
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanšu ministrijas 

informatīvais ziņojums par ārvalstu finanšu resursu 

(ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas 

Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas 

valdības divpusējā finanšu instrumenta un Latvijas un 

Šveices sadarbības programmas) apguvi 

līdz 2010.gada 30.septembrim 

 

  



 

FMzino_111110_ES_fondi; Informatīvais ziľojums par ārvalstu finanšu resursu (ES struktūrfondu un Kohēzijas 

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

Latvijas–Šveices sadarbības programmas) apguvi līdz 2010.gada 30.septembrim 

2 

Satura rādītājs 

KOPSAVILKUMS .............................................................................................................................. 4 

1. ES FONDU FINANSĒJUMA APGUVES MĒRĶU IZPILDE ....................................... 6 

2. BŪTISKĀKIE PLĀNOŠANAS DOKUMENTU GROZĪJUMI .................................... 10 

2.1. Darbības programma „Cilvēkresursi un nodarbinātība” un tās papildinājums .......................10 

2.2. Darbības programma „Uzņēmējdarbība un inovācijas” un tās papildinājums ........................11 

2.3. Darbības programma „Infrastruktūra un pakalpojumi” un tās papildinājums .........................12 

3. 2007.-2013.GADA PLĀNOŠANAS PERIODA ES FONDU DARBĪBAS 

PROGRAMMU IEVIEŠANAS ANALĪZE ................................................................................. 15 

3.1. Darbības programma „Cilvēkresursi un nodarbinātība” .......................................................15 

3.2. Darbības programma „Uzņēmējdarbība un inovācijas” ........................................................20 

3.3. Darbības programma „Infrastruktūra un pakalpojumi” .........................................................24 

3.4. Finanšu vadības instrumentu ieviešana ...................................................................................30 

3.5. Lielo projektu īstenošana ............................................................................................................34 

3.6. Tehniskās palīdzības aktivitāšu īstenošana ............................................................................35 

4. ES FONDU APGUVES SALĪDZINĀJUMS STARP JAUNAJĀM ES 
DALĪBVALSTĪM ............................................................................................................................. 37 

5. 2004.-2006.GADA PLĀNOŠANAS PERIODA KOHĒZIJAS FONDA APGUVE
 38 

6. EIROPAS EKONOMIKAS ZONAS UN NORVĒĢIJAS VALDĪBAS DIVPUSĒJĀ 
FINANŠU INSTRUMENTU APGUVE ...................................................................................... 40 

6.1. 2004.-2009.gada plānošanas periods ........................................................................................40 

6.2. 2009.-2014.gada plānošanas periods ........................................................................................42 

7. LATVIJAS-ŠVEICES SADARBĪBAS PROGRAMMAS FINANŠU APGUVE .... 44 

8. NEATBILSTOŠI VEIKTI IZDEVUMI ES FONDU PROJEKTU IETVAROS ........ 47 

8.1. 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondi ........................................................................47 

8.2. 2004.-2006.gada plānošanas perioda Eiropas Savienības struktūrfondi ............................49 



 

FMzino_111110_ES_fondi; Informatīvais ziľojums par ārvalstu finanšu resursu (ES struktūrfondu un Kohēzijas 

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

Latvijas–Šveices sadarbības programmas) apguvi līdz 2010.gada 30.septembrim 

3 

8.3. Kohēzijas fonds - 2004.-2006.gada plānošanas periods ........................................................50 

8.4. EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu ietvaros konstatētās neatbilstības un 

neattiecināmie izdevumi ............................................................................................................................52 

9. ES FONDU IEVIEŠANAS SISTĒMAS PILNVEIDOŠANA UN 
ADMINISTRATĪVĀ SLOGA MAZINĀŠANA ......................................................................... 53 

10. SECINĀJUMI UN TURPMĀKĀ RĪCĪBA .................................................................... 57 
 

  



 

FMzino_111110_ES_fondi; Informatīvais ziľojums par ārvalstu finanšu resursu (ES struktūrfondu un Kohēzijas 

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

Latvijas–Šveices sadarbības programmas) apguvi līdz 2010.gada 30.septembrim 

4 

Kopsavilkums 

Līdz 2010.gada 30.septembrim kopumā 2007.-2013.gada plānošanas perioda Eiropas 

Savienības (ES) fondu projekti apstiprināti par 2 439 milj. latu jeb par 70%, noslēgti līgumi 

par 2 217,9 milj. latu jeb 64% un finansējuma saľēmējiem izmaksāti 718,8 milj. latu jeb 21% 

no kopā pieejamā publiskā finansējuma. Finanšu apguves progress joprojām nav vērtējams kā 

labs, jo krietni atpaliek no š.g. 1.jūnija Ministru kabineta protokollēmumā noteiktajiem 

nacionālajiem finanšu apguves mērķiem 2.pusgadam, tomēr Finanšu ministrija darīs visu 

iespējamo, lai 2010.gadā pieejamais valsts budţeta finansējums ES fondu projektiem tiktu 

izlietots tam paredzētajam mērķim. 

Pēc š.g. 20.augustā organizētajām sanāksmēm ar ES fondu ieviešanā iesaistītajām ministrijām 

un aģentūrām, kurās tika konstatēts, ka vairākas ministrijas neapgūs visu budţetā paredzēto 

finansējumu, kā arī nespēs izpildīt noteikto nacionālo finanšu apguves mērķi, š.g. 

30.septembra Ministru kabineta ārkārtas sēdē Finanšu ministrija iesniedza informatīvo 

ziľojumu, kas paredzēja valsts budţeta finansējuma pārstrukturēšanu starp aktivitātēm. Pēc 

ziľojuma apstiprināšanas Ministru kabinetā tika lemts 2010.gadam piešķirto valsts budţeta 

līdzekļu izveidojušo atlikumu 49 684 886 latu (no tiem 39 629 491 lats no Ekonomikas 

ministrijas pārziľā esošajām aktivitātēm) pārdalīt Satiksmes ministrijas un Vides ministrijas 

aktivitātēm, savukārt pārējām ministrijām tika uzdots apgūt tās aktivitātēm piešķirtos resursus 

pilnā apmērā.  

Ľemot vērā, ka š.g. 1.jūnija Ministru kabineta sēdes protokola Nr.28, 39.§ „Informatīvais 

ziľojums "Par ārvalstu finanšu resursu (Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, 

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu 

instrumenta un Latvijas–Šveices sadarbības programmas) apguvi līdz 2010.gada 31.martam 

un Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finanšu disciplīnas pasākumiem"” 

3.punktā noteiktie finanšu apguves mērķi ir zaudējuši aktualitāti valsts budţeta pārdales, kas 

veiktas pēc 1.jūnija, dēļ, Finanšu ministrija informatīvajam ziľojumam ir pievienojusi 

protokollēmuma projektu, kurā precizēti apguves mērķi atbildīgajām ministrijām (kopumā 

462,9 milj. latu ES fondu finansējuma).   

Analizējot pārējo ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu ieviešanu, uzsākusies 

EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu jaunā perioda 2009.–2014.gadam plānošana Latvijā. Lai 

gan ar lielu aizkavēšanos (1 gads un 3 mēneši), tomēr 2010.gada 28.jūlijā ES un donorvalstis 

beidzot parakstīja līgumus par finansējuma piešķiršanu 15 ES dalībvalstīm. Latvijai jaunajā 

periodā būs pieejami aptuveni 51,27 milj. latu, kas ir par 13,48 milj. latiem vairāk nekā 

iepriekšējā 2004.-2009.gada periodā. Lai sagatavotu Latvijas pozīciju sarunām ar 

donorvalstīm par saprašanās memorandu noslēgšanu, Finanšu ministrija izstrādāja 

informatīvo ziľojumu „Par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas 

valdības divpusējā finanšu instrumenta plānošanas perioda no 2009. līdz 2014.gadam 

prioritātēm”, kurš tika apstiprināts 2010.gada 28.septembra Ministru kabineta sēdē. 

Šveices programmas līdzfinansētā projekta „Pašvaldību aktivitāšu īstenošana, lai nodrošinātu 

skolnieku pārvadāšanu un ar to saistītos atbalsta pasākumus” ietvaros 2010.gada jūlijā 

noslēgti 3 iepirkuma līgumi par visu projektā paredzēto 110 skolēnu autobusu iegādi, no 
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Šveices saľemts avansa maksājums 20% (1,46 milj. latu) apmērā. 2010.gada septembra 

beigās pirmos 3 autobusus skolēnu pārvadāšanai saľēma Grobiľas, Talsu un Madonas 

pašvaldības, nākamos 9 saľems Latgales reģiona novadu pašvaldības  2010.gada 1.novembrī. 

Izaicinājumi nākamajā pārskata periodā ir saistīti ar 2010.gada finanšu apguves mērķu izpildi, 

kā arī, visu 2010.gada budţeta līdzekļu apguvi. Nākamajā ceturksnī nepieciešams sākt 

iestrādnes jauniem finanšu apguves mērķiem 2011.gadam, kas būtu par pamatu nākamā gada 

finanšu apguves uzraudzībai. Izstrādājot valsts budţeta projektu 2011.gadam, jāsagatavo 

sabalansēts un uz tautsaimniecības atveseļošanu vērsts piedāvājums attiecībā uz ES fondu 

projektu finansēšanu 2011.gadā.    

Tāpat izaicinājumi nākamajā  pārskata ceturksnī ir saistīti ar joprojām neskaidro situāciju 

saistībā ar grozījumiem darbības programmā „Uzľēmējdarbība un inovācijas”, Latvijas 

izstrādāto metodikas projektu,  saskaľā ar kuru tiks noteikts, vai konkrētais komersants ir 

uzskatāms par grūtībās nonākušu, un  Latvijas izstrādāto metodikas projektu, saskaľā ar kuru 

tiks noteikts, vai aizdevums vai garantija, kas izsniegta, nodrošinot aizdevuma saľemšanu, ir 

atbilstīga Komisijas Regulas Nr.1828/2006, kas paredz noteikumus par to, kā īstenot Padomes 

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

attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un 

Padomes Regulu (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu (turpmāk - 

Komisijas Regula Nr. 1828/2006), 45.panta prasībām attiecībā uz uzľēmuma paplašināšanos, 

un vai šie uzľēmumi kvalificējas atbalsta saľemšanai finanšu instrumentu aktivitāšu ietvaros 

darbības programmā „Uzľēmējdarbība un inovācijas”. Abi metodiku projekti ir iesniegti 

Eiropas Komisijai apstiprināšanai, kā rezultātā tiks noteikts neatbilstoši sniegto garantiju un 

aizdevumu apjoms. Pēc audita veikšanas saistības, kas uzľemtas pret neatbilstoši izsniegto 

garantiju apjomu, tiks attiecinātas pret SIA "Latvijas Garantiju aģentūra" kapitālu, kuru veido 

līdzekļi, kas nav piešķirti SIA "Latvijas Garantiju aģentūra" 2007.-2013.gada ES fondu 

plānošanas perioda ietvaros.  
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1. ES fondu finansējuma apguves mērķu izpilde 

 

Līdz 2010.gada 30.septembrim kopumā ES fondu projekti apstiprināti par 2 439 milj. latu jeb 

par 70%, noslēgti līgumi par 2 217,9 milj. latu jeb 64% un finansējuma saľēmējiem izmaksāti 

718,8 milj. latu jeb 21% no kopā pieejamā publiskā finansējuma. 

Salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni par 7% ir palielinājies apstiprināto projektu apjoms 

(sasniedzot 70% no kopā pieejamā publiskā finansējuma), par 5% palielinājies noslēgto 

līgumu apjoms (sasniedzot 63,7% no kopējā pieejamā publiskā finansējuma). Vismazāk 

palielinājušās atmaksas finansējuma saľēmējiem – vidēji par 3%, kas ir 20,6% no kopējā 

publiskā finansējuma.  

Detalizētu informāciju skat. grafikā Nr.1 un pielikumā Nr.3 „2007.-2013.gada plānošanas 

perioda vispārīgā ES fondu apguve līdz 30.09.2010.” 

Grafiks Nr.1 „ES fondu finanšu apguve līdz 30.09.2010., publiskais attiecināmais 

finansējums; milj. LVL, % no kopā pieejamā publiskā finansējuma”  

 

 

Ľemot vērā 2009.gadā jau veikto ES fondu aktivitāšu pārskatīšanu atbilstoši situācijai, 

tendencēm ekonomiskajā situācijā un tautsaimniecības attīstībā, 2010.gada 2.pusgadam ar 

Ministru kabineta 1.jūnija protokollēmumu Nr. 39 tika noteikti ļoti ambiciozi finansējuma 

apguves mērķi katrai atbildīgajai iestādei un šo mērķu izpildei novirzīts nozīmīgs valsts 

budţeta finansējuma apjoms (kopumā aptuveni 452 milj latu). Arī Saprašanās memorandā ar 

EK Latvija paudusi apľemšanos novirzīt ES fondu projektiem pietiekamus līdzekļus, lai 

varētu izmaksāt projektu īstenotājiem noteiktu finansējuma apjomu (381 milj. latu neskaitot 

nacionālo līdzfinansējumu). Pirmajos š.g. trijos ceturkšľos ar apguves mērķu izpildi gandrīz 

visām ministrijām, izľemot Labklājības ministriju  (tiesa gan, septembrī situāciju ar finanšu 

apguves mērķu izpildi būtiski ir uzlabojusi arī Satiksmes ministrija, izpildot 84% no 

septembrī noteiktā finanšu apguves mērķa ERAF un 74% KF) ir veicies slikti – apgūti 

kopumā ir tikai 60,8% no plānotā. Finanšu ministrija ir uzstājīgi aicinājusi nozaru ministrijas 

veikt pasākumus apguves paātrināšanai, aicinājusi diskutēt par apguvi kavējošajiem faktoriem 

daţāda līmeľa forumos un meklēt veidus kā tos novērst. Finanšu ministrija uzskata, ka vēl 

0 2 000 4 000

Izmaksāts finansējuma saņēmējam

Noslēgti līgumi

Apstiprinātie projekti

Kopā pieejamais publiskais
finansējums

718,8 (20,6%); 3% 

2 217,9 (63,7%); 5% 

2 439,0 (70,0%); 7% 

3 482,4 (100%) 



 

FMzino_111110_ES_fondi; Informatīvais ziľojums par ārvalstu finanšu resursu (ES struktūrfondu un Kohēzijas 

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

Latvijas–Šveices sadarbības programmas) apguvi līdz 2010.gada 30.septembrim 

7 

joprojām ir iespējams veiksmīgi apgūt visu š.g. ES fondiem paredzēto finansējumu un ļoti 

svarīgi ir neatkāpties no izvirzītajiem mērķiem, lai  maksimāli izmantotu iespēju veicināt 

ekonomikas atveseļošanos, nodarbinātību, radīt augsni valsts budţeta ieľēmumu pieaugumam 

turpmākajos gados, mazināt sociālo spriedzi, kā arī samazināt risku, ka Latvija turpmākajos 

gados var zaudēt daļu no pieejamā ES fondu finansējuma nepietiekoši savlaicīgas šo līdzekļu 

apguves dēļ.  

Ľemot vērā augstākminēto, š.g. 20.augustā Finanšu ministrija organizēja sanāksmes ar ES 

fondu ieviešanā iesaistītajām ministrijām un aģentūrām, kurās tika konstatēts, ka vairākas 

ministrijas neapgūs visu budţetā paredzēto finansējumu, kā arī nespēs izpildīt noteikto 

nacionālo finanšu apguves mērķi. Š.g. 30.septembra Ministru kabineta ārkārtas sēdē Finanšu 

ministrija iesniedza informatīvo ziľojumu, kas paredzēja valsts budţeta finansējuma 

pārdalīšanu starp ministrijām. Pēc ziľojuma apstiprināšanas Ministru kabinetā tika lemts 

2010.gadam piešķirto valsts budţeta līdzekļu izveidojušo atlikumu 49 684 886 latu (no tiem 

39 629 491 lats no Ekonomikas ministrijas pārziľā esošajām aktivitātēm) pārdalīt Satiksmes 

ministrijas un Vides ministrijas aktivitātēm. Detalizētu informāciju skat. Ministru kabineta 

30.septembra ārkārtas sēdes protokolā Nr.50
1
. 

Ľemot vērā lēno finansējuma apguvi Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas 

pārziľā esošās 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu 

attīstība” projektos, šā gada 21.oktobrī valsts sekretāru sanāksmē atsevišķi tika izskatīts 

jautājums par šīs apakšaktivitātes projektiem 2010.gadam piešķirtā valsts budţeta 

finansējuma izlietojumu, kā rezultātā finansējuma saľēmējiem uzdots nodrošināt budţeta 

līdzekļu apguvi pilnā apmērā, savukārt finansējumu, ko šogad nevar apgūt 

3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” 

ietvaros, novirzīt 3.6.1.1.aktivitātes „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru 

izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai” projektu finansēšanai 2010.gadā. 

 

Grafiks Nr.2„2010.gada valsts budžeta līdzekļu izlietojuma prognoze atbildīgo iestāžu 

griezumā” 

 

                                                 
1
 Valsts Kancelejas mājas lapā: http://www.mk.gov.lv/lv/mk/mksedes/saraksts/darbakartiba/?sede=463 
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Ľemot vērā notikušās finansējuma pārdales, ka arī to, ka kopumā ES fondu projektiem 

papildus š.g. vasarā novirzīti 100 milj. latu, Finanšu ministrija sadarbībā ar atbildīgajām 

iestādēm ir aktualizējusi 2010.gada apguves mērķus, kas paredz kopumā šogad apgūt 463 

milj. latu ES finansējuma (sk.3.grafiku). 

Pamatojoties uz augstākminētajām prognozēm, ministrijas ir apľēmušās līdz 2010.gada 

beigām finansējuma saľēmējiem izmaksāt 462,9 milj. latu., iztērējot visu budţetā paredzēto 

finansējumu ES fondu projektu īstenošanai
2
 (542,5milj. latu). Prognozētās atmaksas 

finansējuma saľēmējiem ir vairāk nekā pietiekošas, lai pildītu Sadarbības memorandā 

noteiktās saistības (prognozētā saistību izpilde ir 121,5%) (skat. pielikumu Nr.1 ”Finanšu 

apguves mērķa un prognoţu izpilde līdz 2010.gada 30.septembrim” un protokollēmuma 

projektu). 

Grafiks Nr.3 „2010.gada finanšu apguves mērķa izpilde; milj. LVL” 

 

Finanšu ministrija informatīvajā ziľojumam ir pievienojusi protokollēmumu, ar kuru 

ministrijām tiek uzdots veikt atmaksas līdz gada beigām augstāk norādītajā apjomā.   

 

 

 

 

 

                                                 
2
 ES fondu projektiem valsts budţetā plāno līdzekļus valsts budţeta iestāţu projektu priekšfinansēšanai, avansa, 

starpposma un gala maksājumu veikšanai – gan par valsts līdzfinansējumu, gan par ES fondu daļu, kā arī 

resursus  tā sauc. „pašfinansēšanas shēmas projektiem” 
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Grafiks Nr.4 „2010.gada finanšu apguves mērķa izpilde ministriju griezumā; milj. LVL” 

 

Finanšu ministrija ir sagatavojusi pārskatu par Valsts kasē iesniegtajiem maksājumu 

pieprasījumiem par EK deklarējamiem izdevumiem uz š.g. 22.oktobri. Pēc provizoriskas 

informācijas ministrijas š.g. 1.jūnija Ministru kabineta protokollēmuma Nr.39 3.punktā 

noteiktos mērķus izpildījušas tikai ar 46%, iesniedzot Valsts kasē maksājumu pieprasījumus 

163,7 milj. latu apmērā (detalizētu informāciju skat. pielikumā Nr.2 „Valsts kasē iesniegtie 

maksājumu pieprasījumi par EK deklarējamiem izdevumiem uz 2010.gada 22.oktobri”.   

Finanšu ministrija detalizētu pārskatu par augstākminētā protokollēmuma izpildi iesniegs 

novembra valsts sekretāru sanāksmē, kad būs zināmi precīzi dati par Valsts kasē iesniegtajiem 

maksājumu pieprasījumiem par EK deklarējamiem izdevumiem uz š.g. 22.oktobri, kā arī 

informēs Ministru kabinetu. 
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2. Būtiskākie plānošanas dokumentu grozījumi 

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

investīcijas nonāk ekonomikā. Lai nodrošinātu efektīvu un operatīvu ES fondu apguvi, kā arī 

lai reaģētu uz pārmaiľām sociāli ekonomiskajā situācijā valstī un nozaru politikās, nozaru 

ministrijas un Finanšu ministrija ir veikušas nepieciešamos grozījumus plānošanas 

dokumentos – darbības programmās un darbības programmas papildinājumos.  

