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Kopsavilkums  

Kopumā 2007.-2013.gada plānošanas periodā līdz š.g. 30.jūnijam apstiprināti Eiropas 

Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (turpmāk – ES fondi) projekti par 2 195,8 milj. 

latiem jeb 62,9% no publiskā attiecināmā finansējuma, kas ir kopējais ES fondu un valsts 

budžeta līdzfinansējums, kas tiek novirzīts ES fondu projektu īstenošanai. Noslēgti līgumi par 

2 042,4 milj. latiem (58,5% no publiskā attiecināmā finansējuma). Finansējuma saľēmējiem 

izmaksāti 630,8 milj. latu (18,1% no publiskā attiecināmā finansējuma). 

Analizējot finanšu apguves mērķu izpildi, secināms, ka 2010.gada 2.cetursksnī nav izpildītas 

atbildīgo iestāžu prognozes plānotajām atmaksām finansējuma saľēmējiem (uz 30.06.2010. 

izpildīts 64% no finanšu apguves mērķa). Labāka situācija bija vērojama Eiropas Sociālajā 

fondā (turpmāk – ESF), kur prognožu izpilde bija 114% apmērā, savukārt Eiropas Reģionālās 

attīstības fondā (turpmāk – ERAF) un Kohēzijas fonda (turpmāk – KF) ietvaros ministrijas 

sākotnēji noteiktos plānus pildījušas tikai par 42% un 66% attiecīgi. Finanšu ministrija 

sadarbībā ar atbildīgajām iestādēm ir identificējusi problēmas, kas saistītas ar šo prognožu 

neizpildi un ir aicinājusi ministrijas operatīvai rīcībai nodrošināt finansējuma apguvi un 

informēt par nepieciešamību pārstrukturēt valsts budžeta līdzekļus vai veikt citus pasākumus 

situācijas uzlabošanā. 

Uzľemoties papildu 100 milj. latu budžeta saistības 2010.gadā ES fondu projektu ieviešanai, 

Finanšu ministrija izstrādāja jaunus finanšu apguves mērķus nozaru ministrijām 2010.gadam. 

Tādejādi ministrijām vēl vairāk jāveicina projektu īstenošana un maksājumu veikšana ES 

fondu finansējuma saľēmējiem gada otrajā pusē, jo līdz 2010.gada beigām finansējuma 

saľēmējiem vēl atmaksājami 376,4 milj. latu jeb 82% no finanšu apguves mērķa. ES fondu 

finansējuma. Finanšu ministrija uzskata, ka, lai arī šobrīd finanšu mērķu izpilde atpaliek no 

plānotā, ľemot vērā iepriekšējo gadu pieredzi, vislielākais atmaksu apjoms finansējuma 

saľēmējiem ir sagaidāms tieši gada nogalē. Finanšu ministrija ir saľēmusi atbildīgo iestāžu 

apliecinājumus, ka pieejamos budžeta līdzekļus vēl joprojām plānots apgūt pilnā apmērā, 

nodrošinot finanšu apguves mērķu izpildi.  

 

Lai arī pārskata periodā noteikto finanšu apguves mērķu izpilde nav bijusi pārliecinoša, ir 

turpinājies darbs pie ES fondu ieviešanas, daudz paveikts bezdarba mazināšanas un 

nodarbinātības veicināšanas jomā, lai nodrošinātu apmācības, pārkvalifikācijas un citus darba 

tirgus aktivizēšanas pasākumus tādā veidā un apjomā, kas atbilst situācijai darba tirgū. 

Nozīmīgs  atbalsts sniegts sabiedrībai derīgu darbu veikšanā jeb t.s. „simts latu stipendijas 

programmā”, kurā aptverti  vairāk nekā  18,9 tūkst. bezdarbnieku visā Latvijā, turpinājusies 

vairāku zinātnes un inovāciju atbalsta pasākumu īstenošana un to aktivitāšu īstenošana, kas 

vērstas uz tehnoloģiju pārneses un izgudrojumu komercializācijas veicināšanu ar mērķi 

nodrošināt pētniecības un uzľēmējdarbības sektoru sadarbību jaunu, konkurētspējīgu un tirgū 

pieprasītu produktu un tehnoloģiju vai pakalpojumu izstrādei. Joprojām būtiska loma 

ekonomikas atveseļošanā ir finanšu pieejamībai, kas realizēta ES fondu finanšu instrumentu 

ietvaros.  
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Saskaľā ar Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) lēmumu 2.2.1.3.aktivitātes ietvaros SIA 

„Latvijas Garantiju aģentūra” turpmāk vairs nepiešķirs atbalstu uzľēmumiem, kuri nonākuši 

grūtībās Kopienas 2004.gada 10.oktobra Pamatnostādnes par valsts atbalstu grūtībās 

nonākušu uzľēmumu glābšanai un pārstrukturēšanai izpratnē. Taču šis lēmums neietekmē 

SIA „Latvijas Garantiju aģentūra” darbību, proti, saimnieciskās darbības veicēji joprojām var 

saľemt līdz šim SIA „Latvijas Garantiju aģentūra” sniegtās garantijas par šādiem finanšu 

pakalpojumiem – aizdevums investīciju veikšanai, apgrozāmo līdzekļu aizdevums, finanšu 

līzings, faktorings. Sarunas ar EK par nepieciešamību apstiprināt grozījumus darbības 

programmā „Uzľēmējdarbība un inovācijas”, kas paredz palielināt finansējumu 

2.2.1.3.aktivitātes ietvaros no 20 līdz 60,5 milj. latu joprojām turpinās. 

Ir panākta konceptuāla vienošanās par Izglītības un zinātnes ministrijas pārziľā esošās 

2.1.1.3.1.apakšaktivitātes "Zinātnes infrastruktūras attīstība" ieviešanu, proti, apakšaktivitāte 

tiks īstenota 2 kārtās - 1.atlases kārta būs ierobežota, tās ietvaros tiks īstenoti ar 

komercdarbības atbalstu nesaistīti projekti, kā arī kombinēta atbalsta veida projekti, 2.atlases 

kārta būs atklāta, tās ietvaros tiks īstenoti komercdarbības atbalsta projekti. Katras atlases 

kārtas ietvaros tiks izstrādāta projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju kopa, kā arī atsevišķi 

Ministru kabineta noteikumi, kas regulēs tās īstenošanu.  

Latvija ir iesniegusi EK visus noslēguma dokumentus par 2004.-2006. gada plānošanas 

perioda Eiropas Savienības (turpmāk – ES) struktūrfondu programmu, lai saľemtu 

programmas noslēguma maksājumu (5% no struktūrfondu piešķīruma, kas Latvijai būtu 22 

milj. latu). 

Galvenie izaicinājumi nākamajā pārskata periodā ir saistīti ar ievērojami lielāku ES fondu 

finanšu apguves mērķu sasniegšanu. Finanšu ministrija strikti uzraudzīs ES fondu ieviešanu, 

vērtējot noteiktos un ar atbildīgajām iestādēm saskaľotos finanšu apguves mērķus, to 

neizpildes gadījumā rosinot korektīvus pasākumus. 
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1. Finansējuma apguves mērķu izpilde 

Lai nodrošinātu efektīvu un savlaicīgu ES fondu apguvi, Finanšu ministrija sadarbībā ar ES 

fondu vadībā iesaistītajām atbildīgajām institūcijām ir izstrādājusi detālu ES fondu 

finansējuma apguves plānu jeb finanšu apguves mērķus. Finanšu apguves mērķi ir veidoti 

ambiciozi ar nolūku ES fondu finansējumu novirzīt tautsaimniecības attīstībai laikā, kad tas 

visvairāk ir nepieciešams.  

Šie apguves mērķi kopumā ir augstāki nekā saistības, ko Latvija uzľēmusies  Saprašanās 

memorandā starp Latvijas Republiku un Eiropas Kopienu - 2010.gada laikā ES fondu 

finansējuma saľēmējiem izmaksāt 380,9 milj. latu ES fondu finansējuma. 

Kopumā ES fondiem 2010.gadā ir pieejami 540 milj. latu,
1
 no kuriem 100 milj. latu ir papildu 

finansējums, kas piešķirts ar valdības š.g. 8.jūnija lēmumu pēc attiecīgās vienošanās ar 

starptautiskajiem aizdevējiem.  No minētajiem 540 milj. latu š.g. pirmajā pusgadā tika 

izlietoti 20%. Vērtējot valsts budžeta izdevumu plāna izpildi pārskata periodā, jāatzīmē 

pozitīva dinamika (no 73% uz š.g. marta beigām līdz 95% uz š.g. 30.jūniju), taču situācijas 

uzlabošanās daļēji panākta, veicot finansējuma pārplānošanu uz gada otro pusi, nevis būtiski 

palielinot maksājumu apjomu.  

Analizējot finanšu apguves mērķu izpildi, secināms, ka 2010.gada 2.cetursksnī nav izpildītas 

atbildīgo iestāžu prognozes plānotajām atmaksām finansējuma saľēmējiem (skat. 1.pielikumu 

„Finanšu apguves mērķa un prognožu izpilde līdz 2010.gada 30.jūnijam” un 2.pielikumu 

„2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu apguve fondu un aktivitāšu griezumā (uz 

30.06.2010., salīdzinot ar 31.03.2010.)”. Labāka situācija bija vērojama ESF, kur prognožu 

izpilde bija 114% apmērā, savukārt ERAF un KF ministrijas sākotnēji noteiktos plānus 

pildījušas tikai par 43% un 68% attiecīgi (skat. grafiku Nr.1). 

Grafiks Nr.1 „Saistību pret Saprašanās memorandu izpilde un finanšu apguves mērķu 

sasniegšana dalījumā pa fondiem; milj.LVL, % no saistībām 2010.gadā” 

 

                                                 
1
 Dati ir uz 04.08.2010., t.sk. ľemot vērā pēdējo Finanšu ministrijas 30.07.2010. rīkojumu Nr.434, ar kuru tika 

palielināta ārvalstu finanšu palīdzība Satiksmes ministrijas pārziľā esošajām aktivitātēm.   
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ESF ietvaros tiek prognozēta 2010.gada Saprašanās memorandā noteiktā mērķa izpilde. 

Analizējot ministriju veiktos maksājumus finansējuma saľēmējiem uz 30.06.2010. un 

prognozēto apjomu, kopējā izpilde par 14,4% pārsniedz plānoto. Detālu attēlojumu skat. 

grafikā Nr.2 un 1.pielikumā "Finanšu apguves mērķa un prognožu izpilde līdz 2010.gada 

30.jūnijam". 

 

Grafiks Nr.2 „ESF finanšu apguves mērķu sasniegšana 2010.gada 1.pusgadā dalījumā pa 

atbildīgajām iestādēm; milj.LVL, % no finanšu apguves mērķa”  

 
 

ERAF ietvaros vislabākā prognožu izpilde š.g. jūnijā ir Labklājības ministrijai (81%), 

Izglītības un zinātnes ministrijai (72%), Finanšu ministrijai (71%), savukārt vissliktākā ir 
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Ekonomikas ministrijai (35%), Satiksmes ministrijai (38%), Vides ministrijai (41%), 

Reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministrijai (42%) un Veselības ministrijai (45%). 

Detālu informāciju skat. grafikā Nr.3 un 1.pielikumā "Finanšu apguves mērķa un prognožu 

izpilde līdz 2010.gada 30.jūnijam". 

 

Grafiks Nr.3 „ERAF finanšu apguves mērķu sasniegšana 2010.gada 1.pusgadā dalījumā pa 

atbildīgajām iestādēm; milj.LVL, % no finanšu apguves mērķa” 

 

 

 

Kā redzams grafikā Nr.4, KF ietvaros vislabākā prognožu izpilde līdz š.g. 30.jūnijam ir 

Satiksmes ministrijai (84%), savukārt vissliktākā ir Ekonomikas ministrijai (0%). Ľemot vērā, 

ka no visiem ES fondiem tieši KF ietvaros pastāv risks Saprašanās memorandā noteiktā 

mērķa neizpildei, Finanšu ministrija aicina atbildīgās iestādes apgūt pieejamo valsts budžeta 

finansējumu pilnā apmērā, kā arī iespējamos valsts budžeta līdzekļu ietaupījumus citu 

aktivitāšu ietvaros prioritāri izmantot KF projektu finansēšanai. 

 



 

FMzino_11082010_ES_fondi; Informatīvais ziľojums par ārvalstu finanšu resursu (ES struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu 

instrumenta un Latvijas–Šveices sadarbības programmas) apguvi līdz 2010.gada 30.jūnijam 

9 

 

Grafiks Nr.4 „KF finanšu apguves mērķu sasniegšana 2010.gada 1.pusgadā dalījumā pa 

atbildīgajām iestādēm; milj.LVL, % no finanšu apguves mērķa” 

 

Finanšu ministrija, uzraugot augstāk minēto saistību izpildi un sekmējot pēc iespējas ātrāku 

valsts budžeta līdzekļu atgriešanu, ir noteikusi savus finanšu apguves mērķus atbildīgajām 

iestādēm, kas ir ievērojami lielāki, nekā Saprašanās memorandā noteiktie kopējie mērķi, 

ľemot vērā nozaru ministriju maksājumu prognozes un pieejamos valsts budžeta resursus. Tā 

kā 2010.gada budžeta resursi ir pietiekoši, lai izpildītu gan Sadarbības memorandā noteiktos 

mērķus, gan nodrošinātu finansējumu visu plānoto maksājumu veikšanai ES fondu 

finansējuma saľēmējiem 2010.gadā, Finanšu ministrija strikti uzraudzīs ES fondu ieviešanu, 

vērtējot noteiktos un ar atbildīgajām iestādēm saskaľotos finanšu apguves mērķus, to 

neizpildes gadījumā rosinot finanšu pārdales gan starp aktivitātēm, gan nozaru ministrijām. 

Analizējot ievērojamās novirzes no finanšu apguves plāna, secināms, ka lielākā daļa problēmu 

ir horizontālas visām ministrijām: 

 Iepirkuma dokumentācija bieži vien tiek sagatavota nekvalitatīvi, kas ievērojami kavē 

iepirkumu procesu, kā arī turpmāko projekta ieviešanas gaitu un maksājumu veikšanu 

finansējuma saľēmējam; 

 Rodas ietaupījumi projektu ietvaros izmaksu samazināšanās dēļ; 

 Daudzi finansējuma saľēmēji pēc projektu apstiprināšanas neatnāk noslēgt līgumus, jo 

vairs nevar nodrošināt projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu vai ir 

saskārušies ar citiem šķēršļiem; 

 Esošie līgumi tiek lauzti, jo nevar nodrošināt sākotnēji paredzētā projekta īstenošanu; 

 Iepriekš paredzētais avanss projekta ietvaros netiek pieprasīts plānotā apjomā; 
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 Finansējuma saľēmēji regulāri groza finanšu plānus, paredzot izdevumus un tādejādi 

arī maksājumus finansējuma saľēmējiem vēlākos mēnešos nekā sākotnēji paredzēts. 

Lai arī Finanšu ministrija uzskata, ka identificētās problēmas ir saprotamas, tomēr nozaru 

ministrijas neľem vērā uzkrāto pieredzi par iespējamo projektu atbirumu īstenošanas gaitā un 

sniedz visoptimistiskākās prognozes maksājumu veikšanai finansējuma saľēmējiem, tāpat 

netiek pietiekami labi un kvalitatīvi izsvērti nepieciešamie budžeta resursi maksājumu 

veikšanai finansējuma saľēmējiem. Finanšu ministrijai ir pamatotas šaubas par to, vai 

problēmas tiek pietiekoši operatīvi risinātas, līdz ar to, gan darba līmenī, gan valsts sekretāru 

un valdības līmenī ministrijas ir aicinātas nodrošināt savlaicīgu finansējuma apguvi, kā arī 

nekavējoties informēt par nepieciešamību pārstrukturēt valsts budžeta līdzekļus vai veikt citus 

pasākumus, t.sk. disciplinējot un ciešāk sadarbojoties ar finansējuma saľēmējiem. 

 

1.1. 2010.gada 2.pusgada finanšu apguves mērķi 

Lai pēc iespējas kāpinātu ES fondu apguves tempu un veicinātu pēc iespējas lielāku 

finansējuma atdevi un atgriešanu valsts budžeta ieľēmumos (kā atmaksas no EK un kā 

nodokļu ieľēmumi), š.g. 8.jūnijā Ministru kabineta sēdē tika atbalstīts Finanšu ministrijas 

sagatavotais Ministru kabineta protokollēmums par 100 milj. latu palielināt likumā „Par valsts 

budžetu 2010.gadam” noteikto finansējumu 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu 

projektiem. 

Grafiks Nr.5 „Jaunā 2010.gada finanšu apguves mērķa izpilde; milj. LVL” 

 
 

Uzľemoties šīs papildu saistības, Finanšu ministrija izstrādāja jaunus finanšu apguves mērķus 

2010.gadam (skat. grafiku Nr.5). Aprēķini tika veikti, pamatojoties uz atbildīgajām iestādēm 

pieejamo valsts budžeta finansējumu, ľemot vērā līdzfinansējuma likmi katrā aktivitātē, kā arī 

atsevišķos gadījumos koriģējot datus sakarā ar plānošanas kļūdām iepriekšējās sagatavotajās 

prognozēs. Aprēķini par maksājumiem valsts budžeta iestāžu īstenojamo projektu ietvaros 

tika balstīti uz pieľēmumiem, ka iestādes vairumā gadījumā šogad iesniegs maksājuma 

pieprasījumu par vismaz 9 mēnešos izlietoto finansējumu. 
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Šie mērķi, kuru aprēķinā tika ľemts vērā papildu 100 milj.latu finansējums (projektiem, par 

kuru īstenošanu jau bija noslēgti līgumi, apstiprinātiem projektiem, un projektiem, kuri 

atradās vēl vērtēšanā) tika paaugstināti par 49,3 milj. latu. Ľemot vērā papildus piešķirtos 

finanšu līdzekļus, Finanšu ministrija ir noteikusi, ka līdz 2010.gada beigām finansējuma 

saľēmējiem vēl atmaksājami 376,4 milj. latu ES fondu finansējuma. Tomēr jāatzīmē, ka šie 

mērķi nākamajā pārskata periodā tiks precizēti atbilstoši faktiskajām budžeta pārdalēm, un 

saskaľoti ar ES fondu vadībā iesaistītajā institūcijām. 

Finanšu ministrija uzskata, ka, lai arī šobrīd finanšu mērķu izpilde atpaliek no plānotā, ľemto 

vērā iepriekšējo gadu pieredzi, vislielākais atmaksu apjoms finansējuma saľēmējiem ir 

sagaidāms tieši gada nogalē, kas ļauj cerēt par pozitīvu finanšu apguves mērķu izpildi. 

Detalizētu informāciju par noteiktajiem finanšu apguves mērķiem ministriju griezumā skat. 

grafikā Nr. 6. 

Grafiks Nr.6 „Jaunā 2010.gada finanšu apguves mērķa izpilde ministriju griezumā; milj. 

LVL” 
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2. Plānošanas dokumentu grozījumi 

Kohēzijas politikas investīcijas ir būtiskas, līdz ar to ir svarīgi, kurās jomās un kādos veidos 

investīcijas nonāk ekonomikā. Līdz ar to, lai nodrošinātu efektīvu un operatīvu ES fondu 

apguvi, kā arī lai reaģētu uz pārmaiľām sociāli ekonomiskajā situācijā valstī un nozaru 

politikās, nozaru ministrijas un Finanšu ministrija ir veikušas nepieciešamos grozījumus 

plānošanas dokumentos – darbības programmās un darbības programmas papildinājumos.  

2.1. Darbības programma „Cilvēkresursi un nodarbinātība” un tās 

papildinājums 

1. Š.g. 7.aprīlī ar Ministru kabineta rīkojumu Nr.190 veikti šādi grozījumi darbības 

programmas papildinājumā: 

a) lai nodrošinātu projektu īstenošanas kvalitāti un atbalstītu Latvijas eksportspējīgās 

un augsti tehnoloģiskās nozares, Ekonomikas ministrija rosināja 1.3.1.1.1.aktivitātē 

„Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts 

partnerībās organizētām apmācībām” noteikt, ka projekta iesniedzēji aktivitātes 

ietvaros var būt biedrības, kas ir Latvijas darba devēju organizāciju apvienība, 

biedrība, kas ir Eiropas Tirdzniecības kameru apvienības biedrs vai biedrība, kura 

pārstāv apstrādes rūpniecības, informāciju tehnoloģiju  un telekomunikāciju, 

zinātniskās pētniecības, radošās industrijas, transporta un sakaru, izmitināšanas vai 

automobiļu tirdzniecības un remonta nozares saimnieciskās darbības veicējus. 

