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Lietotie saīsinājumi 

EK – Eiropas Komisija 

EM – Ekonomikas ministrija 

ERAF – Eiropas Reģionālās attīstības fonds 

ES – Eiropas Savienība 

ESF – Eiropas Sociālais fonds 

FM – Finanšu ministrija 

IZM – Izglītības un Zinātnes ministrija 

Kase – Valsts kase 

KF – Kohēzijas fonds 

KM – Kultūras ministrija 

LIAA – Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra 

LM – Labklājības ministrija 

MK – Ministu kabinets 

MVK – mazie un vidējie komersanti 

MVU – mazie un vidējie uzņēmumi 

NVO- nevalstiskās organizācijas 

RAPLM – Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija 

SaM – Satiksmes ministrija 

SF – struktūrfondi 

VeM – Veselības ministrija 

VidM – Vides ministrija 

VK – Valsts Kanceleja 
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Informatīvais ziņojums par ES finanšu resursu 

(struktūrfondu un Kohēzijas fonda) apguvi 

 

Šajā ziņojumā iekļauta informācija par 2004.-2006.gada KF un 2007.-2013.gada 

plānošanas periodu ES SF un KF apguves gaitu 2009.gada 3.ceturksnī, par progresu abu 

plānošanas periodu SF un KF apguvē līdz 2009.gada 30.septembrim, salīdzinot galvenos 

apguves parametrus ar Igauniju un citām ES dalībvalstīm. 

Informatīvajā ziņojumā iekļauta informācija par finanšu apguves mērķu izpildes 

iespējām 2009.gadā un 2010.gadā, balstoties uz faktiskajām atmaksām finansējuma 

saņēmējiem līdz 2009.gada septembrim un aktuālajām ministriju  prognozēm. 

Informatīvajā ziņojumā FM ziņo par sadarbību ar NVO ES SF īstenošanas ietvaros un 

par vienošanām, kas panāktas NVO un MK sadarbības memoranda īstenošanas padomē un 

Saeimas komisiju sēdēs.  

Ziņojumā iekļauta arī informācija par pašvaldību projektu finansējumu un 2010.gada 

pašvaldību finanšu apguves mērķu sasniegšanu, ES fondu atbalsta sniegšanu uzņēmējdarbībai 

un citām aktuālām tēmām. 

Papildus informācijai par ES fondu apguvi, šajā ziņojumā iekļauta informācija par FM 

pārziņā esošo Eiropas Ekonomikas zonas finansu instrumenta un Norvēģijas valdības 

divpusējā finansu instrumenta apguves progresu.  

Iepriekšējais FM sagatavotais informatīvais ziņojums izskatīts MK 2009.gada 

15.septembra ārkārtas sēdē.  

 

1. 2004.-2006.gada plānošanas perioda KF apguve 

1.2.KF apguves finanšu un fiziskais progress līdz 2009.gada 30.septembrim   

1.2.1. KF finanšu apguve 

Finansējuma saņēmējiem ir izmaksāti 357,3 milj. latu jeb 71,5% no KF finansējuma. EK 

deklarēti 394,7 milj. latu jeb 79,0% no KF finansējuma. No EK saņemti 375,6 milj. latu jeb 

75,2%. Detālu informāciju par 2004.-2006.gada plānošanas perioda ES KF projektu finanšu 

plūsmu skatīt 1.pielikuma 2.tabulā. 

Tā kā liela daļa KF projektu tiks ieviesti līdz 2010.gada beigām, šobrīd sasniegtie apguves 

rādītāji vērtējami kā apmierinoši un kopumā finansējuma apgguve tiek kontrolēta, īpašu 

uzmanību pievēršot atsevišķiem paaugstināta riska projektiem gan ikdienas darbā, gan 

augstākā līmeņa vadības sanāksmēs un KF uzraudzības komitejas sēdēs (skat. grafiku Nr.1). 

1.2.2. KF projektu ieviešana 

Pārskata periodā FM ir iesniegti noslēguma dokumenti vides nozares projektam Malienas 

reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošana Latvijā, līdz ar to 2009.gada 4.ceturksnī ir 

plānots pieprasīt EK noslēguma maksājumu 0,08 milj.latu apmērā.   

Šī projekta ietvaros ir izbūvēts un nodots ekspluatācijā  mūsdienīgs un videi draudzīgs atkritumu 

poligons „Kaudzītes” ar šķirošanas līniju, infiltrāta savākšanas iekārtu un kompostēšanas 

laukumu. Tika izveidoti 115 dalītās atkritumu vākšanas laukumi un piegādāti atkritumu konteineri 

dalītai vākšanai, kā arī reģionā uzstādīti 7 slēgtā tipa bīstamo atkritumu savākšanas konteineri. 

Tāpat ir veikta 59 nelegālo izgāztuvju rekultivācija, to pārklāšana ar mālu un auglīgās grunts slāni. 

Līdz ar to mazinājās izgāztuvju negatīvā ietekme uz vidi un infiltrāta nonākšana gruntsūdeņos. 

Turpinās 12 vides nozares projektu īstenošana par kopējo KF finansējumu 177,9 milj.latu 

apmērā jeb 71,6% no nozarei apstiprinātā finansējuma un 9 satiksmes nozares projektu 
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īstenošana par kopējo KF finansējumu 180,3 milj.latu apmērā jeb 72,4% no nozarei 

apstiprinātā finansējuma. 

Grafiks Nr.1 „2004.-2006.gada plānošanas perioda Kohēzijas fonda apguve (pilnā finanšu 

plūsma) līdz pārskata perioda beigām uz 30.09.2009.” 

 

 

1.2.3. KF projekti ar augstu ieviešanas risku 

Iepriekšējā ceturksnī tika ziņots, ka projekta Ventspils siltumapgādes sistēmas attīstība 

ietvaros aizdevuma līgumu (projekta nacionālā līdzfinansējuma nodrošināšanai) ar Valsts kasi 

un iepirkuma līgumus bija plānots noslēgt š.g. septembrī. Diemžēl sarunas starp Ventspils 

pilsētas domi un Valsts kasi ir ieilgušas, jo Ventspils pilsētas dome nepiekrīt Valsts kases 

izvirzītajiem aizdevuma nosacījumiem. Š.g. 15.oktobrī KF uzraudzības komitejas laikā 

Ventspils pilsētas domes pārstāvji informēja EK, ka joprojām projektu uzskata par prioritāru 

un darīs visu, lai tiktu panākta vienošanās ar Valsts kasi un attiecīgi tiktu noslēgts aizdevuma 

līgums. Pēdējais termiņš, kādā aizdevuma līgums ir jānoslēdz, ir līdz š.g. novembra vidum, 

pretējā gadījumā projektu nav vērts realizēt, jo to nebūs iespējams pabeigt termiņā – līdz 

2012.gada 2.ceturksnim (ar pagarinājumu). 

SM projekta Vilcienu kustības vadības sistēmas modernizācija ietvaros ir noticis ievērojams 

fiziskais progress, tomēr vēl joprojām pastāv problēmas ar sistēmas programmas 

nodrošinājumu un kopējā darbu izpilde ievērojami atpaliek no apstiprinātā darbu plāna. Š.g. 

15.oktobrī Kohēzijas fonda uzraudzības komitejas laikā EK pārstāvji informēja Latvijas 

iestādes, ka šim projektam beigu datums nevar tikt pagarināts pēc 2010.gada 31.decembra, 

līdz ar to, ja Latvijas iestādes nevēlas zaudēt projektam piešķirto KF finansējumu, projektu 

nepieciešams pabeigt paredzētajā termiņā. 

1.2.4. Valsts budžeta izlietojums 

2009.gada 3.ceturksnī valsts budžetā plānoto izdevumu izpilde īstenojusies par 77.1%. VIDM 

2009.gada 3.ceturksnī bija plānojusi apgūt 12,7 milj. latu, taču faktiskā apguve ir 15,3 milj. 

latu, jeb 120.7% no plāna (ņemot vērā atlikums no iepriekšējo periodu plānotajiem 

izdevumiem). Savukārt SM 2009.gada 3.ceturksnī bija plānojusi apgūt 29,5 milj. latu, bet 

faktiskā apguve ir 17,4 milj. latu jeb 59.1% no plāna, jo aizkavējās līgumā paredzēto darbu 

1,2 (44,8%)

178,2 (71,8%)

177,9 (71,5%)

357,3 (71,5%)

1,6 (64,0%)

181,5 (73,1%)

192,6 (77,4%)

375,8 (75,2%)
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192,5 (77,6%)

200,5 (80,6%)

394,7 (79,0%)
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284,2 (100%)
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FM
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2004.-2006.gada plānošanas perioda Kohēzijas fonda apguve (pilnā 
finanšu plūsma) līdz pārskata perioda beigām

EK apstiprinātie projekti (uzņemtās saistības) No EK pieprasītie maksājumi
No EK saņemtie maksājumi Izmaksāts KF finansējuma saņēmējiem
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uzsākšana un atsevišķu rēķinu apmaka. Saskaņā ar SM iesniegto informāciju neizlietoto 

līdzekļu atlikums ir 12,1 milj. latu.  

Kopumā līdz 2009.gada 30.septembrim veikti izdevumi 67.8 milj. latu apmērā, kas ir 57% no 

kopējiem plānotajiem izdevumiem 2009.gadā. VIDM projektos valsts budžeta izpilde 

2009.gadā pa 3 ceturkšņiem ir 73,2% attiecībā pret 2009.gadā valsts budžetā ieplānoto, kas 

vērtējams kā ļoti pozitīvi. Līdz ar to plānots, ka VIDM ieplānotos līdzekļus apgūs līdz gada 

beigām. SM projektos 2009.gadā pa 3 ceturkšņiem valsts budžeta izpilde ir 44,7% attiecībā 

pret 2009.gadā valsts budžetā ieplānoto, līdz ar to, ja SM 2009.gada 4.ceturksnī nenodrošinās 

valsts budžeta izpildi 55,3% apmērā, uz gada beigām izveidosies neizlietoto līdzekļu 

atlikums. Budžeta neizpildes iemesli ir saistīti ar līguma noslēgšanas un līgumā paredzēto 

darbu termiņu kavēšanos, kā arī dažiem projektiem plānotie  līdzekļi 2009.gadā no EK par 

projektu noslēguma maksājumiem varētu tikt saņemti tikai 2010.gadā. Savukārt atsevišķiem 

projektiem izveidojies ietaupījums noslēgto līgumu ietvaros,  līdz ar to dažiem projektiem ir 

iesniegti priekšlikumi EK lēmuma grozījumiem, papildinot projektu ar jaunām komponentēm.  

FM projektā valsts budžeta izpilde 2009.gadā pa 3 ceturkšņiem ir 8,8% attiecībā pret 

2009.gadā valsts budžetā ieplānoto, kas izskaidrojams ar 2009.gadā projektā Tehniskā 

palīdzība vadošajai iestādei Latvijā plānoto iepirkumu izslēgšanu.  

Lai nodrošinātu visa projektā pieejamā finansējuma apguvi 2009.gadā, tiek aktualizēts 

projekta iepirkumu plāns un apkopoti priekšlikumi par projekta ietvaros atlikušo līdzekļu 

apguvi, apzinot atbalsta saņemšanā iesaistīto struktūrvienību vajadzības iepirkumiem 

2010.gadā. Iespējams būs nepieciešams sagatavot priekšlikumus EL lēmuma grozījumiem, jo 

ir paredzēts papildināt projekta aprakstu ar izmaksu ieguvumu analīzes pārrēķina veikšanu, 

ekspertu pakalpojumu sniegšanu ieviešanas iestādēm, kā arī ar precizējošu informāciju 

saistībā ar publicitātes pasākumiem. Tāpat tiek izskatīta iespēja papildināt projektu ar vēl 

vienu komponenti: Publiskās un privātās partnerības pētījuma veikšanu.  

1.2.5. Neatbilstoši veiktie izdevumi no valsts budžeta 

Izvērtējot 6 KF vides nozares projektu noslēguma dokumentus, EK auditori ir ierosinājuši 

piemērot finanšu korekcijas par neatbilstošu iepirkuma procedūru piemērošanu neatbilstoši 

veiktu papildu darbu iepirkumu gadījumos par kopējo summu 1.7 milj. latu apmērā. Pārskata 

periodā Latvijas atbildīgās iestādes izvērtēja vēlreiz projektu ietvaros ar papildu darbu 

iepirkumiem saistīto dokumentāciju un sniedza EK savu viedokli par ierosināto finanšu 

korekciju pamatotību katra konkrētā projekta gadījumā. EK ir izskatījusi iesniegtos 

dokumentus un informēja par noklausīšanas procedūru piemērošanu visiem projektiem 

atbilstoši attiecīgās Regulas nosacījumiem. Pirmā noklausīšanās procedūra norisinājās š.g. 

29.oktobrī par projektu Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Dienvidlatgales reģionā. 

Galējais lēmums no  EK puses tiks pieņemts triju mēnešu laikā pēc noklausīšanās procedūras. 

Konkrētie gadījumi, par ko EK ierosināja finanšu korekciju un noklausīšanās procedūru ir 

šādi: 

Nr.p.k. Projekta numurs un 

nosaukums 

Atbalsta saņēmējs Iespējamā neattiecināmo 

izdevumu summa (LVL) 

1.       

  

„Ūdens apgādes un 

kanalizācijas pakalpojumu 

attīstība Rīgā” 

SIA „Rīgas ūdens” 652 696.10 

2.       

  

„Ūdens apgādes un 

kanalizācijas attīstība 

Jelgavā” 

SIA „Jelgavas ūdens” 274 272.92 

3.       

  

„Sadzīves atkritumu 

apsaimniekošana Liepājas 

reģionā” 

SIA "Liepājas RAS" 2 320.51 
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4.       

  

„Jūrmalas 

ūdenssaimniecības 

attīstība” 

SIA „Jūrmalas ūdens” 52 531.21 

5.       

  

„Sadzīves atkritumu 

apsaimniekošana 

Austrumlatgales reģionā” 

SIA "Austrumlatgales 

atkritumu apsaimniekošanas 

sabiedrība" 

58 292.51 

6.       

  

„Sadzīves atkritumu 

apsaimniekošana 

Dienvidlatgales reģionā” 

SIA „Atkritumu 

apsaimniekošanas 

Dienvidlatgales 

starppašvaldību organizācija” 

732 330.52 

  

KOPĀ 1 772 443.77 

 

Atkarībā no iepriekš minētās noklausīšanās procedūras, ja rezultāts ir negatīvs un tomēr tiek 

piemērota finanšu korekcija, Latvija uzsāk neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanas no atbalsta 

saņēmēja procedūru. Līdzīgi gadījumi bijuši arī Īrijā un Lietuvā. Lietuvas gadījumā šie 

jautājumi vēl nav slēgti. 

 

2. Konstatētās neatbilstības valsts budžeta iestāžu īstenoto projektu 
ietvaros 2007.-2013.gada plānošanas periodā 

Saskaņā ar MK 17.07.2007. noteikumiem Nr.500 „Kārtība, kādā ziņo par Eiropas Savienības 

struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, pieņem pārvaldes 

lēmumu par piešķirtā finansējuma izlietojumu un atgūst neatbilstošos izdevumus” FM uz 

2009.gada 30.septembri ir saņēmusi neatbilstību ziņojumu par ESF projektu, kurā 

finansējuma saņēmējs ir Valsts Darba inspekcija, par kopējo summu 42,2 tūkst. latu. 

Izdevumi tika atzīti par neatbilstošiem, jo ir konstatētas pretrunas ar projektu īstenošanu 

reglamentējošo normatīvo aktu prasībām. 

 

Detalizēta informācija par neatbilstoši veikto izdevumu summu ir atspoguļota 2.pielikuma 

1.tabulā, savukārt 2.tabulā norādīta informācija par visiem līdz šim konstatētajiem neatbilstoši 

veiktajiem izdevumiem, kas veikti uz valsts budžeta rēķina. 

 

Saskaņā ar MK 2007.gada 26.jūnija noteikumiem Nr.418 „Kārtība, kādā paredzami valsts 

budžeta līdzekļi Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī 

maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība” FM informē, ka 

atbildīgās iestādes vai sadarbības iestādes kopumā šajā plānošanas periodā par 

neattiecināmiem izdevumiem ir atzinušas ESF, ERAF un KF finansējuma saņēmēju (valsts 

budžeta iestādes, plānošanas reģioni vai kapitālsabiedrības, kurās kapitāla daļu turētāja ir 

centrālā valsts iestāde, un finansējums ES fonda projekta īstenošanai tai piešķirts līdz 

2008.gada 29.oktobrim) maksājuma pieprasījumos iekļautos izdevumus 164,3 tūkst. latu 

apjomā. Izdevumi tika atzīti par neattiecināmiem lielākoties šādu iemeslu dēļ: izdevumi ir 

pretrunā ar projektu īstenošanu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, grāmatvedības 

kļūdu dēļ, kā arī dēļ pārkāpumiem iepirkumu procedūrās.  

 

3. 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES struktūrfondu un 
Kohēzijas fonda (ES fondu) apguve līdz 30.09.2009. 

Detalizēta informācija par ES fondu apguves statusu sniegta turpmākajās ziņojuma 

3.2.apakšsadaļā „ES fondu finanšu apguves mērķi un to izpilde 2009.gadā un 2010.gada 

finanšu apguves mērķu izpildes prognoze”, 3.3.apakšsadaļā „2007.-2013.gada plānošanas 

perioda lielo projektu īstenošana”.  
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Kopējais ES fondu apguves stāvoklis ir attēlots grafikā Nr.2 un informācija aktivitāšu līmenī, 

salīdzinot ES fondu apguves progresu ar iepriekšējo ceturksni attēlota ziņojuma 3.pielikumā.  

