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Lietotie saīsinājumi 

EIF – Eiropas Investīciju fonds 

EK – Eiropas Komisija 

EM – Ekonomikas ministrija 

ERAF – Eiropas Reģionālās attīstības fonds 

ES – Eiropas Savienība 

ESF – Eiropas Sociālais fonds 

FM – Finanšu ministrija 

IZM – Izglītības un Zinātnes ministrija 

Kase – Valsts kase 

KF – Kohēzijas fonds 

KM – Kultūras ministrija 

LGA – Latvijas Garantiju aģentūra 

LHZB – Latvijas Hipotēku un zemes banka 

LIAA – Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra 

LM – Labklājības ministrija 

MK – Ministu kabinets 

MVK – mazie un vidējie komersanti 

MVU – mazie un vidējie uzņēmumi 

NVO- nevalstiskās organizācijas 

RAPLM – Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija 

SaM – Satiksmes ministrija 

SF – struktūrfondi 

VeM – Veselības ministrija 

VidM – Vides ministrija 

VIS - ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas 

sistēma 

VK – Valsts Kanceleja 

VSID – Valsts stratēģiskais ietvardokuments 

ZVFI – Zivsaimniecības vadības finanansēšanas instruments 
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Kopsavilkums 

Informatīvajā ziņojumā iekļauta informācija par Saprašanās Memorandā starp Latvijas 

Republiku un Eiropas Kopienu (turpmāk – Saprašanās memorands) noteikto finanšu apguves 

mērķu izpildi 2009.gadā, 2009.gada valsts budžeta izpildi, ES fondu mērķiem 2010.gadā un 

valsts budžetā 2010.gadam pieejamo finansējumu ES fondu projektu īstenošanai. Tāpat 

ziņojumā iekļauta informācija par paveiktajiem pasākumiem ES fondu vienkāršošanas jomā, 

kā arī veikts ES fondu apguves salīdzinājums starp Baltijas valstīm un visām ES dalībvalstīm. 

Sniegta informācija attiecībā uz finansējuma apguvi ES fondu aktivitātēs, kas orientētas uz 

pašvaldību atbalstu un reģionālo attīstību. 

- ES fondu finanšu apguve uz 31.12.2009. 

Līdz š.g. 31.decembrim apstiprināti projekti par gandrīz pusi (jeb 48,9%) no visam plānošanas 

periodam Latvijai pieejamā ES fondu finansējuma (skat.grafiku Nr.1) 

Grafiks Nr.1 „2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu apguve līdz 31.12.2009. (milj. 

LVL; % no mērķa)” 

 

 

Pēdējā 2009.gada ceturkšā laikā ļoti strauji audzis, finansējuma saņēmējiem veikto 

maksājumu apjoms -  no 324,8 milj. latiem (jeb 10,2% no pieejamā ES fondu finansējuma) 

pēc 3.ceturkšņa, līdz 482,7 milj. latu (jeb 15,2%) – uz gada beigām.  

Straujais maksājumu progress gada beigās ļāvis Latvijai šajā rādītājā apsteigt pārējās Baltijas 

valstis (skat. grafiku Nr.2). 
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Vērtējot ES fondiem pieejamā 2009.gada budžeta izpildi, secināms, ka plānotie izdevumi 

realizējušies 98,7% apmērā no plānotā. Savukārt EK veiktie maksājumi valsts budžetā bijuši 

pat par aptuveni 28 milj. lielāki nekā tika plānots. Kopumā kopš plānošanas perioda sākuma 

ES fondu projektos jau  investēti 563 milj.latu (skat grafiku Nr.3). 

Grafiks Nr.3 „Valsts budžets ES fondu projektiem 2007-2009 (milj. LVL)” 
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milj.latu TEN-T dzelzceļa posmu rekonstrukcijai un attīstībai),  vides nozarei 

(ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstībai apdzīvotās vietās) kopumā 10,5 milj.latu,  

nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšanai 7,6 milj.latu,  

savukārt uzņēmējdarbības atbalstam - kopumā 40,9 milj. latu. 

Saprašanās memoranda noteiktos finanšu apguves mērķus maksājumiem finansējuma 

saņēmējiem Latvija ir izpildījusi ar uzviju - vidēji maksājumi ir veikti 137% apmērā no 

noteiktā mērķa (skat.grafiku Nr.4), kas lielā mērā bija iespējams pateicoties avansa 

maksājumiem gada beigās. 

Grafiks Nr.4 „Saprašanās Memorandā noteikto maksājumu mērķu izpilde (milj. LVL; 

% no mērķa)”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2004.-2006.gada plānošanas perioda KF  

Kopumā līdz 2009.gada beigām pilnībā pabeigti 23 KF projekti, no tiem 9 satiksmes nozarē 

un 14 vides nozarē. EK iesniegti noslēguma maksājumu pieprasījumi par kopējo KF summu 

18,1 milj. latu jeb 3,6% no apstiprinātā KF finansējuma. Pārējo 24 projektu (9 satiksmes 

nozares projekti par kopējo KF finansējumu 180,3 milj. latu apmērā jeb 72,4% no nozarei 

apstiprinātā finansējuma un 12 vides nozares projekti par kopējo KF finansējumu 177,9 milj. 

latu apmērā jeb 71,6% no nozarei apstiprinātā finansējuma) ieviešana ir jāpabeidz līdz 

2010.gada 31.decembrim, pieprasot EK maksājumus 101,9 latu apmērā jeb 20,2% no kopējā 

KF piešķīruma. 

KF projekti ar augstu ieviešanas risku: 

- Vilcienu kustības vadības sistēmas modernizācija – 2009.gadā projekta ietvaros ir noticis 

ievērojams fiziskais progress attiecībā uz elektronisko komunikāciju sistēmu izbūvi, bet 

netika atrisinātas  problēmas ar sistēmu programmatūras nodrošinājumu, līdz ar to 

izbūvētās komunikācijas nav iespējams nodot ekspluatācijā. Kļūdas programmatūrā 

plānots novērst līdz 2010.gada 1.ceturksnim. Ja tas netiks izdarīts iepriekšminētajā 

termiņā, pastāv risks, ka šo projektu tomēr nebūs iespējams pabeigt laikā.  
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- Ventspils siltumapgādes sistēmas attīstība –  līdz 2009.gada beigām Ventspils pilsētas 

dome sadarbībā ar projekta ieviesēju SIA „Ventspils ENERGO” nebija atrisinājuši 

jautājumu par projekta īstenošanai nepieciešamā līdzfinansējuma 49,1 milj. latu 

nodrošināšanu, kas ir būtiskākais apstāklis, lai varētu notikt iepirkumu līgumu slēgšana un 

projekta turpmākā īstenošana. 2010.gada 3.februārī Ventspils pilsētas dome tikšanās laikā 

ar EK un Finanšu ministrijas pārstāvjiem informēja, ka, lai risinātu sarežģīto situāciju 

projektā, ir atrasts jauns privātais investors, kurš varētu pārņemt esošā privātā investora 

funkcijas un nodrošināt nepieciešamo līdzfinansējumu. Līdz 2010.gada 1.ceturkšņa 

beigām SIA „Ventspils ENERGO” ar jauno privāto investoru ir jāuzsāk projekta fiziskā 

īstenošana, pretējā gadījumā projektu nav iespējams ieviest līdz 2011.gada beigām, kas ir 

plānotais izņēmuma pagarinājums (kuru vēl nepieciešams apstiprināt no EK puses) 2004.-

2006.plānošanas perioda KF projektu īstenošanā. 

Tehniskā palīdzība vadošajai iestādei Latvijā - pilnībā apgūt atlikušos līdzekļus projekta 

ietvaros nebūs iespējams, jo projekta finansējums ir paredzēts konkrētām aktivitātēm, 

kuras projektā nav iespējams mainīt (projekts ir apstiprināts EK un projekta ietvaros 

paredzēto KF finansējumu nav iespējams novirzīt citu projektu īstenošanai), kā piemēram, 

apmācības, semināru rīkošana, juridiskie pakalpojumi, ekspertu konsultācijas un kurās 

šādus pakalpojumus, ņemot vērā vispārējos taupības pasākumus valstī, iespējams 

organizēt tikai īpašos un ārkārtējos gadījumos.     

- ES fondu finansējuma apguve pašvaldību īstenotajos projektos  

Kopā pašvaldību aktivitātēm pieejamais ES fondu finansējums plānošanas periodā ir 

984,6 milj. lati, kas ir 31% no kopējā ES fondiem atvēlētā piešķīruma. Līdz 2009.gada 

beigām pašvaldību aktivitātēs ES fondu finansējuma saņēmējiem bija izmaksāti kopumā 

aptuveni 181 milj. latu, kas ir 37.5% no kopējā visiem finansējuma saņēmējiem izmaksātā 

finansējuma apjoma. Var secināt, ka pašvaldību aktivitātēs apguves kopējais progress 

18,4% apsteidz vidējo apguves rādītāju 15,2% visās ES fondu aktivitātēs, kas lielā mērā 

bija iespējams, pateicoties papildus budžeta apropriācijai 2009.gada beigās tieši 

pašvaldību aktivitātēs un galvenokārt avansu veidā 

- Citi FM administrētie ārvalstu finanšu instrumenti 

Eiropas Ekonomikas zonas finansu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finansu 

instrumenta (turpmāk - EEZ/Norvēģijas finansu instrumenti) ietvaros līdz 2009.gada 

4.ceturkšņa beigām atmaksas EEZ finanšu instrumenta finansējuma saņēmējiem ir 3,72 milj. 

latu jeb 28% no EEZ finansu instrumenta piešķīruma, savukārt atmaksas Norvēģijas finanšu 

instrumenta finansējuma saņēmējiem ir 4,43 milj. latu jeb 20% no Norvēģijas finansu 

instrumenta piešķīruma. 

Šveices programmas ietvaros līdz 2009.gada 4.ceturkšņa beigām ir noslēgti 5 no 10 

paredzētajiem projektu līgumiem Latvijas Republikas un Šveices starpā. 

- ES fondu vienkāršošanas pasākumi 

Attiecībā uz ES fondu vienkāršošanas jomā paveiktajiem pasākumiem 2009.gada 4.ceturkšņa 

ziņojumā iekļauti FM veiktās aptaujas „ES fondu vadības un kontroles sistēmas darbības 

rādītājiem Latvijā salīdzinājumā ar citām jaunajām ES dalībvalstīm” galvenie secinājumi. 

FM veica šo aptauju lai izvērtētu ES fondu vadības un kontroles sistēmas efektivitāti un 

ātrdarbību salīdzinot ar citām jaunajām dalībvalstīm. Tika secināts, ka nevienā no  nevienā no 

aplūkotajiem sistēmas darbības rādītājiem rādītājiem Latvijas rezultāti būtiski neatpaliek no 

rādītājiem citās jaunajās dalībvalstīs. Tieši pretēji, Latvijā, salīdzinoši ļoti ātri tiek izskatīti 

maksājumu pieprasījumi. un sagatavotas starpposma izdevumu deklarācijas. Papildus 
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Ziņojumā iekļauta informācija par 2009.gada novembrī un decembrī veikto ES fondu 

finansējuma saņēmēju apmierinātības izvērtējumu, kā rezultātā tika noskaidrota finansējuma 

saņēmēju apmierinātība ar ES fondu vadībā iesaistīto institūciju darbību tādās projekta cikla 

stadijās kā projektu atlase, līguma slēgšana un projekta īstenošana. Aptaujas galvenais 

secinājums ir, ka finansējuma saņēmēji kopumā ir apmierināti ar dažādām projekta cikla 

stadijām. 

- ES fondu apguves mērķi un pieejamais finansējums ES fondu projektu 

īstenošanai valsts budžetā 2010.gadam 

Saprašanās memorands nepieļauj ES fondu tēriņu samazināšanu 2010.gadā, salīdzinot ar 

2009.gadu, un nosaka, ka 2010.gadā finansējuma saņēmējiem jāizmaksā vismaz 381 milj. latu 

ES fondu finansējuma (neskaitot valsts budžeta līdzfinansējumu), tajā skaitā – 46 milj. latu 

ESF ietvaros, 205 milj. latu ERAF ietvaros un 130 milj. latu KF ietvaros.  

Kopumā 2007.-2013. gada plānošanas perioda ES fondu projektiem nozaru ministriju 

budžetos 2010.gadā ir pieejama valsts budžeta dotācija 212 milj. latu apmērā. Papildus tam 

194 milj. latu ir paredzēti 74.resora „Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais 

finansējums” programmā 80.00.00. „Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku 

instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu īstenošanai”, līdz ar 

to, kopumā tieši ES fondu projektiem šogad būs pieejami orientējoši 406 milj. latu. Šis 

finansējuma apjoms ir mazāks nekā 2009.gada budžetā, kas nozīmē, ka 2010.gadā laikā ES 

fondu apguves temps varētu samazināties. Turklāt, pastāv risks, ka ar šo finansējumu 

nepietiks, lai nodrošinātu Saprašanās memorandā noteikto mērķu izpildi. 

Saskaņā ar FM apkopoto un 2009.gada 12.oktobrī MK izskatīto informāciju faktiski šis 

finansējums ir pietiekams, lai nosegtu izdevumus tikai tajos projektos, kas bija īstenošanā vai 

bija apstiprināti līdz 2009.gada 28.augustam. Projektiem, kas apstiprināti 2009.gada nogalē un 

2010.gada sākumā, vai ko plānots apstiprināt 2010.gada laikā, finansējuma valsts budžetā 

šobrīd nav. Pēc FM aprēķiniem, lai segtu izdevumus pilnīgi visos projektos, kas jau tiek 

īstenoti vai kuru īstenošana varētu tikt uzsākta 2010.gadā, ir nepieciešami papildus aptuveni 

300 milj. latu. 

FM sadarbībā ar atbildīgajām iestādēm pašlaik izvērtē esošā budžeta līdzekļu iespējamo 

samazinājumu konkrētu aktivitāšu/apakšaktivitāšu dalījumā, informāciju par nepieciešamo 

papildu finansējumu jauniem projektiem (kas apstiprināti kopš 2009.gada septembra un kam 

nav budžetā resursu), kā arī gatavo priekšlikumus, lai pieejamā valsts budžeta finansējuma 

ietvaros nodrošinātu Saprašanās memorandā ietverto nosacījumu izpildi.  

FM plāno sagatavot un iesniegt MK priekšlikumus ES fondu projektiem piešķirtā finansējuma 

pārstrukturēšanai līdz š.g. 1.martam. Vienlaikus vadošā iestāde ierosina turpināt sarunas ar 

starptautiskajiem aizdevējiem par iespēju palielināt izdevumus tad, kad būs izanalizēti valsts 

budžeta izpildes un ES fondu apguves rezultāti š.g. 1.ceturksnī. Paralēli tiek strādāts arī pie tā, 

lai daļu no šogad iecerētajiem projektiem realizētu ar alternatīviem finansēšanas 

mehānismiem, neparedzot tiem budžeta dotāciju (pašfinansēšanās projekti, kas paredz veikt 

atmaksas finansējuma saņēmējiem pēc tam, kad atmaksu veikusi EK). 

- Fizisko indikatoru uzraudzības sistēmas pilveidošana 

Ņemot vērā, ka ES fondu plānošanas dokumentos uzraudzības rādītāju sagaidāmās vērtības 

noteiktas tikai 2009.gadam un 2013.gadam, kas praksē apgrūtina šo rādītāju uzraudzību, ES 

fondu vadošā iestāde 2010.gada pirmā pusgada laikā sadarbībā ar atbildīgajām ministrijām 

izstrādās uzraudzības rādītāju ikgadējo sasniedzamo vērtību grafiku līdz plānošanas perioda 

beigām (analoģiski finanšu apguves ikgadējam mērķu profilam). Šādu ikgadējo sasniedzamo 

rādītāju vērtību definēšana ļaus efektīvāk plānot un uzraudzīt fizisko progresu ES fondu 
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programmu ieviešanā un izvērtēt sasniegtos un plānotos rezultātus konktekstā ar investīciju 

apjomu un vispārējo attīstību konkrētajā nozarē un tautsaimniecībā kopumā. 

Līdz 2009.gada beigām jau ir sasniegti šādi uzraudzības rādītāji, kuri norāda uz īpašu ES 

fondu ieguldījumu Latvijas tautsaimniecībā un valsts ekonomikas stimulēšanā - apmācīti 

30 667 bezdarbnieki (229% no plānotā) un 19 185 iedzīvotāji iesaistīti sabiedrībai derīgos 

darbos (109% no plānotā).  

- Valsts kontroles revīzijas konstatējumi 

2009.gada otrajā pusgadā Valsts kontrole FM veica likumības revīziju „Eiropas Savienības 

struktūrfondu administrēšanas sistēmas izmaksu efektivitāte un atbilstība tiesību aktiem” par 

laika periodu no 2007.gada 1.janvāra līdz 2009.gada 30.jūnijam. Revīzijas mērķis bija 

pārbaudīt ES fondu vadības un kontroles sistēmas efektivitāti, likumību un tās izmaksas FM, 

kā arī apzināt administrēšanas izmaksas sertifikācijas, maksājumu, sadarbības un atbildīgajās 

iestādēs. 

FM ir konstatējusi, ka vairāki Valsts kontroles kontroles ieteiktie rīcības virzieni tieši sakrīt ar 

ministrijas jau veiktajām vai plānotajām aktivitātēm ES fondu ieviešanas uzlabošanā un 

vienkāršošanā. Valsts kontrole savā ziņojumā atzīst, ka kopumā FM ir nodrošinājusi ES fondu 

administrēšanas sistēmas izveidošanu. FM veiks uzlabojumus ES fondu vadībā atbilstoši 

Valsts kontroles revīzijas ziņojumā iekļautajiem ieteikumiem.  

Revīzijas rezultātā tika izteikti 32 ieteikumi, no kuriem 15 ieteikumi attiecas uz ES fondu 

administrēšanas sistēmu, savukārt 14 ieteikumi izteikti attiecībā uz FM ES fondu 

administrēšanā iesaistītajām struktūrvienībām. Trīs ieteikumus attiecībā uz horizontālo 

prioritāti „Makroekonomiskā stabilitāte”, kuru ieviešana bija paredzēta līdz 2010.gada 

1.jūlijam, FM jau ir izpildījusi.  

