērsta uz atbalstu alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības 

attīstībai, jāatzīmē, ka līdz 2011.gada 31.decembrim kopumā jau ir renovēti vai rekonstruēti 

22 alternatīvās aprūpes centri (169,2% no plānošanas perioda kopējā mērķa), kā arī turpinās 

vēl triju projektu īstenošana. Mērķa pārsniegšana bija iespējama projektu izdevumu 

samazināšanas dēļ. Ņemot vērā, ka aktivitātes plānotie mērķi ir sasniegti, ar MK 2011.gada 

5.jūlija rīkojumu aktivitātes atlikušais publiskais finansējums 0,7 milj. latu apmērā tika 

pārdalīts aktivitātei, kas vērsta uz mācību aprīkojuma modernizāciju un infrastruktūras 

uzlabošanu profesionālās izglītības programmu īstenošanai.  

Ņemot vērā, ka aktivitātēs, kas vērstas uz pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras 

attīstību un atbalstu alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamību, plānošanas dokumentos 

noteiktie rādītāji ir pārsniegti un konstatēti salīdzinoši daudz neatbilstoši veikto izdevumu, VI 

ir ierosinājusi protokollēmu
11

 VARAM līdz 2012.gada 31.maijam ziņot FM par ES fondu 

finansējuma atlikumu aktivitāšu ietvaros un turpmāko rīcību, lai nodrošinātu atlikuma pilnīgu 

apguvi. 

„Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana” 

Prioritāte vērsta uz dažādu valsts teritorijas daļu sasniedzamību un pakalpojumu pieejamību 

iedzīvotājiem, to panākot ar IKT attīstību, elektroniskās pārvaldes ieviešanu un reģionālās 

nozīmes transporta savienojumu uzlabošanu.  

Prioritātes ietvaros apstiprināto projektu un noslēgto līgumu progress ir pozitīvi vērtējams, jo 

līgumi kopumā ir noslēgti par gandrīz 80.0% no pieejamā finansējuma, t.sk. 2011.gadā 9,0%. 

Vislielākais progress ir publiskā transporta ārpus Rīgas aktivitātē, kur noslēgti divi līgumi par 

visu aktivitātei pieejamo finansējumu. Labs progress ir bijis arī satiksmes drošības 

uzlabojumu projektos un IKT nozares projektos, kur projektu apstiprināšana un līgumu 

slēgšana turpinājās arī 2011.gada ceturtajā ceturksnī.  

Šai prioritātei 2011.gadā, t.sk. ceturtajā ceturksnī darbības programmas ietvaros ir bijis 

vislielākais progress veiktajos maksājumos finansējuma saņēmējiem, sasniedzot 20.0% no 

pieejamā finansējuma. Lielākie maksājumi 2011.gadā, t.sk. ceturtajā ceturksnī, veikti valsts 

reģionālo autoceļu sakārtošanas un tranzītielu sakārtošanas projektos un projektos, kas paredz 

ar informāciju sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstību, turklāt tranzītielu sakārtošanas 

projektos bija ieplānoti lielāki budžeta līdzekļi, kā rezultātā viss budžetā paredzētais 

finansējums netika apgūts, lai gan līdzekļi iespēju robežās tika pārstrukturēti starp aktivitātēm, 

projektiem un pārdalīti citiem SM pārziņā esošajiem finanšu instrumentiem. 

Tāpat kā iepriekšējā periodā satiksmes infrastruktūras jomā projektu ieviešanu kavējušas 

problēmas iepirkumos (pārsūdzības, nepilnīgas iepirkuma dokumentācijas, kuras tikušas 

pārstrādātas un uzlabotas un iepirkums ticis izsludināts atkāroti), kā arī ir bijušas problēmas ar 

zemju atsavināšanu un cenu svārstībām. SM sadarbībā ar VAS „Latvijas valsts ceļi” ir 

                                                 
11

 Ņemot vērā 2007.gada 26.jūnija MK noteikumu Nr.419 ”Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu 

ieviešanu” 10.
1
 punktu 
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iesniegusi priekšlikumus par izmaiņām ceļu būves izmaksu indeksa aprēķina metodoloģijā, jo 

būvniecības līgumos ietvertais Centrālais Statistikas pārvaldes apstiprinātais inflācijas 

koeficients neatspoguļo pilnībā reālās cenu izmaiņas autoceļu būvniecības tirgū. 

2012.gada pirmajā ceturksnī plānots izsludināt projektu atlasi valsts reģionālo autoceļu 

sakārtošanas un satiksmes drošības uzlabojumu projektiem, lai apgūtu atlikušo finansējumu.  

IKT nozares projektu ieviešanā ceturtajā ceturksnī nav vērojams būtisks progress. Pārskata 

periodā apstiprināti divi projekti, kā rezultātā apstiprināto projektu apjoms pieaudzis par 

apmēram 4,5% jeb 4,4 milj. latu. 

Progress veikto maksājumu finansējuma saņēmējiem apjomā vērojams galvenokārt 

iepriekšminētās aktivitātes projektu ietvaros, kur ceturksnī veikti maksājumi finansējuma 

saņēmējiem par vairāk kā 7,3 milj. latu jeb 7,5% no apakšaktivitātei pieejamā publiskā 

finansējuma. 

Kā galveno aktivitāšu projektu ieviešanas kavējošos faktorus arī šajā ceturksnī var minēt 

iepirkumu problēmas, t.i., pārsūdzības, problēmas ar iepirkuma dokumentāciju saistībā ar 

iepirkumu ietvaros izvirzītajām nozarei specifiskajām prasībām. 

Kontekstā ar problēmām iepirkumos, būtiski kavējas aktivitātes, kas vērsta uz izglītības 

iestāžu modernizēšanu ar datortehniku, īstenošana. Pārskata periodā turpinājusies 

datortehnikas vienību piegāde, pagājušā ceturksnī noslēgtā iepirkuma līguma par 

datortehnikas un multimediju iekārtu iegādi vairāk kā 700 Latvijas skolām ietvaros. 

Pārskata periodā VARAM veikusi ar valsts informāciju sistēmu un e-pakalpojumu izveidi 

saistīto, projektu izvērtējumu atbilstoši Koalīcijas partiju Sadarbības padomes darba grupas 

par ES fondu jautājumiem sēdēs uzdotajam. Izskatot izvērtējuma rezultātus, secināts, ka 

nepieciešama detalizētāka analīze, kuras veikšanai metodika tiks aktualizēta sadarbībā ar 

tehniskā atbalsta instrumenta starptautiskajiem konsultantiem no JASPERS (partnerība starp 

EK, EIF, Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku un Vācijas attīstības banku 

„Kredianstalt fur Wiederaufbau”). Detalizētu projektu izvērtējumu plānots veikt līdz 

2012.gada pirmā ceturkšņa beigām. 

Ceturtajā ceturksnī MK apstiprināti aktivitātes īstenošanas noteikumi, kuri paredz paplašināt 

piekļuves iespējas internetam pēc iespējas plašākām sabiedrības grupām, veicinot piekļuvi 

publiskās pārvaldes un komercsabiedrību piedāvātajiem elektroniskajiem u.c. pakalpojumiem 

un informācijai, lai vecinātu iedzīvotāju iekļaušanos sabiedrības sociālajos, ekonomiskajos un 

kultūras procesos, uzlabojot to dzīves kvalitāti. 

„Eiropas nozīmes transporta tīklu attīstība un ilgtspējīga transporta veicināšana” 

Prioritāte vērsta uz valsts un atsevišķu valsts teritorijas daļu sasniedzamības uzlabošanu, 

pilnveidojot transporta infrastruktūru, kā arī veicinot videi draudzīgas transporta sistēmu 

attīstību.  

Darbības programmas ietvaros šī ir viena no prioritātēm, kur jau kā iepriekšējos pārskata 

periodos līgumi par projektu īstenošanu noslēgti par gandrīz visu pieejamo finansējumu. 

Kopumā prioritātes ietvaros veikti maksājumi finansējuma saņēmējiem par vienu trešdaļu no 

prioritātei pieejamā finansējuma, no tā 13,0% 2011.gadā, tai skaitā, ceturtajā ceturksnī – 



 

FMzino_010312_ES_fondi; Informatīvais ziņojums par ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas 

Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un Latvijas–Šveices 

sadarbības programmas apguvi līdz 2011.gada 31.decembrim 

44 

8,0%, līdz ar to kopumā prioritātes īstenošana vērtējama apmierinoši. Lielākā daļa no 

2011.gada ceturtajā ceturksnī veiktajiem maksājumiem projektos, kuru ietvaros tiek veikti 

TEN-T autoceļu tīkla uzlabojumi, TEN-T dzelzceļa posmu rekonstrukcija un attīstība, kā arī 

lielo ostu infrastruktūras attīstība „Jūras maģistrāļu” ietvaros.  

Budžeta izpilde vērtējama kā neapmierinoša, galvenokārt, TEN-T autoceļu tīkla uzlabojumu 

projektu īstenošanas gaitas dēļ, kopumā pārdalot vairāk kā 36 milj. latu citiem ārvalstu 

finanšu instrumentiem un atdodot budžetā, kas arī atspoguļojās neapmierinošā maksājumu 

finansējuma saņēmējiem mērķa izpildē.  

Galvenās problēmas prioritātes projektu īstenošanā, tāpat kā pagājušā ceturksnī, saistītas ar 

iepirkuma problēmām un būvniecības izmaksu kāpumu. Papildu informāciju skatīt sadaļā 

„Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana”. 

Ņemot vērā, ka 55,4% no prioritātes finansējuma atvēlēts lielajiem projektiem, prioritātes 

īstenošanas gaita lielā mērā atkarīga no lielo projektu ieviešanas progresa, par kuriem vairāk 

informācijas sniegts šī ziņojuma 1.4.4.sadaļā „Lielo projektu īstenošana”. 

 „Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskai aktivitātei nodrošināšana” 

Šī ERAF līdzfinansēta prioritāte vērsta uz nepieciešamo priekšnosacījumu veidošanu 

ekonomiskai aktivitātei, kā arī dzīves kvalitātes rādītāju uzlabošanai dažādās valsts teritorijas 

daļās, investējot vides infrastruktūrā un pakalpojumos, dabas un kultūras mantojuma 

saglabāšanā, tūrisma produktu attīstībā.  

Prioritātes ietvaros ir apstiprināti projekti par 66,4% no prioritātei pieejamā publiskā 

finansējuma un noslēgti līgumi par 63,8%. Vidēji progress, salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, 

apstiprināto un noslēgto līgumu ziņā, ir 10,0%.  

Aktivitātei, kas saistīta ar ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstību apdzīvotās vietās ar 

iedzīvotāju skaitu līdz 2000, ietvaros ceturtajā ceturksnī ir apstiprināti un noslēgti līgumi par 

29 projektu īstenošanu.  

Vērā ņemams progress noslēgto līgumu ziņā sasniegts arī mājokļu energoefektivitātes jomā, 

kurā līdz 2011.gada beigām ir apstiprināti 47 projekti un noslēgti 340 līgumi par projektu 

īstenošanu. 

Pārskata periodā progress veikto maksājumu ziņā prioritātes ietvaros ir diezgan ievērojams, jo 

veikti maksājumi finansējuma saņēmējiem 57,3 milj. latu apmērā (25,0% no prioritātei 

piešķirtā publiskā finansējuma). Progress ir vērojams vides pasākumā (finansējuma 

saņēmējiem pārskata periodā ir izmaksāti 6,02% jeb 8,2 milj latu no publiskā finansējuma), 

īpaši izceļamas ir aktivitātes, kas vērstas uz ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstību līdz 

iedzīvotāju skaitam 2000, jo pārskata periodā ir pabeigti 10 projekti, kā arī vēsturiski 

piesārņoto vietu sanācijas aktivitāte, kuras ietvaros tiek īstenots lielais projekts un 

hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai un ir noslēgti divi jauni 

projekti: Babītes poldera sūkņu stacijas „Babīte” krājbaseina un maģistrālā kanāla 

rekonstrukcija un Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai 

Kalnciema ceļa - Loka maģistrāles rajonā Jelgavā ar ES fondu finansējumu 1,0 milj. latu.  
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Mājokļu energoefektivitātes uzlabošanas jomā ar ERAF palīdzību 2011.gada ceturtajā 

ceturksnī tika pabeigta 10 daudzdzīvokļu māju siltināšana, līdz ar to līdz 2011.gada beigām 56 

daudzdzīvokļu mājās un 14 sociālajās mājās ir pabeigta energoefektivitātes uzlabošana, 

noslēgti līgumi vēl par 340 daudzdzīvokļu māju un 45 sociālo māju energoefektivitātes 

uzlabošanu. Rādītāja vērtība tiek aktualizēta katru gadu, ņemot vērā siltumenerģijas patēriņa 

izmaiņas visos pabeigtajos aktivitātes projektos. 

Mājokļu energoefektivitātes uzlabošanas jomā ir konstatētas šādas problēmas: tiek veiktas 

iepirkuma procedūras, neievērojot normatīvo aktu prasības, kā rezultātā notiek ilga iepirkuma 

procedūras saskaņošana, īpaši publiskajiem iepirkumiem, un vairumā gadījumu tiek noteikta 

finanšu korekcija projekta attiecināmajām izmaksām. Projekta īstenošana ir cieši saistīta ar 

būvniecības darbu sezonu, kas ietekmē projekta īstenošanas ilgumu, kā arī ierosinātos līguma 

termiņa pagarinājumus. 

Kultūras jomā 2011.gadā ir noslēgts līgums par Liepājas daudzfunkcionālā centra „Lielais 

dzintars” izveidi, kā arī ir noslēgti 6 līgumi par sociālekonomiski nozīmīgu kultūras 

mantojuma objektu atjaunošanu. Līdz 2011.gada beigām finansējuma saņēmējiem ir izmaksāti 

6,2 milj. latu jeb 24,4% no pasākumam pieejamā finansējuma, kas ir par 16,0% vairāk nekā 

uz 2010.gada beigām. 2011.gadā KM ir nodrošinājusi plāna izpildi par 129,0%. Dažu 

projektu ieviešanas plāni kavējās iepirkumu problēmu dēļ, kā, piemēram, projektā „Spīķeru 

ēkas remonts ar ārsienu un fasādes restaurāciju”. 

 „Vides infrastruktūras un videi draudzīgas enerģētikas veicināšana” 

Prioritāte vērsta uz videi draudzīgu attīstības priekšnoteikumu radīšanu, pilnveidojot vides un 

dabas aizsardzības infrastruktūru, kā arī ar energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo 

energoresursu izmantošanu centralizētās siltumapgādes pakalpojumos. Prioritāte tiek īstenota, 

investējot vides, enerģijas ražošanas un apgādes infrastruktūrā.  

Prioritātes ietvaros ir apstiprināti projekti par 78,9% no prioritātei pieejamā publiskā 

finansējuma un noslēgti līgumi par 78,0%. Kopumā prioritātes ietvaros šajā ceturksnī 

salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu ir neievērojams progress gan projektu 

apstiprināšanā, gan līgumu par projektu īstenošanu noslēgšanā, jo apstiprināti 14 projekti, bet 

noslēgti tikai 10 līgumi vides aizsardzības infrastruktūras pasākumā par publisko finansējumu 

virs 7,0 milj. latu apmērā.  

Prioritātes ietvaros kopumā veikti maksājumu finansējuma saņēmējiem vairāk nekā 50,0% 

apmērā no pieejamā finansējuma. Veikto maksājumu ziņā šajā pārskata periodā 

ievērojamākais progress ir aktivitātei, kuras ietvaros tiek attīstītas vides monitoringa un 

kontroles sistēmas (10,9% salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni) un reģionālo atkritumu 

apsaimniekošanas sistēmu attīstības apakšaktivitātē, jo pamatojoties uz noslēgtiem līgumiem 

ir veikti avansa maksājumi, kā arī nozīmīgs progress ir vērojams aktivitātē, kura paredz 

ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstību aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 

2000 (5% salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni).  

Enerģētikas jomā apakšaktivitātē, kas vērsta uz centralizētās siltumapgādes sistēmu 

efektivitātes paaugstināšanu, līdz 2011.gada beigām ir pabeigti 6 projekti, bet 26 projektu 

īstenošana turpinās . Savukārt aktivitātē, kas attīsta atjaunojamo energoresursu izmantojošu 
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koģenerācijas elektrostacijās, līdz 2011.gada ceturtā ceturkšņa beigām turpinās 10 projektu 

īstenošana. 

„Policentriska attīstība” 

Prioritātes mērķis ir veicināt valsts policentrisku attīstību, sniedzot atbalstu pilsētvides un 

pilsētreģionu konkurētspējas, pieejamības un pievilcības faktoru attīstībai saskaņā ar 

integrētām pašvaldību attīstības programmām. Līdz 2011.gada 31.decembrim tika apstiprināti 

projekti 204,4 milj. latu apmērā jeb par 90,0% no prioritātei pieejamā publiskā finansējuma, 

pārskata periodā progress apstiprinātajiem projektiem ir 16,8% no prioritātes publiskā 

finansējuma. 2011.gada ceturtajā ceturksnī notika vairāku projektu īstenošana, kuru rezultātā 

tiek veikta Latvijas pilsētu ielu rekonstrukcija un infrastruktūras uzlabošana, kultūrizglītības 

centru ēku izveide vai rekonstrukcija un aprīkojuma iegāde, bibliotēku un muzeju 

rekonstrukcija u.c. 

Galvenais projektu īstenošanu kavējošais faktors ir problēmas iepirkumu jomā, tai skaitā 

iesniegtās sūdzības par iepirkumiem. 

Informāciju par TP aktivitāšu īstenošanu lūdzam skatīt sadaļā 1.6. „Kopsavilkums par TP 

aktivitāšu īstenošanu”. 

1.4.4. Lielo projektu īstenošana 

No 7 plānotajiem lielajiem projektiem līdz 2011.gada 31.decembrim EK ir apstiprinājusi 6 

lielos projektus – „Otrā sliežu ceļa būvniecība Skrīveri-Krustpils (Rīga – Krustpils iecirknis)”, 

„Autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži) – Koknese būvniecība”, „Autoceļa E22 posma Ludza-

Terehova būvniecība”, „Rīgas piepilsētas dzelzceļa pasažieru pārvadājumu sistēmas 

modernizācija un dīzeļvilcienu ritošā sastāva atjaunošana”, „Vēsturiski piesārņoto vietu 

„Inčukalna sērskābā gudrona dīķa” sanācijas darbi” un „Infrastruktūras attīstība lidostā 

„Rīga””. Pēdējais projekts, kuru EK vēl nav apstiprinājusi, ir „Infrastruktūras attīstība Krievu 

salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra (Rīgas brīvostas teritorija)”, bet tuvākajā 

laikā par to ir gaidāms EK lēmums.  

Lielo projektu ietvaros kopējās plānotās attiecināmās izmaksas ir 554,1 milj. latu, no tā 

plānotais ES fondu līdzfinansējums ir 385,2 milj. latu. Līdz 2011.gada 31.decembrim lielo 

projektu ietvaros ir veikti attiecināmie izdevumi (avansa un starpposma maksājumi) par 

kopējo summu 130,0 milj. latu jeb 23,5% no kopējām attiecināmajām izmaksām, t.sk. 

maksājumi no ES fondu finansējuma 112,3 milj. latu jeb 29,2% no plānotajiem ES fondu 

izdevumiem. 
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Grafiks Nr.15 „Lielo projektu (2007.-2013.) KF finanšu apguves mērķis, aktualizētais mērķis 

un tā izpilde, milj. latu.” 

 

Vislielākās atkāpes plānotā finanšu apguves mērķa izpildē 2011.gadā ir vērojamas satiksmes 

sektora projektiem „Infrastruktūras attīstība lidostā „Rīgā” un „Autoceļa E22 posma Ludza-

Terehova būvniecība”, kā arī „Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai 

no pilsētas centra (Rīgas brīvosta)” un „Rīgas piepilsētas dzelzceļa pasažieru pārvadājumu 

sistēmas modernizācija un dīzeļvilcienu ritošā sastāva atjaunošana” saistībā ar iepirkumu 

problēmām. Taču projektam „Otrā sliežu ceļa būvniecība Skrīveri- Krustpils (Rīga- Krustpils 

iecirknis)” tika apgūts finansējums vairāk nekā sākotnēji tika plānots. 

2010.gada 24.novembrī 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu uzraudzības komitejas 

apstiprinātais lielo projektu finanšu apguves mērķis 2011.gadam netika sasniegts un mērķa 

apguve 2011.gadā bija 28,9 milj. latu apmērā jeb 50,7%, kas gandrīz sakrīt ar 2011.gada otrā 

pusgadā AI sniegtajām prognozēm mērķa apguvei 2011.gadam. Šobrīd AI prognozē, ka 

finanšu apguves mērķis 2012.gadam samazināsies par 16,4%, salīdzinot ar sākotnējām 

prognozēm, nosakot finanšu apguves mērķa kompensēšanu 2013. un 2014.gadā. Savukārt, 

analizējot maksājumu progresu atsevišķās jomās, kavējumi mērķa apguvē ir saistīti ar 

projekta „Infrastruktūras attīstība lidostā „Rīga”” ietvaros projektēšanas līguma noslēgšanas 

aizkavēšanos un plānoto būvdarbu uzsākšanu tikai 2012.gada pavasarī, t.i. nākošajā 

būvniecības sezonā. Projektos „Autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži) – Koknese būvniecība”, 

„Autoceļa E22 posma Ludza-Terehova būvniecība” plānoto līdzekļu apguvi kavēja juridiskās 

problēmas saistībā ar būvniecībai nepieciešamo zemju iegādi (ir nepieciešams veikt to 

piespiedu atsavināšanu), kā arī šobrīd Latvijas ekonomiskās situācijas izmaiņu rezultātā 

būvniecības sektorā ierosināts jau noslēgto būvniecības līguma laušanas process, kā rezultātā 

notika plānoto termiņu novirzes. Tuvākajā laikā plānots izsludināt iepirkuma konkursus par 

atlikušo posmu būvdarbu īstenošanu, kas varētu pagarināt sākotnēji plānoto projektu beigu 

termiņu. Finansējumu plānots apgūt 2012.- 2014.gadā. Šo divu projektu ietvaros atsevišķu 

ceļu posmu rekonstrukcija ir pabeigta, kā rezultātā jau ir izbūvēti/rekonstruēti 29,4 km 

asfaltētie ceļi. 