Šajā sadaļā ietverta informācija par 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu finanšu 

apguves progresu, Sadarbības memoranda mērķu (finanšu apguves mērķu) izpildi kontekstā ar 

esošo valsts budžetu 2009.gadā un plānoto budžetu 2010.gadā, izmaiņas plānošanas 

dokumentos, kas ietekmē ES fondu apguves gaitu, kā arī pēc informācijas par finanšu 

progresu sniegts izklāsts ES fondu finanšu apguves rādītāju salīdzinājumu Baltijas valstu un 

arī pārējo ES dalībvalstu starpā.  

Grafiks Nr.2 „2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu apguve līdz 30.09. 2009.”  

 
* starpposma, gala maksājumi un izmaksātie avansi saskaņā ar Padomes Regulas Nr.1083/2006 78.panta 

3.1. Darbības programmu finanšu plānu grozījumi 2009.gadā  

Š.g. 21.aprīļa MK sēdes laikā (prot. Nr.25 37.§) pieņemtās izmaiņas darbības programmas 

„Cilvēkresursi un nodarbinātība” ietvaros tika apstiprinātas ar MK 2009.gada 16.jūlija 

rīkojumu Nr.476 „Grozījumi darbības programmā „Cilvēkresursi un nodarbinātība””, kā arī 

š.g. 30.jūnija rīkojumu Nr.421 „Grozījumi darbības programmas „Cilvēkresursi un 

nodarbinātība” papildinājumā”. Attiecīgi š.g. 9.jūlijā darbības programma tika iesniegta EK 

apstiprināšanai. 

Š.g. 21.aprīļa MK sēdes laikā pieņemtās izmaiņas darbības programmas „Uzņēmējdarbība un 

inovācijas” ietvaros  tika apstiprinātas ar  MK 2009.gada 16.jūlija rīkojumu Nr.475 

„Grozījumi darbības programmā „Uzņēmējdarbība un inovācijas””, kā arī ar 2009.gada 12. 

jūnija rīkojumu Nr.390 „Grozījumi darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” 
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1 175,8 (36.9%)

216,5 (55.9%)

470,8 (43.5%)

708,1 (41.3%)

1 395,3 (43.8%)
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1 082,2 (100.0%)

1 714,9 (100.0%)

3 184,0 (100.0%)

2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu finanšu apguve (līdz 
30.09.2009.)

ES fonda finansējums
Apstiprinātie projekti  (milj.LVL; % no ES fondu fin.)
Noslēgtie līgumi  (milj.LVL; % no ES fondu fin.)
Maksājumi finansējuma saņēmējiem * (milj.LVL; % no ES fondu fin.)
Saņemtās atmaksas no EK (ieskaitot avansus), (milj.LVL; % no ES fondu fin.)
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papildinājumā” un 17.jūlija  rīkojumu Nr.478 „Grozījumi darbības programmas 

„Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumā”. Attiecīgi darbības programma tika iesniegta 

apstiprināšanai EK š.g. 13.augustā. 

Š.g. 21.jūlija MK sēdē (prot.Nr.49 49.§), saskaņā ar MK š.g. 7.aprīļa sēdes protokollēmuma 

(prot. Nr.23 47.§) „Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda aktivitātēm, 

kuru īstenošana papildus izvērtējama saistībā ar ekonomisko situāciju valstī” 

1.13.apakšpunktā jaunai aktivitātei pašvaldību ēku energoefektivitātes pasākumiem paredzēto 

publisko finansējumu 18 968 798 latu apmērā sadalīja šādi: 

1. EM pārziņā esošajai darbības programmas   „Infrastruktūra un pakalpojumi” 

3.4.4.1.aktivitātei „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” publisko 

finansējumu 9 484 399 latu apmērā. 

2. RAPLM pārziņā esošajai darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi„ 

3.6.2.1.aktivitātei „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai„ publisko finansējumu 9 

484 399 latu apmērā. 

Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi„ un darbības programmas 

„Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma ietvaros ir uzsākts darbs pie grozījumu 

izstrādes atbilstoši š.g. 7.aprīļa MK sēdes laikā pieņemtajām izmaiņām iesniegšanai MK. 

Attiecīgi pēc MK lēmuma par grozījumu apstiprināšanu darbības programmā „Infrastruktūra 

un pakalpojumi”, darbības programma „Infrastruktūra un pakalpojumi” tiks iesniegta 

apstiprināšanai EK. 

Ar MK 2009.gada 11.augusta rīkojumu Nr.539 „Grozījumi darbības programmas 

„Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājumā” ir veikti grozījumi darbības programmas 

„Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājumā. 

Saskaņā ar MK š.g. 7.aprīļa sēdē (prot.Nr.23 47.§) nolemto, pēc š.g. 31.decembra tiks uzsākts 

izvērtējums par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” finansiāli ietilpīgajām 

aktivitātēm, izvērtējot iespēju un nepieciešamību piešķirt papildu finansējumu 3.6.prioritātei 

“Policentriska attīstība”.  
Saskaņā ar MK š.g. 15.septembra sēdē (prot.Nr.58 7.§) nolemto, FM sagatavos un iesniegs 

MK priekšlikumus grozījumiem ES fondu plānošanas dokumentos, paredzot iespējamu 

finansējuma pārdali no lielajiem infrastruktūras projektiem ar attiecināmajām izmaksām virs 

30 miljoniem latu uz aktivitātēm, kas vērstas uz uzņēmējdarbības atbalstu. 

 

Saskaņā ar š.g. 12.oktobra MK sēdes protokola Nr.68 4.§ par papildu pasākumiem izdevumu 

samazināšanas nodrošināšanai, Finanšu ministrijai uzdots izvērtēt iespējas samazināt Latvijas 

publiskā finansējuma apmēru darbības programmu „Cilvēkresursi un nodarbinātība”, 

„Uzņēmējdarbība un inovācijas” un „Infrastruktūra un pakalpojumi” ietvaros atbilstoši 

2006.gada 11.jūlija Padomes regulas (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus 

par ERAF, ESF un KF un atceļ Regulu (EK) Nr.1260/1999, 53.panta 2.punktam.  

FM sadarbībā ar atbildīgajām nozaru ministrijām pašlaik izvērtē iespējas samazināt Latvijas 

publiskā finansējuma apmēru, izņemot valsts budžeta līdzfinansējumu daļu aktivitātēs, kurās 

plānota projektu iesniegumu atlase, kā arī tiks izvērtētas iespējas samazināt valsts budžeta 

līdzfinansējumu aktivitātēs, kuru ietvaros tiek īstenoti projekti, kas faktiski paredz palielināt 

ES fondu līdzfinansējuma likmi virknē aktivitāšu, tādējādi samazinot finansiālu slogu gan uz 

valsts budžetu, gan uz finansējuma saņēmējiem. Minētais piedāvājums tiks virzīts izskatīšanai 

koalīcijas partiju sadarbības padomē. 

3.2. ES fondu finanšu apguves mērķi un to izpilde 2009.gadā un 2010.gada 

finanšu apguves mērķu izpildes prognoze 

Iepriekšējā informatīvajā ziņojumā FM informēja par finanšu apguves mērķu izstrādes 

pieņēmumiem, ministriju prognozēm finanšu apguves mērķu sasniegšanai (turpmāk – AI 

prognozes). Tika ziņots par Saprašanās memoranda ietvaros noteiktajiem ES fondu apguves 
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mērķiem, nosakot sasniedzamo maksājumu apjomu ES fondu finansējuma saņēmējiem 

tuvākajiem gadiem jeb finanšu apguves mērķus.  (Skat. tabulu Nr.1) 

Tabula Nr.1 „Saprašanās memoranda ietvaros noteiktie finanšu apguves mērķi 2009. un 

2010.gadam” 

2009.gads 2010.gads (kumulatīvi) 

ESF – 42,2 milj. latu ESF – 88,6 milj. latu 

ERAF – 190,0 milj. latu ERAF – 394,5 milj. latu 

KF – 119,5 milj. latu KF – 249,5 milj. latu 

Kopā – 351,7 milj. latu Kopā – 732,6 milj. latu 

Šajā ziņojumā tiks sniegta informācija par finanšu apguves mērķu izpildes iespējām 

2009.gadā un 2010.gadā, balstoties uz faktiskajām atmaksām finansējuma saņēmējiem līdz 

2009.gada septembrim un aktuālajām AI prognozēm, ņemot vērā izmaiņas iesaistīto ministriju 

pārziņā esošā finansējuma portfeļa apjomā un tencences projektu pieteikumu intensitātē. 

Turpmākajās sadaļās ir aprakstīta finanšu apguves mērķu izpilde un prognozes fondu un 

ministriju griezumā. Detāla informācija par finanšu apguves mērķu izpildi un ministriju 

iesūtītajām prognozēm aplūkojama ziņojuma 4.pielikuma tabulās Nr.1 un Nr.2. 

Ņemot vērā Starptautiskā Valūtas fonda un EK atbalstu FM oficiālajam ierosinājumam 

palielināt 2009.gada valsts budžeta likumā noteikto apropriāciju budžeta apakšprogrammai 

41.08.00 „Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu 

palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai, š.g. 13.oktobrī MK konceptuāli 

vienojās šogad palielināt finansējumu ES fondu projektiem par 84 milj. latu. Līdz ar to var 

secināt, ka, valsts budžetā ir atvēlēts pietiekoši daudz finanšu resursu (570,5 milj latu), lai 

izpildītu Saprašanās memorandā noteikto mērķi (finanšu apguves mērķi) (351,7 milj. latu), kā 

arī, lai izveidotu bāzi 2010.gada finanšu apguves mērķu sasniegšanai. 

Analizējot AI prognozes 2009.gada finanšu apguves mērķa izpildei, AI prognozē izpildīt 

2009.gada mērķi par 98,8%.  

Līdz š.g. 30.septembrim finanšu apguves mērķis ir izpildīts par 55,3%. 

Grafiks Nr.3 „Saprašanās memorandā noteiktā mērķa 2009.gadam maksājumu FS izpilde (milj. LVL 

no ES fondu fin.; % no mērķa)” 

 

* t.sk., 39,7 milj.LVL-rezerve ES SF un KF projektiem no 41.08.budžeta apakšprogrammas 14,5 milj.LVL - TP 

0 200 400 600

KOPĀ 

194,3 (55,3%)

346,5 (98,5%)

351,7 (100%)

570,5 *
Piešķirtais valsts budžets 
2007.-2009.gadā (milj. LVL)

Noteiktais mērķis 
maksājumiem FS līdz 
31.12.2009. (milj. LVL)

AI maksājumu prognoze līdz 
31.12.2009. (milj LVL; % no 
mērķa)



 

FMzino_111109_ES_fondi; Par ES finanšu resursu (struktūrfondu un Kohēzijas fonda) apguvi 

12 

 

Skatot AI prognozes 2010.gadam, redzams, ka ministrijas prognozē finanšu apguves mērķu 

izpildi visos fondos: gan ERAF, gan ESF gan KF (138%, 102% un 109% attiecīgi), jāsecina, 

ka 2010.gadā valsts budžetā ir paredzēti pietiekoši līdzekļi ES fondu finanšu apguves mērķu 

izpildei. 

Būtisks mērķu izpildes priekšnosacījums vairākās nozarēs būs valsts aizdevumu izsniegšana. 

Detālu informāciju par 2010.gada finanšu apgves mērķa izpilde prognozēm skat. 4.pielikuma 

2.tabulā 

2.2.1. Finanšu apguves mērķu un budžeta izdevumu plāna izpilde ESF 

ESF valsts budžeta izpilde 2009.gada pirmajos deviņos mēnešos ir 45,9% no gada plāna jeb 

82,7% no 2009.gada pirmo trīs ceturkšņu plāna. Detālu informāciju par budžeta izlietojumu 

dalījumā pa atbildīgajām skatīt 1.pielikuma 3.tabulā. 

 

FM ir aicinājusi atbildīgās iestādes savlaicīgi sniegt informāciju par iespējamiem valsts 

budžeta līdzekļu atlikumiem un priekšlikumiem to izlietojumam, lai nodrošinātu maksimāli 

lietderīgu šos ierobežoto resursu izmantošanu. Iepriekšējā ceturksnī FM regulāri apkopoja 

informāciju par valsts budžeta iestāžu īstenoto ES fondu projektu ietvaros izlietoto līdzekļu 

apmēru un atlikumiem, tika analizēta projektu īstenošanas gaita un gadījumos, kad tika 

saskatīti  draudi, ka finansējuma savlaicīgai apguvei, FM ir rosinājusi finansējuma pārdali uz 

tādām aktivitātēm, kuru ieviešana norit sekmīgi. Detālu informāciju par piešķirto budžeta 

līdzekļu izlietojumu ministriju  griezumā skatīt 1.pielikuma 3.tabulā  

Neskatoties uz labajiem budžeta izpildes rādītājiem, ESF faktisko apguves rādītāju progress 

kopumā pret plānotajiem finanšu apguves mērķiem ir vērtējams kā zems - 2009.gada mērķis 

(42 milj. latu)  atmaksām finansējuma saņēmējiem līdz 30.09.2009. izpildīts par 24,9% 

(atmaksāti tikai 10,5 milj. latu). Tas skaidrojams ar lielu avansu apjomu un nepietiekami 

operatīvu maksājumu pieprasījumu iesniegšanu par izdevumiem, kas veikti valsts budžeta 

iestāžu īstenotajos projektos.   

Arī no izdevumu deklarēšanas EK progress  ir salīdzinoši zems EK veikusi tikai 19,9% no 

2009.gadā plānotajām atmaksām valsts budžetā. Neskatoties uz to, prognozes liecina, ka  

2009.gadam noteiktie mērķi ESF ietvaros tiks sasniegti gandrīz pilnā apmērā. Savukārt  

analizējot AI prognozes 2010.gadam, secināms, ka 2010.gada laikā plānots kompensēt 

iespējamo 2009.gada neapguvi, pārsniedzot 2010.gadam noteikto finansējuma apguves mērķi. 

 

Grafiks Nr.4 „2009.gada ESF finanšu apguves mērķa izpilde  
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VK pārziņā esošo ESF aktivitāšu īstenošanai 2009.gadam plānotais budžets 381 304 latu 

apmērā šobrīd izpildīts par 1,2%, jeb 4 610 latiem. Savukārt no tiem izdevumiem, kas valsts 

budžetā tika plānoti līdz 30.09.2009. (84 827 lati), faktiski izlietoti 5,4% , kas skaidrojams ar 

ieilgušo lēmumu pieņemšanu MK par administratīvās kapacitātes aktivitāšu tālākvirzību un 

grozījumiem to finansējumā un struktūrā. Ņemot vērā salīdzinoši lēnos apguves tempus 

atsevišķos valsts budžeta iestāžu pārziņā esošos projektos aktivitātēs 1.5.1.2. Administratīvo 

šķēršļu samazināšana un publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana  un 1.5.2.1.Publiskās 

pārvaldes cilvēkresursu plānošanas un vadības sistēmas attīstība , FM š.g. 3.ceturksnī 

rosināja minētajām aktivitātēm samazināt valsts budžeta finansējumu 2009.gadā, pārdalot to 

uz potenciāli veiksmīgākiem projektiem,  lai veicinātu valsts budžeta izlietojumu 2009.gadā 

pilnā apmērā. 

VK pārziņā esošajās aktivitātēs atmaksas finansējuma saņēmējiem līdz 30.09.2009. sasniedz 

tikai 2,4% no kopējā 2009.gada finanšu apguves mērķa Analizējot aktuālākoinformāciju par 

plānotajām atmaksām finansējuma saņēmējiem laika periodam līdz 2010.gadam, var secināt, 

ka finansējuma apguves mērķis 2009.gadā netiks sasniegts – atmaksās finansējuma 

saņēmējiem VK prognozē sasniegt 9,5% no noteiktā mērķa. Savukārt līdz 2010.gada beigām  

VK  kopumā plāno sasniegt 90,5% no izvirzītā apguves mērķa. 

 

IZM pārziņā esošo ESF aktivitāšu īstenošanai 2009.gadam plānotais budžets 15 195 776 

latu apmērā šobrīd izpildīts par 48,9% jeb 7 435 543 latiem. Savukārt no tiem izdevumiem, 

kas valsts budžetā plānoti līdz 30.09.2009.  (10 602 232 lati) faktiski izlietots 71%. Lielākā 

daļa aktivitāšu, kuru ietvaros bija apstiprināti projekti, bija saistītas ar dažāda veida stipendiju 

izmaksām, ko bija iespējams veikt tikai sākot no septembra-oktobra. Līdz ar to bija 

sagaidāms, ka IZM aktivitāšu īstenošana paātrināsies tieši sākot ar š.g. 3.ceturksni, kas arī ir 

noticis. Papildus jāņem vērā arī tas, ka tieši 3.ceturksnī ir notikušas vairākas budžeta 

finansējuma pārdales un dažās no aktivitātēm ir notikušas strukturālas pārmaiņas. 

2009.gada 3.ceturknsī Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) uzsāka vienošanos slēgšanu 

par Eiropas Sociālā fonda finansējuma piešķiršanu maģistra un doktora studiju programmu 

īstenošanai. 