- Secinājumi 

Vērtējot ES fondu apguvi 2009.gadā, secināms, ka aktivitāšu ieviešana 2007.-

2013.gada plānošanas periodā ir uzsākusies efektīvi. Reaģējot uz pārmaiņām ekonomikā, FM 

kā ES fondu vadošā iestāde ir veikusi virkni pasākumu, lai ES fondu ieviešana nemazinātos 

un Latvijas tautsaimniecībā ES fondu līdzekļi nonāktu pēc iespējas ātrāk gan caur finanšu 

instrumantu aktivitātēm, gan ievērojami samazinot ES fondu maksājumu veikšanas ilgumu. 

Tāpat turpinās darbs pie valsts budžeta izdevumu optimizēšanas, nodrošinot finanšu 

disciplīnu, kā arī strādājot pie Latvijas publiskā finansējuma apmēra samazināšanas. 

2009.gadā Latvija ir izpildījusi savas saistības izpildot Saprašanās memoranda noteiktos 

finanšu apguves mērķus maksājumiem finansējuma saņēmējiem  ar uzviju. 
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2004.-2006.gada plānošanas perioda apguve  

1.1. SF programmas noslēguma process 

Kā ziņots iepriekš, 2009.gada pirmajā pusē noslēdzās iepriekšējā plānošanas perioda SF 

finansējuma apguve. Līdz 2009.gada 31.decembrim galvenokārt tika veikti darbi saistībā ar 

noslēguma izdevumu deklarāciju pārbaudi un precizēšanu, kā arī tika gatavots noslēguma 

ziņojuma projekts Eiropas Komisijai, kas nepieciešams lai saņemtu programmas noslēguma 

maksājumu. 

Saskaņā ar SF slēgšanas darba grupā saskaņoto SF programmas slēgšanas grafiku galvenie 

turpmākie soļi ir šādi: 

1) FM Audita un Revīzijas departaments, kas atbildīgs par  EK iesniedzamās 

noslēguma deklarācijas neatkarīgu pārbaudi un slēdziena sagatavošanu, veiks pārbaudes 

līdz 2010.gada 28.februārim. 

2) Vadošā iestāde nodrošina noslēguma ziņojuma projekta iesniegšanu un 

apstiprināšanu  SF Uzraudzības komitejā 2010.gada maijā. 

3) Noslēguma ziņojums, noslēguma izdevumu deklarācija un apliecinājums par 

noslēguma izdevumu deklarāciju, kā arī Neatkarīgās struktūrvienības atzinums jāiesniedz 

EK līdz 2010.gada 30.septembrim. EK uz šo dokumentu pamata lemj par noslēguma 

maksājuma veikšanu dalībvalstij. Ņemot vērā ES regulējumu, ka līdz noslēguma 

dokumentu pārbaudei EK neatmaksā vairāk nekā 95% no piešķirtā SF finansējuma, 

noslēguma maksājuma apjoms potenciāli ir līdz 5% no SF piešķīruma, kas Latvijai būtu 

22 milj. latu. Ņemot vērā līdzšinējo praksi EK noslēguma maksājumu veikšanā, 

noslēguma maksājums sagaidāms ne ātrāk kā 2011.-2012.gadā, kad EK būs pārbaudījusi 

programmas slēgšanas dokumentāciju un pārliecinājusies par deklarēto izdevumu  

atbilstību.  

Grafiks Nr.1 „2004.-2006.gada plānošanas perioda ES struktūrfondu sertificētie 

deklarējamie izdevumi (SF daļa), kas veikti līdz 30.06.2009. , milj. latu”
1
 

 

Ņemot vērā to, ka Latvija ir uzņēmusies virssaistības un ir iespēja deklarēt attiecināmos 

izdevumus virs 100%, tādējādi iespējamas EK finanšu korekcijas gadījumā, ir zināma elastība 

aizstāt neattiecināmos izdevumus ar attiecināmiem, joprojām saglabājot iespēju saņemt 

maksimāli iespējamo noslēguma maksājumu. Līdz ar to, noslēguma izdevumu deklarāciju 
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projektos ir iekļauti sertificētie un EK deklarējamie izdevumi 462.4 milj. latu  jeb 105 % no 

SF piešķīruma apmērā (skatīt 1.grafiku).  

 

1.2. Konstatētās neatbilstības valsts budžeta iestāžu īstenoto projektu 

ietvaros 

Izņēmumu kārtā, pamatojoties uz 2009.gada 7.septembra FM un Lauku atbalsta dienesta 

sanāksmē panākto vienošanās attiecībā uz neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanas 

piemērošanu un piemērojot MK 2009.gada 30.jūnija noteikumu Nr.706 „Kārtība, kādā ziņo 

par struktūrfondu finansēto projektu ieviešanā konstatētajām neatbilstībām un pieņem 

lēmumu par piešķirtā finansējuma izlietojumu” 40.punktā paredzēto tiesību normu par  

neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanas datumu, saskaņā ar MK 2006.gada 27.jūnija 

noteikumu Nr. 544 „Kārtība, kādā ziņo par struktūrfondu finansēto projektu ieviešanā 

konstatētajām neatbilstībām un pieņem lēmumu par piešķirtā finansējuma izlietojumu” 

42.3.apakšpunktā paredzēto kārtību (spēkā līdz š.g. 10.jūlijam) FM informē par piemērojamo 

5% finanšu korekciju trīs ZVFI projektiem par kopējo summu 6 149 latu (ZVFI daļa –3 569 

latu). (Skat. ziņojuma 2.pielikumu). Finanšu korekcija piemērota, jo ir konstatētas atsevišķas 

nepilnības iepirkumu procesa organizācijā, tomēr nav noticis nozīmīgs iepirkuma procesu 

reglamentējošo tiesību aktu pārkāpums, ievērojot, ka finanšu labumu gūšana netika 

konstatēta.  

Līdztekus ERAF ietvaros 2004.-2006.gada plānošanas periodā tika piemērotas 5 % finanšu 

korekcijas par kopējo summu 54 820 lati (ERAF daļa – 36 704 lati), ņemot vērā risku, ka 

projektu ietvaros veiktie iepirkumi varētu tikt atzīti par tādiem, kuros ir konstatējams interešu 

konflikta gadījums Eiroaps Savienību tiesību izpratnē. 

 

1.3. KF apguves finanšu un fiziskais progress līdz 2009.gada 

31.decembrim 

1.3.1. KF finanšu apguve 

Finansējuma saņēmējiem ir izmaksāti 367,9 milj. latu jeb 73,7% no KF finansējuma. EK 

deklarēti 397,6 milj. latu jeb 79,6% no KF finansējuma. No EK saņemti 377,5 milj. latu jeb 

75,6%. Detālu informāciju par 2004.-2006.gada plānošanas perioda ES KF projektu finanšu 

plūsmu skatīt 1.pielikuma 2.tabulā. 

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

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

uzmanību pievēršot atsevišķiem paaugstināta riska projektiem gan ikdienas darbā, gan 

augstākā līmeņa vadības sanāksmēs un KF uzraudzības komitejas sēdēs (skat. grafiku Nr.2). 

1.3.2. KF projektu ieviešana 

Kopumā līdz 2009.gada beigām pilnībā pabeigti 23 KF projekti, no tiem 9 satiksmes nozarē 

un 14 vides nozarē. EK iesniegti noslēguma maksājumu pieprsījumi par kopējo KF summu 

18,1 milj. latu jeb 3,6% no apstiprinātā KF finansējuma. Pārējo 24 projektu (9 satiksmes 

nozares projektu par kopējo KF finansējumu 180,3 milj. latu apmērā jeb 72,4% no nozarei 

apstiprinātā finansējuma un 12 vides nozares projektu īstenošana par kopējo KF finansējumu 

177,9 milj. latu apmērā jeb 71,6% no nozarei apstiprinātā finansējuma) ieviešana ir jāpabeidz 

līdz 2010.gada 31.decembrim. 
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Lai efektīvi izlietu vadošās iestādes tehniskās palīdzības projektā atlikušos (atlikums 931 050 

latu) KF līdzekļus (projektam apstiprinātais KF finansējums – 2,08 milj. latu), 2009.gada 29. 

decembrī EK tika nosūtīti projekta EK lēmuma grozījumi, kuri paredz jaunas komponentes 

iekļaušanu (Publiskās un privātās partnerības pētījumu veikšana), kā arī finansējumu inženiera 

piesaistei projektā Vilcienu kustības vadības sistēmas modernizācija. Diemžēl pilnībā apgūt 

atlikušos līdzekļus šī projekta ietvaros nebūs iespējams, jo projekta finansējums ir paredzēts 

konkrētām aktivitātēm, kuras nav iespējams mainīt, kā piemēram, apmācības, semināru 

rīkošana, juridiskie pakalpojumi, ekspertu konsultācijas un kurās šadus pakalpojumus, ņemot 

vērā vispārējos taupības pasākumus valstī, iespējams organizēt tikai īpašos un ārkārtējos 

gadījumos.     

Grafiks Nr.2 „2004.-2006.gada plānošanas perioda Kohēzijas fonda apguve (pilnā finanšu 

plūsma) līdz pārskata perioda beigām uz 31.12.2009.”LVL 

 

1.3.3. KF projekti ar augstu ieviešanas risku 

Ventspils siltumapgādes sistēmas attīstība – līdz 2009.gada beigām Ventspils pilsētas dome 

sadarbībā ar projekta ieviesēju SIA „Ventspils ENERGO” nav atrisinājuši jautājumu par 

projekta īstenošanai nepieciešamā līdzfinansējuma 49,1 milj. latu nodrošināšanu, kas ir 

būtisks priekšnosacījums iepirkumu līgumu slēgšanai un projekta fizisko darbu uzsākšanai. 

Kā jau iepriekš tika minēts, tad, lai palīdzētu pašvaldībai un projekta ieviesējam, Valsts kase 

vērsās Eiropas Investīciju bankā finansējuma piesaistei. Attiecīgi 2009.gadā tika parakstīti 

2005.gadā noslēgtā aizdevuma līguma grozījumi, piešķirot Latvijas Republikai papildu 

finansējumu 49,1 milj. latu apmērā tieši šī projekta finansēšanai. Valsts kase ir nodrošinājusi 

nepieciešamās darbības, lai šis finansējums varētu tālāk tikt aizdots SIA „Ventspils 

ENERGO” ar nosacījumu, ka pašvaldība sniedz galvojumu 12,75% apmērā no aizdevuma 

summas. Ventspils pilsētas dome ir informējusi FM, ka tai šādi Valsts kases aizdevuma 

nosacījumi nav pieņemami, tajā pat laikā nedz pašvaldība, nedz projekta ieviesējs nav 

nodrošinājuši alternatīvu risinājumu nepieciešamā līdzfinansējuma piesaistei. Pašreiz situācija 

projektā ir kritiska un pastāv risks, ka projektam piešķirtie Kohēzijas fonda līdzekļi 24,3 milj. 
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latu apmērā netiks apgūti, kaut gan Ventspils pilsētas dome 2009.gada 15.oktobra KF 

uzraudzības komitejā EK pārstāvjiem apliecināja, ka projekts tiks uzsākts līdz 2009.gada 

novembra beigām. Ja līdz 2010.gada februārim netiks panākts risinājums, FM vērsīsies MK ar 

priekšlikumiem noteikt ierobežojumus Vetspils pilsētas domei attiecībā uz 2007.-2013.gada 

plānošanas perioda ES fondu līdzekļu izmantošanu.      

Vilcienu kustības vadības sistēmas modernizācija – 2009.gadā projekta ietvaros ir noticis 

ievērojams fiziskais progress attiecībā uz elektronisko komunikāciju sistēmu izbūvi, bet 

netika atrisinātas  problēmas ar sistēmu programmatūras nodrošinājumu, līdz ar to izbūvētās 

komunikācijas nav iespējams nodot ekspluatācijā. Saskaņā ar darbu izpildītāju ziņoto, kļūdas 

programmatūrā plānots novērst līdz 2010.gada 1.ceturksnim. Ja kļūdas netiks novērstas 

iepriekšminētajā termiņā, pastāv risks, ka arī šo projektu nebūs iespējams pabeigt laikā. 

Latvijai var nākties atmaksāt EK atpakaļ piešķirto un iztērēto KF finansējumu 47,4 milj. latu 

apmērā.  

1.3.4. Valsts budžeta izlietojums 

2009.gadā valsts budžetā plānoto izdevumu izpilde KF projektos kopumā īstenojusies tikai 

par 84,0.%. VIDM 2009.gadā bija plānojusi apgūt 53,5 milj. latu, taču faktiskā apguve ir 48,6 

milj. latu, jeb 90,8% no plāna. Savukārt SM 2009.gadā bija plānojusi apgūt 60,1 milj. latu, bet 

faktiskā apguve ir 47,1 milj. latu jeb 78,3% no plāna. Savukārt FM 2009.gadā bija plānojusi 

apgūt 552 tūkst. latu, bet faktiskā izpilde ir 192 tūkst latu jeb 34,8% no plāna. 

Visas trīs ministrijas projektiem plānoto valsts budžeta dotāciju ir apguvušas pilnībā. Līdzekļu 

neapguve ir izveidojusies ārvalstu finanšu palīdzībai. Tas nozīmē, ka 2009.gada laikā nav 

nodrošināta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu pieprasīšana EK noteiktajā apjomā, kā arī nav 

notikusi pieprasīto līdzekļu maksājumu veikšana atbilstoši plānotajām projektu naudas 

plūsmu prognozēm. Nepieprasītie ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi EK tiks pieprasīti 

2010.gadā un 2009.g. neizlietotie līdzekļi tiks apgūti 2010.gadā. Galvenais iemesls plānotajai 

ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu neapguvei VIDM un SM projektos ir darbu izpildītāju 

kavējumi rēķinu iesniegšanai, ka arī plānotās izmaiņas projektu EK lēmumos. Tāpat EK nav 

veikusi 2009.gadā plānotās atmaksas 3,2 milj. latu apmērā valsts pamatbudžetā tiem 

projektiem, kuri ir beigušies un kuriem uz EK ir nosūtītas noslēgumu izdevumu deklarācijas. 

Plānots, ka šie ieņemumi valsts pamatbudžetā tiks saņemti 2010.gada laikā. Attiecībā uz FM 

projektu Tehniskā palīdzība vadošajai iestādei Latvijā, ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu 

apguve nenotika plānotajā apmērā, jo tika izslēgti vairāki apjomīgi iepirkumi, kā arī 

norisinājās darbs pie iepirkumu plāna precizēšanas un grozījumu priekšlikumu EK lēmumā 

saskaņošana ar EK, kuri paredz jaunas komponentes iekļaušanu un citus iepirkumus. Arī šajā 

projektā neiztērētos KF līdzekļus plānots maksimāli, cik vien iespējams, apgūt 2010.gada 

laikā. 

1.3.5. Neatbilstoši veiktie izdevumi no valsts budžeta 

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

uzklausīšanas procedūrā, kurā izteica savus argumentus attiecībā uz piemēroto finanšu 

korekciju 732 330 latu apmērā KF projektam Sadzīves atkritumu apsaimniekošana 

Dienvidlatgales reģionā. EK lēmums par piemērojamo finanšu korekciju šim projektam būs 

zināms 2010.gada 1.ceturkšņa beigās. Kā jau iepriekš tika minēts, tad EK finanšu korekcijas ir 

piemērojusi vēl pieciem KF projektiem. Paredzams, ka uzklausīšanas procedūra par pārējiem 

pieciem projektiem varētu norisināties 2010.gada 1.ceturkšņa beigās vai 2.ceturkšņa sākumā.  

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

šādi: 
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Nr.p.k. Projekta numurs un 

nosaukums 

Atbalsta saņēmējs Iespējamā neattiecināmo 

izdevumu summa (lati) 

1.       

  

„Ūdens apgādes un 

kanalizācijas pakalpojumu 

attīstība Rīgā” 

SIA „Rīgas ūdens” 652 696.10 

2.       

  

„Ūdens apgādes un 

kanalizācijas attīstība 

Jelgavā” 

SIA „Jelgavas ūdens” 274 272.92 

3.       

  

„Sadzīves atkritumu 

apsaimniekošana Liepājas 

reģionā” 

SIA "Liepājas RAS" 2 320.51 

4.       

  

„Jūrmalas 

ūdenssaimniecības 

attīstība” 

SIA „Jūrmalas ūdens” 52 531.21 

5.       

  

„Sadzīves atkritumu 

apsaimniekošana 

Austrumlatgales reģionā” 

SIA "Austrumlatgales 

atkritumu apsaimniekošanas 

sabiedrība" 

58 292.51 

6.       

  

„Sadzīves atkritumu 

apsaimniekošana 

Dienvidlatgales reģionā” 

SIA „Atkritumu 

apsaimniekošanas 

Dienvidlatgales 

starppašvaldību organizācija” 

732 330.52 

  

KOPĀ 1 772 443.77 

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

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

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

jautājumi vēl nav slēgti. 

 

2. 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES struktūrfondu un 
Kohēzijas fonda (ES fondu) apguve līdz 31.12.2009. 

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

apguves progresu, Saprašanās Memorandā noteikto finanšu apguves mērķu izpildi kontekstā 

ar esošo valsts budžetu 2009.gadā un plānoto 2010.gada valsts budžetā pieejamo finansējumu 

ES fondu projektu īstenošanai, kā arī informācija par ES fondu finansējuma EK atmaksām 

valsts budžeta ieņēmumos 2009.gadā. 

 

2.1. Darbības programmu un darbības programmu papildinājumu 

grozījumi 2009.gada IV ceturksnī 

Saskaņā ar MK 2009.gada 12.oktobra sēdes protokola Nr.68 4.§ par papildu pasākumiem 

izdevumu samazināšanas nodrošināšanai FM ir izvērtējusi iespējas samazināt Latvijas 

publiskā finansējuma apmēru darbības programmu „Cilvēkresursi un nodarbinātība”, 

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

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

par ERAF, ESF un KF un atceļ Regulu (EK) Nr.1260/1999, 53.panta 2.punktam. Minētie 
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priekšlikumi 27.oktobrī  tika saskaņoti ar atbildīgajām ministrijām, savukārt 2009.gada 

9.novembrī izskatīti un saskaņoti Koalīcijas partneru darba grupā par ES fondu jautājumiem.  