105,0 115,7 125,6 
141,9 

166,7 

284,3 

336,1 

379,6 385,2 

79,6 84,2 87,5 92,7 
112,3 

126,6 
140,3 

225,0 

332,6 

377,7 385,2 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2007-2010 2011,

1.cet.

2011, 2.

cet

 2011,

3.cet

2011, 4.

cet

2012 2013 2014 2015

Apstiprinātais plāns Fakts SI prognoze



 

FMzino_010312_ES_fondi; Informatīvais ziņojums par ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas 

Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un Latvijas–Šveices 

sadarbības programmas apguvi līdz 2011.gada 31.decembrim 

48 

Vides nozares lielā projekta ietvaros 2011.gadā ir veikti maksājumi 3,8 milj. latu apmērā, kas 

ir 81,0% no plānotā publiskā finansējuma apguves šajā laika periodā. Saskaņā ar VARAM 

sākotnēji plānoto finanšu apguves mērķi 2011.gadam, to nebija iespējams izpildīt pat 

paātrinātā režīmā, ņemot vērā projekta specifiku (sarežģītu tehnoloģisko procesu), taču 

neskatoties uz to 2011.gadā apguve ir bijusi par 5,0% lielāka nekā to prognozēja VARAM 

2011.gada otrā pusgadā. Ņemot vērā, ka EK lēmumā projekta beigu datums ir noteikts 

indikatīvi, t.i. līdz 2013.gada beigām, plānots pagarinājums, jo projektā veicamo būvdarbu un 

uzraudzības līgumi tika noslēgti 2010.gada 24.septembrī un tos īstenot paredzēts līdz 

2015.gada janvārim.  

Visu 7 lielo projektu ietvaros iepirkumu līgumu slēgšana notiek jau no 2007.gada un lielākā 

daļa no paredzētajiem līgumiem līdz 2010.gada beigām ir jau noslēgti. Dažu iepirkumu 

līgumu slēgšana turpinājās arī 2011.gadā. Taču iepirkumu procedūru laikā pasūtītāji saskaras 

ar vairākām problēmām, kas aizkavē līgumu noslēgšanu.  

Šobrīd projekta „Rīgas piepilsētas dzelzceļa pasažieru pārvadājumu sistēmas modernizācija 

un dīzeļvilcienu ritošā sastāva atjaunošana” ietvaros pastāv augsts risks projekta tālākai 

īstenošanai, jo tā uzsākšana ir aizkavēta saņemto sūdzību dēļ iepirkuma procedūras ietvaros. 

Konkursa rezultātā par uzvarētāju noteica Spānijas uzņēmumu CAF, taču līguma slēgšana ar 

to ir aizkavēta, jo notiek aktīva problēmjautājumu risināšana, kas galvenokārt skar konkursa 

nolikumā iekļautā līgumprojekta grozīšanu. 2011.gada 22.novembrī, 29.novembrī un  

6.decembrī MK sēdēs tika izskatīti ar projektu saistītie jautājumi par iespējamām tā 

īstenošanas alternatīvām. SM ir secinājusi, ka sākotnējais līgumprojekts tiek būtiski grozīts, 

līdz ar to, MK 2011.gada 6.decembrī valdība izvirzīja vairākus nosacījumus, kuri jāizpilda, lai 

varētu slēgt līgumu ar CAF. Ar MK sēdēs 2011.gada 20.decembra protokollēmumu Nr.75 45. 

§ SM uzdots līdz 2012.gada 31.janvārim ziņot MK par projekta statusu pēc AS „Pasažieru 

vilciens” un CAF vienošanās par projekta ietvaros plānotā līguma grozījumiem, projekta 

turpmāko īstenošanu, projekta pārtraukšanas gadījumā piedāvājot pārstrukturēt KF 

finansējumu citām aktivitātēm, tādējādi nezaudējot ES fondu līdzekļus, tai skaitā par 

finansējuma saņēmējam 2010.gada 23.decembrīs izmaksātā avansa 22,3 milj. latu izlietošanu 

vai atgūšanu. 

2011.gada ceturtajā ceturksnī ir aktuāls jautājums arī par projekta „Infrastruktūras attīstība 

Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra” turpmāko īstenošanu, jo 2011.gada 

20.septembrī IUB tika atkārtoti iesniegta sūdzība par RBP rīkoto konkursu, apstrīdot 

konkursa nolikumā ietvertās prasības un rezultātus. Pēc sūdzības izskatīšanas 2011.gada 

12.decembrī IUB pieņēma lēmumu aizliegt RBP slēgt līgumu ar konkursa uzvarētāju 

pilnsabiedrību “BMGS S”. RBP mēneša laikā, t.i. līdz 2012.gada 13.janvārim, jānovērš IUB 

konstatētie trūkumi, atkārtoti pārvērtējot visus trīs pretendentus un rezultātus iesniedzot IUB 

atkārtotai izskatīšanai. SM divu nedēļu laikā pēc galīgā IUB lēmuma pieņemšanas būs jāziņo 

MK par projekta statusu un turpmāko rīcību, tai skaitā par finansējuma saņēmējam 2010.gada 

22.decembrī izmaksātā avansa 10,8 milj. latu izlietošanu vai atgūšanu. Avansa atgūšana ir 

atkarīga no IUB lēmuma. 
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1.5. ES struktūrfondu un KF uzraudzības rādītāju sasniegšana 

ES fondu sasniegto rādītāju vērtību noteikšana ir apgrūtināta, jo sasniedzamie uzraudzības 

rādītāji nav mainīti atbilstoši finansējuma pārdalēm un ekonomiskās situācijas izmaiņām, kā 

arī netiks sasniegti rādītāji, kuri ir plānoti aktivitātēs, kuru ieviešana ir atlikta. 

Jāatzīmē, ka lielākā daļa projektu ir ieviešanas stadijā, taču rezultāta rādītājus var mērīt tikai 

pēc projektu pabeigšanas. Kopumā sasniegto plānoto rādītāju vērtību līmenis ir apmierinošs. 

Ir aktivitātes, kurās iepriekš plānotie rādītāji ir pārsniegti. Tas noticis tādu faktoru ietekmē, kā 

piemēram, palielināts aktivitātes finansējums, samazinājušas projektu izmaksas, kā rezultātā 

iespējams par noteikto finansējumu sasniegt augstākus rādītājus. Atsevišķiem rādītājiem nav 

sasniegtas plānotās vērtības, jo līdz ar finansējuma pārdalēm un ekonomiskās situācijas 

izmaiņām sasniedzamie uzraudzības rādītāji nav tikuši mainīti, kā arī netiks sasniegti rādītāji 

tajās aktivitātēs, kuru ieviešana ir atlikta. Tāpat arī rādītāju sasniegšanu ietekmē iepirkumu 

problēmas, cenu svārstības, zemes atsavināšanas problēmas un ekonomiskās situācijas 

izmaiņas. Detalizēta informācija par rādītājiem apkopota ziņojuma pielikumā Nr.5. 

1.5.1.Darbības programma „Cilvēkresursi un nodarbinātība”  

Darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” ietvaros 2011.gadā būtiskākais 

progress rādītāju izpildē ir sasniegts nodarbinātības veicināšanas un bezdarbnieku atbalsta 

aktivitātēs (prioritāte „Nodarbinātības veicināšana un veselība darbā”), kā arī augstākās 

izglītības atbalsta aktivitātēs (prioritāte „Augstākā izglītība un zinātne”) – vairākās aktivitātēs 

jau šobrīd ir pārsniegti DPP noteiktie gala mērķi un arī pārējās aktivitātēs sasniegtais progress 

kopumā ir vērtējams pozitīvi un atbilst sasniegtajam finanšu progresam.  

„Nodarbinātības veicināšana un veselība darbā” 

Ievērojamais rādītāju izpildes progress prioritātē „Nodarbinātības veicināšana un veselība 

darbā” galvenokārt ir saistīts ar sekmīgo vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu 

(100 latu stipendiju) programmas īstenošanu, kas noslēdzās 2011.gada novembrī un kuras 

ietvaros ESF atbalsts tika sniegts kopumā 122 937 Latvijas iedzīvotājiem. Šobrīd turpinās 

darbs pie jaunās atbalsta programmas „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” ieviešanas, kuru 

plānots uzsākt 2012.gada pirmajā ceturksnī un, saskaņā ar MK noteikumiem par aktivitātes 

īstenošanu,  iesaistīt kopumā 29 700 ilgstošos bezdarbniekus. Papildus jāatzīmē, ka līdz 

2011.gada 31.decembrim modulārās apmācībās, pārkvalifikācijas un tālākizglītības 

pasākumos atbalstu saņēmuši 97 042 bezdarbnieki un darba meklētāji jeb 81% no plānotās 

gala rādītāja vērtības 2013.gadam. Ņemot vērā, ka aktīvajiem nodarbinātības veicināšanas 

pasākumiem tika pārdalīts papildus finansējums, bezdarbnieku un darba meklētāju apmācību 

projektu tika nolemts pagarināt līdz 2014.gadam, tāpēc rādītāju pieaugums būs vērojams 

turpmākajos mēnešos.  

„Sociālās iekļaušanas veicināšana” 

Prioritātes „Sociālās iekļaušanas veicināšana” ietvaros labākais progress rādītāju izpildē līdz 

pārskata perioda beigām sasniegts aktivitātē, kuras ietvaros tiek veicināta iedzīvotāju 

integrācija darba tirgū - kompleksos atbalsta pasākumos, tajā skaitā darba prakšu vietu izveide 

jauniešiem un karjeras konsultācijas, atbalstu saņēmušo sociālās atstumtības riskam pakļauto 

iedzīvotāju skaits sasniedzis 25 849 personas jeb 87,2% no DPP noteiktā mērķa uz 2013.gada 
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31.decembri. Pozitīvi vērtējams arī sasniegtais progress pilnveidoto sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumu pieejamības nodrošināšanā – ar ESF atbalstu minētos pakalpojumus līdz 

2011.gada 31.decembrim ir saņēmuši 3826 Latvijas iedzīvotāji jeb 85,0% no noteiktā mērķa 

uz 2013.gada 31.decembri. 

„Augstākā izglītība un zinātne”  

Savukārt prioritātes „Augstākā izglītība un zinātne” ietvaros līdz 2011.gada 31.decembrim 

ESF atbalstu saņēmuši 1384 doktorantūras studenti jeb 93,3% no DPP plānotā apjoma uz 

2015.gada 31.decembri, kas apliecina, ka pieejamais ESF atbalsts ir būtiski veicinājis 

studentu iespējas apgūt doktora studiju programmas. Savukārt maģistrantu atbalsta aktivitātē 

līdz 2011.gada 31.decembrim ESF atbalstu ir saņēmuši 1028 maģistranti jeb 50,6% no DPP 

plānotā apjoma uz 2015.gada 31.decembri. 2011.gadā gan maģistrantu, gan doktorantu 

atbalsta aktivitātēs uzsākta otrās kārtas īstenošana, tāpēc ESF atbalstīto maģistrantu un 

doktorantu skaits pieaugs arī turpmāk. Cilvēkresursu piesaistes zinātnei atbalsta aktivitātē līdz 

2011.gada 31.decembrim zinātniski pētnieciskajos projektos iesaistīti 553 pilna darba laika 

ekvivalentu strādājošie zinātniskie darbinieki, un drīzumā plānots uzsākt otrās kārtas 

īstenošanu, projektu īstenošanas nosacījumu plānojot tā, lai maksimāli pietuvinātos DPP 

plānotajai iznākuma rādītāja vērtībai. 

 „Izglītība un prasmes”  

Dažādu, galvenokārt ar iepirkumiem saistītu problēmu dēļ, kuru ietekmē aizkavējās projektu 

uzsākšana, līdz šim sasniegtais rādītāju progress ir bijis mazāks nekā plānots darbības 

programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” prioritātēs, kas ir vērstas uz atbalstu 

profesionālās izglītības pilnveidei (prioritāte „Izglītība un prasmes”) un atbalstu 

administratīvās kapacitātes stiprināšanai (prioritāte „Administratīvās kapacitātes 

stiprināšana”). 

Piemēram, prioritātē „Izglītība un prasmes” līdz 2011.gada 31.decembrim nav vērojams reāls 

rādītāju izpildes progress attiecībā uz uzlaboto profesionālās izglītības programmu skaitu (0), 

jo 1.2.1.1.1. apakšaktivitātes „Nozaru kvalifikāciju sistēmas izveide un profesionālās 

izglītības pārstrukturizācija” projekta īstenošana tika uzsākta 2010.gada nogalē, un tā ietvaros 

šobrīd notiek tautsaimniecības nozaru izpēte. Balstoties uz izpētes rezultātiem tiks izstrādāti 

vai aktualizēti profesiju standarti, izstrādātas profesionālās izglītības programmas, izmantojot 

moduļu pieeju, un izstrādātas profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura bāzes, kā arī 

uzsākta ārpus formālās izglītības iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču novērtēšana. 

2011.gadā ir izvērtētas piecas (ķīmiskā rūpniecība, enerģētika, tekstilizstrādājumi, tūrisms un 

skaistumkopšana) no 12 definētajām tautsaimniecības nozarēm. Savukārt aktivitātē, kuras 

ietvaros vispārējās izglītības pedagogiem tiek nodrošināts atbalsts kompetences un 

kvalifikācijas pilnveidošanai, līdz 2011.gada beigām ESF atbalstu ir saņēmuši tikai 2437 

pedagogi jeb 12,2% no DPP noteiktā mērķa uz 2013.gada 31.decembri. Tomēr saskaņā ar 

IZM, kuras pārziņā ir minētās aktivitātes, sniegto informāciju šobrīd turpinās darbs pie šo 

aktivitāšu ieviešanas un reāls progress rādītāju izpildē būs vērojams turpmākajos pārskata 

periodos. Vienlaikus jānorāda, ka pārējās prioritātes „Izglītība un prasme” aktivitātēs līdz 

2011.gada 31.decembrim sasniegtais rādītāju izpildes progress kopumā ir vērtējams pozitīvi. 

Piemēram, līdz 2011.gada 31.decembrim 28 226 vispārējās un profesionālās izglītības 
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pedagogi ir saņēmuši atbalstu izglītības kvalitātes nodrošināšanai un pedagogu konkurētspējas 

veicināšanai izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos, kas jau tagad noteikto plānošanas 

perioda kopējo vērtību (t.i., 28 000 pedagogu), kas būtu jāsasniedz līdz 2012.gada 

31.decembrim, un sasniegtais progress ir saistīts ar lielo pieprasījumu un pedagogu interesi 

par pieejamo ESF atbalstu. Vērtējot 2011.gada griezumā sasniegto progresu, īpaši jāuzsver 

ievērojamais ESF mērķstipendiju studijām profesionālās izglītības programmās saņēmušo 

jauniešu skaita pieaugums – līdz 2011.gada 31.decembrim ESF mērķstipendijas ir saņēmuši 

48 960 profesionālo skolu studenti jeb 122% no DPP noteiktā mērķa uz 2013.gada 

31.decembri (pieaugums kopš 2010.gada 31.decembra – 9 258). 

 „Administratīvās kapacitātes stiprināšana” 

Visbeidzot, prioritātē „Administratīvās kapacitātes stiprināšana” pārskata periodā sasniegtie 

uzraudzības rādītāju izpildes rezultāti kopumā ir vērtējami kā atbilstoši piešķirtajam 

finansējumam un aktivitāšu un atlašu uzsākšanas gaitai. Labi rezultāti sasniegti NVO un 

sociālo partneru administratīvās kapacitātes stiprināšanas aktivitātēs, kur DPP noteikti mērķi 

ir jau sasniegti (sniegts atbalsts 10 Latvijas Darba devēju konfederācijas un Latvijas Brīvo 

arodbiedrību savienības reģionālo struktūru izveidei) un pat pārsniegti (sniegts atbalsts 463 

NVO, kas jau šobrīd divkārt pārsniedz noteikto mērķi). Savukārt plānošanas reģionu 

aktivitātēs progresu joprojām negatīvi ietekmē problēmas ar jauno speciālistu piesaisti un līdz 

šim brīdim ir piesaistīti tikai 9 jaunie speciālisti jeb 3,8% no DPP noteiktā mērķa, tomēr 

aktivitātes ieviešana turpinās, tāpēc rādītāja vērtības pieaugums būs vērojams turpmākajos 

pārskata periodos.  

1.5.2.Darbības programma „Uzņēmējdarbība un inovācijas” 

 „Zinātne un inovācijas” 

Aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” ietvaros atbalstīto pētniecības projektu skaits ir 

120, kuru ietvaros ir publicētas 79 publikācijas starptautiski atzītās datu bāzēs un pieteikti 

četri starptautiski patenti. 2007.-2013.gada plānošanas periodā šo rādītāju plānots sasniegt 

saskaņā ar darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumā noteikto 

mērķi 200, kas tiks panākts ar aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” otro projektu 

atlases kārtu 2012.gadā. 

Aktivitātes „Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās” ietvaros 

atbalstīti 20 starptautiskās sadarbības projekti. Rādītāja plānotā vērtība 30 netiks sasniegta 

saskaņā ar darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumu, jo 

aktivitātes ietvaros vairs nav plānots slēgt līgumus par projektu īstenošanu. 

Ņemot vērā, ka lielākā daļa aktivitātes „Zinātnes un pētniecības infrastruktūras attīstība” 

projektu tika uzsākti 2011.gada nogalē (tika slēgtas vienošanās), rādītāju „Modernizētu 

zinātnisko institūciju skaits” un „Latvijas akadēmiskais pamattīkls zinātniskās darbības un 

pētniecības nodrošināšanai” progress būs vērojams nākamajos pārskata periodos. Ņemot vērā 

apstiprinātos projektus aktivitātēs „Zinātniskās infrastruktūras attīstība” un „Informācijas 

tehnoloģiju infrastruktūras un informācijas sistēmu uzlabošana zinātniskajai darbībai” rādītāji 

uz 31.12.2011 sasniegti par 22% un 100% attiecīgi. 
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Pasākuma „Inovācijas” ietvaros rādītāju sasniegšanas progress bijis viduvējs, jo līdz 

2011.gada beigām lielākajā daļā rādītāju nav sasniegta pat puse no rādītāju noteiktās vērtības. 

Salīdzinoši labāk veicies ar aktivitātes „Kompetences centri” rādītāju sasniegšanu. Izmantojot 

visu aktivitātē pieejamo finansējumu, ir izveidoti seši kompetences centri, pilnībā izpildot AI 

plānoto sasniedzamo rādītāja „Izveidoto kompetences centru skaits” vērtību, taču DPP 

noteiktais plāns izpildīts par 85,7%. 

Aktivitātē „Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde” būtu nepieciešams uzlabot rādītāju 

progresu. Līdz 2011.gada beigām 102 komersanti ir ieviesuši jaunus produktus vai 

tehnoloģijas, tādējādi sasniedzot 48,6% no 2011.gadā plānotā jeb 24,3% no DPP noteiktā 

rādītāja apjoma. Vislabākie rezultāti šī rādītāja izpildē ir apakšaktivitātes „Jaunu produktu un 

tehnoloģiju izstrāde” ietvaros. Līdz 2011.gada 31.decembrim pabeigti četri projekti ar augstu 

pievienoto vērtību, tādējādi izpildot DPP noteikto plānu par 40,0%, un par 13,8% sasniedzot 

AI plānoto apjomu, jo AI plāns ir bijis ambiciozāks par DPP noteikto. 

Attiecībā uz sasniegtajiem rezultāta rādītājiem – vairāki no tiem nav sasniegti vispār vai 

sasniegti nepietiekamā apjomā. Pārpildīts ir vienīgi rādītājs „Piesaistītā privātā finansējuma 

apjoms komercdarbības attīstībai”, kur aktivitātes „Augstas pievienotās vērtības investīcijas” 

ietvaros piesaistīti 36,3 milj. latu, sasniedzot 103,9% izpildi no plānošanas periodā 

sasniedzamās vērtības. Pētniecībai un attīstībai piesaistīti 53,8 milj. latu jeb 28,9% no DPP 

plāna uz plānošanas perioda beigām. Iesniegti 11 starptautisko patentu pieteikumi, kas sakrīt 

ar AI plānoto vērtību (izpilde pret AI plānu – 100%), taču izpilde pret DPP plānu ir vien 

25,6%. 

„Finanšu pieejamība” 

Finanšu instrumentu aktivitātēm piesaistīto rādītāju sasniegumi pildījušies apmierinoši: līdz 

2011.gada beigām 14 MVK saņēmuši riska kapitāla finansējumu (izpilde 21,5% no DPP 

plānotā gala vērtības). Rādītājs tiek sasniegts saskaņā ar AI plānoto, savukārt lēnā DPP 

rādītāja vērtības sasniegšana ir skaidrojama ar to, ka RK investīcijām ir ilgs investīciju 

projekta izvērtēšanas laiks. 21 komersants ir saņēmis īstermiņa eksporta garantijas, izpildot 

21,0% no DPP paredzētā. Kā arī atbalstu garantiju vai paaugstināta riska aizdevumu veidā ir 

saņēmis 21 uzņēmums ieguldījumu fonda aktivitātes ietvaros, 155 uzņēmumi aktivitātes, kas 

sniedz garantijas komersantu konkurētspējas uzlabošanai, un 49 uzņēmumi aizdevumu 

konkurētspējas uzlabošanai apakšaktivitātē, taču mezanīna aizdevumu ietvaros vēl nav 

izsniegts neviens aizdevums, jo apakšaktivitātes ieviešana ir nesen uzsākta. Apmierinošs 

sasniegtās rādītāja vērtības līmenis ir garantiju aktivitātē (izpilde 62% no DPP plānotā). 

