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Saīsinājumi 

AI -   ES fondu atbildīgā iestāde 

AS -  Akciju sabiedrība 

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

CFLA -   Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 

DG REGIO -  Eiropas komisijas Reģionālās politikas ģenerāldirektorāts 

EEZ -   Eiropas Ekonomikas zona 

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

 Norvēģijas finanšu instruments 

EIF -   Eiropas Investīciju banka 

EK -   Eiropas Komisija 

ELVGF -   Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonds 

ERAF -   Eiropas Reģionālās attīstības fonds 

ES -   Eiropas Savienība 

ESF -   Eiropas Sociālais fonds 

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

   Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Kohēzijas fonds 

EM -   Ekonomikas ministrija 

FM -   Finanšu ministrija 

IKT -   Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas 

IZM -   Izglītības un zinātnes ministrija 

KF -   Kohēzijas fonds 

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

LIAA -   Valsts aģentūra „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” 

LGA -   Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Latvijas Garantiju aģentūra”  

LM -   Labklājības ministrija 

LR -  Latvijas republika 

MK  -   Ministru kabinets 

MVK -   Mazie un vidējie komersanti 

NBF -  Bilateriālais fonds nacionālā līmenī 

NVA -  Nodarbinātības valsts aģentūra 

NVO -   Nevalstiskā organizācija 

PVN -  Pievienotās vērtības nodoklis 

RI -  ES fondu revīzijas iestāde 

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

  Eiropas Kopienu un Latvijas Republiku un tā 

  papildinājumi 

SM -   Satiksmes ministrija 

SI  -   ES fondu sadarbības iestāde 

SIA -  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

SIF -  Sabiedrības integrācijas fonds 

Šveices programma  - Latvijas un Šveices sadarbības programma 

TM -   Tieslietu ministrija 
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TP -   ES fondu tehniskā palīdzība  

VARAM -   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

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

   programmas vadošā iestāde 

VIS -   ES fondu vadības informācijas sistēmas  

VKanc -   Valsts kanceleja 

VKS -   Vadības un kontroles sistēma 

VM -   Veselības ministrija 

VPP -   Valsts un privātā partnerība 

VSS -   Valsts sekretāru sanāksme 

ZM -   Zemkopības ministrija 
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Ievads 

Saskaņā ar MK 2011.gada 8.marta sēdes protokollēmuma (protokols Nr.14, 21.§) 9.punktā 

noteikto uzdevumu VI ir sagatavojusi informatīvo ziņojumu „Informatīvais ziņojums par 

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu 

instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas 

apguvi līdz 2012.gada 30.jūnijam”. 

Pamatojoties uz 2010.gada 1.jūnija MK sēdes protokollēmuma (protokols Nr.28, 39.§) 

7.punktu, VI, gatavojot finanšu apguves informāciju par iepriekšējā ceturkšņa pārskata 

periodu „Informatīvā ziņojumā par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, 

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas 

un Šveices sadarbības programmas apguvi”, izmanto VIS datu ieguves pārskatus, kas 

izveidoti katra ceturkšņa nākamā mēneša sestajā darba dienā.  
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Kopsavilkums  

1.2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu apguve  

Kopumā no projektu īstenošanai pieejamiem 3,5 mljrd. latu publiskā finansējuma, kas ietver 

gan ES fondu finansējumu, gan arī valsts budžeta un pašvaldību budžeta līdzfinansējumu, 

finansējuma saņēmējiem ir izmaksāta gandrīz puse, t.i. 49,7%, salīdzinot ar iepriekšējo 

pārskata periodu sasniedzot progresu 3% apmērā. Savukārt apstiprināti projekti un noslēgti 

līgumi par aptuveni 90% (progress attiecīgi 2,8% un 1,8%). 

No 2012.gada janvāra Latvijai tika apturēti maksājumi no EK, kas tika atjaunoti tikai jūnija 

beigās. Neskatoties uz to, līdz 2012.gada otrā ceturkšņa beigām Latvija ir noturējusies sestajā 

vietā starp pārējām ES jaunajām dalībvalstīm saņemto atmaksu no EK ziņā. 