Tādējādi tiek samazināts administratīvais slogs katram uzľēmumam atsevišķi, jo 

apmācības realizē centralizēti un nozaru asociāciju administratīvā kapacitāte ir lielāka 

šādu projektu īstenošanā. 

b) tika precizēts maksimālais projektam pieļaujamais ESF finansējuma apjoms 

1.3.1.1.1.aktivitātē „Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas 

veicināšanai - atbalsts partnerībās organizētām apmācībām” 1 milj. latu (iepriekš 

500 tūkst. latu) un 1.3.1.1.4.aktivitātē „Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu 

konkurētspējas veicināšanai – atbalsts komersantu individuāli organizētām 

apmācībām” minimālais projektam pieļaujamais  ESF finansējuma apjoms ir 30 tūkst. 

latu (iepriekš nebija noteikts), lai tiktu īstenoti apjomīgāki projekti, viena projekta 

ietvaros apmācot vairākus desmitus darbinieku. 

2. 2010.gada 21.maijā ar Ministru kabineta rīkojumu Nr.285 veikti šādi grozījumi darbības 

programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājumā: 

a) 1.3.1.5.aktivitātes „Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas 

atbalsts” pirmās kārtas ietvaros palielināta valsts budžeta līdzfinansējuma daļa 

13,1 milj. latu apmērā, lai nodrošinātu Sociālās drošības tīkla stratēģijas pasākuma 

„Darba praktizēšanas ar stipendiju” īstenošanu. Lai nodrošinātu atbalstu bez iztikas 

līdzekļiem palikušajiem bezdarbniekiem, Labklājības ministrija rosināja piesaistīt 

papildu finansējumu 2010.gadā 13,1 milj. latu apmērā (un papildus uzľemoties 

finanšu saistības 4, 6 milj. latu apmērā pasākuma īstenošanai 2011.gadā pārejošo 

projekta aktivitāšu apmaksai), no jauna izveidojot 23 000 darba praktizēšanas vietas. 
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b) lai nodrošinātu apmācības pakalpojuma pieejamību bezdarbniekiem un darba 

meklētājiem, palielināts 1.3.1.1.3.apakšaktivitātes „Bezdarbnieku un darba meklētāju 

apmācība” 2.kārtas projekta finansējums, to palielinot par 997,1 tūkst. latu 

(finansējums pārdalīts no 1.3.1.1.5.apakšaktivitātes „Atbalsts bezdarba riskam 

pakļauto personu apmācībai”). 

2.2. Darbības programma „Uzņēmējdarbība un inovācijas” un tās 

papildinājums  

Pārskata periodā grozījumi darbības programmā vai tās papildinājumā nav veikti. 

2.2.1. Garantijas komersantu konkurētspējas uzlabošanai 

Finanšu ministrija vērš uzmanību ka Latvijas puse joprojām gaida lēmumu no EK par 

grozījumu apstiprināšanu/neapstiprināšanu darbības programmā „Uzľēmējdarbība un 

inovācijas”, kas tika nosūtīti Eiropas Komisijai 2009.gada 30.oktobrī un cita starpā  paredzēja 

finansējuma palielinājumu 2.2.1.3.aktivitātes „Garantijas komersantu konkurētspējas 

uzlabošanai” (turpmāk – 2.2.1.3.aktivitāte) ietvaros no 20 milj. latiem līdz 60,5 milj. latiem. 

Astoľu mēnešu laikā EK lēmumu joprojām nav pieľēmusi, lai arī Padomes 2006. gada 

11.jūlija regulas (EK) Nr.1083/2006 33.panta 2.punkts nosaka, ka „lēmumu par lūgumu grozīt 

darbības programmu Komisija pieľem cik drīz vien iespējams, bet ne vēlāk kā trīs mēnešus 

pēc tam, kad dalībvalsts to oficiāli iesniegusi”. 

Latvijas puse pieļauj, ka kavēšanās ar grozījumu apstiprināšanu ir saistīta ar EK un Latvijas 

puses atšķirīgo izpratni par 2.2.1.3.aktivitātes ietvaros izsniegto garantiju atbilstību EK 

2006.gada 8.decembra regulas Nr.1828/2006 45.pantam, proti, ka (1) ieguldījumus nedrīkst 

veikt grūtībās nonākušos uzľēmumos Kopienas 2004.gada 10.oktobra Pamatnostādľu par 

valsts atbalstu grūtībās nonākušu uzľēmumu glābšanai un pārstrukturēšanai nozīmē, kā arī 

attiecībā uz (2) 45.pantā ietvertā jēdziena ‘expansion’ (paplašināšanās) interpretāciju. 

Tādējādi, balstoties uz potenciālo neattiecināmību līdz šim izsniegtajām garantijām, EK 

nelemj par grozījumu priekšlikumu darbības programmā „Uzľēmējdarbība un inovācijas”.  

Garantijas 2.2.1.3.aktivitātes „Garantijas komersantu konkurētspējas uzlabošanai” ietvaros 

tiek izsniegtas saskaľā ar valsts atbalsta programmu – Ministru kabineta 2009.gada 24.marta 

noteikumiem Nr.269 „Noteikumi par garantijām komersantu un atbilstošu lauksaimniecības 

pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību konkurētspējas uzlabošanai”, kas tika saskaľota ar EK 

(2009.gada 20.marta vēstule Nr.D/1653). Valsts atbalsts šo noteikumu ietvaros tiek sniegts 

saskaľā ar Kopienas pagaidu shēmu, lai veicinātu piekļuvi finansējumam pašreizējās finanšu 

un ekonomiskās krīzes apstākļos (turpmāk – Pagaidu shēma), kas ļauj piešķirt atbalstu 

uzľēmumiem, kuri 2008.gada 1.jūlijā nebija nonākuši grūtībās, bet globālās finanšu un 

ekonomiskās krīzes rezultātā nonāca grūtībās vēlāk. Savukārt EK regulas Nr.1828/2006 

45.pants, cita starpā, nosaka, ka „Minētie instrumenti (ar to domāts finanšu vadības 

instrumenti, piemēram, aizdevumi, garantijas u.c.) nedrīkst veikt ieguldījumus grūtībās 

nonākušos uzľēmumos Kopienas 2004.gada 10.oktobra Pamatnostādnes par valsts atbalstu 

grūtībās nonākušu uzľēmumu glābšanai un pārstrukturēšanai nozīmē.”.  
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Tāpat saskaľā ar valsts atbalsta programmu garantijas tiek sniegtas arī komersantiem par 

spēkā esošām finanšu saistībām (pamatsummas atmaksa ir atlikta vismaz uz gadu, bet ne 

vairāk kā uz diviem gadiem, kas tiek minēts arī komersantu iesniegtajā dokumentācijā). EK 

norāda, ka arī šo garantiju sniegšana nav saskaľā ar EK 2006.gada 8.decembra regulas 

Nr.1828/2006 45.pantu, kas nosaka, ka „Finanšu vadības instrumenti, kas nav līdzdalības 

fondi un pilsētu attīstības fondi, veic ieguldījumus uzľēmumos, galvenokārt mazajos un 

vidējos uzľēmumos. Šādus ieguldījumus var veikt tikai uzľēmuma dibināšanas laikā, darbības 

sākumā, arī kapitāla veidošanas laikā vai šādu uzľēmumu paplašināšanas laikā, un tikai tādās 

darbībās, ko finansēšanas vadības instrumentu pārvaldnieki uzskata par potenciāli ekonomiski 

dzīvotspējīgām”. Proti, garantiju sniegšana komersantiem par spēkā esošām saistībām EK 

traktējumā netiek uzskatīta par „paplašināšanos‟ EK 2006.gada 8.decembra regulas 

Nr.1828/2006 45.panta izpratnē. Savukārt Latvijas puse uzskata, ka kredīta (investīciju vai 

finanšu līzinga) pamatsummas atmaksas atlikšana ļauj komersantam pārstrukturēt savu 

darbību (kas tiek minēts arī komersantu iesniegtajos biznesa plānos). Tādējādi tiek atbrīvota 

daļa resursu, kurus var izmantot ražošanas attīstībai/pārstrukturēšanai, jaunu noieta tirgu 

meklēšanai. Protams, šādas garantijas piešķiršana negarantē, ka komersantam izdosies atrast 

jaunus produkcijas noieta tirgus, analogi, kā tas ir Ekonomikas ministrijas īstenotās darbības 

programmas 2.3.1.1.1.aktivitātes „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings” ietvaros – tas, 

ka komersants piedalās izstādē, negarantē viľam jaunu līgumu par produkcijas noietu 

slēgšanu. 

Š.g. 28.jūlijā Briselē, tiekoties Latvijas un EK pārstāvjiem, tika nolemts: 

1) Atsaukt 2009.gada 30.oktobrī EK iesniegtos grozījumus darbības programmā un 

iesniegt EK konsolidēto darbības programmas redakciju, kurā ir iekļauti gan 2009.gada 

30.oktobrī iesniegtajā redakcijā iekļautie grozījumi, gan 2010.gada 8.februārī Eiropas 

Savienības fondu uzraudzības komitejā rakstiskās procedūras veidā apstiprinātie grozījumi 

darbības programmā (lēmuma Nr. L-2010/4);  

2) Izsniegto garantiju, kas ir izsniegtas komersantiem, kuri bija nonākuši grūtībās 

garantijas izsniegšanas brīdī, apjomu attiecināt pret to SIA „Latvijas Garantiju aģentūra” 

pamatkapitāla daļu, kas nav piešķirta 2007.-2013.gada ES fondu plānošanas perioda ietvaros 

darbības programmas 2.2.1.3.aktivitātes īstenošanai. 

2.2.2. Zinātnes infrastruktūras attīstība 

Saprašanās memorandā (otrais papildinājums), kas parakstīts starp Latvijas Republiku un ES 

un stājas spēkā 2009.gada 25.februārī, Latvijai ir uzdots līdz 2010.gada aprīļa beigām veikt 

pasākumus, lai apstiprinātu visus nepieciešamos noteikumus saistībā ar ERAF finansējumu 

pētniecības un tehnoloģiju attīstības aktivitātēm visam darbības laikam līdz 2013.gadam, un 

līdz 2010.gada beigām sākt parakstīt projekta līgumus, īstenojot tos 2011.gadā. Ja 2010.gadā 

tiks panākta vienošanās ar EK un Starptautisko valūtas fondu par papildu finansējumu ES 

finansētajiem projektiem, pētniecības un tehnoloģiju attīstības projektiem ir jāpiešķir 

visaugstākā prioritāte un tie ir jāuzsāk bez kavēšanās. 
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Finanšu ministrija vērš uzmanību, ka Izglītības un zinātnes ministrija nav izpildījusi 

Saprašanās memorandā noteiktās prasības un nav noteiktajā termiľā izstrādājusi un iesniegusi 

apstiprināšanai Ministru kabinetā noteikumus, kas noteiktu kārtību, kādā īsteno darbības 

programmas „Uzľēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1.prioritātes „Zinātne un 

inovācijas” 2.1.1.pasākuma „Zinātne, pētniecība un attīstība” 2.1.1.3.aktivitātes „Zinātnes un 

pētniecības infrastruktūras attīstība” 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras 

attīstība” (turpmāk – 2.1.1.3.1.aktivitāte) ieviešanu. 

2.1.1.3.1.aktivitātes īstenošanas nosacījumi ir pārrunāti gan starpministriju (starpinstitūciju) 

saskaľošanas sanāksmē š.g.12.jūlijā, gan vairākās citās sanāksmēs (piemēram, š.g.23.jūlijā un 

5.augustā). 

Vienošanās starp Finanšu ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju, cita starpā, paredz: 

1) 2.1.1.3.1.aktivitāti organizēt divās projektu iesniegumu atlases kārtās, pirmajā kārtā 

(ierobežota projektu iesniegumu atlase) atbalstu paredzot ar komercdarbību 

nesaistītiem projektiem un kombinēta atbalsta veida projektiem, otrajā (atklāta 

projektu iesniegumu atlase) – komercdarbības atbalsta projektiem. 

2) Izstrādāt Ministru kabineta noteikumus katrai projektu iesniegumu atlases kārtai 

atsevišķi, paredzot iespēju kā finansējuma saľēmēju komercdarbības atbalsta projekta 

gadījumā noteikt komersantu, kā arī precizējot apstiprināto projektu iesniegumu 

vērtēšanas kritēriju kopu un izstrādājot jaunu – komercdarbības atbalsta projektu 

vērtēšanai. 

3) Izsludināt uzsaukumus 2.1.1.3.1.aktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” ietvaros 

š.g. decembrī. 

2.3. Darbības programma „Infrastruktūra un pakalpojumi” un tās 

papildinājums 

1. Ar Ministru kabineta 2010.gada 24.februāra rīkojumu Nr.94 „Grozījumi darbības 

programmā „Infrastruktūra un pakalpojumi”” apstiprinātie grozījumi darbības programmā EK 

tika iesniegti apstiprināšanai š.g. 23.februārī, par kuriem EK līdz š.g. 30.jūnijam nav 

pieľēmusi lēmumu. 

Grozījumi ietver finanšu pārdales, novirzot līdzekļus tām ES struktūrfondu un KF aktivitātēm, 

kurām ir tiešākā ietekme uz ekonomikas atveseļošanās sekmēšanu (energoefektivitātes 

pasākumiem, kā arī atbalstam uzľēmējdarbības un novadu pašvaldību kompleksai attīstībai), 

ľemot vērā globālās ekonomiskās krīzes radītās sociālekonomiskās pārmaiľas Latvijas 

tautsaimniecībā un centienus pielāgoties jaunajiem apstākļiem, apzinoties ES struktūrfondus 

un KF kā nozīmīgāko instrumentu krīzes pārvarēšanā. 

2. Ar Ministru kabineta 2010.gada 9.aprīļa rīkojumu Nr.202 apstiprināti grozījumi darbības 

programmas papildinājumā, kas paredz: 
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a) Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra pārľem Būvniecības, enerģētikas un mājokļu 

valsts aģentūras kā sadarbības iestādes funkcijas Ekonomikas ministrijas pārziľā 

esošajās aktivitātēs, sākot ar 2010.gada 1.maiju (Ministru kabineta 2009.gada 29.maija 

rīkojums Nr.353 „Par Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūras 

likvidāciju”), lai nodrošinātu pēc iespējas ātrāku valsts pārvaldes institucionālās 

sistēmas pilnveidošanu un darbības efektivitāti; 

b) palielināt 3.5.2.2.aktivitātes „Atjaunojamo energoresursu izmantojošu koģenerācijas 

elektrostaciju attīstība” minimālo ES fondu un KF fonda finansējuma apjomu vienam 

projektam līdz 106,0 tūkst. latu, lai nodrošinātu demarkāciju ES struktūrfondu un KF 

projektu iesniegumu konkursos ar Zemkopības ministrijas pārziľā esošā pasākuma 

„Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros atbalstāmajām darbībām.  

3. Ar Ministru kabineta 2010.gada 1.jūnija rīkojumu Nr.298 apstiprināti grozījumi darbības 

programmas papildinājumā, kas paredz: 

a) noteikt 3.4.3.2.aktivitātes „Sociālekonomiski nozīmīgu kultūras mantojuma objektu 

atjaunošana” projektu iesniegumu atlases veidu no ierobežotas uz atklātu, saskaľā ar 

lēmumu, kas pieľemts Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa sēdē „Par Eiropas 

Savienības struktūrfondu un KF aktivitātēm, kuru īstenošana papildus izvērtējama 

saistībā ar ekonomisko situāciju valstī” (Nr.23, 47.§ 1.10.apakšpunkts), lai 

nodrošinātu efektīvāku 3.4.3.2.aktivitātes ieviešanu un ERAF apgūšanu;  

b) pārdalīt 3.4.2.1.aktivitātes „Nacionālas nozīmes tūrisma produktu attīstība” ERAF 

finansējumu 2,0 milj. latu apmērā uz 3.4.3.3.aktivitāti „Atbalsts kultūras pieminekļu 

privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla 

efektīvā izmantošanā” (turpmāk – 3.4.3.3.aktivitāte), lai nodrošinātu pietiekamu 

ERAF līdzfinansējumu potenciālajiem 3.4.3.3.aktivitātes finansējuma saľēmējiem. 

4. Ar Ministru kabineta 2010.gada 18.jūnija rīkojumu Nr.342 apstiprināti grozījumi darbības 

programmas papildinājumā, kas paredz: 

a) Veselības norēķinu centrs pārľem Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūras 

kā sadarbības iestādes funkcijas Veselības ministrijas pārziľā esošajās aktivitātēs, 

sākot ar 2009.gada 1.oktobri (Ministru kabineta 2009.gada 29.septembra rīkojums 

Nr.509 „Par Veselības ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu 

reorganizāciju”), lai nodrošinātu pēc iespējas ātrāku valsts pārvaldes institucionālās 

sistēmas pilnveidošanu un darbības efektivitāti; 

b) palielināt 3.1.5.3.1.apakšaktivitātes „Stacionārās veselības aprūpes attīstība”  

(turpmāk – 3.1.5.3.1.apakšaktivitāte) maksimālo projekta attiecināmo izmaksu apjomu 

no 10,5 milj. latu  līdz 21,1 milj. latu, lai nodrošinātu efektīvāku no ERAF 

līdzfinansētās 3.1.5.3.1.apakšaktivitātes ieviešanu, ľemot vērā veselības reformas 

rezultātā apvienojamo stacionāro veselības aprūpes iestāžu skaitu. Maksimālais viena 

projekta finansējuma apjoms noteikts, ľemot vērā, ka saskaľā ar veselības reformas 

rezultātā plānoto austrumu un rietumu slimnīcu apvienību izveidi Rīgā, daļa sākotnēji 

plānoto centra apvienības slimnīcu tiks pievienotas austrumu slimnīcai, tādējādi 
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maksimālais iespējamais viena projekta attiecināmo izmaksu apjoms var sasniegt 21,1 

milj. latu. 

 

3. 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu 
ieviešanas progresa analīze 

 

Analizējot ES fonda finansējuma izlietojumu ir svarīgi ľemt vērā ne tikai ES fondu 

finansējumu, bet visu ES fondu projektiem paredzētā publiskā finansējuma apguvi, tāpēc 

Finanšu ministrija šajā informatīvā ziľojumā sadaļā informē par ES fondu ieviešanas  statusu, 

analizējot visa publisko finansējuma (kas ietver sevī gan ES fondu, gan nacionālo publisko 

līdzfinansējumu) izlietojumu visos nozarēs, kurās tiek  investēti ES fondu  līdzekļi.  

3.1. Darbības programma „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 

Līdz 30.06.2010. procentuāli vislielākais progress apstiprināto projektu un noslēgto līgumu 

ietvaros vērojams izglītības jomā prioritātē „Augstākā izglītība un zinātne” un prioritātē 

„Izglītība un prasmes”, kur noslēgti līgumi par attiecīgi 88,3% un 82,1% no prioritātēm 

piešķirtā ES fondu finansējuma. Informāciju par finansējuma apguvi skat. 3.pielikumā 

„2007.-2013.gada plānošanas perioda vispārīgā ES fondu apguve līdz 30.06.2010.” un grafikā 

Nr.7. 

Grafiks Nr.7 „ES fondu finanšu apguve darbības programmā „Cilvēkresursi un 

nodarbinātība; milj. LVL, % no pieejamā publiskā finansējuma” 
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„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.  

Sasniegti būtiski panākumi cilvēkresursu piesaistē zinātnei – līdz 30.06.2010. zinātnei 

piesaistīti un atbalstīti vairāk nekā 450 pilna laika ekvivalentu strādājoši zinātniskie 

darbinieki, kas par 14,7% pārsniedz darbības programmā noteikto mērķi uz 31.12.2013. 