Diemžēl šo rādītāju plānošanas perioda kopēju plānoto rādītāju vērtību izpildi apdraud fakts, 

ka netiek sniegti sākotnēji plānotie augsta riska aizdevumi, līdz ar to tiek izskatīta iespēja 

ieviest papildus finansu instrumentus, lai nodrošinātu rādītāju sasniegšanu. 

Finanšu pieejamības prioritātei piesaistītās rezultatīvo rādītāju AI plānotās vērtības 

2011.gadam tiek sasniegtas. Līdz 2011.gada 31.decembrim ir jaunradīti septiņi komersanti 

augsto un vidējo tehnoloģiju nozarēs, izpildot DPP plānoto vērtību par 6,7%.  

Finanšu instrumentu aktivitātēs piesaistīts privātais finansējums aizdevumu un līzinga 

finansētiem pasākumiem 218,3 milj. latu apmērā, pārsniedzot AI plānoto līdz 2011.gada 

31.decembrim sasniedzamo vērtību un no DPP mērķa izpildot 68,0%. 
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Diemžēl jāatzīmē, ka, ņemot vērā izmaiņas valsts ekonomiskajā situācijā, izmaiņas 

tautsaimniecībā, netiek īstenoti daži sākotnēji finanšu pieejamību veicinoši pasākumi, 

piemēram, vērtspapīru birža MVK, biznesa eņģeļu tīkla izveide un komersantiem netiek 

piedāvāti augsta riska aizdevumi, un līdz ar to netiks sasniegti atsevišķi sākotnēji plānotie 

finanšu pieejamības rādītāji. 

 „Uzņēmējdarbības veicināšana” 

Salīdzinot ar citām prioritātēm, visveiksmīgākā rādītāju izpilde bijusi prioritātē 

„Uzņēmējdarbības veicināšana”, jo vairāki rādītāji pārsniedz plānoto apjomu. Līdz gada 

beigām atbalstīti 566 uz ārējo tirgu apgūšanu vērsti projekti, pārsniedzot DPP noteikto 

sasniedzamo vērtību par 71,5%. Tā kā aktivitātes ietvaros projekti vēl tiek īstenoti, un 

projektu iesniegumu pieņemšana turpinās, paredzams, ka sasniegtais rādītājs būs vēl lielāks. 

Ņemot vērā lielo interesi no uzņēmēju un sabiedrības puses, 12 116 personas ir bijušas 

iesaistītas motivācijas programmās, krietni pārsniedzot DPP noteikto vērtību (izpilde – 

538,5%).  

Ņemot vērā problēmas ar aktivitātes „Atbalsts ieguldījumiem mikro, maziem un vidējiem 

komersantiem īpaši atbalstāmajās teritorijās (ĪAT)” ieviešanu, salīdzinoši zema ir arī ar šo 

aktivitāti saistīto rādītāju izpilde - atbalstu saņēmuši 76 mikro un mazie komersanti un 16 

vidējie komersanti īpaši atbalstāmajās teritorijās, sasniedzot attiecīgi 21,1% un 22,5% no DPP 

noteiktās sasniedzamās rādītāja vērtības. 

1.5.3.Darbības programma „Infrastruktūra un pakalpojumi”  

„Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai” 

Informācija par izglītības jomā sasniegtajiem rādītājiem: 

Pozitīvi vērtējams fakts, ka gada ietvaros 124 vispārējās izglītības iestādēs ir modernizēti un 

labiekārtoti vairāk kā 500 dabaszinātņu kabineti jeb 55.1% no plānošanas periodā plānotā 

rādītāja (225). Gada ietvaros uzlabota infrastruktūra un aprīkojums gan speciālās, gan 

vispārējās izglītības iestādēs skolēniem ar funkcionāliem traucējumiem- kopā 46 izglītības 

iestādēs, kas kopā ar 2010.gadā (11) paveikto, veido vairāk kā pusi no plānošanas periodā 

plānotā (102), tādejādi padarot mācību procesu skolās gan kvalitatīvāku, gan pieejamāku.  

Lai gan veselības aprūpes jomā kopumā rādītāju sasniegšanas progress atbilst ieguldītajam 

finansējumam un projektu ieviešanas gaitai, taču rādītāju sasniegšanu šajā jomā būtiski 

ietekmē arī citi faktori (iedzīvotāju skaita samazināšanās, slimnīcu skaita samazināšana, kā arī 

attiecībā uz gultu noslogojuma rādītāju tiks izstrādāta metodika jauna aprēķināšanas 

metodika)., līdz ar to VM radītāju sasniegšanas prognoze uz perioda beigām dažiem 

rādītājiem atšķiras no DPP plānotā. Piemēram, rādītāja „vidējais pacientu skaits uz vienu 

primārās veselības aprūpes ārstu praksi” vērtība jau ir pārsniegusi 2013.gada mērķi par 30%, 

bet ne tikai fondu ieguldījuma, bet arī citu faktoru dēļ (piemēram, iedzīvotāju skaita 

samazināšanās).  

Ģimenes ārstu aktivitātes ietvaros rādītāji pagaidām nav sasniegti un tos plāno sasniegt pēc 

projektu beigām, t.i. sākot ar 2012.gada martu. Līdz 2011.gada beigām ir veikti ieguldījumi 

25 veselības aprūpes centros, 13 no tiem projekti ir pabeigti, sasniedzot AI plānu tikai par 
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65% projektu ieviešanas kavējumu dēļ. Rādītāja vērtību nosaka pēc projektu pabeigšanas, līdz 

ar to rādītājs tiks sasniegts pilnā apmērā tad, kad tiks pabeigti visi 25 projekti. Neatliekamās 

medicīniskās palīdzības aktivitātē iznākuma rādītāju plānots sasniegt pēc projekta beigām, t.i. 

2013.gada marta beigās, bet rezultāta rādītāja „Operatīvajam medicīnas transportlīdzeklim 

nepieciešamais laiks, lai nokļūtu līdz pacientam laukos” vērtība šai aktivitātei uz 2011.gada 

beigām ir sasniegta par 57% no rādītāja sasniedzamās gala vērtības. Savukārt, stacionārās 

veselības aprūpes aktivitātē gultu noslogojuma rādītāja vērtība uz 2011.gada beigām bija 

74,3%, par 4,7 % nesasniedzot AI plānoto vērtību uz 2011.gada beigām. Diemžēl arī šie dati 

ir indikatīvi, jo pašlaik rādītāja aprēķināšanas metodikas trūkumu dēļ aprēķinātas vērtības 

neatspoguļo reālo situāciju, un esošo situāciju plānots uzlabot ar VM izveidotās darba grupas 

par priekšlikumu izstrādi par stacionāro ārstniecības iestāžu darba kvalitātes vērtēšanas 

kritērijiem palīdzību, kuras ietvaros tiks izstrādāta metodika, kā objektīvi un reālistiski 

aprēķināt gultu noslodzi. 

Savukārt pozitīvi atzīmējams fakts, ka līdz 2011.gada beigām ir iegādāta un uzstādīta visa 

jaunā onkoloģijas slimnieku radioterapijas ārstēšanas aparatūra 4 slimnīcās. 

Nodarbinātības un sociālo pakalpojumu infrastruktūras aktivitāšu ietvaros kopumā rādītāju 

sasniegšanas progress atbilst ieguldītajam finansējumam un projektu ieviešanas gaitai. 

Profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu aktivitātē ir rekonstruētas trīs SIVA 

struktūrvienības, kas nodrošina klientu apmācību un profesionālās kvalifikācijas iegūšanu, 

sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu un klientu nodrošināšanu ar dzīvesvietu 

pakalpojumu sniegšanas laikā. Līdz 2011.gada beigām par 0.4% ir pārsniegts plānotais 

pieaugums to personu skaitā, kas izmanto darba tirgus iestāžu un sociālo pakalpojumu 

sniedzēju institūciju sniegtus pakalpojumus. Pieaugums varētu mainīties līdz plānošanas 

perioda beigām un kopumā pieauguma novērtēšana būs iespējama pēc visu projektu 

noslēguma. 

2011. gadā veikta divu sociālās rehabilitācijas centru personām ar dzirdes invaliditāti (Rīgā un 

Liepājā) infrastruktūras izveidošana sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas iespēju 

paplašināšanai, pilnveidojot valsts atbalsta sistēmu - sociālo pakalpojumu daudzveidību, 

pieejamību un kvalitāti. Ir izveidota viena ilgstošas sociālās aprūpes institūcijas infrastruktūra 

Kurzemes reģionā sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga 

rakstura traucējumiem, kā arī ir rekonstruēta un aprīkota valsts sociālās aprūpes centra 

„Vidzeme” filiāles „Valka” infrastruktūra un valsts sociālās aprūpes centra „Latgale” filiāles 

„Litene” infrastruktūra. Darba tirgus institūciju aktivitātes ietvaros līdz 2011.gada beigām ir 

izveidota viena informācijas pieejas vieta, kur var iepazīties ar darba tirgus institūciju 

sniegtajiem pakalpojumiem.. Līdz 2011.gada beigām bija plānots izveidot 6 tādas 

informācijas pieejas vietas, izpilde ir 16,7% no plānotā, rādītājs netiks sasniegts. Grozījumi 

DPP netiek plānoti, bet līdzīgi kā citiem rādītājiem izpilde turpmākajos gados būs vērtējama 

arī pret AI prognozēto rādītāja vērtību. 

„Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana” 

Transporta jomā fizisko rādītāju progress galvenokārt ir atkarīgs no pabeigto projektu skaita. 

Kopumā, ņemot vērā jau apstiprinātos projektus un plānotos projektus, visus rādītājus plānots 

sasniegt vai pat pārsniegt, izņemot tajās aktivitātēs, kuru finansējums ir pārdalīts citu 
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aktivitāšu īstenošanai. Lielākais progress 2011.gadā ir bijis autoceļu projektos, kuru ietvaros 

ir noasfaltēti valsts reģionālie autoceļi 181,1 km garumā. Kopumā noslēgto līgumu ietvaros 

plānots noasfaltēt 427,0 km (saskaņā ar darbības programmā plānoto - 330 km), līdz ar to 

rādītāju plānots sasniegt par 129,4%. Tāpat labs progress ir bijis tranzītielu sakārtošanas 

projektos, kuru ietvaros rekonstruētas tranzītielas 13,1 km garumā (5,46% no tranzītielu 

kopējā garuma), bet kopumā līdz 2015.g. beigām plānots rekonstruēt tranzītielas 20 km 

garumā. Rādītāji, kam nepieciešams ietekmes izvērtējums pēc projektu pabeigšanas, 

piemēram, laika ietaupījuma vērtība pasažieriem noasfaltēta reģionālo a/c dēļ tiks novērtēti 

pēc projektu pabeigšanas. 

Nav sagaidīti arī pirmie plānotie sasniegtie rezultāti IKT jomā, jo 2011.gada beigās pabeigti 

darbi tikai vienā no sākotnēji plānotajiem 15 valsts informācijas sistēmu un e-pakalpojumu 

projektiem. Tādēļ lielāks fizisko rādītāju progress sagaidāms 2012.gada pirmajā ceturksnī, 

kad tiks pabeigti vēl vismaz 5 projekti, kuru ietvaros plānotie darbi tuvojas noslēgumam. 

Pabeigtā projekta ,,VUGD apmācības informācijas sistēmas pilnveidošana’’ ietvaros izveidota 

tālmācības informācijas sistēma Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (turpmāk – 

VUGD), t.sk. radīta iespēja valsts iestāžu, pašvaldību un komercsabiedrību vadītājiem iespēja 

attālināti iziet apmācību civilās aizsardzības jautājumos, nodrošināta video konferences 

iespēja VUGD e-pakalpojumu realizācijai, radīta iespēja Ugunsdrošības un civilās 

aizsardzības koledžas studentiem, kā arī Latvijas iedzīvotājiem attālināti piekļūt mācību 

materiāliem. 

„Eiropas nozīmes transporta tīklu attīstība un ilgtspējīga transporta veicināšana” 

Transporta jomā fizisko rādītāju progress nav bijis, jo sasniegtās vērtības nosaka pēc projektu 

pabeigšanas. Kopumā, ņemot vērā jau apstiprinātos projektus un plānotos projektus, visus 

rādītājus plānots sasniegt vai pat pārsniegt, piemēram, noslēgto līgumu ietvaros tiks izbūvēti 

un rekonstruēti ceļi 337,6 km garumā (saskaņā ar darbības programmā plānoto – 56,4 km), 

līdz ar to rādītāju plānots pārsniegt par 598,6%, jo ceļu projektu īstenošanai tika pārdalīts 

papildu finansējums.  

„Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskai aktivitātei nodrošināšana” 

Kopumā rādītāju sasniegšanas progress atbilda ieguldītajam finansējumam un projektu 

ieviešanas gaitai. VARAM radītāju sasniegšanas prognoze uz 2015.gada beigām dažiem 

rādītājiem neatbilst DPP, jo rādītāju neplāno sasniegt pilnā apmērā (tautas skaitīšanas 

rezultāts, izmaiņas finansējumā), kā arī 2011.gada AI plāns netika sasniegts saskaņā ar 

faktisko izpildi uz gada beigām. 

Rādītājs - iedzīvotāju īpatsvars, kam nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstoši 

notekūdens apsaimniekošanas pakalpojumi tika sasniegts par 54,22%, un iedzīvotāju 

īpatsvars, kam nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstoši dzeramā ūdens 

apsaimniekošanas pakalpojumi tika sasniegts par 58,90%, kas ir atbilstoši VARAM 

iesniegtajam 2011.gada plānam. 

Bet tajā pašā laikā netiks sasniegti šādi rādītāji saskaņā ar 2011.gada VARAM plānu: 

1) papildu iedzīvotāju skaits, uz ko vērsti ūdenssaimniecības projekti – sasniegti tikai 16 540 

no plānotiem 45 000, kas saistīts ar to, ka tiek pagarināti projektu pabeigšanas termiņi; 

http://www.varam.gov.lv/in_site/tools/download.php?file=files/text/finansu_instrumenti/es07_13/32211/proj//012_09_1k_gr.pdf
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2) rekonstruētie hidrotehnisko būvju kompleksi – 0 no plānotiem 3 kompleksiem, kas saistīts 

ar to, ka projekta noslēguma maksājums tiks veikts 2012.gadā, kā arī tiks apstiprināts 

noslēguma pārskats, attiecīgi 2011.gada plāna izpilde tiks nodrošināta 2012.gadā. 

Saskaņā ar DPP plānu netiks sasniegts rādītājs - optimālu uzturēšanas apstākļu nodrošināšana 

augu un dzīvnieku kolekcijām, kolekciju skaits (tikai 1 no plānotiem 5), jo atbilstoši 

2009.gada 7.aprīļa MK protokolam aktivitātei samazināts finansējums un atbalstu var saņemt 

tikai nacionālās nozīmes sugu kolekciju uzlabošanai. 

Kultūras jomā uz 2011.gada beigām vēl neviens rādītājs nav sasniegts, rādītāju sasniegšana 

plānota pēc projektu pabeigšanas, t.i. sākot ar 2012.gada maiju. 

„Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu saglabāšana, atjaunošana un 

infrastruktūras pielāgošana tūrisma produkta attīstība” 

EM aktivitātes, kas ir vērsta uz valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu saglabāšanu, 

atjaunošanu un infrastruktūras pielāgošanu tūrisma produkta attīstībai jomā nav pilnībā 

sasniegts 2011.gada plānotais rādītājs. Taču ņemot vērā, ka uz šo brīdi ir noslēgtas 21 

vienošanās par projektu īstenošanu, kas pārsniedz noteikto mērķi uz 2013.gada 31.decembri 

(15 projekti), tad reāls progress rādītāju izpildē būs vērojams turpmākajos pārskata periodos. 

Savukārt, aktivitātē, kas vērsta uz nacionālās nozīmes velotūrisma produkta attīstību 

secināms, ka ir sasniegts plānotais rādītājs, t.i. ir izveidoti jauni un labiekārtoti veloceliņi 13,6 

km garumā. Līdz ar to secināms, ka aktivitāšu ieviešana notiek saskaņā ar plānoto. 

 „Mājokļa energoefektivitāte” 

Daudzdzīvokļu māju un sociālo māju siltumnoturības uzlabošanas jomā nav pilnībā sasniegts 

2011.gada plānotais rādītājs. Tomēr vērtējot to, ka uz šo brīdi ir daudzdzīvokļu māju 

siltumnoturības uzlabošanas pasākumu jomā ir uzsākta 443 projektu īstenošana, kas 

ievērojami pārsniedz noteikto mērķi uz 2013.gada 31.decembri (120 projekti), tad reāls 

progress rādītāju izpildē būs vērojams turpmākajos pārskata periodos. Jāatzīmē, ka vēl 

turpinās iesniegumu pieņemšana daudzdzīvokļu māju siltumnoturības pasākumu veikšanai. 

 „Vides infrastruktūras un videi draudzīgas enerģētikas veicināšana” 

Saskaņā ar 2011.gada VARAM iesniegto plānu uz 2011.gada beigām tika sasniegti šādi 

rādītāji: 

1) rekultivētas 206 normatīvo aktu prasībām neatbilstošās izgāztuves jeb 78% no gala 

vērtības saskaņā ar DPP; 

2) papildu iedzīvotāju skaits, uz ko vērsti atkritumu apsaimniekošanas projekti, tika sasniegts 

par 8% no gala vērtības saskaņā ar DPP; 

3) iedzīvotāju īpatsvars, kam nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstoši notekūdens 

apsaimniekošanas pakalpojumi tika sasniegts par 58.90%, bet iedzīvotāju īpatsvars, kam 

nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstoši dzeramā ūdens apsaimniekošanas 

pakalpojumi par 54.22%; 

4) īstenotās ES direktīvas ūdeņu un gaisa stāvokļa kontrolei un uzraudzībai, skaits – tiek 

sasniegta vērtība 2 jeb 50% no gala vērtības saskaņā ar DPP.  
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Bet tajā pašā laikā saskaņā ar 2011.gada plānu netika sasniegts rādītājs – dalītās atkritumu 

savākšanas punktu skaits – 0 no plānotiem 50, kas ir izskaidrojams ar to, ka 2011.gada 

ietvaros rādītājs tiks noteikts tikai nākamā gada sākumā pēc 2011.gada pabeigtiem 

projektiem. 

Saskaņā ar 2011.gada VARAM plānu uz 2011.gada beigām tika pārsniegts rādītājs - papildu 

iedzīvotāju skaits, uz ko vērstu ūdenssaimniecības projekti (87 283 no plānotiem 39 449), kas 

ir saistīts ar to, ka ir pabeigti vairāk projekti nekā sākotnēji bija plānots. 

Saskaņā ar DPP plānu netiks sasniegti šādi rādītāji: 

1) antropogēno slodzi samazinošo infrastruktūras projektu skaits Natura 2000 teritorijās (tiks 

sasniegti tikai 2 no plānotiem 50) un izvietoto robežzīmju skaits Natura 2000 teritoriju 

iezīmēšanai dabā (tiks sasniegti tikai 3000 no plānotiem 18000), jo atbilstoši 2009.gada 

7.aprīļa MK protokolam aktivitātei, uz kuru attiecās šo rādītāju sasniegšana, samazināts 

finansējums un tika apvienotas apakšaktivitātes, paredzot atklātas projektu iesniegumu 

atlases vietā ierobežotu projektu iesniegumu atlasi. Tajā pašā laikā rezultatīvais rādītājs - 

Natura 2000 teritorijas, uz kurām vērsti antropogēno slodzi samazinošie projekti, skaits - 

tiek pārsniegts un tiks sasniegts 60 no plānotiem 35, kas ir izskaidrojams ar to, ka pašlaik 

realizācijā esošajā projektā ir vairāk teritorijas, kas netika plānotas, gatavojot DPP; 

2) dalītās atkritumu savākšanas infrastruktūras nodrošinājums (iedzīvotāju skaits uz vienu 

atkritumu savākšanas punktu) tiks sasniegts tikai apmērā 2200 iedzīvotāji uz vienu 

savākšanas punktu, nevis 500 iedzīvotāji uz vienu savākšanas punktu. 

Saskaņā ar EM 2011.gada plānu, pasākumos centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes 

paaugstināšanai 2011.gadā plānotais rādītājs ir pārsniegts attiecībā pret plānoto sasniedzamo 

vērtību, jo viens projekts ir īstenots ātrāk, nekā sākotnēji bija plānots. Tādējādi 2011.gadā ir 

rekonstruēti siltumtīkli 4,2km garumā. Pasākumu siltumenerģijas ražošanas efektivitātes 

rekonstruētajos siltumtīklos 2011.gadā plānotā sasniedzamā vērtība nav sasniegta pilnā 

apmērā, jo vēl nav izvērtētas projektu gala atskaites un veikti gala maksājumi. 

„Policentriskā attīstība” 

Progress nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana 

līdzsvarotai valsts attīstībai aktivitātes ietvaros vērtējams pozitīvi - 2011.gadā pabeigti 20 

projekti (117,7 % no VARAM noteiktā mērķa (17)), kas sekmē pilsētvides atjaunošanu un/vai 

revitalizāciju, nodrošinot pilsētu ilgtspējīgu attīstību un uzlabojot to pievilcību. Tādējādi 

dažādos Latvijas reģionos ir rekonstruētas kultūras centru ēkas, ielas, uzlabota izglītības 

iestāžu infrastruktūra veikta pilsētvides atjaunošana utt., kas veicināta reģionālo kultūras 

centru izaugsmi, nodrošinot apkārtējo teritoriju iedzīvotājiem iespēju atbilstoši savām spējām 

un vēlmēm piedalīties kultūras un sabiedriskajā dzīvē. 

1.6. Kopsavilkums par TP aktivitāšu īstenošanu 

Darbības programmu prioritātes TP izveidota ar mērķi uzlabot, vienkāršot, nodrošināt ES 

fondu vadību un tās efektivitāti. TP finansējums tiek novirzīts darbības programmu 

sagatavošanai, vadības, uzraudzības, izvērtēšanas, informācijas un kontroles darbību 

veikšanai, kā arī administratīvo spēju stiprināšanai, īstenojot ES fondus.  
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ES fondu TP aktivitātes 2007.-2013. gada plānošanas periodā tiek īstenotas divās kārtās. 