Līdz 2012.gada 30.jūnijam finanšu apguves mērķa izpilde ir pozitīva – kopumā 2012.gada 

pirmajā pusgadā veiktie maksājumi pārsniedz mērķi par 9%. Taču aktuālākās 

maksājumu prognozes līdz 2012.gada jūnija beigām liecina par to, ka otrajā pusgadā situācija 

ar mērķa izpildi varētu pasliktināties ERAF un KF aktivitātēs. Otrajā pusgadā lielākās mērķu 

izpildes pasliktināšanās tiek paredzētas EM, IZM, VARAM un arī SM pārziņā esošajās ES 

fondu aktivitātēs. Mērķu izpildes korekcijas ievieš iepirkumu rezultāti (mazākas summas, 

nekā plānots) un attiecīgi projektos plānoto darbību laika grafiks novirzās uz vēlākiem 

mēnešiem iepirkumu pārsūdzību un būvdarbu līgumu izpildes kavējumu dēļ. Tāpat arī 

sarežģījumi ar būvatļauju saņemšanu aizkavē arī tehnisko projektu izstrādi, tiek lauzti līgumi 

par projektēšanu un būvniecību, tiek izsludināti jauni iepirkumi.  

Lai mazinātu riskus neapgūt ES fondu finansējumu 2007.-2013.g. plānošanas periodā pilnā 

apmērā, maijā un jūnijā valdībā tika pieņemti vairāki lēmumi par valsts budžeta virssaistību 

uzņemšanos ES fondu projektos. Kopējais valdībā apstiprinātais virssaistību apjoms ir 287,0 

milj. latu, ko ministrijas papildus jau iepriekš plānotajam finansējumam paredz uzņemties līdz 

2013.gada beigām, lielāko daļu no līgumu apjoma slēdzot 2013.gada vidū. 

Ņemot vērā, ka virssaistību uzņemšanās rada papildus slogu valsts budžetam un pirms 

virssaistību apjoma apstiprināšanas valdībā tika veikti aprēķini iespējamai ietekmei uz valsts 

budžeta deficītu, virssaistību finansējuma novirzīšanai ES fondu projekta īstenotājiem strikti 

jānorit saskaņā ar ministriju iepriekš noteiktajiem ikmēneša un ceturkšņa apguves plāniem. 

FM ir izstrādājusi priekšlikumu par piešķirtā valsts budžeta virssaistību apjoma 2007.-

2013.gada plānošanas perioda aktivitātēs izmantošanas nosacījumiem un uzraudzību, tai 

skaitā kontroles mehānismu un rīcību, ja ES fondu un virssaistību apguve nenoritēs saskaņā ar 

iepriekš plānoto (skat. protokollēmuma projekta 6.punktu).  

Vērtējot esošo situāciju pēc FM izstrādātajiem virssaistību uzraudzības kritērijiem, secināms, 

ka jau šobrīd vairāku ministriju ES fondu apguves un virssaistību plānu izpildes nav saskaņā 

ar noteiktajiem kritērijiem. VARAM divus mēnešus pēc kārtas neizpilda AI noteikto 

kumulatīvā (visu fondu) ikmēneša maksājumu plānu ES fondu finansējuma saņēmējiem par 

vairāk kā 10% (neizpilde maijā - 14% un jūnijā - 13%), kas savukārt nozīmētu iespējamu 

virssaistību samazinājumu 5,6 milj. latu apmērā. AI noteiktā kumulatīvā ikmēneša 

maksājumu ES fondu finansējuma saņēmējiem plāna neizpilde vērojama arī atsevišķi katra ES 

fonda ietvaros. VARAM ikmēneša plāna neizpilde KF ietvaros 2 mēnešus pēc kārtas ir virs 
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10% (neizpilde maijā - 36% un jūnijā - 28%), kas savukārt nozīmētu iespējamu virssaistību 

samazinājumu 3,6 milj. latu apmērā. Tāpat SM ikmēneša plānu neizpilde KF ietvaros 2 

mēnešus pēc kārtas ir virs 10% (neizpilde maijā – 12%, jūnijā - 32%), kas savukārt nozīmētu 

iespējamu virssaistību samazinājumu 11,6 milj. latu apmērā. 