2.1. Darbības programma „Cilvēkresursi un nodarbinātība” un tās 

papildinājums 

1. 2010.gada 5.augustā ar Ministru kabineta rīkojumu Nr.457 veikti grozījumi darbības 

programmas papildinājumā, no 1.5.1.3.1.apakšaktivitātes „Kvalitātes vadības sistēmas izveide 

un ieviešana” finansējumu 333 494 eiro apmērā novirzot 1.5.1.3.2.apakšaktivitātei „Publisko 

pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī”, lai nodrošinātu 

Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta sēdes protokola nr.54 39.§ Valsts kancelejai doto 

uzdevumu - 1.5.1.3.1.apakšaktivitātes „Kvalitātes vadības sistēmas izveide un ieviešana” 

ietvaros atlikušo finansējumu pēc līgumu noslēgšanas novirzīt 1.5.1.3.2.apakšaktivitātei 

„Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī. 

2. 2010.gada 9.augustā ar Ministru kabineta rīkojumu Nr.459 „Grozījumi darbības 

programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājumā” veikti Izglītības un zinātnes 

ministrijas rosinātie grozījumi darbības programmas papildinājumā, 1.1.2.2.1.apakšaktivitātes 

„Studiju programmu satura un īstenošanas uzlabošana un akadēmiskā personāla kompetences 

pilnveidošana” īstenošanu plānojot divās atlases kārtās. Pirmās kārtas ietvaros plānots veikt 

augstākās izglītības programmu kvalitātes, resursu pietiekamības un ilgtspējas starptautisko 

izvērtēšanu, piesaistot ārvalstu ekspertus, un sagatavot priekšlikumus turpmākai augstākās 

izglītības pilnveidei un attīstībai. Otrās kārtas ietvaros  atbalsts tiks sniegts augstākās 

izglītības institūcijām studiju programmu pilnveidei sadarbībā ar darba devējiem, jaunu 

starpaugstskolu un starpdisciplināru studiju programmu un kursu izstrādei, studiju programmu 

vai kursu izstrādei kādā no Eiropas Savienības valodām augstākās izglītības konkurētspējas 

un eksportspējas veicināšanai, kā arī akadēmiskā personāla kvalifikācijas paaugstināšanai, 

vienlaikus veicinot resursu konsolidāciju, augstākās izglītības kvalitāti, efektivitāti un 

konkurētspēju. 

Papildus minētajam, lai izslēgtu atbalsta pasākumu un mērķa grupu pārklāšanos ar 

Labklājības ministrijas pārziľā esošajās aktivitātēs nodarbinātības veicināšanai un 

mūţizglītības īstenošanai plānotajiem pasākumiem un mērķa grupām un dubultā finansējuma 

risku, atlikta 1.2.2.1.3.apakšaktivitātes „Īpašu mūţizglītības politikas jomu atbalsts” 

īstenošana, novirzot tās finansējumu 2,3 milj. eiro apmērā 1.2.1.1.3.apakšaktivitātes „Atbalsts 

sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un 

īstenošanai” un papildināta apakšaktivitātes mērķa grupa ar ieslodzījumā esošām personām, 

paredzot tām nepieciešamo atbalstu pamatprasmju apguvei, profesionālai tālākizglītībai, 

profesionālai pilnveidei un profesionālās orientācijas pasākumiem, lai ieslodzītos sagatavotu 

darba tirgum pēc to atbrīvošanas no ieslodzījuma. Apakšaktivitātes mērķis ir nodrošināt 
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atbalstu jauniešiem profesionālās kvalifikācijas ieguvei un integrācijai darba tirgū viena līdz 

pusotra gada laikā sadarbībā ar profesionālās izglītības iestādēm visos plānošanas reģionos. 

„Papildus minētajam grozījumi paredz atlikt 1.2.2.1.3.apakšaktivitātes „Īpašu mūţizglītības 

politikas jomu atbalsts” īstenošanu, lai izslēgtu atbalsta pasākumu un mērķa grupu 

pārklāšanos ar Labklājības ministrijas pārziľā esošajās aktivitātēs nodarbinātības veicināšanai 

un mūţizglītības īstenošanai plānotajiem pasākumiem un mērķa grupām, kā arī dubultā 

finansējuma risku. Tās finansējums 2,3 milj. eiro apmērā tika novirzīts 

1.2.1.1.3.apakšaktivitātes „Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas 

kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai” otrajai projektu iesniegumu atlases kārtai, nodrošinot 

atbalstu jauniešiem profesionālās kvalifikācijas ieguvei un integrācijai darba tirgū no viena 

līdz pusotra gada laikā sadarbībā ar profesionālās izglītības iestādēm visos plānošanas 

reģionos, kā arī papildinot apakšaktivitātes mērķa grupu ar ieslodzījumā esošām personām, 

kas bija plānota kā viena no mērķa grupām 1.2.2.1.3.apakšaktivitātē „Īpašu mūţizglītības 

politikas jomu atbalsts”. Atbalsts ieslodzījumā esošām personām 1.2.1.1.3.apakšaktivitātes 

otrajā atlases kārtā paredzēts pamatprasmju apguvei, profesionālai tālākizglītībai, 

profesionālai pilnveidei un profesionālās orientācijas pasākumiem, lai ieslodzītos sagatavotu 

darba tirgum pēc to atbrīvošanas no ieslodzījuma.” 

2.2. Darbības programma „Uzņēmējdarbība un inovācijas” un tās 

papildinājums 

Pārskata periodā grozījumi darbības programmā vai tās papildinājumā nav veikti. 

Finanšu ministrija ir uzsākusi diskusijas ar Eiropas Komisiju par līdzekļu attiecināmību 

2.2.1.3.aktivitātes "Garantijas komersantu konkurētspējas uzlabošanai" ietvaros, lai panāktu 

vienotu izpratni, par to, kas Eiropas Komisijas 2006.gada 8. decembra Regulas Nr.1828/2006 

(kas paredz noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz 

vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un 

Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.1080/2006 par Eiropas 

Reģionālās attīstības fondu)  (turpmāk - Komisijas Regula Nr.1828/2006) 45.panta izpratnē ir 

uzskatāms par attiecināmu.   

Š.g. 28. jūlijā tika organizēta sanāksme Briselē ar augsta līmeľa Eiropas Komisijas pārstāvju 

piedalīšanos ar mērķi vienoties par turpmākajām darbībām, lai nodrošinātu lēmuma 

pieľemšanu par grozījumiem darbības programmā „Uzľēmējdarbība un inovācijas”, kas tika 

iesniegti Eiropas Komisijā 2009.gada 30.oktobrī, bet par kuriem Eiropas Komisija oficiālu 

lēmumu vēl nav pieľēmusi. Sarunās ar Eiropas Komisiju Latvija ir piekāpusies tās viedoklim, 

ka garantijas, kas izsniegtas komersantiem, kuri nonākuši grūtībās pēc 2008. gada 1.jūlija, ir 

izsniegtas neatbilstoši Komisijas Regulas Nr.1828/2006 45.panta tiesiskajam regulējumam. 

Saskaľā ar Eiropas Komisijas norādījumiem grozījumi darbības programmā „Uzľēmējdarbība 

un inovācijas”, kas Eiropas Komisijai tika iesniegti 2009. gada 30.oktobrī, tika atsaukti un 

atkārtoti iesniegti 2010. gada 11.augustā. 

Kopā ar darbības programmas „Uzľēmējdarbība un inovācijas” grozījumiem Eiropas 

Komisijā ir iesniegts arī pamatojums grozījumu veikšanai un metodika, saskaľā ar kuru tiek 

noteikts, vai konkrētais komersants ir uzskatāms par grūtībās nonākušu, un vai tas kvalificējas 
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atbalsta saľemšanai finanšu instrumentu aktivitāšu ietvaros darbības programmā 

„Uzľēmējdarbība un inovācijas”, pēc kuras nosakāms koriģējamo neatbilstoši Komisijas 

Regulas Nr.1828/2006 45.pantam izsniegto garantiju un aizdevumu apjoms. 

2.3. Darbības programma „Infrastruktūra un pakalpojumi” un tās 

papildinājums 

Eiropas Komisija š.g. 23.septembrī ir pieľēmusi lēmumu atbalstīt Latvijas ierosinātos 

grozījumus darbības programmā „Infrastruktūra un pakalpojumi” (apstiprināti ar Ministru 

kabineta 2010.gada 24.februāra rīkojumu Nr.94 „Grozījumi darbības programmā 

"Infrastruktūra un pakalpojumi”), palielinot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – 

ERAF) un Kohēzijas fonda (turpmāk – KF) finansējuma īpatsvaru un samazinot Latvijas 

budţeta līdzfinansējuma īpatsvaru, vienlaikus samazinot nepieciešamo valsts budţeta 

finansējumu par 64,6 milj. latu. Grozījumi ietver arī finansējuma pārdales (45 287 416 latu 

apmērā) tām ERAF un KF aktivitātēm, kurām ir tiešākā ietekme uz ekonomikas atveseļošanās 

sekmēšanu (energoefektivitātes pasākumiem, kā arī atbalstam uzľēmējdarbības un novadu 

pašvaldību kompleksai attīstībai), ľemot vērā globālās ekonomiskās krīzes radītās 

sociālekonomiskās pārmaiľas Latvijas tautsaimniecībā un centienus pielāgoties jaunajiem 

apstākļiem, apzinoties ERAF un KF kā nozīmīgāko instrumentu krīzes pārvarēšanā.  

Ar Ministru kabineta 2010.gada 7.jūlija rīkojumu Nr.387 „Grozījums darbības programmas 

"Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā” apstiprināti grozījumi darbības programmas 

„Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājumā, kas paredz ERAF finansējuma pārdali 

8 433 648 latu apmērā no 3.2.1.1.aktvitātes „Valsts 1.šķiras autoceļu maršrutu sakārtošana” uz 

3.2.1.2.aktivitāti „Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās”, nodrošinot 3.2.1.2.aktivitātes 

„Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros 

iesniegto, projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem atbilstošo projektu iesniegumu 

apstiprināšanu, novēršot nesamērīgumu starp projekta iesniedzēja ieguldītajiem resursiem un 

lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu nepietiekama finansējuma dēļ, situācijā, kad 

pastāv iespēja pārplānot finanšu līdzekļus, kas radušies iepirkuma ietaupījumu rezultātā 

3.2.1.1.aktivitātes „Valsts 1.šķiras autoceļu maršrutu sakārtošana” ietvaros, kā arī ietaupot 

Satiksmes ministrijas kā par 3.2.1.2.aktivitātes „Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās” 

īstenošanu atbildīgajai iestādei līdzekļus, kas būtu nepieciešami trešās projektu iesniegumu 

atlases kārtas īstenošanai, vienlaikus vairāk reģionos uzlabojot tranzītielu stāvokli un ceļu 

satiksmes dalībnieku drošību. 

Ar Ministru kabineta 2010.gada 28.jūlija rīkojumu Nr.437 „Grozījums darbības programmas 

"Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā” apstiprināti grozījumi darbības programmas 

„Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājumā, kas paredz, precizēt 3.1.5.3.1.apakšaktivitātes 

„Stacionārās veselības aprūpes attīstība” atbalsta veidu un mērķa grupu, nosakot, ka 

stacionārā veselības aprūpes iestāde var sniegt arī ambulatoros veselības aprūpes 

pakalpojumus un arī šie pakalpojumi ir atbalstāmi 3.1.5.3.1.apakšaktivitates „Stacionārās 

veselības aprūpes attīstība” ietvaros, vienlaikus veicinot efektīvāku ERAF finansējuma 

apguvi. 
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Ar Ministru kabineta 2010.gada 29.jūlija rīkojumu Nr.439 „Grozījumi darbības programmas 

"Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā” apstiprināti grozījumi darbības programmas 

„Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājumā, kas paredz ERAF finansējuma pārdali 2 000 

000 latu apmērā no 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu elektronisko 

pakalpojumu attīstība” uz 3.2.2.1.2.apakšaktivitāti „Izglītības iestāţu informatizācija”. Pārdale 

tika veikta, lai varētu realizēt izvirzītās specifikācijas prasības multimediju tehnikai un 

portatīvajiem datoriem, kas ir paredzēti lietošanai izglītības iestādēs, kurās tiek pasniegti tādi 

mācību priekšmeti kā fizika, ķīmija, bioloģija (7.–12.klase) un dabas zinības (10.–12.klase), 

tādējādi paplašinot mācību procesa efektivitāti.  

Pārdales rezultātā 3.2.2.1.2.apakšaktivitātes ietvaros tika rasta iespēja iegādāties tādu pašu 

multimediju tehniku kā 3.1.3.1.aktivitātes „Kvalitatīvai dabaszinātľu apguvei atbilstošas 

materiālās bāzes nodrošināšana” ietvaros, nodrošinot, ka visās skolās ir vienādas tehniskās 

iespējas, atbilstoši viena veida specifikācijām.  

Tehniskās specifikācijas iepērkamajam aprīkojumam 3.2.2.1.2.apakšaktivitātei tika veidotas 

2008.gadā, taču Valsts izglītības satura centrs 3.1.3.1.aktivitātes ietvaros veicamajam 

iepirkumam attīstīja jaunas specifikācijas, paredzot multimediju tehnikas aprīkošanu ar 

daţādām papildiekārtām. Līdz ar to, lai 3.2.2.1.2.apakšaktivitātē un 3.1.3.1.aktivitātē būtu 

iespējams ar pēc jaunajām specifikācijām komplektētām multimediju tehnikas iekārtām 

apgādāt visas skolas, bija nepieciešami papildus 2 000 000 latu. Vienlaikus vērā tika ľemti 

salīdzinoši zemie apguves rādītāji 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un 

elektronisko pakalpojumu attīstība” ietvaros.  

Ar Ministru kabineta 2010.gada 24.augusta rīkojumu Nr.508 apstiprināti grozījumi darbības 

programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājumā, kas paredz: 

a) KF finansējuma pārdali 10 000 000 latu apmērā no 3.5.1.2.3.apakšaktivitātes 

„Dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība” uz 3.5.2.2.aktivitāti 

„Atjaunojamo energoresursu izmantojošu koģenerācijas elektrostaciju attīstība”, 

vienlaikus nodrošinot iespēju 3.5.2.2.aktivitātes „Atjaunojamo energoresursu 

izmantojošu koģenerācijas elektrostaciju attīstība” ietvaros izveidot koģenerācijas 

elektrostacijas ar kopējo elektrisko jaudu 11 MW un siltuma jaudu 48 MW, kas 

var nodrošināt līdz 88 176 MWh elektroenerģijas un 385 772 MWh 

siltumenerģijas raţošanu gadā, paaugstinot elektroenerģijas un siltumenerģijas 

raţošanas apjomus no atjaunojamiem energoresursiem, samazinot Latvijas 

atkarību no primāro enerģijas resursu importa 77 milj.m
3
 gāzes apjomā (23 milj. 

lati), kā arī veicinot papildu pieprasījumu šķeldas kurināmam aptuveni par 200 

000 tonnām; 

b) palielināt 3.5.2.1.aktivitātes „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu 

efektivitātes paaugstināšanai” maksimālo KF finansējuma apjomu vienam 

projektam līdz 6 000 000 latu, lai nodrošinātu vienādas iespējas piesaistīt KF 

finansējumu liela apjoma projektiem un veicinātu efektīvu KF finansējuma 

apguvi. 

Ar Ministru kabineta 2010.gada 6.septembra rīkojumu Nr.531 apstiprināti grozījumi darbības 

programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājumā, kas paredz precizēt 
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3.1.3.2.aktivitātes „Atbalsts vispārējās izglītības iestāţu tīkla optimizācijai” atbalsta veidu, 

nosakot, ka pašvaldība var saľemt atbalstu investīcijām infrastruktūrā, kura tiek izmantota 

profesionālo izglītības programmu īstenošanai un profesionālās izglītības iegūšanai integrētās 

izglītības iestādes ietvaros, tajā skaitā dienesta viesnīcās, nodrošinot pilnvērtīgāku mērķa 

sasniegšanu „izglītības iestāţu tīkla optimizācija, kas vērsta uz ekonomisko ilgtspēju un 

būtisku izglītības kvalitātes standartu paaugstināšanu”, kā arī motivējot pašvaldības pārľemt 

profesionālās izglītības iestādes savā pārvaldībā apvienojot vai veidojot kopīgu infrastruktūru 

ar vispārējās izglītības iestādēm. 
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3. 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu 

darbības programmu ieviešanas analīze 

3.1. Darbības programma „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 

Līdz 30.09.2010. procentuāli vislielākais progress apstiprināto projektu un noslēgto līgumu 

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

„Izglītība un prasmes”, kur noslēgti līgumi par attiecīgi 88,3% un 82,4% no prioritātēm 

pieejamā publiskā finansējuma  (skat. grafiku Nr.5), savukārt veikto maksājumu ziľā 

vislielākais progress ir prioritātē „Nodarbinātības veicināšana un veselība darbā”(42,3%). 

Finanšu apguves progress joprojām nav vērtējams kā labs, jo krietni atpaliek no š.g. 1.jūnija 

Ministru kabineta protokollēmumā noteiktajiem nacionālajiem finanšu apguves mērķiem 

2.pusgadam, tomēr Finanšu ministrija darīs visu iespējamo, lai 2010.gadā pieejamais valsts 

budţeta finansējums ES fondu projektu izlietots tam paredzētajam mērķim. 

Grafiks Nr.5 „ES fondu finanšu apguve darbības programmā „Cilvēkresursi un 

nodarbinātība; milj. LVL, (% no pieejamā publiskā finansējuma); % progress pret datiem uz 

30.06.2010.” 
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„Augstākā izglītība un zinātne” 

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

veicināšanu zinātniskajai darbībai un cilvēkresursu piesaisti augstākai izglītībai, zinātnei un 

pētniecībai un tās mērķis ir nodrošināt augsti kvalificētu speciālistu sagatavošanu 

tautsaimniecības attīstībai svarīgās nozarēs un nostiprināt cilvēku potenciālu zinātnes un 

pētniecības attīstībai, uzlabojot augstākās izglītības kvalitāti un pieejamību, piesaistot 

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

un doktora studijās un veicinot motivāciju zinātniskajai darbībai.  

 Sasniegti būtiski panākumi cilvēkresursu piesaistē zinātnei – kopumā līdz 2010.gada 

30.septembrim zinātniski pētnieciskajos projektos piesaistīti 585 pilna darba laika ekvivalentu 

strādājošie zinātniskie darbinieki, kas ir vairāk kā 7,4% no zinātnē un pētniecībā nodarbināto 

personu skaita Latvijā. Turklāt, ES struktūrfondu, tajā skaitā Eiropas Reģionālās attīstības 

fonda līdzfinansēto zinātnes projektu ietvaros zinātnē nodarbināto personu atalgojumā 

2011.gadā tiks nodrošināti papildus aptuveni 20,82 miljoni latu. Salīdzinājumam: bāzes 

finansējums 2010.gadā 7,9 miljoni latu.  

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

2010.gada 30.septembrim Eiropas Sociālā fonda (turpmāk – ESF) atbalstu saľēmuši vairāk 

nekā 680 maģistranti jeb 27,2% no darbības programmas papildinājumā plānotā apjoma uz  

2013.gada 31.decembri un 11,8% no maģistrantūras studentu kopskaita valstī 

2009./2010.akadēmiskajā gadā. Savukārt doktorantūras stipendijas saľēmuši vairāk nekā 1 

000 doktoranti jeb 62,5% no darbības programmas papildinājumā plānotā apjoma uz 

2013.gada 31.decembri un 46,7% no doktorantūras studentu kopskaita valstī 

2009./2010.akadēmiskajā gadā. 

„Izglītība un prasmes” 

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

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

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

mūţizglītībā iesaistīto institūciju kapacitāti un uzlabojot sadarbību izglītības politikas 

veidošanā un īstenošanā. 