TP pirmās kārtas aktivitāšu ieviešana noslēdzās 2011.gada 31.decembrī. Saskaņā ar Likumu 

par valsts budžetu 2011.gadam TP projektiem plānotais finansējums ir 16,5 milj. lati. 

Atmaksas valsts pamatbudžetā par izdevumiem, kas veikti laika posmā no 2008.gada 

1.janvāra līdz 2011.gada 31.decembrim, ir veiktas kopumā 26,5 milj. latu apmērā, kas ir 78% 

no kopējā TP pirmās kārtas projektiem apstiprinātā finansējuma. Salīdzinājumā ar 2011.gada 

trešo ceturksni kopējās atmaksas valsts pamatbudžetā ir palielinājušās par 12%. Neatbilstoši 

veiktās izmaksas visu TP projektu ietvaros laika posmā no 2008.gada 1.janvāra līdz 

2011.gada 31.decembrim ir 210,8 tūkst. latu. 

Analizējot maksājumu mērķa izpildi pārskata periodā TP ietvaros, secināms, ka salīdzinājumā 

ar 2011.gada trešo ceturksni finanšu apguves progress ir palielinājies visās TP, kas 

skaidrojams ar to, ka 2011. gada 31. decembrī noslēdzās TP pirmās kārtas ietvaros aktivitāšu 

īstenošana. Kopumā 2011.gada ceturtā ceturkšņa maksājumu mērķa izpilde TP ietvaros 

atpalika no plānotā, ņemot vērā to, ka mērķa prognoze tika sagatavota, pamatojoties uz 

2011.gada sākumā finansējuma saņēmēju sniegto informāciju, bet 2011.gada projektu ietvaros 

veikti grozījumi, samazinot finansējums 2011.gadam, balstoties uz aktivitāšu aktualitātes un 

nepieciešamības izvērtējumu.  

Vislielākie izdevumi TP projektu ietvaros ir bijuši tādās izdevumu pozīcijās kā „ierēdņu un 

darbinieku atlīdzība” (t.sk. piemaksas un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas), 

kas veido aptuveni 70% no kopējā finansējuma izlietojuma, un „pakalpojumi”, kas ir aptuveni 

15% no kopējā finansējuma izlietojuma. Pārējās izdevumu pozīcijās veiktie izdevumi ir 

sadalījušies vienmērīgi robežās 2% - 4% no kopējā finansējuma izlietojuma. 

Ņemot vērā tehniskās palīdzības pirmās kārtas projektos veiktos grozījumus, kuru rezultātā 

vairākos projektos būtiski samazināta attiecināmā finansējuma kopsumma, netika nodrošināta 

visa pirmās kārtas TP projektu ietvaros apstiprinātā finansējuma apguve. Apguves zemo 

apjomu nosaka arī tas, ka līdz pārskata perioda beigām netika iesniegti pirmās kārtas projektu 

noslēguma maksājumi, kas tiek plānoti 2012. gada pirmajā ceturksnī. 

2011.gadā tehniskās palīdzības aktivitāšu ietvaros veiktās atmaksas valsts pamatbudžetā bija 

vidēji 75% apjomā no sākotnēji plānotā, kas galvenokārt saistīts ar finansējuma saņēmēju 

neprecīzajām maksājumu pieprasījumu prognozēm, kā arī konstatētajām neatbilstoši 

veiktajām izmaksām un problēmām iepirkumu jautājumos, t.sk. pakalpojumu sniedzēju 

izpildes kavēšanās radīja problēmas finansējuma apgūšanā. 

Atbilstoši MK 2011.gada 6.septembra noteikumiem Nr.694 „Noteikumi par darbības 

programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.6.1.1. aktivitātes 

„Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana”, darbības programmas 

„Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.4.1.1. aktivitātes „Programmas vadības un 

atbalsta funkciju nodrošināšana”, darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 

papildinājuma 3.7.1.1. aktivitātes „Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana” 

un 3.8.1.1. aktivitātes „Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana” projektu 

iesniegumu atlases otro kārtu” (turpmāk – MK noteikumi), pārskata periodā ir saņemti un 

apstiprināti 25 projektu iesniegumi. Pēc projektu iesniegumu izvērtēšanas 12 projekti tika 
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apstiprināti, savukārt 13 projekti apstiprināti ar nosacījumu. Pārskata perioda beigās visiem 

projektiem nosacījumi bija izpildīti. 

Otrajā atlases kārtā noslēgti līgumi par projektu īstenošanu par kopējo attiecināmo summu 

32,1 milj. latu jeb 41,2% no darbības programmu papildinājumā noteiktā kopējā attiecināmā 

finansējuma, kas ir 73,0% no kopējā otrajā atlases kārtā pieejamā finansējuma. 

Pārskata periodā, gatavojot likumprojektu par valsts budžetu 2012.gadam un ilgtermiņa 

saistības 2012.-2014. gadam, TP otrās kārtas 25 projektiem plānotais finansējums 

2012.gadam ir 12,5 milj. lati. 

Nākamajā pārskata  periodā tehniskās palīdzības 1. kārtas projektu ietvaros iestādēm ir 

jānodrošina savlaicīga noslēguma maksājumu veikšanai nepieciešamo dokumentu iesniegšana 

CFLA, novēršot neattiecināmu izdevumu riskus  saistībā ar maksājumu dokumentācijas 

kvalitāti un iesniegšanas termiņiem. Šobrīd dokumentu iesniegšanas termiņus īpaši kavē EM, 

kam CFLA un FM pievērsīs pastiprināti uzmanību.     

ES fondu VI, virzot grozījumus  MK noteikumos,  pamatojoties uz informāciju par 1. kārtas 

projektu gala maksājumu kopsummām,   precizēs TP pirmās kārtas ietvaros neizmantotā 

finansējumu kopapjomu ─  novirzot to TP otrās kārtas  īstenošanai  laika posmam no 

2012.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 31.decembrim. 

Tehniskās palīdzības rādītāju izpildē sasniegtais progress 2011.gadā kopumā ir vērtējams kā 

stabils, piemēram, TP ietvaros atbalsts ir sniegts visām AI un SI, kā arī plānošanas reģioniem. 

Arī citu TP rādītāju izpildē sasniegtie rezultāti ir kopumā vērtējami pozitīvi, piemēram, 

iedzīvotāju īpatsvars, kas pozitīvi vērtē ES fondu ieviešanu Latvijā, līdz 2011.gada 

31.decembrim sasniedz 48%, tādēļ var secināt, ka kopumā ES piešķirtie līdzekļi pozitīvi 

ietekmē Latvijas tautsaimniecības un sabiedrības attīstību.  

Turpinoties tehniskās palīdzības otrās kārtas projektu realizācijai, sagaidāms, ka arī 2012.gadā 

būs vērojams pozitīvs rādītāju izpildes progress. 

1.7. 2007.-2013.gada plānošanas perioda finanšu apguves salīdzinājums starp 

jaunajām ES dalībvalstīm 

Līdz 2011.gada beigām Latvija ierindojās sestajā vietā starp pārējām ES jaunajām 

dalībvalstīm no EK saņemto starpposma un avansa maksājumu ziņā (skatīt grafiku Nr.16). 

Salīdzinājumā ar 2011.gada trešo ceturksni, ir vērojams progress par 2,2%, savukārt, 

salīdzinot ar 2010.gada beigām 11,1%. Diemžēl progress nav bijis pietiekams, lai noturētu 

iepriekšējā gada ceturto un iepriekšējā ceturkšņa trešo vietu reitinga starp jaunajām 

dalībvalstīm. 
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Grafiks Nr.16 „EK veiktie maksājumi jaunajām ES dalībvalstīm 2007-2013.gada plānošanas 

periodā uz 31.12.2011., % pret ES fondu finansējumu (% progress pret datiem uz 

31.12.2010.”  

 

Salīdzinot EK veiktos maksājumus ES jaunajām dalībvalstīm fondu griezumā, Latvija kopš 

2010.gada ir saglabājusi stabilu pirmo vietu ESF ietvaros, kur no EK saņemti maksājumi 

60,0% apmērā no ES fondu finansējuma, kas ir par 3,9% vairāk nekā iepriekšēja pārskata 

periodā. 

Starp Baltijas valstīm Latvija maksājumu finansējuma saņēmējiem ziņā ir vienādā pozīcijā ar 

Igauniju. Latvija ir noslēgusi līgumus par 80,9% no ES fondu finansējuma, apsteidzot Lietuvu 

par 7,1%. Salīdzinājumā ar 2011.gada trešo ceturksni no EK saņemtie maksājumi ir pieauguši 

par 5,4%, savukārt veiktie maksājumi finansējuma saņēmējiem par 2,0%. Salīdzinot ar datiem 

uz 2010.gada 31.decembri Latvijā noslēgto līgumu apjoms ir pieaudzis par 11,1% (ES fondu 

finansējums), taču Latvija ir zaudējusi līderpozīciju starp Baltijas valstīm noslēgto lūgumu 

ziņā. 

Savukārt Latvija starp visām trim Baltijas valstīm pēc noslēgtajiem līgumiem ir līdere ESF 

apguvē pēc veiktiem maksājumi finansējuma saņēmējiem un saņemtiem maksājumiem no 

EK. (skatīt grafiku Nr.17) 
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Grafiks Nr.17 „Baltijas valstu ESF apguves salīdzinājums (% no ES fondu finansējuma) līdz 

31.12.2011.” 

 

Saņemtajos maksājumos no EK Latvija pārspēj Lietuvu par 40,1% un Igauniju par 37,5%, 

savukārt veiktajos maksājumos finansējuma saņēmējiem attiecīgi par 13,6% un 5,0%. Latvijai 

ESF ietvaros ir vērojams ļoti labs progress maksājumiem finansējuma saņēmējiem un 

saņemtajos maksājumos no EK (attiecīgi 24,3% un 43,7%).  
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 2004.-2006.gada plānošanas perioda slēgšana 2.

ES struktūrfondu 2004.-2006.gada plānošanas perioda ietvaros Latvija 2011.gada 2.jūnijā ir 

saņēmusi noslēguma maksājumu 3,2 milj. latu apmērā ELVGF ietvaros, savukārt 2011.gada 

29.decembrī ir saņēmusi noslēguma maksājumu 4,4 milj. latu apmērā ESF ietvaros. Pašlaik 

Latvija gaida atlikušos divus noslēguma maksājumus par ERAF un ZVFI projektiem. 

Savukārt KF 2004-2006.gada plānošanas perioda ietvaros EK izvērtē par KF projektiem 

iesniegto noslēguma dokumentāciju. Joprojām tiek gaidīts oficiāls EK viedoklis par 

piemērojamo finanšu korekcijas kopējo summu pieciem vides sektora projektiem: „Sadzīves 

atkritumu apsaimniekošana Austrumlatgales reģionā”,” Jūrmalas ūdenssaimniecības 

attīstība”, „Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Jelgavā”, „Ūdensapgādes un 

kanalizācijas pakalpojumu attīstība Rīgā, II kārta” un „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana 

Dienvidlatgales reģionā” saistībā ar aprēķināto finanšu korekciju par publisko iepirkumu 

tiesiskajiem regulējumam neatbilstošiem papildu darbiem, piegāžu un pakalpojumu 

iepirkumiem, kā arī līgumu sadārdzinājumu. 

2012.gadā EK ir jāiesniedz pēdējā KF satiksmes nozares projekta „Vilcienu kustības vadības 

sistēmas modernizācija (Latvijas Austrumu–Rietumu dzelzceļa koridors)” noslēguma 

dokumentācija. Pastāv liels risks noslēgumu dokumentācijas iesniegšanai EK termiņā, kuru 

EK noteica kā 2012.gada 1.aprīli, jo SM kavē noslēguma ziņojuma iesniegšanu. Risks, ka 

neatkarīgā institūcija (RI) sniedz atzinumu ar iebildēm, ja nav kvalitatīva dokumentācija un 

nav pietiekoša laika pārbaudes veikšanai. Gala termiņš, kad ir iespējams iesniegt noslēguma 

dokumentāciju EK, ir līdz 2012.gada 30.jūnijs, pretējā gadījumā zaudēti KF līdzekļi. VI ir 

noteikusi SM kvalitatīvi sagatavota noslēguma ziņojuma iesniegšana VI termiņu ne vēlāk kā 

līdz 2012.gada 31.martam.EEZ/ Norvēģijas finanšu instrumentu apguve. 

 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu apguve  3.

3.1. 2004.-2009.gada plānošanas periods 

EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu finansējums 35,5 milj. latu apmērā bija pieejams no 

2004.gada 1.maija līdz 2009.gada 30.aprīlim. Līdz 2011.gada beigām Granta līgumu summa 

ir samazinājusies līdz 35.milj latu jeb 98,4% no pieejamā granta, jo trīspadsmit projektos 

donorvalstis piemēroja finanšu korekciju, savukārt viens no finansējuma saņēmējiem 

2009.gada nogalē atteicās ieviest apstiprināto projektu.  

2011.gada ceturtā ceturkšņa laikā EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu finansējuma 

saņēmējiem tika veiktas atmaksas 31 milj. latu apmērā jeb 87% no finanšu instrumentu 

piešķīruma. Līdz ar to salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni atmaksas palielinājušās par 4 

milj. latu jeb 11%. 
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Grafiks Nr.18 „No donorvalstīm atgūtais EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu finansējums uz 

31.12.2011.salīdzinājumā ar 30.09.2011., milj. latu.” 

 

2011.gada ceturtajā ceturksnī tika sasniegti visaugstākie apguves rādītāji 2011.gadā – 4,1 milj. 

latu. Savukārt, 2011.gadā sasniegtais apguves rādītājs – 10,5 milj. latu – vērtējams kā ļoti 

labs, jo tikai par 5% jeb 0,5 milj. latu atpaliek no plānotā, kā arī jāņem vērā, ka gala 

maksājumi no donorvalstīm tiks vēl saņemti arī 2012.gada pirmajā un otrajā ceturksnī. 

Grafiks Nr.19 „EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu faktiskās atmaksas no donorvalstīm pret 

plānotajām 2011.gada ceturkšņu griezumā; milj. latu.” 

 

Jau šobrīd ir paredzams, ka kopējie prognozējamie ietaupījumi EEZ/Norvēģijas finanšu 

instrumentu ietvaros veidos aptuveni 2,9 milj. latu jeb 8% no EEZ/Norvēģijas finanšu 

instrumentu finansējuma. 
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No Finanšu instrumenta biroja saņemtā informācija liecina, ka līdz 2011.gada beigām 

donoravalstis veica atmaksas 15 EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu saņēmējvalstīm vidēji 

80% apmērā no visām valstīm pieejamā EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu finansējuma. 

Tas nozīmē, ka Latvija ar sasniegto 86% apguvi pārsniedz 15 valstu vidējo apguves rādītāju. 

Jāatzīmē, ka lielākā EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu finansējuma apguve no 15 

saņēmējvalstīm ir tādām valstīm kā: Kipra (93,4%), Čehija (93%) un Malta (92%). 

Grafiks Nr.20 „Donorvalstu veiktās EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu atmaksas 15 

saņēmējvalstīm uz 31.12.2010.; % un milj. latu.” 

 

3.2. 2009.-2014.gada plānošanas periods 

Saprašanās memorandu par Norvēģijas finanšu instrumenta īstenošanu Latvijā noslēdza 

2011.gada 28.aprīlī, savukārt par EEZ finanšu instrumentu – 2011.gada 8.jūnijā. Saskaņā ar 

saprašanās memorandiem Latvijai šajā periodā pieejami 51,3 milj. latu. Finansējuma apmērs 

ir par 13,5 milj. latu lielāks nekā iepriekšējā periodā. Faktiskais (neto) finansējums, atskaitot 

donorvalstu administratīvās izmaksas, ir 47,4 milj. latu (t.sk. EEZ finanšu instrumenta 

finansējums – 22,5 milj. latu un Norvēģijas – 24,9 milj. latu). 

Plānošanas perioda ietvaros Latvijā tiks īstenotas astoņas programmas šādās prioritārās jomās: 

– Pielāgošanās klimata pārmaiņām; 

– Finansējums nevalstiskām organizācijām; 

– Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana; 
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– Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība ar Norvēģijas valsts, vietējām un 

reģionālām iestādēm; 

– Inovācijas „zaļās” ražošanas jomā; 

– Divpusējā sadarbība pētniecības jomā un Stipendijas; 

– Korekcijas pakalpojumi, t.sk. ar ieslodzījumu nesaistītas sankcijas; 

– Cienīga darba un trīspusējās sadarbības veicināšana. 

Pirmo septiņu prioritāšu ieviešanu nodrošinās Latvijas nozaru ministrijas un SIF kopumā par 

47,1 milj. latu no EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu finansējuma, savukārt par pēdējās 

ieviešanu pilnībā būs atbildīga Norvēģijas institūcija – Innovation Norway - kopumā par 0,3 

milj. latu no Norvēģijas finanšu instrumenta finansējuma. Saskaņā ar 2011.gada 8.decembra 

Valsts kases (EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu sertifikācijas iestāde) datiem plānotais 

indikatīvais EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu līdzekļu pieprasījums donorvalstīm 

(plānotais mērķa profils) ir šāds: 

Grafiks Nr.21 „EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu indikatīvais mērķa profils 2012.-

2017.gadam; milj. latu.” 

 

Pārskata periodā nozaru ministrijas kā programmu apsaimniekotājas turpināja darbu pie 

programmu iesniegumu izstrādes, lai nodrošinātu to iesniegšanu MK. Saskaņā ar donorvalstu 

noteikumiem Norvēģijas finanšu instrumenta programmu iesniegšanas termiņš ir 2011.gada 

29.decembris. Divas no trim Norvēģijas finanšu instrumenta programmām donorvalstīm ir 

iesniegtas termiņā, savukārt EM programmai „Inovācijas „zaļās” ražošanas jomā” tika lūgts 

pagarinājums līdz 2012.gada 1.martam. Donorvalstis par to ir informētas. Informāciju par 

Norvēģijas finanšu instrumenta programmām, to finansējumu, kā arī programmu iesniegšanas 

termiņiem skatīt zemāk tabulā: 
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Tabula Nr.1 „Norvēģijas finanšu instrumenta programmas, to finansējums, apsaimniekotāji 

un programmu iesniegšanas termiņi” 

Programma 
Finansējums 

milj. latu 

Apsaim-

niekotājs 

Iesniegšanas termiņš 

VSS MK 
Donor- 

valstīm 

Kapacitātes 

stiprināšana un 

divpusējā 

institucionālā 

sadarbība 

 

3,5 

 

VARAM 

 

27.10.2011 

 

13.12.2011 

 

22.12.2011 

Latvijas korekcijas 

dienestu un 

īslaicīgās 

aizturēšanas vietu 

reforma 

 

9,1 

 

TM 

 

27.10.2011 

 

20.12.2011 

 

23.12.2012 

Inovācijas „zaļās” 

ražošanas jomā 
7,9 EM 10.11.2011 

Februāris 

2012 

Vēlākais 

1.03.2012 

Kopā 20,5 

Saskaņā ar donorvalstu noteikumiem EEZ finanšu instrumenta programmu iesniegšanas 

termiņš ir 2012.gada 9.februāris. Pārskata periodā trīs no četrām EEZ finanšu instrumenta 

programmām tika iesniegtas VSS. Programmu apsaimniekotājiem ir obligāti jānodrošina EEZ 

finanšu instrumenta programmu iesniegšana MK 2012.gada janvārī vai vēlākais pašā februāra 

sākumā. Informāciju par EEZ finanšu instrumenta programmām, to finansējumu, kā arī 

programmu iesniegšanas termiņiem skatīt zemāk tabulā: 

Tabula Nr.2 „Latvijas EEZ finanšu instrumenta programmas, to finansējums, apsaimniekotāji 

un programmu iesniegšanas termiņi” 

Programma 
Finansējums 

milj. latu 

Apsaim-

niekotājs 

Iesniegšanas termiņš 

VSS MK 
Donor- 

valstīm 

Nacionāla 

klimata politika 
7,3 VARAM 15.12.2011 

Janvāris 

2012 

Vēlākais 

09.02.2012 

NVO fonds 
 

7,3 

 

SIF 

 

10.11.2011 

Janvāris 

2012 

Vēlākais 

09.02.2012 

Kultūras un 

dabas mantojuma 

saglabāšana un 

atjaunināšana 

 

7,0 

 

KM 

 

22.12.2011 

Vēlākais 

07.02.2012 

Vēlākais 

09.02.2012 

Stipendiju un 

bilateriālās 

pētniecības 

fonds* 

 

4,1 

 

IZM 

 

12.01.2012 

Vēlākais 

07.02.2012 

Vēlākais 

09.02.2012 

Kopā 25,7 
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* Programma „Stipendijas un Latvijas – Norvēģijas pētniecības atbalsta fonda un stipendiju 

programma” ir finansēta no abiem finanšu instrumentiem 

2011.gada 20.oktobrī Norvēģijas institūcijas – Innovation Norway – īstenotās Norvēģijas 

finanšu instrumenta programmas „Globālais fonds cienīga darba un trīspusējās sadarbības 

veicināšanai” ietvaros tika izsludināts pirmais atklātais konkurss visās 12 Norvēģijas finanšu 

instrumenta saņēmējvalstīs, t.sk. arī Latvijā. 2011.gada 13.decembrī Innovation Norway 

sadarbībā ar Norvēģijas vēstniecību Latvijā rīkoja semināru potenciālajiem programmas 

projektu īstenotājiem Latvijā. Seminārā piedalījās LM, VI, kā arī pašvaldību, NVO un sociālo 

partneru organizāciju pārstāvji. Atklātajā konkursā Latvijai pieejamais finansējums ir 

aptuveni 270 tūkst. latu. Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir noteikts līdz 2012.gada 

31.martam. Pieteikumus var iesniegt divās kategorijās: 1) uzlabota sociālā dialoga un 

trīspusējās sadarbības struktūra un prakse un 2) pastiprināta izpratne par cienīga darba 

ieguvumiem. No 2012.gada aprīļa līdz augustam Innovation Norway plāno veikt projektu 

vērtēšanu un nodrošināt projektu īstenošanas līgumu slēgšanu. 2012.gada maijā plānota 

Innovation Norway vizīte Latvijā, lai kopā ar LM izskatītu Innovation Norway atlasīto labāko 

projektu sarakstu, nodrošinot, ka šajā programmā netiek apstiprināti tādi projekti, kuru 

aktivitātes varētu pārklāties ar no ES Sociālā fonda līdzfinansētām līdzīgām aktivitātēm. 