Saskaņā ar MK 2009.gada 15.septembra sēdē (prot.Nr.58 7.§) nolemto FM sagatavojusi un 

2009.gada 16.novembrī iesniegusi MK priekšlikumus grozījumiem ES fondu plānošanas 

dokumentos, paredzot iespējamu finansējuma pārdali no lielajiem infrastruktūras projektiem 

ar attiecināmajām izmaksām virs 30 milj. latu uz aktivitātēm, kas vērstas uz uzņēmējdarbības 

atbalstu. Pēc MK lēmuma par finansējuma pārdali starpdarbības programmas 

„Uzņēmējdarbība un inovācijas” un darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 

aktivitātēm, minētie grozījumi tiks iesniegti apstiprināšanai ES fondu uzraudzības komitejā, 

MK un EK. 

Šie finansējuma plānu grozījumi ļaus īstenot ES fondu aktivitātes, mazāk noslogojot valsts un 

pašvaldību budžetus, veicinot kopējo ES fondu finansējuma apguvi īpaši pašreizējos 

ekonomiskajos apstākos. Turklāt šie grozījumi praktiski nozīmēs lielākus budžeta ieņēmumus 

no EK veiktajām atmaksām tuvākajos gados. Ņemot vērā vispārējo izmaksu samazināšanos, 

kas novērojama pēdējos gados, sagaidām, ka aktivitāšu kopējos paredzētos rezultātus un 

mērķus pilnvērtīgi izdosies sasniegt arī ar samazināto kopējo publiskā finansējuma apjomu.      

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

2009.gada 23.decembra ES fondu uzraudzības komitejā rakstiskās procedūras veidā tika 

apstiprināti ierosinātie grozījumi darbības programmā „Cilvēkresursi un nodarbinātība”, kuri 

nosaka Latvijas nacionālā līdzfinansējuma samazinājumu darbības programmas prioritātēs, kā 

arī nosakot  šķērsfinansējuma apjomu 3.1.pasākuma „Nodarbinātība” ietvaros 2,8% apmērā, 

4.1.pasākuma „Sociālā iekļaušana” ietvaros 3,6 % apmērā, 5.1.pasākuma „Labāka regulējuma 

politika” ietvaros 3,7 % apmērā un 5.2.pasākuma „Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana” 

ietvaros 1 % apmērā. 

2009.gada 12.oktobrī ar MK rīkojumu Nr.688 veikti grozījumi darbības programmas 

„Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājumā,  precizējot 1.3.1.1.5.apakšaktivitātes 

„Atbalsts bezdarba riskam pakļauto personu apmācībām”  mērķa grupas definīciju, nodrošinot 

vienādas iespējas pakalpojuma pieejamībā visām personām. 

2009.gada 26.oktobrī ar MK rīkojumu Nr.730 veikti grozījumi darbības programmas 

„Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājumā”, precizējot  1.3.2.pasākuma „Veselība 

darbā” finansējuma saņēmēju loku,  lai nodrošinātu atbilstību ar MK 2009.gada 29.jūlija 

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

reorganizāciju” apstiprinātajam VeM padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu reorganizācijas 

plānam. Pamatojoties uz 2009.gada 29.septembrī MK apstiprināto Veselības ekonomikas 

centra nolikumu, centrs ar 2009.gada 1.oktobri nodrošina sadarbības iestādes funkcijas 

veselības jomā. 

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

Ar MK 2009.gada. 2.novembra rīkojumu Nr.750 tika apstiprināti š.g. 15.oktobrī ES fondu 

uzraudzības komitejā saskaņotie grozījumi darbības programmā „Uzņēmējdarbība un 

inovācijas”, kas paredz finansējuma pārdali no 2.1.prioritātes „Zinātne un inovācijas” uz 

2.2.prioritāti „Finanšu pieejamība”. Minētie grozījumi tika iesniegti saskaņošanai EK 

2009.gada 30.oktobrī.  

Ar MK 2009.gada 23.novembra rīkojumu Nr. 800 tika apstiprināti grozījumi darbības 

programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumā, kas paredz izmaiņas prioritāšu 

finanšu plānos, iekļaujot iepriekš apstiprinātos grozījumus darbībās programmā un 

finansējuma pārdali starp 2.3.prioritātes „Uzņēmējdarbības veicināšana” aktivitātēm, kā arī 
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precizējumus 2.1.2.1.1.apakšaktivitātes „Kompetences centri” aprakstā un prioritāšu 

uzraudzības rādītājos. 

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

2009.gada 15.oktobra ES fondu uzraudzības komitejā tika apstiprināti grozījumi darbības 

programmā „Infrastruktūra un pakalpojumi”, kuri paredz: 

1) 3.1.prioritātes „Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai” 

3.1.5.1.1.apakšaktivitātes „Ģimenes ārstu tīkla attīstība” ietvaros daļu no nacionālā 

publiskā finansējuma noteikt kā privāto finansējumu, jo apakšaktivitātes ietvaros viens 

no iespējamajiem finansējuma saņēmējiem ir komersants;  

2) 3.4.prioritātes „Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskai aktivitātei nodrošināšana” 

3.4.4.1.aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” 

ietvaros nacionālo publisko finansējumu noteikt kā privāto finansējumu, jo aktivitātes 

ietvaros projekta iesniedzēji ir daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki; 

3) 3.6.prioritātes „Policentriska attīstība” ietvaros jauna 3.6.2.pasākuma „Komplekss 

atbalsts novadu pašvaldību izaugsmes sekmēšanai” izveidi; 

4) 3.7.prioritātes „Tehniskā palīdzība ERAF ieviešanai” (ERAF) un 3.8.prioritātes 

„Tehniskā palīdzība KF ieviešanai” (KF) mainīt līdzfinansējuma likmi uz 100 %; 

finansējuma pārdales aktivitāšu un apakšaktivitāšu ietvaros, atbilstoši MK 2009.gada 

7.aprīļa sēdes laikā pieņemtajām izmaiņām. 

Ar MK 2009.gada 21.oktobra rīkojumu Nr.722 un 19.novembra rīkojumu Nr.789 tika veikti 

grozījumi darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājumā. 

 

2.2. ES fondu finanšu apguve, mērķu un budžeta izpilde 2009.gadā 

Līdz 2009.gada 31.decembrim apstiprināti projekti par gandrīz pusi (jeb 48,9%) no visa šajā 

plānošanas periodā Latvijai pieejamā ES fondu finansējuma, noslēgti līgumi kopumā par 

1 385,6 milj. latu jeb 43,5% no ES fondu finansējuma. Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata 

periodu, noslēgto līgumu summa ir palielinājusies par 6,6%. Tāpat ievērojami ES fondu 

līdzekļi izmaksāti finansējuma saņēmējiem - ja pagājušajā pārskata periodā visas atmaksas 

finansējuma saņēmējiem sastādīja 324,8 milj. latus (jeb 10,2% no ES fondu finansējuma), tad 

līdz 2009.gada beigām finansējuma saņēmējiem izmaksāts 482,7 milj. latu jeb 15,2% no ES 

fondu finansējuma)  

Kopējais ES fondu apguves statuss ir attēlots grafikā Nr.3, savukārt detalizēti finansējuma 

apguves dati un informācija par ceturksnī sasniegto progresu iekļauta ziņojuma 4.pielikumā. 

Iepriekšējā pārskata ceturksnī FM ziņoja, ka līdz 2009.gada 30.septembrim 2009.gada finanšu 

apguves mērķi, kas noteikti Saprašanās Memorandā, ir sasniegti vidēji 55,3% apmērā un 

prognozēja vidēji 98,8% finanšu apguves mērķa izpildi līdz 2009.gada beigām. Tomēr 

2009.gada beigās finansējuma apguve ir ļoti ievērojami pārsniegusi plānoto, kā rezultātā 

2009.gada finansējuma apguves mērķi visiem trīs ES fondiem tikuši pārsniegti. Ja Saprašanās 

memorandā bija noteikts, ka līdz 2009.gada beigām finansējuma saņēmējiem jāizmaksā kopā 

vismaz 351,7 milj. lati, tad dati par ES fondu apguvi līdz 2009.gada 31.decembrim liecina, ka 

ES fondu finansējuma saņēmējiem izmaksāts 482,7 milj. latu (neskaitot nacionālo 

līdzfinansējumu), kas ir  137,3% no finanšu apguves mērķa (skat grafiku Nr.4). 
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Grafiks Nr.3 „2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu apguve līdz 31.12.2009.”  

 
 

Iepriekšējā pārskata ceturksnī FM ziņoja, ka līdz 2009.gada 30.septembrim 2009.gada finanšu 

apguves mērķi, kas noteikti Saprašanās Memorandā, ir sasniegti vidēji 55,3% apmērā un 

prognozēja vidēji 98,8% finanšu apguves mērķa izpildi līdz 2009.gada beigām. Tomēr 

2009.gada beigās finansējuma apguve ir ļoti ievērojami pārsniegusi plānoto, kā rezultātā 

2009.gada finansējuma apguves mērķi visiem trīs ES fondiem tikuši pārsniegti. Ja Saprašanās 

memorandā bija noteikts, ka līdz 2009.gada beigām finansējuma saņēmējiem jāizmaksā kopā 

vismaz 351,7 milj. lati, tad dati par ES fondu apguvi līdz 2009.gada 31.decembrim liecina, ka 

ES fondu finansējuma saņēmējiem izmaksāts 482,7 milj. latu (neskaitot nacionālo 

līdzfinansējumu), kas ir  137,3% no finanšu apguves mērķa (skat grafiku Nr.4). 

2007.-2008.gadā valsts budžeta izdevumi ES fondu projektos ietvaros bija 151 milj. latu, 

savukārt 2009. gadā kopumā bija pieejami 416 milj. latu (74 % no valsts budžeta finansējuma 

2007.-2009.gadam), no kuriem faktiski tika izmantoti 411 milj. latu. Līdz 2009.gada beigām 

ES fondu finansējuma saņēmējiem izmaksāts gandrīz viss finansējuma apjoms, kas bija 

pieejams 2009.gada valsts budžeta ietvaros (98,9% apmērā no 2009.gadā pieejamajiem 

budžeta izdevumiem). 2009.gada valsts budžeta plānoto un faktisko izdevumu izpildi ES 

fondu līdzfinansētos projektos detalizēti dalījumā pa ministrijām attēlots ziņojuma 

1.pielikuma 3.tabulā. 

2009.gada 13.oktobrī FM iniciatīvas valdība konceptuāli vienojās Likumā par Budžetu un 

Finanšu vadību notektajā kārtībā 2009.gadā palielināt budžeta apropriāciju  ES fondu 

projektiem par 84 milj. latu. 
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Grafiks Nr.4 „Saprašanās memorandā noteiktā mērķa 2009.gadam maksājumu FS izpilde 

(milj. lati no ES fondu fin.; % no mērķa)” 

 

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

No papildus piešķirtajiem 84 milj. latu, kā arī gada beigās izveidojušos valsts budžeta līdzekļu 

atlikuma ES fondu ietvaros 3,3 milj.latu apmērā, kopumā ES fondu projektiem izglītības 

nozarē 2009.gadā tika paredzēti papildu 11,8 milj. latu (t.sk. papildu līdzekļi 1,7 milj.latu 

skolu informatizācijai), stacionārās veselības aprūpes nozares projektiem tika paredzēti 

papildu 1,9 milj.latu, satiksmes jomai kopumā papildu 14,6 milj.latu (t.sk. arī līdzekļi 9,2 

milj.latu TEN-T dzelzceļa posmu rekonstrukcijai un attīstībai),  vides nozarei 

(ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstībai apdzīvotās vietās) kopumā 10,5 milj.latu,  

nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšanai 7,6 milj.latu,  

savukārt uzņēmējdarbības atbalstam - kopumā 40,9 milj. latu. Neskatopties uz to, ka šo 

lēmumu par papildus izdevumu apropriāciju izdevās panākt tikai pēdējā gada ceturksnī, 

iesaistītajām iestādēm izdevās operatīvi veikt visas nepieciešamās darbības, lai viss šis 

papildus finansējums tiktu veiksmīgi izlietots līdz gada beigām. Šie papildus izdevumi ļāva 

būtiski kāpināt ES fondu apguves tempu, kā arī sekmēja Saprašanās memorandā noteikto 

apguves mērķu sasniegšanu. 

Detālu informāciju par 2009.gada finanšu apgves mērķa izpildi skat. 9.pielikuma 1.tabulā un 

2.tabulā. 

2.2.1. Finanšu apguves mērķu un budžeta izdevumu plāna izpilde ESF  

Kopumā ESF valsts budžeta izpilde ir īstenojusies par 99,5% no 2009.gadā plānotajiem valsts 

budžeta izdevumiem. Ja salīdzina 2009.gada valsts budžeta ESF izlietojumu pret sasniegto par 

gada pirmajiem trīs ceturkšņiem, tad 2009.gada pēdējā ceturksnī progress pret kopējo 

2009.gada plānu bijis 70,1%. 

Tāpat kā 2009.gada 3.ceturksnī, arī 4.cetuksnī FM regulāri apkopoja informāciju par valsts 

budžeta iestāžu īstenoto ES fondu projektu ietvaros izlietoto līdzekļu apmēru un atlikumiem, 

tika analizēta projektu īstenošanas gaita un gadījumos, kad tika saskatīti  draudi finansējuma 

savlaicīgai apguvei, FM rosināja finansējuma pārdali uz tādām aktivitātēm, kuru ieviešana 

norit sekmīgi. Papildus iepriekšminētajam, lai veicinātu finansējuma apguvi un EK noteiktā 

finanšu mērķa sasniegšanu (ņemot vērā, arī to, ka atsevišķām ministrijām 2009.gada beigās 
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tika palielināta apropriācija), FM arī mudināja atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes 

laicīgi sagatavot visu ar maksājumu pieprasījumiem sastīto dokumentāciju un iesniegt to 

Valsts kasē, paralēli tam notika diskusijas arī ar Valsts kasi, par iespējām pagarināt ar 

maksājumu pieprasījumiem saistītās dokumentācijas iesniegšanas un izskatīšanas termiņu, lai 

maksimālu finansējuma apjomu būtu iespējams pārskaitīt atbildīgajām un sadarbības iestādēm 

vēl 2009.gada nogalē.  

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

izpilde ir vērtējama pozitīvi - 2009.gada mērķis (42,2 milj. latu)  atmaksām finansējuma 

saņēmējiem līdz 31.12.2009. izpildīts par 137,2% (izmaksāti 57,9 milj. latu). Detalizētāku 

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

Grafiks Nr.5 „2009.gada ESF finanšu apguves mērķa izpilde” 

 

 

VK pārziņā esošo ESF aktivitāšu īstenošanai 2009.gadā plānotie valsts budžeta izdevumi 

(59,3 tūkst. latu apmērā) līdz 31.12.2009. tika izpildīti  45,2%, jeb 26,8 tūkst. latu apmērā. 

2009.gada 4.ceturksnī bija novērojams arī diezgan ievērojams progress salīdzinot ar 

iepriekšējo ceturksni - 37,5%.  Analizējot valsts budžeta finansējuma izpildes tempu 

pieaugunu, jāņem vērā arī tas, ka 2009.gada 3.ceturksnī divām VK pārziņā esošām 

aktivitātēm tika samazināts piešķirtais valsts budžeta finansējums – jo projektu ieviešana 

kavējās - un tas tika pārdalīts uz veiksmīgākiem, ejošākiem projektiem, tādējādi arī pāatrinot 

kopējo VK finansējuma apguvi.  

VK pārziņā esošajās aktivitātēs atmaksas finansējuma saņēmējiem līdz 31.12.2009. sasniedz 

tikai 21,3% no kopējā 2009.gada finanšu apguves mērķa. Tomēr kā pozitīva iezīme jāpiemin 

tas, ka VK ir apguvusi lielāku finansējuma apjomu, kā sākotnēji pati prognozējusi – sākotnējā 

prognoze ir bijusi 159 tūkst. lati uz 31.12.2009., bet reāli līdz 31.12.2009. FS izmaksāti 

313 tūkst.. lati.  

IZM pārziņā esošo ESF aktivitāšu īstenošanai 2009.gadā plānotie valsts budžeta izdevumi 

 (28,1 milj.latu apmērā) līdz 31.12.2009. tikuši izpildīti 99,8% jeb 28,0 milj. latu apmērā.  

Savukārt progress salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni ir 73,4% apmērā. Kā jau esam 

informējuši iepriekšējos ziņojumos, viena liela daļa IZM pārziņā esošo aktivitāšu ir saistītas ar 
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dažāda veida cikliskiem maksājumiem, piemēram stipendijām, kuras iespējams veikt tikai 

tajos gada mēnešos, kad notiek reālais mācību process, līdz ar to finansējuma apguves tempus 

IZM irm kāpinājusi tieši 2009.gada 3.un 4. ceturksnī. 

Papildus jāņem vērā arī tas, ka atsevišķām IZM aktivitātēm 2009.gada 4.ceturksnī tika 

palielināta apropriācija, kas minsitrijai deva iespēju apgūt lielāku finansējuma apjomu nekā 

sākotnēji noteikts un iesniegt Valsts kasē ar šiem izdevumiem saistīto maksājumu 

dokomentāciju vēl līdz 2009.gada beigām, tādējādi veicinot finansējuma apguvi. 

Analizējot IZM sniegto informāciju par plānotajām atmaksām finansējuma saņēmējiem, var 

secināt, ka finansējuma apguves mērķis 2009.gadā ir ticis sasniegts 114,7% apmērā– 

atmaksās finansējuma saņēmējiem IZM izlietojusi 20,8 milj.latu (IZM noteiktais finanšu 

mērķis 2009.gadam bija 18 ,1 milj. latu). 