Prioritātes ietvaros kā viena no būtiskākajām aktivitātēm ir atbalsta sniegšana pedagogu 

konkurētspējas veicināšanai izglītības optimizācijas apstākļos. Līdz 2010.gada 30.septembrim 

pedagogu tiešam atbalstam (stipendijām, mērķstipendijām, mācību maksām jeb t.s. 

kuponiem) izlietoti aptuveni 8 milj. latu. Projekta ietvaros tiek sniegts atbalsts pedagogu 

profesionālajai un sektorālajai mobilitātei, t.i. tiek sniegs atbalsts pedagogiem, kuri var zaudēt 

darbu izglītības iestādē, tiek sniegts atbalsts pedagoga darbam skolā nepieciešamajai 

pārkvalifikācijai, kā arī tiek veicināta pedagogu darbības kvalitātes novērtēšanas sistēmas 

pakāpeniska ieviešana. Līdz 2010.gada 30.septembrim atbalstu kopumā saľem vairāk nekā 12 

tūkstoši pedagogu visā Latvijā – projekts tiek īstenots sadarbībā ar 65 novadu un republiku 

pilsētu pašvaldībām un pašvaldību apvienībām. 
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Pārskata periodā aktivitātes „Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences 

paaugstināšana” ietvaros atbalstīti vairāk nekā 300 profesionālās izglītības pedagogu, kas 

pilnveidojuši savu kompetenci un kvalifikāciju. Kopumā līdz 2010.gada 30.septembrim 

atbalstīti 458 profesionālās izglītības pedagogi, kas 9,2% apmērā sasniedz darbības 

programmā noteikto mērķi uz 2013.gada 31.decembri. 

Pārskata periodā noslēgta viena vienošanās par projekta īstenošanu apakšaktivitātes „Atbalsta 

pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar 

funkcionāliem traucējumiem integrācijai izglītībā” ietvaros, tādējādi apakšaktivitātē tiek 

īstenoti 29 projekti 3,9 miljoni latu apmērā, kas sastāda 65,4% no apakšaktivitātes 

finansējuma. Projekta mērķa grupa ir Rīgas pārtikas raţotāju vidusskolas izglītojamie un 

Rīgas speciālo skolu izglītojamie. Tiks sniegts atbalsts 245 izglītojamajiem, t.sk. 90 speciālo 

skolu izglītojamajiem, sociālās atstumtības riska mazināšanai, izglītojamajiem ar mācīšanās 

problēmām, no nabadzīgām ģimenēm, sniegta pedagoģiski psiholoģiska un sociālā palīdzība 

un atbalsts, attīstīta sadarbība ar speciālām skolām un veikta izglītojamo ar speciālām 

vajadzībām integrēšana profesionālajā izglītībā un darba tirgū. 

Jānorāda, ka apakšaktivitātes „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības 

riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem integrācijai izglītībā” uzsākto 

projektu ietvaros līdz pārskata perioda beigām vairāk nekā 2,6 tūkstoši sociālās atstumtības 

riska grupu izglītojamo saľēmuši ESF atbalstu mācībām, kas ir 26,4% no darbības 

programmā norādītās sasniedzamās vērtības uz 31.12.2013. un kopumā atbilst plānotajam. 

„Nodarbinātības veicināšana un veselība darbā” 

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

aktīvo nodarbinātības pasākumu un citu instrumentu atbalstu nodrošinot tiem nepieciešamās 

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

veselības stāvokli. Prioritātes mērķis ir veicināt iedzīvotāju sekmīgu iekļaušanos un 

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

veselību. 

Sabiedrībai derīgu darbu veikšanā jeb tā saucamajā „simts latu stipendiju programmā” 

2010.gada 3.ceturkšľa ietvaros iesaistījušies 12,4 tūkst. bezdarbnieku visā Latvijā. Kopumā 

līdz 2010.gada 30.septembrim programmā iesaistījušies aptuveni 59 tūkstoši bezdarbnieku 

visā Latvijā, kas par 1,5 tūkstošiem pārsniedz projektā uz 2010.gada 30.septembri plānoto 

iesaistīto bezdarbnieku apjomu. 

Prioritātes ietvaros ar ESF atbalstu daudz paveikts bezdarba mazināšanas un nodarbinātības 

veicināšanas jomā - 2010.gada 3.ceturksnī 15,8 tūkst. bezdarbnieku un darba meklētāju 

piedalījušies daţādās apmācībās, kā arī pārkvalifikācijas un tālākizglītības pasākumos 

(kopumā līdz 2010.gada 30.septembrim apmācīto bezdarbnieku skaits sasniedz 61,9 tūkst. 

personu jeb 172% no darbības programmā „Cilvēkresursi un nodarbinātība” noteiktā apjoma 

uz 2013.gada 31.decembri. Ievērojamais apmācīto bezdarbnieku skaits skaidrojams ar 

aktivitātei „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība” piešķirto papildu finansējumu, kas 

savukārt pamatojams ar ekonomiskās situācijas valstī izvērtējumu, turklāt viena 
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bezdarbnieka/darba meklētāja faktiskās vidējās apmācības izmaksas bija zemākas nekā 

plānots.  

2010.gada 3.ceturkšľa laikā aptuveni 300 bezdarba riskam pakļauto nodarbināto personu 

ieguvušas profesionālo kvalifikāciju vai pilnveidojušas profesionālās prasmes atbilstoši 

pieprasījuma izmaiľām darba tirgū. Kopumā līdz 2010.gada 30.septembrim atbalstītas 5721 

bezdarba riskam pakļautas personas, kas atbilst plānotajai rādītāja izpildei. 

Prioritātes ietvaros tiek īstenota aktivitāte „Veselības aprūpes un veicināšanas procesā 

iesaistīto institūciju personāla kompetences, prasmju un iemaľu līmeľa paaugstināšana”, kas 

ir ļoti svarīga veselības aprūpes nozares attīstībai īpaši periodā, kad tika veikta veselības 

aprūpes pakalpojumu sniedzēju optimizācija un vairākas veselības aprūpes iestādes 

pārkvalificējas no stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas uz ambulatorās 

veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu. Jāatzīmē, ka tālākizglītības aktivitāte vērsta gan uz 

veselības aprūpes attīstību, nodrošinot augsti kvalificētu personālu veselības aprūpes 

pakalpojumu sniegšanā, gan uz valsts ekonomikas attīstību, nodrošinot bāzi veselības tūrisma 

attīstībai. Šobrīd tālākizglītības aktivitātes ietvaros apmācītas jau 14 106 personas un 2 550 

personas turpina apmācību. 

Pārskata periodā ar Ekonomikas ministriju noslēgts līgums par projekta „Darba tirgus 

pieprasījuma vidēja termiľa un ilgtermiľa prognozēšanas sistēmas attīstība” īstenošanu. 

Projekta kopējo attiecināmo izdevumu summa ir 300 000 lati un tā ietvaros tiks izstrādātas 

darba tirgus vidēja un ilgtermiľa prognozes un uzturēta darba tirgus analīzes un 

prognozēšanas sistēmu Latvijā. Projekta galvenie īstenošanas virzieni ir: aptaujas darba tirgus 

jomā; darba tirgus vidēja un ilgtermiľa prognozēšanas instrumentārija pilnveide; pētījumi 

darba tirgus jomā.  

Prioritātes ietvaros uzsākusies 17 projektu īstenošana aktivitātes „Atbalsts nodarbināto 

apmācībām komersantu konkurētspējas nodrošināšana – atbalsts partnerībās organizētām 

apmācībām” ietvaros, par kuru īstenošanu līgumi noslēgti iepriekšējos pārskata periodos. 

Prioritātes ietvaros tiek īstenota arī programma „Atbalsts pašnodarbinātības un 

uzľēmējdarbības uzsākšanai”, par ko informācija sniegta ziľojuma 3.4.sadaļā „Finanšu 

instrumentu ieviešana”.  

„Sociālās iekļaušanas veicināšana” 

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

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

mazināt nabadzības un sociālās atstumtības riskus. 

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

2010.gada 3.ceturkšľa ietvaros sociālās rehabilitācijas pakalpojumus saľēmušas 89 personas. 

Kopumā līdz 2010.gada 30.septembrim sociālās rehabilitācijas pakalpojumus saľēmušas850 

personas (tajā skaitā 403 personas ar dzirdes traucējumiem un 447 personas ar redzes 

traucējumiem) jeb  58%  no darbības programmā noteiktā apjoma uz 2013.gada 

31.decembri.Pārskata periodā stimulēta arī iedzīvotāju ekonomiskā aktivitāte – sniegtas 

iespējas cilvēkiem, kas atrodas nelabvēlīgākā situācijā, integrēties un atkal iekļauties darba 
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tirgū. Aktivitātes „Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai darba tirgū” ietvaros 

2010.gada 3.ceturksnī atbalstīti aptuveni 1,7 tūkstoši personu. Sasniegtais rādītājs pārskata 

periodā nav sasniegts pilnā apmērā, jo saskaľā ar projekta „Kompleksi atbalsta pasākumi” 

grozījumiem projekta  aktivitāti "Jauniešu darba prakse" bija iespējams uzsākt ne ātrāk kā š.g. 

jūnijā. Kopumā līdz 2010.gada 30.septembrim. kompleksajos atbalsta pasākumos iesaistīti 

5 630 bezdarbnieki. 

Aktivitātes „Atbalstītās nodarbinātības pasākumi mērķgrupu bezdarbniekiem” ietvaros 

pārskata periodā 236 atbalstīti bezdarbnieki. Kopumā līdz pārskata perioda beigām aktīvajos 

nodarbinātības pasākumos iesiasītjušās 367 personas, sasniegtais rādītājs par 45% pārsniedz 

projektā plānoto uz 2010.gada 30.septembri. 

„Administratīvās kapacitātes stiprināšana” 

Prioritāte „Administratīvās kapacitātes stiprināšana” ir vērsta uz valsts, reģionālā un vietējā 

līmeľa pārvaldes institūciju kapacitātes stiprināšanu, paaugstinot to efektivitāti un pienesumu 

valsts ekonomiskai un sociālai izaugsmei, kā arī veicinot valsts, reģionālā un vietējā līmeľa 

pārvaldes institūciju, sociālo partneru un nevalstisko organizāciju savstarpējo sadarbību 

labākas, uz sabiedrības vajadzībām vērstas politikas veidošanā un ieviešanā, kā arī efektīvas 

un caurskatāmas publiskās pārvaldes veidošanā. 

Apakšaktivitātes „Kvalitātes vadības sistēmas izveide un ieviešana” ietvaros līdz š.g. 

30.septembrim noslēgušies Valsts izglītības attīstības aģentūras, Veselības ministrijas, 

Izglītības un zinātnes ministrijas, Valsts vides dienesta, Neatliekamās medicīniskās palīdzības 

dienesta, Valsts kancelejas, Valsts sabiedrības ar ierobeţotu atbildību „Latvijas Vēstnesis” un 

Mērsraga ostas pārvaldes īstenotie projekti. Projektu rezultāti kalpo par pamatu iestāţu 

darbības efektivitātes novērtēšanai un darba optimizēšanai. Būtiskākie ieguvumi - pastāvīga 

iestādes darbības kvalitātes izvērtēšana un iespēja ātri un efektīvi uzlabot iestādes darbu, 

tādējādi taupot valsts budţeta līdzekļus. Atsevišķos projektos rezultātus plānots izmantot 

turpmākā procesu un pakalpojumu elektronizācijā, kas atvieglos nepieciešamo izmaiľu 

veikšanu ar mazākiem laika resursiem. 

Apakšaktivitātes „Sociālo partneru administratīvās kapacitātes stiprināšana” ietvaros 

izveidotas 5 Latvijas Darba devēju konfederācijas reģionālās struktūras, konsultēti 702 darba 

devēji, Rīgā, Rēzeknē un Jēkabpilī izveidotas reģionālās uzľēmēju apvienības, Liepājā, 

Daugavpilī, Jūrmalā un Rēzeknē izveidotas trīspusējās sadarbības padomes, kā arī notikuši 9 

apmācību semināri 132 personām. Apakškativitātes ietvaros izveidotas 5 reģionālās Latvijas 

Brīvo arodbiedrību savienības struktūras, projekta aktivitāšu īstenošanā iesaistījušies 160 

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības dalīborganizāciju vadītāji un speciālisti, 4930 

arodorganizāciju vadītāji un arodbiedrību biedri, kā arī 2020 strādājošie. 

2010.gada 3.ceturksnī  prioritātes ietvaros noslēgts līgums ar Valsts kanceleju par finansiāli 

ietilpīga projekta „Atbalsts strukturālo reformu ieviešanai valsts pārvaldē” īstenošanu. 

Projekts tiek īstenots par ESF līdzekļiem 1,4 milj. latu apmērā un tā ietvaros plānots sniegt 

atbalstu strukturālo reformu plānošanai, ieviešanai un uzraudzībai, valsts īstenoto funkciju 

izvērtēšanas procesa pilnveidošanai un valsts pārvaldes cilvēkresursu kvalitātes celšanai.  
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Prioritātes ietvaros 2010.gada 3.ceturksnī noslēgtas daudzas citas vienošanās par projektu 

īstenošanu – aktivitātes „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem” 

noslēgti 5 līgumi ar visiem plānošanas reģioniem, apakšaktivitātes „Publisko pakalpojumu 

kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī” ietvaros pārskata periodā 

noslēgtas 19 vienošanās ar pašvaldībām un valsts pārvaldes iestādēm, apakšaktivitātes „NVO 

administratīvās kapacitātes stiprināšana” ietvaros pārskata periodā noslēgtas 23 vienošanās ar 

daţādām biedrībām un nodibinājumiem un apakšaktivitātes „Atbalsts pašvaldībām kapacitātes 

stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības 

līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” ietvaros pārskata periodā ar 14 pašvaldībām 

noslēgti līgumi par projektu īstenošanu.  

„Tehniskā palīdzība” 

Par prioritātes „Tehniskā palīdzība” ieviešanu informācija sniegta ziľojuma 3.6.sadaļā 

„Tehniskās palīdzības aktivitāšu īstenošana”.  

3.2. Darbības programma „Uzņēmējdarbība un inovācijas” 

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

aktivitāšu īstenošana, kas vērstas uz tehnoloģiju pārneses un izgudrojumu komercializācijas 

veicināšanu ar mērķi nodrošināt pētniecības un uzľēmējdarbības sektoru sadarbību jaunu, 

konkurētspējīgu un tirgū pieprasītu produktu un tehnoloģiju vai pakalpojumu izstrādei. 

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

fondu finanšu instrumentu ietvaros. Informāciju par finansējuma apguvi skat. un grafikā Nr.6. 

Šajā ceturksnī finanšu progress vērtējams kā zems  - noslēgto līgumu apjoms palielinājies 

tikai par 1%, savukārt finansējuma saľēmējiem veiktas atmaksas par 3% vairāk, nekā 

pagājušā ceturksnī. 

Grafiks Nr.6 „ES fondu finanšu apguve darbības programmā „Uzņēmējdarbība un 

inovācijas; milj. LVL, (% no pieejamā publiskā finansējuma); % progress pret datiem uz 

30.06.2010.” 
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„Zinātne un inovācijas”  

Prioritāte vērsta uz valsts zinātnes un pētniecības potenciāla nostiprināšanu, starptautiskās 

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

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

veicināšanā, izveidojot zināšanu pārneses infrastruktūru un atbalsta mehānismus.  

Līdz š.g. septembrim ir apstiprināti 170 projekti par 15,7 milj. latu ES fondu finansējuma 

atbalstam jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei un to ieviešanai raţošanā. 

Lai veicinātu komersantus attīstīt projektus ar augstu pievienoto vērtību, sniegts atbalsts 

komersantiem 31 projektā par 71,5 milj. latu ES fondu finansējuma ilgtermiľa ieguldījumu 

veikšanai. Finanšu ministrija iepriekšējā pārskata ceturksnī ziľoja, ka šajā ceturksnī ir 

gaidāms straujš kāpums maksājumiem finansējuma saľēmējiem  aktivitātē  "Augstas 

pievienotās vērtības investīcijas". Tomēr, lai arī līdz š.g. 30.septembrim finansējuma 

saľēmējiem izmaksāti 17,5 milj. latu, atmaksu apjoms ir mazāks nekā plānots. Tas 

skaidrojams ar to, ka vairākos projektos nevar gūt pārliecību par iesniegto maksājuma 

pieprasījumu pamatotību, līdz ar to, ľemot vērā saimnieciskuma, lietderības un efektivitātes 

principus, Finanšu ministrija ir aicinājusi Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru pirms 

maksājuma veikšanas nodrošināt visas nepieciešamās darbības, lai pārliecinātos, ka projektu 

ietvaros pieprasītās summas ir atbilstošas apstiprinātajiem projekta pieteikumiem. Ľemot vērā 

augstākminētos riskus, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai un Ekonomikas ministrijai  

turpmāk pastiprināti jāuzrauga aktivitāte „Augstas pievienotās vērtības investīcijas". 

Pārskata ceturksnī ir turpinājusies atbalsta sniegšana tehnoloģiju pārneses kontaktpunktu 

izveidei – tie izveidoti 8 Latvijas augstskolās, lai veicinātu zināšanu un tehnoloģiju pārneses 

aktivitātes. 

Pārskata ceturksnī norisinājusies projektu vērtēšana programmā, kuras ietvaros atbalsts tiks 

sniegts kompetenču centru izveidē, tā nodrošinot pētniecības un uzľēmējdarbības sektora 

sadarbību un attīstību. Pieejamais atbalsta apjoms kompetenču centru izveidei ir vairāk kā 36 

milj. latu. ES fondu finansējuma. 

Pārskata ceturksnī norisinājās līgumu slēgšana Izglītības un zinātnes ministrijas pārziľā 

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

pasākumā „Zinātne, pētniecība un attīstība” apstiprināti projekti par 47,6 milj. latu ES fondu 

finansējuma. Pirmie maksājumi finansējuma saľēmējiem avansu veidā ir plānoti š.g. 

novembrī. 

 2010.gada 17.augusta Ministru kabineta sēdē tika izskatīts un atbalstīts Izglītības un zinātnes 

ministrijas sagatavotais informatīvais ziľojums „Par valsts nozīmes pētniecības centru 

noteikšanu, lai nodrošinātu resursu koncentrāciju un Eiropas Savienības struktūrfondu 

efektīvu ieguldījumu”, kurā valdība tika informēta par paveikto valsts nozīmes pētniecības 

centru (VNPC) noteikšanā, tai skaitā, Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības 

programmas „Uzľēmējdarbība un inovācijas” 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes „Zinātnes 

infrastruktūras attīstība” īstenošanas nosacījumu izstrādē, un turpmāko nepieciešamo rīcību 

VNPC izveidē, lai varētu sekmīgi uzsākt 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes īstenošanu, koncentrējot 
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ES fondu ieguldījumus VNPC, veicinot zinātnisko institūciju konsolidāciju, stiprinot zinātnes 

sadarbību ar uzľēmējdarbības sektoru un sekmējot zinātnes ieguldījumu tautsaimniecības 

attīstībā.” 

„Finanšu pieejamība”  

Detalizētāk skat. ziľojuma 3.4.sadaļā „Finanšu instrumentu ieviešana”. 

Prioritāte vērsta uz finansējuma pieejamības veicināšanu uzľēmējdarbības attīstībai. Mērķis 

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

riska kapitāla un citu finanšu instrumentu klāstu.  

Komersantiem ir pieejams atbalsts daţādu finanšu instrumentu aktivitāšu ietvaros, kuras 

ievieš Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Hipotēku un zemes banka” (turpmāk – Hipotēku 

banka), SIA „Latvijas Garantiju aģentūra” un Eiropas Investīciju fonds: 

o Hipotēku bankas „Konkurētspējas programma”, kuras ietvaros tiek sniegti aizdevumi 

komersantu konkurētspējas uzlabošanai; 

o Hipotēku bankas „MVU izaugsmes aizdevumu programma”, kuras ietvaros tiek sniegti 

aizdevumi sīko (mikro), mazo un vidējo komersantu un lauksaimniecības pakalpojumu 

kooperatīvo sabiedrību attīstības veicināšanai; 

o SIA „Latvijas Garantiju aģentūra” „Garantijas komersantu konkurētspējas uzlabošanai”, 

kuras ietvaros tiek sniegtas gan aizdevumu, gan eksporta garantijas; 

o Eiropas Investīciju fonds aizdevumu programma, kuru ievieš SEB banka un Swedbanka; 

o Eiropas Investīciju fonds riska kapitāla fonds, sēklas un uzsākšanas kapitāla fondi, kurus 

administrē BaltCap Management Latvia un Imprimatur Capital Fund Management. 

Ļoti lēnais Ieguldījuma fonda ieviešanas process nesekmē ātru un efektīvu ES fondu 

finansējuma iepludināšanu ekonomikā, kā arī rada risku neapgūt Ieguldījuma fondam 

novirzīto ES fondu finansējumu pilnā apmērā. Vadošā iestāde nav apmierināta ar Eiropas 

Investīciju fonda darba rezultātiem, par ko arī informēta ERAF uzraudzības apakškomiteja 

š.g. 24.septembrī, kā arī plānots jautājumu par situāciju un iespējamiem uzlabojumiem skatīt 

š.g. oktobra beigās Ieguldījumu fonda uzraudzības padomē. 