Ievērojams atbalsts sniegts arī doktora un maģistra studiju programmu īstenošanai – līdz 

30.06.2010. ESF atbalstu saľēmuši 619 maģistranti jeb 24,8% no darbības programmā 

plānotā apjoma uz 31.12.2013. un 992  doktoranti jeb 62% no darbības programmā plānotā 

apjoma uz 31.12.2013. 

„Izglītība un prasmes ietvaros” 

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. 

Ievērojams atbalsts sniegts profesionālās izglītības pievilcības veicināšanā – līdz 30.06.2010. 

vairāk nekā 31 tūkst. profesionālās izglītības iestāžu audzēkľu saľēmuši tiešu ESF atbalstu 

mērķstipendiju veidā, kas vairāk nekā trīs reizes pārsniedz darbības programmā plānoto 

apjomu uz 31.12.2013. Kopumā ESF atbalstu saľēmuši 85,22% no kopējā valstī 2009./2010. 

mācību gadā sākotnējā profesionālajā izglītībā studējošo skaita. Lielais atbalstu saľēmušo 

profesionālās izglītības iestāžu audzēkľu skaits skaidrojams ar 1.2.1.1.4.apakškaktivitātes 

„Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” finansējuma palielinājumu par 

15 milj. lati.  

Nozīmīgs atbalsts sniegts arī vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos 

mācību priekšmetos – mērķstipendijas saľēmuši vairāk nekā 4000 vispārējās izglītības 

pedagogu jeb 17,4% no kopējā vispārizglītojošo pedagogu skaita valstī 2009./2010.mācību 

gadā.  

1.2.1.2.3.apakašaktivitātes „Vispārējās izglītības pedagogu kompetences paaugstināšana un 

prasmju atjaunošana” ietvaros 2010.gada 2.ceturksnī noslēgtas 3 vienošanās par projektu 

īstenošanu, kuru ietvaros plānots izstrādāt jaunu starpaugstskolu 2.līmeľa profesionālās 

augstākās izglītības studiju programmu pedagogu kvalifikācijas iegūšanai divām 

mērķgrupām: strādājošajiem pedagogiem ar bakalaura grādu un pedagogiem ar jau iegūtu 

pedagoga kvalifikāciju citas pedagoga kvalifikācijas iegūšanai. Projektos plānots iesaistīt 
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1200 pedagogu; sagatavot 630 pirmsskolas un sākumskolas, 2 370 latviešu valodas un 

literatūras un bilingvālo mācību pedagogus. Pedagogu profesionālā pilnveide notiks gan 

tradicionālo tālākizglītības kursa formā, gan inovatīvā veidā: kombinētas klātienes un 

tālmācības studijas, radošas darbnīcas un pedagogu meistarklases. Līdzās tradicionālajām 

kursu organizācijas formām ir paredzētas arī mūsdienīgas pieaugušo izglītības organizācijas 

formas: dalībnieku mācīšanās un komunikācija e-vidē, tālmācības kursi, videostundas, labās 

prakses piemēru pārľemšana pieredzes apmaiľas rezultātā.  

Pārskata ceturksnī uzsākusies projektu iesniegumu atlase 1.2.1.1.1. apakšaktivitātes „Nozaru 

kvalifikāciju sistēmas izveide un profesionālās izglītības pārstrukturizācija” ietvaros, projektu 

iesniegšana noslēdzas 01.07.2010. 

„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. Prioritātes mērķis ir veicināt iedzīvotāju sekmīgu iekļaušanos un 

noturēšanos darbaspēka tirgū, nodrošinot prasmes, paaugstinot drošību, veicinot līdztiesību un 

veselību. 

Prioritātes ietvaros ar ESF atbalstu daudz paveikts bezdarba mazināšanas un nodarbinātības 

veicināšanas jomā - 2010.gada 2.ceturksnī 10,2 tūkst. bezdarbnieku un darba meklētāju 

piedalījušies dažādās apmācībās, kā arī pārkvalifikācijas un tālākizglītības pasākumos 

(kopumā līdz 30.06.2010. apmācīto bezdarbnieku skaits sasniedz 46,1 tūkst. jeb 128% no 

darbības programmā „Cilvēkresursi un nodarbinātība” noteiktā apjoma uz 31.12.2013. 

Ievērojamais apmācīto bezdarbnieku skaits skaidrojams ar aktivitātei „Bezdarbnieku un darba 

meklētāju apmācība” piešķirto papildu finansējumu, kas savukārt pamatojams ar ekonomiskās 

situācijas valstī izvērtējumu, turklāt viena bezdarbnieka/darba meklētāja faktiskās vidējās 

apmācības izmaksas bija zemākas nekā plānots.  

Sabiedrībai derīgu darbu veikšanā jeb t.s. „simts latu stipendiju programmā” 2010.gada 

2.ceturksnī iesaistījušies 18,9 tūkstoši bezdarbnieku visā Latvijā. Kopumā personu skaits, kam 

tikusi sniegta iespēja piedalīties programmā līdz 30.06.2010. ir 46,8 tūkstoši. 2010.gada 

2.ceturkšľa laikā vairāk nekā tūkstoš bezdarba riskam pakļauto nodarbināto personu 

ieguvušas profesionālo kvalifikāciju vai pilnveidojušas profesionālās prasmes atbilstoši 

pieprasījuma izmaiľām darba tirgū.  

Pārskata ceturksnī uzsākta un  noslēgusies projektu iesniegumu atlase aktivitātes „Darba 

tirgus pieprasījuma īstermiľa un ilgtermiľa prognozēšanas un uzraudzības sistēmas attīstība” 

2.kārtai, kuras ietvaros tiks veikti pētījumi darba tirgus jomā, kā arī pilnveidots darba tirgus 

vidējā un ilgtermiľa prognozēšanas instrumentārijs. Līgumu par projekta īstenošanu plānots 

noslēgt 2010.gada 3.ceturksnī. Pārskata periodā uzsākta un noslēgusies projektu iesniegumu 

atlase arī apakšaktivitātes „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība” 3.kārtai, kur noslēgts 

līgums par projekta īstenošanu. Uzsākta iesniegumu atlase apakšaktivitātes „Atbalsts 
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nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas nodrošināšanai” ietvaros, kas noslēdzas 

27.07.2010. 

Prioritātes ietvaros tiek sniegts atbalsts arī veselības jomai. Līdz 30.06.2010. 

1.3.2.3.aktivitātes „Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla 

kompetences, prasmju un iemaľu līmeľa paaugstināšana” ietvaros atbalstīti 12 126 veselības 

aprūpes un veselības veicināšanas profesionāļi, kas sastāda 95,2% no darbības programmas 

papildinājumā plānotā apjoma. 

Ar ESF finansējuma atbalstu veicināta arī komersantu konkurētspēja – līdz 30.06.2010. 

komersantu partnerībās un individuāli organizētās apmācībās iesaistīti 4,1 tūkst. nodarbināto, 

no tiem 1,8 tūkst. komersantu partnerībās organizēto apmācību ietvaros un 2,3 tūkst. 

komersantu individuāli organizēto apmācību ietvaros.  

„Sociālās iekļaušanas veicināšana” 

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

iekļaušanas pasākumus un veicinot iekļaujoša darba tirgus attīstību. Prioritātes mērķis ir 

mazināt nabadzības un sociālās atstumtības riskus.  

Prioritātes ietvaros būtisks atbalsts pakalpojumi personām ar redzes un dzirdes traucējumiem. 

Līdz 30.06.2010. sociālās rehabilitācijas pakalpojumus saľēmusi 761 persona (tajā skaitā 403 

personas ar dzirdes traucējumiem un 358 personas ar redzes traucējumiem) jeb 115% no 

projektos plānotā apjoma uz 30.06.2010. jeb 1,7% no darbības programmā plānotā apjoma uz 

31.12.2013.  

Veikta arī iedzīvotāju ekonomiskās aktivitātes stimulēšana – līdz 30.06.2010. atbalsts sniegts 

vairāk nekā 4 tūkstošiem personu, kas atrodas nelabvēlīgā situācijā, sniegts atbalsts sociālajai 

integrācijai un spējai iekļauties darba tirgū (kopējais atbalstīto personu skaits par 1% 

pārsniedz projektos plānoto personu skaitu uz 30.06.2010. un sastāda 28,5% no darbības 

programmā noteiktā mērķa uz 31.12.2013. 

„Administratīvās kapacitātes stiprināšana” 

1.5.prioritāte  „Administratīvās kapacitātes stiprināšana” ir vērsta uz valsts, reģionālā un 

vietējā līmeľa pārvaldes institūciju kapacitātes stiprināšanu, paaugstinot to efektivitāti un 

pienesumu valsts ekonomiskai un sociālai izaugsmei, kā arī veicinot valsts, reģionālā un 

vietējā līmeľa 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. 

2010.gada 2.ceturksnī uzsākta kvalitātes vadības sistēmu izveide Valsts probācijas dienestā, 

Sociālās integrācijas valsts aģentūrā, Rojas novada domē un Valsts izglītības satura centrā. 

Kopumā līdz 30.06.2010. atbalsts kvalitātes vadības sistēmas izveidē tiek sniegts 22 projektu 

ietvaros. ESF atbalsts tiek virzīts arī uz sociālo partneru - Latvijas Brīvo arodbiedrību 

savienības un Latvijas Darba devēju konfederācijas – administratīvās kapacitātes stiprināšanu, 

atbilstoši plānotajām izveidotas sociālo partneru reģionālās struktūras. 
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2010.gada 2.ceturksnī noslēgusies projektu iesniegumu atlase divās aktivitātēs, kas vērstas uz 

nevalstisko organizāciju un pašvaldību administratīvās kapacitātes stiprināšanu un kopā 

apstiprināti 37 projekti. 

 

3.2. Darbības programma „Uzņēmējdarbība un inovācijas” 

Pārskata periodā turpinājās vairāku zinātnes un inovāciju atbalsta pasākumu īstenošana un to 

aktivitāšu īstenošana, kas vērstas uz tehnoloģiju pārneses un izgudrojumu komercializācijas 

veicināšanu ar mērķi nodrošināt pētniecības un uzľēmējdarbības sektoru sadarbību jaunu, 

konkurētspējīgu un tirgū pieprasītu produktu un tehnoloģiju vai pakalpojumu izstrādei. 

Joprojām būtiska loma ekonomikas atveseļošanā ir finanšu pieejamībai, kas realizēta ES 

fondu finanšu instrumentu ietvaros. Informāciju par finansējuma apguvi skat. 3.pielikumā 

„2007.-2013.gada plānošanas perioda vispārīgā ES fondu apguve līdz 30.06.2010.” un grafikā 

Nr.8. 

Grafiks Nr.8 „ES fondu finanšu apguve darbības programmā „Uzņēmējdarbība un 

inovācijas; milj. LVL, % no pieejamā publiskā finansējuma” 

 

 

„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.  

Ar ERAF atbalstu paredzēts īstenot tādus augstas pievienotās vērtības investīciju projektus kā, 

piemēram, tehnoloģisko iekārtu ieviešana, lai ražotu automašīnu detaļas, kuru cena un 
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pievienotā vērtība ievērojami pārsniedz pašreizējās produkcijas cenu, modernas, augsti 

tehnoloģiskas koka šūnmateriāla ražotnes izveidošana, kas balstīta uz vietējo resursu bāzes, 

lai piedāvātu Latvijas un ārvalstu tirgum kvalitatīvu un videi draudzīgu produkciju, kā arī citi 

projekti, kuros investējot ES fondu līdzekļus tiek stimulēta uzľēmējdarbība, radītas jaunas 

darba vietas un veicināts eksports. Starptautiski konkurētspējīgas zinātnes attīstība, zinātnes 

un pētniecības potenciāla kapacitātes stiprināšana pārskata ceturksnī ir īstenota caur vairākām 

aktivitātēm. Ļoti liela projektu iesniedzēju interese bija vērojama aktivitātē „Augstas 

pievienotās vērtības investīcijas”, kuras mērķis ir stimulēt vietējos komersantus ieguldīt 

zināšanu vai tehnoloģiju intensīvajos projektos, kā arī piesaistīt ārvalstu investīcijas jomās ar 

augstu pievienoto vērtību, tādējādi veicinot jaunāko tehnoloģiju pārnesi no ārvalstīm. 

Aktivitātes ietvaros plānots ievērojams atbalsta apjoms – 89,2 milj. lati no publiskā 

attiecināmā finansējuma. Šobrīd par lielāko daļu no šī finansējuma (67,5 milj. latu) jau ir 

noslēgti līgumi ar 29 projektu iesniedzējiem. Šajā ceturksnī tika uzsākta finansējuma 

izmaksāšana projektu īstenotājiem (izmaksāti 5,9 milj. latu) un paredzēts, ka nākamajā 

ceturksnī šī ES fondu nauda tiks izmaksāta vēl daudziem projektu īstenotājiem. 

Līdz š.g. 30.jūlijam interesenti varēja pieteikties atbalstam aktivitātē „Kompetences centri”, 

kuras mērķa grupa finansējuma saľēmējiem ir kompetences centrs – juridiska persona, kas 

apvieno zinātniskās institūcijas, kuras ir reģistrētas zinātnisko institūciju reģistrā un 

komersantus. Tādejādi plānots atbalstīt rūpnieciskos pētījumus, eksperimentālās izstrādnes un 

investīcijas ar zinātni un inovācijām saistītajā infrastruktūrā, veicinot komersantu ilgtermiľa 

konkurētspējas celšanu.  

Papildus inovāciju veicināšanai, uzsākta projektu iesniegumu apstiprināšana arī Izglītības un 

zinātnes pārziľā esošajās aktivitātēs, kas vērstas uz zinātnes un pētniecības projektu atbalstu. 

Aktivitātē „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” ar nosacījumiem apstiprināti 115 projekti, kurus 

realizē universitātes, pētījumu centri, zinātniskās institūcijas (zinātniskie institūti, 

augstskolas), zinātnē un pētniecībā nodarbinātais personāls. Augstākminētās institūcijas 

sekmēs zinātnes un ražošanas integrāciju un pētniecisko rezultātu ieviešanu atbilstoši valstī 

izvirzītajiem prioritārajiem zinātnes virzieniem 2010.–2013.gadā
2
: enerģija un vide, inovatīvie 

materiāli un tehnoloģijas, nacionālā identitāte, sabiedrības veselība, vietējo resursu ilgtspējīga 

izmantošana – jauni produkti un tehnoloģijas. 

Pārskata periodā beigusies arī aktivitātes "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem 

zinātne un tehnoloģijās (EUREKA, 7.Ietvara programma un citi)" projektu iesniegumu atlase. 

Ar nosacījumiem apstiprināts 21 projekts. Tādejādi zinātniskajām institūcijām, kas tiks 

apstiprinātas finansējuma saľemšanai, tiks nodrošināta iespēja piedalīties zinātniskos 

kongresos, savukārt valsts zinātniskajām institūcijām, kas tiks apstiprinātas atbalsta 

saľemšanai tiks nodrošināta iespēja piedalīties starptautiskās izstādēs, gadatirgos, veicinot 

Latvijas zinātnes atpazīstamību ES un pasaulē. 

 

                                                 
2
 Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 31.augusta rīkojumam Nr.594 "Par prioritārajiem zinātnes virzieniem 

fundamentālo un lietišķo pētījumu finansēšanai 2010.–2013.gadā". 
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„Finanšu pieejamība”  

Prioritāte vērsta uz finansējuma pieejamības veicināšanu uzľēmējdarbības attīstībai. Mērķis 

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

riska kapitāla un citu finanšu instrumentu klāstu. Detalizētāk skat. ziľojuma 3.4.sadaļā 

„Finanšu instrumentu ieviešana”.  

 

„Uzņēmējdarbības veicināšana” 

Prioritāte vērsta uz ekonomiskās aktivitātes stimulēšanu un konkurētspējas pieaugumu, 

veidojot jaunus un nostiprinot esošos komersantus. Šo mērķu sasniegšanai tiks veicināta jaunu 

komersantu veidošanās, kā arī sekmēta komersantu konkurētspēja gan nacionālā, gan 

starptautiskā mērogā. 

 

Veicinot komersantu iekļaušanos starptautiskajos tirgos un dodot iespēju piedalīties izstādēs, 

semināros, tirdzniecības misijās un kontaktbiržās ārvalstīs, līdz pat 2010.gada beigām 

turpināsies projektu iesniegumu pieľemšana aktivitātē „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais 

mārketings”. Līdz 2010. gada 30.jūnijam aktivitātes ietvaros ir notikušas 16 projektu 

iesniegumu atlases kārtas, kuru ietvaros noslēgts un tiek īstenots 281 līgums kopumā par 2,9 

milj. latu jeb 21% no aktivitātē pieejamā publiskā finansējuma.  

Sabiedrības informēšanai un izpratnes veidošanai par inovāciju pārskata periodā turpinājās 

aktivitātes „Pasākumi motivācijas celšanai inovācijām un uzľēmējdarbības uzsākšanai” 

īstenošana, par kuras ieviešanu 03.07.2009. tika noslēgta vienošanās ar Latvijas Investīciju un 

attīstības aģentūru par visu aktivitātē pieejamo finansējumu – 2,0 milj. latu. Aktivitātes 

mērķis ir informēt un iedrošināt pēc iespējas plašāku sabiedrības daļu, īpaši jauniešus, uzsākt 

uzľēmējdarbību. Tāpat aktivitātes mērķis vērsts uz uzľēmējdarbības prestiža celšanu 

sabiedrības acīs, sabiedrības izpratnes sekmēšanu par inovāciju lomu konkurētspējas 

veicināšanā un sabiedrības informēšanu par norisēm saistībā ar inovācijām un to potenciālu. 

 

Līdz 2010.gada 30.jūnijam aktivitātes ietvaros noorganizēti šādi pasākumi: 

 Debašu konkurss un Jauno uzľēmējdarbības līderu forums; 

 Praktisks tehnoloģisko problēmu risināšanas seminārs; 

 Starptautiskas studentu sacensības par tautsaimniecības attīstības projektiem; 

 Inovatīvo biznesa ideju konkurss „Ideju kauss 2010”.   

 

Aktivitātes „Biznesa inkubatori” ietvaros ir noslēgti deviľi līgumi ar biznesa inkubācijas 

pakalpojuma sniedzējiem, un turpinās jaunu uzľēmumu atbalstīšana, veicinot konkurētspējīgu 

komersantu veidošanos un attīstību Latvijas reģionos, nodrošinot tos ar komercdarbībai 

nepieciešamo vidi un konsultācijām. Biznesa inkubatoros ir uzľemti 218 komersanti, virtuālo 

inkubāciju saľēmuši 35 komersanti, un par uzľemšanu biznesa inkubatoros uzsāktas pārrunas 

vēl ar 112 komersantiem, tādējādi pat uz 2013.gadu plānotais ekonomiski aktīvo komersantu, 

kas saľēmuši atbalstu biznesa inkubatoros, skaits jau uz 30.06.2010. ir pārsniegts par 11%.  
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Aktivitātes “Atbalsts ieguldījumiem mikro, maziem un vidējiem komersantiem īpaši 

atbalstāmajās teritorijās”  ietvaros notiek iesniegto projektu īstenošana. No noslēgtajiem 220 

līgumiem par kopējo finansējumu 16,9 milj. latu apmērā 29 līgumi ir pabeigti (to kopējais 

finansējums ir 8,9 milj. latu). Līdz 30.06.2010. atbalstu saľēmuši 9 vidējie un 35 mikro un 

mazie komersanti īpaši atbalstāmajās teritorijās, izpildot uzraudzības rādītājus par attiecīgi 

13% un 10% no 2013.gada plāna. Sasniegtais fiziskais progress nav tik ievērojams kā 

sākotnēji plānots galvenokārt finansējuma nepietiekamības un projektu ieviešanas termiľu 

pagarināšanas dēļ. 

 

3.3. Darbības programma „Infrastruktūra un pakalpojumi” 

Pārskata periodā turpinājās uz publiskās infrastruktūras un pakalpojumu kvalitātes un 

pieejamības uzlabošanu vērsto prioritāšu īstenošana, kas prasa finansiāli ietilpīgas investīcijas 

un pārsvarā kalpo visas sabiedrības, nevis tikai indivīdu vai organizāciju interesēm. 