Jāpiebilst, ka IZM veiktais atmaksu FS apmērs 2009.gadā ir ļoti tuvs  IZM prognozētajam 

atmaksu FS apjomam – ja prognoze bija veikt atmaksas FS 20,9 milj.latu apmērā, tad reāli 

tikuši izlietoti 20,8 milj. jeb 99,3% sākotnējās prognozes.Sevišķi gribētos izcelt šādas 

aktivitātes, kurās ir bijis vislielākais progress –1.1.2.1.1.apakšaktivitāte "Atbalsts maģistra 

studiju programmu īstenošanai" – atmaksas veiktas 110% apmērā no IZM sākotnēji plānotā 

atmaksu apjoma un 1.1.2.1.2.apakšaktivitāte „Atbalsts doktora studiju programmu 

īstenošanai" – atmaksas FS veiktas 105,1% apmērā no sākotnēji plānotā atmaksu apjoma. 

Tāpat labi īstenota arī 1.2.1.1.2.apakšaktivitāte  "Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu 

kompetences paaugstināšana" – atmaksas veiktas 100% apmērā no sākotnēji plānotā un 

1.2.1.2.2.apakšaktivitāte "Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos 

mācību priekšmetos", kur atmaksas veiktas 102% apmērā no sākotnēji plānotā atmaksu 

apjoma. 

EM pārziņā esošo ESF aktivitāšu īstenošanai 2009.gadā plānotie valsts budžeta izdevumi 

 (16,3 milj.latu apmērā) līdz 31.12.2009.tikuši izlietoti 98,7% jeb 16,1 milj. latu apmērā, 

savukārt  progress salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni ir  84,9%.  

EM noteiktais finanšu apguves mērķis 2009.gadā ticis pārsniegts – atmaksās finansējuma 

saņēmējiem EM izlietojusi 14milj. latus jeb  238,2% no noteiktā  mērķa (mērķis 2009.gadam 

ir 5, 8 milj.latu).  

Analizējot EM veikto atmaksu FS apmēru 2009.gadā, jāsecina, ka tas ir ļoti tuvs  EM pašas  

prognozētajam atmaksu FS apjomam – ja prognoze bija veikt atmaksas FS 14, 3 milj.latu 

apmērā, tad reāli tikuši izlietoti 14 milj.jeb 97,7% sākotnējās prognozes. EM atmaksu 

finansējuma saņēmējiem mērķa pārpilde 2009.gadā lielā mērā veidojas uz 1.3.1.2. aktivitātes 

„Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai” rēķina, kurai  

2009.gada 3.ceturksnī un 4.ceturksnī tika palielināta apropriācija 1.3.1.2.aktivitātei, kas arī 

veicināja straujos apguves tempus gada nogalē. Kā pozitīvs fakts atzīmējams arī tas, ka EM 

paguva līdz gada beigām iesniegt Valsts kasē maksājumu pieprasījumus par visu summu, 

tādējādi nodrošinot atmaksas FS pilnā apmērā. 

LM pārziņā esošo ESF aktivitāšu īstenošanai 2009.gadā plānotie valsts  budžeta izdevumi  

 (28,3 milj.latu apmērā) šobrīd izlietoti 100% apmērā. Savukārt progress salīdzinot ar 

iepriekšējo ceturksni ir 62,3% apmērā.   

LM sākotnējās prognozes, ka finanšu apguves mērķis 2009.gadā tiks pārsniegts ir 

piepildījušās – atmaksu finansējuma saņēmējiem ziņā LM apguvusi 19,3 milj.  latus jeb 

146,4% no noteiktā mērķa (mērķis 2009.gadam ir 13,2 milj. latu). 

Analizējot LM iesniegto informāciju par plānotajām atmaksām finansējuma saņēmējiem 

2010.gadā, var secināt, ka LM ir pārsniegusi arī savas sākotnējās prognozes par atmaksu FS 
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apjomu (apgūti 103,7% no tā, ko pati LM sākotnēji prognozējusi).  2009.gada  4.ceturksnī, 

tāpat kā 3.ceturksnī galvenā vērība pievērsta „krīzes aktivitāšu” jeb LM krīzes nodarbinātības 

pasākumu uzsākšanai un īstenošanai. (1.3.1.1.3. „Bezdarbnieku un darba meklētāju 

apmācība”, 1.3.1.1.5. „atbalsts bezdarba riskam pakļauto personu apmācībai”, 1.3.1.5. 

„Vietējo nodarbinātības pasākumu plānu ieviešanas atbalsts”, 1.4.1.1.1. „Kompleksi atbalsta 

pasākumi iedzīvotāju integrēšanai darba tirgū”). 4.ceturksnī dažām no šīm aktivitātēm tika 

palielināta apropriācija, tādējādi sekmējot kopējo finansējuma apguvi un iezīmējot papildu 

nepieciešamības 2010.gada budžetā. 

VeM pārziņā esošās ESF aktivitātes īstenošanai 2009.gadā plānotie valsts budžeta 

izdevumi 2,1 milj. latu apmērā) līdz 31.12.2009. izlietoti 99,8% apmērā, savukārt progress 

salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni ir 23%.VeM prognoze, ka finansējuma apguves mērķis 

2009.gadā tiks pārsniegts ir piepildījusies -  atmaksu finansējuma saņēmējiem ziņā VeM 

apguvusi 1,6 milj. latu jeb 108,6% no noteiktā mērķa (mērķis 2009.gadam ir 1,5  milj.latu). 

Ņemot vērā, ka VeM šobrīd vienīgā aktivitāte, kas tiek īstenota ir 1.3.2.3.aktivitāte "Veselības 

aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla kompetences, prasmju un 

iemaņu līmeņa paaugstināšana", pozitīvi jāvērtē VeM spēja samobilizēties un gada beigās 

paaugstināt apguves tempus minētās aktivitātes ietvaros, tādējādi veicinot arī kopējā 

ministrijai noteiktā finanšu mērķa izpildi. 

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

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

uzsākta tikai 2010.gadā, līdz ar to RAPLM nav bijis iespējams sasniegt arī 2009.gadam 

noteikto finanšu mērķi Tomēr, kā jau tika minēts iesākumā – tas nav ietekmējis kopējā ESF 

mērķa sasniegšanu.  

2.2.2. Finanšu apguves mērķu un budžeta izpilde ERAF  

Kopumā ERAF valsts budžeta izpilde ir īstenojusies par 98,7% no 2009.gadā plānotajiem 

valsts budžeta izdevumiem. Ja salīdzina 2009.gada valsts budžeta ERAF izlietojumu pret 

sasniegto par gada pirmajiem trīs ceturkšņiem, tad 2009.gada pēdējā ceturksnī progress pret 

kopējo 2009.gada plānu bijis 36,1%. 

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

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

saņēmējiem līdz 31.12.2009. izpildīts par 137,5% (izmaksāti 261,3 milj. latu) (skat. grafiku 

Nr.6). 

Grafiks Nr.6 „2009.gada ERAF finanšu apguves mērķa izpilde” 
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Darbības programma „Uzņēmējdarbība un inovācijas” 

EM piešķirtā 2009.gada valsts budžeta finansējuma izlietojums vērtējams kā ļoti pozitīvs – 

2009.gada plāns izpildīts par 99%.  

EM ERAF finanšu apguves mērķi jau bija pārsniegusi iepriekšējā pārskata ceturksnī. Līdz 

2009.gada 31.decembrim EM pārziņā esošo aktivitāšu ietvaros veiktas atmaksas finansējuma 

saņēmējiem 157,5 milj. latu apmērā. Lielākā daļa no iepriekšminētajām atmaksām veiktas 

finanšu instrumentu aktivitāšu ietvaros. Turpmāk tiks aprakstīta faktiskā aktivitāšu ieviešanas 

situācija katrā no izveidotajiem finanšu instrumentiem, kurus ievieš EIF, LGA un LHZB, kā 

arī īsi tiks minētas galvenās iezīmes LIAA administrētās aktivitātes. 

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

riska kapitāla fondos un cita veida finanšu instrumentos” ietvaros, kuras ieviešana uzticēta 

EIF. 

1) Riska kapitāla instrumenti: 

a) Riska kapitāla fonds 

EIF valde 2009.gada jūlijā pieņēma lēmumu apstiprināt „BaltCap Management 

Latvia” kā riska kapitāla fonda ieviesēju, savukārt š.g. 22.janvārī tika parakstīts abu pušu 

līgums. Jaunizveidotā fonda ietvaros paredzēts novirzīt līdz 30 milj. eiro (EIF - 20 milj. eiro; 

privāto investoru finansējums – 10 milj. eiro) MVK nozarēs ar augstu izaugsmes potenciālu. 

Pirmās riska kapitāla investīcijas plānots veikt š.g. pirmajā ceturksnī. 

b) Sēklas kapitāla & uzsākšanas kapitāla fonds 

EIF valde 2009.gada septembrī pieņēma lēmumu apstiprināt „Imprimatur Capital 

Baltics” kā sēklas kapitāla un uzsākšanas kapitāla fonda ieviesēju, savukārt līgumu plānots 

noslēgt tuvākajā laikā, tiklīdz tiks nodrošināts nepieciešamais privāto investīciju apjoms.  Šī 

fonda ietvaros MVK paredzēts novirzīt līdz 20,4 milj. eiro (EIF – 14,7 milj. eiro; privāto 

investoru finansējums – 5,7 milj. eiro), no kuriem 3 milj. eiro paredzēts novirzīt sēklas 

kapitāla investīcijām, savukārt 17,4 milj. eiro – biznesa uzsākšanas kapitāla investīcijām. 

Pirmās sēklas kapitāla un uzsākšanas kapitāla fonda investīcijas plānots veikt š.g. pirmajā 

ceturksnī. 

2) EIF aizdevumu instruments: 

EIF 2009.gada laikā ir izstrādājusi jaunu finanšu aizdevuma instrumentu – 

finansējums aizdevumiem ar kredītriska dalīšanu. Līdz 2011.gadam plānots MVK izsniegt 

aizdevumus līdz 104 milj. eiro apmērā (EIF – 52 milj. eiro;  banku līdzfinansējums – 52 milj. 

eiro), no kuriem 70 % paredzēts novirzīt apstrādes rūpniecības nozarē esošiem MVK. 

EIF 2009.gada oktobrī apstiprinājusi „SEB”, savukārt decembrī – „Swedbank” kā 

jaunizveidotā finanšu aizdevuma instrumenta ieviesējus. Šobrīd notiek līguma pārrunas un 

tuvākajā laikā paredzēts noslēgt līgumus. Pirmos aizdevumus MVK šī finansu instrumenta 

ietvaros paredzēts izsniegt š.g. pirmajā ceturksnī. 

Savukārt, 2.2.1.3.aktivitātē „Garantijas komersantu konkurētspējas uzlabošanai” finansējuma 

saņēmējs ir LGA, kura komersantiem piedāvā divas programmas: 

1) Konkurētspējas (kredīta) garantijas:  

Programma uzsākta 2009.gada 1.aprīlī, kuras ietvaros vairumā garantiju tiek izsniegtas 

komersantiem, kuri darbojas ražošanas sektorā. Līdz š.g. 1.februārim izsniegtas 329 garantijas 

107 uzņēmumiem 35,4 milj. latu apjomā.  
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2) Eksporta garantijas:  

Programma uzsākta 2009.gada 1.jūlijā un līdz š.g. 1.februārim LGA ir saņēmusi 52 eksporta 

kredīta garantiju pieteikumus no 21 uzņēmuma. No saņemtajiem pieteikumiem apstiprināti 27 

par kopējo summu 1,97 milj. latu, savukārt no apstiprinātajiem pieteikumiem jau noslēgti 17 

līgumi par kopējo summu 1,0 milj. latu.  Visi uzņēmumi, ar kuriem noslēgti līgumi, pārstāv 

apstrādes rūpniecību (sakaru iekārtu ražošana; sadzīves elektroiekārtu ražošana; finiera lokšņu 

un koka paneļu ražošana; ziepju, mazgāšanas, tīrīšanas un spodrināšanas līdzekļu ražošana; 

pārtikas produktu ražošana). Izsniegto garantiju risku sadalījums pa valstīm: uz Krieviju 607 

924 lati, uz Baltkrieviju 146 359 lati, uz Azerbaidžānu 112 288 latu apmērā, uz Somāliju 43 

290 lati, uz Gruziju 39 357 lati un uz Kazahstānu 52 710 lati. 

LHZB ir finansējuma saņēmējs 2.2.1.4.aktivitātē „Aizdevumi komersantu konkurētspējas 

uzlabošanai”, kura šīs aktivitātes ietvaros nodrošina aizdevumu izsniegšanu komersantiem. 

Programma un projektu iesniegšana uzsākta 2009.gada aprīlī un līdz š.g. 1.februārim ir 

izsniegti 11 apgrozāmo līdzekļu aizdevumi par kopējo apjomu 2,99 milj. latu un 9 investīciju 

aizdevumi par kopējo apjomu 13,27 milj. latu. 

Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu, šajā ceturksnī 2.3.2.1. aktivitātes „Biznesa 

inkubatori” ietvaros veikti pirmie maksājumi finansējuma saņēmējiem, izmaksājot 1,2 milj. 

lati jeb 7% no ES fondu piešķīruma.  

Ievērojams progress bijis arī 2.3.2.2. aktivitātē „Atbalsts ieguldījumiem mikro, maziem un 

vidējiem komersantiem īpaši atbalstāmajās teritorijās (ĪAT)”, kur apstiprināto projektu, 

noslēgto līgumu un izmaksātā finansējuma apjoms finansējuma saņēmējiem turpat divas 

reizes pārsniedz iepriekšējā ceturksnī sasniegtos rezultātus. Respektīvi, līdz 31.12.2009., kad 

noslēgusies projektu iesniegumu atlases otrā kārta, apstiprināti projekti 78% apmērā, noslēgti 

līgumi par 57%, un finansējuma saņēmējiem izmaksāti 7% no ES fondu finansējuma. 

Projektu iesniegumu pieņemšana šajā aktivitātē turpinās līdz 30.12.2010. 

Līdz 2009.gada beigām caur dažādām LIAA administrētām uzņēmējdarbības programmām un 

LGA un LHZB administrētiem finanšu instrumentiem darbības programmas 

„Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma ietvaros komersantiem kā ES fondu gala 

saņēmēju mērķa grupai ir izmaksāti vairāk kā 70 milj. latu, tādejādi novirzot papildus finanšu 

resursus Latvijas uzņēmējiem finanšu plūsmas nodrošināšanai un konkurētspējas veicināšanai 

ārvalstu tirgos šajos valstī īpašajos ekonomiskajos apstākos. 

IZM pārskata periodā uzskākusi projektu atlasi divās aktivitātēs. 2.1.1.1.aktivitātē „Atbalsts 

zinātnei un pētniecībai” paredzēts, ka projektu iesniegumu atlase tiks veikta līdz š.g. 

9.martam. 2.1.1.2.aktivitātē „Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un 

tehnoloģijās” atklāts projektu iesniegumu konkurss izsludināts 24.11.2009., projektu 

iesniegumu termiņš ir š.g. 22.ferbuāris. Līdz ar to, IZM finanšu aguves mērķis sāks īstenoties 

tikai 2010.gadā. 

Darbības programma „Infrastruktāra un pakalpojumi” 

Kopumā darbības programmas ietvaros uz 2009.gada 31.decembri ministrijas ir sasniegušas 

2009.gada finanšu apguves mērķa izpildi par 105% jeb 265.5 milj. latu. 

IZM 2009.gada finanšu apguves mērķi sasniedza par 47.5% jeb 9.8 milj.latu apmērā (kopā ar 

nedeklarējamiem avansiem) plānoto 20.5 milj.latu vietā. Neizpilde galvenokārt ir saistīta ar 

IZM budžetā pieejamā finansējuma nepietiekamību mērķa sasniegšanas nodrošināšanai. 

Lielākais progress sasniegts 3.1.3.1. aktivitātes „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas 

materiālās bāzes nodrošināšana” ietvaros uz 2009.gada 31.decembri ir veikti maksājumi par 

ERAF finansējumu 7.1 milj. latu apmērā. Savukārt 3.2.2.1.2.aktivitātes  „Izglītības iestāžu 
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informatizācija”, 3.1.3.3.1.apakšaktivitātēs „Speciālās izglītības iestāžu infrastruktūras un 

aprīkojuma uzlabošana”, 3.1.3.3.2.apakšaktivitātes „Vispārējās izglītības iestāžu 

infrastruktūras uzlabošana izglītojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem” ietvaros – par 

ERAF finansējumu 1,8 milj. latu, 0,3 milj. latu un 0,5 milj. latu apmērā attiecīgi.  

LM līdz 2009.gada 31.decembrim ir sasniegti 164.5% no 2009.gada finanšu apguves mērķa 

jeb veiktas atmaksas finansējuma saņēmējiem 1.9 milj. latu apmērā, kas salīdzinājumā ar LM 

finanšu apguves mērķa prognozi 2009.gadam ir par 2.8% mazāk. 

VeM līdz 2009.gada 31.decembrim ir sasniegti 127.2% no 2009.gada finanšu apguves mērķa 

jeb veiktas atmaksas finansējuma saņēmējiem 20.5 milj. latu apmērā, kas salīdzinājumā ar 

VeM finanšu apguves mērķa prognozi 2009.gadam ir par 0.7% mazāk.  

Būtiskākais progress 2009.gadā konstatēts ERAF 3.1.5.3. aktivitātes „Stacionārās veselības 

aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstība” ietvaros, kopējie maksājumi finansējuam 

saņēmējiem sastādīja 20.5 milj. latu jeb 16.6 % no aktivitātes piešķirtā finansējuma. 

SM finanšu apguves mērķis 2009.gadam ir noteikts 27,4 milj. latu apmērā, kas sasniegts tikai 

par 25,4%. ERAF mērķa neizpilde daļēji skaidrojama ar SM budžetā pieejamā finansējuma 

nepietiekamību mērķa sasniegšanas nodrošināšanai. Tajā pat laikā SM pārziņā esošo projektu 

realizācijai pieejami ievērojami valsts aizdevumu apjomi, kas līdz šim izmantoti minimāli. 