Līdz ar finansējuma piešķiršanu VIAA ar 13 Latvijas augstākās izglītības iestādēm noslēdza 

vienošanās par projektu īstenošanu ESF 1.1.2.1.1.aktivitātē „Atbalsts maģistra studiju 

programmu īstenošanai” un ar 18 augstākās izglītības iestādēm vienošanās par projektu 

īstenošanu ESF 1.1.2.1.2.aktivitātē „Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai”. Šo 

vienošanos rezultātā plānots veicināt studējošo skaita pieaugumu maģistra un doktora studiju 

līmenī, palielinot grādu ieguvušo skaitu. 

Analizējot IZM sniegto informāciju par plānotajām atmaksām finansējuma saņēmējiem, var 

secināt, ka finansējuma apguves mērķis 2009.gadā netiks sasniegts – atmaksās finansējuma 

saņēmējiem IZM prognozē izlietot 6 603 736 latus jeb 36,4% no noteiktā mērķa (mērķis 

2009.gadam ir 18 141 477 lati). 

Līdz 30.09.09.  IZM līdzīgi kā VK pārziņā esošo ESF aktivitāšu ietvaros apguves progress 

kopumā ir  bijis viszemākais – IZM līdz 30.09.2009. izpildījusi 7,5% no finanšu apguves 

mērķa 2009.gadam. Pozitīvi vērtējams tas, ka tieši 3.ceturksnī IZM ir paātrinājusi aktivitāšu 

īstenošanas gaitu un finansējuma aprites tempus. 

Savukārt analizējot IZM iesniegto aktualizēto informāciju par plānotajām atmaksām 

finansējuma saņēmējiem 2010.gadā, var secināt, ka finanšu apguves mērķi 2009.-2010.gadam 

IZM kopumā plāno sasniegt 121% apmērā, kas nozīmē, ka nākamajā gadā ir plānots 

kompensēt 2009.gada plānoto mērķa neizpildi. 
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EM pārziņā esošo ESF aktivitāšu īstenošanai 2009.gadam plānotais budžets 4 044 126 latu 

apmērā šobrīd izlietots par 55,8% jeb 2 255 747 latiem, savukārt no tiem izdevumiem, kas 

valsts budžetā plānoti līdz 30.09.2009., izlietoti 91,3%.  

EM prognozē, ka noteiktais finanšu apguves mērķis 2009.gadā tiks pārsniegts – atmaksās 

finansējuma saņēmējiem EM prognozē izlietot 14 373 707 latus jeb 243,9% no noteiktā  

mērķa (mērķis 2009.gadam ir 5 894 021 lati). Uz šo brīdi 2009.gadam izvirzītais mērķis 

izpildīts 34,6% apmērā. 

Analizējot EM iesniegto aktualizēto informāciju par plānotajām atmaksām finansējuma 

saņēmējiem 2010.gadā, var secināt, ka finanšu apguves kumulatīvo mērķi 2009.-2010.gadam 

EM  kopumā plāno izpildīt par 131,2%. 

EM atmaksu finansējuma saņēmējiem mērķa pārpilde 2009.gadā lielā mērā veidojas uz 

1.3.1.2. aktivitātes „Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai” rēķina, kurai  

3.ceturksnī MK kopumā piešķiris papildu finansējumu 6 749 651 lata apmērā.  

 

LM pārziņā esošo ESF aktivitāšu īstenošanai 2009.gadam plānotais budžets 26 082 452 

latu apmērā šobrīd izlietots par 41% jeb 10 694 215 latiem. Savukārt no tiem izdevumiem, 

kas valsts budžetā plānoti līdz 30.09.2009. (11 419 736  lati),  faktiski izlietoti 93,6%.  

LM prognozē, ka finanšu apguves mērķis 2009.gadā tiks pārsniegts – atmaksās finansējuma 

saņēmējiem LM prognozē izlietot 16 953 252  latus jeb 128,4% no noteiktā mērķa (mērķis 

2009.gadam ir 13 202 857 lati). 

Līdz 30.09.09. šis 2009.gadam izvirzītais mērķis izpildīts 39,8% apmērā. 

Analizējot LM iesniegto informāciju par plānotajām atmaksām finansējuma saņēmējiem 

2010.gadā, var secināt, ka finanšu apguves mērķi 2009.-2010.gadam LM kopumā plāno 

sasniegt 191,5% apmērā. 

Š.g. 3.ceturksnī galvenā vērība pievērsta „krīzes aktivitāšu” jeb LM krīzes nodarbinātības 

pasākumu uzsākšanai un īstenošanai. „Krīzes aktivitātes”, kas vērstas uz bezdarba 

samazināšanu un bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta pasākumu īstenošanu aptver šādas 

aktivitātes: 1.3.1.1.3. „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība”, 1.3.1.1.5. „atbalsts 

bezdarba riskam pakļauto personu apmācībai”, 1.3.1.5. „Vietējo nodarbinātības pasākumu 

plānu ieviešanas atbalsts”, 1.4.1.1.1. „Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai 

darba tirgū”. 

Galvenie 3.ceturksnī sasniegtie rādītāji 1.3.1.1.3.apakšaktivitātes „Bezdarbnieku un darba 

meklētāju apmācība” ietvaros iesaitītas jau 2 478 personas (līdz 2009.gada beigām plānots 

iesaistīt 8 285 personas), 1.3.1.5.aktivitātes „Vietējo nodarbinātības pasākumu plānu 

ieviešanas atbalsts” ietvaros iesaitītas jau 12 774 personas, kas ir 72,99% no 2009.gadā 

plānotā (17 500 iesaistīto līdz 2009.gada beigām), 1.4.1.1.1. apakšaktivitātes „Kompleksi 

atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai darba tirgū” ietvaros iesaistītas 2 963 personas, kas 

ir 83,6% no plānotā (3 542 iesaistītās personas 2009.gada laikā). 

Tomēr ne visu minēto aktivitāšu īstenošana norit raiti, ir konstatētas arī atsevišķas problēmas, 

kuru risināšanā aktīvi iesaistījusies LM sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru, Latvijas 

Pašvaldību savienību un FM. Ir jārisina jautājumi, kas saistīti ar prakses vietu izveidi 

pašvaldībās 1.3.1.5. aktivitātes „Vietējo nodarbinātības pasākumu plānu ieviešanas atbalsts” 

ietvaros, tā lai tas neietekmētu jau esošās pastāvīgās darba vietas un vienlaikus spētu 

nodrošināt pieprasījumu pēc prakses vietām. 

 

VeM pārziņā esošās ESF aktivitātes īstenošanai 2009.gadam pieškirtais budžets 2 119 869 

latu apmērā šobrīd izlietots par 77,4% jeb 1 640 689 latiem, kas saskan ar 3.ceturksnim 

plānotā budžeta apguvi.  
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VeM prognozē, ka finansējuma apguves mērķis 2009.gadā tiks pārsniegts – atmaksās 

finansējuma saņēmējiem VeM prognozē izlietot 1 635 930 latus jeb 109,9% no noteiktā 

mērķa (mērķis 2009.gadam ir 1 500 930 lati). 

Līdz 30.09.09. veiktas atmaksas par 39,1% no 2009.gada mērķa. Savukārt analizējot VeM 

iesniegto  informāciju par plānotajām atmaksām ESF finansējuma saņēmējiem 2010.gadā, var 

secināt, ka kumulatīvo finanšu apguves mērķi 2009. Un 2010.gadam VeM  kopumā plāno 

sasniegt 134,2% apmērā. 

 

RAPLM - tā kā šīs ministrijas pārziņā esošajām aktivitātēm 2009.gadā valsts budžeta resursi 

nav piešķirti, jo aktivitāšu īstenošana sākotnēji kavējās, maksājumu plūsma projektos tiks 

uzsākta tikai 2010.gada pirmajā ceturksnī, kas nozīmē, ka RAPLM 2009.gadā nevarēs izpildīt 

ESF paredzēto finanšu apguves mērķi, bet to kompensēs 2010. un 2011.gadā.  

 

 

2.2.2. Finanšu apguves mērķu un budžeta izpilde ERAF  

Kopumā ERAF valsts budžeta izpilde ir īstenojusies par 98,3% no ceturksnī plānotajiem 

valsts budžeta izdevumiem. Ja salīdzina valsts budžeta izlietojumus pirmajos trīs ceturkšņos 

kopā, iztērēts 76,7% no piešķirtā budžeta finansējuma. 

Detālu informāciju par budžeta izlietojumu dalījumā pa atbildīgajām skatīt 1.pielikuma 

3.tabulā. 

 

Vērtējot ERAF faktiskos apguves rādītājus pret plānotajiem finanšu apguves mērķiem, ERAF 

izpilde ir vērtējama pozitīvi - 2009.gada mērķis (190 milj. latu)  atmaksām finansējuma 

saņēmējiem līdz 30.09.2009. izpildīts par 79,7% (izmaksāti 151,4 milj. latu). Detalizētāku 

informāciju skat. grafikā Nr.5 un turpmāk šajā nodaļā. 

Grafiks Nr.5 „2009.gada ERAF un KF finanšu apguves mērķa izpilde” 

 
 

Jāpiebilst, ka labs progress vērojams arī izdevumu deklarēšanā un atgūšanā valsts budžeta 

ieņēmumos -  EK jau atmaksājusi 90,9% no 2009.gadā plānotajām starpposma deklarāciju 

atmaksām.  

Kopumā secināms, ka nākamajā pārskata periodā ERAF finanšu mērķi būs sasniegti pilnībā. 
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Arī 2010.gada kopējo ERAF finanšu apguves mērķi AI prognozē izpildīt pilnībā. Pēc 

ministriju iesūtītajām prognozēm 2010.gada ERAF finanšu apguves mērķi ir iespējams 

izpildīt  par 102,4%. 

Detālu informāciju pa ministrijām skatīt ziņojuma 2.pielikumā un 4.pielikumā. 

 

Darbības programma „Uzņēmējdarbība un inovācijas” 

EM piešķirtā valsts budžeta finansējuma izlietojums vērtējams pozitīvi – 3.ceturkšņa plāns 

izpildīts par 98,7%.  

EM jau š.g. 30.septembrī ir sasniegusi savu noteikto finanšu apguves mērķi 2009.gadam par 

338,5%  - atmaksas (t.sk. garantētie avansi komercdarbības atbalsta projektiem, ko saskaņā ar 

fondu Regulu 1083/2006 iespējams deklarēt EK negaidot reālus izdevumus projektos)  

finansējuma saņēmējiem izsniegtas 130,4 milj. latu apmērā. Mērķis pārpildīts, ņemot vērā 

ievērojamās atmaksas finanšu instrumentu aktivitātēs: 2.2.1.1.aktivitāte „Ieguldījumu fonds 

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

finanšu instrumentos”, 2.2.1.3.aktivitāte „Garantijas komersantu konkurētspējas uzlabošanai” 

un 2.2.1.4.aktivitāte „Aizdevumi komersantu konkurētspējas uzlabošanai”. 

2.2.1.1.aktivitāte „Ieguldījumu fonds investīcijām garantijās, paaugstināta riska aizdevumos, 

riska kapitāla fondos un cita veida finanšu instrumentos” 

1) Portfeļa garantijas - ir noslēdzies banku atlases process. AS SEB Banka uzsākusi kredītu 

izsniegšanu/kredītlīniju atvēršanu MVU.  

2) Riska kapitāls - ir izvēlēts un Eiropas Investīciju fonda padomē apstiprināts riska kapitāla 

fonda pārvaldītājs BaltCap Management Latvia. Paredzēts, ka BaltCap Management Latvia 

izveidotais fonds uzsāks investēšanu MVK jau 2009. gada rudenī, papildus Eiropas 

Investīciju fonds ieguldītajiem 20 miljoniem eiro ieguldot fondā vēl 10 miljonus eiro. Šobrīd 

notiek privātā kapitāla piesaiste.   

3) Tehnoloģiju nodošana: sagatavošanas un sākuma kapitāls – šobrīd ir noslēdzies atlases 

process un konkursa uzvarētājs - Imprimatur Capital Baltics ir apstiprināts Eiropas investīciju 

fonda padomē š.g. septembrī. Tagad uzvarētājam jāveic privātā kapitāla piesaiste un tas varēs 

uzsākt ieguldījumu veikšanu MVU. 

2.2.1.3.aktivitāte „Garantijas komersantu konkurētspējas uzlabošanai” 

Kopš š.g. 20.aprīļa, kad tika noslēgts līgums ar SIA „Latvijas Garantiju aģentūra” (turpmāk – 

LGA), līdz š.g. 15.oktobrim ir izsniegtas 255 garantijas par kopējo summu 25,7 milj. latu 

(izsniegto aizdevumu apjoms ir 50,7 milj. latu). Saņemto garantiju pieteikumu skaits bijis trīs 

reizes lielāks. Tāpat līdz 20.oktobrim ir izsniegtas piecas eksporta garantijas (saņemti 45 

pieteikumi no kuriem 16 ir apstiprināti un 5 garantijas ir izsniegtas). Šāda veida atbalstam līdz 

šim ir ļoti liels pieprasījums. 

Š.g. 15.oktobra uzraudzības komitejā saistībā ar papildus finansējuma pārdali šai aktivitātei, 

tika panākta vienošanās, ka EM izvērtēs iespēju sašaurināt garantiju saņēmēju loku vai noteikt 

limitus izsniedzamo garantiju veidiem. Papildus uzraudzības komitejā tika nolemts pastiprināt 

LGA uzraudzību. Vidēji LGA ir izsniegusi garantiju (uzņēmusies saistības) par 56% no 

izsniegtā aizdevuma. Vidēji augstāks īpatsvars ir garantijām investīciju (jaunu iekārtu 

iegādes) aizdevumiem.  

2.2.1.4.aktivitāte „Aizdevumi komersantu konkurētspējas uzlabošanai”. 

Līdz šā gada 22.oktobrim izsniegti 19 aizdevumi par summu 33,4 milj. eiro (investīciju 

aizdevumi un apgrozāmie līdzekļi).  
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Pārējās aktivitātēs progress nav tik viennozīmīgs. Vairākās aktivitātēs ir lauzti vai grozīti 

līgumi ar projektu iesniedzēju. Piemēram, 2.1.2.1.2.apakšaktivitētē „Tehnoloģiju pārneses 

kontaktpunkti”, kur aktivitātes ietvaros deklarējamās atmaksas sastāda vien 139,5 tūkst. latu, 

daudzos projektos ir ierosināti līguma grozījumi, 2.1.2.2.1.apakšaktivitātē „Jaunu produktu un 

tehnoloģiju izstrāde” saistībā ar jaunas finansējuma kārtības ieviešanu saskaņā ar MK 

apstiprinātu rīkojumu, tika aizkavēta līgumu par projektu īstenošanu slēgšana. Tā gan šobrīd 

ir atsākta. 2.1.2.2.2.apakšaktivitātē „Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde – atbalsts 

ieviešanai ražošanā” arī tika ierosināti vairāki līguma grozījumi, lūdzot pagarināt projektu 

ieviešanas termiņu pagarinājumu un paredzot izmaiņas projektu finansu izmaksās. Līdzīga 

situācija ir arī 2.3.1.1.1.apakšaktivitātē „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings” un 

2.3.2.2.aktivitātē „Atbalsts ieguldījumiem mikro, maziem un vidējiem komersantiem īpaši 

atbalstāmajās teritorijās (ĪAT), kurās noslēgtie līgumi tiek pagarināti vai lauzti, kā arī tiek 

iesniegti līgumu grozījumi ar lūgumu atļaut mainīt izstādes vai atcelt tās, tādējādi samazinot 

kopējo projekta īstenošanas termiņu un izmaksas. 

Lai uzlabotu situāciju, sadarbības iestāde ir organizējusi apmācību seminārus projektu 

īstenotājiem par projektu ieviešanas nosacījumiem, atbilstošas dokumentācijas sagatavošanu 

u.c. jautājumiem.  

2010.gadā EM prognozē mērķi izpildīt par 145,0% (izmaksājot finansējuma saņēmējiem 

115,9 milj. latu). 

 

IZM darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” pārziņā esošās aktivitātes plānots 

sākt apgūt tikai sākot ar 2010.gadu. Līdz ar to, IZM 2009.gada finanšu apguves mērķi 

nesasniegs, un arī 2010.gadā procentuāli IZM atmaksās finansējuma saņēmējiem varētu 

izmaksāt tikai aptuveni 67% no finanšu apguves mērķa. IZM šobrīd tikai 2.1.1.1.aktivitātē 

„Atbalsts zinātnei un pētniecībai” ir uzsākusies projektu iesniegumu pieņemšana. 

 

 

Darbības programma „Infrastruktāra un pakalpojumi” 

Kopumā darbības programmas ietvaros uz 2009.gada 30.septembri ministrijas ir sasniegušas 

2009.gada finanšu apguves mērķa izpildi tikai par 20.4%, t.sk. ERAF – 14.5% jeb 20 milj. 

latu. Ievērojami labāka ir ERAF izdevumu no valsts budžeta 2009.gadam izpilde, kas 

2009.gada deviņos mēnešos ir 76,7% no 2009.gada plāna jeb 98,3% no 2009.gada 9 mēnešu 

plāna. 

IZM plāno sasniegt 2009.gada finanšu apguves mērķi tikai par 7.8% jeb 1,6 milj.latu apmērā 

plānoto 20.5 milj.latu vietā. Kopā ar nedeklarējamiem avansiem finansējuma saņēmējiem līdz 

2009.gada beigām plānots atmaksāt 8 milj.latu. 3.ceturksnī veikti deklarējamie maksājumi 

tikai 16,6 tūkst. latu apmērā. Ieteicamas struktūrālas pārmaiņas maksājumos finansējumu 

saņēmējiem, palielinot starpposma un noslēguma maksājumu īpatsvaru kopējā maksājumu 

apjomā. 