Grafiks Nr.9 „ES fondu finanšu apguve darbības programmā „Infrastruktūra un 

pakalpojumi; milj. LVL, % no pieejamā publiskā finansējuma” 
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Finanšu apguves progress ir apmierinošs, taču tas varētu būt labāks, ja finansējuma saľēmēji 

precīzāk apzinātu būvniecības cenu dinamiku, savlaicīgāk un kvalitatīvāk sagatavotu 

iepirkumu procedūras. Galvenās problēmas aktivitāšu ieviešanā, kā arī iespējamie risinājumi 

situācijas uzlabošanai minēti sadaļā „Saprašanās memoranda saistību izpilde attiecībā pret 

atmaksām finansējuma saľēmējiem ES fondu projektu ietvaros, finanšu apguves mērķu un 

budžeta plānu izpilde”. Informāciju par finansējuma apguvi skat. 3.pielikumā „2007.-

2013.gada plānošanas perioda vispārīgā ES fondu apguve līdz 30.06.2010.” un grafikā Nr.9. 

 

Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai 

Prioritāte vērsta uz mūsdienīgas un augstas kvalitātes pakalpojumu nodrošināšanu izglītības, 

nodarbinātības, sociālās un veselības aprūpes jomās, atbalstu pamatā novirzot infrastruktūras 

un aprīkojuma uzlabošanai.  

2010.gada 2.ceturksnī tika apstiprināti 48 projekti par aptuveni 81% no pieejamā publiskā 

finansējuma par mācību aprīkojuma modernizāciju un infrastruktūras uzlabošanu 

profesionālās izglītības programmu īstenošanai, kas ir būtisks, profesionālās izglītības 

atbilstību darba tirgus prasībām veicinošs ieguldījums. 

Atbilstoši plānošanas dokumentos paredzētajam aktivitātes „Kvalitatīvai dabaszinātľu 

apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana” ietvaros 2009.gadā bija plānots 

modernizēt dabzinātľu kabinetus 212 vispārējās vidējās izglītības iestādēs un līdz 2013.gadā 

beigām – 225 iestādēs. Pašlaik, neskatoties uz to, ka izglītības reformas un administratīvi 

teritoriālās reformas rezultātā atsevišķas vispārējās vidējās izglītības iestādēs tika likvidētas 

vai reorganizētas, Izglītības un zinātnes ministrija joprojām pauž ieceri, ka 222 vispārējās 

vidējās izglītības iestādēs tiks modernizēti dabaszinātľu kabineti, tomēr negatīvi vērtējams 

tas, ka 2009.gadam plānotais pagaidām nav sasniegts. 2010.gada pirmajā pusē ir pabeigti 

dabaszinātľu mācību kabinetu remontdarbi un notiek centralizēta aprīkojuma iegāde, kas 

sekmēs izglītības kvalitātes uzlabošanu vidējās vispārējās izglītības posmā un valsts attīstību 

zinātľu un tehnoloģiju ietilpīgajās nozarēs. Plānotais progress būs vērojams nākamajos 

periodos. 

Tāpat 2010.gada 2.ceturksnī tika noslēgti jauni līgumi par projektiem, kas vērsti uz mācību 

vides uzlabošanu izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām un darba un sadzīves prasmju 

attīstīšanas veicināšanu izglītojamajiem speciālās izglītības iestādēs, kā arī noslēgti 29 jauni 

līgumi par projektiem, kas paredz augstākās izglītības iestāžu infrastruktūras modernizēšanu, 

tajā skaitā pielāgojot to personām ar funkcionāliem traucējumiem. Līdz 2010.gada 30.jūnijam 

tikai 3 vispārējās izglītības iestādes (jeb 0,8% no kopējā vispārējās vidējās izglītības iestāžu 

skaita) ir pielāgotas skolēniem ar funkcionāliem traucējumiem, kas savukārt ir tikai 7.8% no 

2009. un 2013.gadā plānotā skaita, līdz ar to šādu plāna izpildi viennozīmīgi nevar uzskatīt 

par apmierinošu.  

Pasākuma „Veselības aprūpes infrastruktūra” ietvaros tika pabeigti 3 projekti, kas vērsti uz 

onkoloģijas slimnieku radioterapijas ārstēšanas pakalpojumu uzlabošanu (Daugavpils 
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reģionālā slimnīcā, Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīcā un Stradiľa Klīniskā 

universitātes slimnīcā), minētajās slimnīcās jau uzsākta cilvēku ārstēšana, kā arī tuvākajā laikā 

tiks pabeigts līdzīgs projekts Liepājas reģionālā slimnīcā. Tiek īstenots projekts, kura ietvaros 

paredzēts izveidot vienoto neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas 

vadības informācijas sistēmas un dispečeru centru (tai skaitā vienu vadības un dispečeru 

centru un piecus reģionālos vadības un dispečeru centrus).  Tāpat tika pabeigta uz veselības 

aprūpes centru attīstību vērsto projektu iesniegumu vērtēšana - par 25 apstiprināto projektu 

līgumi tiks noslēgti tuvākajā laikā. Aktīvi tiek īstenota aktivitāte „Stacionārās veselības 

aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstība”, kuras ietvaros tiek pilnveidota infrastruktūra 15 

slimnīcās visā Latvijas teritorijā, savukārt v/a „Latvijas Infektoloģijas centrs” īstenotais 

projekts jau sekmīgi pabeigs, kā rezultātā uzcelta jauna ēka centra laboratorijas korpusam. 

Līdz 2013. gada beigām plānots pilnveidot infrastruktūru 46 slimnīcās.  

Savukārt 2010.gada otrajā pusgadā plānots uzsākt projektu iesniegumu atlases apakšaktivitātē 

„Ģimenes ārstu tīkla attīstība” un apakšaktivitātē „Stacionārās veselības aprūpes attīstība”. 

 

Pasākuma „Nodarbinātības un sociālo pakalpojumu infrastruktūra” ietvaros noslēgts līgums 

par Nodarbinātības valsts aģentūras pakalpojumu pieejamības uzlabošanu un darba apstākļu 

nodrošināšanu, kā arī pabeigts projekts Valsts darba inspekcijā, kā rezultātā izveidota 

moderna un uz klientiem vērsta infrastruktūra visā Latvijas teritorijā, kas nodrošina 

kvalitatīvus un operatīvus Valsts darba inspekcijas pakalpojumus, uzlabo informācijas un 

komunikāciju tehnoloģijas un atbilstošus veicamajām funkcijām darba apstākļus, nodrošina 

klientiem ērtus apstākļus konsultāciju saľemšanai. Turklāt tika izveidots jauns sociālās 

aprūpes centrs „Reģi”, kurā nodrošināti ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumi personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem. Tāpat tiek īstenots Latvijas 

Nedzirdīgo savienības projekts, kura mērķis ir izveidot un aprīkot infrastruktūru sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumu saľemšanas iespēju paplašināšanai personām ar dzirdes 

invaliditāti un personām ar prognozējamu dzirdes invaliditāti, pilnveidojot valsts atbalsta 

sistēmu – sociālo pakalpojumu daudzveidību, pieejamību un kvalitāti. Apakšaktivitātes 

„Infrastruktūras pilnveidošana un zinātniski tehniskās bāzes nodrošināšana darbspēju un 

funkcionālo traucējumu izvērtēšanai” ietvaros projektu iesniegumu atlase uzsākta 29.03.2010. 

un projekta iesniegums iesniegts vērtēšanai 20.04.2010. 2010.gada otrajā pusgadā plānots 

pabeigt ierobežotu projektu iesniegumu atlasi. 

     

Aktivitātē, kas vērsta uz pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstību nacionālās un 

reģionālas nozīmes attīstības centros, 2.projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros tika 

noslēgtas vienošanās par 9 projektu īstenošanu Dobelē, Rēzeknē, Siguldā, Daugavpilī, Valkā, 

Krāslavā, Cēsīs, Liepājā. Nākamajā periodā vienošanās tiks noslēgtas vēl par 2 iesniegtajiem 

projektu iesniegumiem. Līdz pārskata perioda beigām ir pabeigti 11 projekti un tiek īstenoti 

27 projekti, samazinot bērnu skaitu rindās uz vietām pirmsskolas izglītības iestādēs un 

nodrošinot bērnu vecākiem iespēju atgriezties darba tirgū. Līdz 2010.gada 30.jūnijam 

alternatīvas aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstības jomā tika pabeigti trīs projekti un tiek 

īstenots 21 projekts. Analizējot sasniegto rezultātu, ir jāsecina, ka nav sasniegts 2009.gada 

mērķis – atbalstīt 6 alternatīvās aprūpes centrus, taču saskaľā ar atbildīgās iestādes datiem 

2013.gada mērķis – atbalstīt 13 alternatīvās aprūpes centrus tiks sasniegts.  
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Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana 

Prioritāte vērsta uz dažādu valsts teritorijas daļu sasniedzamību un pakalpojumu pieejamību 

iedzīvotājiem, to panākot ar informācijas komunikācijas tehnoloģiju attīstību, elektroniskās 

pārvaldes ieviešanu un reģionālās nozīmes transporta savienojumu uzlabošanu.  

2010.gada 2.ceturksnī tika apstiprināti 13 projekti par tranzītielu sakārtošanu pilsētu 

teritorijās, kuru ietvaros plānots atbalstīt komfortablu un drošu satiksmi pilsētu tranzītielās, 

rekonstruējot un attīstot pilsētu tranzītielas valsts galveno vai 1.šķiras autoceļu maršrutos 

vietās, kur esošā infrastruktūra ir nolietojusies (piemēram, sabrukušie ielu posmi) vai nespēj 

nodrošināt pieaugošo transporta plūsmu, savukārt viens projekts tika noraidīts. 2.ceturkšľa 

beigās Satiksmes ministrija ierosināja darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 

papildinājuma un aktivitātes "Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās" Ministru Kabineta 

noteikumu grozījumus, lai varētu apstiprināt visus aktivitātes otrajā kārtā iesniegtos 

atbilstošos projektus (6 projekti papildus iepriekš minētajiem 13 projektiem). 

Vienlaikus aktīvi notiek uz satiksmes drošības uzlabojumu apdzīvotās vietās ārpus Rīgas 

vērsto projektu īstenošana, kas paredz satiksmes drošībai bīstamo vietu likvidāciju, veicot 

dažādus transporta infrastruktūras uzlabošanas un satiksmes organizācijas pasākumus. Ľemot 

vērā to, ka pēdējā laikā infrastruktūras projektiem raksturīgi ir ietaupījumi projektu ietvaros, 

projekti tiek īstenoti par mazāko finansējumu, nekā sākotnēji plānots. Ietaupītais valsts 

budžeta finansējums tiek pārdalīts uz citiem projektiem vai aktivitātēm, ja ir tāda iespēja. 

Tāpat īpaši atzīmējams, ka pārskata periodā Ministru kabinetā pieľemts konceptuāls lēmums 

atbalstīt aktivitātes „Publiskais transports ārpus Rīgas” īstenošanu. 

 Aktīvi tiek īstenoti projekti par mazo ostu infrastruktūras uzlabošanu, kas nodrošinās stabilu 

reģionālas nozīmes transporta ostu darbību. Ľemot vērā, ka šīs ostas paredzētas arī 

starptautiskiem kravu pārvadājumiem, projektu īstenošana veicinās attiecīgo reģionu attīstību. 

2010.gada beigās plānots pabeigt Skultes ostas akvatorijas un kanāla padziļināšanas projektu, 

savukārt Mērsragā projektu plānots pabeigt 2011.gada 3.ceturksnī. 

Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstības jomā pārskata periodā turpināja 

ieviest 37 projektus, kā arī tika noslēgti 4 līgumi, kas veicinās informācijas sistēmu un 

pakalpojumu attīstību vairākās nozarēs – veselības aprūpes, nodarbinātības un sociālās 

aizsardzības, kultūras un citās, nodrošinot gan piekļuvi informācijas resursiem, gan šo resursu 

saglabāšanu. Diemžēl ir jāsecina, ka aktivitātē „Informācijas sistēmu un elektronisko 

pakalpojumu attīstība” projektu īstenošanas progress un pieejamā valsts budžeta līdzekļu 

apguve nav apmierinoši. Finanšu ministrija uzskata, ka šāda situācija ir saistīta ar neprecīzu 

plānošanu no finansējuma saľēmēju puses, kā arī ar problēmām iepirkumu jomā.   

Pārskata periodā izsludināti trīs projektu iesniegumu atlases konkursi šādās jomās: satiksmes 

drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas (ERAF finansējums - 6,6 milj.latu), TEN-T 

autoceļu tīkla uzlabojumi (KF finansējums - 80 milj.latu) un TEN-T dzelzceļa posmu 

rekonstrukcija un attīstība (Austrumu - Rietumu dzelzceļa koridora infrastruktūras attīstība un 

Rail Baltica) (KF finansējums - 46 milj.latu).  
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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.  

Ievērojams progress pārskata periodā ir aktivitātē, kas vērsta uz lielo ostu infrastruktūras 

attīstību „Jūras maģistrāļu” ietvaros: noslēgti līgumi par 5 jauniem projektiem, savukārt 

kopumā notiek sešu projektu īstenošana, kas palielinās ostu caurlaides spēju un drošības 

līmeni, kā arī veicinās ostu attīstību un nodrošinās funkcionalitāti.  

Prioritātes ietvaros tiek īstenoti vairāki lielie projekti, par kuriem ir vairāk informācijas 

3.5.sadaļā „Lielo projektu īstenošana”. 

Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskai aktivitātei nodrošināšana 

Prioritāte vērsta uz nepieciešamo priekšnosacījumu veidošanu ekonomiskai aktivitātei, kā arī 

dzīves kvalitātes rādītāju uzlabošanai dažādās valsts teritorijas daļās, investējot vides 

infrastruktūrā, dabas un kultūras mantojuma saglabāšanā, tūrisma produktu attīstībā, mājokļa 

energoefektivitātē.  

Kopumā ūdenssaimniecības infrastruktūras apsaimniekošanas sistēmas jomā noslēgti līgumi 

par 79 projektu īstenošanu un tuvākajā laikā plānots noslēgt līgumus vēl par 47 projektu 

īstenošanu, kas vairākiem finansējuma saľēmējiem, t.sk. arī komersantiem veicinās 

pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu, tiks paaugstināta ūdenssaimniecības apsaimniekošanas 

uzľēmumu konkurētspēja un efektivitāte, kā rezultātā plānota sabiedrisko pakalpojumu tarifu 

ūdenssaimniecības apsaimniekošanas jomā stabilizācija, kas tomēr neizslēdz iespēju, ka tarifi 

tuvināsies patiesajām izmaksām. Līdztekus tiek veicināta saistītās ražošanas un tirdzniecības 

nozares atdzīvināšana (būvmateriālu tirgus).  

Pārskatā periodā daudz ir paveikts mājokļu energoefektivitātes uzlabošanas jomā. Ar ERAF 

palīdzību līdz 2010.gada 1.pusgada beigām ir renovētas 6 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, 

noslēgti vēl 73 līgumi par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovāciju un apstiprināti 20 

projektu iesniegumi. 2010.gada pirmajā pusgadā tika organizēta 2.projektu iesniegumu 

pieľemšanas kārta. Nākamajā pusgadā ir plānots pieľemt līdz 150 projektu iesniegumiem. 

Saskaľā ar plānošanas dokumentiem līdz 2013.gadam ir paredzēts 120 daudzdzīvokļu mājās 

veikt energoefektivitātes pasākumus. Aktivitātē „Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības 

pasākumi” līdz 2010.gada 1.pusgada beigām ar ERAF atbalstu ir renovētas 10 sociālās 

dzīvojamās mājas – Tukumā, Ilūkstē, Valmierā, Cēsīs, Balvos, Ogrē, Liepājā, Jelgavā, Saldū 

un Pūres pagastā, noslēgti vēl 13 līgumi un apstiprināti 44 projekti par sociālo dzīvojamo 

māju renovāciju, tādejādi nav sasniegts 2009.gada mērķis – izveidot 30 energoefektīvas 

sociālās mājas. Lai popularizētu Latvijā mājokļu siltināšanu un ieguvumus šo māju 

iedzīvotājiem, nākamajā periodā tiks turpināta informācijas kampaľa sadarbībā ar 

pašvaldībām un reģionālajiem masu medijiem un renovācijas tirgus attīstībā ieinteresētiem 

partneriem.  
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Pasākuma „Kultūrvides sociālekonomiskā ietekme” ietvaros noslēgti 2 līgumi par 

daudzfunkcionālo centru izveidi Cēsīs un Rēzeknē, plānots noslēgt vēl vienu līgumu par 

centra izveidi Liepājā. Centru darbība reģionos nodrošinās kvalitatīvas un daudzveidīgas 

kultūrvides pieejamību, veicinās reģionālo konkurētspēju, tā ekonomisko attīstību un 

pievilcību. 

Vides infrastruktūras un videi draudzīgas enerģētikas veicināšana 

Prioritāte vērsta uz videi draudzīgu attīstības priekšnoteikumu radīšanu, pilnveidojot vides un 

dabas aizsardzības infrastruktūru, kā arī paaugstina energoefektivitāti un atjaunojamo 

energoresursu izmantošanu centralizētās siltumapgādes pakalpojumos. Prioritāte tiek īstenota, 

investējot vides, enerģijas ražošanas un apgādes infrastruktūrā.  

Visaktīvāk tiek īstenota aktivitātes ūdenssaimniecības infrastruktūras un atkritumu 

apsaimniekošanas sistēmas jomā  - līdz š.g. 30.jūnijam noslēgti līgumi par 50 projektu 

īstenošanu, pieteikti vēl 26 projektu iesniegumi ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības jomā 

un 3 projektu iesniegumi  par dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstību, kā rezultātā 

tiek paaugstināta ūdenssaimniecības un atkritumu apsaimniekošanas uzľēmumu 

konkurētspēja un efektivitāte, kā rezultātā plānota sabiedrisko pakalpojumu tarifu 

ūdenssaimniecības un atkritumu apsaimniekošanas jomā stabilizācija, kas tomēr neizslēdz 

iespēju, ka tarifi tuvināsies patiesajām izmaksām. Vienlaikus 2010.gada 2.ceturkšľa beigās 

uzsākti vēl trīs projektu iesniegumu atlases konkursi ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības 

un reģionālās atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstības jomās.   

Savukārt aktivitātes, kas vērsta uz atjaunojamos energoresursus izmantojošas koģenerācijas 

elektrostacijas būvniecību un esošo katlumāju pārbūvi par atjaunojamos energoresursus 

izmantojošu koģenerācijas stacijām, ietvaros līdz 2010.gada 1.pusgada beigām tika noslēgti 6 

līgumi un uzsākta projektu īstenošana.  

 

Policentriska attīstība 

Mērķis ir veicināt valsts policentrisku attīstību, sniedzot atbalstu pilsētvides un pilsētreģionu 

konkurētspējas, pieejamības un pievilcības faktoru attīstībai saskaľā ar integrētām pašvaldību 

attīstības programmām.  

Līdz pārskata perioda beigām tika pabeigti 4 pašvaldību infrastruktūras uzlabošanas projekti 

un tiek īstenoti 36 projekti, kā arī notiek 3.projektu atlases kārtas projektu iesniegumu 

izvērtēšana, kuras ietvaros saskaľā ar atbildīgās iestādes datiem ir plānots apstiprināt vēl 30 

projektus. Diemžēl ir jāsecina, ka nav sasniegts 2009.gada mērķis – īstenot 17 projektus, kas 

sekmē pilsētvides atjaunošanu vai revitalizāciju. Tomēr atbildīgā iestāde norāda, ka 2013.gada 

mērķis – īstenot 27 projektus, ľemot vērā esošo projektu īstenošanas dinamiku, tiks sasniegts 

un pat pārsniegts.    
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3.4.  Finanšu vadības instrumentu ieviešana  

3.4.1. Eiropas Sociālais fonds 

Ar ESF atbalstu tiek sniegts atbalsts uzľēmējdarbības un pašnodarbinātības veicināšanai – 

„Atbalsts uzľēmējdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai” ietvaros ar Latvijas Hipotēku uz 

zemes bankas (turpmāk – LHZB) starpniecību potenciālajiem komersantiem un 

pašnodarbinātajiem, kā arī jaundibinātajiem komersantiem tiek sniegts komplekss atbalsts 

konsultāciju, apmācību un finanšu atbalsta veidā.  