Lai arī finansējuma pieejamības veicināšanai ir piešķirti ievērojami ES fondu līdzekļi, kā 

vienu no galvenajām problēmām ES fondu ieviešanai finansējuma saľēmēji bieţi min naudas 

trūkumu projektu īstenošanai. Lai risinātu augstākminēto problēmu, Finanšu ministrija ir 

ierosinājusi Latvijas Komercbanku asociāciju iesaistīties ES fondu administrēšanas procesā, 

piedaloties ES fondu uzraudzības komitejās padomdevēja statusā. 

 „Uzņēmējdarbības veicināšana” 

Prioritāte vērsta uz ekonomiskās aktivitātes stimulēšanu un konkurētspējas pieaugumu, 

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

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

starptautiskā mērogā. 
 



 

FMzino_111110_ES_fondi; Informatīvais ziľojums par ārvalstu finanšu resursu (ES struktūrfondu un Kohēzijas 

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

Latvijas–Šveices sadarbības programmas) apguvi līdz 2010.gada 30.septembrim 

23 

Veicinot komersantu iekļaušanos starptautiskajos tirgos un dodot iespēju piedalīties izstādēs, 

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

turpināsies projektu iesniegumu pieľemšana aktivitātē „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais 

mārketings”. Aktivitātes ietvaros noslēgti līgumi 3 milj. latu ES fondu finansējuma apmērā un 

veiktas atmaksas finansējuma saľēmējiem 0,1 milj. latu ES fondu finansējuma apmērā jeb 

6,8% apmērā no aktivitātei pieejamā finansējuma. Līdz š.g. 30.septembrim atbalstīti 183 uz 

ārējo tirgu apgūšanu vērsti projekti, kas ir 55% no 2013.gada plānotā apjoma. 
 

Sabiedrības informēšanai un izpratnes veidošanai par inovāciju pārskata periodā turpinājās 

aktivitātes „Pasākumi motivācijas celšanai inovācijām un uzľēmējdarbības uzsākšanai” 

īstenošana. Līdz 2010.gada 30.septembrim motivācijas programmās iesaistīta 3 461 persona, 

tādējādi pārsniedzot 2013.gada plānoto rādītāju par 54%, kas norāda uz to, ka aktivitāte tiek 

ieviesta veiksmīgi, un interesentu (personu, kuras vēlas iesaistīties motivācijas programmās) 

aktivitāte ir lielāka nekā sākotnēji plānots. Aktivitātes ietvaros pārskata periodā noorganizēti 

šādi pasākumi: 

o Inovatīvo biznesa ideju konkurss „Ideju Kauss 2010”, kura ietvaros tika iesniegtas 667 

idejas, un no tām 2.kārtai izvirzītas 148 idejas. Konkursa 2.kārtā tika iesniegti 89 biznesa 

plāni, no kuriem finālam tika izvirzīti 12 labākie. Ţūrijas komisija pēc biznesa plānu 

prezentācijām apbalvošanai izvirzīja 3 labākās idejas un vienu ideju nominācijā „Eko 

inovatīvā ideja”. Ideju kausa 2.kārtas dalībniekiem tika organizēti papildus 2 semināri par 

uzľēmējdarbības veidiem, ar to saistītajiem riskiem un komandas veidošanu; 

o Semināru cikls „Inovatīvas uzľēmējdarbības uzsākšana”. Izvērtējot 82 pieteikumus, 

dalībai semināros tika apstiprināti 48 dalībnieki, kuri apmeklēja tādus seminārus kā 

„Ideju ģenerēšana un pilnveidošana” un „Seminārs inovatīvo ideju autoriem”; 

o Starptautiska konference „Baltic Dynamics 2010 – Knowledge Flow in Innovation 

System: From Idea to Action”, kas tika rīkota 15.-17.septembrī, Rīgā. Tajā piedalījās 350 

dalībnieki no 30 valstīm; 

o Noslēgusies aktivitātes programma „Skolēnu mācību uzľēmumi”, kuras īstenošanas laikā 

tika organizēti 25 izglītojoši semināri, tajos apmācīti 1411 skolēni un 355 skolotāji; 

o Latvijas skolu izglītojamo intereses par inovatīviem uzľēmumiem rosināšanas pasākumu 

rīkošana. Kopā pasākumos piedalījās 670 dalībnieki no vispārizglītojošām mācību 

iestādēm reģionos; 

o „Inovācijas motivācijas semināri Latvijas reģionos”: pārskata periodā rīkot divi semināri 

- 23.septembrī Jelgavā un 30.septembrī Valmierā. 

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

pakalpojuma sniedzējiem un turpinās jaunu uzľēmumu atbalstīšana, veicinot konkurētspējīgu 

komersantu veidošanos un attīstību Latvijas reģionos, nodrošinot tos ar komercdarbībai 

nepieciešamo vidi un konsultācijām.  

Aktivitātes “Atbalsts ieguldījumiem mikro, maziem un vidējiem komersantiem īpaši 

atbalstāmajās teritorijās”  ietvaros ir noslēgti līgumi un notiek projektu īstenošana. Līdz 

2010.gada 30.septembrim atbalstu saľēmuši 10 vidējie un 58 mikro un mazie komersanti īpaši 

atbalstāmajās teritorijās, izpildot uzraudzības rādītājus par attiecīgi 14% un 16% no 2013.gada 

plāna. 
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„Tehniskā palīdzība” 

Informācija par prioritātes „Tehniskā palīdzība” ieviešanu sniegta ziľojuma 3.6.sadaļā 

„Tehniskās palīdzības aktivitāšu īstenošana”. 

3.3. Darbības programma „Infrastruktūra un pakalpojumi” 

Pārskata periodā turpinājās uz publiskās infrastruktūras un pakalpojumu kvalitātes un 

pieejamības uzlabošanu vērsto prioritāšu īstenošana, kas prasa finansiāli ietilpīgas investīcijas 

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

Vērtējot finanšu apguves progresu no plānošanas perioda sākuma līdz pārskata perioda 

beigām, to var vērtēt kā apmierinošu. Tomēr maksājumu finansējuma saľēmējiem progress 

2010.gadā ir lēns, kā arī noteikto finanšu apguves mērķu izpilde būtiski atpaliek no plānotā, 

tai skaitā arī 3.ceturksnī, kas pārsvarā saistīts ar  problēmām iepirkumu jomā, izmaksu 

samazināšanos (t.sk. dempingiem) gandrīz visās prioritātēs, kā arī projektu pārtraukšanu 

(piemēram, pilsētvides pasākumā), kā arī neprecīzu, bieţi vien, pārāk optimistisku plānošanu 

no finansējuma saľēmēju puses (skat. grafiku Nr. Nr.7). 

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

pakalpojumi; milj. LVL, (% no pieejamā publiskā finansējuma); % progress pret datiem uz 

30.06.2010.” 
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Kopumā var secināt, ka vislēnākā apguve ir Kultūras ministrijas, Reģionālās attīstības un 

pašvaldības lietu ministrijas, Veselības ministrijas un Izglītības un zinātnes ministrijas pārziľā 

esošajās aktivitātēs, tajās finanšu apguves mērķis līdz š.g. septembra beigām sasniegts 

attiecīgi tikai par 0%, 48%, 48% un 51%.  

„Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai” 

Prioritāte vērsta uz mūsdienīgas un augstas kvalitātes pakalpojumu nodrošināšanu izglītības, 

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

un aprīkojuma uzlabošanai.  

Līdz 2010.gada 30.septembrim prioritātē apstiprināti 399 projekti par 265,4 milj. latu jeb 

74,6%, noslēgti 389 līgumi par 256,4 milj. latu jeb 72,3% un veikti maksājumi finansējuma 

saľēmējiem (ieskaitot avansa maksājumus) 58,5 milj. latu jeb 16,5% apmērā no prioritātei 

piešķirtā ES finansējuma.  

Savukārt 2010.gada 3.ceturksnī sasniegtais progress apstiprināto projektu ziľā ir salīdzinoši 

neliels - 13,6 milj. latu jeb 3,8%, taču noslēgto līgumu ziľā progress ir lielāks 17,3% jeb 61,3 

milj. latu. Veikto maksājumu apjoms finansējuma saľēmējiem ir neliels - progress tikai par 

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

Prioritātes ietvaros lielais progress līgumu noslēgšanā sasniegts pārsvarā uz Izglītības un 

zinātnes ministrijas pārziľā esošās aktivitātes ,,Mācību aprīkojuma modernizācija un 

infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai’’ rēķina, kurā 

3.cetruksnī noslēgti līgumi par projektu īstenošanu 49,7 milj. latu apmērā. Progresu ietekmēja 

arī aktivitātes „Darbspēju vērtēšanas un sociālo pakalpojumu ieviešanas institūciju 

infrastruktūras pilnveidošana” ietvaros 3.ceturksnī noslēgtie līgumi 4,6 milj. latu apmērā.  

Izglītības infrastruktūras jomā līdz 2010.gada 30.septembrim noslēgti 44 līgumi par 94,6% no 

pieejamā finansējuma  projektiem, kas saistīti ar speciālās izglītības iestāţu infrastruktūras un 

aprīkojuma uzlabošanu un 31 līgumi (93,4% no pieejamā finansējuma) par projektiem, kas 

vērsti uz vispārējās izglītības iestāţu infrastruktūras uzlabošanu izglītojamajiem ar 

funkcionāliem traucējumiem. 5 projekti jau ir veiksmīgi noslēgušies, savukārt daudzus 

plānots pabeigt šī gada 4.ceturksnī. Pabeigto projektu rezultātā veikti nepieciešamie 

remontdarbi, lai nodrošinātu ērtu piekļuvi un telpu izmantošanu gan skolēniem, gan 

pedagogiem, kā arī citiem izglītības iestāţu apmeklētājiem ar īpašām vajadzībām Limbaţu 

3.vidusskolā, Aizkraukles rajona Marijas Brimmerbergas Pļaviľu vidusskolā, Liepājas 

8.vidusskolā un Ludzas 2.vidusskolā. 

Veselības aprūpes infrastruktūras jomā pārskata periodā ir noslēgti jauni līgumi par 

projektiem, kas vērsti uz veselības aprūpes centru un stacionārās veselības aprūpes 

pakalpojumu sniedzēju attīstību par kopējo ES fondu finansējumu 5,2 milj. latu (3,6% no 

piešķirtā ES fondu finansējuma). Turpinājās to projektu īstenošana, kuru ietvaros paredzēts 

izveidot vienoto neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas vadības 

informācijas sistēmas un dispečeru centru, taču tā ieviešana kavējās iepirkumu problēmu dēļ.    

Pasākumā „Nodarbinātības un sociālo pakalpojumu infrastruktūra” apakšaktivitātes 

„Infrastruktūras pilnveidošana un zinātniski tehniskās bāzes nodrošināšana darbspēju un 
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funkcionālo traucējumu izvērtēšanai” ietvaros projektu iesniegumu atlases rezultātā oktobra 

sākumā noslēgts līgums par visu apakšaktivitātei piešķirto finansējumu. 

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

reģionālas nozīmes attīstības centros pārskata periodā tika pabeigti 3 projekti Preiļos, Talsos 

un Jūrmalā, samazinot bērnu skaitu rindās uz vietām pirmsskolas izglītības iestādēs un 

nodrošinot bērnu vecākiem iespēju atgriezties darba tirgū. 2010.gada 3.ceturksnī alternatīvas 

aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstības jomā tika pabeigti trīs projekti Pļaviľās, 

Jaunlutriľos (Saldus novadā), un Valdemārpilī (Talsu novadā), līdz ar to līdz pārskata perioda 

beigām kopumā tika atbalstīti 5 alternatīvās aprūpes centri.  

„Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana” 

Prioritāte vērsta uz daţādu valsts teritorijas daļu sasniedzamību un pakalpojumu pieejamību 

iedzīvotājiem, to panākot ar informācijas komunikācijas tehnoloģiju attīstību, elektroniskās 

pārvaldes ieviešanu un reģionālās nozīmes transporta savienojumu uzlabošanu.  

Līdz š.g. septembrim ir apstiprināti 248 projekti par 221,2 milj. latu ES fondu finansējuma 

teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšanas atbalstam. 

Salīdzinot ar š.g. 2.ceturksni, 3.ceturksnī prioritātes ietvaros apstiprināto projektu apjoms 

palielinājies par 11,1 milj. latu ES fondu finansējuma, noslēgto līgumu apjoms  - par 2,2 milj. 

latu ES fondu finansējuma. Savukārt veikto maksājumu finansējuma saľēmējiem apjoms ir 

par 6,6 milj. latu mazāks nekā sākotnēji plānots. Kā galvenos projektu īstenošanu kavējošos 

faktorus var minēt iepirkumu problēmas un infrastruktūras projektu specifiku (būvniecības 

darbu izpildei ir nepieciešams ievērojams laiks un tai ir izteikta sezonalitāte).  

Progress projektu apstiprināšanā pārsvarā sasniegts uz aktivitātes „Tranzītielu sakārtošana 

pilsētu teritorijās” rēķina, savukārt līgumu slēgšana veikta informācijas sistēmu un 

elektronisko pakalpojumu attīstības projektu ietvaros. Finansējums galvenokārt izmaksāts 

aktivitāšu „Valsts 1.šķiras autoceļu maršrutu sakārtošana”, „Tranzītielu sakārtošana pilsētu 

teritorijās”, „Mazo ostu infrastruktūras uzlabošana” un „Informācijas sistēmu un elektronisko 

pakalpojumu attīstība” projektu ietvaros. 

Pārskata periodā īpaši aktuāls kļuvis jautājums par ceļu būvniecības kvalitātes kontroli. 

Vadošā iestāde vērsusi atbildīgās iestādes uzmanību, ka izvērtēs iespēju ierosināt sistēmas 

auditu.  

Savukārt problēmas iepirkumu jomā aizkavēja arī Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu 

ministrijas pārziľā esošās aktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu 

attīstība” projektu īstenošanu, kā rezultātā šai aktivitātei 2010.gadā paredzētas valsts budţeta 

finansējums tiks pārdalīts š.g. 4.ceturksnī pārējām Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu 

ministrijas pārziľā esošajām aktivitātēm. 

„Eiropas nozīmes transporta tīklu attīstība un ilgtspējīga transporta veicināšana” 

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

pilnveidojot transporta infrastruktūru, kā arī veicinot videi draudzīgas transporta sistēmu 

attīstību.  
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Līdz š.g. septembrim ir apstiprināti 38 projekti par 575,1 milj. latu ES fondu finansējuma 

(95,5%) Eiropas nozīmes transporta tīklu attīstības un ilgtspējīga transporta veicināšanas 

atbalstam. Salīdzinot ar š.g. 2.ceturksni, 3.ceturksnī ir vērojams liels progress attiecībā uz 

apstiprinātiem projektiem – to apjoms palielinājies par 162,2 milj. latu apmērā un noslēgto 

līgumu apjoms palielinājies par 116,6 milj. latu apmērā, savukārt veikto maksājumu 

finansējuma saľēmējiem apjoms š.g. 3.ceturksnī ir 10,6 milj. latu, kas, ľemot vērā noslēgto 

līgumu apjomu, ir vērtējums kā salīdzinoši neliels. 

Jauni projekti tika apstiprināti un līgumi par to īstenošanu tika noslēgti aktivitātēs „TEN-T 

autoceļu tīkla uzlabojumi” un „TEN-T dzelzceļa posmu rekonstrukcija un attīstība 

(Austrumu-Rietumu dzelzceļa koridora infrastruktūras attīstība un RailBaltica” un „Lidostu 

infrastruktūras attīstība”. Ľemot vērā jaunu projektu apstiprināšanu, kuru ietvaros vēl šogad 

var izmaksāt avansa maksājumus, saskaľā ar š.g. 30.septembra Ministru kabineta sēdes 

protokolu Nr.50 10.§  Satiksmes ministrijas pārziľā esošajām aktivitātēm konceptuāli 

atbalstīts papildu valsts budţeta finansējums 33,9 milj. latu apmērā. Līdz ar to lielāks 

maksājumu finansējuma saľēmējiem progress tiek prognozēts gada pēdējos divos mēnešos. 

Savukārt turpmākajos gados finansējums projektiem tiks nodrošināts, ľemot vērā budţetam 

pieejamo resursu apjomu, nepieciešamības gadījumā turpinot veikt maksājumus finansējuma 

saľēmējiem pēc atmaksu saľemšanas no Eiropas Komisijas.  

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

3.5.sadaļā „Lielo projektu īstenošana”. 

„Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskai aktivitātei nodrošināšana” 

Prioritāte vērsta uz nepieciešamo priekšnosacījumu veidošanu ekonomiskai aktivitātei, kā arī 

dzīves kvalitātes rādītāju uzlabošanai daţādās valsts teritorijas daļās, investējot vides 

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

energoefektivitātē.  

Līdz š.g. septembrim ir apstiprināti 332 projekti par 94,1 milj. latu jeb 41,5%, kā arī ir 

noslēgti 298 līgumi par 84,1 milj. latu jeb 37% un finansējuma saľēmējiem izmaksāti 11,3 

milj. latu jeb tikai 5% no prioritātei pieejamā ES fondu finansējuma kvalitatīvas vides dzīvei 

un ekonomiskai aktivitātei nodrošināšanai. Prioritātes ietvaros 2010.gada 3.ceturksnī 

sasniegtais progress līgumu slēgšanā ir salīdzinoši neliels - 15,8 milj. latu jeb 6,9%, savukārt 

projektu apstiprināšanā progress ir vēl mazāks - tikai 1,5% jeb 3,4 milj. latu un finansējuma 

saľēmējam izmaksātā finansējuma progress –1,2% jeb 2,6 milj. latu. Progress galvenokārt 

saistīts ar ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu 

līdz 2000 aktivitātes īstenošanu un līguma slēgšanu hidrotehnisko būvju rekonstrukcijas plūdu 

draudu risku novēršanas un samazināšanas ietvaros. 

Kā galvenos vides projektu īstenošanu kavējošos faktorus var minēt izmaksu samazināšanos 

būvniecības tirgū un  iepirkumu konkursa rezultātā iesniegtās sūdzības. 

Kopumā vides jomā ir noslēgti līgumi par 137 projektu īstenošanu, no kuriem lielākā daļa 

līgumu ir noslēgti ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju 

skaitu līdz 2000 jomā. Lai nodrošinātu ūdensapgādes un notekūdeľu savākšanas un attīrīšanas 
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kvalitātes uzlabošanu un pakalpojumu pieejamības paplašināšanu, nodrošinot kvalitatīvu 

dzīves vidi, samazinot vides piesārľojumu un ūdenstilpju eitrofikāciju, sekmējot ūdens 

resursu racionālu izmantošanu ieplānotajā apjomā, š.g. septembrī ir uzsākta 4. projektu atlases 

kārta, savukārt 2010.gada 5.jūlija beidzās 3.projektu atlases kārta.  

Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanas un samazināšanas ietvaros 

2010.gada 3.ceturksnī tika noslēgts līgums projekta „Rīgas HES ūdenskrātuvei pieguļošo 

teritoriju aizsardzības būvju aizsardzības spēju palielināšana” īstenošanai (par 1,4 milj. 

latiem). Projekta ietvaros paredzēta 3 sūkľu staciju renovācija, būvuzraudzība un 

autoruzraudzība, 3 hidrotehnisko būvju kompleksu rekonstrukcija, novēršot plūdu draudu 

risku 2 145 iedzīvotājiem.   

Mājokļu energoefektivitātes uzlabošanas jomā ar ERAF palīdzību līdz 2010.gada 3.ceturkšľa 

beigām ir renovētas 8 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (pārskata periodā tika pabeigta divu 

daudzdzīvokļu māju renovācija), noslēgti vēl 77 līgumi par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 

renovāciju un apstiprināti 19 projektu iesniegumi. Saskaľā ar plānošanas dokumentiem līdz 

2013.gadam ir paredzēts 120 daudzdzīvokļu mājās veikt energoefektivitātes pasākumus. 

Aktivitātē „Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības pasākumi” līdz 2010.gada 3.ceturkšľa 

beigām ar ERAF atbalstu ir renovētas 10 sociālās dzīvojamās mājas – Tukumā, Ilūkstē, 

Valmierā, Cēsīs, Balvos, Ogrē, Liepājā, Jelgavā, Saldū un Pūres pagastā; noslēgti vēl 38 

līgumi un apstiprināti 7 projekti par sociālo dzīvojamo māju renovāciju. Pagaidām vēl nav 

sasniegts 2013.gada mērķis – izveidot 73 energoefektīvas sociālās mājas. Pārskata periodā 

tika noslēgti līgumi par 15 projektu īstenošanu.   