Ja noteikto virssaistību plāna un finanšu apguves mērķu neizpilde būs novērojama arī 

nākamajā ceturksnī, FM atbilstoši protokollēmuma projekta priekšlikumiem rosinās 

virssaistību samazinājumu gan iepriekš minētajām ministrijām, gan arī tām, kurām ievērojami 

pasliktināsies ES fondu finansējuma apguve un ievērojami atpaliks no plānotā.  

2012.gada maijā VI ir risinājusi jautājumu par SM un VARAM kā AI KF līdzfinansēto 

projektu ietvaros izveidojušos situāciju, kad to ietvaros darbības pārklājas. Kā piemēru ir 

jāmin Iecavas novada pašvaldības teritorijā īstenoto ceļu uzlabošanas projektu un 

ūdenssaimniecības projektu (KF līdzfinansētie projekti „Valsts galvenā autoceļa A7 Rīga - 

Bauska - Lietuvas robeža (Grenctāle) km 42,90 - 44,80 segas rekonstrukcija” un 

„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavas novadā”), kuri tika iesniegti vērtēšanai 

2010.gada maijā. Abos projektos kā attiecināmas izmaksas ir iekļautas Iecavas novadā esošo 

Baldones un Virzas ielu asfaltēšana. SM 2011.gadā,sava projekta ietvaros ir uzlikusi asfaltu 

šajās ielās un VARAM 2012.gadā ir uzsācis ūdensvada nomaiņas darbus jau sava projekta 

ietvaros, laužot tikko SM projektā uzlikto asfaltu, tādā veidā ietekmējot SM projekta 

ilgtspēju. Normālos apstākļos vispirms būtu jānomaina visas komunikācijas šajās ielās un 

tikai tad jāuzliek asfalts SM projekta ietvaros, kas šajā situācijā būtu bijis iespējams pie 

nosacījuma, ja darbības starp abām ministrijām būtu saskaņotas un starp tām notiktu pastāvīga 

komunikācija, piemēram, piedaloties projektu iesniegumu vērtēšanas komisijās utt. Šādas 

situācijas rašanās ir signāls sistēmas uzlabošanas pasākumiem, īpaši AI koordinācijas 

jautājumos. Ņemot vērā, ka VARAM ir atbildīgs par pašvaldību savstarpēju sadarbību un 

koordināciju investīciju projektu plānošanā un realizācijā,  FM ar 2012.gada 6.augusta vēstuli 

Nr.16-3-02-1/5099 ir lūgusi VARAM risināt šo jautājumu sistēmiski, nodrošinot 

nepieciešamo vadību un koordināciju, lai pašvaldību teritorijās apstiprināto projektu ietvaros 

novērstu atbalsta un darbību pārklāšanās risku, kā arī  noteikt atbildīgo par šīs funkcijas 

nodrošināšanu (piem., kādai no esošajām VARAM darba grupām, koordinācijas padomēm 

u.tml.), kā arī izstrādāt pasākumu plānu mērķa sasniegšanai.  (skat. 1.5.3.sadaļu). 

Līdz pārskata perioda beigām donorvalstīm ir iesniegtas visas septiņas EEZ/Norvēģijas 

finanšu instrumentu 2009.-2014.gada perioda programmas, kuras Latvija ieviesīs laika 

periodā no 2012.–2017.gadam par kopējo finansējumu 46,2 milj. latu. Pārskata periodā aktīvi 

noritēja darbs pie minēto programmu saskaņošanas ar donorvalstīm, sniedzot atbildes uz viņu 

jautājumiem un papildus informācijas pieprasījumiem par iesniegtajām programmām. Plānots, 

ka pirmās programmas no donorvalstu puses tiks apstiprinātas 2012.gada trešajā ceturksnī un 

pirmo programmu uzsākšana notiks 2012.gada ceturtajā ceturksnī. Kā arī notika aktīvs darbs 

pie NBF prioritāro jomu saskaņošanas ar donorvalstīm. FM ar donorvalstīm līdz 2012.gada 

beigām ir jāvienojas par konkrētām jomām, kuras ir atbalstāmas no NBF. Ņemot vērā 

donorvalstu viedokli par Latvijas ierosinātajām prioritātēm, FM ierosina donorvalstīm 

iesniegt priekšlikumu atbalstīt prioritāro jomu – “Rīga – kultūras galvaspilsēta 2014”. 
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2012.gada 14.jūnijā noslēdzās piecu gadu Šveices programmas finansēšanas periods un 

Šveices programmas ietvaros Šveices kompetentās iestādes ir apstiprinājušas 12 paredzētos 

projektus par visu Latvijai pieejamo finansējumu. Pārskata perioda beigās turpinās 10 

projektu īstenošana, savukārt 2 projektu īstenošana jau ir noslēgusies. 