Kopējais atbalsta programmas finansējums sasniedz 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. 17,5 milj. latu paredzēti aizdevumu nodrošināšanai, 3,4 milj. latu grantu 

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

darbības nodrošināšanai. Atbalsts tiek sniegts jaunizveidotiem un līdz 3 gadu veciem  

uzľēmumiem, kuru biznesa plāni nepārsniedz 60 tūkst. latu. Kopumā programmas ietvaros 

plānots sniegt konsultācijas un apmācības 1 200 potenciālajiem komersantiem un sniegt 

finansiālu atbalstu 600 jaunajiem uzľēmumiem.  

Līdz 30.06.2010. apmācības uzsākuši 514 programmas dalībnieki un apmācības pabeiguši – 

364, izsniegti 124 aizdevumi un granti (aizdevumos izsniegti 1 857 901 lats un grantos – 

550 557 lati). 24% no sniegtā atbalsta tikuši virzīti ražošanas nozares jaunajiem 

komersantiem, 20% mazumtirdzniecības, 19% pakalpojumu nozarei, 14% veselības aprūpes 

jomai (zobārstniecība, ārstu privātprakses) un 23% citām nozarēm. Vidējais aizdevuma 

lielums ir aptuveni 20 tūkst. latu, un lielākā daļa aizdevumu ir līdz 17,5 tūkst. latu, kas 

skaidrojams ar atbalsta programmas nosacījumiem – aizdevumiem līdz 17,5 tūkst. latu nav 

aizdevuma nodrošinājuma prasību.  

Atbalsta saľēmēju sadalījums pa reģioniem ir vienmērīgs un proporcionāls reģionu lielumam, 

savukārt Rīgas reģionā atbalsta saľēmēju skaits ir divas reizes 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. Lai veicinātu 

potenciālo atbalsta saľēmēju informēšanu, LHZB organizē publikāciju sagatavošanu 

reģionālajos plašsaziľas līdzekļos, organizē izbraukumu sesijas (tikšanās ar reģionu 

plašsaziľas līdzekļu pārstāvjiem), kā arī vairākos ar ekonomiku saistītos TV raidījumos ir 

nodrošināta informācijas sniegšana par programmas piedāvātajām iespējām.  

Tabula Nr.1 „Finanšu apguves progress aktivitātes „Atbalsts uzņēmējdarbības un 

pašnodarbinātības uzsākšanai” ietvaros” 

 Kopējais 
finansējums 

(LVL) 

Apstiprināti projekti Noslēgti līgumi 

Skaits Kopējais 
finansējums 

(LVL) 

Skaits Kopējais 
finansējums 

(LVL) 

Aizdevumi 17 480 000 155 2 308 084 

124 

1 857 901 

Granti 3 360 000 145 680 830 550 557 
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3.4.2. Eiropas Reģionālās attīstības fonds 

Finansējuma pieejamības nodrošināšanai uzľēmumiem tika izveidoti sekojoši finanšu 

instrumenti ERAF ietvaros: 

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

fondos un cita veida finanšu instrumentos” finansējuma pārvaldītājs ir Eiropas Investīciju 

fonds (turpmāk – EIF). Kopējais instrumentu līmenī piesaistītais privātais līdzfinansējums 

ir 44,6 milj. latu, kā rezultātā maziem un vidējiem komersantiem (turpmāk - MVK) jau 

pieejami kopsummā 108,9 milj. latu aizdevumu un pašu kapitāla investīciju veidā. Līdz 

2010.gada 15.jūlijam SEB banka sadarbībā ar EIF ir parakstījusi līgumus ar MVK par 680 

tūkst. latu un izmaksājusi 545 tūkst. latu aizdevumu instrumenta veidā, savukārt Swedbank – 

parakstījusi līgumus par 299 tūkst. latu un izmaksājusi 30 tūkst. latu. (skat. grafiku Nr.10) 

Grafiks Nr.10 „Finanšu apguves progress aktivitātes „Ieguldījumu fonds investīcijām 

garantijās, paaugstināta riska aizdevumos, riska kapitāla fondos un cita veida finanšu 

instrumentos” ietvaros” 

 

2) „Garantijas komersantu konkurētspējas uzlabošanai” finanšu instrumenta ietvaros 

paredzēts izsniegt finansējuma saľēmējiem kopumā 60,5 milj. latu. 

a) Konkurētspējas (kredīta) garantijas programma uzsākta 2009.gada 1.aprīlī, kuras 

ietvaros vairumā garantiju tiek izsniegtas komersantiem, kuri darbojas ražošanas 

sektorā. Līdz š.g. 30.jūnijam ir apstiprināti 696 projekti par 60,2 milj. latu un noslēgti 

407 līgumi par 49,4 milj. latu. 

b) Eksporta garantijas programma uzsākta 2009.gada 1.jūnijā un tās mērķis ir atbalstīt 

eksportētājus, sedzot ar eksporta darījumiem saistītos riskus, kā arī kalpot par 

nodrošinājumu eksporta darījuma finansējuma saľemšanai. Līdz š.g. 30.jūnijam ir 

apstiprināti 36 projekti par 2,0 milj. latiem un noslēgti 26 līgumi par 1,5 milj. latiem.  
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Sīkāku informāciju par finansējuma apguvi skat. tabulā Nr.2. 

Tabula Nr.2 „Finanšu apguves progress aktivitātes Garantijas komersantu konkurētspējas 

uzlabošanai” ietvaros” 

 Kopējais 
finansējums 

(LVL) 

Apstiprināti projekti Noslēgti līgumi 

Skaits Kopējais 
finansējums 

(LVL) 

Skaits Kopējais 
finansējums 

(LVL) 

Konkurētspējas 
garantijas 

40 544 547 716 61 818 661 418 50 450 114 

Eksporta 
garantijas 

20 000 000 39 2 098 886 27 1 472 563 

 

Atbilstoši 2.sadaļā „Darbības programmu un darbības programmu papildinājumu grozījumi” 

minētajām problēmām, kas saistītas ar finansējuma attiecināmību, Finanšu ministrija š.g. 

augustā ir nosūtījusi vēstuli Ekonomikas ministrijai un SIA "Latvijas Garantiju aģentūra", 

kurā informē par Finanšu ministrijas un EK panākto vienošanos š.g.28.jūlijā notikušajā 

sanāksmē un norāda, ka atbalsts, ko SIA „Latvijas Garantijas aģentūra” ir sniegusi darbības 

programmas „Uzľēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.2.1.3.aktivitātes „Garantijas 

komersantu konkurētspējas uzlabošanai” ietvaros grūtībās nonākušiem saimnieciskās darbības 

veicējiem, izmantojot 2.2.1.3.aktivitātes ietvaros pieejamo ES struktūrfondu finansējumu, nav 

sniegts saskaľā ar Komisijas Regulas (EK) Nr.1828/2006, kas paredz noteikumus par to, kā 

īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas 

Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu 

(turpmāk – Regula Nr.1828/2006) 45.pantā minētajām prasībām, attiecīgi ir uzskatāms par 

neattiecināmu. 

Papildus Finanšu ministrija ir lūgusi SIA „Latvijas Garantiju aģentūra” nekavējoties pārtraukt 

garantiju izsniegšanu saimnieciskās darbības veicējiem, kas klasificējami kā grūtībās 

nonākuši atbilstoši Regulas Nr.1828/2006 45.panta prasībām, lai mazinātu šādas rīcības 

radītos zaudējumus. 

Tāpat Finanšu ministrija ir lūgusi Ekonomikas ministriju nekavējoties izstrādāt grozījumus 

Ministru kabineta 2009.gada 24.marta noteikumos Nr.269 „Noteikumi par garantijām 

komersantu un atbilstošu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību 

konkurētspējas uzlabošanai”, liedzot garantijas izsniegt saimnieciskās darbības veicējiem, 

kuri ir nonākuši grūtībās Regulas Nr.1828/2006 45.panta izpratnē, grozījumus iesniedzot 

saskaľošanai EK atbilstoši EK 2009.gada 22.janvāra paziľojumam „Valsts atbalsta pasākumu 

Kopienas pagaidu shēma, lai veicinātu piekļuvi finansējumam pašreizējās finanšu un 

ekonomiskās krīzes apstākļos”.  

Papildus Finanšu ministrija ir lūgusi Ekonomikas ministriju nodrošināt, ka saistības, kuras 

SIA „Latvijas Garantiju aģentūra” ir uzľēmusies, izsniedzot garantijas saimnieciskās darbības 

veicējiem, kuri bija nonākuši grūtībās garantijas izsniegšanas brīdī, ir attiecinātas pret to SIA 
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„Latvijas Garantiju aģentūra” pamatkapitāla daļu, kas nav piešķirta 2007.-2013.gada ES 

fondu plānošanas perioda ietvaros darbības programmas „Uzľēmējdarbība un inovācijas” 

2.2.1.3.aktivitātes īstenošanai, un informēt par to Finanšu ministriju. 

1) „Aizdevumi komersantu konkurētspējas uzlabošanai” nodrošina aizdevumu 

izsniegšanu komersantiem. Līdz š.g. 30.jūnijam ir noslēgti 25 aizdevumu līgumi par 

kopējo summu 19,89 milj. latu, t.sk., 11 apgrozāmo līdzekļu aizdevumu līgumi par 

kopējo apjomu 3,90 milj. latu un 14 investīciju aizdevumu līgumi par kopējo apjomu 

15,99 milj. latu. Detālu informāciju par aktivitātes ieviešanu skat. tabulā Nr.3 

Tabula Nr.3 „Finanšu apguves progress aktivitātes „Aizdevumi komersantu konkurētspējas 

uzlabošanai” ietvaros” 

 Kopējais 
finansējums 

(LVL) 

Apstiprināti  
projekti 

Noslēgti līgumi 

Skaits Kopējais 
finansējums 

(LVL) 

Skaits Kopējais 
finansējums 

(LVL) 

Aizdevumi 58 500 000 38 43 368 028 26 20 239 620 

 

3.5. Lielo projektu īstenošana  

Sākotnēji darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” ietvaros bija paredzēts 

īstenot 16 lielos projektus. Bet ľemot vērā izmaiľas gan ES normatīvajos aktos, gan 

nacionālajos plānošanas dokumentos, atsevišķu lielo projektu īstenošana tika atcelta, kā arī 

daži lielie projekti vides sektorā turpmāk tiks īstenoti kā mazie projekti. Rezultātā Latvijas 

iestādes 2007.-2013.plānošanas periodā plāno ieviest tikai 7 lielos projektus. 

No septiľiem plānotajiem lielajiem projektiem, Finanšu ministrija EK ir nosūtījusi visu 

plānoto projektu iesniegumus. Projekta „Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu 

pārcelšanai no pilsētas centra” iesniegums EK tika nosūtīts š.g. 25.maijā, savukārt projekta 

„Infrastruktūras attīstība starptautiskajā lidostā „Rīga”” iesniegums š.g. 19.jūlijā.  

3 projektus EK ir apstiprinājusi, vienam projektam ir sagatavots EK lēmuma projekts par tā 

apstiprināšanu, savukārt 3 projektiem EK noris iesniegumu izvērtēšana. Sīkāku informāciju 

par katru no lielajiem projektiem iespējams atrast mājas lapā www.esfondi.lv sadaļā „ES 

fondu projekti”. 

Lai nodrošinātu savlaicīgu pieejamo KF līdzekļu apguvi, sešos projektos ir izsludinātas 

iepirkumu procedūras. Lielāko daļu no iepirkumu līgumiem plānots noslēgt līdz 2010.gada 

beigām. Savukārt projektos „Autoceļa E 22 posma Ludza – Terehova būvniecība un Autoceļa 

E 22 posma Rīga (Tīnūži) – Koknese būvniecība” lielākā daļa iepirkumu līgumi ir noslēgti un 

norisinās fiziskie būvniecības darbi projektu īstenošanas vietās. 

 

http://www.esfondi.lv/
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3.6. Tehniskās palīdzības aktivitāšu īstenošana  

ES fondu tehniskās palīdzības aktivitātes tiek īstenotas visu darbības programmu ietvaros. 

Saskaľā darbības programmu papildinājumos noteikto, tehniskās palīdzības aktivitātēm 

pieejamais finansējums ir 78,1 milj. lati. (ES finansē šīs aktivitātes 100% apmērā). 

Pamatojoties uz Papildus saprašanās memorandā noteikto (Saprašanās memoranda trešais 

papildinājums) starp ES un Latvijas Republiku, ES budžeta finansējumu, tajā skaitā tehniskās 

palīdzības pasākumiem, saistībā ar ES fondiem ir jāizmanto pilnībā un pienācīgi jāiekļauj 

budžetā. ES fondu un citas ārvalstu finanšu palīdzības, sevišķi ja tās apguve 2010. gadā tiks 

palielināta, pārvaldībai un īstenošanai tiks nodrošināti pienācīgi tehniskās palīdzības resursi, 

un tie tiks piešķirti attiecīgajai Vadošajai iestādei, Revīzijas iestādei, Sertifikācijas iestādei un 

starpniekinstitūcijām. ES fondu tehniskās palīdzības līdzekļu pieejamība valsts budžetā un to 

efektīva izmantošana ir viens no būtiskākajiem priekšnosacījumiem veiksmīgai ES fondu 

ieviešanai Latvijā, kā arī Saprašanās memorandā noteiktā finansējuma apguves mērķa profila 

izpildei gan šogad, gan turpmākos gadus. Lai nodrošinātu Saprašanās memorandā noteiktos 

uzdevums attiecībā uz ES fondu finansējuma apguvi ir svarīgi, lai ES fondu vadībā iesaistītās 

institūcijas, atbilstoši administrējamo ES fondu aktivitāšu skaitam, to ieviešanas specifikai, kā 

arī apgūstamajam finanšu apjomam, būtu nodrošinātas ar pietiekamu cilvēkresursu kapacitāti 

un konkurētspējīgu atalgojumu. Turklāt liela nozīme ir arī pētnieciskajam izpētes un 

sagatavošanās procesam par dažādām ar ES fondu ieviešanu saistītām specifiskām tēmām. 

Pārsvarā šādos gadījumos tiek piesaistīts attiecīgajā nozarē kvalificēts un profesionāls 

ārpakalpojuma sniedzējs.  

Saskaľā ar Likumu par valsts budžetu 2010.gadam ES fondu tehniskās palīdzības projektiem 

plānotais finansējums ir 15, 7 milj. lati. No 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 30.jūnijam ES 

fondu tehniskās palīdzības finansējuma izpilde valsts budžetā ir 3,6 milj. lati, jeb 22,9% no 

2010.gada valsts budžeta plāna. Savukārt kopējās atmaksas valsts pamatbudžetā par 

izdevumiem, kas veikti laika posmā no 2008.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 30.jūnijam ir 12,3 

milj. latu apmērā, kas ir 15,8% no kopējā ES fondu tehniskās palīdzības aktivitātēm pieejamā 

finansējuma. Ľemot vērā faktisko izpildi un ministriju sniegtos skaidrojumus var secināt, ka 

lielākas problēmas, kas saistītas ar  plānotā finansējuma neapguvi ir saistītas ar darbinieku 

atlīdzības izmaksām mazākā apmērā nekā projektā sākotnēji tika plānots kā arī apturētiem vai 

pārceltiem iepirkumiem. 

Lielākā daļa ES fondu tehniskās palīdzības finansējuma ir izlietota izdevumu pozīcijās 

ierēdľu un darbinieku atlīdzība (t.sk. piemaksas un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas) 71,1% no kopējā finansējuma izlietojuma; pakalpojumi –14,3% kopējā finansējuma 

izlietojuma, pamatkapitāla veidošana 3,8% no kopējā finansējuma izlietojuma, informācija un 

publicitāte (publicitāte plašsaziľas līdzekļos, reprezentācijas materiāli, izdoti bukleti u.c. 

informācijas nesēji, organizēti semināri un konferences) 3,2% no kopējā finansējuma 

izlietojuma, komandējumi un dienesta braucieni 2,6% no kopējā finansējuma izlietojuma, 

telpu noma– 2,5% no kopējā finansējuma izlietojuma, izvērtējumi un pētījumi (dažāda veida 

izvērtējumi un pētījumi, kas saistīti ar ES fondu ieviešanu Latvijā) 1% no kopējā finansējuma 

izlietojuma, kā arī citi izdevumi (krājumi, materiāli, energoresursi, preces un inventārs, ko 

neuzskaita ekonomiskās klasifikācijas kodā 5000, ES fondu vadības informācijas sistēmas 



 

FMzino_11082010_ES_fondi; Informatīvais ziľojums par ārvalstu finanšu resursu (ES struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu 

instrumenta un Latvijas–Šveices sadarbības programmas) apguvi līdz 2010.gada 30.jūnijam 

35 

attīstība un sasaiste ar citām informācijas sistēmām, dalība citu institūciju organizētajos 

semināros, apmācībās, konferencēs) 1,5% no kopējā finansējuma izlietojuma 

Saskaľā ar 2010.gada 20.maija Valsts sekretāru sanāksmes protokola Nr.20 46§ 2.punktu ES 

fondu projektos, kurus īsteno valsts budžeta iestādes neattiecināmās izmaksas no projektiem ir 

jāizslēdz vai jāsniedz argumentēts pamatojums neattiecināmo izmaksu plānošanai minimālā 

apmērā, ja tādas ir nepieciešamas. Ľemot vērā augstākminēto ES fondu tehniskās palīdzības 

projektos tika veikts neattiecināmo izmaksu samazinājums 269, 2 tūkst. latu apmērā.   

No 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 30.martam ES fondu tehniskās palīdzības projektu 

ietvaros neatbilstoši veiktie maksājumi (izmantoto finansējumu nav iespējams pieprasīt un 

atgūt no EK) ir 150,74 lati un kopā visā plānošanas periodā - 203,8 tūkst. lati. Visvairāk 

neatbilstoši veiktie maksājumi ES fondu tehniskās palīdzības projektu ietvaros radušies dēļ 

iepirktajiem pakalpojumiem un precēm, neveicot Publisko iepirkumu likumā noteiktās 

iepirkuma procedūras un atbilstoši paredzamajai līgumcenai nepareizi piemērotām iepirkuma 

procedūrām, kā arī citiem pārkāpumiem, veicot iepirkuma procedūras, neatbilstoši izmaksātai 

atlīdzībai (mēnešalga, piemaksas, prēmijas, pabalsti) darbiniekiem, preču un pakalpojumu 

iegādi, kas saskaľā ar Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumiem Nr.918 

Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 

1.6.1.1.aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības 

programmas "Uzľēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.4.1.1.aktivitāti "Programmas 

vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības programmas "Infrastruktūra un 

pakalpojumi" papildinājuma 3.7.1.1.aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta funkciju 

nodrošināšana" un 3.8.1.1.aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana" 

nav uzskatāmas par attiecināmām izmaksām.  