Pārskata periodā likumprojekts „Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-

2014.gada perioda vadības likums” (turpmāk – likumprojekts) tika izskatīts 2011.gada 

15.novembra MK sēdē. Pēc likumprojekta apstiprināšanas Saeimā (plānots 2012.gada pirmajā 

ceturksnī) ar to saistītos MK noteikumus par 2009.-2014.gada perioda EEZ/Norvēģijas 

finanšu instrumentu ieviešanas jautājumiem plānots izstrādāt un apstiprināt 2012.gada otrajā 

un trešajā ceturksnī. 

Pārskata periodā ir izstrādāts 2009.-2014.gada perioda EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu 

VKS apraksta projekts. 2012.gada pirmajā ceturksnī plānots VKS aprakstu iesniegt 

izvērtēšanai finanšu instrumentu RI, un 2012.gada otrajā ceturksnī to iesniegt apstiprināšanai 

donorvalstīm. 

Tā kā pārskata periodā ir uzsākusies 2009.-2014.gada perioda EEZ/Norvēģijas finanšu 

instrumentu Tehniskās palīdzības fonda īstenošana un 2012.gada  otrajā ceturksnī plānots no 

donorvalstīm saņemt pirmo līdzekļu atmaksu par šo projektu, tad līdz stājas spēkā MK 

noteikumi, kas nosaka kārtību, kādā valsts budžetā plāno līdzekļus EEZ/Norvēģijas finanšu 

instrumentu 2009.-2014.gada periodā līdzfinansēto programmu un projektu īstenošanai un 

veic maksājumus,  būs nepieciešams noteikt, ka Valsts kasei jāieskaita valsts budžeta 

ieņēmumos pirmās no donorvalstīm saņemtās atmaksas Tehniskās palīdzības fonda ietvaros. 
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 Latvijas un Šveices sadarbības programmas apguve 4.

Šveices programmas finansējums Latvijai ir pieejams no 2007.gada 14.jūnija līdz 2012.gada 

14.jūnijam (5 gadu saistību periods), paredzot iespēju īstenot projektus un līdz ar to arī apgūt 

piešķirto finansējumu līdz 2017.gada 14.jūnijam. Šveices programmas ietvaros Latvijai 

kopumā ir pieejami 56,9 milj. Šveices franku jeb 32,8 milj. latu. Līdz pārskata perioda beigām 

Šveices kompetentās iestādes ir apstiprinājušas sešus individuālos projektus, vienu 

programmu, trīs grantu shēmas, vienu TP, t.sk., projektu sagatavošanas fonda projektu par 

visu Latvijai pieejamo finansējumu, t.i., 100% apmērā. 

Līdz pārskata perioda beigām atmaksas Šveices programmas finansējuma saņēmējiem ir 13,7 

milj. latu jeb 41% no Šveices programmas kopējā finansējuma. Salīdzinoši ar iepriekšējo 

ceturksni atmaksas palielinājušās par 4,7 milj. latu jeb 14,6%. 

Grafiks Nr.22 „No Šveices atgūtais Šveices programmas finansējums uz 31.12.2011. 

salīdzinājumā ar 30.09.2011., milj. CHF
12

.” 

 

Tā kā pirmo projektu ieviešana ir uzsākusies tikai 2009.gada vidū, tad šobrīd sasniegtie 

apguves rādītāji ir vērtējami kā ļoti labi. No donorvalsts saņemtā informācija liecina, ka 

Latvija ieņem pirmo vietu no 12 saņēmējvalstīm Šveices programmas līdzekļu apguves ziņā. 

Līdz pārskata perioda beigām ir noslēgti 10 Projektu līgumi no 12 paredzētajiem. Pēdējo 

projekta līgumu, kas paredz ugunsdrošības pasākumu īstenošana pašvaldību vispārējās 

izglītības iestādēs, paredzēts noslēgt un uzsākt tā īstenošanu 2012.gada pirmajā ceturksnī. 

Projekta „Pašvaldību aktivitāšu īstenošana, lai nodrošinātu skolnieku pārvadāšanu un ar to 

saistītos atbalsta pasākumus” ietvaros 59 pašvaldības ir saņēmušas 110 autobusus skolnieku 

pārvadāšanai. Projekts veiksmīgi noslēdzās 2011.gada jūnijā, sasniedzot visus plānotos 

rezultātus. Tā kā projekts noslēdzās ar 2,2 milj. Šveices franku jeb 1,3 milj. latu lielu granta 

ietaupījumu, tad Šveices programmas trešajā gada uzraudzības sanāksmē 2011.gada pavasarī 

Šveices kompetentās iestādes atbalstīja ideju par jauna projekta „Atbalsts ugunsdrošības 

pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs” izstrādi un 2011.gada decembrī 

                                                 
12

 Ņemot vērā ļoti svārstīgo Šveices franka kursu grafikā informācija atspoguļota CHF nevis latos. 
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projekta iesniegums tika apstiprināts no Šveice puses. Projekta mērķis ir ugunsdrošības 

pasākumu īstenošana pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs, lai radītu bērniem un 

jauniešiem drošu vidi. 

Projektā „Tiesu modernizācija Latvijā” 2011.gada septembrī noslēdzās iepirkums „Video 

konferences un ierakstu iekārtu piegāde, uzstādīšana un uzturēšana tiesu un ieslodzījuma vietu 

vajadzībām”. Tā ietvaros plānots iegādāties un uzstādīt 81 videokonferenču iekārtu visās tiesu 

sēžu zālēs (41 tiesas zālēs un Augstākā tiesas zālē) un visās ieslodzījuma vietās (12 vietas), kā 

arī 295 audio ierakstu iekārtas, kuras paredzētas visām tiesu sēžu zālēm. Līdz pārskata perioda 

beigām trīs tiesu sēžu zāles ir aprīkotas ar videokonferenču un audio ierakstu iekārtām. 

NVO fonda ietvaros papildus jau apstiprinātajiem 56 apakšprojektiem ir apstiprināti vēl pieci 

papildus apakšprojekti, ņemot vērā Šveices franka kursa svārstību rezultātā radušos 

ietaupījumus. Līdz ar to kopumā NVO fondā līdz 2012.gada beigām tiks īstenots 61 

apakšprojekts. Uz pārskata perioda beigām jau ir noslēgušies 36 apakšprojekti. 

Stipendiju fonda ietvaros 2011.gada 1.novembrī noslēdzās otrais stipendiju konkurss 

doktorantiem un jaunajiem zinātniekiem. Tika iesniegti pieci pieteikumi no Latvijas. Pēc 

administratīvās vērtēšanas visi tika atzīti par atbilstošiem un ir nodoti tālākai vērtēšanai. 

Lēmumu par projektu apstiprināšanu vai noraidīšanu ir plānots pieņemt 2012.gada pirmā 

ceturkšņa beigās Stipendiju fonda vadības komitejas laikā Šveicē. 

Projekta „Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija – Sarkandaugavas teritorijā” īstenošana tika 

uzsākta ar 2011.gada aprīli. Projekts paredz sanācijas darbu veikšanu piecos objektos Rīgas 

Brīvostas teritorijā. Kopumā plānots attīrīt aptuveni 77 000 m2 lielu platību. Pirmo iepirkumu 

par sanācijas darbu veikšanu 55 000 m2 lielā platībā izsludināja 2011.gada augustā un 

kandidātu pieteikšanās noslēdzās 2011.gada septembrī. Savukārt līgumu par sanācijas darbu 

veikšanu plānots noslēgt 2012.gada otrajā ceturksnī un sanācijas darbi, kas ir galvenais 

projektā sasniedzamais rezultāts, tiks uzsākti 2012.gada otrajā pusē. 

Programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” 

īstenošana ir uzsākta ar 2011.gada 1.jūniju. Projekts paredz 17 multifunkcionālu jauniešu 

iniciatīvu centru izveidi 17 dažādās Latvijas pašvaldībās un semināru, konferenču un forumu 

organizēšanu visā Latvijā jauniešiem un personām, kas iesaistītas darbā ar jauniešiem, par 

jauniešiem aktuālām tēmām. 2011.gada ceturtajā cetuksnī tika atklāti pirmie divi 

multifunkcionālie jauniešu iniciatīvu centri – Tukumā un Ilūkstē. Multifunkcionālo jauniešu 

iniciatīvu centru izveidi plānots pabeigt 2013.gadā. Tā pat līdz pārskata perioda beigām ir 

notikuši 10 no 160 plānotajiem semināriem jauniešiem un personām, kas iesaistītas darbā ar 

jauniešiem. 

Grantu shēmas „Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā” īstenošana tiks uzsākta ar 2011.gada 

1.jūliju. Projekts paredz vismaz 45 stipendiju piešķiršanu Šveices pētniekiem lekciju lasīšanai 

un pieredzes apmaiņai Latvijas augstskolās un zinātniskajās institūcijās. Pirmo konkursu 

plānots izsludināt pēc apakšprojektu iesniegumu atklāta konkursa nolikuma apstiprināšanas 

MK 2012.gada pirmajā ceturksnī. 

Mikrokreditēšanas programmas īstenošana tika uzsākta 2011.gada jūlijā. Projekta ietvaros 

četru gadu laikā plānots piešķirt 650 mikro aizdevumu piešķiršanu 4,3 milj. apmērā. 
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2011.gada 6.septembrī MK tika apstiprināti „Noteikumi par mikro aizdevumiem un grantiem 

Šveices programmas individuālā projekta „Mikrokreditēšanas programma” ietvaros”, līdz ar 

to jau 2011.gada 19.septembrī LHZB uzsāka projektu iesniegumu pieņemšanu aizdevumu 

piešķiršanai mikro uzņēmumiem un pašnodarbinātām personām uzņēmējdarbības uzsākšanai 

vai attīstībai. Līdz pārskata perioda beigām ir sasniegts lielāks progress atsaucības ziņā nekā 

sākotnēji bija plānots – jau piešķirti 116 mikro aizdevumi 675 tūkst. latu apmērā. 

Pamatojoties uz finansējumu saņēmēju projektu ietvaros 2011.gada budžetā plānotajiem 

maksājumiem (Šveices programmas finansējums un nacionālais līdzfinansējums) līdz 

2011.gada 31.decembrim bija plānots apgūt 9,2 milj. latu, bet faktiskā apguve bija 8,7 milj. 

latu jeb 94% no plānotā. 

Grafiks Nr.23 „Šveices programmas faktiskā apguve pret plānoto 2011.gada ceturkšņu 

griezumā, milj. latu.” 
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 Neatbilstības un neatbilstoši veikti izdevumi ES fondu un citu ārvalstu finanšu 5.

palīdzības līdzfinansētu projektu ietvaros  

Neatbilstība13 ir jebkurš kopienas tiesību aktu pārkāpums, kas noticis saimnieciskās darbības 

subjekta darbības vai bezdarbības dēļ un kas rada vai varētu radīt kaitējumu ES vispārējam 

budžetam, prasot no vispārējā budžeta segt nepamatotu izdevumu daļu.  

Neatbilstība bez finansiālas ietekmes – ir pārkāpumi, par kuriem netiek konstatēti neatbilstoši 

veikti izdevumi un šie izdevumi nav jāatgūst, jo finansējuma saņēmējiem nav izmaksāts 

finansējums, piemēram gadījumā, kad tiek lauzts līgums, pirms ir veikti maksājumi.  

Par neatbilstoši veiktiem izdevumiem tiek uzskatīti izdevumi, kurus nav iespējams ieturēt no 

kārtējā maksājuma. Citiem vārdiem sakot, neatbilstoši veiktie izdevumi ir izmaksāti 

finansējuma saņēmējam un attiecīgi tiek ieturēti no nākamā maksājuma, vai atgūti citos 

veidos. Papildus, kā neatbilstoši veikti izdevumi tiek uzskatīti valsts pārvalžu iestāžu 

projektos konstatētās neatbilstības, kuras tiek ieturētas no kārtējā maksājuma. 

Zaudējumus valsts budžetam ir neatbilstoši veikti izdevumi un neatbilstības, kuras konstatētas 

tiešo vai pastarpināto valsts pārvaldes iestāžu, atvasināto publisko personu vai citu valsts 

iestāžu īstenotajos projektos, un izdevumi tiek atgūti, tos ieturot no kārtēja/nākamā 

maksājuma, norakstot, atgūstot un ziņojot MK. Papildus zaudējumus valsts budžetam rada 

neatbilstoši veikti izdevumi, kuri konstatēti komersantu un nevalstisko organizāciju 

īstenotajos projektos, ja tos nav iespējams atgūt. 

Turpmāk šajā ziņojuma sadaļā tiks analizētas neatbilstības, ieskaitot neatbilstoši veiktus 

izdevumus. Atsevišķa analīze tikai par neatbilstoši veiktiem izdevumiem un zaudējumiem 

valsts budžetam apkopota 5.4. sadaļā.  

Kopējā kumulatīvā konstatēto neattiecināmo izdevumu summa AI dalījumā ir atspoguļota šī 

ziņojuma pielikumā Nr.6 „Informācija par neatbilstībām un neatbilstoši veiktiem izdevumiem 

un atgūtiem neatbilstoši veiktiem izdevumiem uz 31.12.2011, latos (neieskaitot 

maksātnespējas gadījumus)”, savukārt šī ziņojuma pielikumā Nr.7 „Tiešās vai pastarpinātās 

valsts pārvaldes iestādes, atvasinātas publiskas personas vai citas valsts iestādes īstenotajos 

projektos konstatētie neatbilstoši veiktie izdevumi pārskata periodā (ceturksnī)” atspoguļota 

informācija par 2011.gada ceturtajā ceturksnī konstatētajām neatbilstībām un 

neattiecināmajiem izdevumiem tiešo vai pastarpināto valsts pārvaldes iestāžu, atvasināto 

publisko personu vai citu valsts iestāžu īstenotajos projektos. 

5.1.  Neatbilstības un neatbilstoši veikti izdevumi ES fondu 2007.-2013.gada 

plānošanas periodā 

5.1.1.Neatbilstības un neatbilstoši veikti izdevumi līdz 2011. gada 31.decembrim.  

2007.-2013.gada plānošanas periodā līdz 2011.gada 31.decembrim konstatēto neatbilstību 

summa ir 11,8 milj. latu jeb 0,7% no kopējā finansējuma saņēmēju pieprasītā finansējuma 

(1,7 miljrd. latu). Analizējot neatbilstību īpatsvaru jeb kopējo konstatēto neatbilstību apjomu 

pret kopējo pieprasīto finansējumu, secinām, ka tas nesasniedz 2% līmeni.  

                                                 
13

 Jebkurš LR vai ES tiesību akta pārkāpums, kas atbilst Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr.1083/2006, ar ko 

paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ 

Regulu (EK) Nr.1260/1999, 2.panta 7.punktā noteiktajam. 
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Tomēr analizējot datus aktivitāšu griezumā secināms, ka vairākas aktivitātes, neatbilstību 

apjoms pret aktivitātē veiktajiem maksājumiem uz 31.12.2011 pārsniedz 2% būtiskuma 

līmeni. Detalizēta informācija pielikumā Nr.8.  

Pārsvarā, tā pat kā iepriekš, neatbilstības ES fondu projektos rodas dēļ iepirkumu un 

aktivitāšu ieviešanas normatīvo aktu pārkāpumiem, kā arī tādēļ, ka finansējuma saņēmēji 

neveic saimniecisko darbību un veikto darbu apjomi neatbilst aktivitāšu īstenošanas 

nosacījumiem vai projekta saskaņotajai tāmei.  

Neatbilstību apjomi pēc finansējuma avotiem sadalās šādi: 

 441,6 tūkst. latu valsts budžeta finansējums; 

 10,9 milj. latu ES fondu finansējums; 

 425,8 tūkst. latu cits publiskais finansējums. 

Salīdzinājumā ar neatbilstību apjomu uz 2011.gada trešā ceturkšņa beigām neatbilstību 

apjoms uz 31.12.2011. ir pieaudzis par 1,9 milj. latiem jeb 19,1%. Tas skaidrojams ar to, ka 

daudzi projekti ir ieviešanas fāzē un neatbilstības tiek konstatētas finansiāli apjomīgos 

projektos, kā arī šajā ceturksnī ievērojamam skaitam projektu veiktas maksājumu pārbaudes, 

kurās konstatēti pārkāpumi.  

Grafiks Nr.24 „Konstatētās neatbilstības sadalījumā pa finansējuma saņēmēju veidiem 

kumulatīvi uz 30.09.2011 un uz 31.12.2011.; milj. latu (% progress pret iepriekšējo pārskata 

periodu – 30.06.2011 un 30.09.2011; % no kopējiem veiktajiem maksājumiem finansējuma 

saņēmējam uz 30.09.2011 un 31.12.2011).”  

2007.-2013.gada plānošanas periodā līdz 2011.gada 31.decembrim kopumā atgūti 6,6 milj. 

latu jeb 81,7% no neatbilstību kopējās summas. No tiem pārskata periodā atgūti 1,5 milj. latu 

jeb 66,9 % no pārskata periodā konstatētā neatbilstību apjoma.  
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Analizējot informāciju par konstatēto neatbilstību apjomu trijās darbības programmās, 

secināms, ka līdz šim lielākais neatbilstību apjoms pret darbības programmās pieprasīto 

finansējumu konstatēts, darbības programmās „Infrastruktūra un pakalpojumi” un 

„Uzņēmējdarbība un inovācijas” attiecīgi 1,3 % un 1,2 % no kopējās finansēju saņēmēju 

pieprasītās summas. Šī tendence pamatā skaidrojama ar neatbilstību konstatēšanu finansiāli 

apjomīgos projektos, piemēram konstatējot neatbilstību par iepirkumu normu pārkāpumiem. 

Tai pašā laikā darbības programmā „Cilvēkresursi un nodarbinātība” neatbilstību apjoms 

sastāda 0,3 % no kopējā darbības programmā finansējumu saņēmēju pieprasītā finansējuma.  

Katrā darbības programmā finansējumu saņēmēju veidi kuru īstenotajos projektos lielākoties 

konstatētas neatbilstības atšķiras, tā piemēram darbības programmā „Cilvēkresursi un 

nodarbinātība” lielāko neatbilstību apjomu sastāda Valsts iestāžu īstenotajos projektos 

konstatētās neatbilstības – 0,9 milj latu, „Infrastruktūra un pakalpojumi” lielāko neatbilstību 

apjomu sastāda pašvaldību īstenotajos projektos atklātās neatbilstības – 4,5 milj., latu un 

„Uzņēmējdarbība un inovācijas” lielāko neatbilstību apjomu sastāda konstatētās neatbilstības 

komersantu īstenotajos projektos – 3,5 milj. latu. Šīs atšķirības izskaidrojamas par darbības 

programmu specifiku atbalstāmo nozaru izvēlē.  

Analizējot darbības programmās konstatēto neatbilstību būtību secinām, ka visās darbības 

programmās lielāko daļu neatbilstību sastāda dažāda veida līgumu pārkāpumi (pārkāpumi ES 

fondu aktivitātes ieviešanas normu neievērošanā, līguma vai vienošanās par projekta 

īstenošanu neievērošana, LR normatīvo aktu pārkāpumi par grāmatvedības kārtošanu, 

komandējuma aprēķiniem, kas noteikti MK noteikumos par aktivitātes ieviešanu u.c) un 

iepirkumu vai konkurences normu pārkāpumi, kopumā sastādot 98 % no visiem kontētajiem 

pārkāpumu viediem. Tai pašā laikā tikai 2% gadījumi ir saistīti ar iespējamām aizdomām par 

krāpšanu vai organizēto noziedzību un par šiem gadījumiem informācija ir sniegta 

tiesībsargājošajās institūcijās nepieciešamās izmeklēšanas veikšanai.  

Līdz šim vairākās aktivitātēs neatbilstības procentos no kopējā pieprasītā finansējuma tuvojas, 

vai ir jau sasnieguši kritisko 2% robežu. Attiecīgi VI ierosina AI/SI pārvērtēt konkrētās 

aktivitātes riska līmeni un attiecīgi veikt preventīvus un korektīvus kontroles pasākumus, kā 

arī aktivitātēs kurās lielākais neatbilstību apjoms konstatēs iepirkumu normu pārkāpumu dēļ 

visiem projektiem preventīvi veikt iepirkumu pirmspārbaudes. Detalizēta informācija par 

konkrētajām aktivitātēm apkopota šī ziņojuma 8.pielikumā „Informatīvajam ziņojumam par 

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu 

instrumenta, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un Latvijas–Šveices 

sadarbības programmas apguvi līdz 2011.gada 31.decembrim”.  

5.2. Konstatētās neatbilstības un neatbilstoši veiktie izdevumi pārskata periodā 

(2011. gada ceturtajā ceturksnī) 

Pārskata periodā (ceturksnī) kopējais neatbilstību apjoms ir 2,3 milj. latu jeb 0,7% no pārskata 

periodā kopējā finansējumu saņēmēju pieprasītā finansējuma (282,3 milj. latu). Pārskata 

periodā lielākais neatbilstību apjoms 1,1 milj. latu jeb 46,2% ir konstatēts pašvaldību 

īstenotajos projektos. Neatbilstības pārsvarā konstatētas dēļ pārkāpumiem iepirkumu un 

konkurences normās, kā arī dažādu līguma nosacījumu (ES fondu aktivitātes ieviešanas 

normu, līguma vai vienošanās par projekta īstenošanu, LR normatīvo aktu par grāmatvedības 
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kārtošanu, komandējuma aprēķiniem, kas noteikti MK noteikumos par aktivitātes ieviešanu 

u.c.) pārkāpumu dēļ.  