Kā galvenos projektu īstenošanu kavējošos faktorus mājokļu energoefektivitātes uzlabošanas 

jomā var minēt problēmas iepirkumu jomā, tehnisko projektu izstrādes zemo kvalitāti, kas 

rezultējas ar papilddarbiem, kuri savukārt netiek saskaľoti, kā arī problēmas ar kredīta 

saľemšanu un būvniecības darbu izpildes termiľa pagarināšanu. Lai popularizētu Latvijā 

mājokļu siltināšanu un ieguvumus šo māju iedzīvotājiem, nākamajā periodā tiks turpināta 

informācijas kampaľa sadarbībā ar pašvaldībām un reģionālajiem masu medijiem un 

renovācijas tirgus attīstībā ieinteresētiem partneriem.  

Pasākuma „Kultūrvides sociālekonomiskā ietekme” ietvaros noslēgti 2 līgumi par 

daudzfunkcionālo centru izveidi Cēsīs un Rēzeknē, 2011.gadā plānots noslēgt vēl vienu 

līgumu par centra izveidi Liepājā (līguma slēgšana kavējas, jo nav nodrošināts projekta 

pašvaldības budţeta finansējums 9,5 milj. latu apmērā). Centru darbība reģionos nodrošinās 

kvalitatīvas un daudzveidīgas kultūrvides pieejamību, veicinās reģionālo konkurētspēju, tā 

ekonomisko attīstību un pievilcību. Kultūras ministrijas pārziľā esošajās aktivitātēs 

„Sociālekonomiski nozīmīgu kultūrvēstursikā mantojuma objektu atjaunošana” un „Atbalsts 

kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un to 

sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā” notiek iesniegto projektu vērtēšana un to 

plāno pabeigt attiecīgi 2011.gada sākumā un 2010.gada beigās. 

„Vides infrastruktūras un videi draudzīgas enerģētikas veicināšana” 

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

dabas aizsardzības infrastruktūru, kā arī paaugstina energoefektivitāti un atjaunojamo 
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energoresursu izmantošanu centralizētās siltumapgādes pakalpojumos. Prioritāte tiek īstenota, 

investējot vides, enerģijas raţošanas un apgādes infrastruktūrā.  

Līdz š.g. septembrim ir apstiprināti 113 projekti par 228,5 milj. latu jeb 48,5%, kā arī ir 

noslēgti 107 līgumi par 194,4 milj. latu jeb 41,2% un finansējuma saľēmējiem izmaksāti 

128,1 milj. latu jeb 27,2% no prioritātei pieejamā ES fondu finansējuma. 

2010.gada 3.ceturksnī prioritātes ietvaros sasniegtais progress līgumu slēgšanā un maksājumu 

finansējumu saľēmējiem veikšanā ir salīdzinoši neliels - 13 milj. latu jeb 2,7% un 10,5 milj. 

latu jeb 2,3% attiecīgi, savukārt projektu apstiprināšanā progress ir lielāks  32,1 milj. latu jeb 

6,8%.  

Projektu apstiprināšanas progress galvenokārt sasniegts uz aktivitāšu „Ūdenssaimniecības 

infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000” un „Dalītās 

atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība” rēķina, savukārt līgumu slēgšana veikta 

aktivitāšu „Infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās”, „Atjaunojamo energoresursu 

izmantojošu koģenerācijas elektrostaciju attīstība” un „Pasākumi centralizētās siltumapgādes 

sistēmu efektivitātes paaugstināšanai”, kā arī apakšaktivitātes „Dalītās atkritumu 

apsaimniekošanas sistēmas attīstība” ietvaros. Būtiski atzīmēt arī, ka 2010.gada 3.ceturksnī 

beidzās trīs projektu iesniegumu atlases konkursi ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības 

un reģionālās atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstības jomās, kuru rezultātā plānota 

jaunu līgumu slēgšana, ar mērķi nodrošināt ūdensapgādes un notekūdeľu savākšanas un 

attīrīšanas kvalitātes uzlabošanu un pakalpojumu pieejamības paplašināšanu, kā arī izveidot 

ilgtspējīgu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu. 

Finansējums galvenokārt izmaksāts aktivitāšu „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība 

aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000” un „Atjaunojamo energoresursu 

izmantojošu koģenerācijas elektrostaciju attīstība”, kā arī apakšativitātes „Reģionālu 

atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība” projektu ietvaros. 

Kā galvenos projektu īstenošanu kavējošos faktorus var minēt izmaksu samazināšanos 

būvniecības tirgū un  iepirkumu konkursa rezultātā iesniegtās sūdzības. 

Vienlaikus atzīmējama 2010.gada 3.ceturkšľa beigās divu projektu iesniegumu atlases 

konkursu uzsākšana normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācijas un dalītās 

atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstības jomās.   

Savukārt aktivitātes, kas vērsta uz atjaunojamos energoresursus izmantojošas koģenerācijas 

elektrostacijas būvniecību un esošo katlumāju pārbūvi par atjaunojamos energoresursus 

izmantojošu koģenerācijas stacijām, ietvaros līdz 2010.gada 3.ceturksnim tika noslēgti 10 

līgumi (pārskata periodā tika noslēgti 4 līgumi) un uzsākta projektu īstenošana. 

„Policentriska attīstība” 

Prioritātes mērķis ir veicināt valsts policentrisku attīstību, sniedzot atbalstu pilsētvides un 

pilsētreģionu konkurētspējas, pieejamības un pievilcības faktoru attīstībai saskaľā ar 

integrētām pašvaldību attīstības programmām.  
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Prioritātes ietvaros līdz š.g. 30.septembrim ir apstiprināts 41 projekts par 86.milj. latu jeb 

44,6% no prioritātei pieejamā ES fondu finansējuma, noslēgti līgumi par 41 projekta 

īstenošanu 77 milj. latu apmērā jeb 39,9% no ES fondu finansējuma un finansējuma 

saľēmējiem ir izmaksāti 47 milj. jeb 24,4% no ES fondu finansējuma.     

Prioritātes ietvaros apmierinoši vērtējams progress projektu apstiprināšanā - š.g. 3.ceturksnī 

palielinājums par ES fonda finansējumu 5 milj. latu apmērā jeb 2,6% no prioritātei pieejamā 

ES fondu finansējuma. Pārskata periodā noslēgto līgumu summa ir samazinājusies par 4 milj. 

latu (samazinājuma cēlonis: izdevumu samazināšanās, līgumu laušana) un finansējuma 

saľēmējiem tika izmaksāts 4,3 milj. latu jeb 2,2,% no prioritātei pieejamā ES fondu 

finansējuma, kas ir salīdzinoši mazāk nekā sākotnēji plānots.  

Prioritātes ietvaros galvenie projektu īstenošanu kavējošie faktori ir problēmas iepirkumu 

jomā, būvniecības darbu izpildes termiľa pagarināšana, finansējuma saľēmēju 

līdzfinansējuma nepietiekamība, līdz ar to tika lauzti līgumi.  

Aktivitātē „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana 

līdzsvarotai valsts attīstībai” līdz 2010.gada 3.ceturksnim tika pabeigti 6 projekti (pārskata 

periodā tika pabeigti 2 projekti), un noslēgti līgumi vēl par 35 projektiem.  

Saskaľā ar š.g. 30.septembra Ministru kabineta ārkārtas sēdē un š.g. 21. oktobra Valsts 

sekretāru sanāksmē pieľemto aktivitātei 2010.gadam tika pārdalīti papildu 18 milj. no 

aktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojuma attīstība”. Papildu piešķirtais 

finansējums galvenokārt ir paredzēts avansa maksājumiem.   

Aktivitātē, kas ir vērsta uz Rīgas pilsētas ilgtspējīgu attīstību, pārskata periodā tika pieteikts 

viens projekts. Nākamajā pārskata periodā ir plānots saľemt vēl vienu projekta pieteikumu, 

noslēgt līgumus un uzsākt projektu īstenošanu.    

„Tehniskā palīdzība” 

Informācija par prioritāšu „Tehniskā palīdzība ERAF ieviešanai” un „Tehniskā palīdzība KF 

ieviešanai” ieviešanu sniegta ziľojuma 3.6.sadaļā „Tehniskās palīdzības aktivitāšu 

īstenošana”. 

3.4. Finanšu vadības instrumentu ieviešana 

Eiropas Sociālais fonds 

Ar ESF atbalstu tiek sniegts atbalsts uzľēmējdarbības un pašnodarbinātības veicināšanai – 

programmas „Atbalsts uzľēmējdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai” ietvaros ar Latvijas 

Hipotēku un zemes bankas (turpmāk – LHZB) starpniecību potenciālajiem komersantiem un 

pašnodarbinātajiem, kā arī jaundibinātajiem komersantiem tiek sniegts komplekss atbalsts 

konsultāciju, apmācību un finanšu atbalsta veidā.  

Kopējais atbalsta programmas finansējums ir 23,0 milj. latu – 12,2 milj. latu ESF 

finansējums, 2,1 milj. latu valsts budţeta finansējums un 8,7 milj. latu ir LHZB papildu 

līdzfinansējums. 17,5 milj. latu paredzēti aizdevumu nodrošināšanai, 3,4 milj. latu grantu 

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

darbības nodrošināšanai.  
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Projekta ietvaros atbalsts tiek sniegts jaunizveidotiem un līdz 3 gadu veciem  uzľēmumiem, 

kuru biznesa plāni nepārsniedz 60 tūkst. latu. Kopumā programmas ietvaros plānots sniegt 

konsultācijas 1200 potenciālajiem komersantiem, apmācības 900 potenciālajiem 

komersantiem un sniegt finansiālu atbalstu 600 jaunajiem komersantiem. Programma tiek 

īstenota no 21.08.2009. līdz 30.06.2015. 

Līdz 2010.gada 30.septembrim parakstītas vairāk nekā 900 vienošanās par dalību programmā, 

apmācīti vairāk nekā 400 cilvēki un iesniegti 340 biznesa plāni. Vidējais aizdevuma apjoms ir 

14,7 tūkst. latu, kas skaidrojams ar atbalsta programmas nosacījumiem – aizdevumiem līdz 

17,5 tūkst. latu nav aizdevuma nodrošinājuma prasību, turklāt jaunie uzľēmēji, uzsākot 

uzľēmējdarbību, dod priekšroku nelieliem aizdevumiem, tādējādi mazinot risku iespējamās 

neveiksmes gadījumā. 

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

pašnodarbinātības uzsākšanai” ietvaros” 

 Kopējais 

finansējums 

(LVL) 

Apstiprināti projekti Noslēgti līgumi 

Skaits Kopējais 

finansējums 

(LVL) 

Skaits Kopējais 

finansējums 

(LVL) 

Aizdevumi 17 480 000 193 2 796704 

168 

2422 497 

Granti 3 360 000 181 843992 735 332 

Kopā  20 840 000 374 3 640 696 168 3 157 829 

 

Uz 2010.gada 30.septembri projekta ietvaros konsultēto un apmācīto personu skaits sasniedzis 

aptuveni 63% no plānotā apjoma, šī rādītāja izpildes progress vērtējams pozitīvi, savukārt 

izsniegto aizdevumu un grantu apjoms uz pārskata perioda beigām atpaliek no plānotā – 

atbalstīto  komersantu skaits sastāda 29,3% no projekta ietvaros plānotā kopējā apjoma, 

turklāt ľemot vērā, ka aizdevumu summas ir mazākas par plānoto, aizdevumos izsniegti 

aptuveni 14% no projektā aizdevumiem paredzētā finansējuma.  LHZB plāno pasākumus, kas 

veicinātu programmas finansējuma apguvi, piemēram, tiek plānots stimulēt mikrouzľēmumu 

iesaistīšanos atbalsta programmā, aizdevumiem līdz 5 000 latiem neprasot uzľēmuma 

līdzfinansējumu, kā arī tiek plānots paplašināt arī grantu saľēmēja mērķa grupu.  

Kopumā atbalsta programmas ietvaros 40% no sniegtā atbalsta tikuši virzīti raţošanas nozares 

jaunajiem komersantiem, 26% tirdzniecības nozarei, 12% ēdināšanas nozarei, 10% veselības 

aprūpes jomai (zobārstniecība, ārstu privātprakses), 6% pakalpojumiem un 6% citām 

nozarēm.  

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

savukārt Rīgas reģionā atbalsta saľēmēju skaits ir lielāks nekā pārējos reģionos, kas 

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

potenciālo komersantu puses par programmas piedāvātajām iespējām.  
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Grafiks Nr.8 „Aktivitātes  „Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai” 

ietvaros īstenoto projektu reģionālais sadalījums 

 

Lai veicinātu potenciālo atbalsta saľēmēju informēšanu, LHZB organizē publikāciju 

sagatavošanu reģionālajos plašsaziľas līdzekļos, organizē izbraukumu sesijas (tikšanās ar 

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

raidījumos ir nodrošināta informācijas sniegšana par programmas piedāvātajām iespējām. 

 

Eiropas Reģionālās attīstības fonds 

Finansējuma pieejamības nodrošināšanai uzľēmumiem tika izveidoti sekojoši finanšu 

instrumenti ERAF ietvaros: 

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

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

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

līdzfinansējums ir 44,6 milj. latu, kā rezultātā maziem un vidējiem komersantiem 

(turpmāk - MVK) pieejami kopsummā 108,9 milj. latu aizdevumu un pašu kapitāla 

investīciju veidā.  (skat. grafiku Nr.9.) 

Ļoti lēnais Ieguldījuma fonda ieviešanas process nesekmē ātru un efektīvu ES fondu 

finansējuma iepludināšanu ekonomikā, kā arī rada risku neapgūt Ieguldījuma fondam 

novirzīto ES fondu finansējumu pilnā apmērā. Vadošā iestāde nav apmierināta ar 

Eiropas Investīciju fonda darba rezultātiem, par ko arī informēta ERAF uzraudzības 

apakškomiteja š.g. 24.septembrī, kā arī plānots jautājumu par situāciju un iespējamiem 

uzlabojumiem skatīt š.g. oktobra beigās Ieguldījumu fonda uzraudzības padomē. 
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Grafiks Nr.9 „Finanšu apguves progress aktivitātes „Ieguldījumu fonds investīcijām 

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

instrumentos” ietvaros” 

 

2) „Garantijas komersantu konkurētspējas uzlabošanai” finanšu instrumenta ietvaros 

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

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

ietvaros vairumā garantiju tiek izsniegtas komersantiem, kuri darbojas raţošanas 

sektorā. Līdz š.g. 30.septembrim ir apstiprināti 746 projekti par 71,3 milj. latu ES 

fondu finansējuma un noslēgti 450 līgumi par 56,5 milj. latu. 

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

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

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

apstiprināti 45 projekti par 2,5 milj. latiem un noslēgti 30 līgumi par 1,6 milj. latiem.  

Sīkāku informāciju par finansējuma apguvi skat. tabulā Nr.2. 

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

uzlabošanai” ietvaros” 

 Kopējais 

finansējums 

(LVL) 

Apstiprināti projekti Noslēgti līgumi 

Skaits Kopējais 

finansējums 

(LVL) 

Skaits Kopējais 

finansējums 

(LVL) 

Konkurētspējas 

garantijas 
40 544 547 746 71295065 450 56535695 

Eksporta 

garantijas 
20 000 000 45 2510377 30 1561879 
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* Kopējā finansējumā MVK netiek norādītas EIF vadības izmaksas 
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3) „Aizdevumi komersantu konkurētspējas uzlabošanai” nodrošina aizdevumu izsniegšanu 

komersantiem. Līdz š.g. 30.septembrim ir noslēgti 30 aizdevumu līgumi par kopējo summu 

26,8 milj. latu. 

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

uzlabošanai” ietvaros” 

 Kopējais 

finansējums 

(LVL) 

Apstiprināti  

projekti 

Noslēgti līgumi 

Skaits Kopējais 

finansējums 

(LVL) 

Skaits Kopējais 

finansējums 

(LVL) 

Aizdevumi 58 500 000 44 50 318 408 30 26772183 

 

3.5. Lielo projektu īstenošana 

No sākotnēji darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” ietvaros paredzētajiem 16 

lielajiem projektiem plānots ieviest tikai 7 lielos projektus. Ľemot vērā izmaiľas gan ES 

normatīvajos aktos, gan nacionālajos plānošanas dokumentos, atsevišķu lielo projektu 

īstenošana tika atcelta, kā arī daţi lielie projekti vides sektorā turpmāk tiks īstenoti kā mazie 

projekti.  

No 7 plānotajiem lielajiem projektiem, Finanšu ministrija EK ir nosūtījusi visu plānoto 

projektu iesniegumus. Saskaľā ar aktuālākajiem EK datiem Latvija ir vienīgā dalībvalsts, kura 

EK apstiprināšanai ir iesniegusi visu plānoto lielo projektu iesniegumus (skatīt pielikumu Nr. 

6 „2007.-2013.gada plānošanas perioda Lielo projektu iesniegumi (PI)”). Lai nodrošinātu 

paātrinātu lielā projekta „Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no 

pilsētas centra” iesnieguma un projekta „Infrastruktūras attīstība starptautiskajā lidostā 

„Rīga”” iesnieguma kvalitātes izvērtēšanu EK, vadošā iestāde ir lūgusi EK dienestus uzsākt 

izvērtēšanas procedūru, ľemot vērā konsultantu sagatavoto informāciju par šo projektu 

ietekmi uz Rīgas pilsētas un tās aglomerācijas transporta plūsmas mobilitāti. Saskaľā ar EK 

dienestu nostāju, šo projektu izvērtēšana pēc būtības EK varēs sākties tikai tad, kad būs 

izstrādāts un Ministru kabinetā apstiprināts Rīgas un Pierīgas mobilitātes plāns. Pēc Satiksmes 

ministrijas sniegtās informācijas šī plānošanas dokumenta izstrādi paredzēts pabeigt līdz 

2010.gada beigām.  

Pārskata periodā vadošā iestāde ir lūgusi EK dienestus pēc iespējas ātrāk sagatavot un 

apstiprināt EK lēmumus diviem projektiem „Vēsturiski piesārľoto vietu „Inčukalna sērskābā 

gudrona dīķi” sanācijas darbi” un „Rīgas piepilsētas dzelzceļa pasaţieru pārvadājumu 

sistēmas modernizācija un dīzeļvilcienu ritošā sastāva atjaunošana”, kuru kvalitātes 

izvērtēšanas procedūra EK ir noslēgusies, vai ir tuvu noslēgumam. Pārējos 3 projektus no 

Eiropas Komisijā iesniegtajiem lielajiem projektiem Eiropas Komisija ir apstiprinājusi. 

Sīkāku informāciju par katru no lielajiem projektiem iespējams atrast mājas lapā 

www.esfondi.lv sadaļā „ES fondu projekti”. 
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Lai nodrošinātu savlaicīgu pieejamo KF līdzekļu apguvi, visos 7 projektos ir izsludinātas 

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

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

E 22 posma Rīga (Tīnūţi) – Koknese būvniecība” norisinās fiziskie būvniecības darbi 

projektu īstenošanas vietās. Tāpat, lai nodrošinātu apgrozāmo līdzekļu pieejamību projektu 

īstenotājiem, š.g. 30.septembrī Ministru kabinets lēma par valsts budţeta līdzekļu piešķiršanu 

avansa maksājumu veikšanai projektiem „Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu 

pārcelšanai no pilsētas centra” iesnieguma un projekta „Infrastruktūras attīstība starptautiskajā 

lidostā „Rīga”. 

 

3.6. Tehniskās palīdzības aktivitāšu īstenošana 

Vislielākie izdevumi ES fondu tehniskās palīdzības projektu ietvaros ir bijuši tādās izdevumu 

pozīcijās kā „ierēdľu un darbinieku atlīdzība” (t.sk. piemaksas un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas), ir sastāda ap 70% no kopējā finansējuma izlietojuma un  

„pakalpojumi”, kas ir ap 15% no kopējā finansējuma izlietojuma. Pārējās izdevumu pozīcijās 

„pamatkapitāla veidošana”, „informācija un publicitāte” (publicitāte plašsaziľas līdzekļos, 

reprezentācijas materiāli, izdoti bukleti u.c. informācijas nesēji, organizēti semināri un 

konferences), „komandējumi un dienesta braucieni” „telpu noma”, „izvērtējumi un pētījumi” 

(daţāda veida izvērtējumi un pētījumi, kas saistīti ar ES fondu ieviešanu Latvijā) kā arī citi 

izdevumi (krājumi, materiāli, energoresursi, preces un inventārs, ko neuzskaita ekonomiskās 

klasifikācijas kodā 5000, ES fondu vadības informācijas sistēmas attīstība un sasaiste ar citām 

informācijas sistēmām, dalība citu institūciju organizētajos semināros, apmācībās, 

konferencēs) veiktie izdevumi ir sadalījušies vienmērīgi robeţās 2% - 4% no kopējā 

finansējuma izlietojuma. 