Š.g. 3.ceturksnī turpinājās projektu īstenošana un avansa maksājumu veikšana finansējuma 

saņēmējiem. 3.1.3.1. aktivitātes „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās 

bāzes nodrošināšana” ietvaros uz 2009.gada 30.septembri ir veikti avansa maksājumi par 

ERAF finansējumu 5,1 milj. latu apmērā, savukārt 3.1.3.3.2.apakšaktivitātes „Vispārējās 

izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana izglītojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem” 

ietvaros – par ERAF finansējumu 0,3 milj. latu apmērā. Starpposma un gala maksājumu 

finansējuma saņēmējiem IZM plāno veikt galvenokārt 2009.gada decembrī. 

3.1.1.2.aktivitātes „Profesionālās izglītības infrastruktūras attīstība un mācību aprīkojuma 

modernizācija ieslodzījuma vietās” ietvaros 2009.gada 3.ceturksnī ir vērojams būtisks 

progress, jo ir noslēgts līgums par visu aktivitātē pieejamo ERAF finansējuma apjomu – 1,97 

milj.lati. 
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Dažām aktivitātēm ir konstatēts ietaupījums, un saskaņota finansējuma pārdale starp 

ministrijas aktivitātēm. 

LM 2009.gada finanšu apguves mērķis līdz 2009.gada 30.septembrim ir izpildīts par 31.4% 

no 2009.gada plāna, bet salīdzinājumā ar 2009.gada 2.ceturkšņa izpildi, ir konstatējams 

būtisks mērķa izpildes progress. LM plāno izpildīt finanšu apguves mērķi 2009.gadam par 

162.8%, veicot atmaksas 1,8 milj. latu apmērā. Budžetā ir pieejami pietiekami līdzekļi, lai LM 

varētu sasniegt savas prognozes. 2010.gada mērķi LM plāno pārpildīt gandrīz divkārtīgi.  

VeM līdz 2009.gada 30.septembrim ir sasniegti tikai 41.5% no 2009.gada finanšu apguves 

mērķa jeb veiktas atmaksas finansējuma saņēmējiem 6,7 milj. latu apmērā.VeM plāno līdz  

2009.gada beigām veikt atmaksas  12,2 milj. latu apjomā jeb par 75,7% no noteiktā mērķa, 

kas salīdzinājumā ar VeM iepriekšējo finanšu apguves mērķa prognozi 2009.gadam ir par 

11,9% mazāk. Minētās negatīvās izmaiņās ir saistītas ar finanšu apguves prognozes 

samazinājumu aktivitātē 3.1.5.3. „Stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju 

attīstība” iepirkumu procesu aizkavēšanos dēļ. Iepirkumu procesu aizkavēšanos savukārt ir 

saistīta ar sūdzībām par iepirkumu rezultātiem, kā arī ar to, ka sākotnēji plānotais 

nepieciešamā finansējuma apjoms iepirkumu rezultātā samazinās. 

Budžetā pieejamais finansējums VeM ir pietiekošs 2009.gada finanšu apguves mērķa 

sasniegšanai, savukārt 2010.gada finansējuma apguves mērķi plānots izpildīt par 123%. 

Būtiskākais progress 2009.gada 3.ceturksnī konstatēts ERAF 3.1.5.3. aktivitātes „Stacionārās 

veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstība” ietvaros. Tika noslēgti līgumi par ERAF 

finansējumu 32,2  milj. latu apmērā, kā rezultātā uz 2009.gada 30.septembri aktivitātes 

ietvaros ir noslēgti līgumu par 33,9% no aktivitātei pieejama ERAF piešķīruma.  

 

SM finanšu apguves mērķis 2009.gadam ir noteikts 27,4 milj. latu apmērā, ko paredzēts 

sasniegt tikai par 21,1%. ERAF mērķa neizpilde daļēji skaidrojama ar SM budžetā pieejamā 

finansējuma nepietiekamību mērķa sasniegšanas nodrošināšanai. Tajā pat laikā SM pārziņā 

esošo projektu realizācijai pieejami ievērojami valsts aizdevumu apjomi, kas līdz šim 

izmantoti minimāli. 2009.gada 3.ceturksnī SM prognoze finanšu apguves mērķa sasniegšanai 

samazinājusies par 6% galvenokārt sakarā ar to, ka aktivitāšu 3.2.1.1. „Valsts 1.šķiras 

autoceļu maršrutu sakārtošana” un 3.2.1.4. „Mazo ostu infrastruktūras uzlabošana” ietvaros 

iepirkumu rezultāti nesasniedz plānoto apjomu (veiktā iepirkuma apjoms ir par mazāku 

summu nekā sākotnēji plānots), kā arī tiek īstenotas pašfinansēšanas shēmas, kā rezultātā 

atmaksas finansējuma saņēmējiem ir tikai pēc līdzekļu saņemšanas no EK, kas paildzina 

finanšu apguves mērķa sasniegšanu. Lielāks progress sagaidāms 2010.gada sākumā, kad pēc 

izdevumu deklarēšanas ir sagaidāmas atmaksas no EK. 2010.gada apguves mērķi plānots 

izpildīt par 94%.  

Vienlaikus jāatzīmē, ka 2009.gada 3.ceturksnī SM ir vērojams būtisks ERAF īstenošanas 

progress, sakarā ar to, ka tika noslēgti jauni līgumi par kopējo ERAF finansējumu 6,8 

milj.latu apmērā.  

 

RAPLM līdz 2009.gada 30.septembrim ir sasniegti 18,3% no 2009.gada finanšu apguves 

mērķa jeb veiktas atmaksas finansējuma saņēmējiem 6,5 milj. latu apmērā, līdz ar ko finanšu 

apguves mērķa izpilde ir vāja. 

RAPLM finanšu apguves mērķis 2009.gadam ir noteikts 35,2 milj. latu apmērā, ko paredzēts 

sasniegt par 75,2%. No RAPLM saņemtā informācija un prognožu dinamika liecina, ka tiek 

veikti visi nepieciešamie pasākumi, lai prognozētie starpposma un gala maksājumi tiktu 

palielināti.  

2009.gada laikā RAPLM paredz veikt nedeklarējamo avansa maksājumus 20,2 milj. latu 

apmērā. Ņemot vērā minēto, nepieciešams pievērst lielāko uzmanību deklarējamo izdevumu 

nodrošināšanai, palielinot to īpatsvaru kopējos maksājumos finansējumu saņēmējiem. 
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2010.gadā RAPLM aktivitātēm plānots ievērojami lielāks budžeta finansējums līdz ar ko 

2010.gada noteikto apguves mērķi plānots pārpildīt.    

2009.gada 3.ceturkšņa laikā ir panākts būtisks progress ERAF finansējuma apguvē: 

-  3.6.1.1. aktivitātes „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes 

veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai” ietvaros ERAF finansējuma apguves progress 

izpaužas šādi: noslēgti līgumi par 36 milj. latu, kā arī veikti maksājumi finansējuma 

saņēmējiem par ERAF finansējumu 1,5 milj. latu apmērā, līdz ar to uz 2009.gada septembra 

beigām ir noslēgti līgumi par 45.4% no aktivitātei pieejamā ERAF finansējuma; 

-  3.2.2.1.1. apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” 

ietvaros noslēgti līgumi par ERAF finansējumu 24,5 milj. latu apmērā, līdz ar to uz 2009.gada 

septembra beigām ir noslēgti līgumi par 24,8% no aktivitātei pieejamā ERAF finansējuma.  

- 3.1.4.4. aktivitātes „Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai” 

ietvaros noslēgti līgumi par ERAF finansējumu 1,9 milj. latu apmērā, kas kumulatīvi uz 

30.septembri veido 74.5% no aktivitātei pieejamā ERAF finansējuma.  

- 3.1.4.3. aktivitātes „Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un 

reģionālas nozīmes attīstības centros” ietvaros noslēgti līgumi par ERAF finansējumu 0,5 

milj. latu apmērā. Līdz ar to aktivitātes ietvaros uz 2009.gada 30.septembri ir noslēgti līgumi 

par 83.8% no aktivitātei pieejamā ERAF finansējuma 

 

VidM 2009.gadā plāno sasniegt ERAF finanšu apguves mērķi, kas ir 17,7 milj. lati,  tikai 

0,6% apmērā, kas veido kopējo mērķa neizpildi 16,5 milj. latu apjomā. Neizpilde galvenokārt 

ir saistīta ar VidM budžetā pieejamā finansējuma nepietiekamību mērķa sasniegšanas 

nodrošināšanai, budžeta veidošanas un aktivitāšu īstenošanas specifiku, kā arī ar 3.4.1.6. 

aktivitātes „Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība” īstenošanas aizkavēšanos. 

3.4.1.6. aktivitātes „Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība” ietvaros četros no 

sešiem projektiem projekta finansējuma saņēmēja maiņas dēļ būtiski kavējas projektos 

plānotie iepirkumi, kādēļ nav veikti plānotie maksājumi. VidM samazinājusi atmaksu 

prognozi 2009.gadam, neskatoties uz papildus finansējumu aktivitātes 3.4.1.1. 

„Ūdenssaimniecības attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” projektiem. 

Arī 2010.gada mērķi plānots izpildīt tikai par 68%. Ņemot vērā iepriekš minēto, nepieciešams 

pievērst pastiprinātu uzmanību savlaicīgai aktivitāšu palaišanai un deklarējamo maksājumu 

īpatsvara palielināšanai kopējos maksājumos finansējumu saņēmējiem. 

EM 2009.gadā plāno sasniegt ERAF finanšu apguves mērķi tikai par 9.4 % jeb 0,7milj. latu 

apmērā, galvenokārt tāpēc, ka budžetā nav pieejami pietiekami līdzekļi mērķa 100% 

sasniegšanai. 2009.gada 3.ceturksnī finansējuma saņēmējiem veikti maksājumi 61 tūkst. latu 

apmērā. Straujāks īstenošanas progress plānots 2010.gadā. 

Kultūras ministrijas (turpmāk – KM) finanšu apguves mērķis 2009.gadam ir noteikts 2,6 

milj. latu apmērā, ko KM neparedz sasniegt, sakarā ar to, ka valsts budžeta finansējuma 

piešķiršana ir notikusi pārāk vēlu sarežģītas ekonomiskās situācijas dēļ, turklāt iekavējās 

projektu apstiprināšanas process 3.4.3.1. aktivitātes „Nacionālas un reģionālas nozīmes 

daudzfunkcionālu centru izveide” ietvaros. Ņemot vērā iepriekš minēto, ieteicams pievērst 

pastiprinātu uzmanību deklarējamo maksājumu īpatsvara palielināšanai kopējos  maksājumos 

finansējumu saņēmējiem. Tomēr šobrīd ministrija plāno pilnībā izpildīt 2010.gadam noteikto 

apguves mērķi. 

 

2.2.3. Finanšu apguves mērķu un budžeta izpilde KF  

KF izdevumu no valsts budžeta 2009.gada izpilde 2009.gada pirmajos deviņos mēnešos ir 

48.1% no 2009.gada plāna jeb 76.3% no 2009.gada 9 mēnešu plāna. Ievērojami vājāka ir KF 

2009.gada finansu apguves mērķa izpilde – tikai 27,1%. Mērķa sasniegšanu veicinās lielo 

projektu izdevumu deklarēšana EK. Liela daļa no budžeta piešķīruma paredzēta avansa 
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maksājumu finansējuma saņēmējiem nodrošināšanai. Detālu informāciju par budžeta izpildi 

skatīt ziņojuma 1.pielikuma 2.tabulā. 

Kopumā, KF finanšu apguves mērķu izpilde 3.ceturksnī vērtējama vāji. Tomēr finanšu 

apguves temps ir palielinājies salīdzinājumā ar progresu 2009.gada 1.pusgadā: uz 2009.gada 

31.septembri ir noslēgti līgumi par 413 milj. latu, kas ir par 45% vairāk nekā 2009.gada 

1.pusgadā noslēgto līgumu KF finansējuma apjoms un veido 38,2% no KF finansējuma.  Taču 

rādītājs „veiktās atmaksas finansējuma saņēmējiem” varēja uzrādīt pārliecinošākus rezultātus, 

jo šobrīd deklarējamie maksājumi finansējuma saņēmējiem ir veikti tikai 3% apmērā no KF 

finansējuma.  

2009.gada 3.ceturksnī EK tika iesniegti pirmie starpposma pieprasījumi 16,1 milj. latu apmērā 

jeb 1,5% no KF finansējuma.  

 

Grafiks Nr.6 „2009.gada ERAF un KF finanšu apguves mērķa izpilde” 

 

SM finanšu apguves mērķis 2009.gadam ir noteikts 66,1 milj. latu apjomā, kas atbilstoši SM 

prognozēm tiks izpildīts 55,4% apmērā 3.3.1.1. aktivitātes „TEN-T autoceļu tīkla uzlabojumi” 

un 3.3.1.5. aktivitātes „Pilsētu infrastruktūras uzlabojumi sasaistei ar TEN-T” īstenošanas 

rezultātā. 

SM budžeta izpilde 2009.gada 3.ceturksnī vērtējama pozitīvi, jo sasniedz 100% no 2009.gada 

plāna. Savukārt finanšu atmaksu mērķa izpilde norāda uz nepieciešamību steidzami paātrināt 

šo procesu, izvērtējot iespējas palielināt deklarējamo maksājumu īpatsvaru kopējos 

maksājumos finansējumu saņēmējiem.  

VidM budžeta izpilde 2009.gada 3.ceturksnī ir tikai 45,4% no 2009.gada plāna, savukārt 9 

mēnešu izdevumu plāna neizpilde ir vairāk nekā 11 milj.latu. Lielā mērā tas saistīts ar to, ka 

3.5.1.1.aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku 

ekvivalentu lielāku par 2000” ietvaros vairāku iepirkumu konkursu rezultātā ir iesniegtas 

sūdzības Iepirkumu uzraudzības birojā, kas attiecīgi aizkavējis iepirkuma līgumu noslēgšanu 

un maksājumu veikšanu. Taču, neskatoties uz to, lielāko daļu šo problēmu plānots atrisināt 

2009.gada 4.ceturksnī, lai varētu pilnvērtīgi uzsākt darbus projektu īstenošanas vietās un veikt 

plānotos maksājumus. VidM prognozē situācijas stabilizāciju un plāno sasniegt KF finanšu 

apguves mērķi par 140,7 % 2009.gada 4.ceturksnī, lielākoties pateicoties aktivitātes 3.5.1.1. 

„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 

2000” īstenošanas progresam. VidM budžetā ir paredzēti pietiekami finanšu resursi KF 
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finanšu apguves mērķa sasniegšanai pilnā apmērā. Atmaksu mērķa izpilde 3.ceturksnī 

vērtējama pozitīvi, jo 2009.gada 3.ceturkšņa atmaksu plāns salīdzinājumā ar 34,2% 1.pusgadā 

pieaudzis vairāk nekā divās reizēs, it īpaši ņemot vērā, ka ievērojamu atmaksu apjomu  plāno 

arī  nedeklarējamiem avansiem. 

VidM 2009.gada 3.ceturksnī KF aktivitātes 3.5.1.2. „Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas 

sistēmu attīstība” ietvaros tika noslēgti līgumi par 17,6 milj.latu jeb 19,4% no aktivitātei 

pieejama Kohēzijas fonda finansējuma.  

 

EM KF finanšu apguves mērķis 2009.gadam, kas ir noteikts 9,9 milj. latu apmērā, neņemot 

vērā EM daļējai mērķa izpildei pieejamo budžeta finansējumu, netiks sasniegts vispār. EM 

prognozes samazinājums par 8,8% līdz 0% skaidrojams ar 3.5.2.1. aktivitātes „Pasākumi 

centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai” specifiku: lielākā daļa 

projektu iesniedzēju projektus var uzsākt faktisku projektu īstenošanu tikai 2010.gadā pēc 

apkures sezonas beigām, līdz ar ko atmaksas finansējuma saņēmējiem tiks veiktas 2010.gadā.  

2009.gada 3.ceturksnī KF 3.5.2.1.aktivitātes „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu 

efektivitātes paaugstināšanai” ietvaros ir konstatēts būtisks progress - apstiprināti projekti par 

KF finansējumu 11,6 milj. latu apmērā jeb par 27,5% no aktivitātei pieejamā KF finansējuma. 

FM aicinājusi pārskatīt prognozi, paātrināt līgumu slēgšanas procesu, lai veiktu deklarējamo 

avansu maksājumus vēl šogad, kas veicinās mērķa sasniegšanu. 

  

3.3. 2007.-2013.gada plānošanas perioda lielo projektu īstenošana  
Līdz 2009.gada 30.septembrim EK ir iesniegti 3 satiksmes nozares lielo projektu iesniegumi – 

Otrā sliežu ceļā izbūve iecirknī Rīga-Krustpils, E 22 posms Rīgas apvedceļš-Koknese, 1.kārta 

un E 22 posms Ludza-Terehova (A12) par kopējo Kohēzijas fonda finansējumu 225,7 milj. 

lati. Eiropas Komisijas dienesti ir pabeiguši projekta iesnieguma Otrā sliežu ceļa izbūve 

iecirknī Rīga-Krustpils izvērtēšanu EK un pašreiz tiek gatavots EK lēmums par projekta 

apstiprināšanu. Plānots, ka tas tiks nosūtīts Latvijas iestādēm līdz š.g. beigām. Pārējo divu EK 

iesniegto projektu izvērtēšana joprojām turpinās.      