Grafiks Nr.25 „Konstatētās neatbilstības sadalījumā pa finansējuma saņēmēju un neatbilstību 

veidiem 2011.gada ceturtajā ceturksnī; milj. latu.” 

 

Analizējot informāciju par konstatēto neatbilstību apjomu trijās darbības programmās, 

secināms, ka 2011. gada IV ceturksnī lielākais neatbilstību apjoms pret darbības programmās 

ceturksnī pieprasīto finansējumu konstatēts, darbības programmās „Infrastruktūra un 

pakalpojumi” un Cilvēkresursi un nodarbinātība” attiecīgi 0,9 % no ceturksnī finansējuma 

saņēmēju pieprasītās summas. Tai pašā laikā darbības programmā „Uzņēmējdarbība un 

inovācijas” neatbilstību apjoms sastāda 0,7 % no ceturksnī finansējumu saņēmēju pieprasītā 

finansējuma. Arī 2011. gada IV ceturksnī vērojama tendence, ka neatbilstības tiek konstatētas 

saistībā ar iepirkumu vai konkurences normu pārkāpumiem (1,1 milj. latu) un līgumu 

pārkāpumiem (1,0 milj. latu), kas kopumā sastāda 2,1 milj. latu, jeb 95,2 % no ceturksnī 

konstatēto neatbilstību apjoma. Attiecīgi, lai nepieļautu turpmāku neatbilstību rašanos saistībā 

ar iepirkumu normu pārkāpumiem tiek veiktas iepirkumu pirmspārbaudes.  

Attiecībā uz finansējumu saņēmēju veidiem līdzīgi, kā 2007- 2013. gada plānošanas periodā 

kopējā konstatēto neatbilstību apjomā, finansējumu saņēmēju veidi kuru īstenotajos projektos 

lielākoties konstatētas neatbilstības atšķiras, tā piemēram darbības programmā „Cilvēkresursi 

un nodarbinātība” lielāko neatbilstību apjomu sastāda Valsts iestāžu īstenotajos projektos 

konstatētās neatbilstības – 0,2 milj latu, „Uzņēmējdarbība un inovācijas” lielāko neatbilstību 

apjomu sastāda konstatētās neatbilstības komersantu īstenotajos projektos – 0,3 milj. latu un 

„Infrastruktūra un pakalpojumi” lielāko neatbilstību apjomu sastāda pašvaldību īstenotajos 

projektos atklātās neatbilstības – 1,1 milj., latu. 
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5.3. Informācija par neatbilstībām un neatbilstoši veiktajiem izdevumiem 

periodā no 2011.gada 1.janvāra līdz 2011.gada 31.decembrim (2011. gads)  

Kopumā 2011. gadā konstatēto neatbildību un neatbilstoši veikto izdevumu apjoms ir 8,1 

milj. latu jeb 68,1% no 2007. – 2013. gada plānošanas periodā konstatēto neatbilstību un 

neatbilstoši veikto izdevumu kopējās summas.  

Neatbilstību apjoms pamatā skaidrojams, ar to, ka daudzi projekti ir ieviešanas fāzē un 

neatbilstības tiek konstatētas finansiāli apjomīgos projektos (piemēram lielos iepirkumos). Kā 

arī neatbilstību apjoms ir pieaudzis VI sniegto skaidrojumu par neatbilstību būtību un to 

ievadi VIS dēļ. Ņemot vērā augstākminēto, AI un SI pēc konstatēto trūkumu pārvērtēšanas 

daudzus iepriekš atklātus gadījumus ir klasificējušas kā neatbilstības, attiecīgi ziņojot par tām.  

No kopējā neatbilstību apjoma 2011. gadā (8,1 milj. latu) atgūti 6,6 milj. latu jeb 81,7% no 

kopumā 2011.gadā konstatēto neatbilstību un neatbilstoši veikto izdevumu apjoma.  

2011.gadā lielākā daļa neatbilstību konstatētas komersantu īstenotajos projektos (4,2 milj. 

latu) jeb 50,3% no kopējā 2011.gadā konstatēto neatbilstību apjoma. Pēc pārkāpumu veida 

neatbilstības pamatā konstatētas dažādu līguma nosacījumu pārkāpumu rezultātā, kā arī 

saistībā ar pārkāpumiem iepirkumu vai konkurences normu neievērošanā.  

Grafiks Nr.26 „Konstatētās neatbilstības sadalījumā pa finansējuma saņēmēju un neatbilstību 

veidiem 2011.gadā; milj. latu.” 

 

2011.gadā neatbilstību apjoms dalījumā pa darbības programmām sadalās līdzīgi, kā 

plānošanas periodā kopumā, attiecīgi lielākais neatbilstību apjoms pret finansējumu saņēmēju 

pieprasītā finansējuma konstatēts „Infrastruktūra un pakalpojumi” un „Uzņēmējdarbība un 

inovācijas” attiecīgi 0,8 % un 1,0 %. Kā redzams augstāk sagatavotājā grafikā 2011. gadā 

neatbilstības tiek konstatētas saistībā ar iepirkumu vai konkurences normu pārkāpumiem un 

līgumu pārkāpumiem. Attiecīgi, kā jau minēts iepriekš, lai samazinātu turpmāku neatbilstību 

rašanos saistībā ar iepirkumu normu pārkāpumiem tiek veiktas iepirkumu pirmspārbaudes. 

Papildus 2011. gadā ir veikti pasākumi, lai mazinātu neatbilstību rašanos valsts budžeta 
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iestāžu īstenotajos projektos, atgādinot AI/SI par iespēju ierosināt disciplinārlietas. 

Informācija par 2011. gadā paveikto neatbilstību riska mazināšanai iekļauta arī šī ziņojuma. 

5.4. Neatbilstoši veikti izdevumi un zaudējumi valsts budžetam 2007. – 2013. 

gada plānošanas periodā ES fondos 

5.4.1. Neatbilstoši veikti izdevumi un zaudējumi valsts budžetam līdz 2011.gada 

31.decembrim.  

Neatbilstoši veikto izdevumu apjoms līdz 2011.gada 31.decembrim ir 2,3 milj. latu jeb 19,2% 

no kopējā konstatētā neatbilstību apjoma. No tiem uz pārskata perioda beigām atgūti 

neatbilstoši veikti izdevumi 58,7% apmērā jeb 1,3 milj. latu. Dati liecina par to, ka lielākā 

daļa neatbilstību tiek atklātas pirms maksājumu veikšanas finansējuma saņēmējam un 

summas tiek ieturētas no kārtējā maksājuma, šādā veidā samazinot izdevumus, kuri ir veikti 

neatbilstoši.  

Lielākais neatbilstoši veikto izdevumu apjoms konstatēts komersantu īstenotajos projektos un 

tas ir 1,0 milj. latu uz 2011.gada 31.decembri. No komersantu īstenotajos projektos konstatētā 

neatbilstoši veikto izdevumu apjoma faktiski atgūti 8,2% jeb 0,08 milj. latu.  

Grafiks Nr.27 „Neatbilstoši veikti izdevumi sadalījumā pa finansējuma saņēmēju veidiem līdz 

31.12.2011.; milj. latu.” 

 

Analizējot ES SF KF VIS informāciju par zaudējumiem valsts budžetam secinām, ka līdz 

2011. gada 31. decembrim tie veido 4,7 milj. latu jeb 40,2 % no kopējā neatbilstību un 

neatbilstoši veikto izdevumu apjoma (12 milj. latu). No tiem atgūti 4,6 milj. latu jeb 97,6%. 

Detalizēta informācija par finansējumu saņēmēju tipiem, kuri rada zaudējumu valsts 

budžetam apkopota grafikā Nr.28. 
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Grafiks Nr.28 „Zaudējumi valsts budžetam sadalījumā pa finansējuma saņēmēju veidiem līdz 

31.12.2011.; milj. latu.” 

 

Galvenie pārkāpumu iemesli ir saistīti ar līgumu pārkāpumiem, kā arī pārkāpumi, kuri 

klasificēti, kā iepirkumu vai konkurences normu pārkāpumi.  

5.4.2. Konstatētās neatbilstības un neatbilstoši veiktie izdevumi pārskata periodā 

(2011.gada ceturtajā ceturksnī) 

2011. gada ceturtajā ceturksnī konstatēti neatbilstoši veikti izdevumi par kopējo summu 0,6 

milj. latu jeb 24,2 % no ceturksnī konstatētā neatbilstību apjoma. No tiem atgūti 0,1 milj. latu 

jeb 16,4%. Kā redzams grafikā Nr.29 lielākais neatbilstoši veikto izdevumu apjoms konstatēts 

komersantu īstenotajos projektos – 0,4 milj. latu.  

Grafiks Nr.29 „Neatbilstoši veikti izdevumi sadalījumā pa finansējuma saņēmēju veidiem līdz 

31.12.2011.; milj. latu.” 

 

Tai pašā laikā analizējot šī ziņojuma pielikumu Nr.7, redzams, ka kopumā tas rada 

zaudējumus valsts budžetam 1,5 milj. latu apmērā. Pārskata periodā konstatēto neatbilstoši 

veikto izdevumu apjoms tiešo vai pastarpināto valsts pārvaldes iestāžu, atvasināto publisko 

personu vai citu valsts iestāžu īstenotajos projektos ir 60,7% no pārskata periodā konstatēto 

neatbilstību apjoma. 
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Informācija par ierosināto dienesta izmeklēšanu un disciplinārlietu skaitu atbilstoši MK 

2011.gada 8.marta sēdes protokola Nr.14, 21§ ceturtajam punktam par konstatētajām 

neatbilstībām valsts budžeta iestāžu īstenotajos projektos apkopota tabulā Nr.3. 

Tabula Nr.3 „Ierosināto dienesta izmeklēšanu un disciplinārlietu skaits 2011.gada ceturtajā 

ceturksnī, saistībā ar konstatētajām neatbilstībām valsts budžeta iestāžu īstenotajos projektos, 

kuri līdzfinansēti no ES fondu 2007. – 2013. gada plānošanas perioda, EEZ/Norvēģijas 

finanšu instrumentu un Latvijas Šveices sadarbības programmām.” 

Resors 

Neatbilstību 

skaits virs 85 

latiem 

(summa latos) 

* 

Ierosināto 

izmeklēšanu 

skaits 

Ierosināto 

disciplinārlietu 

skaits 

Ierosināto disciplinārlietu 

apraksts 

LM 8 (7953.85) 8 0 
Dienesta pienākumu 

nekvalitatīva pildīšana 

VM 0 0 0 - 

EM 1 (411,23) 0 0 - 

SM 0 0 0 - 

Vkanc 0 0 0 - 

KM 0 0 0 - 

VARAM 0 0 0 - 

TM 0 0 0 - 

IeM 1 (778,52) 0 0 - 

IZM 
18 (221 

204,86) 
1 0 

Normatīvo aktu 

neievērošana. 

*Pēc VI rīcībā esošās informācijas par neatbilstībām.  

Secinām, ka tikai LM ierosina dienesta izmeklēšanas un, ja nepieciešams, disciplinārlietas, tai 

pašā laikā divās iestādes ir konstatētas neatbilstības valsts budžeta iestāžu īstenotajos 

projektos, bet ne dienesta izmeklēšana, ne disciplinārlietas nav tikušas ierosinātas 

5.4.3. Informācija par neatbilstībām un neatbilstoši veiktajiem izdevumiem periodā no 

01.01.2011. līdz 31.12.2011. (2011. gads) 

2011. gada konstatēti neatbilstoši veikti izdevumi par kopējo summu 1,6 milj. latu jeb 19,3 % 

no konstatētā neatbilstību apjoma 2011.gadā (8,3 milj. latu). No tiem atgūti 0,7 milj. latu jeb 

43,5%. Kā redzams grafikā Nr.30 lielākais neatbilstoši veikto izdevumu apjoms konstatēts 

komersantu īstenotajos projektos – 0,9 milj. latu.  
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Grafiks Nr.30 „Neatbilstoši veikti izdevumi sadalījumā pa finansējuma saņēmēju veidiem līdz 

31.12.2011.; milj. latu.” 

 

Tai pašā laikā 2011. gadā kopumā neatbilstības, kuras konstatētas tiešo vai pastarpināto valsts 

pārvaldes iestāžu, atvasināto publisko personu vai citu valsts iestāžu īstenotajos projektos un 

rada zaudējumus valsts budžetam sastāda, 3,0 milj. latu. No tiem lielāko budžeta zaudējumu 

daļu sastāda konstatētās neatbilstības izglītības iestāžu īstenotajos projektos – 1,5 milj. latu, 

no kuriem atgūti 97,4%.  

Grafiks Nr.31 „Zaudējumi valsts budžetam sadalījumā pa finansējuma saņēmēju veidiem līdz 

31.12.2011.; milj. latu.” 

 

Papildus informējam, ka atbilstoši MK 2011.gada 8.marta sēdes protokolam Nr.14, 21.§ 

4.punktam AI, konstatējot neatbilstību vai neatbilstoši veiktus izdevumus valsts budžeta 

iestādes īstenotajā projektā vai tās kā ES fondu vadībā iesaistītās institūcijas pienākumu 

izpildē, izvērtējot lietas apstākļus, nepieciešamības gadījumā jāveic dienesta pārbaude 

atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 35.panta pirmajai daļai. Pēc dienesta pārbaudes 

atzinuma saņemšanas, ja nepieciešams, jāierosina disciplinārlieta pret atbildīgajām 

amatpersonām un pārvaldes amatpersonām atbilstoši Valsts civildienesta ierēdņu 

disciplināratbildības likumam, Darba likumam un citiem speciālajiem normatīvajiem aktiem, 

kuri regulē šo personu disciplināratbildību. 

Attiecīgi VI katru ceturksni lūdz sniegt informāciju par ierosināto izmeklēšanu un 

disciplinārlietu skaitu. Pēc VI saņemtās informācijas no ES fondu administrēšanā 
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iesaistītajām institūcijām 2011.gada kopumā ierosinātas 28 dienesta izmeklēšanas un 18 

disciplinārlietas.  

Tabula Nr.4 „Ierosināto dienesta izmeklēšanu un disciplinārlietu skaits 2011.gadā, saistībā 

ar konstatētajām neatbilstībām valsts budžeta iestāžu īstenotajos projektos kuri līdzfinansēti 

no ES fondu 2007. – 2013. gada plānošanas perioda, EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu un 

Latvijas Šveices sadarbības programmām.” 

Resors 

Neatbilstību 

skaits virs 85 

latiem (summa 

latos) * 

Ierosināto 

izmeklēšanu 

skaits 

Ierosināto 

disciplinār-

lietu skaits 

Ierosināto disciplinārlietu 

apraksts 

LM 22 22 6 
Dienesta pienākumu 

nekvalitatīva pildīšana 

VM 0 0 0 - 

SM 0 0 0 - 

VKanc 1 (101,40) 0 0 - 

VARAM 5 (1680,30) 0 0 - 

TM 11 (378 095,27) 6 6 

Nekorekti piemērots PIL, sarunu 

procedūras laikā veicot izmaiņas 

konkursa tehniskajā 

specifikācijā; 

Iepirkumu dokumentācijā 

izvirzītas ierobežotas prasības - 

pieredze; 

Pārkāpumi veicot viesnīcas 

izdevumus, komandējumus, 

remontdarbus. 

EM 1 (411,25) 0 0 - 

KM 3 (427 266,69) 3 2 - 

IeM 1 (778,62) 1 2 

Ierosināta disciplinārlieta par 

neatbilstošu preču pieņemšanu 

struktūrvienībā. 

Ierosināta disciplinārlieta saistībā 

ar neatbilstošu projektu vadītāja 

asistenta pienākumu izpildi. 

IZM 75 (715 887,87) 1 1 

Disciplinārlieta ierosināta pret 

vairākiem VIAA darbiniekiem 

par normatīvo aktu neievērošanu 

un citām darbībām viena projekta 

ietvaros projektā. 

FM 1(106,4) 1  
Par pārkāpumiem publicitātēs 

normu ievērošanā. 
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*Pēc VI rīcībā esošās informācijas par neatbilstībām.  

Secinām, ka piecas iestādes ierosina dienesta izmeklēšanas un, ja nepieciešams, 

disciplinārlietas, tai pašā laikā četras iestādes ir konstatētas neatbilstības valsts budžeta iestāžu 

īstenotajos projektos, bet ne dienesta izmeklēšana, ne disciplinārlietas nav ierosinātas. 

5.5. 2004.-2006.gada plānošanas periods 

2011.gada ceturtajā ceturksnī, Lauku atbalsta dienestam veicot pārbaudes projektu īstenošanas 

vietās, Eiropas Lauksaimniecības vadības un garantiju fonda virzības daļas ietvaros ir 

konstatētas 2 neatbilstības par kopējo summu 113.4 tūkst. latu, jo projektu ietvaros nav 

nodrošināta mērķu un rādītāju uzturēšana. Informācija par konstatētajām neatbilstībām līdz 

2011.gada 31.decembrim apkopota ziņojuma pielikumā Nr.6. 

Pārskata periodā turpinājās finansējuma atgūšana SIF administrētās ESF grantu shēmas 

„Uzņēmējdarbības un pašnodarbinātības attīstība, iekļaujot informācijas un komunikācijas 

tehnoloģiju atbalstu invalīdiem” projektos, kur neatbilstoši veiktie izdevumi tiek atmaksāti 

pēc grafika maksājuma. 2011.gada laikā atbilstoši grafikam ir atgūti neatbilstoši veiktie 

izdevumi 5,0 tūkst. latu apmērā. Maksājumu atgūšana pēc plānotā atgūšanas grafika 

turpināsies arī 2012.gadā. 

5.6. Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu, Latvijas un 

Šveices sadarbības programma 

Sākot no pirmo projektu īstenošanas uzsākšanas 2007.gada janvārī līdz pārskata perioda 

beigām kopā ir konstatētas neatbilstības 11 individuālajos projektos, septiņas VPP 

programmas apakšprojektos un vienā Stipendiju grantu shēmas apakšprojektā. 

CFLA un Valsts kase līdz pārskata perioda beigām par neattiecināmiem izdevumiem ir 

atzinušas un samazinājušas projektu starpposma pārskatos iekļautos izdevumus 978,1 tūkst. 

latu apmērā jeb 2,5% no EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu ietvaros veiktajiem 

maksājumiem finansējuma saņēmējiem, t.sk.: 

Tabula Nr.5 „Neattiecināmo izdevumu summa līdz 31.12.2011., latu.” 

Finansējuma saņēmējs 

Kumulatīvi no 01.01.2007. līdz 31.12.2011. 

Kopsumma 
Donorvalstu 

grants 

Nacionālais 

finansējums 

Tiešās vai pastarpinātās valsts 

pārvaldes iestādes* 
719 692,50 611 749,20 107 943,30 

Atvasinātās publiskās personas 

vai citas valsts iestādes 
235 089,00 187 447,90 47 641,10 

NVO un privātais sektors 23 338,00 14 280,10 9 057,90 

Kopā 978 119,60 813 477,30 164 642,30 

*100% valsts budžeta priekšfinansējums – dotācija 
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Atbildīgo ministriju griezumā uz pārskata perioda beigām lielākās neattiecināmās izmaksas 

419,6 tūkst. latu apmērā, kas veido gandrīz pusi no visām neattiecināmajām izmaksām, ir 

konstatētas Tieslietu prioritātē ieviestajos projektos. 

Izdevumi tika atzīti par neattiecināmiem lielākoties šādu iemeslu dēļ: izdevumi ir pretrunā ar 

projektu īstenošanu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, neatbilstošs administratīvo 

izdevumu (t.sk. atalgojumu) aprēķins, finansējuma saņēmēju pieļautās aprēķinu kļūdas, kā arī 

pārkāpumi iepirkumu procedūrās. 

Sākot ar pirmo projektu īstenošanas uzsākšanu 2009.gada janvārī līdz pārskata perioda 

beigām Šveices programmas ietvaros CFLA un Valsts kase par neattiecināmiem izdevumiem 

ir atzinušas kopumā 56,5 latus. 

5.6.1. Konstatētās neatbilstības un neatbilstoši veiktie izdevumi pārskata periodā (2011. 

gada ceturtajā ceturksnī) 

2011.gada ceturtajā ceturknī ir konstatētas neatbilstības četros individuālajos projektos, par 

kurām donorvalstis ir informētas ar ceturkšņa neatbilstību ziņojumiem, un divas VPP 

programmas apakšprojektos, par kurām donorvalstis ir informētas ar tūlītējiem neatbilstību 

ziņojumiem. 

CFLA un Valsts kase 2011.gada ceturtajā ceturksnī par neattiecināmiem izdevumiem ir 

atzinušas un samazinājušas projektu starpposma pārskatos iekļautos izdevumus kopsummā 

215,2 tūkst. latu apmērā, kas ir 22% no EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu ietvaros 

konstatētajiem kopējiem neattiecināmajiem izdevumiem, t.sk.: 

Tabula Nr.6 „Neattiecināmo izdevumu summa 2011.gada ceturtajā ceturksnī., latu.”  

Finansējuma saņēmējs 

2011.gada ceturtajā ceturksnī 

Kopsumma Donorvalstu grants 
Nacionālais 

finansējums 

Tiešās vai pastarpinātās valsts 

pārvaldes iestādes* 
159 398,80 135 426,90 23 971,90 

Atvasinātās publiskās personas vai 

citas valsts iestādes 
52 859,00 43 969,00 8 890,00 

NVO un privātais sektors 2 911,20 2 448,30 462,90 

Kopā 215 169,00 181 844,20 33 324,80 

*100% valsts budžeta priekšfinansējums – dotācija 

2011.gada ceturtajā ceturksnī lielākās neattiecināmās izmaksas 171,4 tūkst. latu apmērā ir 

konstatētas LIAA apsaimniekotās VPP programmas divos apakšprojektos. 

Šveices programmas ietvaros 2011.gada ceturtajā ceturksnī neatbilstības un neatbilstoši 

veiktie izdevumi nav konstatēti. 