 

3.7. Ikgadējie ziņojumi par darbības programmu īstenošanu 

Eiropas Komisijai 

Lai nodrošinātu EK prasību ievērošanu un neapturētu starpposma maksājumu saľemšanu no 

EK, Latvija līdz š.g. 30.jūnijām ir iesniegusi EK gada ziľojumus par ES fondu 2007.-

2013.gada plānošanas perioda darbības programmu ieviešanu 2009.gadā. Gada ziľojumos tika 

sniegta detalizēta informācija par ES fondu ieviešanas gaitu 2009.gadā, sasniegtajiem  finanšu 

un fiziskajiem rezultātiem, paveikto ES fondu ieviešanas un uzraudzības sistēmas 

vienkāršošanā, kā arī vispārēja informācija par sociāli ekonomiskajām tendencēm, valsts, 

reģionālās un nozaru politikas pārmaiľām, kam ir sakars ar ES fondu projektu īstenošanu, 

veiktajiem auditiem  un dažāda veida pārbaudēm, informatīvajiem un publicitātes 

pasākumiem un citiem jautājumiem. Ziľojumi ir pieejami ES fondu mājas lapā 

http://www.esfondi.lv/page.php?id=913. 

http://www.esfondi.lv/page.php?id=913
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4. ES fondu apguves salīdzinājums starp Baltijas 
valstīm 

Šajā pārskata ceturksnī Baltijas valstu ES fondu apguves rezultāti ir līdzīgi iepriekšējā 

ceturksnī sasniegtajiem. Kopumā secināms, ka Baltijas valstis ES fondu apguvē atrodas 

samērā līdzīgās pozīcijās: Igaunija ir pirmajā vietā noslēgto līgumu apjoma ziľā, taču EK 

iesniegto starpposma maksājumu pieprasījumu apjoms atšķirībā no iepriekšējā ceturkšľa 

rādītājiem lielāks ir Lietuvai. Lietuvai ir vislielākais veikto maksājumu finansējuma 

saľēmējiem apjoms, savukārt pēc noslēgto līgumu apjoma Lietuva nedaudz atpaliek no 

Latvijas (skat. grafiku Nr.11). 

Grafiks Nr.11 „Baltijas valstu ES fondu apguves salīdzinājums 2007-2013.gada plānošanas 

periodā uz 30.06.2010.” 

 

 

Salīdzinot ar iepriekšējā ceturkšľa rādītājiem, var secināt, ka Lietuvai ir bijis vislielākais 

noslēgto līgumu un EK iesniegto starpposma maksājumu progress, šie rādītāji palielinājušies 

par attiecīgi 7 un 14 %. Citās pozīcijās finanšu apguves progress ir bijis ne tik ievērojams, 

tomēr visos rādītājos finanšu progress vērtējams kā labs. 
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5. Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības 
divpusējā finanšu instrumentu apguve  

5.1. 2004.-2009.gada plānošanas periods 

 

Līdz 2010.gada 2.ceturkšľa beigām atmaksas Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 

un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta (turpmāk - EEZ/Norvēģijas finanšu 

instrumenti) finansējuma saľēmējiem ir 14,6 milj. latu jeb 41,2% no finanšu instrumentu 

piešķīruma (skat. grafiku Nr.12). Salīdzinoši ar iepriekšējo ceturksni atmaksas palielinājušās 

par 2,9 milj. latu jeb 8,3%. 

 

Grafiks Nr.12 „EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu finansējuma apguve uz 30.06.2010., milj. 

LVL” 

 

 

Tā kā lielākā daļa projektu tiks ieviesti līdz maksimālajam projektu īstenošanas termiľam – 

2011.gada 30.aprīlim, tad šobrīd sasniegtie apguves rādītāji vērtējami kā apmierinoši. Arī no 

donorvalstīm saľemtā informācija par EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu līdzekļu apguvi 

liecina, ka Latvija ieľem stabilu pozīciju citu saľēmējvalstu vidū, kurām ir piešķirts 

EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu finansējums, t.i., Latvija uz pārskata perioda beigām pēc 

procentuālajiem apguves rādītājiem ieľem 5 vietu no 15 saľēmējvalstīm. Pie tam 3 no 

saľēmējvalstīm, kuras Latviju apsteidz, bija tiesības rīkot tikai vienu atklāto konkursu un 

naudu apgūt viena gada ietvaros, jo šīm valstīm piešķirtā EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu 

summa bija salīdzinoši neliela, savukārt Latvijai obligāti bija jāizsludina vismaz 2 atklātie 

individuālo projektu konkursi, kas prasa laikietilpīgas procedūras un rada dažādus citus 

sarežģījumus, un palēnina ieviešanas gaitu. 

 

EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu finansējums 50,5 milj. eiro jeb 35,5 milj. latu apmērā 

bija pieejams no 2004.gada 1.maija līdz 2009.gada 30.aprīlim (5 gadu saistību periods), 
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paredzot iespēju īstenot projektus un līdz ar to arī apgūt piešķirto finansējumu līdz 2011.gada 

30.aprīlim. Lai gan līdz 2009.gada 30.aprīlim Granta līgumi bija 100% apmērā no pieejamā 

granta, tomēr līdz 2010.gada 2.ceturkšľa beigām Granta līgumu summa ir samazinājusies līdz 

99,5% no pieejamā granta, jo vienā projektā donorvalstis piemēroja finanšu korekciju par 

iepirkumu procedūru pārkāpšanu, savukārt viens no finansējuma saľēmējiem 2009.gada 

10.decembrī atteicās ieviest apstiprināto projektu, tomēr šo finansējumu vairs nebija 

iespējams izmantot citiem projektiem, jo saskaľā ar donorvalstu nosacījumiem visas pārdales 

starp projektiem bija veicamas līdz 2008.gada 31.oktobrim. 

 

Tiek ieviestas šādas aktivitātes: 

 66 individuālie projekti; 

 6 grantu shēmas (Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un sabiedrības integrācija, 

Akadēmiskie pētījumi, NVO fonds, Stipendiju grantu shēma, Projektu sagatavošanas fonds 

un Īstermiľa ekspertu fonds); 

 3 programmas (Vides politikas integrācija Latvijā, Valsts un privātās partnerības 

veicināšana un Pārrobežu sadarbība). 

 

Ir noslēgti visi 75 Granta līgumi (starp Latvijas Republiku un donorvalsti) un Sadarbības 

līgumi (starp finansējuma saľēmējiem, Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un 

starpniekinstitūcijām/nozares ministrijām) par projektu īstenošanu. EEZ/Norvēģijas finanšu 

instrumentu ietvaros 2008.gada novembrī ir pabeigta grantu shēmas „Projektu sagatavošanas 

fonds” īstenošana. Līdz 2010.gada 2.ceturkšľa beigām ir noslēgušies 6 no 66 individuālajiem 

projektiem un šobrīd tiek gatavoti šo Projektu noslēguma pārskati. 

 

5.2. 2009.-2014.gada plānošanas periods 

2009.–2014.gada plānošanas perioda uzsākšana tika aizkavēta, jo bija sarežģījumi līgumu 

noslēgšanā starp ES un Norvēģijas Karalisti par Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–

2014.gada periodam un ES un Īslandi, Lihtenšteinas Firstisti un Norvēģijas karalisti par EEZ 

finanšu instrumenta 2009.–2014.gada periodam. Minēto līgumu noslēgšana aizkavējās par 

gadu un trīs mēnešiem, jo no dažām ES dalībvalstīm bija iebildumi par EEZ/Norvēģijas 

finanšu instrumentu finansējuma sadali starp saľēmējvalstīm. Attiecīgos līgumus parakstīja 

tikai 2010.gada 28.jūlijā.  

 

Latvijai jaunajā periodā ir pieejami aptuveni 72,95 milj. eiro jeb 51,27 milj. latu, no kuriem 

jāatskaita donorvalstu administratīvās izmaksas. Finansējuma apmērs ir par 13,48 milj. latu 

lielāks nekā iepriekšējā plānošanas periodā (53,76 milj. eiro jeb 37,79 milj. latu). 

 

Donorvalstis ir noteikušas prioritātes 2009.–2014.gadam: vides aizsardzība, klimata izmaiľas 

un atjaunojamā enerģija, CO2 izmešu savākšana un uzglabāšana, inovācijas „zaļākai” 

rūpniecībai, pilsoniskā sabiedrība, cilvēkresursu un sociālā attīstība, kultūras mantojuma 

aizsardzība, pētniecība un stipendijas, tieslietas un iekšlietas, cienīga darba un trīspusējās 

sadarbības veicināšana. 
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Pēc iepriekš minēto līgumu noslēgšanas starp ES un donorvalstīm ar katru EEZ/Norvēģijas 

finanšu instrumentu saľēmējvalsti (t.sk., Latviju) donorvalstis individuāli noslēgs saprašanās 

memorandus, kuru ietvaros būs jāpanāk vienošanās par EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu 

ieviešanas mehānismu, kā arī par konkrētām prioritātēm, kuras dalībvalsts izvēlēsies no 

donorvalstu piedāvātā prioritāšu saraksta. Līdz ar to šobrīd ir svarīgi definēt Latvijas pozīciju 

jautājumā par EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu prioritātēm. Lai sagatavotu Latvijas 

pozīciju sarunām ar donorvalstīm par saprašanās memorandu noslēgšanu, Finanšu ministrija 

ir izstrādājusi informatīvo ziľojumu „Par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un 

Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta plānošanas perioda no 2009. līdz 

2014.gadam prioritātēm”, kurš ir izskatīts Valsts sekretāru sanāksmē 2010.gada 6.maijā, un 

2010.gada 12.augustā notiks starpministriju/institūciju saskaľošanas sanāksme par minēto 

ziľojumu. 

 

6. Latvijas-Šveices sadarbības programmas finanšu 
apguve  

 

Līdz 2010.gada 2.ceturkšľa beigām atmaksas Latvijas un Šveices sadarbības programmas 

(turpmāk – Šveices programma) finansējuma saľēmējiem ir 70 720 latu (143 912 Šveices 

franku) jeb 0,25% no Šveices programmas kopējā finansējuma (skat. grafiku Nr.13). Šīs ir 

pirmās saľemtās atmaksas no Šveices, jo līdz 2010.gada 1.ceturkšľa beigām neviena atmaksa 

netika saľemta. 

 

Grafiks Nr.13 „Šveices programmas finansējuma apguve uz 30.06.2010. ., milj. CHF*” 

 
*Ņemot vērā ļoti svārstīgo Šveices franka (CHF)kursu grafikā informācija atspoguļota CHF nevis latos. 

 

Tā kā pirmo projektu ieviešana ir uzsākusies tikai 2009.gada vidū, tad šobrīd sasniegtie 

apguves rādītāji vēl nav lieli. Atmaksu apkopojumu visu saľēmējvalstu griezumā Šveice veic 
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tikai vienu reizi gadā, līdz ar to šāda salīdzinošā informācija Latvijai šobrīd nav pieejama. 

Tomēr no donorvalsts saľemtā informācija liecina, ka Latvija ieľem 2.vietu no 3 Baltijas 

valstīm Šveices programmas līdzekļu apguves ziľā. 

 

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 56,88 milj. Šveices franku jeb 30,03 milj. latu (kurss uz 30.06.2010. – 

0,528000). Līdz pārskata perioda beigām Šveices kompetentās iestādes ir apstiprinājušas 3 

individuālos projektus, 2 grantu shēmas, 1 tehniskās palīdzības/projektu sagatavošanas fonda 

projektu par kopējo finansējumu 32,68 milj. Šveices franku jeb 17,25 milj. latu (57,45% no 

kopējā pieejamā finansējuma), kā arī 3 projektu izklāstus par kopējo finansējumu 17,5 milj. 

Šveices franku jeb 9,24 milj. latu (31% no kopējā pieejamā finansējuma). Šveices 

programmas ietvaros projekta izklāsta apstiprināšana ir uzskatāma par „pirmā līmeľa” 

projekta apstiprināšanas posmu, savukārt, nākamais posms, pēc Šveices kompetento iestāžu 

pozitīva lēmuma saľemšanas, ir projekta gala iesnieguma izstrāde. 

 

Līdz 2010.gada 2.ceturkšľa beigām ir noslēgti 5 no 10 paredzētajiem Projektu līgumiem 

Latvijas Republikas un Šveices starpā. Sestais līgums par Stipendiju fonda ieviešanu ir 

parakstīs 2010.gada 5.jūlijā. Atlikušos 4 līgumus ir paredzēts noslēgt un attiecīgi uzsākt šādu 

projektu ieviešanu 2011.gadā: 

 „Vēsturiski piesārľoto vietu sanācija – Sarkandaugavas teritorijā” (projekta gala 

iesniegums nosūtīts Šveicei apstiprināšanai 2010.gada 4.augustā); 

 „Šveices lektoru aktivitātes Latvijā”  (projekta gala iesniegumu Izglītības un zinātnes 

ministrija plāno iesniegt Finanšu ministrijā 2010.gada augusta beigās); 

 „Atbalsts jaunatnes politikas attīstībai attālos vai mazattīstītos Latvijas reģionos” (projekta 

gala iesniegumu Izglītības un zinātnes ministrija plāno iesniegt Finanšu ministrijā 

2010.gada septembra beigās); 

 „Mikrokreditēšanas programma” (projekta izklāstu LHZB plāno iesniegt FM 2010.gada 

augusta beigās). 

 

Projekta „Pašvaldību aktivitāšu īstenošana, lai nodrošinātu skolnieku pārvadāšanu un ar to 

saistītos atbalsta pasākumus” ietvaros 2010.gada jūlijā ir noslēgti 3 iepirkuma līgumi par visu 

projektā paredzēto 110 autobusu iegādi. Skolēnu autobusi tiks piegādāti pašvaldībām pa 

daļām līdz 2010.gada nogalei. Projekta „Tiesu modernizācija Latvijā” ietvaros ir izsludināts 

iepirkums „Video konferences un ierakstu iekārtu piegāde, uzstādīšana un uzturēšana tiesu un 

ieslodzījuma vietu vajadzībām”, kurš noslēgsies 2010.gada 17.augustā. Iepirkuma ietvaros 

plānots iegādāties un uzstādīt 81 videokonferenču iekārtu visās tiesu sēžu zālēs (41 tiesa + 

Augstākā tiesa) un visās ieslodzījuma vietās (12 vietas), kā arī 295 audio ierakstu iekārtas, 

kuras paredzētas visām tiesu sēžu zālēm. Ľemot vērā apjomīgo iepirkumu, projekta īstenotājs 

paredz, ka Iepirkuma uzraudzības birojā varētu tikt iesniegtas sūdzības, līdz ar to aizkavējot 

projekta aktivitāšu ieviešanu un naudas līdzekļu savlaicīgu apgūšanu. Grantu shēmā „NVO 

fonds” 2010.gada maijā noslēdzās apakšprojektu izklāstu atklātais konkurss, kurā tika 

iesniegti 455 iesniegumi. Konkursā pieprasītais finansējums pārsniedza konkursā pieejamo 
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finansējumu 10 reizes. Apakšprojektu izklāstu vērtēšana ir noslēgusies un 120 izklāstu 

iesniedzēji ir saľēmuši fonda ieviesēja uzaicinājumu  līdz 2010.gada 2.septembrim izstrādāt 

gala apakšprojekta iesniegumu, līdz ar to apakšprojektu ieviešana plānota sākot ar 2011.gadu. 

 

7. Neatbilstoši veikti izdevumi ES fondu projektu 
ietvaros: 

7.1. Kohēzijas fonds, 2004.-2006.gada plānošanas periods 

Veicot KF projektu noslēguma dokumentu auditu, EK dienesti pieciem projektiem („Ūdens 

apgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Rīgā”, „Ūdens apgādes un kanalizācijas 

attīstība Jelgavā”, „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība”, „Sadzīves atkritumu 

apsaimniekošana Austrumlatgales reģionā” un „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana 

Dienvidlatgales reģionā”) ir identificējuši projektos noslēgtajos līgumos grozījumus par 

papildu darbiem, pakalpojumiem un piegādēm, kuri pēc EK dienestu uzskatiem nav veikti 

atbilstoši publisko iepirkumu tiesiskajam regulējumam, kā rezultātā tika aprēķinātas finanšu 

korekcijas 25% apmērā no iepirkto papildu darbu, pakalpojumu un piegāžu līguma summas. 

 Ľemot vērā, ka Latvijas iestādēm ir atšķirīgs viedoklis un tās nepiekrīt EK pozīcijai un 

uzskata, ka papildu darbu iepirkšana ir veikta atbilstoši publisko iepirkumu tiesiskajam 

regulējumam, š.g. 1.jūlijā EK notika uzklausīšanas sanāksme par četriem KF projektiem, lai 

vienotos ar EK dienestiem par finanšu korekciju atcelšanu vai samazināšanu (skat. tabulu 

Nr.4).  

Uzklausīšanas sanāksmes laikā, nebrīdinot iepriekš Latvijas iestādes, EK dienesti mainīja savu 

pozīciju un atsevišķos gadījumos mainīja finanšu korekcijas apjomu no 25% līdz 100%. 

Izvērtējot EK dienestu konstatētos trūkumus un izdarītos secinājumus, Latvijas atbildīgās 

iestādes uzskata, ka finanšu korekcijas piemērošana un atsevišķos gadījumos pat palielināšana 

ir nepamatota vai nav samērojama ar iespējamo pārkāpumu. Detalizēti argumenti finanšu 

korekcijas nepiemērošanai katrā no zemāk minētajiem projektiem norādīti 2010.gada 15.jūnija 

Ministru kabineta sēdē apstiprinātajā pozīcijā „Par 2010. gada 1.jūlijā saskaľā ar Padomes 

Regulas (EK) Nr.1164/1994 (ar grozījumiem) II pielikuma H panta pirmā punkta 2.daļu 

paredzēto uzklausīšanas procedūru ar Eiropas Komisijas dienestiem par aprēķināto finanšu 

korekciju četros Kohēzijas fonda projektos”.  
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Tabula Nr.4 „Neatbilstoši veiktie izdevumi Kohēzijas fonda 2004.-2006.gada plānošanas 

perioda projektos, par kuriem ir notikušas uzklausīšanas sanāksmes EK” 

Nr.p.k. Projekta 

nosaukums 
Sākotnēji 

ierosinātā 

finanšu 

korekcija 

LVL 

Finanšu 

korekcija pēc 

01.07.2010. 

sanāksmes 

LVL 

Projekta kopējie 

attiecināmie izdevumi 

LVL 

Korekcijas apjoms 

pēc 

01.07.2010.sanāksmes 

no kopējiem 

attiecināmajiem 

projekta izdevumiem 

% 

1.       

  
Ūdens apgādes un 

kanalizācijas 

pakalpojumu 

attīstība Rīgā 

652 696.10 2 610 784.42 21 085 492.11 12.3% 

2.       

  
Ūdens apgādes un 

kanalizācijas 

attīstība Jelgavā 

274 272.92 274 272.92 12 066 834.41 2.27% 

4.       

  
Jūrmalas 

ūdenssaimniecīb

as attīstība 

109 566.94 109 566.95 10 078 769.89 1.08% 

5.       

  
Sadzīves 

atkritumu 

apsaimniekošana 

Austrumlatgales 

reģionā 

58 292.51 58 292.51 4 097 451.84 1.42% 

KOPĀ 1 094 828.47 3 052 916.80 47 328 548.25 6.45% 

 

Uzklausīšanas sanāksmes laikā tika panākta vienošanās, ka Latvijas atbildīgās institūcijas līdz 

2010.gada 15.septembrim iesniegs papildu pamatojošo informāciju par iepriekšminētajiem 

projektiem, kas atspēko EK konstatētos trūkumus, savukārt EK dienesti pēc informācijas 

izvērtēšanas lems par otras uzklausīšanas sanāksmes nepieciešamību.  

 

Arī 2009.gada 29.oktobrī Latvijas atbildīgo institūciju pārstāvji piedalījās EK rīkotajā 

uzklausīšanas sanāksmē, kurā izteica savus argumentus attiecībā uz piemēroto finanšu 

korekciju 732,3 tūkst. latu apmērā KF projektam „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana 

Dienvidlatgales reģionā”. Uzklausīšanas sanāksmes laikā ar EK dienestiem tika panākta 

vienošanās, ka finanšu korekcija tiek samazināt līdz 76,5 tūkst. latu. Lai arī pēc uzklausīšanas 

sanāksmes EK piemērotā finanšu korekcija ir ievērojami samazināta, Latvijas iestādes 

joprojām uzskata, ka tā ir nepamatota. Attiecīgi korekcija tika samazināta no 732,3 tūkst. latu 

uz 76,5 tūkst. latu jeb par 89,6%. Latvijas atbildīgās iestādes uzskata, ka panāktais rezultāts ir 

vērtējams kā labs. Pārskata periodā EK lēmums par piemērojamo finanšu korekciju šim 

projektam vēl nav saľemts. Saskaľā ar 2009.gada 27.oktobra Ministru kabineta sēdē 

apstiprinātajā pozīcijā „Par 2009. gada 29. oktobrī saskaľā ar Padomes Regulas (EK) 

Nr.1164/1994 (ar grozījumiem) II pielikuma H panta pirmā punkta 2.daļu paredzēto 

uzklausīšanas procedūru ar Eiropas Komisijas dienestiem par aprēķināto finanšu korekciju 

Kohēzijas fonda projektā Nr.2002/LV/16/P/PE/011 „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana 
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Dienvidlatgales reģionā”” norādīto, daļu no piemērotās finanšu korekcijas nav plānots atgūt 

no finansējuma saľēmēja. Pēc EK lēmuma saľemšanas tiks lemts par atgūstamās summas 

apjomu valsts budžetā.  