Papildu iemesli, kādēļ mērķis nav sasniegts, ir tas, ka aktivitātāšu 3.2.1.1. „Valsts 1.šķiras 

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

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

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

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

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

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

izpildīt par 94%.  

RAPLM līdz 2009.gada 31.decembrim ir sasniegti 149.2% no 2009.gada finanšu apguves 

mērķa jeb veiktas atmaksas finansējuma saņēmējiem 52.6 milj. latu apmērā, kas 

salīdzinājumā ar RAPLM finanšu apguves mērķa prognozi 2009.gadam ir par 16.9% vairāk.   

2009.gada 4.ceturkšņa laikā ir panākts būtisks progress ERAF finansējuma apguvē: 

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

ietvaros noslēgti līgumi par ERAF finansējumu 6,9 milj. latu apmērā, līdz ar to uz 2009.gada 

beigām ir noslēgti līgumi par 43,4% no aktivitātei pieejamā ERAF finansējuma.  

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

veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai” ietvaros ERAF finansējuma apguves progress 

izpaužas šādi: ietvaros noslēgti līgumi par ERAF finansējumu 98.4 milj. latu apmērā, kas 

kumulatīvi uz 31.decembri veido 55.3% no aktivitātei pieejamā ERAF finansējuma. Veikti 

maksājumi finansējuma saņēmējiem par ERAF finansējumu 39.5 milj. latu apmērā, līdz ar to 

uz 2009.gada decembra beigām ir izmaksāti 22.2 % no aktivitātei pieejamā ERAF 

finansējuma; 

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

ietvaros noslēgti līgumi par ERAF finansējumu 1,9 milj. latu apmērā, kas uz 31.decembri 

veido 74.5% no aktivitātei pieejamā ERAF finansējuma. Veikti maksājumi finansējuma 

saņēmējiem par ERAF finansējumu 0.2 milj. latu apmērā, līdz ar to uz 2009.gada decembra 

beigām ir izmaksāti tikai 7.8 % no aktivitātei pieejamā ERAF finansējuma; 

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

reģionālas nozīmes attīstības centros” ietvaros noslēgti līgumi par ERAF finansējumu 18.7 
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milj. latu apmērā, kas uz 2009.gada 31.decembri veido 88.9% no aktivitātei pieejamā ERAF 

finansējuma. Veikti maksājumi finansējuma saņēmējiem par ERAF finansējumu 12.4 milj. 

latu apmērā, līdz ar to uz 2009.gada decembra beigām ir izmaksāti 58.8 % no aktivitātei 

pieejamā ERAF finansējuma. 

VidM 2009.gadā sasniedza ERAF finanšu apguves mērķi (ieskaitot arī nedeklarējamos 

avansus), kas ir 17,7 milj. lati,  tikai 12.9% apmērā, kas veido kopējo mērķa neizpildi 15.4 

milj. latu apjomā. Neizpilde galvenokārt ir saistīta ar VidM budžetā pieejamā finansējuma 

nepietiekamību mērķa sasniegšanas nodrošināšanai, budžeta veidošanas un aktivitāšu 

īstenošanas specifiku, kā arī ar 3.4.1.6. aktivitātes „Vides monitoringa un kontroles sistēmas 

attīstība” īstenošanas aizkavēšanos. 3.4.1.6. aktivitātes „Vides monitoringa un kontroles 

sistēmas attīstība” ietvaros četros no sešiem projektiem projekta finansējuma saņēmēja 

maiņas dēļ būtiski kavējas projektos plānotie iepirkumi, kādēļ nav veikti plānotie maksājumi. 

Vienlaikus konstatējams, ka VidM budžeta ir neizpilde 2009.gadā ir 0,7 milj. lati. Pieejamais 

finansējums budžetā ERAF aktivitātēs netika apgūts  apmērā 3.4.1.6. aktivitātē „Vides 

monitoringa un kontroles sistēmas attīstība”.  

2009.gada IV ceturksnī 3.4.1.1.aktivitātes „Ūdenssaimniecības attīstība apdzīvotās vietās ar 

iedzīvotāju skaitu līdz 2000” un 3.4.1.4. aktivitātes „Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija” 

ietvaros tika noslēgti līgumi par ERAF finansējumu 17,9 milj. latu un 18,2 milj.latu attiecīgi. 

Maksājumi finansējuma saņēmējiem (ieskaitot nedeklarējamus avansus) veikti tikai 

3.4.1.1.aktivitātes „Ūdenssaimniecības attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 

2000” ietvaros. 

EM 2009.gadā ir sasniegusi ERAF finanšu apguves mērķi tikai par 33,3 % jeb 2,7milj. latu 

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

sasniegšanai. 2009.gada 4.ceturksnī bijis ievērojams progress un finansējuma saņēmējiem 

veikti maksājumi 2 milj. latu apmērā. Straujāks īstenošanas progress plānots 2010.gadā. 

KM līdz 2009.gada 31.decembrim ir sasniegti 56.6% no 2009.gada finanšu apguves mērķa 

jeb veiktas atmaksas finansējuma saņēmējiem 1.4 milj. latu apmērā, kas sakrīt ar KM finanšu 

apguves mērķa prognozi 2009.gadam. 

2.2.3. Finanšu apguves mērķu un budžeta izpilde KF  

Kopumā KF valsts budžeta izpilde ir īstenojusies par 99,4% no 2009.gadā plānotajiem valsts 

budžeta izdevumiem. Ja salīdzina 2009.gada valsts budžeta ERAF izlietojumu pret sasniegto 

par gada pirmajiem trīs ceturkšņiem, tad 2009.gada pēdējā ceturksnī progress pret kopējo 

2009.gada plānu bijis 66%. 

Detālu informāciju par valsts budžeta izpildi ES fondu līdzfinansētos projektos sadalījumā pa 

ministrijām skatīt 1.pielikuma 3.tabulā. 

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

izpilde ir vērtējama pozitīvi - 2009.gada mērķis (119,5 milj. latu)  atmaksām finansējuma 

saņēmējiem līdz 31.12.2009. izpildīts par 136,8% (izmaksāti 163,5 milj. latu). Detalizētāku 

informāciju skat. grafikā Nr.7 un turpmāk šajā nodaļā. 

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

izpildīts 75,4% apmērā 3.3.1.1. aktivitātes „TEN-T autoceļu tīkla uzlabojumi” un 3.3.1.5. 

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

„Pilsētu infrastruktūras uzlabojumi sasaistei ar TEN-T” īstenošanas rezultātā. Finanšu 

atmaksu mērķa izpilde norāda uz nepieciešamību steidzami paātrināt šo procesu, izvērtējot 

iespējas palielināt deklarējamo maksājumu īpatsvaru kopējos maksājumos finansējumu 

saņēmējiem.  
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Grafiks Nr.7 „2009.gada ERAF un KF finanšu apguves mērķa izpilde” 

 

VidM budžeta izpilde 2009.gadā ir 99,9% no 2009.gada plāna, neskatoties uz 9 mēnešu 

izdevumu plāna neizpildi vairāk nekā 11 milj.latu apmērā, kas liecina par ātru finansējuma 

apgūves tempu 2009.gada 4.ceturksnī. Straujš maksājumu veikšanas progress ir 

3.5.1.1.aktivitātē „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku 

ekvivalentu lielāku par 2000”, 3.5.1.2.1.aktivitātē „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo 

izgāztuvju rekultivācija” un 3.5.1.2.2.aktivitātē „Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas 

sistēmu attīstība” kā rezultātā 2009.gadā finansējuma saņēmējiem kopā ar nedeklarējamiem 

avansiem samaksāts KF finansējums 104,6 milj.latu, 1,3 milj.latu un 6,1 milj.latu apjomā 

attiecīgi.  2009.gada 4.ceturksnī tika atrisinātas 2009.gada pirmajos ceturkšņos konstatētas 

problēmas, uzsākti pilnvērtīgi darbi projektu īstenošanas vietās un veikti plānoti maksājumi 

(t.sk. nedeklarējamie avansi). Situācijas stabilizācijas un papildu valsts budžeta finansējuma 

piešķiršanas rezultātā KF finanšu apguves mērķis 2009.gadā ir sasniegts par 262.8 %, jeb 112 

milj.latu.  

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

par 12,8% jeb 1,3 milj. latu, lai gan EM sākotnēji plānoja to nesasniegt vispār, taču tā kā tika 

piešķirts papildu finansējums gada beigās un FM aicināja pārskatīt prognozi, paātrināt līgumu 

slēgšanas procesu, lai veiktu deklarējamo avansu maksājumus vēl šogad, mērķis tika daļēji 

tomēr sasniegts. Cits iemesls mērķa nesasniegšanai ir skaidrojams ar 3.5.2.1. aktivitātes 

„Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai” specifiku: 

lielākā daļa projektu iesniedzēju projektus var uzsākt faktisku projektu īstenošanu tikai 

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

veiktas 2010.gadā.  

2009.gada 4.ceturksnī KF 3.5.2.1.aktivitātes „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu 

efektivitātes paaugstināšanai” ietvaros ir konstatēts būtisks progress – noslēgti līgumi par KF 

finansējumu 5,7 milj. latu apmērā jeb par 13,5% no aktivitātei pieejamā KF finansējuma, kā 

arī KF 3.5.2.2.aktivitātē „Atjaunojamo energoresursu izmantojošu koģenerācijas 

elektrostaciju attīstība” noslēgti līgumi par 4 milj. latu jeb 16,4% no aktivitātei pieejamā KF 

finansējuma. 
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2.3. ES fondu finansējuma EK atmaksas valsts budžeta ieņēmumos 

2009.gadā 

Kopumā 474,1 milj. latu ES fondu finansējuma EK jau ir iemaksājusi valsts budžeta 

ieņēmumos kā avansa vai starpposma maksājumus, no kuriem 298,7 milj. latu samaksāti 

2009.gadā. Tas nozīmē, ka ievērojamais progress ES fondu finansējuma apguvē 2009.gada 

otrajā pusē, kā arī visa gada laikā veiktie pasākumi sistēmas efektivitātes veicināšanai un 

finansējuma aprites ātrumu ES fondu sistēmā, ļāvuši pārsniegt valsts budžeta plānotos 

ieņēmumus no ES fondiem par 28,2 milj. latu. Turklāt, tā kā sevišķi liels maksājumu progress 

finansējuma saņēmējiem vērojams tieši pašā 2009.gada nogalē un šie izdevumi vēl nav 

deklarēti un atgūti no EK, tad arī 2010.gadā paredzam ievērojamus budžeta ieņēmumus no ES 

fondiem (sīkāka informācija iekļauta ziņojuma 2.4.sadaļā). 

2009.gadā EK no visām plānotajām starpposma deklarāciju atmaksām ir atmaksājusi par 

10,4% vairāk nekā sākotnēji tika plānots valsts budžeta ieņēmumos (270,5 milj. latu vietā 

298,7 milj. latus). Savukārt, atsevišķi skatot pa fondiem: ESF starpposma deklarāciju 

atmaksas valsts budžeta ieņēmumos bija vairāk kā divas reizes lielākas kā sākotnēji tika  

plānots (6,3 milj. latu vietā 14,0 milj. lati), ERAF starpposma deklarāciju atmaksas - par 35,5 

milj. latu vairāk nekā sākotnēji plānots (97,3 milj. latu vietā 132,8 milj. lati), bet KF 

starpposma deklarāciju atmaksas ir bijušas par 38,1% mazākas nekā sākotnēji plānots (39,6 

milj. latu vietā 24,5 milj. lati). 

 

2.4. Informācija par ES fondu apguves mērķiem 2010.gadā un valsts 

budžetā 2010.gadam pieejamo finansējumu ES fondu projektu 

īstenošanai 

Saprašanās memorands nepieļauj ES fondu tēriņu samazināšanu 2010.gadā, salīdzinot ar 

2009.gadu, un nosaka, ka 2010.gadā finansējuma saņēmējiem jāizmaksā vismaz 381 milj. latu 

ES fondu finansējuma (neskaitot valsts budžeta līdzfinansējumu), tajā skaitā – 46 milj. latu 

ESF ietvaros, 205 milj. latu ERAF ietvaros un 130 milj. latu KF ietvaros.  

Kopumā 2007.-2013. gada plānošanas perioda ES fondu projektiem nozaru ministriju 

budžetos 2010.gadā ir pieejama valsts budžeta dotācija 212 milj. latu apmērā. Papildus tam 

194 milj. latu ir paredzēti FM rezerves programmā, līdz ar to, kopumā tieši ES fondu 

projektiem šogad būs pieejami orientējoši 406 milj. latu. Šis finansējuma apjoms ir mazāks 

nekā 2009.gada budžetā, kas nozīmē, ka 2010.gadā laikā ES fondu apguves temps varētu 

samazināties. Turklāt, pastāv risks, ka ar šo finansējumu nepietiks, lai nodrošinātu Saprašanās 

memorandā noteikto mērķu izpildi.  

Saskaņā ar FM apkopoto un 2009.gada 12.oktobrī MK izskatīto informāciju faktiski šis 

finansējums ir pietiekams, lai nosegtu izdevumus tikai tajos projektos, kas bija īstenošanā vai 

bija apstiprināti līdz 2009.gada 28.augustam. Projektiem, kas apstiprināti 2009.gada nogalē un 

2010.gada sākumā, vai ko plānots apstiprināt 2010.gada laikā, finansējuma valsts budžetā 

šobrīd nav. Pēc FM aprēķiniem, lai segtu izdevumus pilnīgi visos projektos, kas jau tiek 

īstenoti vai kuru īstenošana varētu tikt uzsākta 2010.gadā, ir nepieciešami papildus līdz pat 

212 milj. latu.  

FM sadarbībā ar atbildīgajām iestādēm pašlaik izvērtē esošā budžeta līdzekļu iespējamo 

samazinājumu konkrētu aktivitāšu/apakšaktivitāšu dalījumā, informāciju par nepieciešamo 

papildu finansējumu jauniem projektiem (kas apstiprināti kopš 2009.gada septembra un kam 

nav budžetā resursu), kā arī gatavo priekšlikumus, lai pieejamā valsts budžeta finansējuma 

ietvaros nodrošinātu Saprašanās memorandā ietverto nosacījumu izpildi.  
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Daļa no projektiem, kam 2010.gadā nav pieejams finansējums, varētu tikt īstenoti, izmantojot 

alternatīvas finansēšanas shēmas, saskaņā ar kuru finansējuma saņēmējs maksājumu par 

projektā veiktajiem izdevumiem saņem tikai pēc tam, kad šos izdevumus deklarējusi EK un 

saņemts EK maksājums. Tomēr, jāņem vērā, ka šāda shēma ir pēdējās iespējas risinājums, jo 

rada ievērojamu papildus finansiālu slogu uz finansējuma saņēmējiem, kam nākas 

apgrozāmos līdzekļus projekta īstenošanā sagādāt pašiem un turklāt gaidīt uz veikto izdevumu 

atmaksu aptuveni trīs līdz četrus mēnešus.  

Ņemot vērā to, ka palielināt ES fondiem pieejamo finansējumu valsts budžetā šobrīd neļauj 

vienošanās ar starptautiskajiem aizdevējiem noteiktie budžeta deficīta griesti, 2009.gada 

27.novembrī Finanšu ministrs ir nosūtījis vēstuli EK un Starptautiskajam valūtas fondam, 

kurā skaidroja augstāk aprakstīto situāciju, kā arī piedāvāja vienoties, ka papildus budžeta 

izdevumi 2010.gadā par summu, kas nepārsniedz 400 milj. latu, izņēmuma kārtā netiktu ņemti 

vērā budžeta deficīta aprēķinā, sakarā ar to, ka izdevumi ES fondu projektiem salīdzinoši ātri 

rada atbilstošus ieņēmumus valsts budžetā. Diemžēl EK nav atbalstījusi šo iniciatīvu, savā 

atbildē uzsverot, ka papildus izdevumu novirzīšana ES fondu projektu finansēšanai ir svarīga 

un atbalstāma, taču to nepieciešams darīt pašreizējā budžeta deficīta ietvaros, novirzot 

papildus finansējumu ES fondu projektiem 2010.gada laikā uz budžeta izdevumu ietaupījuma 

rēķina.    

Ņemot vērā iepriekšminēto, 2010.gada 12.janvāra koalīcijas partneru sanāksmē par ES fondu 

jautājumiem nolemts pārskatīt esošo budžetu ES fondu projektiem ar mērķi rast ietaupījumu 

un to pārstrukturēt atbilstoši esošajai situācijai, lai rastu iespēju īstenot jaunus projektus.  

FM sadarbībā ar atbildīgajām iestādēm pašlaik izvērtē esošā budžeta līdzekļu iespējamo 

samazinājumu konkrētu aktivitāšu/apakšaktivitāšu dalījumā, informāciju par nepieciešamo 

papildu finansējumu jauniem projektiem (kas apstiprināti kopš 2009.gada septembra un kam 

nav budžetā resursu), kā arī gatavo priekšlikumus, lai pieejamā valsts budžeta finansējuma 

ietvaros nodrošinātu Saprašanās memorandā starp Eiropas Kopienu un Latvijas Republiku 

iekļauto nosacījumu Latvijai 2010.gadā un turpmākos gados spētu noteiktā apmērā veikt 

maksājumus 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu projektu ietvaros izpildi.  

FM plāno sagatavot un iesniegt MK priekšlikumus ES fondu projektiem piešķirtā finansējuma 

pārstrukturēšanai līdz š.g. 1.martam. 

Vienlaikus vadošā iestāde ierosina turpināt sarunas ar starptautiskajiem aizdevējiem par 

iespēju palielināt izdevumus tad, kad būs izanalizēti valsts budžeta izpildes un ES fondu 

apguves rezultāti š.g. 1.ceturksnī. 

Savukārt pēc minēto priekšlikumu akceptēšanas MK, kā arī pamatojoties uz jaunākajām ES 

finansējuma piešķīruma pārdalēm, vadošā iestāde aktualizēs ES fondu finansējuma apguves 

mērķus atbildīgo ministriju līmenī, savukārt  atbildīgajām iestādēm tiks uzdots aktualizēt 

mērķu izpildes prognozes līdz š.g. 1.ceturksņa beigām.    