 

Saskaņā ar š.g. 26.maijā MK apstiprināto laika grafiku ar starptermiņiem, kādos veicama lielo 

projektu atlase un iesniegšana vadošajā iestādē saskaņošanai un virzībai apstiprināšanai EK, 

Satiksmes ministrijai līdz š.g. 30.septembrim FM bija jāiesniedz vēl trīs lielo projektu 

iesniegumi: Dzelzceļa ritošā sastāva atjaunošana, Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas 

aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra un Infrastruktūras attīstība starptautiskajā lidostā 

„Rīga”. Savukārt EM un VidM līdz š.g. 30.oktobrim FM bija jāiesniedz šādi projektu 

iesniegumi: Inčukalna sērskābā gudronu dīķu sanācijas darbi, Pļaviņu HES rezerves 

pārgāžņu izveide, Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība.  

 

FM ir saņēmusi tikai vienu projekta iesniegumu –  Inčukalna sērskābā gudronu dīķu 

sanācijas darbi,kuru pēc apstiprināšanas FM EK plānots iesniegt līdz š.g. 13.novembrim.  

 

Pārējie projektu iesniegumi iepriekšminētajos termiņos FM nav iesniegti. SM kā galveno 

iemeslu termiņu kavēšanai min to, ka  projektu īstenotājiem ir problēmas ar finanšu resursu 

piesaisti, kuri nepieciešami nacionālā līdzfinansējuma daļas nodrošināšanai. Otrs iemesls 

termiņu kavēšanai – projektu iesniegumu zemā gatavības pakāpe. Savukārt EM nav 

informējusi FM par projekta Pļaviņu HES rezerves pārgāžņu izveide kavēšanas iemesliem. 

 

Vienīgais projekts, kura iesniegšana FM tiek kavēta objektīvu iemeslu dēļ ir Jūrmalas 

ūdenssaimniecības attīstība, jo bija nepieciešams veikt grozījumus aktivitātes 

„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijas ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 

2000” īstenošanas noteikumos. 
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Ņemot vērā, ka šiem projektiem ir rezervēts ievērojams KF finansējums, bet projekti vēl 

joprojām ir ļoti zemā gatavības pakāpē, š.g. 15.septembrī Ministru kabinets uzdeva FM 

iesniegt līdz š.g. 17.novembrim valdībā ziņojumu par iespējām pārdalīt lielajiem projektiem 

„rezervēto” finansējumu aktivitātēm, kuras ir vērstas uz uzņēmējdarbības attīstību. 

 

4. Kopsavilkums par ES fondu tehniskās  palīdzības aktivitāšu 
īstenošanu 
 

Eiropas Savienības (turpmāk – ES) fondu tehniskās palīdzības faktiskā izpilde 

(apstiprinātās attiecināmās izmaksas) 2008.gadā  ir 3 644 901 LVL, kas ir 8,49% no kopējām 

visos projektos apstiprinātajām attiecināmajām izmaksām (42 924 538 LVL) un 41,40% no 

2008.gada plāna (8 802 753 LVL). Visvairāk finansējums ir izlietots šādās pozīcijās: 

a) Ierēdņu un darbinieku atlīdzība (t.sk. piemaksas un VSAOI)   - 2 347 541 LVL 

(64,40% no 2008.gada kopējās izpildes). 

b) Pamatkapitāla veidošana (datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika, darba vietas 

iekārtošana, datorprogrammas un licences) – 396 937 LVL (10,89% no 2008.gada 

kopējās izpildes).  

c) Informācija un publicitāte (publicitāte plašsaziņas līdzekļos, reprezentācijas materiāli, 

izdoti bukleti u.c. informācijas nesēji, organizēti semināri un konferences) – 375 400 

LVL (10,30% no 2008.gada kopējās izpildes).  

d) Pakalpojumi (mācības, dokumentu tulkošana, dažādu ekspertu pakalpojumi u.c.) – 

146 546 LVL (4,02% no 2008.gada kopējās izpildes). 

e) Izvērtējumi un pētījumi (dažāda veida izvērtējumi un pētījumi, kas saistīt ar ES fondu 

ieviešanu Latvijā) – 127 755 LVL (3,51% no 2008.gada kopējās izpildes). 

f) Komandējumi un dienesta braucieni – 136 309 LVL (3,74% no 2008.gada kopējās 

izpildes). 

g) Citi izdevumi (krājumi, materiāli, energoresursi, preces un inventārs ko neuzskaita 

EKK 5000, telpu noma, VIS attīstība un sasaiste ar citām informācijas sistēmām, 

dalība citu institūciju organizētajos semināros, apmācībās, konferencēs) -  114 413 

LVL (3,14% no 2008.g. kopējās izpildes). 

 

Sīkāku finansējuma izpildi institūciju griezumā skatīt ziņojuma 5.pielikumā. 

Ņemot vērā 2009.gada 19.maija Ministru kabineta sēdes protokola Nr.32 53.§ 

„Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumos 

Nr.918 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" 

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

darbības programmas "Uzņēmējdarbība 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"""” (turpmāk – MK noteikumi Nr.918.)  4.punktā noteikto, tika veikti 

grozījumi ES fondu tehniskās palīdzības projektos samazinot izdevumus attiecināmo izmaksu 

pozīcijās saskaņā ar veiktajiem grozījumiem MK noteikumos Nr.918. Saskaņā ar veiktajiem 

grozījumiem ES fondu tehniskās palīdzības projektos kopējā attiecināmo un neattiecināmo 

izmaksu summa tika samazināta par 10 836 094 LVL no kuras attiecināmās izmaksas ir 

9 992 783,31 un neattiecināmās izmaksas ir 843 310,46 LVL. 
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 Saskaņā ar 2009.gada 15.septembra Ministru kabineta sēdes protokola Nr.57 44.§ 

2.2.punktā un š.g. 22.septembra Ministru kabineta sēdes protokola Nr.61 72.§ „Par Eiropas 

Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda 2007.-2013.gada 

plānošanas perioda aktivitātēs plānotajām valsts budžeta līdzekļu pārdalēm 2009.gadā” 

1.3.apakšpunktā noteikto, tika veikta finansējuma pārdale no ES fondu tehniskās palīdzības 

projektiem uz citām ES fondu aktivitātēm. Kopējā pārdalei novirzītā summa ir 5 645 508 

LVL.      

5. 2010.gada finanšu apguves mērķu izpildes iespējas pašvaldību 
īstenotajos projektos 

Saskaņā ar š.g. 21.oktobra MK komitejas sēdes protokola Nr.39 1§ „Par Ministru kabineta un 

Latvijas Pašvaldību savienības 2010.gada domstarpību un vienošanās protokola projektu” 2.4. 

punktu, FM tika dots uzdevums sagatavot  kvalitatīva rakstura izvērtējumu par ES fondu 

apguves mērķu sasniegšanas progresu pašvaldībās, vienlaicīgi sagatavojot priekšlikumus ES 

fondu apguves uzlabošanai un atvieglošanai kontekstā ar Saprašanās Memorandā ar EK 

noteiktajiem ES fondu apguves mērķiem 2010.gadam. FM ir sagatavojusi šādu izvērtējumu 

un prezentējusi to Latvijas Pašvaldību Savienības un pašvaldību pārstāvjiem.  

Saprašanās memorandā starp Eiropas Kopienu un Latvijas Republiku noteikts, ka līdz 

2010.gada beigām finansējuma saņēmējiem ES fondu projektos jāizmaksā kopumā 732,6 

milj. latu.Ņemot vērā, ka no kopējā ES fondu piešķīruma 32% ir novirzīts vai tiek plānots 

novirzīt aktivitātēm, kurās vienīgie vai galvenie finansējuma saņēmēji ir pašvaldības un 

pašvaldību kapitālsabiedrības (turpmāk – pašvaldību aktivitātes), FM aprēķinājusi, ka lai 

izpildītu „pašvaldību daļu” no Saprašanās memoranda mērķa, šajās aktivitātēs līdz 2010.g. 

beigām jāsasniedz atmaksu jeb EK deklarējamo izdevumu apjoms  234,3 milj. latu. (Skat. 

pašvaldību aktivitāšu sarakstu 5.pielikumā.) Ņemot vērā vidējo ES līdzfinansējuma likmi 

pašvaldību aktivitātēs, lai sasniegtu iepriekšminēto 234,3, milj. latu EK deklarējamo 

izdevumu apjomu, nepieciešams nodrošināt nacionālo līdzfinansējumu 50,1 milj. latu 

apmērā.Līdz 2009.gada 30.septembrim pašvaldību aktivitātēs veikto maksājumu apjoms ir 

44,8 milj. latu (t.sk. ES fondu līdzfinansējums - 38,7 milj. latu). Pašvaldību aktivitātēs 

izmaksāto avansu apjoms līdz 2009.gada 30.septembrim bijis 62,2 milj. latu.  

Saskaņā ar pašreizējo budžeta projektu, pašvaldību aktivitātēm kopējais pieejamais budžeta 

finansējums apstiprinātajiem projektiem periodā no 2007.-2010.gadam būs 376 milj. latu, no 

kuriem 297,2 milj. ir starpposma maksājumi, savukārt pārējie 78,8 milj. latu – avansi 

finansējuma saņēmējiem. No minētajiem 376 milj. latiem – 173,5 milj. latu jau ir piešķirts 

budžetā 2007.-2009.gadā, 12,9 milj. latu vēl plānots pārdalīt 2009.gadā, bet 189,6 milj. latu 

plānoti 2010.gada budžetā. 

Izpildot visus plānotos maksājumus, pašvaldību aktivitāšu projektos, ES fondu daļa no 

veiktajām atmaksām būs aptuveni 279,2 milj. lati, kas ir par 34,9 milj. latu vairāk nekā 

nepieciešams, lai izpildītu Saprašanās Memorandā noteiktā mērķa „pašvaldību daļu” (skat. 

grafiku Nr.7). 

 

 

 

 

 

Grafiks Nr.7 „Pašvaldību finanšu apguves mērķu plānotā izpilde.” 
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Tai pat laikā, atbilstoši AI prognozēm, līdz 2010.gada beigām pašvaldību aktivitātēs plānots 

noslēgt līgumus vēl par aptuveni 448,7 milj. latu. 

Saglabājot ja turpināsies avansu maksāšana 20% apmērā no kopējām atmaksām finansējuma 

saņēmējiem, jaunajos pašvaldības aktivitāšu projektos varētu izmaksāt avansus 95,7 milj. latu 

apmērā. 

Līdz ar to, kopumā pašvaldību aktivitātēs avansos līdz 2010.gada beigām varētu būt izmaksāti 

159,9 milj. latu.  

 

Secinājumi un priekšlikumi  

 

1) Analizējot informāciju par noslēgtajiem līgumiem pašvaldību aktivitātēs, redzams, ka 

plānotais finansējuma apguves progress līdz 2010.gada beigām un arī plānotais valsts 

budžeta finansējums ievērojami apsteidz vidējos ES fondu projektu rādītājus. 

Pašvaldības un to kapitālsabiedrības proporcionālo daļu no finansējuma apguves 

mērķa visticamāk izpildīs ar uzviju, pat tad, ja jaunu projektu īstenošana tiktu pilnībā 

iesaldēta. 

2) Tai pat laikā FM uzskata, ka jāturpina jaunu projektu apstiprināšana atbilstoši 

plānotajam, nodrošinot projektu avansēšanu vidēji 20% apjomā no projektu 

izmaksām, vienlaikus ierobežojot budžeta līdzfinansējuma piešķiršanu projektos, kā 

rezultātā avansos varētu izmaksāt kopumā 95,7 milj. latu. 

3) Tā kā šie projekti vēl nav apstiprināti, nav zināms plānoto atmaksu apjoms tajos 

2010.gadā, tomēr FM prognozē, ka 2010.gadā netiks īstenots vairāk kā vidēji 20% no 

projektos veicamo darbu apjoma, līdz ar to atmaksu veikšanai būtu nepieciešams 

aptuveni 89,7 milj. latu.   

 

Ņemot vērā, ka: 

a) kopējā veicamo izdevumu summa būtu mazāka, nekā kopējais no budžeta 

pieejamais apgrozāmo līdzekļu apjoms; 

b) pieņemot, ka avansi finansējuma saņēmējiem tiek izmaksāti 3-6 mēnešus pirms  

faktiskajiem izdevumiem; 
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c)  šie finansējuma saņēmējiem piešķirtie līdzekļi pēc būtības ir kumulatīvi – tos 

iespējams paturēt projektā kā apgrozāmos līdzekļus līdz pat projekta beigu stadijai; 

kā arī pieņemot, ka piešķirto avansu plūsma projektos būs salīdzinoši vienmērīga 

gada garumā, secinām, ka apgrozāmo līdzekļu trūkumam projektos nevajadzētu 

rasties (skat. grafiku Nr.8). 

Grafiks Nr.8 „Nepieiciešamais finansējums pašvaldību projektiem.” 

 

 

4) Papildus tam 2010.gada valsts budžetā jānodrošina finansējums vismaz 50 milj. latu 

apjomā aizdevumiem jaunajiem pašvaldību īstenotajiem ārvalstu finanšu palīdzības 

projektiem pašvaldību līdzfinansējuma daļas segšanai. 

5) Nacionālais (pašvaldību) līdzfinansējums, ko būs nepieciešams ieguldīt jaunajos 

projektos 2010.gadā būs aptuveni 13,5 milj. latu, ko pilnībā iespējams nosegt ar 

pieejamajiem aizdevumiem (sīkāku informāciju par pašvaldību aktivitētēm – apguves 

progresu, piešķirto un plānoto budžeta finansējumu, plānotajām aktivitātēm (skat. 

5.pielikumu). 
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6. 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu apguves 
salīdzinājums starp Baltijas valstīm un  citām ES dalībvalstīm 

Salīdzinot 2007. –  2013.gada plānošanas perioda ES fondu apguves kopējos rādītājus Baltijas 

valstīs, redzams, ka, tāpat kā  2009.gada otrajā ceturksnī, procentuāli visvairāk noslēgto 

līgumu ir Igaunijai, kuras rādītājs sasniedzis jau 52,7%. Otrais labākais noslēgto līgumu 

rādītājs šajā pārskata periodā ir Latvijai – 36,9%, un Latvijas sasniegtais rādītājs ir 

palielinājies par 14,3 procentpunktiem, salīdzinot ar 2009.gada otro ceturksni, šajā ceturksnī 

apsteidzot Lietuvu. Attiecīgi Lietuvā noslēgti līgumi par 28,3% no ES fondu finansējuma. 

Maksājumi finansējuma saņēmējiem līdz 2009.gada 30.septembrim Lietuvā ir veikti 10,9% 

apmērā, Igaunijā – 7,5% un Latvijā – 6,1%. EK iesniegto starpposma maksājumu ziņā 

Latvijas rādītājs ir 4,7% no ES fondu finansējuma, kas ir par 3 procentu punktiem vairāk nekā 

iepriekšējā ceturksnī. Igaunija iesniegusi EK starpposma pieprasījumus par 6,6%, bet Lietuva 

par 7,9%. (Skat. grafiku Nr.9). 

 

Grafiks Nr.9 „Baltijas valstu  ES fondu apguves salīdzinājums 2007-2013.gada plānošanas 

periodā uz 30.06.2009.” 

 

 

Apskatot Baltijas valstu apguves rādītāju progresu ES fondu dalījumā, ERAF ietvaros 

Igaunijai ir lielākais noslēgto līgumu apjoms – 44,3%, Latvijā noslēgti līgumi par vairāk nekā 

trešdaļu pieejamā ES fondu finansējuma jeb 33,7% apmērā, kas ir par 7,5 procentpunktiem 

vairāk nekā 2009.gada 2.ceturksnī, savukārt Lietuvā noslēgti līgumi par 31,1%. Lietuvai 

procentuāli visvairāk ir veikto maksājumu finansējuma saņēmējiem – 17,1%, kā arī EK 

iesniegto starpposma maksājumu – 12,5%. Igaunijā maksājumi finansējuma saņēmējiem 

veikti 11,0% apmērā, Latvijā – 8,9% apmērā. Igaunijai EK iesniegto starpposma maksājumu 

rādītājs ir 10,0%, un Latvijai – 7,3%, kas ir par 4 procentpunktiem vairāk nekā iepriekšējā 

pārskata periodā. (Skat. grafiku Nr.10). 
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Grafiks Nr.10 „Baltijas valstu  ERAF apguves salīdzinājums 2007-2013.gada plānošanas 

periodā uz 30.09.2009.” 

 
 

ESF ietvaros visos aplūkotajos apguves rādītājos lielākais progress ir Igaunijai, savukārt 

Latvijas rādītāji ir lielāki nekā Lietuvā. Igaunijā noslēgti līgumi par 50,8%, finansējuma 

saņēmējiem izmaksāti 6,6%, un EK iesniegti starpposma maksājumi par 6,4% no ES fondu 

finansējuma apjoma. Latvijā pārskata periodā noslēgti līgumi gandrīz par pusi jeb par 47,7% 

no pieejamā finansējuma apmēra, turklāt uzrādot ievērojamu progresu, salīdzinot ar 

2009.gada otro ceturksni, respektīvi, uz 2009.gada 30.septembri noslēgti līgumi par 21,5 

procentpunktiem vairāk nekā uz 2009.gada 30.jūniju. Finansējuma saņēmējiem veikti 

maksājumi 2,7% apmērā, savukārt EK iesniegtie maksājumi ir 2,5%. Lietuvā noslēgti līgumi 

par 27,8%, finansējuma saņēmējiem izmakstāti 2,3% un EK iesniegti starpposma maksājumi 

0,9% apmērā no ES fondu finansējuma (Skat. grafiku Nr.11). 