Pārskata periodā ES fondu tehniskās palīdzības projektu ietvaros ir konstatēti neatbilstoši 

veikti izdevumi 1 229,71 lata apmērā, kas sadalās šādi: 

 Izglītības un zinātnes ministrija (projekta Nr.VSID/TP/CFLA/08/05/018) - 718,74 

lati; 

 Valsts reģionālās attīstības aģentūra (projekta Nr.VSID/TP/CFLA/08/12/015) – 

380,93 lati; 

 Latvijas investīciju un attīstības aģentūra (projekta Nr.VSID/TP/CFLA/08/18/016) 

– 130,04 lati.  

No 2008.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 30.septembrim ES fondu tehniskās palīdzības 

projektu ietvaros kopā ir konstatēti neatbilstoši veikti izdevumi 205 202,01 lata apmērā no 

kuriem lielāko daļu, kas ir 106 122,50 lati jeb 51,71% no kopējās neatbilstoši veikto 

izdevumu summas ir: 

 Izglītības un zinātnes ministrija (projekta Nr.VSID/TP/CFLA/08/05/018) – 56 

745,09 lati; 
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 Latvijas investīciju un attīstības aģentūra (projekta Nr.VSID/TP/CFLA/08/03/001) 

– 49 377,41 lats. 

Šī gada 21.septembra Ministru kabineta sēdē tika apstiprināti grozījumi 2007.gada 

18.decembra Ministru kabineta noteikumos Nr.918 „Noteikumi par darbības programmas 

"Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.6.1.1.aktivitāti "Programmas vadības un 

atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības programmas "Uzľēmējdarbība un inovācijas" 

papildinājuma 2.4.1.1.aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", 

darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.7.1.1.aktivitāti 

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

vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana"”. Ar šiem grozījumiem tika paredzētas vairākas 

būtiskas izmaiľas ES fondu tehniskās palīdzības ieviešanas sistēmā: 

1. ľemot vērā nepietiekošo ES fondu projektu ietvaros veikto publisko iepirkumu 

pārbauţu veikšanu tiks stiprināta Iepirkuma uzraudzības biroja cilvēkresursu 

kapacitāte atbilstoši normatīvajos aktos noteikto iepirkumu pārbauţu funkciju 

efektīvai veikšanai. Tā kā lielākā daļa neatbilstoši veikto izdevumu projektos veidojas 

saistībā ar neatbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām veiktām iepirkuma 

procedūrām, nepieciešams nodrošināt ES fondu projektu īstenotāju konsultēšanu par 

jautājumiem, kas saistīti ar publisko iepirkumu ES fondu projektu ietvaros. Ľemot 

vērā iepriekš minēto, Iepirkuma uzraudzības birojam tiks nodrošināta iespēja saľemt 

ES fondu tehniskās palīdzības finansējumu; 

2. lai nodrošinātu visiem saprotamu ES fondu ieviešanas sistēmu, kas veicinātu efektīvu 

ES fondu finansējuma apguvi, kopumā ir nepieciešams nodrošināt iespēju par ES 

fondu tehniskās palīdzības finansējumu apmācīt sociālos partnerus par daţādiem ar ES 

fondu ieviešanu saistītiem jautājumiem, tādā veidā veicinot sociālo partneru izpratni 

par ES fondu ieviešanas sistēmu. Ľemot vērā iepriekš minēto, Valsts kancelejas ES 

fondu tehniskās palīdzības projekta ietvaros turpmāk varēs apmācīt ne tikai ES fondu 

vadībā iesaistīto institūciju ierēdľus un darbiniekus, bet arī uzraudzības komitejā 

pārstāvētās nevalstiskās organizācijas un sociālos partnerus; 

3. lai celtu ES fondu tehniskās palīdzības projektu vadības kvalitāti un izvairītos no 

nākotnē iespējamajiem potenciālajiem neatbilstoši veiktiem maksājumiem projektu 

ietvaros, paredzēts, ka turpmāk projekta vadības atlīdzības izmaksas būs attiecināmas, 

ja tās radušās uz uzľēmuma līguma pamata;  

4. lai nodrošinātu efektīvu, caurspīdīgu un lietderīgu tehniskās palīdzības finansējuma 

izlietojumu paredzēts, ka turpmāk reprezentatīvo materiālu izdevumu iegāde būs 

atbalstāma tikai centralizēta iepirkuma ietvaros, par kura virzību lēmumu pieľem 

Finanšu ministrija.  
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4. ES fondu apguves salīdzinājums starp jaunajām ES 

dalībvalstīm  

Latvija operatīvi un efektīvi apguvusi ES fondu līdzekļus, salīdzinoši ar pārējām ES 

dalībvalstīm Latvija atrodas 6.vietā, skat. grafiku Nr.10. 

Salīdzinot apguvi fondu griezumā, Latvija atrodas pirmajā vietā pēc Eiropas Komisijas 

veiktajiem maksājumiem Eiropas Sociālā fonda ietvaros. 

Grafiks Nr.10 „Latvija salīdzinājumā ar citām ES dalībvalstīm”
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5. 2004.-2006.gada plānošanas perioda Kohēzijas 

fonda apguve   

Kohēzijas fonda finanšu apguve 

2004.-2006.plānošanas perioda KF projektu īstenošana norisinās līdz 2010.gada 

31.decembrim. Līdz šim laika periodam visos projektos būvdarbiem jābūt pabeigtiem, kā arī  

projektu ietvaros veiktiem visiem attiecināmajiem izdevumiem (skat. grafiku Nr.11)  

Līdz š.g. 30.septembrim finansējuma saľēmējiem ir izmaksāti 388,2 milj. latu jeb 77,7% no 

KF finansējuma. Eiropas Komisijā deklarēti 410,9 milj. latu jeb 82,3% no KF finansējuma. 

No Eiropas Komisijas saľemti 395,7 milj. latu jeb 79,2% no KF finansējuma. 

Grafiks Nr.11 „2004.-2006.gada plānošanas perioda Kohēzijas fonda apguve (pilnā finanšu 

plūsma) līdz pārskata perioda beigām uz 30.09.2010.; milj. LVL, % no uzņemtajām 

saistībām”  

 

Kohēzijas fonda projektu ieviešana 

2000.-2006.plānošanas periodā kopumā tiek īstenoti 46 liela mēroga projekti par kopējo KF 

finansējumu 499,5 milj. latu. Līdz 2010.gada 30.jūnijam pabeigts 31 KF projekts, no tiem 11 

satiksmes nozarē, 19 vides nozarē un viens tehniskās palīdzības projekts Finanšu ministrijā.  

No 31 pabeigtā projekta, 27 noslēguma dokumenti izvērtēšanai ir iesniegti Eiropas Komisijā. 

Pārskata periodā noslēguma dokumenti izvērtēšanai Finanšu ministrijā iesniegti projektiem 

„Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, II kārta” un „Slieţu ceļu atjaunošana Austrumu-

Rietumu dzelzceļa koridora posmos Latvijā”. Savukārt turpinājās projektu „Bīstamo 

atkritumu apsaimniekošanas sistēma Latvijā I kārta” un „Ūdenssaimniecības attīstība 

Daugavpilī II kārta” noslēguma dokumentu saskaľošana ar Vides ministriju un Finanšu 

ministriju. Šo divu projektu noslēguma dokumentus Eiropas Komisijā plānots iesniegt līdz 

š.g. novembra beigām. 

Eiropas Komisija noslēguma dokumentus ir apstiprinājusi 19 projektiem, atlikušo 8 projektu 

noslēguma dokumenti tiek izvērtēti Eiropas Komisijā.  
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Pārējo 15 projektu (8 satiksmes nozares un 7 vides nozares) ieviešana ir jāpabeidz līdz 

2010.gada 31.decembrim. 2010.gada laikā plānots slēgt un noslēguma dokumentus 

izskatīšanai uz Eiropas Komisiju nosūtīt 3 vides nozares un 2 satiksmes nozares projektiem, 

savukārt atlikušo 10 projektu noslēgumu dokumentu izvērtēšana un nosūtīšana Eiropas 

Komisijai plānota 2011.gadā. 

Kohēzijas fonda projekti ar augstu ieviešanas risku 

Finanšu ministrija iepriekš ziľoja, ka projektā „Ventspils siltumapgādes sistēmas attīstība” 

iesaistītajām pusēm Stadtwerke Flensburg, kas ir projekta stratēģiskais investors, un Ventspils 

pilsētas domei ilgstoši nav izdevies rast kopīgu risinājumu nepieciešamā līdzfinansējuma 

piesaistīšanai. Ľemot vērā, ka projekta beigu datums ir 2010.gada 30.novembris un projektā, 

kopš tā apstiprināšanas nav norisinājušies fiziskie darbi, kā arī to, ka Eiropas Komisijā 

vairakkārt ir norādījusi, ka projekta beigu termiľa pagarināšana nav iespējama līdz 2012.gada 

beigām, kas būtu optimālais fizisko darbu pabeigšanas un attiecināmo izdevumu apguves 

datums, Finanšu ministrija š.g. 19.septembrī ir iesniegusi Ministru kabinetā informatīvo 

ziľojumu „Par 2004.-2006.gada plānošanas perioda Eiropas Savienības Kohēzijas fonda 

projekta Nr.2005/LV/16/CPE/001 „Ventspils siltumapgādes sistēmas attīstība” īstenošanas 

pārtraukšanu.” Š.g. 26.oktobrī Ministru kabinets lēma par projekta pārtraukšanu. Saskaľā ar 

Ministru kabineta sēdes protokllēmumu tiks pārtraukta projekta īstenošana un uzsākta KF 

līdzekļu atgūšana no SIA „Ventspils ENERGO”. 

Neskatoties, ka projektā „Vilcienu kustības vadības sistēmas modernizācija” valsts akciju 

sabiedrība „Latvijas Dzelzceļš” ir ieguldījusi lielu darbu, lai pārvarētu problēmas un 

nodrošinātu pirmo, rekonstruēto staciju nodošanu ekspluatācijā, vēl joprojām intensīvs darbs 

ir jāiegulda līdz gada beigām, lai projekta ietvaros būtu iespējams apgūt visu piešķirto KF 

finansējumu. Lai gan projekta ieviešanas termiľš ir 2010.gada 31.decembris, ľemot vērā 

projekta sareţģītības pakāpi, tā īstenošana tiks turpināta arī 2011.gadā. Lai tiktu nodrošināti 

visi nepieciešamie drošības pasākumi (saistībā ar pasaţieru un kravu pārvadājumiem), 

2011.gadā galvenokārt paredzēti darbi saistībā ar izstrādātās sistēmas testēšanu un 

pieľemšanu ekspluatācijā tajās rekonstruētajās stacijās, kurās to nebūs iespējams izdarīt līdz 

2010.gada beigām. Finanšu ministrija š.g. 12.oktobrī ir nosūtījusi Eiropas Komisijai 

grozījumu priekšlikumus projekta finanšu memorandā un š.g. 28.oktobrī ieplānojusi augsta 

līmeľa sarunas ar Eiropas Komisijas pārstāvjiem, lai runātu par projekta beigu termiľa 

pagarināšanu. 
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6. Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības 

divpusējā finanšu instrumentu apguve 

6.1. 2004.-2009.gada plānošanas periods 

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

bija pieejams no 2004.gada 1.maija līdz 2009.gada 30.aprīlim (5 gadu saistību periods), 

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

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

pieejamā granta, tomēr līdz 2010.gada 3.ceturkšľa beigām Granta līgumu summa ir 

samazinājusies līdz 99,5% no pieejamā granta, jo vienā projektā donorvalstis piemēroja 

finanšu korekciju par iepirkumu procedūru pārkāpšanu, savukārt viens no finansējuma 

saľēmējiem 2009.gada 10.decembrī atteicās ieviest apstiprināto projektu. Tomēr šo 

finansējumu vairs nebija iespējams izmantot citiem projektiem, jo saskaľā ar donorvalstu 

nosacījumiem visas pārdales starp projektiem bija veicamas līdz 2008.gada 31.oktobrim. 

Tiek ieviestas šādas aktivitātes: 

 66 individuālie projekti, no kuriem līdz 2010.gada 3.ceturkšľa beigām 10 ir pabeigti 

un trijiem  no tiem donorvalstis ir jau apstiprinājušas Projekta noslēguma pārskatu; 

 6 grantu shēmas (Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un sabiedrības integrācija, 

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

fonds un Īstermiľa ekspertu fonds). 2008.gada novembrī ir noslēdzies Projektu 

sagatavošanas fonds un donorvalstis ir aptiprinājušas arī Grantu shēmas noslēguma 

pārskatu; 

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

veicināšana un Pārrobeţu sadarbība). VPP programmas ietvaros apakšprojektu 

ieviešanas pieļaujamais termiľš pagarināts no 2010.gada 31.decembra līdz 2011.gada 

31.martam, jo IZM un TM nevarēja nodrošināt 2 apakšprojektu savlaicīguieviešanu. 

Tā kā maksimāli pieļaujamais VPP programmas ieviešanas termiľš ir 2011.gada 

30.aprīlis, tad LIAA kā apsaimniekotājs ir uzľēmies risku veikt pagarināto 

apakšprojektu gala pārskatu apstiprināšanu un noslēguma maksājuma izmaksāšanu 1 

mēneša laikā no to pabeigšanas. 

Līdz 2010.gada 3.ceturkšľa beigām atmaksas Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 

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

instrumenti) finansējuma saľēmējiem ir 18,5 milj. latu jeb 52,1% no finanšu instrumentu 

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

par 3,9 milj. latu jeb 10,9%. 
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Grafiks Nr.12 „No donorvalstīm atgūtais EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu finansējums uz 

30.09.2010.salīdzinājumā ar 30.06.2010., milj. LVL” 

 

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

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

donorvalstīm saľemtā informācija par EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu līdzekļu apguvi 

liecina, ka uz pārskata perioda beigām saskaľā ar procentuālajiem apguves rādītājiem Latvija 

ieľem 6 vietu no 15 saľēmējvalstīm. Jāľem vērā, ka trim saľēmējvalstīm (Igaunija, kas ieľem 

1.vietu; Slovēnija - 3.vieta; Kipra - 4.vieta), kuras Latviju apsteidz, bija tiesības rīkot tikai 

vienu atklāto konkursu un naudu apgūt viena gada ietvaros, jo šīm valstīm piešķirtā 

EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu summa bija salīdzinoši neliela, savukārt Latvijai obligāti 

bija jāizsludina vismaz 2 atklātie individuālo projektu konkursi, kas prasa laikietilpīgas 

procedūras un rada daţādus citus sareţģījumus, un palēnina ieviešanas gaitu. Salīdzinājumam 

- Lietuva uz pārskata perioda beigām ieľem tikai 11.vietu apguves rādītājos, savukārt 2.vietā 

ir Čehija. 

Pamatojoties uz finansējumu saľēmēju Projektu īstenošanas plānos, kas ir Granta līgumu 

neatľemama sastāvdaļa, 2010.gadā plānotajiem maksājumiem (finanšu instrumentu 

finansējums un nacionālais līdzfinansējums) līdz 2010.gada 30.septembrim no donorvaltīm 

plānots  atgūt  12,81milj. latu. 2010.gada 3.ceturksnī izpilde gandrīz atbilst plānotajam  - 96 

% (skat. grafiku Nr.13). 
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Grafiks Nr.13 „EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu faktiskāsatmaksas no donorvalstīm pret 

plānotajām 2010.gada ceturkšņu griezumā; milj. LVL” 

 

6.2. 2009.-2014.gada plānošanas periods 

2009.–2014.gada plānošanas perioda uzsākšana tika aizkavēta donorvalstu līmenī, jo bija 

sareţģījumi līgumu noslēgšanā starp ES un Norvēģijas Karalisti par Norvēģijas finanšu 

instrumenta 2009.–2014.gada periodam un Eiropas Savienību un Īslandi, Lihtenšteinas 

Firstisti un Norvēģijas karalisti par EEZ finanšu instrumenta 2009.–2014.gada periodam. 

Minēto līgumu noslēgšana aizkavējās par gadu un trīs mēnešiem, jo no daţām ES 

dalībvalstīm bija iebildumi par EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu finansējuma sadali starp 

saľēmējvalstīm. Attiecīgos līgumus parakstīja tikai 2010.gada 28.jūlijā.  

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

jāatskaita donorvalstu administratīvās izmaksas un izmaksas, kas paredzētas partnerību 

veidošanas iespēju veicināšanai ar donorvalstu institūcijām. Finansējuma apmērs ir par 13,48 

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

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

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

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

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

sadarbības veicināšana. 

Pēc iepriekš minēto līgumu noslēgšanas starp Eiropas Savienību un donorvalstīm ar katru 

EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu saľēmējvalsti (t.sk., Latviju) donorvalstis individuāli 

noslēgs saprašanās memorandus, kuru ietvaros būs jāpanāk vienošanās par EEZ/Norvēģijas 

finanšu instrumentu ieviešanas mehānismu, kā arī par konkrētām prioritātēm, kuras 

dalībvalsts izvēlēsies nodonorvalstu piedāvātā prioritāšu saraksta. Lai sagatavotu Latvijas 
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pozīciju sarunām ar donorvalstīm par saprašanās memorandu noslēgšanu, Finanšu ministrija 

izstrādāja informatīvo ziľojumu „Par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un 

Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta plānošanas perioda no 2009. līdz 

2014.gadam prioritātēm”, kurš tika apstiprināts 2010.gada 28.septembra Ministru kabineta 

sēdē. 
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7. Latvijas-Šveices sadarbības programmas finanšu 

apguve 

Šveices programmas finansējums Latvijai ir pieejams no 2007.gada 14.jūnija līdz 2012.gada 

14.jūnijam (5 gadu saistību periods), paredzot iespēju īstenot projektus un līdz ar to arī apgūt 

piešķirto finansējumu līdz 2017.gada 14.jūnijam. Šveices programmas ietvaros Latvijai 

kopumā ir pieejami 56,88 milj. Šveices franku jeb 29,69 milj. latu. Līdz pārskata perioda 

beigām Šveices kompetentās iestādes ir apstiprinājušas 3 individuālos projektus, 2 grantu 

shēmas, 1 tehniskās palīdzības/projektu sagatavošanas fonda projektu par kopējo finansējumu 

32,68 milj. Šveices franku jeb 17,06 milj.latu (57,45% no kopējā pieejamā finansējuma), kā 

arī 3 projektu izklāstus par kopējo finansējumu 17,5 milj. Šveices franku jeb 9,14 milj.latu 

(31% no kopējā pieejamā finansējuma). Šveices programmas ietvaros projekta izklāsta 

apstiprināšana ir uzskatāma par „pirmā līmeľa” projekta apstiprināšanas posmu, savukārt, 

nākamais posms, pēc Šveices kompetento iestāţu pozitīva lēmuma saľemšanas, ir projekta 

gala iesnieguma izstrāde. 

Līdz 2010.gada 3.ceturkšľa beigām atmaksas Latvijas un Šveices sadarbības programmas 

(turpmāk – Šveices programma) finansējuma saľēmējiem ir 1,58 milj. latu (2,98 milj. Šveices 

franku) (kurss uz 2010.gada 5.oktobri – 0,522) jeb 5,24% no Šveices programmas kopējā 

finansējuma (skat. grafiku Nr.14). Salīdzinoši ar iepriekšējo ceturksni atmaksas palielinājušās 

par 1,51 milj. latu (2,84 milj. Šveices franku) jeb 5 %. 

Grafiks Nr.14 „No Šveices atgūtais Šveices programmas finansējums uz 

30.09.2010.salīdzinājumā ar 30.06.2010., milj. CHF*” 

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

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

apguves rādītāji vēl nav lieli. No donorvalsts saľemtā informācija liecina, ka Latvija ieľem 

1.vietu no 3 Baltijas valstīm Šveices programmas līdzekļu apguves ziľā. 
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Līdz 2010.gada 3.ceturkšľa beigām ir noslēgti 6 no 10 paredzētajiem Projektu līgumiem 

Latvijas Republikas un Šveices starpā. Atlikušos 4 līgumus ir paredzēts noslēgt un uzsākt 

šādu projektu ieviešanu 2011.gadā: 

 „Vēsturiski piesārľoto vietu sanācija – Sarkandaugavas teritorijā” (2010.gada 21.septembrī 

Šveice apstiprināja otro izpētes projektu, kura ietvaros plānoto pasākumu īstenošana ir 

nepieciešama projekta „Vēsturiski piesārľoto vietu sanācija – Sarkandaugavas teritorijā” 

uzsākšanai. Otro izpētes projektu plānots pabeigt līdz 2011.gada jūnijam); 

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

zinātnes ministrija iesniedza Finanšu ministrijā 2010.gada 30.septembrī); 

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

gala iesniegumu Izglītības un zinātnes ministrija plāno iesniegt Finanšu ministrijā 

2010.gada 4.ceturksnī); 

 „Mikrokreditēšanas programma” (projekta izklāstu Finanšu ministrija plāno iesniegt 

Šveicei 2010.gada 4.ceturksnī). 