Informācija par ierosināto dienesta pārbaužu un disciplinārlietu skaitu pārskata periodā 

apkopota tabulā Nr.4. 
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5.6.2.Informācija par neatbilstībām un neatbilstoši veiktajiem izdevumiem periodā no 

2011.gada 1.janvāra līdz 2011.gada 31.decembrim (2011. gads) 

2011.gadā kopumā ir konstatētas neatbilstības astoņos individuālajos projektos un sešās VPP 

programmas apakšprojektos, kas sastāda lielāko daļu no visām konstatētajām neatbilstībām 

EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu projektu īstenošanas periodā. 

CFLA un Valsts kase 2011.gadā par neattiecināmiem izdevumiem ir atzinušas un 

samazinājušas projektu starpposma pārskatos iekļautos izdevumus kopsummā 844,7 tūkst. 

latu apmērā, kas ir 86,4% no EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu ietvaros konstatētajiem 

kopējiem neattiecināmajiem izdevumiem, t.sk.: 

Tabula Nr.7 „Neattiecināmo izdevumu summa 2011.gadā, latu.” 

Finansējuma saņēmējs 

2011.gadā 

Kopsumma Donorvalstu grants 
Nacionālais 

finansējums 

Tiešās vai pastarpinātās valsts 

pārvaldes iestādes* 
612 559,10 520 612,40 91 946,70 

Atvasinātās publiskās personas vai 

citas valsts iestādes 
213 351,50 169 980,60 43 370,90 

NVO un privātais sektors 18 839,00 10 359,30 8 479,70 

Kopā 844 749,50 700 952,30 143 797,20 

*100% valsts budžeta priekšfinansējums – dotācija 

Atbildīgo ministriju griezumā uz pārskata perioda beigām lielākās neattiecināmās izmaksas 

408,1 tūkst. latu apmērā, kas sastāda gandrīz pusi no visām neattiecināmajām izmaksām kopā, 

ir konstatētas Tieslietu prioritātē ieviestajos projektos. 

2011.gadā Šveices programmas ietvaros CFLA un Valsts kase par neattiecināmiem 

izdevumiem ir atzinušas kopsummā 56,5 latus. 

Informācija par ierosināto izmeklēšanu un disciplinārlietu skaitu 2011. gadā apkopota tabulā 

Nr.4.  

5.7. Pasākumi neatbilstību un neatbilstoši veikto izdevumu samazināšanai 

Lai mazinātu neatbilstoši veiktus izdevumus saistībā ar izmaksu pieaugumu ES fondu 

līdzfinansēto projektu ietvaros, 2011.gada 28.jūnijā MK tika izskatītas informatīvais ziņojums 

„Par izmaksu pieaugumu ES fondu līdzfinansēto projektu ietvaros”, attiecīgi tika pieņemts 

protokollēmums (43.§): AI un SI savlaicīgi informēt potenciālos ES fondu projektu 

iesniedzējus un finansējuma saņēmējus par riskiem un nosacījumiem saistībā ar izmaksu 

pieauguma segšanu, uzsverot, ka ES fondu līdzfinansētajos projektos radies sadārdzinājums, 

kas nav projekta vai iepirkuma līgumā paredzētā kārtībā objektīvi pamatots, netiek finansēts 

no publiskiem resursiem. Atvasinātas publiskas personas, kas ir ES fondu finansējuma 
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saņēmēji, lai segtu pamatota sadārdzinājuma izmaksas, var saņemt aizņēmumu normatīvo 

aktu noteiktajā kārtībā.  

Papildus MK sēdē izskatīts informatīvais ziņojums par uzņēmumu līgumiem, attiecīgi 

20.12.2011. pretokollēmuma Nr.75 (40.§) iekļautās darbības vērstas arī uz neatbilstību risku 

mazināšanu: Lai izvairītos no neatbilstoši veikto izdevumu riska gadījumos, kad ES fondu, 

EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu vai Šveices programmas finansējuma saņēmējs ir 

noslēdzis uzņēmuma līgumu ar esošo vai bijušo darbinieku vai valsts civildienesta ierēdni, šā 

protokollēmumā otrā punktā minētajām institūcijām informēt finansējuma saņēmējus par 

nepieciešamību attiecīgajai iepirkuma procedūrai nodrošināt pietiekamu publicitāti un 

piedāvājumu iesniegšanas termiņu, neatkarīgu un objektīvu iepirkuma komisijas izveidi, kā 

arī citus pasākumus, ņemot vērā informatīvajā ziņojumā minēto.  

VI turpina darbu, lai atbilstoši 2011.gada 30.maija Koalīcijas partneru darba grupas „Par ES 

fondu jautājumiem” VI ir uzdots izstrādāt priekšlikumus turpmāko neatbilstību novēršanai vai 

mazināšanai un virzīt tos izskatīšanai valdībā kopā ar kādu no nākamajiem informatīvajiem 

ziņojumiem par ES fondu, EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu vai Šveices programmas 

apguvi.  

Lai pilnveidotu neatbilstību administrēšanu un nodrošinātu vienotu praksi proporcionālās 

finanšu korekcijas piemērošanā, regulāri reizi ceturksnī neatbilstību darba grupā
14

, kurā 

piedalās VI, AI, SI, sertifikācijas iestādes un RI pārstāvji, analizē konstatētos neatbilstību 

gadījumos, kuros AI un SI piemērījušas finanšu korekcijas saskaņā ar VI vadlīnijām 

„Vadlīnijas par finanšu korekciju piemērošanu ES fondu finansētajos projektos”.  

  

                                                 
14

 Darba grupa izveidota ar Finanšu ministrijas 2011.gada 19.augusta rīkojumu Nr.380 „Par Eiropas Savienības struktūrfondu 

un Kohēzijas fonda projektos identificēto neatbilstību ziņošanas Eiropas Komisijai darba grupu” 
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 ES fondu vadības, kontroles un uzraudzības sistēmas pilnveidošana  6.

Attiecībā uz VKS informējam, ka EK šā gada janvāra beigās apturējusi ES fondu maksājumus 

Latvijai, norādot uz trūkumiem ES fondu 2007.-2013.gada perioda VKS. Sākotnēji saņemta 

informācija attiecībā uz ERAF/KF programmām, kam sekoja arī identiska vēstule attiecībā uz 

ESF darbības programmu, neskatoties uz diviem samērā pozitīviem ES institūciju (tai skaitā 

EK) audita ziņojumiem. Kā galvenos argumentus EK savās vēstulēs min viedokli, ka VI 

trūkst mehānisma attiecībā uz atbildīgo nozaru ministriju un aģentūru pieņemtajiem 

lēmumiem par ES fondu līdzekļu izlietojumu, kā arī norādīja, ka pēc EK viedokļa netiek 

pilnvērtīgi uzraudzītas VI starpniekinstitūcijām deleģētās funkcijas. EK no Latvijas mēneša 

laikā sagaida rīcības plānu, kam sekotu trūkumu novēršana 2-3 mēnešu laikā. Daļu no EK 

ierosinātajiem pasākumiem VI jau īsteno, daļu ir uzsākusi īstenot un atsevišķus pasākumus 

tuvākajā laikā uzsāks īstenot. Tāpat VI turpinās aktīvas diskusijas ar EK, skaidrojot sistēmas 

darbības pamatprincipus un veiks atbilstošus sistēmas uzlabojumus, lai pārliecinātu EK par 

sistēmas uzticamību un drošumu, lai pēc iespējas ātrāk atjaunotu maksājumu saņemšanu. 

Pētot līdzīgus gadījumus, kad EK ir apturējusi maksājumus dalībvalstīm, parasti maksājumi ir 

atjaunoti 2-6 mēnešu laikā pēc brīdinājuma vēstules saņemšanas.  

Turpmāk sniegta informācija par jau veiktajiem, kā arī turpmāk plānotajiem pasākumiem ES 

fondu VKS pilnveidošanai.  

6.1.Veiktie pasākumi ES fondu vadības un kontroles sistēmas pilnveidošanai: 

Pieņemts lēmums par SI VEC likvidāciju un tā funkciju nodošanu CFLA 

Latvijas valsts pārvaldes strukturālo izmaiņu rezultātā MK 2011.gada 30.augustā pieņēma 

lēmumu par VEC, kas ir viena no ES fondu SI reorganizāciju un likvidāciju. Rezultātā no 

2011.gada 1.novembra VEC veiktās SI funkcijas ir pārņēmusi CFLA.  

Atvieglotas publicitātes prasības ES fondu vadībā iesaistītajās iestādēs  

2011.gada 4.oktobrī MK tika apstiprināti noteikumi Nr.749, ar kuru spēkā stāšanos ir 

vienkāršota informācijas publiskošana par apstiprinātajiem ES fondu projektiem. VI ir 

izveidojusi VIS un interneta mājas lapā www.esfondi.lv pieejamā ES fondu aktivitāšu 

meklētāja sasaisti, kā rezultātā īstenota projektu informācijas automātiska publicēšana no VIS 

ES fondu aktivitāšu meklētājā. Tāpēc pašlaik vispārpieejamo informāciju par projektiem 

interneta mājas lapā www.esfondi.lv nodrošina VI. Tādējādi vienkopus nodrošināta ērta pieeja 

tai informācijai, ko iepriekš AI un SI noteica publicēt MK noteikumi Nr.484. Projektu 

informācija meklētājā apskatāma vairākos veidos, kā arī meklējot pēc dažādiem parametriem. 

Samazināts administratīvais slogs ES fondu iestādēm 

Samazināts administratīvais slogs AI un SI attiecībā uz EK iesniedzamo ES fondu līdzekļu 

pieprasījumu prognozi kārtējam un nākamajam gadam. 2011.gada 13.septembrī tika 

apstiprināti grozījumi MK 2010.gada 9.novembra noteikumos Nr.1041 , ar kuriem cita starpā 

tika samazināts administratīvais slogs AI un SI attiecībā uz EK iesniedzamo ES fondu 

līdzekļu pieprasījumu prognozi kārtējam un nākamajam gadam. Līdz šim MK noteikumu 

Nr.1041 49.punkts noteica, ka minēto prognozi par attiecīgo ES fonda aktivitāti vai 

apakšaktivitāti AI vai SI katru gadu iesniedz VI. Tā kā AI un SI šādu pašu līdzekļu 
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pieprasījuma prognozi iesniedz arī Valsts kasē, nav nepieciešams to iesniegt arī VI, jo VI 

minēto informāciju var saņemt no Valsts kases. 

Izmaksu pieauguma risināšana 

MK 2011.gada 28.jūnija sēdē izskatīts VI „Informatīvais ziņojums „Par izmaksu pieaugumu 

ES fondu līdzfinansēto projektu ietvaros”, kura ietvaros uzdots EM, kā nozares ministrijai, 

analītiskā būvizmaksu kataloga aktualizāciju. Savukārt nozaru ministrijām uzdot rūpīgi vērtēt 

jebkuras izmaksu izmaiņas projektā un atbalstīt tikai tās, kas ir atbilstošas normatīvajiem 

aktiem objektīvi pamatojamas ārkārtas apstākļu dēļ. Ņemot vērā MK 2011.gada 20.decembrī 

lemto, EM izmaksu pieauguma kontekstā uzdots līdz 2012.gada 31.janvārim izstrādāt 

vadlīnijas par cenu indeksāciju būvniecības nozarē.  

Daļveida atalgojumu attiecināšana no TP līdzekļiem 

Šā gada janvārī MK tika iesniegts informatīvais ziņojums par iespējamo atalgojuma daļveida 

attiecināšanu no TP, kurā piedāvāts risinājums, kas nākotnē ietaupītu valsts budžeta līdzekļus 

un vienlaikus minimizētu finansējuma neattiecināmības riskus. Līdz ar risinājuma ieviešanu, 

tiem ierēdņiem vai darbiniekiem, kuri šobrīd daļēji strādā ar ES fondu jautājumiem un kuriem 

atalgojums tādēļ tiek maksāts no valsts budžeta līdzekļiem, turpmāk atalgojumu maksātu 

daļveida – mēneša beigās nosakot proporciju, cik daudz laika darbinieks ir strādājis ar ES 

fondiem un cik ar citiem uzdevumiem. Šā gada laikā VI plānots ieviest pilotprojektu, lai gūtu 

pārliecību par piedāvājuma efektivitāti. Risinājumu visās ES fondus administrējošās iestādēs 

plānots ieviest ne vēlāk kā ar 2014.gadu.  

Stiprināta VI uzraudzība pār pārbaudēm projektu īstenošanas vietās 

Lai pilnveidotu pārbaužu projektu īstenošanas vietās veikšanas procesu un gūtu pārliecību par 

AI/SI deleģēto funkciju atbilstošu izpildi, 2011.gada oktobrī tika noslēgts pakalpojumu 

līgums Nr.FM 2011/9-ESF/ERAF/KF/TP ar SIA „Ernst & Young” par pārbaužu projektu 

īstenošanas vietās veikšanu un AI/SI pārbaužu procesa virspārbaužu veikšanu. Pašlaik ir 

saņemti pārbaužu projektu īstenošanas vietās ziņojumi un VI gatavo ieteikumu ieviešanas 

grafikus, kas tiks nosūtīti iestādēm.  

Jomas kurās konstatēti visvairāk pārkāpumi – iepirkumi, būvniecība, publicitātes prasību 

neievērošana, kļūdas grāmatvedības uzskaitē, problēmas ar lietvedības kārtošanu u.c. 

individuāli pārkāpumi, kas tik bieži neatkārtojas. Attiecībā uz iestāžu pārbaudēm projektu 

īstenošanas vietās – vērojams, ka iestādes ne vienmēr ir pilnībā pārņēmušās procedūrās VI 

norādījumus, kā arī rodas šaubas par iestāžu kapacitāti veikt pārbaudes pienācīgā kvalitātē 

(nepietiekami cilvēkresursi pienācīgu pārbaužu veikšanai).  

ES fondu projektu īstenošanas termiņu pagarināšanas nosacījumi 

Ir stājušies spēkā MK 2011.gada 15.novembra noteikumi Nr.885 „Grozījumi Ministru 

kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.419 „Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 

26.jūnija noteikumos Nr.419 „Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas 

fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo 

fondu ieviešanu””, kuri atsevišķos gadījumos ļauj AI vai SI pagarināt ES fondu projekta 

īstenošanas termiņus, ja objektīvu apstākļu dēļ projektu nav iespējams realizēt sākotnēji 
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noteiktajā termiņā. Šie grozījumi attiecas uz gadījumiem, kad projekta īstenošanas termiņš 

sākotnēji ticis noteikts kā projekta iesnieguma vērtēšanas kritērijs.  

6.2.Plānotie pasākumi sistēmas pilnveidošanai 

Paplašināt iekšējā audita lomu ES fondu sistēmā 

Lai efektīvi uzraudzītu deleģēto funkciju izpildi un preventīvi novērstu iespējamās 

neatbilstības un trūkumus sistēmā, ir identificēta nepieciešamība pilnā apmērā atjaunot iekšējā 

audita funkciju ES fondu sistēmā. Līdz ar to šā gada janvārī MK iesniegts rīkojuma projekts 

par VI un iekšējā audita struktūrvienību funkcijām ES fondu sistēmā, kas nosaka tiesības VI 

Iekšējā audita departamenta veikt iekšējos auditos iestādēs attiecībā uz VKS, kurās ir vājš 

iekšējā audita dienests, līdz brīdim, kad iestāde sakārtos savu iekšējā audita dienestu. 

Pilnveidot neatbilstību ziņošanas kārtību  

Ņemot vērā EK ierosinājumus attiecībā uz RI neatkarību, Latvija ir uzsākusi MK noteikumu 

Nr.740
15

 grozījumus, lai noteiktu RI tiesības pieņemt lēmumus par neatbilstībām, kā arī 

nepieciešamības gadījumā ziņot EK un Eiropas Krāpšanas apkarošanas birojam. Līdz 

2012.gada pirmā ceturkšņa beigām plānots iesniegt grozījumu projektu MK izskatīšanai. 

Stiprināt uzraudzību pār VI deleģēto funkciju veikšanu 

1.AI un SI iekšējām procedūrām 

Turpmāk, lai stiprinātu uzraudzību pār ES fondu vadībā iesaistīto institūciju iekšējām 

procedūrām, VI tās reizi gadā izvērtēs. šī izvērtējuma mērķis būs gūt pārliecību, ka 

procedūras ir aktuālas (tas ir, vai procedūras ir aktualizētas atbilstoši izmaiņām tiesību aktos 

un VI sniegtajiem skaidrojumiem), kā arī gūt pārliecību, ka deleģētās funkcijas tiek veiktas 

atbilstoši izvirzītajām prasībām. 

2.Pārbaudes pie SI 

VI, sākot ar 2012.gadu, plāno ievērojami palielināt VI veikto pārbaužu projektu īstenošanas 

vietās intensitāti un veikt pārbaudes projektu īstenošanas vietās līdz ar AI/SI veiktajām 

pārbaudēm, kā arī atsevišķos gadījumos pati veiks pārbaudes, lai pārliecinātos par AI un SI 

deleģēto funkciju atbilstošu izpildi, tai skaitā plānots pārbaužu projektu īstenošanas vietās 

pārliecināties par VIS datu kvalitāti. Lai atlasītu AI/SI, kurās tiks veiktas pārbaudes VI plāno 

papildināt VI kārtību kādā tiek veikta risku pārvaldība, būtiski papildinot risku rangu, pēc 

kura tiks vērtētas ES fondu vadībā iesaistītās institūcijas. Attiecīgi pēc šī risku ranga tiks 

noteikts VI veikto pārbaužu biežums iestādē.  

Turpināt aktualizēt un pilnveidot metodiskos un skaidrojošos materiālus ES fondu vadībā 

iesaistītajām iestādēm 

VI, ņemot vērā dažādas izmaiņas VKS darbībā, regulāri aktualizē gan VI iekšējās procedūras, 

gan arī pastāvīgi nodrošina metodiskos un skaidrojošos materiālus ES fondu vadībā 

iesaistītajām institūcijām. Plānots pilnībā nostiprināt iepriekš minēto pasākumu veikšanas 

procesus atsevišķās VI iekšējās procedūrās 2012.gada pirmā ceturkšņa laikā. Papildus ērtībai 

par plānotajām izmaiņām metodiskajos materiālos iespējams iepazīties ES fondu mājas lapā 

pēc adreses http://www.esfondi.lv/page.php?id=1099.  

Izstrādāt nacionālo procedūru maksājumu apturēšanai 

                                                 
15 MK 2010.gada 10.augusta noteikumu Nr.740 „Kārtība, kādā ziņo par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 

ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, pieņem lēmumu par piešķirtā finansējuma izlietojumu un atgūst neatbilstošos 

izdevumus”. 
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Plānots veikt grozījumus MK noteikumos Nr.1041 un precīzi noteikt vadošās iestādes jau 

esošās tiesības apturēt un pārtraukt ES fondu maksājumus vai aktivitāšu īstenošanu, ja tā 

saskata risku tam, ka AI vai SI nespēj veikt tai deleģētās funkcijas un tādēļ var rasties 

zaudējumi valsts budžetam. Šādā veidā tiktu samazināts risks, ka EK arī nākotnē varētu 

apturēt maksājuma termiņu (interruption), ja Latvijas vai RI ziņojumā ir pierādījumi, kas ļauj 

prezumēt būtiskus trūkumus VKS darbībā, un ir jāveic papildu pārbaudes, ņemot vērā 

informāciju, kas EK liek domāt, ka izdevumi apstiprinātā izdevumu deklarācijā ir saistīti ar 

nopietnu neatbilstību, kas nav novērsta (Regulas Nr.1083/2006 91.pants). Bez tam tas 

samazinātu arī maksājumu apturēšanas (suspension) risku gadījumos, ja programmas VKS ir 

nopietnas nepilnības, kas ietekmē maksājumu apstiprināšanas procedūru uzticamību, un 

attiecībā uz tām nav veikti korektīvi pasākumi vai izdevumi apstiprinātā izdevumu 

deklarācijā ir saistīti ar nopietnu neatbilstību, kas nav novērsta, vai dalībvalsts ir nopietni 

pārkāpusi savas saistības atbilstīgi attiecībā uz darbības programmu vadību un kontroli 

(Regulas Nr.1083/2006 92.pants). 

Izstrādāt koncepciju nākamajam 2014.-2020.gada ES fondu plānošanas periodam 

Līdz 2012.gada pirmā ceturkšņa beigām VI plāno iesniegt MK izskatīšanai Koncepciju par 

ERAF, ESF, KF, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un 

zivsaimniecības fonda plānošanas un vadības sistēmu 2014.-2020.gadā. Koncepcijas 

galvenais uzdevums ir, piedāvājot un izvērtējot vairākus ES fondu plānošanas un ieviešanas 

iespējamos modeļus, panākt vienošanos par efektīvāko modeli, kas sekmētu ES fondu 

plānošanas un vadības sistēmas optimizēšanu, salīdzinot ar pašreizējo plānošanas periodu 

2007.-2013.gadam.  
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 ES fondu izvērtēšanas jautājumi 7.

7.1.Veiktie izvērtējumi, galvenajiem secinājumiem, t.sk., īsi, ko citas institūcijas 

ir pētījušas HP ietvaros 

Izvērtējumiem ir būtiska loma ES fondu ieviešanas, uzraudzības un plānošanas sistēmas 

uzlabošanā. 2011.gadā ir veikti četri ES fondu izvērtējumi, kurus veica gan VI, gan par 

horizontālo prioritāšu koordinēšanu atbildīgās institūcijas. Informācija par veiktajiem 

izvērtējumiem, kā arī to galvenie secinājumi ir minēti zemāk.  