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

periodā uz 30.09.2009.” 
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KF ietvaros Igaunijai ir vislabākais noslēgto līgumu rādītājs – 67,2% no pieejamā ES fondu 

finansējuma, savukārt Lietuvai ir lielākais progress veiktajos maksājumos finansējuma 

saņēmējiem – 5,5% un EK iesniegto starpposma maksājumu rādītājā – 4,1%. Latvijai visos 

apskatāmajos apguves rādītājos ir otrais labākais progresa rezultāts – noslēgti līgumi par 

38,2%, kas ir par 20,9 procentpunktiem vairāk nekā iepriekšējā pārskata periodā, veikti 

maksājumi finansējuma saņēmējiem 3,0% apmērā un EK iesniegti starpposma maksājumi 

1,5% apmērā no ES fondu finansējuma. Lietuvai ir vismazāk noslēgto līgumu – 24,4%, 

savukārt Igaunijai ir vismazāk veikto maksājumu finansējuma saņēmējiem – 2,2% un EK 

iesniegto starpposma maksājumu – 1,2% (Skat. grafiku Nr.12). 

Grafiks Nr.12 „Baltijas valstu  KF apguves salīdzinājums 2007-2013.gada plānošanas 

periodā līdz 30.09.2009.” 

 

 
Pamatojoties uz pēdējiem EK sniegtajiem datiem par maksājumiem, ko Komisija veikusi 

visām ES dalībvalstīm līdz 30.septembrim, Latvijai veikti maksājumi par 411 milj. latu, kas ir 

36% no 2007.-2009.gada kopējā piešķīruma (summa, kas Latvijai būtu jāapgūst līdz 

2012.gada beigām). Latvijai ir trešais labākais rādītājs aiz Lietuvas, kam izmaksāti 48% un 

Igaunijas, kas saņēmusi atmaksas 41% apmērā (Skat. grafiku Nr.13). Līdz ar to Baltijas 

valstis pēc finansējuma apguves rādītājiem ir pirmajās trīs vietās starp visām 27 ES 

dalībvalstīm.  Arī EK partneri sarunās ar Latvijas pārstāvjiem ir izteikuši atzinību par to, ka 

par spīti ekonomiskajai situācijai valstī un visām ar to saistītajām grūtībām Latvija pēc EK 

atmaksu rādītājiem ir starp līderiem. 
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Grafiks Nr.13 „Eiropas Komisijas veiktie maksājumi ES dalībvalstīm uz 2009.gada 

30.septembri pret 2007-2009.gada piešķīrumu” 

 

 

7. Sistēmas vienkāršošana un optimizēšana  

Turpinot ES fondu ieviešanas sistēmas vienkāršošanas pasākumus, kā arī jau iepriekšējā 

ceturkšņa ziņojumā izklāstīto pasākumu ieviešanu, FM turpina darbu pie attiecīgo normatīvo 

aktu grozījumiem, kā arī citiem pasākumiem, lai atvieglotu administratīvo slogu finansējuma 

saņēmējiem un optimizētu ES fondu vadības nodrošināšanā iesaistīto institūciju darbu.   

7.1. Veiktie grozījumi ES fondu ieviešanu regulējošos normatīvajos aktos  

2009.gada trešajā ceturksnī MK ir apstiprināti šādi FM izstrādāti MK noteikumu projekti: 

1. MK noteikumi Nr.952 „Kārtība, kādā sniedz un pārbauda informāciju par pievienotās 

vērtības nodokļa piemērošanu Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu ietvaros un 
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pieņem lēmumu par pievienotās vērtības nodokļa iekļaušanu projektu attiecināmajās 

izmaksās” (01.09.2009). MK noteikumu jaunā redakcija, ar kuras pieņemšanu tiek atvieglots 

administratīvais slogs ES fondu projektu īstenotājiem, novēršot tiem izvirzītās liekās prasības, 

paredz: 

1) atvieglojumu pievienotā vērtības nodokļa pārskata iesniegšanas procedūrā, proti, ES 

fonda finansējuma saņēmējam, kas nav reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā ar 

pievienotās vērtības nodokļa apliekamo personu reģistrā, vairs nebūs jāiesniedz 

pievienotās vērtības nodokļa pārskats sadarbības iestādē vai atbildīgajā iestādē.  

2) pievienotā vērtības nodokļa pārskatā iekļaut arī tās izmaksas, kas nav uzskatāmas par 

projekta sagatavošanas izmaksām, bet ir veiktas pirms līguma vai vienošanās 

noslēgšanas.  

2. MK noteikumi Nr.1155 „Uzraudzības komitejas nolikums” (06.10.2009). MK noteikumu 

jaunā redakcija paredz: 

1) Vienkāršot informācijas apmaiņas kārtību starp uzraudzības komitejā pārstāvētajām 

institūcijām un Finanšu ministriju kā uzraudzības komitejas sekretariātu. MK 

noteikumu projektā iestrādātās normas paredz informācijas apmaiņu, izmantojot 

elektroniskā pasta iespējas, kā arī ievietojot informāciju oficiālajā uzraudzības 

komitejas tīmekļa adresē komitejas.esfondi.lv; 

2) Precizēt tās institūcijas, kas darbojas uzraudzības komitejas sastāvā kā komitejas 

locekļi ar balsstiesībām, kā arī precizēt tās institūcijas, kas darbojas Uzraudzības 

komitejas sastāvā kā komitejas locekļi ar padomdevēja tiesībām; 

3) Precizēt kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienestā tiek sniegta informācija par 

Uzraudzības komitejas locekļiem ar balsstiesībām, ņemot vērā likuma „Par interešu 

konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta 22 daļā noteikto; 

4) Precizēt kārtību, kādā uzraudzības komitejas dalībnieki var iesniegt papildus 

jautājumus, iekļaušanai uzraudzības komitejas darba kārtībā, nosakot stingrākus 

termiņu ierobežojumus, kā arī papildus iekļaujamā jautājuma saskaņojumu ar vadošo 

iestādi.  

Ņemot vērā iepriekšminēto, pēc jaunās MK noteikumu redakcijas apstiprināšanas tiks 

optimizēts ES fondu vadībā iesaistīto institūciju darbs uzraudzības komitejā, vienkāršojot 

informācijas apmaiņu un tādējādi paātrinot potenciālajiem projektu iesniedzējiem svarīgo 

dokumentu apriti. 

 

3. MK noteikumu projekts „Eiropas Savienības fondu ieviešanas uzraudzības un izvērtēšanas 

kārtība” (27.10.2009). MK noteikumu jaunā redakcija paredz: 

1) optimizēt iesniedzamo uzraudzības ziņojumu saturu un struktūru, padarot to 

mērķtiecīgāku un izvairoties no ES fondu vadības informācijas sistēmā (VIS) 

pieejamās informācijas dublēšanas, par finanšu datu pamatavotu nosakot VIS, par kurā 

pieejamiem datiem iestādes sniedz analīzi vairākos būtiskos ES fondu ieviešanas 

aspektos, vienlaikus sniedzot informāciju par problēmjautājumiem, secinājumus un 

atgriezenisko saiti par iepriekš izteiktajām rekomendācijām;  

2) samazināt atbildīgo iestāžu un citu institūciju ziņojumu iesniegšanas biežumu, 

līdzšinējo ES fondu uzraudzībā pastāvējušo ceturkšņa atskaitīšanās ciklu aizstājot ar 

pusgada ciklu; 
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3) atslogot atskaitīšanās sistēmu kopumā un mazinātu atskaitīšanās slodzi finansējuma 

saņēmējiem, papildinot noteikumus (pielikumos) ar projekta progresa pārskata 

standartveidlapu;   

4) vienkāršot kārtību attiecībā uz ziņojumu iesniegšanu, izskatīšanu, saskaņošanu un 

publiskošanu internetā;  

5) uzlabot atskaitīšanos par horizontālo prioritāšu ieviešanu, ziņojumu sadaļu par 

horizontālo prioritāšu ieviešanu aizstājot ar horizontālo politiku koordinējošo 

institūciju sagatavotu analītisku pārskatu apkopojumu par horizontālo prioritāšu 

īstenošanas progresu un rezultātiem, tādējādi nodrošinot konsolidētu un analītisku 

informāciju par ES fondu plānošanas dokumentos iekļautajām horizontālajām 

prioritātēm; 

6) precizēt ES  fondu īstenošanas izvērtēšanas kārtību attiecībā uz rekomendāciju 

ieviešanu. 

 

Ņemot vērā iepriekšminētās izmaiņas, pēc MK noteikumu projekta stāšanās spēkā tiks 

ievērojami pilnveidota ES fondu līdzfinansēto projektu uzraudzība un izvērtēšana, padarot to 

mērķtiecīgāku, atsakoties no liekām birokrātiskām procedūrām un tādējādi atvieglojot gan 

finansējuma saņēmēju, gan ES fondu vadībā iesaistīto institūciju darbu pie projektu 

ieviešanas. 

 

7.2. Plānotie grozījumi ES fondu ieviešanu regulējošos normatīvajos aktos  

FM ir izstrādājusi jaunu MK noteikumu redakciju par kārtību, kādā ziņo par ES struktūrfondu 

un Kohēzijas fonda ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, pieņem pārvaldes lēmumu par 

piešķirtā finansējuma izlietojumu un atgūst neatbilstošos izdevumus (izsludināts Valsts 

sekretāru š.g. 16.jūlija sanāksmē). Salīdzinot ar līdzšinējiem MK 2007.gada 17.jūlija 

noteikumiem Nr.500, „Kārtība, kādā ziņo par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas 

fonda ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, pieņem pārvaldes lēmumu par piešķirtā 

finansējuma izlietojumu un atgūst neatbilstošos izdevumus”, MK noteikumu projekts paredz 

šādas izmaiņas: 

1) Noteikt, ka ceturkšņa ziņojumu par neatbilstību saskaņā ar Komisijas 2006.gada 

8.decembra Regulas (EK) Nr.1828/2006, kas paredz noteikumu 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 4.iedaļas 28.panta 1.punktu, 29.pantu un 30.panta 1.punktu sagatavo atbildīgā 

iestāde vai sadarbības iestāde, kas ar finansējuma saņēmēju noslēgusi civiltiesisko 

līgumu vai vienošanos par projekta ieviešanu. Attiecīgi vadošā iestāde (FM), revīzijas 

iestāde, sertifikācijas iestāde un maksājumu iestāde sniedz tikai informāciju 

attiecīgajai sadarbības iestādei vai atbildīgajai iestādei, kas ar finansējuma saņēmēju 

noslēgusi civiltiesisko līgumu vai vienošanos par projekta ieviešanu, par tās 

kompetencē konstatēto neatbilstību; 

2) Tāpat noteikumu projekts paredz būtiskas izmaiņas attiecībā uz neatbilstoši veikto 

izdevumu atgūšanas kārtību no valsts iestādēm, nosakot, ka turpmāk neatbilstoši 

veikto izdevumu atmaksa netiek segta no budžeta apakšprogrammas "Finansējums ES 

politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un 

pasākumu īstenošanai"; 
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3) Papildus MK noteikumu projekts paredz tehniska rakstura precizējumus pielikumā 

„Ceturkšņa ziņojums par neatbilstību saskaņā ar Komisijas regulas (EK) Nr. 

1828/2006 4.iedaļas 28.panta 1.punktu, 29.pantu un 30.panta 1.punktu” 

Ņemot vērā iepriekšminētās izmaiņas, pēc jaunās MK noteikumu redakcijas apstiprināšanas 

tiks optimizēta darba prakse un informācijas aprite starp vadošo iestādi (FM), revīzijas iestādi, 

sertifikācijas iestādi, kā arī atbildīgajām iestādēm un sadarbības iestādēm, tādējādi novēršot 

funkciju dublēšanos. Līdztekus tiks ieviesti papildus finanšu disciplīnas pasākumi tām valsts 

iestādēm, kas īsteno ES fondu projektus, tādējādi veicinot atbildīgāku un pārdomātāku ES 

fondu finansēto projektu īstenošanu. 

FM ir izstrādājusi jaunu redakciju MK noteikumiem par kārtību, kādā vadošā iestāde (FM), 

sertifikācijas iestāde, sadarbības iestāde vai atbildīgā iestāde veic pārbaudi ES struktūrfondu 

un Kohēzijas fonda finansētā projekta īstenošanas vietā (izsludināti Valsts sekretāru š.g. 

16.jūlija sanāksmē). Salīdzinot ar pašreiz spēkā esošo normatīvo regulējumu šajā jautājumā, 

MK noteikumu projekts paredz: 

1) ES fondu projektiem risku izvērtējumu veikt ne retāk kā reizi gadā salīdzinājumā ar 

šobrīd spēkā esošo regulējumu, kas nosaka veikt risku izvērtējumu ne retāk kā reizi 

pusgadā;  

2) Ja ES fonda projekta uzraudzības laikā tiek identificēti būtiski trūkumi, iespēju veikt 

pārbaudi arī ātrāk nekā otrajā gadā pēc pēdējā maksājuma veikšanas ES fondu 

finansējuma saņēmējam; 

3) pārbaudēs, kuras tiek veiktas pēc pēdējā maksājuma finansējuma saņēmējam, 

pārbaudīt arī publicitātes prasību ievērošana ES fondu projektu īstenošanas vietā; 

4) vienkāršot atskaitīšanās kārtību par veikto pārbaužu ES fondu projektu īstenošanas 

vietās rezultātiem, plānotajām pārbaudēm un veikto risku izvērtējumu, ievadot 

attiecīgo informāciju Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības 

informācijas sistēmā.  

Ņemot vērā iepriekšminēto, pēc MK noteikumu apstiprināšanas tiks atvieglots 

administratīvais darbs riska izvērtējuma veikšanā, kā arī projektu pārbaužu veikšanā un 

atskaitīšanās kārtībā, tādējādi optimizējot līdzšinējās darba prakses un atvieglojot finansējuma 

saņēmējam ES fondu līdzfinansēto projektu ieviešanu. 

FM ir izstrādājusi grozījumus  MK 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.419 „Kārtība, kādā ES 

struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas 

dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu”. Ar grozījumiem šajos MK noteikumos tiek 

plānots ieviest netiešo izmaksu nemainīgo likmi administratīvajām izmaksām, tādējādi dodot 

iespēju finansējuma saņēmējam neiesniegt izdevumus pamatojošos dokumentus par 

izmaksām, kas radušās projekta administrēšanas gaitā, kā arī atvieglot iepirkuma 

pirmspārbaužu veikšanu un aktualizēt makroekonomiskos pieņēmumus un prognozes, kas tiek 

izmantotas, izvērtējot projekta izmaksas un ieguvumus. 

Līdztekus darbam pie iepriekšminētajiem normatīvajiem aktiem, FM turpina darbu arī pie ES 

fondu projektu maksājumu plūsmas optimizēšanas, strādājot pie grozījumiem MK 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”. Grozījumu mērķis ir (1) turpināt atvieglot ES fondu 

projektu ieviešanu, vienkāršojot maksājumu plūsmu projektos, tai skaitā, atsakoties no 

prasības komersantiem atvērt kontu Valsts kasē avansa maksājumu saņemšanai, kā arī (2) 

ieviest finanšu disciplīnas pasākumus, kas vērsti uz savlaicīgu ES fondu līdzekļu apguvi, 

savlaicīgu atlikumu identificēšanu ES fondu projektos un šādu atlikumu pārvaldību. 

http://pro.nais.lv/naiser/esdoc.cfm?esid=32006R1828
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7.3. Pārējie ES fondu ieviešanas sistēmas vienkāršošanas un 

optimizēšanas pasākumi  

FM sadarbībā ar SIA „PricewaterhouseCoopers” ir noslēdzies darbs pie ES fondu finanšu 

vadības un kontroles sistēmas efektivitātes izvērtēšanas. SIA „PricewaterhouseCoopers” 

izvērtējumā ir: 

1) noteikts pieļaujamās kļūdas līmenis (apjoms), zem kura neatbilstību un kļūdas 

novēršanas procedūra nav finansiāli efektīva; 

2) izvērtēta iespēja samazināt kontroļu apjomus, kā arī iespējamo kontroļu pārklāšanās; 

3) sniegti citi priekšlikumi attiecībā uz ES fondu finanšu vadības un kontroles sistēmas 

efektivizēšanu. 

FM turpina strādāt pie izvērtējumā sniegto rekomendāciju ieviešanas un izvērtē iespēju 

sagatavot priekšlikumus grozījumiem tiesību aktos un citos dokumentos. Nosakot pieļaujamās 

kļūdas līmeni normatīvajos aktos, tiktu būtiski atvieglota projektu administrēšana, kā arī 

optimizēts ES fondu vadības nodrošināšanā iesaistīto institūciju darbs, ļaujot tām nepatērēt 

nesamērīgi lielus laika un cilvēku resursus nelielu kļūdu administrēšanai. Š.g. ceturtajā 

ceturksnī plānots iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par izvērtējuma rezultātiem 

un turpmāko rīcības plānu. 