  

3. ES fondu finansējuma apguve pašvaldību īstenotajos projektos 

Attiecībā uz finansējuma apguvi ES fondu aktivitātēs, kas orientētas uz pašvaldību atbalstu un 

reģionālo attīstību (turpmāk - pašvaldību aktivitātes), jāatzīmē, ka kopā pašvaldību 

aktivitātēm pieejamais ES fondu finansējums plānošanas periodā ir 984,6 milj. lati, kas ir 31% 

no kopējā ES fondiem atvēlētā piešķīruma. Līdz 2009.gada beigām pašvaldību aktivitātēs ES 

fondu finansējuma saņēmējiem bija izmaksāti kopumā aptuveni 181 milj. latu, kas ir 37.5% 

no kopējā visiem finansējuma saņēmējiem izmaksātā finansējuma apjoma. Var secināt, ka 

pašvaldību aktivitātēs apguves kopējais progress 18,4% apsteidz vidējo apguves rādītāju 
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15,2% visās ES fondu aktivitātēs, kas lielā mērā bija iespējams, pateicoties papildus budžeta 

apropriācijai 2009.gada beigās tieši pašvaldību aktivitātēs un galvenokārt avansu veidā (lūdzu 

skatīt detalizēti par pašvaldību aktivitātēm pieejamiem budžeta līdzekļiem un ES fondu 

apguves progresu ziņojuma 5.pielikuma tabulā Nr.1 „Informācija par finansējumu apguvi 

ESF, ERAF un KF projektiem pašvaldību īstenotajās aktivitātēs uz 31.12.2009., latos” un 

tabulā Nr.2 "Informācija par 2007.-2010.g. piešķirto valsts budžeta līdzekļu finansējumu ESF, 

ERAF un KF projektiem pašvaldību īstenotajās aktivitātēs un tā izlietojums (neieskaitot 

atmaksas pamatbudžetā), latos"). 

Savukārt, analizējot arī 2007.-2009.gada valsts budžetā šīm pašvaldību aktivitātēm piešķirtos 

valsts budžeta līdzekļus, secinot, ka uz kopējā ES fondu projektiem atvēlētā valsts budžeta 

finansējuma fona un, ņemot vērā piešķīruma proporciju, pašvaldību aktivitātēs plānots 

investēt salīdzinoši lielus finanšu resursus (40%). Turklāt saskaņā likumu „Par valsts budžetu 

2010.gadam” un MK 2009.gada 12.oktobra protokollēmumu Nr.68 4.§ ES fondu aktivitātēm 

atvēlēta valsts budžeta dotācija 406,5 milj. latu. No tiem aptuveni 189 milj. latu (jeb 47%) ir 

ieplānoti tieši pašvaldību aktivitātēm. Diemžēl šobrīd palielināt šo budžeta finansējuma 

apjomu nav iespējams sakarā ar noteikto budžeta deficīta slieksni. Tomēr, ņemot vērā to, ka 

kopējais līdz šim pašvaldību aktivitātēm piešķirto budžeta līdzekļu apjoms (40% no kopējā) 

apsteidz ES fondu piešķīruma proporciju par 10%,  var uzskatīt, ka atvēlētie resursi 

pašvaldību atbalstam ir pietiekoši un šobrīd būtiski koncentrēties uzsākto projektu sekmīgai 

ieviešanai. Turklāt papildu pašvaldību atbalstam valsts budžets paredz pietiekamas aizdevumu 

iespējas, kas ļauj  nodrošināt noteikto finansējuma apguves mērķu izpildi, tai skaitā sagādājot 

finansējuma saņēmēja līdzfinansējuma daļu projektu īstenošanai.   

Šobrīd notiek aktīvs darbs pie tā, lai pārskatītu 2010.gadā ES fondiem atvēlēto valsts budžeta 

līdzekļu sadalījumu, lai rastu iespēju uzsākt jaunus projektus, tajā skaitā pašvaldību 

aktivitātēs. Paralēli pastāv iespēja uzsākt jaunus projektus arī tad, ja tiem pagaidām nav 

paredzēti līdzekļi valsts budžetā, pēc tās saucamās „pašfinansēšanās shēmas”, kad veikto 

izdevumu samaksa jāgaida pēc EK atmaksu saņemšanas (apmēram vidēji 4 mēneši). Tas no 

finansējuma saņēmēju viedokļa nozīmē nedaudz ilgākus veikto izdevumu atmaksas termiņus, 

tomēr dod iespēju īstenot augstas gatavības pakāpes projektus. Šādu iespēju plānots turpmāk 

izmantot jauniem projektiem, piemēram, VidM atbildībā esošajā aktivitātē 3.5.1.1. 

„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 

2000”. 

Savukārt veiktie grozījumi MK 2006.gada 26.jūnija noteikumos Nr.418 „Kārtība, kādā 

paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, 

kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība”, kas izskatīti 

š.g. 9.februāra MK sēdē, paredz atvieglot nosacījumus par Valsts kases aizdevumu 

administrēšanu un atmaksas nosacījumiem, kā arī rada vairākus citus atvieglojumus 

finansējuma saņēmējiem ES fondu projektu apguvē. 

4. 2007.-2013.gada plānošanas perioda lielo projektu īstenošana 

Ņemot vērā faktu, ka daži no lielajiem projektiem ir ļoti zemā gatavības pakāpē un pašreizējā 

ekonomiskajā situācijā ir nepieciešams pēc iespējas vairāk atbalstīt tādus pasākumus, kas 

veicina uzņēmējdarbību, tad saskaņā ar FM izteiktajiem priekšlikumiem informatīvajā 

ziņojumā „Par iespējām pārdalīt finansējumu no lielajiem infrastruktūras projektiem uz 

aktivitātēm, kas vērstas uz uzņēmējdarbības attīstību” 2010.gada 12.janvārī MK pieņēma 

lēmumu atlikt lielo projektu Pļaviņu HES rezerves pārgāžņu izveide un Lidostas „Rīga” 

integrācija dzelzceļa tīklā (Rail Baltica atzars) īstenešanu. Kā lielos projektus turpmāk nav 

paredzēts īstenot arī 2 līdz šim vēl EK neiesniegtos vides nozares projektus Liepājas Karostas 

kanāla attīrīšana un Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība. Saskaņā ar plānotajiem 
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grozījumiem vispārīgajā regulā (Padomes Regula (EK) Nr.1083/2006), turpmāk dalībvalstīm 

EK apstiprināšanai būs jāsniedz tikai tādi projekti, kuru kopējās izmaksas ir virs 50 milj. eiro. 

Iepriekšminētajiem vides projektiem kopējās izmaksas ir plānotas zem 50 milj. eiro, tāpēc tos 

turpmāk vairs nav nepieciešams ieniegt EK. (Precizētu lielo projektu sarakstu skatīt ziņojuma 

pielikumā Nr.3). 

Līdz ar to pašreiz lielo projektu sarakstā ir septiņi projekti, no kuriem 6 ir transporta nozarē un 

viens vides nozarē. Līdz 2009.gada beigām 4 projekti (Otrā sliežu ceļa izbūve iecirknī 

Skrīveri-Krustpils (Rīga-Krustpils iecirknis), Autoceļa E 22 posms Rīga (Tīnūži-Koknese) 

būvniecība, Autoceļa E 22 posma Ludza-Terehova būvniecība,Vēsturiski piesārņoto vietu 

„Inčukalna sērskābā gudronu dīķi”sanācijas darbi) ir iesniegti EK, no kuriem projekts Otrā 

sliežu ceļa izbūve iecirknī Skrīveri-Krustpils (Rīga-Krustpils iecirknis) ir apstiprināts arī EK, 

pārējo projektu izvērtēšana vēl turpinās. Attiecībā uz projektiem Autoceļa E 22 posms Rīga 

(Tīnūži-Koknese) būvniecība, Autoceļa E 22 posma Ludza-Terehova būvniecība EK Latvijas 

iestādēm ir pieprasījusi papildu informāciju, kā arī lūgusi šos projektu iesniegumus precizēt. 

Precizētos projektu iesniegumus EK plānots iesniegt 2010.gada februārī.  

2009.gada 4.decembrī FM izvērtēšanai tika iesniegts projekts Rīgas piepilsētas dzelzceļa 

pasažieru pārvadājumu sistēmas modernizācija un dīzeļvilcienu ritošā sastāva atjaunošana. 

Pēc FM komentāriem SM precizēto projekta iesniegumu FM jāiesniedz līdz 2010.gada 

18.janvārim. Ja FM par to nebūs iebildumi, tad to EK plānots iesniegt līdz 2010.gada janvāra 

beigām. Saskaņā ar precizēto lielo projektu sarakstu SM 2010.gada februārī FM jāiesniedz vēl 

divi lielo projektu iesniegumi Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu 

pārcelšanai no pilsētas centra un Infrastruktūras attīstība lidostā „Rīga”. 

Lai veicinātu ātrāku apstiprināto lielo projektu ieviešanu, 2009.gada 8.decembrī ar MK 

lēmumu lielajam projektam Otrā sliežu ceļa izbūve iecirknī Skrīveri-Krustpils (Rīga-Krustpils 

iecirknis) tika piešķirts avanss 9 215 301 lati apmērā, tādejādi atslogojot finansējuma 

saņēmēja VAS „Latvijas Dzelzceļš” naudas plūsmu. Kas attiecas uz faktiski veiktajiem 

izdevumiem, tad 2009.gada 10.novembrī SM iesniedza Valsts kasē izdevumu deklarāciju 40 

509 096 lati apmērā par veiktajiem attiecināmajiem izdevumiem lielajos projektos Autoceļa E 

22 posms Rīga (Tīnūži-Koknese) būvniecība, Autoceļa E 22 posma Ludza-Terehova 

būvniecība. Savukārt EK izdevumu deklarācija iesniegta 2009.gada 3.decembrī. Ņemot vērā, 

ka šajos autoceļu projektos lielākā daļa iepirkumu līgumi ir noslēgti un norisinās būvdarbi, bet 

projektu izmaksas tika plānots pirms ekonomiskās krīzes iestāšanās Latvijā, tad SM ir 

informējusi FM, ka projektos ir konstatēts ievērojams līdzekļu ietaupījums, kuru plānots 

izlietot aktivitātes 3.3.1.1. „TEN-T autoceļu tīkla uzlabojumi” ietvaros izsludinot 2.projektu 

iesniegumu atlases kārtu.   

 

5. Kopsavilkums par ES fondu tehniskās  palīdzības aktivitāšu 
īstenošanu  

ES fondu tehniskās palīdzības aktivitātes (1.6.1.1., 2.4.1.1., 3.7.1.1. un 3.8.1.1.) tiek īstenotas 

darbības programmu „Cilvēkresursi un nodarbinātība” , „Uzņēmējdarbība un inovācijas” un 

„Infrastruktūra un pakalpojumi” ietvaros. Saskaņā ar iepriekšminēto darbības programmu 

papildinājumos noteikto, ES fondu tehniskās palīdzības aktivitātēm pieejamais finansējums ir 

86 722 667 lati. (EK finansējums un LR līdzfinansējums kopā). Pēc grozījumu 

apstiprināšanas darbības programmā „Infrastruktūra un pakalpojumi”, ES fondu tehniskās 

palīdzības aktivitātēm pieejamais finansējums būs 78 064 528 lati (paredzēts tikai EK 

finansējums).  
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Saskaņā ar Likumu par valsts budžetu 2009.gadam ES fondu tehniskās palīdzības projektiem 

plānotais finansējums sākotnēji bija 15 712 742 lati. 2009.gada nogalē tika veikta ES fondu 

tehniskās palīdzības finansējuma pārdale uz citām ES fondu aktivitātēm, kā rezultātā tika 

pārdalīti 6 909 852 lati (2009.gada valsts budžetā pēc finansējuma pārdales atlikušais ES 

fondu tehniskās palīdzības finansējums bija 8 802 890 lati). Faktiski veiktais ES fondu 

tehniskās palīdzības finansējuma izlietojums laika posmā no 2009.gada 1.janvāra līdz 

2009.gada 31.decembrim ir 8 083 100,4 lati (t.sk. 7 931 468,98 lati attiecināmās izmaksas un 

151 631,42 lati neattiecināmās izmaksas), kas ir 91,8% no 2009.gada valsts budžeta plāna.   

Saskaņā ar 2007.gada 18.decembra MK noteikumu Nr.918 „Noteikumi par darbības 

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

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

inovācijas" papildinājuma 2.4.1.1.aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta funkciju 

nodrošināšana", darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 

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

3.8.1.1.aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana" (turpmāk – MK 

noteikumi Nr.918) 11.punktu, ES fondu tehniskās palīdzības projektu īstenošanas pirmā kārta 

ir noteikta no 2008.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.decembrim. Ņemot vērā ES fondu 

tehniskās palīdzības finansējuma apguves rādītājus ir pieņemts lēmums pagarināt  ES fondu 

tehniskās palīdzības projektu īstenošanas pirmo kārtu par vienu gadu, t.i. līdz 2011.gada 

31.decembrim.    

Lai uzlabotu ES fondu tehniskās palīdzības finansējuma apguvi ir nepieciešams atcelt daļu 

attiecināmo izmaksu noteikto ierobežojumu limitus, kā arī pagarināt ES fondu tehniskās 

palīdzības projektu īstenošanas pirmās kārtas termiņu par vienu gadu. Lai nodrošinātu augstāk 

minēto ir sagatavots grozījumu projekts MK noteikumos Nr.918. 

 

6. 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu apguves 
salīdzinājums starp Baltijas valstīm 

Straujais maksājumu progress (skat. sadaļu 2.2. „ES fondu finanšu apguve, mērķu un budžeta 

izpilde 2009.gadā” un 2.4.sadaļu „Informācija par ES fondu apguves mērķiem 2010.gadā un 

valsts budžetā 2010.gadam pieejamo finansējumu ES fondu projektu īstenošanai”) gada 

beigās ļāvis Latvijai šajā rādītājā apsteigt pārējās Baltijas valstis (skat. grafiku Nr.9), kas ir 

liels panākums, jo Baltijas valstis vēl joprojām ir starp līderēm ES fondu finansējuma apguvē 

visā ES.  

Salīdzinot vidējos ES fondu apguves rādītājus (noslēgtos līgumus, atmaksas ES fondu 

finansējuma saņēmējiem, maksājuma pieprasījumus EK, kā arī saņemtos maksājumus no EK) 

secināms, ka Lietuva, Igaunija un Latvija ES fondu apguves ātrums ir samērā līdzīgs, taču 

Latvija tieši pēdējā ceturkšņa laikā maksimāli palielinājusi atmaksu apjomu finansējuma 

saņēmējiem (skat.grafiku Nr.9), gada beigās apsteidzot pārējās Baltijas valstis. 

Joprojām vislielākais noslēgto līgumu īpatsvars ir Igaunijai – 58,4% pret ES fondu 

piešķīrumu. Igaunijai seko Latvija ar 43,5% noslēgto līgumu īpatsvaru, savukārt procentuāli 

vismazāk līgumus noslēgusi Lietuva – 40,3% pret ES fondu piešķīrumu. 

Līdz 2009.gada beigām Latvija ir veikusi visvairāk maksājumu finansējuma saņēmējiem, 

izmaksājot 15,2% no ES fondu finansējuma. Lietuva finansējuma saņēmējiem izmaksājusi 

14,7%, bet Igaunija – 13,4% no ES fondu finansējuma daļas. 

Līdz 2009.gada beigām Lietuva iesniegusi vislielāko maksājuma pieprasījumiem EK apjomu 

– 13,1% apmērā no ES fondu piešķīruma. Otrajā vietā ar 10,9% ir Igaunija. Latvija pagaidām 
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maksājuma pieprasījumus procentuāli iesniegusi vismazāk, taču, ņemot vērā ievērojamo 

atmaksāto līdzekļu finansējuma saņēmējiem 2009.gada pēdējā ceturksnī, prognozējams, ka 

š.g. pirmajā pusgadā Latvijas maksājumu pieprasījumi EK būtiski palielināsies. 

Tā kā Lietuvai ir vislielākais EK iesniegto maksājuma pieprasījumu apjoms, arī saņemtās 

atmaksas no EK Lietuvai ir visvairāk, salīdzinot ar Latviju un Igauniju (21,3%, 19,5% un 

14,9% attiecīgi). 

Salīdzinot datus ar iepriekšējo pārskata ceturksni, secināms, ka gan Latvija, gan Lietuva, gan 

arī Igaunija ir būtiski progresējušas visos rādītājos, kas kopumā liecina par efektīvu un ātru 

ES fondu apguvi Baltijas valstīs. 

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

periodā uz 31.12.2009.” 

 

 

7. Latvija, salīdzinājumā ar citām ES fondu dalībvalstīm 2007.-
2013.gada plānošanas periodā 

Ņemot vērā pēdējos EK sniegtos datus par maksājumiem, ko EK veikusi visām ES 

dalībvalstīm līdz 31.decembrim, Latvijai izmaksāti 518,2 milj. latu, kas ir 45% no 2007.-

2009.gada kopējā piešķīruma (summa, kas Latvijai būtu jāapgūst līdz 2012.gada beigām). 

Līdzīgi kā iepriekšējā ceturksnī Latvijai ir trešais labākais rādītājs aiz Lietuvas, kam izmaksāti 

59% un Igaunijas, kas saņēmusi atmaksas 54% apmērā (Skat. grafiku Nr.10). Tādējādi 

Baltijas valstis ir saglabājušas līderu pozīciju pēc finansējuma apguves rādītājiem starp visām 

27 ES dalībvalstīm.   
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Grafiks Nr.10 „Eiropas Komisijas veiktie maksājumi ES dalībvalstīm uz 2009.gada 

31.decembri pret 2007-2009.gada piešķīrumu” 

 

 

8. Sistēmas vienkāršošana un optimizēšana  

Lai novērtētu Latvijas sasniegto Eiropas Savienības fondu administrēšanas sistēmas 

vienkāršošanas jomā un identificētu iespējamos uzlabojumus tajā, tika veikta aptauja par ES 

fondu vadības un kontroles sistēmas darbības rādītajiem starp  jaunajām ES dalībvalstīm. 