Neatbilstības 

2007.-2013.gada plānošanas periodā līdz 2012.gada 30.jūnijam konstatēto neatbilstību summa 

ir 20,5 milj. latu jeb 1,1% no kopējā finansējuma saņēmēju pieprasītā finansējuma (1,85 

mljrd. latu). Analizējot neatbilstību īpatsvaru jeb kopējo konstatēto neatbilstību apjomu pret 

kopējo pieprasīto finansējumu, secināms, ka tas nesasniedz 2% līmeni. Salīdzinājumā ar 

neatbilstību apjomu uz 2012.gada pirmā ceturkšņa beigām, neatbilstību apjoms ir pieaudzis 

par 6,8 milj. latu jeb 49,2%. Tomēr no kopējā neatbilstību apjoma kopumā atgūti 16,5 milj. 

latu jeb 80,7% no neatbilstību kopējās summas. No tiem pārskata periodā atgūti 4,7 milj. latu 

jeb 61,2% no pārskata periodā konstatētā neatbilstību apjoma. Pārsvarā neatbilstības ES fondu 

projektos rodas iepirkumu normu pārkāpumu rezultātā (t.sk. veikti būtiski grozījumi 

iepirkuma līgumā (vienlīdzīgā principa pārkāpums), papildu darbu veikšana un termiņa 

pagarināšana bez atbilstoša iepirkuma procedūras u.c.) un aktivitāšu ieviešanas normatīvo 

aktu pārkāpumu dēļ, kā arī tāpēc, ka finansējuma saņēmēji neveic saimniecisko darbību un 

veikto darbu apjomi neatbilst aktivitāšu īstenošanas nosacījumiem vai projekta saskaņotajai 

tāmei. Vienlaikus minami arī tādi iemesli kā publicitātes prasību neievērošana un līgumu 

pārtraukšana pēc finansējuma saņēmēja iniciatīvas. Lai novērstu neatbilstību rašanos 

iepirkumu jomā, sākot ar 2012.gada 1.janvāri AI un SI ir uzsākušas iepirkumu pirmspārbaužu 

veikšanu. Ievērojamais neatbilstību pieaugums ceturksnī skaidrojams ar MK 2012.gada 

13.marta protokollēmumu (protokols Nr.14, 32.§), ar kuru tika nolemts pārtraukt 

3.1.1.1.aktivitātes ietvaros 18 profesionālās izglītības iestāžu projektu īstenošanu, jo esošā 

finansējuma ietvaros nebūtu iespējams sasniegt sākotnēji plānotos mērķus, ņemot vērā 

izglītības iestāžu reorganizācijas radītās sekas un būvniecības darbu izmaksu sadārdzinājumu. 

Ar šo protokollēmumu VIAA tika uzdots līdz 2012.gada 1.jūnijam lauzt noslēgtās vienošanās 

par projektu īstenošanu par kopējo summu 39,5 milj. latu apmērā. 

EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenti 2004.-2009. periodā: Sākot no pirmo projektu 

īstenošanas uzsākšanas 2007.gada janvārī līdz pārskata perioda beigām, donorvalstīm ir 

iesniegti ziņojumi par konstatētajām neatbilstībām 14 individuālajos projektos, 7 VPP 

programmas apakšprojektos un 1 Stipendiju grantu shēmas apakšprojektā. 

CFLA un Valsts kase līdz pārskata perioda beigām par neattiecināmiem izdevumiem kopumā 

ir atzinušas 984 tūkst. latus jeb 2% no EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu ietvaros 

noslēgtajos līgumos pieejamā kopējā publiskā finansējuma 

EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu 2009.-2014. periodā nav konstatētas neatbilstības, jo nav 

uzsākta neviena projekta īstenošana, šobrīd notiek programmu saskaņošana ar donorvalstīm.  