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

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

projektā paredzēto 110 autobusu iegādi. 2010.gada 29. un 30.septembrī trīs pašvaldības – 

Grobiľa, Talsi un Madona – saľēma pirmos autobusus skolēnu pārvadāšanai. Skolēnu 

autobusi tiks piegādāti pašvaldībām pa daļām līdz 2010.gada nogalei. 

Projekta „Tiesu modernizācija Latvijā” ietvaros izsludinātais iepirkums „Video konferences 

un ierakstu iekārtu piegāde, uzstādīšana un uzturēšana tiesu un ieslodzījuma vietu 

vajadzībām” noslēdzās bez rezultātiem, jo Iepirkuma uzraudzības birojs atzina iesniegto 

sūdzību par pamatotu un aizliedza projekta ieviesējam slēgt līgumu, līdz ar to ievērojami 

aizkavēsies projekta aktivitāšu īstenošana un naudas līdzekļu savlaicīga apgūšana. Iepirkuma 

ietvaros plānots iegādāties un uzstādīt 81 videokonferenču iekārtu visās tiesu sēţu zālēs (41 

tiesas zālēs un Augstākā tiesas zālē) un visās ieslodzījuma vietās (12 vietas), kā arī 295 audio 

ierakstu iekārtas, kuras paredzētas visām tiesu sēţu zālēm. Iepirkumu plānots izsludināt 

atkārtoti līdz 2010.gada nogalei, pēc iepirkuma dokumentācijas precizēšanas un saskaľošanas 

ar Šveici.  

Grantu shēmā „NVO fonds” 2010.gada septembrī noslēdzās gala apakšprojektu iesniegumu 

(otrās kārtas) konkurss, kurā tika iesniegti 110 iesniegumi.  Apakšprojektu iesniegumu 

vērtēšana noslēgsies 2010.gada novembrī un apakšprojektu ieviešana plānota ar 2011.gadu.  

Stipendiju fonda ietvaros 2010.gada 1.septembrī tika izsludināts pirmais stipendiju konkurss 

doktorantiem un jaunajiem zinātniekiem. Tas noslēgsies 2010.gada 1.novembrī, turpmāk 

tādus paredzēts izsludināt reizi gadā, septembrī, līdz pat 2014. gadam. 

Pamatojoties uz finansējumu saľēmēju projektu ietvaros 2010.gada budţetā plānotajiem 

maksājumiem (Šveices programmas finansējums un nacionālais līdzfinansējums) līdz 

2010.gada 30.septembrim plānots  iztērēt 2,48 milj. latu. 2010.gada 3.ceturksnī izpilde 

gandrīz atbilst plānotajam  - 98% (skat. grafiku Nr.15). 
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Grafiks Nr.15 „Šveices programmas faktiskā apguve pret plānoto 2010.gada ceturkšņu 

griezumā; milj. LVL” 

 

 

  



 

FMzino_111110_ES_fondi; Informatīvais ziľojums par ārvalstu finanšu resursu (ES struktūrfondu un Kohēzijas 

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

Latvijas–Šveices sadarbības programmas) apguvi līdz 2010.gada 30.septembrim 

47 

8. Neatbilstoši veikti izdevumi ES fondu projektu 

ietvaros 

8.1. 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondi 

2007.-2013.gada plānošanas periodā līdz 2010.gada 30.septembrim konstatēto neatbilstoši 

veikto izdevumu kopējā summa ir 2,44 milj. latu jeb 0,34% no kopējā finansējuma 

saľēmējiem izmaksātā publiskā finansējuma. Neatbilstoši veikto izdevumu apjomi pēc 

finansējuma avotiem sadalās šādi: 

- 0,12 milj. latu valsts budţeta finansējums; 

- 2,28 milj. latu ES fondu finansējums; 

- 36 tūkst. latu  cits publiskais finansējums.  

No visiem konstatētajiem neatbilstoši veiktajiem izdevumiem lielākā daļa  - 1,95 milj. latu jeb 

82,78% no kopējās neatbilstoši veikto izdevumu summas konstatēti darbības programmas 

„Infrastruktūra un pakalpojumi” ietvaros.  

Neatbilstoši veiktie izdevumi kopumā atgūti 2,37 milj. latu jeb 97,14% apmērā no neatbilstoši 

veikto izdevumu kopējās summas. 

Pārskata periodā neatbilstoši veikto izdevumu summa ir 0,35 milj. latu, no kuriem lielākā daļa 

– 0.29 milj. latu jau atgūti. 

Pēc finansējuma saľēmēju veidiem līdz pārskata perioda beigām lielākais neatbilstību apjoms 

ir konstatēts pašvaldību īstenotajos projektos, proti neatbilstību apjoms pret izmaksāto 

finansējumu ir 3,86%, kas pārsniedz pieļaujamo būtiskuma līmeni (2%). Nākamajā vietā ir 

komersanti, kuru neatbilstību apjoms ir 0,62%, tālāk nevalstiskās organizācijas ar 0,29% un 

valsts iestādes ar 0,29%.  

Šobrīd kopumā Latvijā konstatēto ES fondu neatbilstību apjoms pret izmaksāto finansējumu 

nesasniedz kritisko līmeni 2% (EK noteikto) apmērā. 

Eiropas Sociālais fonds 

Pārskata periodā ESF ietvaros konstatētas 12 neatbilstības valsts pārvaldes iestāţu īstenotajos 

projektos par kopējo summu 3,3 tūkst. latu (0,03% no kopējā finansējuma saľēmējiem 

izmaksātā publiskā finansējuma), tajā skaitā ESF finansējums 2,6 tūkst. latu un valsts budţeta 

finansējums 0,7 tūkstoši latu. Neatbilstoši veikto izdevumu summas ir nelielas, lielākās 

neatbilstoši veikto izdevumu summas ir konstatētas Nodarbinātības valsts aģentūras 

īstenotajos projektos – kopējā publiskā neatbilstoši veikto izdevumu summa Nodarbinātības 

valsts aģentūras īstenotajos projektos ir 2,3 tūkst. latu. Kopumā valsts pārvaldes iestāţu 

neatbilstoši veiktie izdevumi pārskata periodā ir 2,5 tūkstoši latu jeb 78,3% no kopējās 

publiskās neatbilstoši veikto izdevumu summas, sociālo partneru īstenotajos projektos 

neatbilstoši veiktie izdevumi sastāda 0,7 tūkstoši latu jeb 20,9% no kopējās neatbilstoši veikto 

izdevumu summas un plānošanas reģionu neatbilstoši veiktie izdevumi sastāda 28,5 lati jeb 

0,8% no kopējās publiskās neatbilstoši veikto izdevumu summas. Visi pārskata periodā 
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neatbilstoši veiktie izdevumi atgūti, veicot ieturējumus no kārtējiem maksājumu 

pieprasījumiem projektos. 

Kopumā līdz 2010.gada 30.septembrim neatbilstoši veikti izdevumi ir 123,0  tūkst. latu 

apmērā jeb 0,096% no kopējā finansējuma saľēmējiem izmaksātā publiskā finansējuma. 

Lielākās neatbilstoši veikto izdevumu summas konstatētas Labklājības ministrijas pārziľā 

esošajās aktivitātēs – kopējie publiskie neatbilstoši veiktie izdevumi 68,9 tūkst. latu, tehniskās 

palīdzības aktivitātēs - 34 tūkst. latu un Ekonomikas ministrijas pārziľā esošajās aktivitātēs –

19,2 tūkst. latu. Līdz 2010.gada 30.septembrim par atgūtiem uzskatāmi 103,8 tūkst. latu jeb 

84,4% no kopējās neatbilstoši veikto izdevumu summas, atgūto izdevumu summu veido 

ieturējumi no kārtējiem maksājumiem tiešo vai pastarpināto balsts pārvaldes iestāţu, 

atvasinātu publisku personu vai citu valsts iestāţu īstenotajos projektos.   

Eiropas Reģionālās attīstības fonds 

ERAF darbības programmas „Uzľēmējdarbība un inovācijas” ietvaros līdz 2010.gada 

30.septembrim konstatēto neatbilstoši veikto izdevumu summa ir 0,3 milj. latu (0,1% no 

kopējā finansējuma saľēmējiem izmaksātā publiskā finansējuma), un no tiem lielākā daļa jeb 

72,0% konstatēti 2010.gada 3.ceturksnī. Neatbilstoši veiktie izdevumi radušies galvenokārt 

Ekonomikas ministrijas aktivitāšu projektos, un galvenais neatbilstību rašanās iemesls ir tas, 

ka finansējuma saľēmējs neveic saimniecisko darbību. No kopējās neatbilstoši veikto 

izdevumu summas 0,2 milj. latu jeb 85,7% ir atgūti, veicot ieturējumus no kārtējiem 

maksājumu pieprasījumiem projektos.  

Pārskata periodā darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” ietvaros konstatētas 

vairākas neatbilstības par kopējo summu 51,6 tūkst. latu (0,032% no kopējā finansējuma 

saľēmējiem izmaksātā publiskā finansējuma), no kurām vislielākā neatbilstību daļa 23,6 

tūkst. latu apmērā konstatēta Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas pārziľā 

esošajās aktivitātēs (detalizēta informācija 4.pielikumā „Informācija par neatbilstoši veiktiem 

izdevumiem un atgūtiem neatbilstoši veiktiem izdevumiem uz 30.09.2010”). No pārskata 

periodā konstatētajām neatbilstībām tikai 710 lati jeb 1% no kopējās neatbilstoši veikto 

izdevumu summas ir valsts budţeta iestāţu – Izglītības un zinātnes ministrijas un Valsts 

reģionālās attīstības aģentūras īstenotajos projektos, savukārt pašvaldību un to iestāţu 

īstenotajos projektos neatbilstoši veiktie izdevumi ir 34,7 tūkst. latu apmērā jeb 67,3% no 

kopējiem neatbilstoši veiktajiem izdevumiem. 

Kopumā no plānošanas perioda sākuma līdz š.g. 30.septembrim konstatēto neatbilstoši veikto 

izdevumu summa ir 1,9 milj. latu (1.22% no kopējā finansējuma saľēmējiem izmaksātā 

publiskā finansējuma). Pārsvarā neatbilstoši veiktie izdevumi radušies iepirkumu procedūru 

pārkāpumu, iepirkumu procedūru pārkāpumu, kā arī faktiski veikto darbu apjomu neatbilstību 

aktivitāšu īstenošanas nosacījumiem vai projekta saskaľotajai tāmei dēļ. Lielākā daļa 

identificēto neatbilstoši veikto izdevumi tiek ieturēta no kārtējā vai nākošā maksājuma 

finansējuma saľēmējiem. 

Kohēzijas fonds 

Pārskata periodā KF ietvaros konstatētas vairākas neatbilstības par kopējo summu 65,4 tūkst. 

latu (0,029% no kopējā finansējuma saľēmējiem izmaksātā publiskā finansējuma) (detalizēta 
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informācija 4.pielikumā „Informācija par neatbilstoši veiktiem izdevumiem un atgūtiem 

neatbilstoši veiktiem izdevumiem uz 30.09.2010”), savukārt kopumā no plānošanas perioda 

sākuma līdz š.g. 30.septembrim konstatēto neatbilstoši veikto izdevumu summa ir 70,5 tūkst. 

latu (0,031% no kopējā publiskā finansējuma). No pārskata periodā konstatētajām 

neatbilstībām tikai 55 lati ir valsts budţeta iestāţu īstenotajos projektos, savukārt pašvaldību 

un to iestāţu īstenotajos projektos neatbilstoši veikto izdevumu summa sastāda 65,4 tūkst. latu 

jeb 99,9% no kopējiem neatbilstoši veiktajiem izdevumiem. Līdzīgi kā ERAF aktivitātēs 

pārsvarā neatbilstoši veiktie izdevumi radušies iepirkumu procedūru pārkāpumu, kā arī 

faktiski veikto darbu apjomu neatbilstību aktivitāšu īstenošanas nosacījumiem vai projekta 

saskaľotajai tāmei dēļ. Lielākā daļa identificēto neatbilstoši veikto izdevumi tiek ieturēta no 

kārtējā vai nākošā maksājuma finansējuma saľēmējiem. 

8.2. 2004.-2006.gada plānošanas perioda Eiropas Savienības 

struktūrfondi 

Iepriekšējā plānošanas perioda struktūrfondu noslēguma dokumenti tika iesniegti Eiropas 

Komisijā š.g. jūnijā un pilna informācija par plānošanas periodā veiktajām neatbilstībām tika 

iekļauta informatīvajā ziľojumā par ES fondu apguvi 2010.gada 2.ceturksnī (izskatīts 

Ministru kabineta 2010.g. 24.augusta sēdē). Šajā un turpmākajos MK ziľojumos Finanšu 

ministrija ziľos tikai par jaunatklātiem neatbilstību gadījumiem.  

Pārskata periodā neatbilstoši veikti izdevumi konstatēti tikai ESF ietvaros 0,01 milj. latu 

apmērā. Papildus tam tikuši konstatēti vairāki finansējuma saľēmēju maksātnespēju gadījumi, 

tomēr paredzams, ka tas neietekmēs ES fondu apguvi un valsts budţetu, jo saskaľā ar ES 

fondu regulējumu bankrotu gadījumā izlietotais finansējums nav jāatmaksā Eiropas Komisijai 

(izľemot, ja pirms bankrota notikusi cita veida neatbilstība).    

Pārskata perioda ietvaros projektu pēcpārbaudēs konstatēti 4 neatbilstību gadījumi aktivitāšu 

„Motivācijas programmas līdzdalībai apmācībās”, „Pētījumu veicināšana par sociāli atstumto 

grupu stāvokli darba tirgū” un „Tehniskā palīdzība nevalstisko organizāciju un pašvaldības 

kapacitātes stiprināšanā ESF pasākumu ieviešanai” ietvaros, projektu finansējuma saľēmēji ir 

nodibinājumi un biedrības. 2010.gada 3.ceturksnī konstatēto neatbilstoši veikto izdevumu 

summa ir 0,01 milj. latu jeb 0,002% no kopējā publiskā finansējuma, tajā skaitā 0,008 milj. 

latu ESF finansējuma un 0,002 milj. latu valsts budţeta finansējums (skat. 4.pielikumu 

„Informācija par neatbilstoši veiktiem izdevumiem un atgūtiem neatbilstoši veiktiem 

izdevumiem uz 30.09.2010, latos (neieskaitot maksātnespējas gadījumus”). Pārskata periodā 

konstatētie neatbilstoši veiktie izdevumi vēl nav atgūti.  

Pārskata periodā ESF  aktivitātes „Nodarbināto pārkvalifikācijas un kvalifikācijas 

paaugstināšanas veicināšana” un apakšaktivitātes „Darba prakšu vietu nodrošināšana 

jauniešiem bezdarbniekiem” ietvaros ierosināti 2 jauni maksātnespējas gadījumi, un šajos 

projektos veikti maksājumi 58,6 tūkst. latu apmērā (tajā skaitā ESF finansējums 37,7 tūkst. 

latu apmērā un valsts budţeta finansējums 20,9 tūkst. latu apmērā). Līdz 2010.gada 

30.septembrim ESF līdzfinansēto projektu, kuros konstatēta uzľēmuma maksātnespēja vai 

bankrots, kopējā finansējuma summas apjoms ir 858,5 tūkstoši latu.  
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Pārskata periodā Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (turpmāk – ELVGF) 

ietvaros nav konstatēti neatbilstoši veikti izdevumi, tomēr jānorāda, ka  no kopējās plānošanas 

periodā konstatētās neatbilstību summas (1,2 milj. latu jeb 1,2% no kopējā publiskā 

finansējuma t.sk. 0,8 milj. latu ELVGF finansējums un 0,4 milj. latu valsts budţeta 

finansējums) par atgūtiem uzskatāms 0,1 milj. latu. Neatbilstoši veiktie izdevumi nav atgūti 

galvenokārt tāpēc, ka finansējuma saľēmēji pēc neatbilstību konstatēšanas īstenotajos 

projektos tika pasludināti par maksātnespējīgiem.  

Arī Zivsaimniecības vadības instrumenta ietvaros pārskata periodā saskaľā ar ES fondu 

vadošās iestādes rīcībā esošo informāciju, netika konstatēti neatbilstoši veiktie izdevumi. 

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

ir 0,4 milj. latu jeb 1.3% no kopējā publiskā finansējuma (tajā skaitā 0,3 milj. latu 

Zivsaimniecības vadības finansēšanas instrumenta (turpmāk – ZVFI) finansējums un 0,1 milj. 

latu valsts budţeta finansējums). No kopējās neatbilstību summas par atgūtiem uzskatāmi 0,1 

milj. latu. Detalizētu informāciju skat. 4.pielikumā „Informācija par neatbilstoši veiktiem 

izdevumiem un atgūtiem neatbilstoši veiktiem izdevumiem uz 30.09.2010. 

8.3. Kohēzijas fonds - 2004.-2006.gada plānošanas periods 

Veicot KF projektu noslēguma dokumentu auditu, Eiropas Komisijas dienesti pieciem 

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

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

apsaimniekošana Austrumlatgales reģionā” un „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana 

Dienvidlatgales reģionā”) ir identificējuši projektos noslēgtajos līgumos grozījumus par 

papildu darbiem, pakalpojumiem un piegādēm, kuri pēc Eiropas Komisijas dienestu 

uzskatiem nav veikti atbilstoši publisko iepirkumu tiesiskajam regulējumam, kā rezultātā tika 

aprēķinātas finanšu korekcijas 25% apmērā no iepirkto papildu darbu, pakalpojumu un 

piegāţu līguma summas. 

Ľemot vērā, ka Latvijas iestādēm ir atšķirīgs viedoklis un tās nepiekrīt Eiropas Komisijas 

pozīcijai un uzskata, ka papildu darbu iepirkšana ir veikta atbilstoši publisko iepirkumu 

tiesiskajam regulējumam, š.g. 1.jūlijā Eiropas Komisijā notika uzklausīšanas sanāksme par 

četriem KF projektiem, lai vienotos ar Eiropas Komisijas dienestiem par finanšu korekciju 

atcelšanu vai samazināšanu (skat. tabulu Nr.5).  

Uzklausīšanas sanāksmes laikā, nebrīdinot iepriekš Latvijas iestādes, Eiropas Komisijas 

dienesti mainīja savu pozīciju un atsevišķos gadījumos mainīja finanšu korekcijas apjomu no 

25% līdz 100%. Izvērtējot Eiropas Komisijas dienestu konstatētos trūkumus un izdarītos 

secinājumus, Latvijas atbildīgās iestādes uzskata, ka finanšu korekcijas piemērošana un 

atsevišķos gadījumos pat palielināšana ir nepamatota vai nav samērojama ar iespējamo 

pārkāpumu. Detalizēti argumenti finanšu korekcijas nepiemērošanai katrā no zemāk 

minētajiem projektiem norādīti 2010.gada 15.jūnija Ministru kabineta sēdē apstiprinātajā 

pozīcijā „Par 2010. gada 1.jūlijā saskaľā ar Padomes Regulas (EK) Nr.1164/1994 (ar 

grozījumiem) II pielikuma H panta pirmā punkta 2.daļu paredzēto uzklausīšanas procedūru ar 

Eiropas Komisijas dienestiem par aprēķināto finanšu korekciju četros Kohēzijas fonda 

projektos”.  
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Tabula Nr.5 „Neatbilstoši veiktie izdevumi Kohēzijas fonda 2004.-2006.gada plānošanas 

perioda projektos, par kuriem ir notikušas uzklausīšanas sanāksmes EK” 

Nr.p.k. Projekta 

nosaukums 
Sākotnēji 

ierosinātā 

finanšu 

korekcija 

LVL 

Finanšu 

korekcija 

pēc 

01.07.2010. 

sanāksmes 

LVL 

Projekta 

kopējie 

attiecināmie 

izdevumi LVL 

Korekcijas apjoms 

pēc 

01.07.2010.sanāksmes 

no kopējiem 

attiecināmajiem 

projekta izdevumiem 

% 

1.         Ūdens apgādes un 

kanalizācijas 

pakalpojumu 

attīstība Rīgā 

652 

696.10 

2 610 

784.42 

21 085 492.11 12.3% 

2.         Ūdens apgādes un 

kanalizācijas 

attīstība Jelgavā 

274 

272.92 

274 

272.92 

12 066 834.41 2.27% 

4.         Jūrmalas 

ūdenssaimniecības 

attīstība 

109 

566.94 

109 

566.95 

10 078 769.89 1.08% 

5.         Sadzīves 

atkritumu 

apsaimniekošana 

Austrumlatgales 

reģionā 

58 

292.51 

58 292.51 4 097 451.84 1.42% 

KOPĀ 1 094 

828.47 

3 052 

916.80 

47 328 548.25 6.45% 

Pārskata periodā vadošā iestāde sadarbībā ar Vides ministriju ir sagatavojusi papildu 

argumentus un juridisko pamatojumu finanšu korekciju nepiemērošanai, kurš š.g. 