Līdztekus iepriekšminētajam FM turpinās darbs pie ES fondu ieviešanā iesaistīto institūciju 

darba prakses saskaņošanas. Proti, š.g. 24.septembrī tika organizēta sanāksme par vienotu 

pieeju pārjaunojuma vai cita veida līgumu slēgšanai pēc tam, kad administratīvi teritoriālās 

reformas vai iestāžu reorganizācijas rezultātā ir mainījusies kāda no līgumslēdzējām pusēm 

līgumos par ES fondu projektu īstenošanu. Savukārt š.g. 23. un 30.oktobrī tika organizētas 

sanāksmes, lai pārrunātu labāko praksi maksājumu plūsmas administrēšanā ES fondu 

projektos, tai skaitā, attiecībā uz atlikumu identificēšanu un pārdali. 

FM ir izveidojusi starpinstitūciju darba grupu par kopsummas maksājumu (lump sums) un 

vienas vienības izmaksu (unit costs) piemērošanas metodikas izstrādāšanu Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda un Eiropas Sociālā fonda projektos. Darba grupā ir iesaistīti ES fondu vadošās 

iestādes, revīzijas iestādes, maksājumu iestādes, atbildīgo un sadarbības iestāžu pārstāvji. FM 

metodika tika apstiprināta š.g.2.oktobrī un iesniegta Ministru kabinetā informācijai. Šī 

vienkāršošanas pasākuma rezultātā tiks veicināta Eiropas Reģionālās attīstības fonda un 

Eiropas Sociālā fonda ietvaros piešķirto finanšu līdzekļu apguve un vienkāršota faktisko 

izmaksu administrēšana.  

8. ES fondu atbalsts uzņēmējdarbības veicināšanai 
Kopumā ES fondu uzņēmējdarbībai atvēlēts 517, 8 milj. latu liels ES fondu finansējums, kas 

tiek administrēts caur darbības programmu „Uzņēmējdarbība un inovācijas”. Informāciju par 

apguves datiem darbības programmā „Uzņēmējdarbība un inovācijas” skat. ziņojuma 3.sadaļā 

„2007.-2013.gada plānošanas perioda ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda (ES fondu) 

apguve līdz 30.09.2009.” 

 

Uz šā gada 10.oktobri ir atvērtas trīs aktivitātes, kurās norisinās projektu iesniegumu 

pieņemšana. 

 Tās ir: 

1) Atbalsts rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšanai  (atvērta līdz 2009.gada 30. 

decembrim ) 

Uz atbalstu var pretendēt mikro (sīkie), mazie un vidējie komersanti  
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Finansējums tiek sniegts rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšanai šādu rūpnieciskā 

īpašuma tiesību objektu reģistrācijai: 

 izgudrojums 

 dizainparaugs 

 pusvadītāju izstrādājumu topogrāfija 

 augu šķirnes 

 

2) Atbalsts ieguldījumiem mikro, maziem un vidējiem komersantiem īpaši atbalstāmajās 

teritorijās (ĪAT) (atvērta līdz 2009.gada 31.decembrim) 

Uz atbalstu var pretendēt mikro (sīkie), mazie un vidējie komersanti  

Piemēri 

• Ražošanas ēkas rekonstrukcija  

,,Ražošanas ēkas celtniecība un skaidu briketētāja iegāde  

• Kokapstrādes ražotnes paplašināšana  

 

3) Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings (atvērta līdz 2009.gada 31.decembrim) 

Uz atbalstu var pretendēt:  

• Komersanti  

• Biedrība, kurā apvienojušies vismaz 5 komersanti 

• Kooperatīvā sabiedrība, kurā apvienojušies vismaz 5 komersanti 

• Valsts vai pašvaldības iestāde, kura ir finansējuma saņēmējs projektā, kurā pārējie 

partneri ir komersanti, biedrības vai kooperatīvās sabiedrības  

• Dalībai starptautiskās izstādēs ārvalstīs 

 

Piemēri: 

• Biedrību vai LIAA organizētām: 

• tirdzniecības misijām 

• kontaktbiržām ārvalstīs 

• Biedrību organizētām konferencēm (semināriem) par eksporta jautājumiem 

•  LIAA organizētai dalībai: 

• tiešajās vizītēs pie potenciālā vai esošā sadarbības partnera (pasūtītāja, 

iepircēja) ārvalstīs 

• starptautiskās izstādēs (komersantiem) 

 

8.1. Par ES fondu līdzekļu, kas paredzēti uzņēmējdarbības veicināšanai, 

pieejamību un apguvi stimulējošiem pasākumiem 

 

2007., 2008. un 2009.gada valsts budžetā kopā līdz šim uzņēmējdarbības un inovāciju 

sektoram ES fondu projektu īstenošanai kopā paredzēti 151,2 milj. latu. Ņemot vērā rasto 

papildus iespēju palielināt valsts budžeta apropriāciju 2009.gadā uzņēmējdarbības un 

inovāciju sektoram kopā pieejamos valsts budžeta līdzekļus iespējams palielināt par līdz pat 

50 milj. latiem, no kuriem tieši komersantu pieteiktiem projektiem aptuveni 22 milj lati 

(45%). 
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1. Ārkārtas pasākumi nepieciešamā finansējuma rašanā jau apstiprinātajiem projektiem un to 

avansa maksājumiem 

 MK š.g. 15.septembra sēdē tika nolemts ļaut LIAA slēgt līgumus ar projektu 

iesniegumu iesniedzējiem par apstiprināto ES fondu projektu īstenošanu aptuveni 16 

milj. latu apmērā, paredzot, ka ES fondu projektu īstenošanu finansējuma saņēmējs 

nodrošinās no saviem līdzekļiem.  

 MK š.g. 19.septembra MK ārkārtas sēdē tika ”iezīmēts” papildus 2010.gada valsts 

budžetā nepieciešamais finansējums un š.g. 12.oktobrī valdība apstiprināja papildus 

esošajām ilgtermiņa saistībām (182 milj. latu) ES fondu projektiem pieejamos valsts 

budžeta līdzekļus vēl 229 milj. latu apmērā.  

o Tieši uzņēmējdarbības veicināšanai paredzētiem projektiem kopā 2010.gada 

valsts budžetā tiek plānoti aptuveni 10 milj. latu; 

o Inovāciju pasākuma ietvaros vēl papildus 16 milj latu; 

o Papildus, atbilstoši EM prognozēm vēl iespējams īstenot projektus, kuru 

priekšfinansēšanu nodrošina pats finansējuma saņēmējs par aptuveni 30 milj. 

latiem 2010.gadā tieši uzņēmējdarbības un inovāciju veicināšanas ietvaros. 

 MK š.g. 13.oktobra sēdē finanšu ministram uzdeva veikt nepieciešamās darbības, lai 

palielinātu apropriāciju kopējā summā līdz 84 mlj. latu. Pirms tam Finanšu ministrija 

oficiāli vērsās pie EK un SVF, lai noskaidrotu starptautisko aizdevēju nostāju par 

gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas palielināšanu apmērā līdz 84 

milj. latu, lai, galvenokārt, finansētu maksājumus uzņēmējdarbības atbalsta projektiem 

un citiem 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu projektiem.  

o Papildus notika sarunas par pieļaujamajiem izņēmumiem valsts budžeta 

deficīta mērķu noteikšanā attiecībā uz finansējumu ārvalstu finanšu palīdzības 

projektiem. Eiropas Savienības ekonomikas un monetāro lietu komisārs 

Hoakins Almunja un SVF ir paudis atbalstu iepriekš minētajai rīcībai. 

o Š.g. 22.oktobrī tika informēta Saeima par apropriācijas palielināšanu un 

Saeimas budžeta un finanšu (nodokļu) komisija atbalstīja šo priekšlikumu. 

 Papildus 2009.gada apropriācijas ietvaros nesadalītais finansējums ir 37 milj. latu 

apmērā, kas pieejams un kuru maksimāli vēlams novirzīt projektiem EM administrēto 

uzņēmējdarbības veicināšanas aktivitāšu ietvaros, galvenokārt, komercdarbības 

avansu, kam nepieciešamas banku garantijas, veidā.  

o Sekmīgai avansu maksājumu kā instrumenta izmantošanai ir nepieciešams 

panākt, ka šie maksājumi ir atbilstoši nodrošināti un netiek radīti zaudējumi ne 

valstij, ne komersantiem, tādējādi nepieciešams panāk banku sektora lielāku 

ieinteresētību garantiju izsniegšanā par ES fondu projekta avansa maksājuma 

summu. FM ir gatava virzīt priekšlikumus izmaiņām normatīvos aktos, 

paredzot, ka avansa maksājumi tiek ieskaitīti nevis komersanta atvērtā kontā 

Valsts Kasē, bet tās komercbankas kontā, kas nodrošina finansējuma 

atbilstošajam komersanta projektam, vienlaikus kā nosacījumu izvirzot to, ka 

finansējums izmantojams tikai projektā paredzētajiem nolūkiem.  

 2009.gada novembrī MK tiks iesniegti priekšlikumi grozījumiem ES fondu plānošanas 

dokumentos, paredzot finansējuma pārdali no lielajiem infrastruktūras projektiem 

(izmaksas virs 30 miljoniem latu) ar augstu ieviešanas risku uz aktivitātēm, kas vērstas 

uz uzņēmējdarbības atbalstu.  

2. Vienotas pieejas projektu izvērtēšanā 
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 Dažādot prasības attiecībā uz projektu iesniegumos norādāmo informāciju (mazāks 

apjoms, vienkāršākas prasības neliela apjoma projektiem), kā arī noteikt mazākas 

prasības attiecībā uz dokumentiem, kas jāpievieno projekta iesniegumam.  

 Veidot atsevišķus projektu konkursus neliela apjoma projektiem un lielāka apjoma 

projektiem. Tādā gadījumā mazāka apjoma projektiem varētu izstrādāt vienkāršāku 

projekta iesnieguma veidlapu, kā arī atšķirīgus un būtiski vienkāršotus kritērijus no 

tiem, pēc kādiem tiek vērtēti lielāka apjoma projekti. 

Lai vienkāršotu uzņēmējdarbības projektu īstenošanu Ekonomikas ministrija ir aicināta 

sagatavot priekšlikumus vienības cenu un kopsummu maksājumu ieviešanai uzņēmējdarbības 

atbalsta aktivitātēs, ja nepieciešams veicot nepieciešamās izmaiņas normatīvajos aktos. 

9. Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām Eiropas Savienības 
struktūrfondu īstenošanas ietvaros 

9.1. NVO iesaiste ES fondu ieviešanā un apguvē 

Nevalstisko organizāciju (turpmāk - NVO) iesaiste un līdzdalība Eiropas Savienības struktūrfondu 

(turpmāk – ES fondi) ieviešanā un apguvē šobrīd tiek nodrošināta kā: 

 Dalība projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju publiskajā apspriešanā.  Lai īstenotu 

partnerību ar iestādēm un struktūrām ES fondu mērķu sasniegšanai, pēc projektu iesniegumu 

vērtēšanas kritēriju izstrādes tiek organizēta to publiskā apspriešana, sniedzot iespēju arī 

NVO (tai skaitā sociālajiem partneriem) paust viedokli par projektu iesniegumu vērtēšanas 

kritēriju saturu un aktivitātes mērķi kopumā.   

 Dalība Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda uzraudzības komitejā. NVO 

pārstāvji ir iekļauti Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda uzraudzības 

komitejas sastāvā kā komitejas locekļi ar balsstiesībām un padomdevēja tiesībām, tādējādi 

sniedzot tiem iespēju aktīvi piedalīties lēmumu pieņemšanas procesā attiecībā uz ES fondu 

īstenošanu. 

 Partnerība ES fondu darbības programmu aktivitāšu īstenošanas ietvaros. Partnerības ar 

NVO nosacījumi atsevišķos gadījumos tiek regulēti Ministru kabineta noteikumos par 

aktivitāšu īstenošanu, definējot konkrētus sadarbības partnerus un to lomu aktivitātes 

īstenošanā vai uzliekot atbildīgajām institūcijām vai potenciālajiem finansējuma saņēmējiem 

pienākumu saskaņot noteiktu aktivitāšu saturu ar NVO, tādējādi nodrošinot efektīva un 

stabila partnerības principa ievērošanu. Piemēram, Eiropas Sociālā fonda darbības 

programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” ietvaros NVO kā sadarbības partneri atbalstu 

var saņemt 1.2.1.1.2.apakšaktivitātes „Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu 

kompetences paaugstināšana”, 1.3.2.3.aktivitātes „Veselības aprūpes un veicināšanas procesā 

iesaistīto institūciju personāla kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšana”, 

1.4.1.1.1.apakšaktivitātes „Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai darba tirgū” 

u.c. aktivitāšu ietvaros. 

Regulāra ES fondu aktualitāšu izskatīšana NVO un Ministru kabineta sadarbības memoranda 

īstenošanas padomē (turpmāk – NVO Memoranda padome). Lai nodrošinātu NVO iesaisti un 

līdzdalību jautājumos, ka saistīti ar ES fondu aktivitāšu ieviešanu, un informētību par darbu 

saistībā ar ES fondu aktivitāšu īstenošanu, NVO Memoranda padomes sēdēs regulāri tiek 

izskatītas ar ES fondiem saistītās aktualitātes. 
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7.2. NVO iespējas pietiekties atbalstam ES fondu projektu īstenošanai  

 

NVO tiek sniegtas iespējas pieteikties kā finansējuma saņēmējiem ES fondu projektu īstenošanai 

kopumā 9 ES fondu aktivitātēs, par kopējo ES fondu finansējumu 49,8 miljoni LVL apmērā.  

NVO un sociālo partneru kapacitātes stiprināšanai paredzēti 6,5 milj. LVL (t.sk. NVO 2 milj. 

LVL), sociālās atstumtības pasākumiem 30 milj. LVL, uzņēmējdarbības īstenošanai un attīstībai 

9,6 milj. LVL un sociālās atstumtības infrastruktūrai 3,7 milj. LVL.  

NVO kā finansējuma saņēmēji atbalstu var saņemt šādu ES fondu darbības programmu 

aktivitāšu ietvaros: (Informāciju par zemāk minēto aktivitāšu apguvi skat. ziņojuma 3.sadaļā 

„2007.-2013.gada plānošanas perioda ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda (ES fondu) 

apguve līdz 30.09.2009.”) 

 

 Darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” ietvaros: 

- 1.2.2.4.2.apakšaktivitāte „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska 

mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā” (kopējais 

finansējums 7 069 382 LVL, t.sk. ESF finansējums 6 008 974 LVL); 

- 1.4.1.2.2.apakšaktivitāte „Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes un 

dzirdes traucējumiem” (kopējais finansējums 3 782 518 LVL, t.sk. ESF finansējums 3 215 141 

LVL); 

- 1.4.1.2.4.apakšaktivitāte „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes 

pakalpojumu attīstība reģionos” (kopējais finansējums 24 497 657 LVL, t.sk. ESF finansējums 

20 823 008 LVL); 

- 1.5.2.2.1.apakšaktivitāte „Sociālo partneru administratīvās kapacitātes stiprināšana” (kopējais 

finansējums 2 259 310 LVL, t.sk. ESF finansējums 1 920 414 LVL); 

-  1.5.2.2.2.apakšaktivitāte „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana” 

(kopējais finansējums 2 459 814 LVL, t.sk. ESF finansējums 2 090 842 LVL); 

- 1.5.3.2.aktivitāte „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes 

paaugstināšana” (kopējais finansējums 3 000 000 LVL, t.sk. ESF finansējums 2 550 000 LVL) 

 

 Darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” ietvaros: 

-  2.3.1.1.1.apakšaktivitāte „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings” (kopējais finansējums 

16 121 676 LVL, t.sk. ERAF finansējums 9 569 301 LVL) 

 

 Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” ietvaros: 

- 3.1.4.1.3.apakšaktivitāte „Infrastruktūras pilnveidošana sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 

sniegšanai personām ar redzes un dzirdes traucējumiem” (kopējais finansējums 1 330 840 

LVL, t.sk. ERAF finansējums 1 131 215 LVL). 

- 3.1.4.4.aktivitāte „Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai”  (kopējais 

finansējums 2 997 840 LVL, t.sk. ERAF finansējums 2 548 164 LVL).  

 

NVO pārstāvji ir aicinājuši FM paplašināt NVO iespējas pieteikties atbalsta saņemšanai ES fondu 

projektu ietvaros. 2009.gada sākumā Finanšu ministrija kā Eiropas Savienības struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda vadošā iestāde (turpmāk – FM) un Valsts kanceleja sadarbībā ar NVO 

Memoranda padomi apzināja aktivitātes, kurās projekta iesniedzēju loks būtu jāpaplašina, dodot 

iespēju iesniegt projektus NVO, un iesniedza minēto informāciju izvērtēšanai atbildīgajām nozaru 

ministrijām. Diemžēl priekšlikumiem netika gūts atbalsts. 
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Atkārtoti diskutējot par iespēju nodrošināt plašāku NVO iesaisti ES fondu projektu īstenošanā, š.g. 

16.oktobra NVO Memoranda padomē tika panākta vienošanās, kaNVO pārstāvji kā prioritārās 

jomas iesaistei un līdzdalībai ES fondu apguvē definē izglītību, veselības aprūpi, sociālo aprūpi, 

vides aizsardzību un nodarbinātību. NVO pārstāvji deleģēs vienu koordinatoru par katru no 

minētajām jomām. Pēc koordinatoru norīkošanas plānota attiecīgā koordinatora, FM un atbildīgās 

nozares ministrijas pārstāvju tikšanās, lai vienotos par iespējām nodrošināt plašāku NVO iesaisti 

attiecīgās politikas īstenošanā, tajā skaitā ES fondu apguvē. 