SIA „Stockholm School of Economics in Riga” no 2011.gadā no 1.aprīļa līdz 15.decembrim 

veica pētījumu par ES fondu ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību. Pētījuma ietvaros tika 

izstrādāts ES fondu ietekmes uz Latvijas tautsaimniecību izvērtējuma makroekonomiskās 

prognozēšanas modelis, kas ļauj veikt ES finanšu instrumentu ietekmes kvantitatīvu 

novērtējumu uz makroekonomiskiem rādītājiem sadalījumā pa piecām nozarēm atbilstoši 

NACE 2 (lauksaimniecība, rūpniecība, privātie pakalpojumi, būvniecība un publiskie 

pakalpojumi) un astoņām prioritātēm (pētniecība un tehnoloģiju attīstība, inovācijas un 

uzņēmējdarbība, informācijas sabiedrība, transports, enerģētika, vides aizsardzība un risku 

mazināšana, cilvēkkapitāls, nodarbinātība, sociālā integrācija, izglītība). Izpildītāja 

izvērtējuma ziņojumā sniegts ES fondu ietekmes kvantitatīvais novērtējums uz Latvijas 

tautsaimniecību līdz 2020. gadam dažādu ekonomikas sektoru un scenāriju griezumā pie 

alternatīviem pieņēmumiem par investīciju izspiešanas pakāpi. Makroekonomiskās 

modelēšanas rezultāti kopumā ļauj secināt, ka ES fondiem16 ir būtiska ietekme uz 

ekonomisko aktivitāti Latvijā. Saskaņā ar makro modeļa rezultātiem, periodā no 2002. līdz 

2020.gadam, vidējais ES fondu izraisītais IKP palielinājums gadā ir 3,9%.  

SIA „Agile&Co” laika periodā no 2011.gada 11.jūlija līdz 2011.gada 21.novembrim veica 

izvērtējumu „2007. – 2013. gada plānošanas perioda ES fondu VSID prioritāšu, pasākumu un 

aktivitāšu ieviešanas efektivitātes vidus posma (mid-term) izvērtējums. Izvērtējuma mērķis 

bija analizēt ES fondu ieviešanas efektivitāti un gaitu 2007. – 2013. gada plānošanas periodā 

atbilstoši ES fondu plānošanas dokumentos un Stratēģiskajā ziņojumā 2007. – 2009. gadam 

noteiktajiem un 2007. -– 2010. gada periodā sasniegtajiem rezultātiem, kā arī novērtēt ES 

fondu atbalsta nozīmi sociāli ekonomiskajai situācijai valstī un valsts stratēģiskās attīstības 

plānošanas dokumentos noteiktajiem mērķiem. Izvērtējumā tiek secināts, ka ES fondu 

atbalsts esošajā plānošanas periodā ir sekmīgi pielāgots Latvijas ekonomiskās situācijas 

negatīvajām izmaiņām un kopumā atbilst Latvijas vidēja termiņa stratēģiskās attīstības 

uzdevumiem, kā arī sekmē ES 2020 mērķu sasniegšanu. Tika secināts, ka vadības sistēma 

primāri ir vērsta uz finanšu rādītāju kontroli, tā ir vāji attīstīta uz mērķi orientētu metriku 

lietošanai. 

SIA „Projektu un kvalitātes vadība” un biedrība „ACCIPE!” laika periodā no 2011.gada 

27.jūnija līdz 2011.gada 15.oktobrim LM pasūtījumā veica izvērtējumu „ES fondu 

ieguldījums un ietekme uz plānošanas dokumentos noteiktās HP „Vienlīdzīgas iespējas” 

īstenošanu”. Izvērtējumā tika vērtēta HP „Vienlīdzīgas iespējas” īstenošana, analizējot 

                                                 
16

 Izvērtējumā tiek iekļauts arī Eiropas Lauksaimniecības Fondu lauku attīstībai, Eiropas Zivsaimniecības fondu, 

ES pirmsiestāšanās finanšu instrumenti Phare un SAPARD, INTERREG, ES Kohēzijas politikas 3.mērķa 

„Eiropas teritoriālā sadarbība” programmas (ERAF), Eiropas ekonomiskās zonas finanšu instrumentu un 

Norvēģijas valdības divpusējo finanšu instrumenti, Šveices programmas. 
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ietekmi uz dzimumu līdztiesības principa ievērošanu, uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgu 

iespēju ievērošanu un uz aktīvās novecošanās principa ievērošanu ES fondu projektos. 

Izvērtējumā tiek secināts, ka kopumā ES fondu vadībā iesaistīto institūciju darbība šajā 

plānošanas periodā ir veicinājusi HP „vienlīdzīgas iespējas” ieviešanu. Tika secināts, ka 

aktīvās novecošanās princips ir vismazāk ievērotais HP „Vienlīdzīgas iespējas” aspekts 

projekta līmenī. 

SIA „Ernst & Young Baltic” laika periodā no 2011.gada 30.septembra līdz 2011.gada 

6.decembrim VARAM pasūtījumā veica izvērtējumu „Izvērtējums par horizontālo prioritāti 

„Informācijas sabiedrība”. Šī izvērtējuma mērķis bija izvērtēt ES fondu ieguldījumu un 

ietekmi uz plānošanas dokumentos noteiktās HP „informācijas sabiedrība” īstenošanu. 

Ziņojuma izstrādātāji secina, ka laika periodā no 2007. līdz 2010. gadam Latvijā ieviests 

ievērojams skaits projektu ar pozitīvu ietekmi uz HP „Informācijas sabiedrība” īstenošanu, 

kas tādejādi palīdz sasniegt noteiktos mērķus attiecībā uz HP „Informācijas sabiedrība” 

īstenošanu. 

7.2.Izvērtēšanas kapacitātes celšanas pasākumi 

Lai celtu izvērtēšanas kapacitāti, nodrošinot izvērtēšanu kvalitāti, 2011.gadā VI organizēja 

sekojošus izvērtēšanas kapacitātes celšanas pasākumus: 

2011.gada 11.maijā tika organizēta starptautiska konference „2004-2006. gada ES 

struktūrfondu ietekme uz uzņēmējdarbību, izglītību, zinātni un nodarbinātību”. Šīs 

konferences mērķis bija prezentēt un izdiskutēt ex-post izvērtējuma „Eiropas Savienības 

struktūrfondu ieguldījuma izvērtēšana uzņēmējdarbības, nodarbinātības pasākumu, izglītības 

un zinātnes atbalstam 2004.-2006.gada plānošanas periodā un šo ieguldījumu ietekmes 

noteikšana” rezultātus, lai tādejādi, iesaistot visas ieinteresētās puses, analizētu 2004.-

2006.gada plānošanas periodā sasniegtos rezultātus. Konferencē piedalījās pārstāvji arī no 

Lietuvas un Igaunijas FM, kas prezentēja savas valsts pieredzi ES struktūrfondu ieviešanā 

2004.-2006.gada plānošanas periodā.  

2011.gada 21. – 22.septembrī tika rīkots ES fondu izvērtēšanas kapacitātes celšanas seminārs. 

Šajā seminārā piedalījās tematiskās izvērtēšanas konsultatīvas darba grupas locekļi (turpmāk 

– TIKDG) un personas, kas iesaistītas izvērtēšanas ziņojumu komentēšanā. Šī seminārā 

mērķis bija nodrošināt apmācības par izvērtējumos visbiežāk izmantotajām pētniecības 

metodēm un organizēt diskusijas par ar izvērtēšanu saistītiem aktuālajiem jautājumiem. Šis 

pasākums tika organizēts arī, lai gatavotos 2014.-2020.gada plānošanas perioda ieviešanas 

uzsākšanai. Pasākumā piedalījās lektori, sniedzot lekciju par izvērtēšanas metodēm, kā arī 

izvērtēšanas eksperts no Igaunijas, Jan Klaas, kurš dalījās savā pieredzē izvērtējumu 

organizēšanā un iepazīstināja klātesošos ar ES fondu izvērtējumu specifiku, salīdzinājumā ar 

citu finanšu instrumentu izvērtējumu metodiku.  

2011.gada 30.novembrī tika organizēta starptautiska konference „ES fondu izvērtēšanas 

konference par vidus posma izvērtējumu rezultātiem”. Šī konference tika organizēta ar mērķi 

prezentēt izvērtējuma „2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu VSID prioritāšu, 

pasākumu un aktivitāšu ieviešanas efektivitātes vidus posma (mid-term) izvērtējums” 

rezultātus Latvijā, kā arī, lai iepazītos ar citu ES dalībvalstu pieredzi mid-term izvērtējumu 

veikšanā. Konferencē līdztekus citiem ārzemju dalībniekiem piedalījās pārstāvis no EK, 

Paolo Pasimeni, kurš sniedza informāciju par situāciju ES dalībvalstīs saistībā ar izvērtējumu 
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veikšanu. Ar savu pieredzi mid-term izvērtējumu veikšanā dalījās kolēģi no Francijas un 

Igaunijas. Konferencē tika diskutēts arī par HP izvērtējumiem „Fondu ietekme uz 

makroekonomiku”, „Informācijas sabiedrība un „Vienlīdzīgas iespējas”.  

2011.gadā VI pārstāvji vadīja apmācības SIF darbiniekiem par izvērtēšanai būtiskiem 

jautājumiem, lai tādejādi uzsvērtu izvērtēšanas nozīmi visos ES fondu ieviešanas līmeņos. 

2011.gada 14. – 15.decembrī tika organizēts seminārs angļu valodā par ietekmes izvērtēšanas 

metodēm. Semināru vadīja augsta līmeņa eksperts Alberto Martini, kurš ir viens no 

vadošajiem ekspertiem Eiropā ietekmes izvērtēšanas jautājumos. Šis seminārs tiek organizēts 

ar mērķi sniegt apmācības par ietekmes izvērtēšanas metodēm, lai tādejādi celtu izvērtēšanas 

ziņojumu kvalitāti Latvijā. Seminārā tika sniegts ieskats par galvenajām ietekmes 

izvērtēšanas metodēm un to praktisko pielietojumu. Šīs apmācības tika organizētas visām ES 

fondu vadībā iesaistītajām pusēm, kas piedalās ES fondu izvērtēšanā, t.sk., izvērtējuma 

veicējiem un potenciālajiem izvērtētājiem. 

7.3. Izvērtēšanas plāni 2012.gadā 

2012.gadā VI paredz uzsākt gatavošanās darbus ex-ante izvērtējumam, kas nepieciešams 

saistībā ar ES fondu plānošanu 2014. – 2020.gada programmēšanas periodā. Regulu 

priekšlikumos 2014. – 2020.gada programmēšanas periodam, EK pauž nepieciešamību veikt 

Ex-ante izvērtējumu katrai darbības programmai, lai tādejādi uzlabotu esošo darbības 

programmu kvalitāti un pārliecinātos, ka darbības programmu mērķi un uzdevumi var tikt 

sasniegti.  

2012.gadā ir plānots uzsākt izvērtējumu „Aktīvie nodarbinātības pasākumi” ar mērķi izvērtēt 

aktīvās darba tirgus politikas pasākumu saskaņotību, mijiedarbību un efektivitāti. Šī 

izvērtējuma ietvaros tiek plānots analizēt 2012.gadā uzsāktos aktīvās nodarbinātības 

pasākumus, kas tiek finansēti ESF projektu ietvaros. VI jau šobrīd ir uzsākusi darbus pie 

tehnisko specifikāciju izstrādāšanas. 

Papildus VI plāno turpināt izvērtēšanas kapacitātes celšanas pasākumu organizēšanu arī 

2012.gadā. 
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 Jaunais ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas periods 8.

8.1. Aktualizēta informācija par veiktajiem pasākumiem 

VI turpina aktīvi gatavoties nākošajam plānošanas periodam, formulējot un pārstāvot Latvijas 

intereses Kohēzijas politikā pēc 2013.gada. Ceturtajā ceturksnī ES līmenī Latvija ir intensīvi 

darbojusies ES Padomes Strukturālo pasākumu darba grupā, sūtot jautājumus un viedokļus 

par Polijas prezidentūras izvirzītajiem aktuālajiem jautājumiem saistībā ar 2011.gada 

6.oktobrī EK publicētajiem regulu priekšlikumiem ES fondu ieviešanai 2014. – 2020.gada 

plānošanas periodā (turpmāk – regulu priekšlikumi).  

Latvijas intereses tika paustas arī Jauno dalībvalstu konferencē par Kohēzijas politikas 

jautājumiem, kas norisinājās 2011.gada 17.-18.oktobrī Ungārijā. Latvijas nostāja par 

Kohēzijas politikas pēc 2013.gada priekšlikumiem ir pausta Ģenerāldirektoru, kuri atbildīgi 

par reģionālās politikas, teritoriālās kohēzijas un pilsētvides attīstību, sanāksmē 2011.gada 3. 

– 4. novembrī Varšavā, ES Neformālajā ministru sanāksmē, kas norisinājās 2011.gada 24. – 

25.novembrī, Poznaņā, Polijā, kā arī ES Vispārējo lietu padomē 2011.gada 16.decembrī, 

Briselē. 2011.gada 16.decembrī finanšu ministrs A.Vilks tikās ar Reģionālās politikas 

komisāru J.Hānu un Budžeta komisāru J.Levandovski. 

Nacionālā līmenī, balstoties uz regulu priekšlikumiem, MK 2011.gada 15.novembrī (sēdes 

protokols Nr.67 53§) apstiprināja VI sagatavoto LR Pozīciju Nr.1 „Par ES Kohēzijas 

politikas regulu priekšlikumiem 2014. – 2020.gada plānošanas periodam”, kuras 

sagatavošanā tika iesaistītas nozaru ministrijas, sociālie partneri, organizējot sanāksmes un 

saskaņošanas procedūras, kā arī visi interesenti, organizējot publisko apspriedi. Latvijas 

līmenī ir notikušas vairākas tikšanās ar sociālajiem partneriem, pašvaldībām un 

nevalstiskajām organizācijām.  

Līdztekus VI ir uzsākusi aktivitātes pie Kohēzijas politikas atbalstāmo jomu identifikācijas 

nākamajā periodā. Tā ietvaros „Baltijas Starptautiskais Ekonomikas Politikas Studiju Centrs” 

(BICEPS) laika periodā no 2011. gada 7.oktobra līdz 2011. gada 9. decembrim VI uzdevumā 

veica pētījumu „Priekšizpētes veikšana, organizējot diskusijas par Kohēzijas politikas 

atbalstāmajām jomām Latvijā pēc 2013. gada.” Tā mērķis bija veikt priekšizpēti par 

Kohēzijas politikas prioritātēm jeb atbalsta jomām, kas Latvijai būtu jāpieņem 

programmēšanas periodā pēc 2013. gada, lai sasniegtu maksimālu atbalsta koncentrāciju. 

Projekta ietvaros ir izstrādāta metodoloģija Kohēzijas politikas atbalsta jomu identificēšanai, 

kritēriju kopa un kritēriju pielietojums 11 iepriekšdefinētās jomās, ar mērķi noteikt piecas 

koncentrētas atbalsta jomas. Balstoties uz šīs priekšizpētes rezultātiem par atbalsta jomām 

pēc 2013.gada ir definētas – transporta infrastruktūra, vide un enerģētika, nodarbinātība un 

sociālā iekļaušana, informācijas sabiedrība, kā arī pētniecība un atbalsts uzņēmējdarbībai.  

No 2011.gada 16. līdz 25. novembrim BICEPS organizēja diskusijas Rīgā, Vidzemes reģionā 

Valmierā, Zemgales reģionā Jelgavā, Kurzemes reģionā Saldū un Latgales reģionā 

Daugavpilī par Kohēzijas politikas atbalstāmajām jomām Latvijā pēc 2013. gada. 

Ņemot vērā veiktās priekšizpētes rezultātus, kā arī balstoties uz 2004. – 2006. gada un 2007. 

– 2013. gada plānošanas periodu ES fondu ieviešanas pieredzi, šobrīd VI veic papildus 

Kohēzijas politikas prioritāšu analīze. Analīzes ietvaros izvirzīto atbalstāmo prioritāšu 

saraksts tiks virzīts apstiprināšanai MK 2012.gada pirmajā ceturksnī. 
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Papildus VI ir uzsākusi darbu pie ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda ieviešanas 

sistēmas izstrādes. Ir izveidoti septiņi modeļi ar dažādas institucionālas sadrumstalotības 

pakāpes priekšlikumiem ieviešanas sistēmas izveidei. Modeļi tiks piedāvāti diskusijai, lai 

vienotos par vienu no tiem, izrietoši no apsvēruma, ka nākošajā plānošanas periodā ES fondu 

sistēma ir optimizējama, mazinot administratīvo slogu ES fondu ieviesējiem un tādējādi 

samazinot finanšu un cilvēkresursus, kā rezultātā samazinot administratīvo slogu finansējuma 

saņēmējiem. 

8.2. Plānotie pasākumi/aktivitātes, laika grafiks 

2012.gada janvārī VI sadarbībā ar nozaru ministrijām aktualizēja LR Pozīciju Nr.1 „Par ES 

Kohēzijas politikas regulu priekšlikumiem 2014. – 2020.gada plānošanas periodam, uz kā 

pamata tiks turpināts aizstāvēt Latvijas intereses turpmākajos ES līmeņa pasākumos, 

divpusējās tikšanās.  

2012. gada pirmajā ceturksnī plānots pabeigt ES fondu plānošanas dokumentu sagatavošanai 

nepieciešamo atbalsta jomu identifikāciju un iesniegt MK Informatīvo ziņojumu par ES 

Kohēzijas politikas atbalstāmajām jomām. Secīgi tiks uzsākta ES fondu plānošanas 

dokumentu izstrāde.  

2012.gada pirmajā ceturksnī tiek plānots iesniegt MK apstiprināšanai Koncepciju par ES 

fondu, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un 

zivsaimniecības fonda plānošanas un vadības sistēmu 2014.-2020.gadā. 
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 Secinājumi, paveiktais 2011.gadā un turpmākā rīcība  9.

Kopumā fondu apguve 2011.gadā bijusi lēnāka nekā plānots un maksājumi finansējuma 

saņēmējiem veikti 91,3% apmērā no plānotā. Vissmagnējāk ar finansējuma apguvi veicās 

infrastruktūras projektos, kas pamatā skaidrojams ar problēmām iepirkumu procesā, kā arī 

būtisku cenu sadārdzinājumu. Tāpat vēl joprojām lēns finanšu progress vērojams uz 

inovācijām vērstu un zinātniskajai infrastruktūrai paredzēto aktivitāšu ietvaros. 

Lai risinātu problēmas iepirkumu jomā, VI ir regulāri organizējusi vairākus seminārus 

finansējuma saņēmējiem par iepirkuma jautājumiem, ir izstrādātas IUB vadlīnijas par 

zemsliekšņu iepirkumiem, stiprināta IUB kapacitāte, veikta iepirkuma pārbaužu stiprināšana 

un intensitātes palielināšana, izstrādāta IUB pirmspārbaužu metodika, kā arī uzlabots saīsināto 

termiņu iepirkuma izsludināšanas regulējums. 

Tāpat tika aktīvi risināti arī sadārdzinājumu problēmu jautājumi - ar MK protokollēmumu tika 

noteikts, ka nepamatots izmaksu pieaugums nav atbalstāms un pamatots izmaksu pieaugums 

ir atbalstāms tikai līgumā noteiktajā kārtībā, piemēram, ja iepriekš paredzēta indeksācija. 

Ņemot vērā iepriekšminētās problēmas, 2012.gadam noteikti piesardzīgi mērķi un lielākā 

maksājumu plūsma novirzīta plānošanas perioda beigās. Lai arī 2010. un 2011.gadā faktiskais 

budžeta izlietojums ir apmēram 60% no ministriju sākotnēji plānotā budžeta un maksājumu 

apjoms turpmākajos gados pieaugs, jāsecina, ka pašreizējie budžeta resursi 2013.gadam ir 

pietiekami, savukārt AI prognozes par projektu īstenošanas progresu ir bijušas un turpina būt 

pārāk optimistiskas, tāpēc iestādēm tās būs jāpārskata, sniedzot priekšlikumus kontekstā ar 

2013.gada budžeta gatavošanu.  

Neraugoties uz problēmām maksājumu finansējuma saņēmējiem un attiecīgi arī budžeta 

izdevumu plānošanas fāzē, kad faktiski izmaksāts finansējuma saņēmējiem tiek ievērojami 

mazāk kā tika plānots katra gada sākumā, Padomes Regulā savlaicīga finansējuma apguves 

princips ( n+2/n+3 princips) Latvijā ir nodrošināts, un šobrīd nepastāv risks, ka ES fondu 

finansējums varētu tikt neapgūts. Ņemot vērā faktiski pieprasītā finansējuma apjomu uz 

2011.gada 31.decembri, var secināt, ka jau šobrīd Latvija pārsniedz VSID noteikto minimālo 

noteikto mērķi 2012.gadam. 

Otrajā ceturksnī tiks aktīvi risināts jautājums un izstrādāts rīcības plāns, lai pēc iespējas ātrāk 

atjaunotu maksājumu saņemšanu. VI turpinās aktīvas diskusijas ar EK, skaidrojot sistēmas 

darbības pamatprincipus un veiks atbilstošus sistēmas uzlabojumus, lai pārliecinātu EK par 

sistēmas uzticamību un drošumu. 

Ņemot vērā to, ka atsevišķas AI norādījušas uz nepieciešamību par papildu virssaistību 

uzņemšanos, VI plāno nākamā pārskata perioda ziņojumā informēt MK par iespējam 

uzņemties virssaistības 2012.gadā, izvērtējot to ietekmi uz valsts budžetu. 

Tāpat VI turpina aktīvi gatavoties nākošajam plānošanas periodam. 2012. gada pirmajā 

ceturksnī plānots pabeigt ES fondu plānošanas dokumentu sagatavošanai nepieciešamo 

atbalsta jomu identifikāciju un iesniegt MK Informatīvo ziņojumu par ES Kohēzijas politikas 

atbalstāmajām jomām. Secīgi tiks uzsākta ES fondu plānošanas dokumentu izstrāde, ir sākts 

darbs pie ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda ieviešanas sistēmas izstrādes.  
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Kopumā secināms, ka 2011.gadā VI darījusi visu iespējamo, lai maksimāli veicinātu ES 

fondu ieguldījumu efektīvu novirzīšanu tautsaimniecībā, veicot stingru uzraudzību un finanšu 

disciplīnu. Tāpat veiksmīgi sakārtoti jautājumi, vadīti un mazināti riski, kas apdraudētu 

neatbilstoši veikto izdevumu rašanos vairākās aktivitātēs. 
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