Šveices programma: 2012.gadā ir konstatētas neatbilstības četrās iepirkumu procedūrās Tiesu 

administrācijas administrētā Šveices programmas projektā, par kurām donorvalstis 2012.gada 

otrajā ceturksnī tika informētas ar neatbilstību ziņojumu. 
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CFLA un Valsts kase līdz pārskata perioda beigām par neattiecināmiem izdevumiem kopumā 

ir atzinušas 30,5 tūkst. latu jeb 0,1% no Šveices programmas ietvaros noslēgtajos līgumos 

pieejamā kopējā publiskā finansējuma. 

Aktuālie jautājumi 

Š.g. 26.jūnijā EK ar oficiālu vēstuli informēja FM par ERAF un KF maksājumu atjaunošanu 

Latvijai. Ņemot vērā to, ka EK uz laiku apturēja maksājumu veikšanu, Latvija nebija 

iesniegusi EK maksājuma pieprasījumus no 2011.gada novembra. Līdz ar maksājumu 

atjaunošanu š.g jūlija sākumā kopumā EK deklarēti 1 082, 7 milj. latu. Pēc paziņojuma 

saņemšanas par maksājumu atjaunošanu Latvijas budžetā ieskaitīti 66,3 milj. latu (44,6 milj. 

lati ERAF ietvaros un 21,7 milj. lati KF ietvaros), savukārt  jūlija sākumā saņemti maksājumi 

no EK arī par ESF aizturētām izdevumu deklarācijām kopumā aptuveni 18,2 milj. latu 

apmērā. 

Pārskata periodā veikta virkne pasākumu ES fondu VKS pilnveidošanai - pilnveidota deleģēto 

funkciju veikšanas kvalitāte un kapacitāte, kā arī izvērtētas vairākas iestāžu ar ES fondu 

ieviešanu saistītās iekšējās procedūras, izsakot ieteikumus to pilnveidošanai. 

Ar š.g. 21.jūnija vēstuli FM rosināja AI ieplānot maksājumu veikšanu un veikt nepieciešamās 

darbības tā, lai iespējami lielāko daļu no plānotajiem maksājumiem veiktu šī gada trešajā 

ceturksnī, ņemot vērā EK komunikāciju, ka šī gada beigās varētu rasties ES budžeta resursu 

trūkums atmaksu veikšanu ES dalībvalstīm par līdzfinansētajiem ES fondu projektiem, kas 

tālāk var radīt negatīvas sekas dalībvalsts budžetam un palielināt fiskālo deficītu. Attiecīgi 

Latvijai attiecināmo izdevumu deklarēšana EK nākamajā pārskata periodā ir kritiski 

svarīga, tomēr apkopotās AI prognozes liecina, ka š.g. trešajā ceturksnī iepriekš 

plānotais maksājumu ES fondu finansējuma saņēmējiem apjoms varētu būt mazāks par 

~ 100 milj. latu, kas savukārt nozīmē, ka Latvija EK deklarētu izdevumus par 

ievērojami mazāku apjomu nekā iepriekš tika plānots.  

FM intensīvi turpina veikt nepieciešamos pasākumus, lai sagatavotos jaunajam plānošanas 

periodam, formulējot un pārstāvot Latvijas intereses sarunās par Kohēzijas politiku pēc 

2013.gada. Otrajā ceturksnī Latvija ir aktīvi darbojusies ES Padomes Strukturālo pasākumu 

darba grupā, gatavojot viedokļus un komentārus par ES Kohēzijas politikas regulu 

priekšlikumiem. Līdztekus tika veiktas arī nacionāla līmeņa aktivitātes, gatavojoties 

nākamajam plānošanas periodam.  

Priekšlikumi MK protokollēmumam 

Papildus finanšu disciplīnas mehānismam - noteikt skaidru virssaistību izlietojuma plāna 

un finanšu apguves mērķa izpildes uzraudzību un mehānismu korekcijām neizpildes 

gadījumā.  