Aptaujas rezultātā tika salīdzināti tādi ES fondu vadības un kontroles sistēmas rādītāji Latvijā 

un citās jaunajās ES dalībvalstīs kā projektu vērtēšanai atvēlētais laiks, izdevumu deklarācijas 

iesniegšanas un izskatīšanas ilgums, projektu uzraudzības ziņojumu iesniegšana. Tika 

analizēts arī cik dalībvalstīs ir uzsākta vai jau ieviesta netiešo izmaksu nemainīgās likmes 

(flat-rate), kopsummu maksājumu (lump sums)  un vienības izmaksu (unit costs) 

izmantošana.  
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Ņemot vērā to, ka divas dalībvalstis – Slovākija un Ungārija atbildes uz aptaujas jautājumiem 

neiesniedza, šo valstu dati apkopojumā netika iekļauti. 

Aptaujas rezultātā tika konstatēti šādi galvenie secinājumi: 

1.Projektu vērtēšana 

Projektu vērtēšanai Latvijas normatīvajos aktos noteiktās 12 nedēļas ir pietiekošs laika posms, 

kurā iekļaujoties var izvērtēt arī sarežģītākus projektus. Vienkāršāki projekti tiek izvērtēti pat 

4 nedēļu laikā. Dalībvalstīs, kur noteikts īsāks termiņš nekā nepieciešams, bieži vien nav 

iespējams iekļauties termiņos (Slovēnijā, Lietuvā, Kiprā un Polijā, kur reālais projektu 

vērtēšanas laiks var pārsniegt likumā noteiktos termiņus (skatīt 11.grafiku).  

Grafiks Nr.11 „Projektu iesniegumu vērtēšanai paredzētais laiks” 

 

2. Izdevumu deklarācijas iesniegšana un izskatīšana sertifikācijas iestādē 

Lai paātrinātu finansējuma apriti un nodrošinātu izlietotā finansējuma ES daļas ātrāku 

atgūšanu, Latvijā izdevumu deklarāciju, tāpat kā vēl 3 jaunajās dalībvalstīs iespējams iesniegt 

sertifikācijas iestādē reizi mēnesī. 4 dalībvalstīs joprojām to iespējams iesniegt 3-4 reizes 

gadā.  

Izdevumu deklarāciju izskatīšanas laiks sertifikācijas iestādē starp dalībvalstīm ir ļoti atšķirīgs 

– no 5 darba dienām (Bulgārija) līdz pat 30 darba dienām (Slovēnija) – Latvijā tās ir 18 darba 

dienas (skatīt 12.grafiku).  

Noslēguma izdevumu deklarācijas izskatīšanas laiks variē no 10 (Bulgārija) līdz par 60 

(Slovēnija)  darba dienām. Latvijā noslēguma izdevumu deklarācija izskatāma 40 darba dienu 

laikā. Jāatzīmē, ka vairākas dalībvalstis (Lietuva, Rumānija) normatīvajos aktos neparedz 

noslēguma izdevumu deklarācijai noteiktu izskatīšanas laiku- tā tiek izskatīta, kā kārtējā 

izdevumu deklarācija (skatīt 12.grafiku).  
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Grafiks Nr.12.grafiks „Starpposma un noslēguma deklarācijas izskatīšanas ilgums jaunajās 

ES dalībvalstīs” 

 

3. Projektu uzraudzības ziņojumu iesniegšana 

Projektu uzraudzības ziņojumus lielākajā daļā jauno ES dalībvalstu (7) nepieciešams iesniegt 

3-4 reizes gadā. Līdzīgi arī Latvijā projekta uzraudzības ziņojumi ir iesniedzami reizi 

pusgadā, bet ne biežāk kā reizi ceturksnī.  

4. Maksājumu pieprasījumu iesniegšana 

Latvijā, lai paātrinātu maksājumu plūsmu, ES fondu projekta progresa ziņojuma 

apstiprināšana vairs nav priekšnosacījums maksājumu saņemšanai projekta ietvaros. 4 

dalībvalstīs projekta progresa uzraudzības ziņojumu apstiprināšana joprojām ir 

priekšnosacījums maksājumu saņemšanai.  

Maksājumu pieprasījumu iesniegšanas biežuma regularitāte finansējuma saņēmējiem lielākajā 

daļā dalībvalstu (6) ir reizi trijos mēnešos. Latvijā maksājumu pieprasījumu iesniegšanas 

biežums atšķiras atkarībā no projekta ilguma u.c. nosacījumiem: reizi mēnesī, reizi ceturksnī 

vai reizi pusgadā. 

5. Maksājumu pieprasījumu izskatīšanai noteiktais laiks 

Normatīvajos aktos noteiktais maksājumu pieprasījumu izskatīšanas laiks dalībvalstīs variē no 

5 darba dienām (Bulgārija)  līdz pat 68 darba dienām (Rumānija)  - Latvijā tas ir 20 darba 

dienas, kas ir viens no labākajiem rādītājiem starp jaunajām ES dalībvalstīm. (skatīt 

13.grafiku). 
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Grafiks Nr.13. „Maksājumu pieprasījumu izskatīšanai noteiktais laiks jaunajās ES 

dalībvalstīs” 

 

6. Netiešo izmaksu nemainīgā likme (flat-rate) 

Latvijā, tāpat kā vairumā dalībvalstu (6) netiešo izmaksu nemainīgā likme vēl netiek 

pielietota, tomēr ir izstrādāta metodika tās piemērošanai, tā iesniegta Eiropas Komisijā 

apstiprināšanai, un drīzumā to plānots ieviest (skatīt 14.grafiku). 

Grafiks Nr.14.grafiks „Netiešo izmaksu nemainīgās likmes ieviešana jaunajās ES 

dalībvalstīs” 
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Vairumā dalībvalstu (4)  kopsummu maksājuma metodoloģija Eiropas Reģionālās attīstības 

fonda un Eiropas Sociālā fonda projektos netiek pielietota. Tikai trīs dalībvalstīs, tai skaitā arī 

Latvijā tā jau tiek pielietota un divās dalībvalstis (Kipra, Malta) to plāno ieviest tuvākajā laikā 

(skatīt 15.grafiku).  

Grafiks Nr.15.grafiks „Kopsummu maksājumu metodoloģijas ieviešana jaunajās ES 

dalībvalstīs” 
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8. Vienības izmaksu (unit cost) metodoloģija 

Latvijā, tāpat kā vairumā jauno dalībvalstu (5) jau ir ieviesta vienas vienības izmaksu (unit 

cost) metodoloģija (skatīt 16.grafiku).  

Grafiks Nr.16. „Vienības izmaksu metodoloģijas ieviešana jaunajās ES dalībvalstīs”  
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Kopumā aptaujas rezultāti parāda, ka Latvijas ES fondu vadības un kontroles sistēmas rādītāji 

atbilst vidējam līmenim starp jaunajām ES dalībvalstīm un nevienā no aplūkotajiem 

rādītājiem Latvijas rezultāti būtiski neatpaliek no rādītājiem citās jaunajās dalībvalstīs. Tieši 

pretēji, Latvijā, līdzīgi kā Lietuvā un Igaunijā ļoti ātri tiek izskatīti maksājumu pieprasījumi 

(ātrāk tie tiek izskatīti tikai Bulgārijā). Tāpat Latvijai ir labi rezultāti attiecībā uz starpposma 

izdevumu deklarācijas izskatīšanas ātrumu. Latvijā tās ir 18 darba dienas, savukārt, piemēram, 
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Slovēnijā izdevumu deklarācija tiek skatīta līdz pat 30 dienām. Jāuzsver, ka liela daļa no 

termiņiem, kas saistīti ar projektu ieviešanu un, īpaši, maksājumu administrēšanas un 

izdevumu deklarēšanas ātrumu tikuši ievērojami saīsināti ES fondu sistēmas vienkāršošanas 

pasākumu ietvaros. Jāsecina, ka tas, ka Latvija ir viena no līderēm ES finansējuma apguves 

ziņā lielā mērā skaidrojams tieši ar sistēmas ātrdarbību un veiktajiem vienkāršošanas 

pasākumiem, pie kuriem darbs tiks turpināts arī 2010.gadā.  

 

9. ES fondu aktivitāšu ietvaros sasniegtie rādītāji (fiziskais 
progress) un rādītāju sasniegšanas uzraudzība 

Attiecībā uz ES fondu efektīvu izlietojumu un tā ietekmi uz Latvijas tautsaimniecības 

attīstību, jāatzīmē, ka VSID 174.punkts nosaka, ka „SF un KF atbalsta uzdevums ir veicināt 

ātrāku valsts ekonomisko izaugsmi un tuvošanos ES dalībvalstu vidējam labklājības 

līmenim”. Tika minēti arī ES fondu intervencei izvirzītie sasniedzamie rezultāti ar atsauci uz 

šī brīža vērtību, kas atspoguļoti tabulā Nr.1. 

  

 

Tabula Nr.1 „Valsts stratēģiskajā ietvardokumenta norādītie sasniedzamie rezultāti” 

Sasniedzamie 

rezultāti 
Bāzes vērtība 

Mērķis (2007.-

2013.g.) 

Šī brīža novērtējums 

2009.gads 

IKP pieaugums 

gadā, % 

11,9 % 

(2006) 
6,0-8,0 % -18,0 % 

IKP no ES vidējā, 

% 

47,9 % 

(2005) 
53,0 % 52,0 % 

Nodarbinātības 

līmenis, % 

66,3 % 

(2006) 
70,0 % 

61,4 % 

(2.cet.) 

Bezdarba līmenis, 

% 

6,8 % 

(2006) 
6,0 % 16,9 % 

Ilgstošā bezdarba 

rādītājs, % 

2,5% 

(2006) 
2,0 % 

4,0 % 

(2.cet.) 

Izdevumi 

pētniecībai un 

attīstībai, % no 

IKP 

0,57% 

(2005) 
1,5 % 0,61 % 

 

  Sasniedzamo rezultātu īss salīdzinājums ar 2009.gadā esošo rādītāju vērtību liecina, ka dotie 

atskaites punkti ekonomiskās krīzes apstākļos vairs nav sasniedzami. Piemēram, no 2004.-

2008.gadam bija vērojams nodarbinātības rādītāju uzlabojums, taču pēc 2008.gada tie sāka 

pasliktināties. Iepriekšējo gadu ātro izaugsmi nomainīja straujš IKP kritums 2009.gadā, 

atbilstoši FM prognozēm par 18%, un būtisks bezdarba pieaugums līdz pat 17%. Turpmākajos 

gados ir gaidāma zināma ekonomikas stabilizācija un izaugsmes atgriešanās. Pie šādas 

nevienmērīgas attīstības, iespējams, varētu sasniegt sākotnēji VSID mēreni prognozēto 

rādītāju IKP pēc pirktspējas paritātes (PPS) - 53% no ES vidējā. Ņemot vērā ekonomiskās 



 

FMzino_120210_ES_fondi; Informatīvais ziņojums 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 

40 

krīzes radīto ietekmi un līdz ar to strauji pieaugušo bezdarba līmeni Latvijā, VSID noteiktos 

nodarbinātības mērķus līdz 2013.gadam sasniegt nebūs iespējams. 

Vienlaikus ir jāatzīmē, ka FM saskaņā ar Padomes regulas (EK) Nr.1083/2006 29.pantu 

2009.gadā ir sagatavojusi stratēģisko ziņojumu, kur, sadarbībā ar citām ES fondu vadībā 

iesaistītām institūcijām, tika pārskatīti esošie un izstrādāti jaunie ietekmes rādītāji, ņemot vērā 

esošo ekonomisko situāciju valstī un atspoguļojot ES fondu ieguldījumu galvenajās Latvijas 

tautsaimniecības nozarēs, tādās kā uzņēmējdarbība, enerģētika, vide, transports un IKT, 

kultūra, izglītība un zinātne, veselība, labklājībā, un kopumā no makroekonomika viedokļa. 

Ietekmes rādītāju saraksts tika papildināts, ievērojot saistību ar citiem plānošanas 

dokumentiem (t.sk. jaunāko Latvijas Stratēģiskās attīstības plāna 2010.-2013.gadam 

projektu), nodrošinot programmu un aktivitāšu pilnīgu aptvērumu, kā arī izvērtējot saistību 

starp dažādu līmeņu rādītājiem. Tika veikta arī rādītāju vērtību attīstības analīze, prognozes, 

tendenču apskats un mērķu pārskatīšana. 

Galvenie papildus makroekonomiskie ietekmes rādītāji atspoguļo gan kopējo ekonomiskās 

situācijas kontekstu, t.sk. krasas ekonomiskas pārmaiņas, gan ES fondu ietekmi uz 

tautsaimniecību, proti potenciālais IKP, nodarbinātības līmenis (t.sk. sieviešu nodarbinātība 

un vecāku cilvēku nodarbinātība, ilgstošais bezdarbs), nabadzības riska indekss, nelaimes 

gadījumu skaits darbā, to personu skaita samazinājumu, kurām noteikta invaliditāte u.c. (skat. 

Tabulu 2.)  

  

 

Tabula 2 „Stratēģiskajā ziņojumā  norādītie aktualizētie un jaunizveidotie 

makroekonomiskie ietekmes rādītāji” 

Sasniedzamie 

rezultāti 
Bāzes vērtība Prognoze 2013.g. 

Šī brīža novērtējums 

2009.gads 

Potenciālā IKP 

pieaugums 

(2006, IKP 

pieaugums) 

11,9%  

Par 1% punktu gadā 

palielināt potenciālo 

IKP 

(2009, IKP 

samazinājuma 

prognoze (-18%) 

Bezdarba 

līmenis (FM, 

LM, EM) 

(2006) 

6,8% 

Zem 10% 

(vidējā termiņā) 

(2009.g.2. ceturksnis) 

16,7% 

IKP uz vienu 

iedzīvotāju no 

ES, pēc PPS, 

% no ES vidējā 

(2005) 

47,9% 
Vismaz 53% 52% 

Nodarbinātība (2006) 

66,3% 
63% 

(2009.g.2. ceturksnis) 

61,4% 

- sieviešu (2006) 

62,3% 
62% 

(2009.g.2. 

ceturksnis)61,2% 

-vecāku cilvēku 

(pirmspensijas) 
(2006) 

53,3% 
55% (2009.g.2. ceturksnis) 

58,1% 

Ilgstošais 

bezdarbs 
(2006) 

2,5% 
5% (2009.g.2. 

ceturksnis)4% 
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(LSAP  II.2.1.) 

Samazināt 

nabadzības 

riska indeksu 

pēc 

sociālajiem 

transfertiem 

(2005) 19% 20% 25% 

Samazināt 

nelaimes 

gadījumos 

darbā bojā 

gājušo skaitu 

(2007) 

5,05 
3.54 

(2009.gada 1.pusg.) 

 14 letālie nel.gad. 

darbā . 

 

Absolūto skaitli uz 

100 000 varēs noteikt 

tikai 2010.gadā.  

2008.gadā bojā gājušo 

skaits nelaimes 

gadījumos darbā – 

3,89 gad. 

Invaliditātes 

noteikšanas 

sistēmas 

pilnveides un 

preventīvi 

veikto 

pasākumu 

rezultātā 

samazinājies 

personu skaits, 

kurām noteikta 

invaliditāte 

(2006-2008) 

93% 

 

Par 3-7 

procentpunktiem 

Par 2009.gadu dati vēl 

nav pieejami, jo dati 

p[ar 2009.gadu tiek 

apkopoti 2010. g 

2.ceturksnī. 

 

  EK plāno apkopot visu ES dalībvalstu iesniegto stratēģisko ziņojumu informāciju un publicēt 

apkopojumu savā mājas lapā š.g. aprīlī, sniedzot ieskatu par kopējo ES fondu ietekmi uz ES 

ekonomikas attīstību, balstoties uz dalībvalstu sniegtajām analīzēm. 

Papildus, saskaņā ar ES fondu izvērtēšanas plānu 2007.-2013.gadam, 2010.gadā FM plāno 

veikt Vidus posma (midterm) VSID prioritāšu, pasākumu un aktivitāšu ieviešanas 

efektivitātes izvērtējumu, kurā tiks skatīti t.sk. arī horizontālo prioritāšu ieviešanas jautājumi, 

uzsvaru liekot uz ES fondu ietekmes novērtējumu un ieviešanas efektivitātes palielināšanu 

ekonomikas attīstībai. 

Vienlaikus līdz ar 2009.gada beigām ES fondu aktivitāšu ietvaros ir sasniegti pirmie 

iznākuma un rezultatīvie rādītāji, kas var raksturot ES fondu izlietojuma mērķus.  

1. Izglītības jomā: 

 5 117 profesionālajā izglītībā izglītojamo, kas saņēmuši tiešu ESF atbalstu 

mērķstipendiju veidā jeb sasniegts iznākuma rādītājs 20,5% no kopējā visā plānošanas 

periodā plānotā,  
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 vispārējās izglītības pedagogu skaits, kas saņēmuši atbalstu mērķstipendiju veidā – jau 

2009.gada maijā tika pārsniegts, tas ir, 2 624 pedagogu bija saņēmuši atbalstu 

mērķstipendiju veidā jeb 109,3% no plānotā iznākuma rādītāja.  

2. Nodarbinātības un sociālās iekļaušanas jomā: 

 30 667 apmācīti bezdarbnieki (229% no plānotā), 

 19 185 iedzīvotāji iesaistīti sabiedrībai derīgos darbos (109% no plānotā), 

 3 773 personas iesaistītas kompleksajos atbalsta pasākumos (106% no plānotā), 

 577 personas ar dzirdes un redzes traucējumiem saņēmušas sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumus (78% no plānotā), 

 3 228 bezdarba riskam pakļautas personas saņēmušas atbalstu apmācībām (161% no 

plānotā), 

 21 066 darba vietām veikts darba vides risku novērtējums (52% no plānotā), 

3. Uzņēmējdarbības jomā: 

 izveidoti 7 komersanti, kas ievieš jaunus produktus vai tehnoloģijas, līdz ar to rādītājs 

sasniegts par 1,6%.  

 piesaistītais privātā sektora finansējums P&A 5 398 485 eiro apmērā, tādējādi rādītājs 

sasniegts par 2,0%,  

 atbalstīti 40 uz ārējo tirgu apgūšanu vērsti projekti, sasniedzot rādītāju par 12,0%, 

 atbalstu saņēmis 31 mikro un mazais komersants ĪAT, līdz ar to rādītājs sasniegts par 

8,6%, 

 piesaistīts privātais finansējums komercdarbības attīstībai 3 182 069 eiro apjomā, 

sasniedzot rādītāju par 6,4%, 

 sagatavoti 67 tehnoloģiju pārneses centru komercializācijas piedāvājumi, tādējādi 

sasniedzot rādītāju par 18,6%, 

 iesniegti divi starptautisko patentu pieteikumi, līdz ar to sasniedzot noteikto rādītāju 

par 4,7%. 