16.septembrī tika nosūtīts Eiropas Komisijas dienestiem izvērtēšanai. No Eiropas Komisijas ir 

saľemta informācija, ka atkārtota uzklausīšanas sanāksme notiks š.g. 29.novembrī.  

Arī 2009.gada 29.oktobrī Latvijas atbildīgo institūciju pārstāvji piedalījās Eiropas Komisijas 

rīkotajā uzklausīšanas sanāksmē, kurā izteica savus argumentus attiecībā uz piemēroto finanšu 

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

Dienvidlatgales reģionā”. Uzklausīšanas sanāksmes laikā ar Eiropas Komisijas dienestiem 

tika panākta vienošanās, ka finanšu korekcija tiek samazināta līdz 76,5 tūkst. latu. Lai arī pēc 

uzklausīšanas sanāksmes Eiropas Komisijas piemērotā finanšu korekcija ir ievērojami 

samazināta, Latvijas iestādes joprojām uzskata, ka tā ir nepamatota. Attiecīgi korekcija tika 

samazināta no 732,3 tūkst. latu uz 76,5 tūkst. latu jeb par 89,6%. Latvijas atbildīgās iestādes 

uzskata, ka panāktais rezultāts ir vērtējams kā labs. Pārskata periodā Eiropas Komisija ir 

informējusi, ka plāno piemērot 76,5 tūkst. latu lielu korekciju šī projekta ietvaros. Latvijas 

iestādes joprojām nepiekrīt finanšu korekcijai un ierosinās Eiropas Komisijas dienestiem š.g. 

29.novembra uzklausīšanas sanāksmes laikā vēlreiz pārskatīt piemērotās korekcijas apjomu.  
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8.4. EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu ietvaros konstatētās 

neatbilstības un neattiecināmie izdevumi 

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

30.septembrim ir konstatētas divas neatbilstības. Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un 

Valsts kase iepriekš minētajā periodā par neattiecināmiem izdevumiem ir atzinušas un 

samazinājušas projektu starpposma pārskatos iekļautos izdevumus kopumā 198,6 tūkst. latu 

apmērā jeb 0,56% no EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu ietvaros pieejamā kopējā publiskā 

finansējuma, t.sk.: 

Finansējuma 

saľēmējs 

Kumulatīvi no 01.01.2007. līdz 30.09.2010. t. sk., 2010.gada 3.ceturksnī 

Kopsumma Donorvalstugrants 
Nacionālais 

finansējums 
Kopsumma Donorvalstugrants 

Nacionālais 

finansējums 

Tiešās vai 

pastarpinātās 

valsts pārvaldes 

iestādes* 

100860,12 85804,47 15055,65 7 240,32 6 154,28 1 086,04 

Atvasinātās 

publiskās 

personas vai 

citas valsts 

iestādes 

89 273,95 75 069,68 14 204,27 3 573,21 2 897,79 675,42 

NVO un 

privātais sektors 
8446,11 4816,39 3629,72 871,3 705,31 166,52 

 Kopā 198580,18 165690,54 32889,64 11685,36 9757,38 1927,98 

*100% valsts budžeta priekšfinansējums – dotācija 

Kopējā kumulatīvā konstatēto neatbilstību un neattiecināmo izdevumu summa atbildīgo 

ministriju griezumā ir atspoguļota šī ziľojuma 4.pielikumā, savukārt šī ziľojuma 5.pielikumā 

atspoguļota informācija par 2010.gada 3.ceturknī konstatētajām neatbilstībām un 

neattiecināmiem izdevumiem tiešo vai pastarpināto valsts pārvaldes iestāţu, atvasināto 

publisko personu vai citu valsts iestāţu īstenotajos projektos.    

Izdevumi tika atzīti par neattiecināmiem lielākoties šādu iemeslu dēļ: izdevumi ir pretrunā ar 

projektu īstenošanu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, neatbilstošs administratīvo 

izdevumu (t.sk. atalgojumu) aprēķins, finansējuma saľēmēju pieļautās aprēķinu kļūdas, kā arī 

pārkāpumi iepirkumu procedūrās. 

Sākot ar pirmo projektu īstenošanas uzsākšanu 2009.gada janvārī līdz 2010.gada 

30.septembrim Latvijas un Šveices sadarbības programmas ietvaros neattiecināmie izdevumi 

un neatbilstības nav konstatētas. 
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9. ES fondu ieviešanas sistēmas pilnveidošana un 

administratīvā sloga mazināšana 

Šā gada 3.ceturksnī ir paveikti šādi pasākumi ar mērķi mazināt administratīvo slogu un 

veicināt ES fondu apguvi: 

1) Veikti grozījumi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības 

likumā 

2010.gada 9.augustā Saeima apstiprināja grozījumus Eiropas Savienības struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda vadības likumā, kuru mērķis ir pilnveidot tiesisko regulējumu attiecībā uz 

informācijas par ES fondu projektiem pieejamību, ja projekta iesniedzējs ir tiešās valsts 

pārvaldes iestāde. Atbilstoši minētā likuma grozījumiem šobrīd tiešās valsts pārvaldes un 

Sabiedrības integrācijas fonda (kā sadarbības iestādes) projekta iesnieguma lieta, izľemot 

projekta budţeta kopsavilkumu, tai skaitā, indikatīvo projekta izmaksu plānu, ir 

vispārpieejama informācija Informācijas atklātības likumā noteiktajā apjomā un kārtībā pēc 

ES fonda projektu iesniegumu iesniegšanas beigu datuma. Tādējādi interesenti var pieprasīt 

informāciju par minētajiem projektu iesniegumiem jau vērtēšanas procesā. Turklāt 

informāciju var saľemt gandrīz par visu projekta iesnieguma kopumā. Līdz šim 

vispārpieejama bija tikai daļa no projekta iesniegumā ietvertās informācijas (finansējuma 

saľēmējs, projekta nosaukums, finansējuma apmērs, plānošanas dokumentā paredzētā 

aktivitāte, projekta īstenošanas vieta, projekta kopsavilkums) un tikai pēc lēmuma 

pieľemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu.  

2) Izstrādāti ieteikumi atbildīgo iestāžu un sadarbības iestāžu izstrādāto līgumu un 

vienošanos par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu 

īstenošanu sagatavošanai 

2010.gada jūlijā vadošā iestāde izvērtēja atbildīgo iestāţu un sadarbības iestāţu izstrādātos 

līgumus un vienošanās (turpmāk – līgumi) par ES fondu projektu īstenošanu, lai konstatētu, 

vai līgumos nav iekļautas tādas prasības, kas pēc būtības ir liekas un tikai rada administratīvo 

slogu finansējuma saľēmējiem. Pamatojoties uz izdarītajiem secinājumiem, vadošā iestāde 

izstrādāja ieteikumus līgumu sagatavošanai, aicinot atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes 

neiekļaut līgumos tādas prasības kā, piemēram, iesniegt daţādus plānus pirms līguma 

noslēgšanas, obligātu zīmoga nospiedumu, kur tas nav nepieciešams, ne tikai finansējuma 

saľēmēja atbildīgās amatpersonas, bet arī citu amatpersonu parakstus. Bez tam vadošā iestāde 

aicina nepārrakstīt normatīvo aktu normas, jo tie samērā bieţi tiek grozīti un var radīt 

neizpratni par piemērojamām normām, kā arī  veicināt elektronisko komunikāciju starp 

līgumslēdzējiem, t.i., starp atbildīgo iestādi vai sadarbības iestādi un finansējuma saľēmēju. 

3) Pilnveidota neatbilstību atklāšanas un ziņošanas sistēma 

2010.gada 10.augustā apstiprināti Ministru kabineta noteikumi Nr.740 „Kārtība, kādā ziľo par 

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, 
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pieľem lēmumu par piešķirtā finansējuma izlietojumu un atgūst neatbilstošos izdevumus”, kā 

rezultātā: 

- Atvieglota neatbilstoši veikto izdevumu ziľošanas kārtība Eiropas Komisijai, 

izmantojot Eiropas Komisijas izveidotu datu bāzi. Iepriekš informācija par neatbilstoši 

veiktajiem izdevumiem Eiropas Komisijā tika iesniegta tikai papīra formātā.  

- Samazināts neatbilstību administrēšanas slogs – ja neatbilstoši veiktos izdevumus nav 

iespējams ieturēt saskaľā ar no projekta kārtējā vai nākamā maksājuma un vienam 

projektam vienas neatbilstības gadījumā neatbilstoši veikto izdevumu summa 

nepārsniedz 85 latus (iepriekš 50 latus), neatbilstoši veiktos izdevumus var norakstīt 

izdevumos; 

- Tiek rīkotas regulāras ceturkšľa sanāksmes par konstatēto neatbilstību gadījumiem ar 

ES fondu vadībā iesaistītajām institūcijām, lai novērstu daţādu sankciju piemērošanu, 

vienkāršotu un paātrinātu lēmumu pieľemšanu un informācijas apmaiľu.  

Līdz ar jauno neatbilstību ziľošanas sistēmu ir ievērojami samazināts administratīvais slogs 

neatbilstību administrēšanā gan finansējuma saľēmējiem, gan arī ES fondu vadībā 

iesaistītajām institūcijām.  

Papildus, lai atvieglotu neatbilstību atklāšanas un ziľošanas sistēmu šā gada 3.ceturksnī 

notika intensīvas darbs pie  „Vadlīnijas ziľošanai par ES fondu ieviešanā konstatētajām 

neatbilstībām un neatbilstoši veikto  izdevumu atgūšanu  2007.-2013.gada plānošanas 

periodā” aktualizēšanas un pilnveidošanas. Vadlīniju mērķis ir nodrošināt vienotu izpratni par 

ES fondu projektos konstatēto neatbilstību definīciju, klasifikāciju, rašanos, veidiem, 

ziľošanu par konstatētajām neatbilstībām, neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu, kā arī 

informācijas uzkrāšanu ES fondu vadības informācijas sistēmā.  

Turpmāk plānotie pasākumi 2010.gada 4.ceturksnī 

Papildus jau paveiktajiem pasākumiem, Finanšu ministrija plāno arī 2010.gada 4.ceturksnī 

turpināt aktīvu darbu, lai ES fondu vadības un kontroles sistēma un procesi būtu vēl 

efektīvāki, lai finansējuma saľēmēji praksē izjustu tās „draudzīgumu”, vienlaikus izpildot 

visas ES prasības un novērstu iespējamos neattiecināmo izdevumu riskus. Šo mērķu izpildei ir 

plānots īstenot šādus pasākumus: 

1) Pilnveidot un uzlabot ES fondu iepirkumu uzraudzības sistēmu, īstenojot šādus 

pasākumus: 

1.1. Iepirkumu pirmspārbauţu intensitātes palielināšana 

Ľemot vērā, ka lielākā daļa no finanšu korekcijām, kuras tiek ierosinātas ES fondu projektu 

pirmspārbauţu laikā ir saistītas ar pārkāpumiem iepirkuma procesa jomā, Finanšu ministrija ir 

izstrādājusi priekšlikumu ES fondu iepirkumu pirmspārbauţu intensitātes palielināšanai, kā 

arī uzsākusi tā ieviešanu. Plānots, ka turpmāk, papildus Iepirkumu uzraudzības biroja 

veiktajām iepirkumu pirmspārbaudēm, atbildīgās un sadarbības iestādes veiks iepirkumu 

pirmspārbaudes valsts budţeta iestāţu projektiem. Šīs izmaiľas plānots iestrādāt Ministru 

kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.419 „Kārtība, kādā Eiropas Savienības 
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struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas 

dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu”. Savlaicīga kļūdu atklāšana iepirkumu 

procedūrās mazinās negatīvo ietekmi uz valsts budţetu, jo lielākais skaits pārkāpumu ir tieši 

publiskā sektora realizētajos projektos.   

1.2. Kontroles mehānisma noteikšana pasūtītāja finansētiem projektiem  

Lai noteiktu kontroles mehānismu ES fondu iepirkumiem, kas veikti saskaľā ar Ministru 

kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumiem Nr.65 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un 

tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem” (turpmāk MK noteikumi Nr.65), 

plānots veikts grozījumus šajos noteikumos, nosakot: 

- pienākumu Iepirkumu uzraudzības birojam sniegt atzinumu atbildīgajām iestādēm un 

sadarbības iestādēm par konkrētu iepirkumu problemātiskiem gadījumiem, ja tās 

nespēj ar atbilstošu kompetenci pieľemt lēmumu par veikto izdevumu neattiecināšanu; 

- „interešu konflikta” jēdzienu, kas būtiski paplašina līdzšinējā regulējumā iekļauto 

definīciju par saistītajām personām; 

- piegādātāju izslēgšanas noteikumu, kas atbilst Publisko iepirkumu likumā ietvertajiem 

nosacījumiem, kuri paredz izslēgt no iepirkuma procedūras piegādātājus, kuri, 

iespējams, darbojas ēnu ekonomikā; 

- strīdus izskatīšanas kārtību, paredzot piegādātājam tiesības iesniegt iesniegumu 

attiecīgajā atbildīgajā iestādē vai sadarbības iestādē, ja tas uzskata, ka finansējuma 

saľēmējs ir pārkāpis līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru. 

Līdz ar grozījumiem MK noteikumos Nr.65 tiks ieviests efektīvāks lēmumu apstrīdēšanas 

mehānisms iepirkumiem nekā tas ir pašreiz, tai skaitā nodrošinot atzinumu sniegšanu, kā arī 

sūdzību izskatīšanu iespējamo pārkāpumu gadījumos. Tādējādi tiks nodrošināta publisko 

resursu efektīva, pārredzama izmantošana, atbilstoša uzraudzīšana, kā arī pasākumu 

nodrošināšana, lai novērstu pārkāpumu un krāpšanas gadījumus nepieciešamības gadījumā 

saucot pie atbildības, lai atgūtu nepareizi izmaksātos līdzekļus, kas ir katras Eiropas 

Savienības dalībvalsts uzdevums.  

2) Apstiprināt Ministru kabineta noteikumu projektu „Kārtība, kādā paredzami valsts 

budžeta līdzekļi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto 

projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas 

sagatavošanas kārtība 

2010.gada oktobrī plānots apstiprināt jaunā redakcijā Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija 

noteikumus Nr.418 „Kārtība, kādā paredzami valsts budţeta līdzekļi Eiropas Savienības fonda 

līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas 

sagatavošanas kārtība” (noteikumu projekts nosūtīts izskatīšanai Ministru kabineta komitejā 

2010.gada 20.septembrī). Minētais Ministru kabineta noteikumu projekts paredz: 

- būtiski atvieglot izdevumu deklarāciju sagatavošanas kārtību – ja līdzšinēji izdevumu 

deklarācijas sagatavoja atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde, turpmāk šo funkciju paredzēts 
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uzticēt sertifikācijas iestādei. Tādējādi tiks paātrināta izdevumu deklarāciju sagatavošana un 

iesniegšana Eiropas Komisijā; 

- finansējuma saľēmējiem iespēju, ievērojot noteiktos nosacījumus, sagatavot maksājuma 

pieprasījumu un saľemt Eiropas Savienības finansējuma atmaksu eiro; 

- iespēju maksājumu pieprasījumu pārbaudes veikt izlases veidā. 

Vienkāršošanas un administratīvo šķēršļu samazināšanas ietekme: 

 paātrināta maksājumu plūsma projektos; 

 finansējuma saľēmējam iespēja ātrāk uzsākt projektu un ātrāk saľemt Eiropas 

Savienības atmaksu pilnā apmērā (ar novērstu valūtas kursa risku) par projektā 

ieguldīto finansējumu; 

 finansējuma saľēmējam ir mazāks finanšu un kontroles slogs; 

 optimizēta administrējoši iestāţu funkciju pildīšana; 

 veicināta iespēja saľemt lielāku komercbanku atsaucību, finansiālu atbakstu ES fondu 

projektu īstenošanai. 
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10. Secinājumi un turpmākā rīcība 

Aizvadītajā ceturksnī panākta būtiska vienošanās ar ES fondu vadībā iesaistītajām ministrijām 

par 100% budţeta izpildi ES fondu projektu īstenošanai 2010.gadā. 

 

Analizējot ES fondu apguvi pa darbības programmām, secināms, ka kopējais apguves 

progress darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” ietvaros pārskata perioda 

ietvaros vērtējams salīdzinoši pozitīvi, īpaši nodarbinātības veicināšanas un izglītības jomā. 

Kā būtiskākās aktivitātes minamas atbalsta sniegšana uzľēmējdarbības un pašnodarbinātības 

uzsākšanai, pedagogu konkurētspējas veicināšanai izglītības optimizācijas apstākļos un 

vietējo nodarbinātības plānu ieviešanas atbalstīšana.  

 

Darbības programmas „Uzľēmējdarbība un inovācijas” ietvaros tika pieľemts lēmums par 

ievērojamu daļu līdzekļu pārdali uz darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 

vides un satiksmes nozarēm. Galvenās problēmas aktivitāšu ieviešanai saistītas ar finansējuma 

pieejamības trūkumu uzľēmēju vidū, uzľēmēju nespēju izpildīt atsevišķu atbalsta saľemšanas 

nosacījumus, kā arī pārlieku optimistisku prognozēšanu ES fondu administrējošajās iestādēs. 

 

Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” ietvaros apmierinoši vērtējams 

progress projektu apstiprināšanā un līgumu slēgšanā, taču maksājumu finansējuma 

saľēmējiem apjoms ir būtiski atpaliek no pārējām darbības programmām. Kā galvenos 

projektu īstenošanu kavējošos faktorus var minēt iepirkumu problēmas un izmaksu 

samazināšanās (ietaupījumus), kā arī sezonalitāti un infrastruktūras projektu specifiku 

(būvniecības darbu izpildei ir nepieciešams ievērojams laiks).  

 

Nākamajā pārskata ceturksnī Finanšu ministrija turpinās darbu pie administratīvā sloga 

mazināšanas un ES fondu apguves veicināšanas, veicot izmaiľas  normatīvajos aktos. Plānots, 

ka tiks palielināta ES fondu iepirkumu pirmspārbauţu intensitāte, tādejādi sekmējot savlaicīgu 

kļūdu atklāšanu iepirkumu procedūrās, mazinot negatīvu ietekmi uz valsts budţetu. 

Vienlaikus, lai tiktu nodrošināta publisko resursu efektīva un pārredzama izmantošana, 

paredzēts uzlabot kontroles mehānismu ES fondu projektu iepirkumiem. 

Nākamajā ceturksnī nepieciešams sākt iestrādnes jauniem finanšu apguves mērķiem 

2011.gadam, kas būtu par pamatu nākamā gada finanšu apguves uzraudzībai. Izstrādājot 

valsts budţeta projektu 2011.gadam, jāsagatavo sabalansēts un uz tautsaimniecības 

atveseļošanu vērsts piedāvājums attiecībā uz ES fondu projektu finansēšanu 2011.gadā.   

Optimālais finansējuma apjoms ES fondu projektiem 2011.gadam ir apmēram 698 milj. latu, 

tai skaitā lielākais ieguldījums būtu nepieciešams šādās nozarēs: 

 transporta infrastruktūrā (221 milj. latu); 

 zinātnei, inovācijām un izglītībai (150 milj. latu); 

 vides infrastruktūrā (84 milj. latu); 

 pilsētvidei (57 milj. latu); 

 atbalstam uzľēmējdarbībai (53 milj. latu); 

 nodarbinātības veicināšanai (44 milj. latu). 
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Izaicinājumi nākamajā pārskata periodā ir saistīti ar 2010.gada finanšu apguves mērķu izpildi, 

kā arī visu 2010.gada budţeta līdzekļu apguvi. Nozaru ministriju noteikto apguves mērķu 

izpildes uzraudzība ir viens no galvenajiem Finanšu ministrijas kā ES fondu vadošās iestādes 

uzdevumiem līdz 2010.gada beigām. 
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