FM ir izstrādājusi priekšlikumu par piešķirtā valsts budžeta virssaistību apjoma 2007.-

2013.gada plānošanas perioda aktivitātēs izmantošanas nosacījumiem un uzraudzību, tai 

skaitā kontroles mehānismu un rīcību, ja ES fondu un virssaistību apguve nenoritēs saskaņā ar 

iepriekš plānoto. 

Papildus skaidrojam, ka uz lauztām vienošanām, pārtraucot 3.1.1.1.aktivitātes “Mācību 

aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu 
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īstenošanai” pirmās kārtas vienošanās saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 13.marta 

protokollēmuma (prot. 14 32.§) 5.punktu un Ministru kabineta 2012.gada 15.maija 

protokollēmuma (prot. Nr.27. 39§) 5.punktu, kas paredz vienošanās laušanas rezultātā 

atbrīvojušos finansējumu novirzīt 3.1.1.1.aktivitātes otrās projektu iesniegumu atlases kārtas 

īstenošanai, tādējādi nodrošināt lēmumu savstarpējo saskaņotību. Ierosinām MK 

protokollēmumā: 

1) Apstiprināt virssaistību dalījumu aktivitāšu griezumā (protokollēmuma 5.punkts) 

2) Ja netiek pildīts virssaistību izlietojuma plāns (veiktie maksājumi finansējuma 

saņēmējiem) un/vai netiek pildīti finanšu apguves mērķi (neizpilde ir lielāka par 10%, 

vienlaikus pārsniedzot 250 000 latu) FM reizi ceturksnī kopā ar kārtējo informatīvo 

ziņojumu iesniegs MK apkopotu informāciju par situāciju un priekšlikumus 

finansējuma samazinājumam proporcionāli par tādu pašu apjomu, kāda ir minēto 

nosacījumu neizpilde (protokollēmuma 6. un 7. un 8.punkts). 

3) Atbalstīt KM priekšlikumu par virssaistību piešķiršanu 8 milj. latu apmērā 

3.4.3.2.aktivitātei „Sociālekonomiski nozīmīgu kultūras mantojuma objektu 

atjaunošana” Latvijas Nacionālā mākslas muzeja projekta īstenošanai un pēc KM 

papildu argumentācijas saņemšanas par projektu gatavības stadiju un īstenošanas 

nepieciešamību, attiecīgi izvērtēt Kultūras ministrijas papildus pieprasījumu 

virssaistībām 4 milj. latu apmērā 3.4.3.2.aktivitātes „Sociālekonomiski nozīmīgu 

kultūras mantojuma objektu atjaunošana” projektu īstenošanai un 3.4.3.3.aktivitātes 

„Atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un 

to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā” projektu īstenošanai. (t.sk. 

Rīgas Doma projektam). 

4) Informatīvā ziņojuma saskaņošanas procesā FM ir ņēmusi vērā to, ka attiecībā uz 

līgumu slēgšanu vairākas AI iesniedzot virssaistību plānus noslēgtajiem līgumiem 

nebija rēķinājušās ar nosacījumiem, kas tika noteikts 8.maija MK protokollēmumā. 

Tāpēc protokollēmuma projektā ierosinātais apakšpunkts, kas noteica virssaistību 

samazinājumu attiecībā pret virssaistību izlietojuma plānā noteikto noslēgto līgumu 

apjoma neizpildi 2012.gadā tiks ņemts vērā tikai indikatīvi. AI ar protokollēmuma 

9.punktu tiek uzdots precizēt virssaistību izlietojuma plānā noteikto noslēgto līgumu 

apjomu ceturkšņu griezumā līdz 2012.gada 1.oktobrim, tādejādi šis būs attiecināts 

tikai, sākot ar 2013.gadu.  

Papildus finanšu disciplīnai, FM ir paredzējusi ar protokollēmumu ierosināt: 

5) VARAM izvērtēt informāciju par pašvaldībām, kurās konstatētas būtiskas (finansiāli 

apjomīgas) neatbilstības 2012.gada otrajā ceturksnī. Atbilstoši normatīvajos aktos 

noteiktajam, VARAM ir pašvaldības pārraugošā iestāde, attiecīgi nepieciešamības 

gadījumā ir jāizvērtē attiecīgās pašvaldības darbība ar valsts budžeta un ārvalstu 

finanšu instrumenta līdzekļiem, nepieciešamības gadījumā vienojoties par turpmāku 

rīcību un neatbilstību samazinājumu pašvaldību īstenotajos projektos. Šāda rīcība 

nepieciešama, jo līdz šim secināts, ka pašvaldību īstenotajos projektos tiek konstatēta 

viena no lielākajām konstatēto neatbilstību daļām. (protokollēmuma 10.punkts). 