7.2. EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu ietvaros konstatētās 

neatbilstības un neattiecināmie izdevumi 

Sākot ar pirmo projektu  īstenošanas uzsākšanu 2007.gada janvārī līdz 2010.gada 30.jūnijam, 

ir konstatētas divas neatbilstības. Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Valsts kase kopumā 

iepriekš minētajā periodā par neattiecināmiem izdevumiem ir atzinušas un samazinājušas 

projektu starpposma pārskatos iekļautos izdevumus 188,8 tūkst. latu apjomā jeb 0,41% no 

EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu ietvaros pieejamā kopējā publiskā finansējuma. Kopējā 

neattiecināmo izdevumu (t.sk., arī konstatēto neatbilstību gadījumā) summa atbildīgo 

ministriju griezumā ir atspoguļota šī ziľojuma 4.pielikumā. 

 

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 saľēmēju pieļautās aprēķinu kļūdas, kā arī 

pārkāpumi iepirkumu procedūrās. 

 

Sākot ar pirmo projektu uzsākšanu Latvijas un Šveices sadarbības programmas ietvaros no 

2009.gada 1.jūlija līdz 2010.gada 30.jūnijam nav konstatētas neatbilstības vai neattiecināmie 

izdevumi. 

7.3. 2004.-2006.gada plānošanas perioda Eiropas Savienības 

struktūrfondi  

Līdz 30.06.2010. kopējā neatbilstoši veikto izdevumu summa 2004.-2006.gada plānošanas 

periodā ir aptuveni 13,1 milj. latu jeb 2,1% no kopējā publiskā finansējuma (neieskaitot 

maksātnespēju gadījumus), tai skaitā valsts budžeta izdevumi ir 4,5 milj. latu un SF daļa ir 8,5 

milj. latu. Visvairāk neatbilstoši veiktu izdevumu (67,9% no kopējās neatbilstību summas) ir 

ERAF ietvaros – 8,9 milj. latu jeb 2,4% no ERAF kopējā publiskā finansējuma. Kopumā 

neatbilstoši veiktie izdevumi atgūti 4,6 milj. latu apmērā, kas ir 35,3% no kopējās neatbilstoši 

veikto izdevumu summas.  

Pārskata periodā neatbilstoši veikti izdevumi konstatēti 2,0 milj. latu jeb 0,3% apmērā no 

kopējā publiskā finansējuma (skat. 4.pielikumu „Informācija par neatbilstoši veiktiem 

izdevumiem un atgūtiem neatbilstoši veiktiem izdevumiem uz 30.06.2010, latos (neieskaitot 

maksātnespējas gadījumus”). Tik ievērojams neatbilstoši veikto izdevumu apjoms šajā 

ceturksnī konstatēts, jo notika intensīvs darbs pie programmas slēgšanas dokumentu 

sagatavošanas un noslēguma izdevumu deklarācijas pārbaudes. Atklātās neatbilstības neradīs 

papildus zaudējumus valsts budžetam, jo atbilstošais izdevumu apjoms noslēguma maksājuma 

pieprasījumā Eiropas Komisijai tiek aizstāts ar attiecināmajiem izdevumiem, kas veikti uz 

uzľemto valsts budžeta virssaistību rēķina.      
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7.3.1. Eiropas Sociālais fonds 

Kopumā 2004.-2006.gada plānošanas perioda ietvaros konstatēti neatbilstoši veikti izdevumi 

2,3 milj. latu apmērā (tajā skaitā 1,7 milj. latu ESF finansējums un 0,6 milj. latu valsts 

budžeta finansējums). Lielākā daļa neattiecināmo izdevumu konstatēti Izglītības un zinātnes 

ministrijas pārziľā esošajās aktivitātēs (1,7 milj. latu) un Labklājības ministrijas pārziľā 

esošajās aktivitātēs (0,5 milj. latu). No kopējās neatbilstoši veikto izdevumu summas par 

atgūtiem uzskatāmi 2,2 milj. latu. Kā galvenie neatbilstoši veikto izdevumu iemesli minami: 

1) iepirkumu procedūru pārkāpumi; 2) noslēgumu deklarācijās iekļauto kapitāliegāžu 

amortizācijas izmaksu korekcija ESF projektos, jo pēc Valsts kases norādījumiem noslēguma 

deklarācijās nevarēja tikt iekļautas ESF nacionālo programmu projektu ietvaros iegādāto 

projekta aktivitāšu īstenošanai nepieciešamo materiāltehnisko līdzekļu iegādes izmaksas pilnā 

apjomā, ja to vērtība nav tikusi amortizēta projekta īstenošanas laikā; 3) neattiecināmie 

izdevumi. Pārskata periodā ESF ietvaros nav konstatēti neatbilstoši veikti izdevumi. 

7.3.2. Eiropas Reģionālās attīstības fonds 

ERAF ietvaros kopējā neatbilstoši veikto izdevumu summa līdz 30.06.2010. ir 8,9 milj. latu 

jeb 2,4% no kopējā publiskā finansējuma, tai skaitā valsts budžeta izdevumi ir 3,4 milj. latu, 

savukārt ES fondu daļa – 5,4 milj. latu. Vislielākais neatbilstoši veikto izdevumu apjoms bijis 

prioritātē „Uzľēmējdarbības un inovāciju veicināšana”, kurā lielākā daļa neatbilstoši veikto 

izdevumu konstatēti Ekonomikas ministrijas projektos – kopumā par 7,3 milj. latu jeb 5,9% 

no Ekonomikas ministrijas publiskā finansējuma. Prioritātes „Ilgtspējīgas attīstības 

veicināšana” ietvaros lielākais neatbilstoši veikto izdevumu apjoms bijis Satiksmes ministrijas 

projektos – 0,5 milj. latu jeb 0,6% no Satiksmes ministrijas kopējā publiskā finansējuma. 

ERAF atgūto neatbilstoši veikto izdevumu kopējā summa ir 2,1 milj. latu jeb 23,3% no ERAF 

neatbilstoši veikto izdevumu summas. Pārskata periodā neatbilstoši veikti izdevumi konstatēti 

tikai prioritātē „Uzľēmējdarbības un inovāciju veicināšana” - 1,6 milj. latu jeb 0,4% apmērā 

no ERAF kopējā publiskā finansējuma. Pēc ES Struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības 

informācijas sistēmā pieejamās informācijas lielākā neatbilstoši veikto izdevumu summa (0,7 

milj. latu) konstatēta vienā aktivitātes „Atbalsts privātās infrastruktūras investīcijām 

koplietošanas iekārtās” projektā, par kuru informācija vēl tiks aktualizēta un precizēta pēc 

atkārtotas pārbaudes projekta īstenošanas vietā. Galvenais neatbilstību iemesls ir tas, ka netiek 

veikta saimnieciskā darbība un netiek sasniegti projekta mērķi. 

Pārskata periodā neatbilstoši veikto izdevumu summa, neieskaitot maksātnespējas gadījumus,  

valsts budžeta iestāžu kā finansējuma saľēmēju gadījumā ir aptuveni 0,3 milj. latu jeb 0,1% 

no projektu kopējām attiecināmajām izmaksām, no tiem valsts budžeta izdevumi ir 0,1 milj. 

latu, un ES fondu daļa – 0,2 milj. latu (skatīt 5.pielikumu "Tiešās vai pastarpinātās valsts 

pārvaldes iestādes, atvasinātas publiskas personas vai citas valsts iestādes īstenotajos 

projektos konstatētie neatbilstoši veiktie izdevumi pārskata periodā (ceturksnī)"). Ľemot vērā, 

ka valsts budžeta iestāžu neatbilstoši veiktie izdevumi nav atgūstami, tie tiek segti no valsts 

budžeta finanšu resursiem. 
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7.3.3. Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda virzības daļa 

Pārskata periodā Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (turpmāk – ELVGF) 

ietvaros nav konstatēti neatbilstoši veikti izdevumi. 

ELVGF ietvaros kopējā neatbilstoši veikto izdevumu summa līdz 30.06.2010. ir 1,2 milj. latu 

jeb 1,2% no kopējā publiskā finansējuma (tajā skaitā 0,8 milj. latu ELVGF finansējums un 0,4 

milj. latu valsts budžeta finansējums). No kopējās neatbilstību summas par atgūtiem 

uzskatāms 0,1 milj. latu. Detalizētu informāciju skat. 4.pielikumā „Informācija par 

neatbilstoši veiktiem izdevumiem un atgūtiem neatbilstoši veiktiem izdevumiem uz 

30.06.2010, latos (neieskaitot maksātnespējas gadījumus)". 

Vairāk nekā 90% no visiem neattiecināmajiem izdevumiem konstatēti pasākumos 

„Lauksaimniecības produktu pārstrādes un mārketinga uzlabošana” un „Lauku teritoriju 

pārveidošanas un attīstības veicināšana”.  

Neatbilstoši veikto izdevumu iemeslu diapazons ir visai plašs – no sistēmiskām neatbilstībām, 

piemēram, kļūdaini veiktajiem aprēķiniem projektos, kur maksājuma uzdevumi tika veikti 

ārvalstu valūtā, līdz individuāliem ar aizdomām par dokumentu viltošanu, celtniecības darbu 

apturēšanu, vai ar citu individuālu projekta īstenošanas pārkāpumu/ atkāpi no līguma 

nosacījumiem/ saistītajiem gadījumiem.  

7.3.4. Zivsaimniecības vadības finansēšanas instruments  

Pārskata periodā aktivitātes „Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī aiz piekrastes zonas zvejojošo 

zvejas kuģu nodošana sadalīšanai vai izmantošanai bezpeļľas mērķiem ārpus zvejniecības” 

ietvaros ir konstatēti neatbilstoši veikti izdevumi 0,3 milj.latu apmērā sakarā ar uzsākto 

kriminālprocesu par dokumentu viltošanu.  

2004.-2006.gada plānošanas perioda ietvaros konstatēti neatbilstoši veikti izdevumi ir 0,7 

milj. latu jeb 2,9% no kopējā publiskā finansējuma (tajā skaitā 0,5 milj. latu Zivsaimniecības 

vadības finansēšanas instrumenta (turpmāk – ZVFI) finansējums un 0,2 milj. latu valsts 

budžeta finansējums). No kopējās neatbilstību summas par atgūtiem uzskatāmi 0,2 milj. latu. 

Detalizētu informāciju skat. 4.pielikumā „Informācija par neatbilstoši veiktiem izdevumiem 

un atgūtiem neatbilstoši veiktiem izdevumiem uz 30.06.2010, latos (neieskaitot 

maksātnespējas gadījumus)". 

 

Vairāk nekā puse no visiem neattiecināmiem izdevumiem konstatēti pasākumā „Zvejas 

intensitātes sabalansēšana” un „Zvejas un akvakultūras produktu apstrādes un mārketinga 

uzlabošana, zvejas ostu aprīkojums un akvakultūra”. Daudzos gadījumos tika lauzti līgumu 

un  finansējuma saľēmēji atmaksāja saľemto sabiedrisko finansējumu, piemēram, tādu 

iemeslu dēļ, ka atbalsta saľēmējs nevar nodrošināt līgumu nosacījumu izpildi, jo ir pārdoti 

zvejas kuģi, kas tika modernizēti, izmantojot ZVFI atbalstu, ir aizdomas par dokumentu 

viltošanu vai atbalsta zvejas pagaidu pārtraukšanas un citas finansiālas kompensācijas 

saľēmējs atrod darbu zvejniecības firmā. 
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7.4. 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondi  

2007.-2013.gada plānošanas periodā līdz 30.06.2010. konstatēto neatbilstoši veikto izdevumu 

apjoms ir 3,5 milj. latu jeb 0,1% no kopējā publiskā finansējuma, no tiem 0,2 milj. latu ir 

valsts budžeta finansējums,  206.tūkst. latu – ES fondu finansējums un 417 tūkst. latu – cits 

publiskais finansējums. Lielākā daļa - 3,2 milj. latu apmērā neatbilstoši veiktie izdevumi 

konstatēti darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” ietvaros, kas ir 97,6% no 

kopējās neatbilstoši veikto izdevumu summas.  

7.4.1. Eiropas Sociālais fonds 

Pārskata periodā ESF ietvaros konstatētas 2 neatbilstības par kopējo summu 1 495 latu (skatīt 

5.pielikumu "Tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestādes, atvasinātas publiskas personas 

vai citas valsts iestādes īstenotajos projektos konstatētie neatbilstoši veiktie izdevumi pārskata 

periodā (ceturksnī)"). Neatbilstoši veikto izdevumu summas ieturētas no tekošajiem 

maksājumu pieprasījumiem. Finanšu ministrija neatbilstību ceturkšľa ziľojumus par 

konkrētajām neatbilstībām nav saľēmusi, jo par konkrētajām konstatētajām neatbilstībām 

saskaľā ar Ministru kabineta 2007.gada 17.jūlija noteikumu Nr.500 „Kārtība, kādā ziľo par 

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, 

pieľem pārvaldes lēmumu par piešķirtā finansējuma izlietojumu un atgūst neatbilstošos 

izdevumus” 5.punktu nav jāsagatavo ceturkšľa ziľojumi. 

7.4.2. Eiropas Reģionālās attīstības fonds 

ERAF darbības programmas „Uzľēmējdarbība un inovācijas” ietvaros pārskata periodā 

neatbilstošo izdevumu summa ir 3,7 tūkst. latu, kas radušies vienā apakšaktivitātes "Jaunu 

produktu un tehnoloģiju izstrāde" projektā. Neatbilstoši veikto izdevumu summa tiks ieturēta 

no nākamā maksājumu pieprasījuma. 

Pārskata periodā darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” ietvaros, neieskaitot 

tehniskās palīdzības projektus, konstatētas vairākas neatbilstības par kopējo summu 3,2 milj. 

latu (jeb 0,25% no kopējā publiskā finansējuma), no kuras vislielākā neatbilstību daļa 2,9 

milj. latu apmērā konstatēta Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas aktivitātē 

„Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts 

attīstībai”, savukārt neatbilstības 0,1 milj. latu apmērā konstatētas valsts budžeta iestāžu kā 

finansējuma saľēmēju gadījumos (detalizēta informācija - 4.pielikumā). Ľemot vērā, ka valsts 

budžeta iestāžu neatbilstoši veiktie izdevumi nav atgūstami, tie tiek segti no valsts budžeta 

finanšu resursiem. 

7.4.3. Kohēzijas fonds 

2007.-2013.gada plānošanas periodā līdz 30.06.2010. KF ietvaros neatbilstības ar finansiālu 

ietekmi nav konstatētas.  
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8. 2004.-2006.gada plānošanas periods  

8.1. ES struktūrfondu programmas noslēguma process 

Latvija kā viena no pirmajām ES dalībvalstīm līdz š.g. 30. jūnijam (trīs mēnešus pirms 

noteiktā termiľa) ir iesniegusi EK visus noslēguma dokumentus par 2004.-2006. gada 

plānošanas perioda ES struktūrfondu
3
 programmu, lai saľemtu programmas noslēguma 

maksājumu. Noslēguma maksājuma apjoms potenciāli ir līdz 5% no struktūrfondu 

piešķīruma, kas Latvijai būtu 22 milj. latu. Ľemot vērā līdzšinējo praksi EK noslēguma 

maksājumu veikšanā, noslēguma maksājums sagaidāms ne ātrāk kā 2012.gadā, kad EK būs 

pārbaudījusi programmas slēgšanas dokumentāciju un pārliecinājusies par deklarēto 

izdevumu  atbilstību. 

Kopumā EK ir deklarēti izdevumi 650,4 milj. latu (109% no kopējā plānošanas dokumentos 

paredzētā publiskā finansējuma), tai skaitā struktūrfondu finansējums - 462,4 milj. latu jeb 

105% no kopējā plānošanas dokumentos paredzētā struktūrfondu piešķīruma). Pārpilde 55,5 

milj. latu apmērā (t.sk. struktūrfondu daļa 21.8 milj. latu) radusies uz Latvijas nacionālā 

lēmuma pamata ieguldīt lielāku nacionālo līdzfinansējumu un uzľemties virssaistības, kas 

savukārt šobrīd garantē rezervi tiem gadījumiem, kad programmas slēgšanas procesā Latvija 

pati vai EK konstatē neatbilstoši veiktus izdevumus un kad jāpiemēro finanšu korekcija. Tādā 

situācijā rezerve var tikt izmantota, aizstājot neatbilstošos izdevumus ar rezerves deklarētiem 

attiecināmiem izdevumiem. 

Grafiks Nr.14 „Kopējie 2004.-2006.gada plānošanas perioda ES struktūrfondu deklarētie 

izdevumi, milj. latu”
4
 

 

Balstoties uz 2004.-2006.gada periodā gūto pieredzi, visās ES fondu ieviešanas procesa 

stadijās ir veikti uzlabojumi jaunajā 2007.-2013.gada periodā. Neatsveramu pieredzi ir 

guvušas ES fondu administrēšanā iesaistītās institūcijas, spējot jaunajā ES fondu ieviešanas 

periodā piedāvāt kvalitatīvākus pakalpojumus un efektīvāku savstarpējo sadarbību. Vērtīgu 

pieredzi guvuši ari finansējuma saľēmēji, kuri 2007.-2013.gada p1ānošanas periodā spēj 

izstrādāt kvalitatīvākus projektu iesnieguma projektus, pārzina saistīto likumdošanu un ir 

vērsti uz efektīvāku sadarbību. 

                                                 
3
 Eiropas Sociālais fonds, Eiropas Reģionālās attīstības fonds, Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju 

fonda virzības daļa un Zivsaimniecības vadības finansēšanas instruments 
4
 Pēc fiksētā LB kursa 1 eiro - 0.702804 lati 
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Informācija par struktūrfondu ieviešanu gaitu un sasniegtajiem rezultātiem ir plaši aprakstīta 

struktūrfondu programmas noslēguma ziľojumā
5
, savukārt kopsavilkums par galvenajiem 

sasniegtajiem ietekmes rādītājiem tika sniegts iepriekšējā informatīvajā ziľojumā par ārvalstu 

finanšu resursu apguvi līdz 2010.gada 31.martam
6
. Turklāt līdz 2010.gada beigām tiek plānots 

pabeigt struktūrfondu ieguldījuma izvērtēšanu uzľēmējdarbības, nodarbinātības pasākumu, 

izglītības un zinātnes atbalstam un šo ieguldījumu ietekmes noteikšanu. 

8.2. Kohēzijas fonda apguves finanšu un fiziskais progress līdz 

2010.gada 30.jūnijam 

Kohēzijas fonda finanšu apguve 

2004.-2006.plānošanas perioda KF projektu īstenošana norisinās līdz 2010.gada 

31.decembrim. Attiecīgi līdz šim laika periodam visos projektos būvdarbiem jābūt 

pabeigtiem, kā arī  projektu ietvaros veiktiem visiem attiecināmajiem izdevumiem. 

 

Grafiks Nr.15 „2004.-2006.gada plānošanas perioda Kohēzijas fonda apguve (pilnā finanšu 

plūsma) līdz pārskata perioda beigām uz 30.06.2010.; milj. LVL, % no uzņemtajām 

saistībām”  

 

Finansējuma saľēmējiem ir izmaksāti 378,9 milj. latu jeb 75,9% no KF finansējuma. EK 

deklarēti 404,0 milj. latu jeb 81,0% no KF finansējuma. No EK saľemti 386,8 milj. latu jeb 

77,4% no KF finansējuma. Detālu informāciju par 2004.-2006.gada plānošanas perioda KF 

                                                 
5
 SF noslēguma ziľojums ir pieejams: http://www.esfondi.lv/page.php?id=859 

6
 Informatīvais ziľojums par ārvalstu finanšu resursu apguvi līdz 2010.gada 31.martam ir pieejams šeit: 

http://www.esfondi.lv/page.php?id=667 

 

http://www.esfondi.lv/page.php?id=859
http://www.esfondi.lv/page.php?id=667
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projektu finanšu plūsmu skatīt 6.pielikumā „2004.-2006.gada plānošanas perioda Kohēzijas 

fonda apguve (pilnā finanšu plūsma) līdz pārskata perioda beigām”. 