4. Veselības nozarē:  

 operatīvajam medicīniskajam transportam nepieciešamais laiks, lai nokļūtu līdz 

pacientam laukos, samazinājies par 5 minūtēm un tagad ir  20 minūtes (kopumā 

plānots samazināt līdz 15 minūtēm), 

 atbilstoši (sekmīgi nokārtota resertifikācija) apmācītā veselības aprūpes personāla 

īpatsvars ir 68 % (71.6 % no plānotās vērtības 2013.gadā), 

 vidējais gultu noslogojums slimnīcās – sasniegts par 93.5% no 2013.gadā noteiktā, lai 

gan to ES fondu ieguldījums ietekmēja tikai daļēji (pārsvarā tas saistīts ar reformām 

veselības aprūpes nozare). 

Ņemot vērā, ka ES fondu plānošanas dokumentos  uzraudzības rādītāju sagaidāmās vērtības 

noteiktas tikai 2009.gadam un 2013.gadam, kas praksē apgrūtina šo rādītāju uzraudzību, ES 

fondu vadošā iestāde 2010.gada pirmā pusgada laikā sadarbībā ar atbildīgajām ministrijām 

izstrādās uzraudzības rādītāju ikgadējo sasniedzamo vērtību grafiku līdz plānošanas perioda 

beigām (analoģiski finanšu apguves ikgadējam mērķu profilam). Šādu ikgadējo sasniedzamo 

rādītāju vērtību definēšana ļaus efektīvāk plānot un uzraudzīt fizisko progresu ES fondu 
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programmu ieviešanā un izvērtēt sasniegtos un plānotos rezultātus konktekstā ar investīciju 

apjomu un vispārējo attīstību konkrētajā nozarē un tautsaimniecībā kopumā.     

  

10. Valsts kontroles revīzijas konstatējumi 

2009.gada otrajā pusgadā Valsts kontrole FM veica likumības revīziju „Eiropas Savienības 

struktūrfondu administrēšanas sistēmas izmaksu efektivitāte un atbilstība tiesību aktiem” par 

laika periodu no 2007.gada 1.janvāra līdz 2009.gada 30.jūnijam. Revīzijas mērķis bija 

pārbaudīt ES fondu vadības un kontroles sistēmas efektivitāti, likumību un tās izmaksas FM, 

kā arī apzināt administrēšanas izmaksas sertifikācijas, maksājumu, sadarbības un atbildīgajās 

iestādēs. 

FM kā ES fondu administrēšanas vadošā iestāde pastāvīgi veic ES fondu administrēšanas 

sistēmas uzlabojumus, un Valsts kontroles veiktā revīzija papildus tam ir pozitīvi vērtējams 

ārējā auditora izvērtējums, kas ļaus sistēmu pilnveidot vēl būtiskāk. 

FM ir konstatējusi, ka vairāki Valsts kontroles kontroles ieteiktie rīcības virzieni tieši sakrīt ar 

ministrijas jau veiktajām vai plānotajām aktivitātēm ES fondu ieviešanas uzlabošanā un 

vienkāršošanā. Valsts kontrole savā ziņojumā atzīst, ka kopumā FM ir nodrošinājusi ES fondu 

administrēšanas sistēmas izveidošanu. FM veiks uzlabojumus ES fondu vadībā atbilstoši 

Valsts kontroles revīzijas ziņojumā iekļautajiem ieteikumiem.  

Valsts kontrole savā ziņojumā norāda, ka Latvijā 2009.gadā sistēmas nepilnību dēļ līdz 

septembra beigām finanšu apguves mērķis (saņēmējiem izmaksātie līdzekļi) ir izpildīts tikai 

par 55,3%. Savukārt FM jaunākie dati liecina, ka līdz gada beigām ir būtiski paātrinājusies 

finanšu apguve un saņēmējiem izmaksāti līdzekļi 420 milj. latu apmērā, kas ir 136,1% no 

finanšu apguves mērķa (351,7 milj. latu). ES fondu līdzekļi valstīm tiek piešķirti plānošanas 

periodu ietvaros, pašreizējais periods ir 2007.-2013.gads. Plānošanas perioda pirmajos gados 

līdzekļu apguve norit lēnāk (sākotnēji jāizstrādā visi nepieciešamie dokumenti), tādēļ 

2009.gadā Latvijā nodrošināta strauja līdzekļu izmantošana. 

VK raksta, ka ES fondu apguves sistēmas plānošanas dokumenti nav apstiprināti laicīgi, bet 

vienlaikus arī atzīst, ka „lai gan Finanšu ministrija ES fondu apguvei nepieciešamos 

plānošanas dokumentus, darbības programmas, vadības un kontroles sistēmas aprakstu 

sagatavoja savlaicīgi, tomēr Ministru kabinetā un Eiropas Komisijā tie tika apstiprināti 

novēloti”. Ir noteikta procedūra lēmumu pieņemšanai MK un EK, un FM nevar ietekmēt šī 

procesa paātrināšanu. 

FM jau ir sākusi darbu pie tādas sistēmas izstrādes, kas nodrošinātu pārbaužu veikšanu izlases 

kārtībā un padarītu efektīvāku finanšu resursu izlietojumu ES fondu līdzekļu kontrolei, 

samazinot izdevumu apjomu uz atgūto līdzekļu apjomu. FM jau ir iniciējusi izmaiņas 

normatīvajos aktos, kas paredzētu pārbaudes veikt tikai izlases kārtībā. Tas ne tikai 

efektivizētu līdzekļu izlietojumu, bet arī mazinātu kontroļu un administratīvo slogu projektu 

realizētājiem.  

Tāpat FM jau 2009.gadā ir iniciējusi ES fondu ieviešanā iesaistīto institūciju skaita 

optimizāciju, ko savā revīzijas ziņojumā aktualizē arī Valsts kontrole. Diemžēl tika pieņemts 

lēmums iestāžu optimizāciju skatīt kontekstā ar kopējo valsts pārvaldes reorganizāciju. 

Valsts kontrole iesaka FM, vērtējot un uzraugot ES fondu ieviešanas ietekmi, vairāk 

uzmanības pievērst ES fondu izmantošanas ietekmei uz Latvijas kopējo makroekonomisko 

situāciju, tās izmaiņām un rādītājiem. Lai turpmāk vispusīgāk veiktu horizontālās prioritātes 

„Makroekonomiskas stabilitātes” principu īstenošanu un veiktu novērtējumus par ES fondu 

ietekmi uz kopējo ekonomisko attīstību un Latvijas valsts budžetu, jau 2009.gadā FM ir 
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uzsākusi izvērtējuma veikšanu par ieņēmumu apjomu valsts budžetā no īstenotajiem ES fondu 

projektiem, prognozējot iespējamās valsts ekonomikas attīstības tendences turpmākajiem 

gadiem un nosakot ES fondu lomu tajā. Izvērtējuma ietvaros tiks pilnveidots 

makroekonomiskās prognozēšanas vidēja termiņa modelis, kurā būtu nozaru, izdevumu un 

ienākumu puses atspoguļojums, atļaujot veikt ES fondu ietekmes kvantificētu analīzi vairākos 

sektoros, ņemot vērā arī sektorālās izmaiņas (piemēram, ražošanas, būvniecības, pakalpojumu 

sektorā). Papildus 2010.gadā FM plāno veikt prioritāšu, pasākumu un aktivitāšu ieviešanas 

efektivitātes izvērtējumu, kurā tiks skatīti arī horizontālo prioritāšu ieviešanas jautājumi, 

uzsvaru liekot uz ES fondu ietekmes novērtējumu un ieviešanas efektivitātes palielināšanu 

ekonomikas attīstībai. 

VIS ir centrālais datu avots ES fondu progresa uzraudzībai. Sistēmā uzkrātā informācija 

nodrošina to, ka visas nepieciešamās finanšu atskaites ir iespējams iegūt no VIS, tādēļ jau 

kopš 2009.gada oktobra ministrijām un ieviešanas institūcijām  nav jāsūta drukātas atskaites 

papīra veidā. Valsts kontroles konstatētie trūkumi VIS sistēmā sakrīt ar FM iepriekš 

identificētajām nepilnībām, kas jau ir novērstas vai tiks novērstas tuvākajā laikā. FM piekrīt, 

ka sistēmas izstrādei paredzētie līdzekļi ir izmantoti lietderīgi, bet nepieciešams stiprināt 

kontroles ievadīto datu kvalitātes nodrošināšanai. Tādēļ arī turpmāk FM pievērsīs pastiprinātu 

uzmanību ievadīto datu pareizībai un savlaicībai, nodrošinot atbilstošu datu kvalitāti.  

Valsts kontroles materiālos nozīmīga daļa ir veltīta arī tehniskās palīdzības līdzekļu 

izmantošanas analīzei. Tā Valsts kontrole norāda, ka, izmantojot ES fondu tehniskās 

palīdzības finanšu resursus, nav definēti tādi mērķi, rezultatīvie un ietekmes rādītāji, kas 

precīzi mērītu darbinieku darba efektivitāti un ieguldīto resursu atdevi. FM uzskata, ka šī 

problēma attiecas un ir risināma ne tikai ES fondu administrēšanas iestādēs, bet visā valsts 

pārvaldē Latvijā kopumā. FM sadarbībā ar VK pēdējo gadu laikā jau ir veikusi virkni 

pasākumu, lai valsts pārvaldē kopumā ieviestu uz rezultātiem vērstu darbības sistēmu. 

Kontekstā ar visas sistēmas attīstību tiks uzlabota arī ES fondu administrēšanas līdzekļu 

izmantošanas efektivitāte. 

FM arī uzskata, ka Valsts kontroles pārmetumi par darbinieku atalgojumu ir jāvērtē 

iepriekšējo gadu ekonomikas un darbaspēka tirgus kontekstā – 2007.-2008.gadā valstī bija 

liels darbaspēka pieprasījums un, tikai nodrošinot konkurētspējīgu atalgojumu, FM varēja 

piesaistīt un noturēt kvalificētus darbiniekus. Bet 2009.gadā FM ir veikta algu samazināšana 

atbilstoši visiem valdības lēmumiem. Turklāt FM ir uzsākta būtiska reorganizācija, ko plānots 

veikt 2010.gada pirmajā pusē. Lai stiprinātu ministrijas kapacitāti, vienlaikus samazinot 

iestādes administratīvos izdevumus un darbinieku skaitu, reorganizācijas mērķis ir izveidot 

ekonomikas stabilizēšanas un tautsaimniecības atjaunošanas uzdevumiem pielāgotu 

ministrijas darba organizācijas struktūru. 

Revīzijas rezultātā tika izteikti 32 ieteikumi, no kuriem 15 ieteikumi attiecas uz ES fondu 

administrēšanas sistēmu, savukārt 14 ieteikumi izteikti attiecībā uz FM ES fondu 

administrēšanā iesaistītajām struktūrvienībām. Trīs ieteikumus attiecībā uz horizontālo 

prioritāti „Makroekonomiskā stabilitāte”, kuru ieviešana bija paredzēta līdz 2010.gada 

1.jūlijam, FM jau ir izpildījusi.  

 

11. 2004.-2009.gada perioda EEZ/Norvēģijas Finanšu instrumentu 
apguve līdz 31.12.2009. 

11.1. Apstiprinātie projekti un noslēgtie līgumi 

EEZ/Norvēģijas finansu instrumenti finansējums bija pieejams no 2004.gada 1.maija līdz 

2009.gada 30.aprīlim (5 gadu saistību periods), paredzot iespēju īstenot projektus un līdz ar to 
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arī apgūt piešķirto finansējumu līdz 2011.gada 30.aprīlim. Finanšu instrumentu saistību 

periodā par visu Latvijai projektiem pieejamo summu 50,5 milj. eiro jeb 35,5 milj. latu tika 

apstiprināti 67 individuālie projekti (divi tehniskās palīdzības projekti,  38 pirmajā atklātajā 

konkursā un 28 otrajā atklātajā konkursā), kuru kopējais finansējums ir 33 721 475 eiro, trīs 

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

Pārrobežu sadarbība) un sešas grantu shēmas (Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un 

sabiedrības integrācija, Akadēmiskie pētījumi, NVO fonds, Stipendiju grantu shēma, Projektu 

sagatavošanas fonds un Īstermiņa ekspertu fonds), kuru kopējais finansējums ir 16 778 891 

eiro. Vadošā iestāde 10.12.2009. no viena apstiprinātā individuālā projekta ieviesēja saņēma 

pamatotu atteikumu ieviest projektu, ņemot vērā pašreizējo ekonomisko situāciju valstī. 

Minētajam projektam donorvalstu piešķirtais grants bija 153 592 eiro. Tā kā saskaņā ar 

donorvaltu vadlīnijām pēdējais termiņš līdzekļu pārdalei projektu starpā vai to pārdale 

jauniem projektiem bija noteikts līdz 30.10.2008., tad attiecīgo grantu vairs nav iespējams 

novirzīt citu aktivitāšu finansēšanai un līdz ar to kopējais individuālajiem projektiem 

donorvalstu piešķirtais grants samazinās līdz 33 567 883 eiro par 66 projektu ieviešanu. 

Līdz 2009.gada 31.decembrim ir noslēgti visi 75 Granta līgumi LR un donorvalstu starpā. 

Atbilstoši EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentus regulējošiem normatīvajiem aktiem 

individuālo projektu var uzsākt (izdevumu attiecināmības datums) tikai pēc Sadarbības 

līguma parakstīšanas finansējuma saņēmēja, CFLA un starpniekinstitūcijas (nozares 

ministrija) starpā. Līdz 2009.gada 31.decembrim ir noslēgti visi Sadarbības līgumi, izņemot 

vienu, jo attiecīgajam projektam Sadarbības līgums tiks parakstīts tikai pēc valsts atbalsta 

nosacījumu saskaņošanas ar EK. Detālu informāciju par 2004.-2009.gada perioda 

EEZ/Norvēģijas finansu instrumentu ietvaros apstiprināto projektu numuriem, nosaukumiem, 

finansējuma saņēmējiem, piešķirtajām summām, apstiprinājuma datumiem, Granta līgumu un  

Sadarbības līgumu noslēgšanas datumiem skatīt 7.pielikumā. 

 

11.2. Finanšu apguve 

Līdz 2009.gada 4.ceturkšņa beigām atmaksas EEZ finanšu instrumenta finansējuma 

saņēmējiem ir 3,72 milj. latu jeb 28% no EEZ finansu instrumenta piešķīruma, savukārt 

atmaksas Norvēģijas finanšu instrumenta finansējuma saņēmējiem ir 4,43 milj. latu jeb 20% 

no Norvēģijas finansu instrumenta piešķīruma. Tā kā otrā individuālo projektu konkursa 

projekti ir uzsākušies tikai 2009.gada vidū, bet pirmā konkursa projektiem pārsvarā ir 

apstiprināti pirmie starpposma pārskati un trešdaļa otro starpposma pārskatu, kā arī lielākā 

daļa projektu tiks ieviesti līdz 2010.gada beigām/2011.gada sākumam, tad šobrīd sasniegtie 

apguves rādītāji vērtējami kā apmierinoši. Detālu informāciju par 2004.-2009.gada perioda 

EEZ finanšu instrumenta atmaksām skatīt 6.pielikuma 1.tabulā un par Norvēģijas finanšu 

instrumenta atmaksām - 6.pielikuma 2.tabulā. 

 

12. Latvijas-Šveices sadarbības programmas apguve līdz 31.12.2009. 

12.1.  Apstiprinātie projekti un noslēgtie līgumi 

Latvijas un Šveices sadarbības programmas (turpmāk – Šveices programma) 

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 59,88 milj. Šveices franku jeb 27,55 milj. latu. Līdz 2009.gada 31.decembrim 

Šveices kompetentās iestādes ir apstiprinājušas 3 individuālos projektus, 1 grantu shēmu, 1 
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tehniskās palīdzības/projektu sagatavošanas fonda projektu par kopējo finansējumu 30,68 

milj. Šveices franku (51,23% no kopējā pieejamā finansējuma), kā arī 2 projektu uzmetumus 

par kopējo finansējumu 17 milj. Šveices franku (28,39% no kopējā pieejamā finansējuma). 

Šveices programmas ietvaros projekta uzmetuma apstiprināšana ir uzskatāma par „pirmā 

līmeņa” projekta apstiprināšanas posmu, savukārt, nākamais posms, pēc Šveices kompetento 

iestāžu pozitīva lēmuma saņemšanas, ir projekta gala iesnieguma izstrāde. 

Līdz 2009.gada 4.ceturkšņa beigām ir noslēgti 5 no 10 paredzētajiem Projektu līgumiem LR 

un Šveices starpā. Detālu informāciju par Šveices programmas ietvaros apstiprināto projektu 

nosaukumiem, finansējuma saņēmējiem, piešķirtajām summām, apstiprinājuma un līgumu 

noslēgšanas datumiem skatīt 8.pielikumā. 

 

12.2. Finanšu apguve 

Tā kā pirmo projektu ieviešana ir uzsākusies tikai 2009.gada vidū, tad pirmās atmaksas 

finansējuma saņēmējiem no Šveices programmas ir plānotas tikai 2010.gadā.  

 

13. Turpmākā informatīvo ziņojumu izstrāde  

 

Nākamais informatīvais ziņojums par ES fondu apguvi 2010.gada 1.ceturksni tiks iesniegts 

VK līdz š.g. 18.aprīlim. 
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