 

7.3. Par valsts līdzfinansējuma nodrošināšanu NVO ES fondu projektu 

īstenošanai un par līdzfinansējumu saņemšanas iespējām no valsts budžeta 

uzdevumu deleģēšanas gadījumā 

 Atbilstoši 2009.gada 29.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.787 „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” NVO kā ES fondu projekta 

iesniedzējiem jānodrošina līdzfinansējums vismaz 15% apmērā no projekta attiecināmo 

izmaksu kopsummas no projekta iesniedzēja rīcībā esošiem vai kredītresursu līdzekļiem. 

 Ja NVO tiek deleģēta valsts pārvaldes funkciju veikšana, NVO līdzfinansējums var tikt 

nodrošināts no valsts budžeta līdzekļiem. Piemēram, ESF 1.4.1.2.2.apakšaktivitātē „Sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes un dzirdes traucējumiem” (kopējais 

finansējums 3 783 518 LVL, t.sk. ESF finansējums 3 215 141 LVL) finansējuma saņēmēji var 

būt biedrības un nodibinājumi, kuru pamatdarbības veids ir pakalpojumu sniegšana un atbalsts 

personām ar redzes un dzirdes traucējumiem, tāpēc apakšaktivitātes projektu īstenošanai tiek 

nodrošināts valsts budžeta finansējums 567 377 LVL apmērā. 

 Situācijā, kad valsts budžeta iespējas ir ierobežotas, FM ir ierosinājusi grozījumus ES fondu 

plānošanas dokumentos, mainot līdzfinansējuma likmes un paredzot, ka nacionālais 

līdzfinansējums tiek samazināts līdz minimālajam apjomam, kas NVO atbalsta gadījumā ļautu 

ES fondu finansējuma daļas apjomu NVO tuvināt 100%. 

7.4. Atvieglojumi ES fondu vadībā un ieviešanā 

 

 Š.g. 1.oktobra Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts noteikumu projekts „Grozījumi 

Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.419 „Kārtība, kādā Eiropas Savienības 

struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas 

dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu” (turpmāk – grozījumi MK noteikumos 

Nr.419), kas paredz vienkāršot ES fondu ieviešanas sistēmu, ESF līdzfinansētajos projektos 

izmaksas projekta administratīvās darbības nodrošināšanai (netiešās izmaksas) plānojot saskaņā 

ar nemainīgo likmi. Grozījumi MK noteikumos Nr.419 piedāvā administratīvo izmaksu likmes 

no 13 līdz 18 %, atkarībā no projekta lieluma.  

 Grozījumu MK noteikumos Nr.419 apstiprināšana Ministru kabinetā plānota līdz š.g. 

15.decembrim. 

 Lai atvieglotu ES fondu vadību un ieviešanu, FM aicinājusi nozaru ministrijas paredzēt iespēju 

izmantot arī ieguldījumus natūrā (piemēram, brīvprātīgo darbu) kā ES fondu projektu 

līdzfinansējumu. 
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10. 2004.-2009.gada perioda EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu 
apguve līdz 30.09.2009. 

3.1.Apstiprinātie projekti 

Eiropas Ekonomikas zonas finansu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finansu 

instrumenta (turpmāk - EEZ/Norvēģijas finansu instrumenti) finansējums bija pieejams no 

2004.gada 1.maija līdz 2009.gada 30.aprīlim (5 gadu saistību periods), paredzot iespēju 

īstenot projektus un līdz ar to arī apgūt piešķirto finansējumu līdz 2011.gada 

30.aprīlim. Finanšu instrumentu saistību periodā par visu Latvijai projektiem pieejamo 

summu 50,5 milj. eiro jeb 35,5 milj. latu tika apstiprināti 67 individuālie projekti (divi 

tehniskās palīdzības projekti,  38 pirmajā atklātajā konkursā un 28 otrajā atklātajā konkursā), 

kuru kopējais finansējums ir 33 721 475 eiro, trīs programmas (Vides politikas integrācija 

Latvijā, Valsts un privātās partnerības veicināšana un Pārrobežu sadarbība) un sešas grantu 

shēmas (Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un sabiedrības integrācija, Akadēmiskie 

pētījumi, NVO fonds, Stipendiju grantu shēma, Projektu sagatavošanas fonds un Īstermiņa 

ekspertu fonds), kuru kopējais finansējums ir 16 778 891 eiro. Detālu informāciju par 2004.-

2009.gada perioda EEZ/Norvēģijas finansu instrumentu ietvaros apstiprināto projektu 

numuriem, nosaukumiem, finansējuma saņēmējiem, apstiprinājuma datumiem un piešķirtajām 

summām skatīt 7.pielikuma 1.tabulā. 

 

3.2.Noslēgtie līgumi 

Līdz 2009.gada 30.septembrim ir noslēgti pilnīgi visi paredzētie 76 Granta līgumi LR un 

donorvalstu starpā. Atbilstoši EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentus regulējošiem 

normatīvajiem aktiem individuālo projektu var uzsākt (izdevumu attiecināmības datums) tikai 

pēc Sadarbības līguma parakstīšanas finansējuma saņēmēja, CFLA un starpniekinstitūcijas 

(nozares ministrija) starpā. Līdz 2009.gada 30.septembrim kopumā ir noslēgti 74 no 76 

paredzētajiem Sadarbības līgumiem. Detālu informāciju par 2004.-2009.gada perioda 

EEZ/Norvēģijas finansu instrumentu ietvaros apstiprināto Granta līgumu un  Sadarbības 

līgumu noslēgšanas datumiem skatīt 8.pielikuma 1.tabulā. 

 

3.3.Finanšu apguve 

Līdz 2009.gada 3.ceturkšņa beigām atmaksas EEZ finanšu instrumenta finansējuma 

saņēmējiem ir 3,04 milj. latu jeb 23% no EEZ finansu instrumenta piešķīruma, savukārt 

atmaksas Norvēģijas finanšu instrumenta finansējuma saņēmējiem ir 3,98 milj. latu jeb 18% 

no Norvēģijas finansu instrumenta piešķīruma. Tā kā otrā individuālo projektu konkursa 

projekti ir uzsākušies tikai 2009.gada vidū, bet pirmā konkursa projektiem pārsvarā ir 

apstiprināti tikai pirmie starpposma pārskati un šobrīd notiek otro pārskatu izskatīšana 

CFLA/donorvalstīs, kā arī lielākā daļa projektu tiks ieviesti līdz 2010.gada beigām/2011.gada 

sākumam, tad šobrīd sasniegtie apguves rādītāji vērtējami kā apmierinoši. Detālu informāciju 

par 2004.-2009.gada perioda EEZ finanšu instrumenta atmaksām skatīt 8.pielikuma 1.tabulā 

un par Norvēģijas finanšu instrumenta atmaksām - 8.pielikuma 2.tabulā. 
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11. Papildu valsts budžeta finansējums ES fondu projektiem  
2009.gada IV ceturksnī un 2010.gadā 

Lai nodrošinātu nepieciešamo finansējumu Saprašanās memorandā starp Eiropas Kopienu un 

Latvijas Republiku noteiktā maksājumu finansējuma saņēmējiem mērķa izpildei 2007.–

2013. gada plānošanas perioda ES fondu projektu ietvaros, Finanšu ministrija 2009.gada 

3.ceturksnī ir veikusi pasākumus, lai paredzētu pietiekamu finansējumu projektiem 2009.gada 

budžetā, kā arī uzsākusi darbu pie ES fondu projektu finansēšanas 2010.gada budžetā.  

11.1. Papildu finansējums ES fondu projektu īstenošanai 2009.gada IV 

ceturksnī 

Septembrī Finanšu ministrs oficiāli vērsās pie EK un Starptautiskā valūtas fonda (turpmāk - 

SVF), lai noskaidrotu starptautisko aizdevēju nostāju par gadskārtējā valsts budžeta likumā 

noteiktās apropriācijas palielināšanu apmērā līdz 84 milj. latu, lai, galvenokārt, finansētu 

maksājumus uzņēmējdarbības atbalsta projektiem un citiem 2007.-2013.gada plānošanas 

perioda ES fondu projektiem. Papildus notika sarunas par pieļaujamajiem izņēmumiem valsts 

budžeta deficīta mērķu noteikšanā attiecībā uz finansējumu ārvalstu finanšu palīdzības 

projektiem. ES ekonomikas un monetāro lietu komisārs Hoakins Almunja un SVF ir paudis 

atbalstu iepriekš minētajai rīcībai. 

Tādējādi 13. oktobrī valdība konceptuāli vienojas šogad palielināt finansējumu ES fondu 

projektiem par 84 milj. latu, kas ļautu valsts 2009.gada budžeta deficītu saglabāt līdz 10% no 

iekšzemes kopprodukta.  Atbilstoši Likumam par budžetu un finanšu vadību finanšu ministrs 

informēja Saeimu par apropriācijas palielināšanu un š.g. 22.oktobrī Saeimas budžeta un 

finanšu (nodokļu) komisija atbalstīja šo priekšlikumu. 

Ņemot vērā, la līdz šim 2009. gada valsts budžetā ES fondu apguvei bija paredzēti 335 milj. 

latu, tādējādi kopējais valsts budžeta finansējums 2009.gadam ir 419 milj. latu. Šis 

finansējums pilnībā nosedz visas šobrīd īstenošanā esoošo projektu vajadzības, kā arī ir 

pietiekams, lai varētu veikt atmaksas finansējuma saņēmējiem 350 milj. latu apmērā, kā 

noteikts saprašanās memorandā. 

No papildus piešķirtajiem 84 milj. latu MK 13.oktobrī lēma līdz 10,3 milj.latu pārdalīt 

izglītības jomai, lai finansētu tādas aktivitātes, kas paredz: 

- atbalstu maģistra un doktora studiju programmu īstenošanai (katrai aptuveni 728 tūkst. 

latu), 

- profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences paaugstināšanu (374 

tūkst.latu), 

- atbalstu sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes 

uzlabošanai un īstenošanai (134 tūkst.latu), 

- pasākumu īstenošanu jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar 

funkcionālajiem traucējumiem integrāciju izglītībā (700 tūkst.latu), 

- cilvēkresursu piesaisti zinātnei (aptuveni 7,7 milj.latu). 

Ekonomikas jomai tiks pārdalīti līdz 29,5 milj. latu, paredzot atbalstu 

- pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai  (844 tūkst.latu), 

- garantijas un aizdevumus komersantu konkurētspējas uzlabošanai (kopā 27,7 

milj.latu), 

-  pasākumu centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai (1 

milj.latu). 

Vides nozarei tiks pārdalīti līdz 2,7 milj. latu, paredzot ūdenssaimniecības infrastruktūras 

attīstību apdzīvotās vietās. 
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Satiksmes jomai – kopumā 5,3 milj. latu, t.sk.  1,8 milj.latu pilsētu infrastruktūras 

uzlabojumu sasaistei ar TEN-T (Eiropas mēroga transporta tīkls) un 3,5 milj.latu lielo ostu 

infrastruktūras attīstībai. 

Savukārt atlikušais finansējums 36 milj. latu apmērā paredzēts pārējiem ES politiku 

instrumentu projektiem un pasākumiem, kuri būtu īstenojami jau 2009. gadā, tā atslogojot 

valsts budžetu 2010. gadā. Par šī finansējuma izmantošanu ES politiku instrumentu un 

ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu ietvaros, īpaši lai sniegtu 

atbalstu uzņēmējdarbības projektiem, ministrijām tika dota iespēja iesniegt priekšlikumus 

FM. Pēc šīs informācijas apkopošanas un izvērtēšanas, š.g. 9.novembrī Koalīcijas partiju 

pārstāvju ES fondu darba grupas sanāksmē panākta vienošanās par visa papildu finansējuma 

84 milj. latu apmērā, kā arī uz šo brīdi izveidojušos valsts budžeta līdzekļu atlikuma ES 

fondu ietvaros 3,3 milj.latu apmērā sadalījumu pa nozarēm.  Tādējādi no šī finansējuma (87,3 

milj.latu apmērā) kopumā ES fondu projektiem izglītības nozarē 2009.gadā paredzēti 

papildu 11,8 milj. latu (t.sk. papildu līdzekļi 1,7 milj.latu skolu informatizācijai), stacionārās 

veselības aprūpes nozares projektiem paredzēti papildu 1,9 milj.latu, satiksmes jomai 

kopumā papildu 14,6 milj.latu (t.sk. arī līdzekļi 9,2 milj.latu TEN-T dzelzceļa posmu 

rekonstrukcijai un attīstībai),  vides nozarei (ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstībai 

apdzīvotās vietās) kopumā 10,5 milj.latu,  nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības 

centru izaugsmes veicināšanai 7,6 milj.latu,  savukārt uzņēmējdarbības atbalstam - 

kopumā 40,9 milj. latu. 

 

11.2. Papildu finansējums ES fondu projektu īstenošanai 2010.gadā 

Saskaņā ar Likumprojektu „Par valsts budžetu 2010.gadam”, kas atbalstīts valdībā š.g. 

26.oktobrī 2010.gadā valsts budžetā 2007.-2013.gada plānošanas perioda ERAF, ESF un KF 

projektiem paredzēti kopā 409 569 365 lati (t.sk. tehniskā palīdzība), tajā skaitā 180 546 536 

lati jau esošās ilgtermiņa saistības un 229 022 829 lati papildu finansējums saskaņā ar 

valdības š.g. 12.oktobra lēmumu. Valsts budžetā ES fondu projektiem plānotie līdzekļi 

paredzēti gan valsts budžeta iestāžu un plānošanas reģionu īstenojamo projektu 

priekšfinansēšanai, gan avansu un starpposma vai gala maksājumu veikšanai pārējiem 

finansējuma saņēmējiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

Minētie valsts budžeta līdzekļi 409,6 milj. latu apmērā ir pietiekoši, lai finansētu projektus, 

kas jau tiek īstenoti un projektus, kas jau ir apstiprināti un to īstenošana tiks uzsākta tuvākajā 

laikā. Šajā līdzekļu apjomā nav paredzēts finansējums jauniem – vērtēšanā vai sagatavošanā 

esošiem – projektiem. Turklāt,  kā liecina prognozes, šis finansējuma apjoms var nebūt 

pietiekošs, lai izpildītu Saprašanās memorandā starp Eiropas Kopienu un Latvijas Republiku 

iekļauto nosacījumu Latvijai 2010.gadā spēt noteiktā apmērā veikt maksājumus 2007.-

2013.gada plānošanas perioda ES fondu projektu ietvaros. Šajā summā arī nav iekļauti 

izdevumi projektos, kuros apgrozāmos līdzekļus nodrošina paši finansējuma saņēmēji, 

saņemot maksājumu pēc izdevumu deklarēšanas EK (kopā aptuveni 82 milj. latu 2010.gadā). 

Saskaņā ar atbildīgo iestāžu sniegto informāciju papildu tām 2010.gadā būtu nepieciešami vēl 

aptuveni 431 milj.latu, lai finansētu visus plānotos uzsaukumus. Turklāt, FM sadarbībā ar 

SaM un Valsts kasi, konsultējoties ar starptautiskiem aizdevējiem, meklē iespēju paredzēt 

Valsts kases aizdevumus autoceļu, dzelzceļa, ostu, lidostu projektu naudas plūsmas 

nodrošināšanai arī 2010.gadā un turpmākos gados (līdzīgi kā 2009.gadā izdevies nodrošināt 

šādu aizdevumu ES fondu autoceļu projektiem). Lai šāda iespēja būtu ostu pārvaldēm kā 

finansējuma saņēmējiem, nepieciešamas atsevišķas izmaiņas Likumā par budžetu un finanšu 

vadību. FM izskata iespēju šādus grozījumus paredzēt Likuma par valsts budžetu 2010.gadam 

dokumentu paketē iesniegšanai Saeimai uz otro lasījumu. 
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ES fondu projektiem plānotais valsts budžeta finansējums 2010.g. dalījumā pa 

atbildīgajām iestādēm (milj. LVL)*  
 

  
*t.sk. ilgtermiņa saistības saskaņā ar FM 27.07.09. rīkojumu Nr.492, kā arī MK 12.10.09. protokollēmumu 

par papildu finansējumu 2010.gadam. 

 

Nemot vērā minētos apsvērumus, FM ir uzsākusi sarunas ar starptautiskajiem aizdevējiem 

par iespēju palielināt ar ES fondu finansēšanu saistītos izdevumus 2010.gada budžetā, 

neskarot citas izdevumu pozīcijas, līdzīgi kā tas tika darīts š.g. oktobrī, palielinot 

izdevumu apropriāciju ES fondu projektiem par 84 milj.latu. Par sarunu progresu FM 

ziņos MK atsevišķi.   

 

12. Turpmākā informatīvo ziņojumu izstrāde  
 

Nākamais informatīvais ziņojums par ES fondu apguvi 2009.gada 4.ceturksni tiks iesniegts 

Minstru kabinetā apstiprināšanai līdz š.g. 12.februārim. 

 

 

Ministrs                                                                                                                      E.Repše 

 

 

 

Vīza: valsts sekretārs         M.Bičevskis 
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13 676 

S.Albiņa 

67083808, Signe.Albina@fm.gov.lv  

 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450 409

94 82
57 43 37 36 27 25

6 2

mailto:Signe.Albina@fm.gov.lv