 

Kohēzijas fonda projektu ieviešana 

2000.-2006.plānošanas periodā kopumā tiek īstenoti 46 liela mēroga projekti par kopējo KF 

finansējumu 499,5 milj. latu. Līdz 2010.gada 30.jūnijam pabeigti 29 KF projekti, no tiem 10 

satiksmes nozarē, 18 vides nozarē un viens tehniskās palīdzības projekts Finanšu ministrijā.  

No 29 pabeigtajiem projektiem, 27 noslēguma dokumenti izvērtēšanai ir iesniegti EK. 

Pārskata periodā noslēguma dokumenti izvērtēšanai EK nosūti šādiem projektiem „Tehniskā 

palīdzība Satiksmes ministrijai”, „Ūdenssaimniecības attīstība Olainē un Jaunolainē”, 

„Tehniskā palīdzība vides sektoram Latvijā”. Savukārt projektu „Bīstamo atkritumu 

apsaimniekošanas sistēma Latvijā I kārta” un „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī II 

kārta” noslēguma dokumenti saskaľošanai ir iesniegti Finanšu ministrijā. 

EK noslēguma dokumentus ir apstiprinājusi 19 projektiem, atlikušo 8 projektu noslēguma 

dokumenti tiek izvērtēti EK.  

Pārējo 17 projektu (9 satiksmes nozares un 8 vides nozares) ieviešana ir jāpabeidz līdz 

2010.gada 31.decembrim. 2010.gada laikā plānots slēgt un noslēguma dokumentus 

izskatīšanai uz EK nosūtīt 4 vides nozares un 3 satiksmes nozares projektiem, savukārt 

atlikušo 10 projektu noslēgumu dokumentu izvērtēšana un nosūtīšana EK plānota 2011.gadā
7
. 

 

Kohēzijas fonda projekti ar augstu ieviešanas risku 

Kā jau iepriekš ir ziľots, projektā „Ventspils siltumapgādes sistēmas attīstība” iesaistītajām 

pusēm Stadtwerke Flensburg, kas ir projekta stratēģiskais investors, un Ventspils pilsētas 

domei ilgstoši nav izdevies rast kopīgu risinājumu nepieciešamā līdzfinansējuma 

piesaistīšanai. Pārskata periodā joprojām netika piedāvāti alternatīvi reāli risinājumi, kā 

nodrošināt projekta uzsākšanu un KF līdzekļu apguvi 24,3 milj. latu apmērā. Lai gan situācija 

projektā ir vērtējama kā kritiska un no laika grafika viedokļa iespējas projektu ieviest līdz 

2011.gada beigām ir vērtējamas kā ļoti niecīgas, stratēģiskais investors vācu kompānija 

Stadtwerke Flensburg ir lūgusi ļaut pagarināt termiľu lēmuma pieľemšanai par projekta 

īstenošanas atcelšanu. Attiecīgi termiľš ir pagarināts līdz š.g. 16.augustam, kad stratēģiskajam 

investoram ļauts iesniegt kārtējo priekšlikumu, kā nodrošināt, lai projekts tiktu īstenots 

plānotajā laikā. Pēc iepriekš minētā datuma Finanšu ministrija izvērtēs situāciju un, ja 

nepieciešams, sagatavos atsevišķu informatīvo ziľojumu ar priekšlikumu par projekta 

atcelšanu izskatīšanai Ministru kabinetā. 

Ľemot vērā, ka projekts „Vilcienu kustības vadības sistēmas modernizācija” ilgu laiku bija ar 

augstu ieviešanas risku, lai novērtētu projekta fizisko progresu jeb projektā paveiktos darbus, 

š.g. 16.jūnijā EK pārstāvji viesojās projekta īstenošanas vietā Tukumā un apskatīja Tukuma 

stacijā izbūvētās vilcienu kustības vadības komunikāciju sistēmas. EK atzinīgi novērtēja 

                                                 
7
 Izľemot projektu Ventspils siltumapgādes sistēmas attīstība, sīkāku informāciju skatīt sadaļā 8.2.3. KF projekti 

ar augstu ieviešanas risku. 
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valsts akciju sabiedrība „Latvijas Dzelzceļš” paveikto darbu projekta īstenošanā konstatēto 

problēmu pārvarēšanai, kā arī sasniegto ievērojamo fizisko progresu. Tomēr valsts akciju 

sabiedrība „Latvijas dzelzceļš” vēl joprojām jāveic intensīvs darbs līdz 2010.gada beigām, lai 

būtu iespējams pabeigt būvdarbus visās projekta ietvaros rekonstruētajās dzelzceļa stacijās. Ja 

šis darbs netiks paveikts iepriekšminētajā termiľā, pastāv risks, ka Latvijai var nākties 

atmaksāt EK atpakaļ šī projekta ietvaros piešķirto un iztērēto KF finansējumu 47,4 milj. latu 

apmērā.  

 

9. ES fondu ieviešanas sistēmas pilnveidošana 
 

9.1. Vienkāršošana 

2010.gada 2.ceturksnī Finanšu ministrija turpina darbu pie ES fondu ieviešanas sistēmas 

pilnveidošanas un optimizēšanas pasākumiem gan tiesiskā regulējuma, gan administrēšanas 

līmenī. 2010.gada 2.ceturksnī ir paveikti šādi pasākumi ES fondu ieviešanas sistēmas 

vienkāršošanas jomā: 

Atvieglotas prasības komersantiem 

Šā gada 18.maijā tika izdarīti grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos 

Nr.418 „Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības fonda 

līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas 

sagatavošanas kārtība”. Ar minētajiem grozījumiem tika precizēts to ES fondu finansējuma 

saľēmēju loks, kuri projektus var īstenot pēc pašfinansēšanās shēmas, izslēdzot no tā 

finansējuma saľēmējus, kuri īsteno ES fondu projektus, kuriem piešķirts komercdarbības 

atbalsts. Tādējādi komercdarbības atbalsta projektos turpmāk līdz izdevumu deklarācijas 

iesniegšanai Eiropas Komisijā jāatmaksā gan ES fondu, gan valsts budžeta  līdzfinansējuma 

daļa. 

Informācijas atklātība par ES fondu projektiem 

Šā gada 8.jūnijā Ministru kabinetā tika atbalstīts grozījumu projekts ES struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda vadības likumā, kura mērķis ir pilnveidot tiesisko regulējumu attiecībā uz 

informācijas par ES fondu projektiem pieejamību, ja projekta iesniedzējs ir tiešās valsts 

pārvaldes iestāde. 

Likumprojekts paredz, ka turpmāk tiešās valsts pārvaldes un Sabiedrības integrācijas fonda 

(kā sadarbības iestādes) projekta iesnieguma lieta, izľemot projekta budžeta kopsavilkumu, 

tai skaitā, indikatīvo projekta izmaksu plānu, būs vispārpieejama informācija Informācijas 

atklātības likumā noteiktajā apjomā un kārtībā pēc ES fonda projektu iesniegumu iesniegšanas 

beigu datuma. Tādējādi interesenti varēs pieprasīt informāciju par minētajiem projektu 

iesniegumiem jau vērtēšanas procesā. Līdz šim vispārpieejama bija tikai daļa no projekta 
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iesniegumā ietvertās informācijas un tikai pēc lēmuma pieľemšanas par projekta iesnieguma 

apstiprināšanu vai noraidīšanu.  

Likumprojekts ir iesniegts Saeimā, š.g. 12.jūlijā nodots Budžeta un finanšu (nodokļu) 

komisijai, bet vēl nav pieľemts pirmajā lasījumā. 

 

Atvieglots darbs gan finanšu instrumentu vadībā iesaistītajām institūcijām, gan 

finansējuma saņēmējiem 

ES fondi 

Nozīmīgs ES fondu vadības un kontroles sistēmas uzlabošanas jomā paveiktais ir skaidrojošo 

materiālu nodrošināšana ES fondu vadībā iesaistītajām institūcijām. Lai mazinātu sistēmisko 

kļūdu iespējamību, Finanšu ministrija ir izstrādājusi un pilnveidojusi virkni vadlīniju un 

metodiku, vienādojot praksi un nosakot minimālās prasības, tādējādi atvieglojot darbu gan ES 

fondu vadībā iesaistītajām institūcijām, gan finansējuma saľēmējiem. 2010.gada 2.ceturksnī 

izstrādāti un pilnveidoti šādi metodiskie materiāli ES fondu vadībā iesaistītajām institūcijām: 

- Vadlīnijas, kas nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda uzraudzības 

sistēmas darbības pamatprincipus un kārtību 2007.-2013.gada plānošanas periodā. 

Vadlīnijas nodrošina vienotu izpratni par 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu 

uzraudzības sistēmas darbību un tās efektivitātes priekšnosacījumiem, novērš normatīvo aktu 

prasību, uzraudzības datu un uzraudzības sistēmas pamatelementu izmantošanas atšķirīgas 

interpretācijas. Vadlīniju mērķis ir skaidrot Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra    

noteikumos Nr. 1238 „Eiropas Savienības fondu ieviešanas uzraudzības un izvērtēšanas 

kārtība”  noteikto ES fondu ieviešanas uzraudzības sistēmu un iestāžu savstarpējās 

atskaitīšanās un programmu ieviešanas informācijas apmaiľas kārtību, precizējot ES fondu 

vadībā iesaistīto iestāžu veicamās darbības un ziľojumos iekļaujamo informāciju.   

 

- Eiropas Savienības fondu vadošās iestādes metodika pārbaužu veikšanai Eiropas Savienības 

struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansētā projekta īstenošanas vietā 2007.-2013.gada 

plānošanas periodā.  

Metodikā sniegti skaidrojumi pārbaužu uz vietas veikšanai ES fondu projektu īstenošanas 

vietās, tādējādi veicinot vienotu izpratni un labās prakses piemērošanu visās ES fondu vadībā 

iesaistītajās institūcijās 2007. – 2013.gada plānošanas periodā. Pilnveidotas prasības attiecībā 

uz pārbaužu plānošanu, pilnveidoti risku kritēriji ES fonda projektu riska līmeľa noteikšanu 

projektu atlasei pārbaužu veikšanai. Sniegts arī skaidrojums attiecībā uz pārbaužu rezultātu 

interpretēšanu un to izmantošanu, kā arī par labo praksi pārbaužu veikšanā un citiem 

jautājumiem, kas saistīti ar pārbaudēm projektu īstenošanas vietā, lai atvieglotu administratīvo 

slogu gan finansējuma saľēmējam, gan vienlaikus izpildītu ES un Latvijas Republikas tiesību 

aktos noteiktās prasības.  

-Vadlīnijas par projekta attiecināmo izmaksu pamatojošajiem dokumentiem 

Vadlīnijas sniedz skaidrojumu par vienotu principu piemērošanu un izpratni attiecībā uz 

attiecināmo izmaksu pamatojošajiem dokumentiem un ar mērķi padarīt to pārbaudi finansiāli 

efektīvāku ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda projektos. Tādējādi atbildīgajai un 
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sadarbības iestādei vienkopus ir pieejama informācija par prasībām, kādas izvirzīt 

finansējuma saľēmējiem attiecībā uz attiecināmo izmaksu pamatojošajiem dokumentiem un 

citiem dokumentiem, kas apliecina projekta aktivitātes izpildi, rezultatīvos rādītājus un 

publicitāti.  

-Metodika par ieguldījumiem natūrā projektu līdzfinansēšanai 

Metodika ir paredzēta vienotas izpratnes veicināšanai par iespējām piemērot ieguldījumus 

natūrā kā projektu līdzfinansējumu 2007. – 2013.gada plānošanas perioda ES fondu 

līdzfinansētajos projektos. 

- Vadlīnijas par Finanšu korekciju piemērošanu Eiropas Savienības fondu finansētajos 

projektos 

Vadlīnijas izstrādātas, lai sniegtu skaidrojumu par finanšu korekciju būtību un piemērošanu ES 

fondu 2004.-2006.gada un 2007.-2013.gada plānošanas perioda projektos, kā arī rastu sistēmisku, 

vienotu pieeju un praksi proporcionālas finanšu korekcijas piemērošanā līdzīgos gadījumos 

Latvijā. Vadlīnijās tiek skaidrota dalībvalsts ārējos un iekšējos normatīvajos aktos noteiktā 

atbildība par neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu, tai skaitā, finanšu korekciju piemērošanu, 

finanšu korekcijas apjoma noteikšana un piemērošanas iespējas atkarībā no pārkāpuma 

būtiskuma.  

 

EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenti 

 

2009.gada nogalē tika uzsākts darbs, lai vienkāršotu un uzlabotu EEZ/Norvēģijas finanšu 

instrumentu vadības sistēmu. 2010.gada 1.janvārī Ministru kabinets apstiprināja Finanšu 

ministrijas sagatavoto informatīvo ziľojumu „Par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu 

instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vadības sistēmas 

vienkāršošanu”. EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu vadības sistēmas vienkāršošanas 

priekšlikumi bija vērsti  uz: 

 administrēšanā iesaistīto institūciju skaita samazināšanu; 

 dokumentu plūsmas un lēmumu pieľemšanas paātrināšanu, veicinot ārvalstu finanšu 

līdzekļu apriti; 

 līdz ar to nodrošinot finansējuma saľēmējam „draudzīgāku” pieeju. 

 

Veiktie vienkāršošanas pasākumi: 

 2010.gada 6.maijā tika pieľemti grozījumi Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 

un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vadības likumā, kas paredz, ka 

projekta starpposma pārskati tiek apstiprināti Centrālā finanšu un līgumu aģentūras 

līmenī, tādējādi, paātrinot pārskatu izskatīšanu nacionālajā līmenī un veicinot ātrāku  

atmaksu finansējuma saľēmējiem no donorvalstīm; 

 iepriekšējā uzraudzības komiteja un vadības komiteja apvienota vienā uzraudzības un 

vadības komitejā, kura pilda abu līdzšinējo komiteju funkcijas (ar Ministru kabineta 

2010.gada 29.jūnija noteikumiem Nr.582 „Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 

un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta uzraudzības un vadības komitejas 

nolikums”), tādējādi samazinot finanšu instrumentu vadībā iesaistīto institūciju skaitu; 
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 aktualizēti projektu ieviešanas plāni finansējuma saľēmējiem, kas ir valsts budžeta 

iestādes, saīsinot pārskata periodu garumus, tādējādi paātrinot atmaksu saľemšanu no 

donorvalstīm valsts budžetā. 

Turpmāk plānotie pasākumi  

Arī turpmāk 2010.gadā papildus jau iepriekš veiktajiem vienkāršošanas pasākumiem plānots 

atvieglot finansējuma saľēmējam izvirzītās prasības, vienkāršojot projektu īstenošanu un 

optimizējot ES fondu administrēšanā iesaistīto iestāžu darbu, tai skaitā:  

 uzlabot kārtību, kādā ziľo par ES fondu ieviešanā konstatētajām neatbilstībām un 

pieľem lēmumu par līdzekļu atgūšanu; 

 vienkāršot un paātrināt izdevumu deklarāciju sagatavošanas kārtību; 

 vienādot praksi attiecībā uz izdevumu pamatojošo dokumentu pārbaudi un līgumu 

slēgšanu par projekta īstenošanu; 

 nodrošināt plašākas eiro izmantošanas iespējas maksājumos. 

Lai šos pasākumus īstenotu jaunā redakcijā plānots izdot Ministru kabineta 2007.gada 

17.jūlija noteikumus Nr.500 „Kārtība, kādā ziľo Eiropas Savienības struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, pieľem pārvaldes lēmumu par 

piešķirtā finansējuma izlietojumu un atgūst neatbilstošos izdevumus” (turpmāk – MK 

noteikumi Nr.500) un Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumus Nr.418 „Kārtība, 

kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu 

īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība” 

(turpmāk – MK noteikumi Nr.418). Plānots, ka MK noteikumu Nr.500 jaunā redakcija tiks 

pieľemta Ministru kabinetā šā gada augusta sākumā, savukārt MK noteikumu Nr.418 – 

oktobrī. 

 

Attiecībā uz EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu vadības sistēmas vienkāršošanu turpmākajā 

periodā plānots izstrādāt grozījumus Ministru kabineta 2008.gada 26.februāra noteikumos 

Nr.126 „Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā 

finanšu instrumenta īstenošanas, uzraudzības, novērtēšanas un auditu veikšanas kārtība”, kas 

paredzētu samazināt: pārbaužu skaitu, kurās jāiesaista finansējuma saľēmējs; laiku projekta 

starpposma pārskatu izskatīšanai iesaistītajām institūcijām, kas veic minēto pārskatu 

izskatīšanu un apstiprināšanu. 

 

10. Secinājumi un turpmākā rīcība  

Aizvadītajā ceturksnī ES fondu apguvē paveikti daudzi būtiski uzdevumi, daudz paveikts 

bezdarba mazināšanas un nodarbinātības veicināšanas jomā, lai nodrošinātu apmācības, 

pārkvalifikācijas un citus darba tirgus aktivizēšanas pasākumus tādā veidā un apjomā, kas 

atbilst situācijai darba tirgū, turpinājusies vairāku zinātnes un inovāciju atbalsta pasākumu 

īstenošana un to aktivitāšu īstenošana, kas vērstas uz tehnoloģiju pārneses un izgudrojumu 

komercializācijas veicināšanu ar mērķi nodrošināt pētniecības un uzľēmējdarbības sektoru 



 

FMzino_11082010_ES_fondi; Informatīvais ziľojums par ārvalstu finanšu resursu (ES struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu 

instrumenta un Latvijas–Šveices sadarbības programmas) apguvi līdz 2010.gada 30.jūnijam 

54 

sadarbību jaunu, konkurētspējīgu un tirgū pieprasītu produktu un tehnoloģiju vai pakalpojumu 

izstrādei, tomēr finansiālā izteiksmē apguve ir bijusi ievērojami gausāka nekā plānots.  

Projektu ieviešana tiek sistemātiski kavēta gandrīz visās nozarēs, tādēļ maksājumi projektu 

ietvaros nav notikuši pietiekami lielā apjomā. Kaut arī nozaru ministrijas ir atkārtoti 

apliecinājušas Finanšu ministrijai, ka ieviešana ievērojami paātrināsies otrajā pusgadā un, lai 

gan faktiski arī iepriekšējos gados ir bijusi vērojama tendence, ka puse vai pat lielākā daļa no 

ES fondu gada maksājumiem tiek veikti summa pēdējā gada ceturksnī, jo īpaši infrastruktūras 

projektos, jāsecina, ka projektu ieviešanas kavējumi šobrīd ir masveida problēma.  

Šobrīd ir apzināti kavējumi ES fondu projektu apguvē, bet to apjomi nav vērtējami kā kritiski, 

ja vien netiek veikti nepieciešamie pasākumi visu pieejamo ES fondu līdzekļu (t.sk. papildus 

piešķirto 100 milj. latu) apguves ātruma palielināšanai, t.i. radīti priekšnoteikumi, ka 

kavējuma riski neiestājas un nodrošināta visu līdzekļu apguve un apguves mērķu sasniegšana. 

Jāuzsver, ka ir kritiski svarīgi maksājumu plūsmu projektos ievērojami palielināt jau 

3.ceturkšľa laikā. Finanšu ministrija ir vairākkārtīgi vērsusi atbildīgo iestāžu un citu ES fondu 

apguvē iesaistīto partneru uzmanību nepieciešamību steidzami paātrināt finansējuma apguvi, 

kā arī, ľemot vērā pirmā pusgada apguves rezultātus, informējusi par nodomu sākt darbu pie 

priekšlikumiem aktivitāšu kopējā finansējuma pārdalei, kā arī budžeta finansējumu 

2011.gadam sadalei, pamatojoties uz iepriekšējiem finanšu rādītājiem.  
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