6) Saskaņā ar MK noteikumu Nr.740 „Kārtība, kādā ziņo par Eiropas Savienības 

struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, pieņem 
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lēmumu par piešķirtā finansējuma izlietojumu un atgūst neatbilstošos izdevumus” 

23.pantu uzskatīt par atgūtiem valsts budžeta iestāžu īstenotajos ES fondu projektos  

neatbilstoši veiktu izdevumu summu 572,08 latu apjomā LM pārziņā esošās 

1.3.1.5.aktivitātes „Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas 

atbalsts” NVA īstenotā projekta „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana 

pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai” ietvaros un uzskatīt par atgūtiem 

pārtraukto 18 profesionālās izglītības iestāžu projektu lauzto līgumu summu 1 640 

182,32 latu apjomā IZM pārziņā esošās 3.1.1.1.aktivitātes „Mācību aprīkojuma 

modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu 

īstenošanai”
1
 ietvaros (protokollēmuma 11. un 12.punkts). 

7) Ņemot vērā, ka FM līdz 2012.gada beigām EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu 

donorvalstīm ir jāiesniedz priekšlikums par atbalstāmajām jomām NBF, FM ierosina 

atbalstīt prioritāro jomu – “Rīga – kultūras galvaspilsēta 2014” finansēšanai no 

EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu 2009.-2014.gada perioda NBF. Ņemot vērā, ka 

minētā prioritārā joma ir saistīta ar kultūras jomu, priekšlikuma izstrādē ir 

nepieciešams iesaistīt KM kā atbildīgo nozares ministriju. (protokollēmuma 

13.punkts). 

  

                                                 
1
 Ņemot vērā IZM profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizāciju, reorganizācijas rezultātā apvienojot 

vairākas profesionālās izglītības iestādes, lai nodrošinātu efektīvu un lietderīgu ERAF līdzekļu izlietojumu, 

3.1.1.1.aktivitātes „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības 

programmu īstenošanai” projektos bija jāveic izmaiņas. 

IZM 2012.gada 13.martā informēja MK par situāciju un priekšlikumiem un saskaņā ar MK 2012.gada 13.marta 

protokollēmuma (protokols Nr.14, 32.§) 4.punktu tika lauzti līgumi un MK protokola 5.punktu izmaksātais 

finansējums ir uzskatāms par neattiecināmām izmaksām, ko sedz valsts budžets, taču tā nav uzskatāma par 

neatbilstību MK noteikumu Nr.740 „Kārtība, kādā ziņo par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 

ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, pieņem lēmumu par piešķirtā finansējuma izlietojumu un atgūst 

neatbilstošos izdevumus” izpratnē.  



 

FMzino_150812_ES_fondi; Informatīvais ziņojums par ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas 

Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas–Šveices sadarbības 

programmas apguvi līdz 2012.gada 30.jūnijam 

13 

1. 2007. -2013.gada plānošanas perioda ES fondu apguve 

1.1.  Darbības programmu un darbības programmu papildinājumu grozījumi 

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

sociāli ekonomiskajā situācijā valstī un nozaru politikās, AI un VI ir veikušas vairākus 

nepieciešamos grozījumus plānošanas dokumentos – darbības programmās un darbības 

programmu papildinājumos. 

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

2012.gada 4.aprīlī ar MK rīkojumu Nr.160 tika apstiprināti grozījumi darbības programmas 

„Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājumā, paredzot 1.4.1.1.1.apakšaktivitātes 

„Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai sabiedrībā un darba tirgū” ietvaros 

veikt zinātnisko pētījumu ilgstošā bezdarba un citu sociālās atstumtības riskam pakļauto 

bezdarbnieku un viņu mājsaimniecību situācijas, atbalsta un aktivizācijas programmu izpētei 

un pilnveides priekšlikumu sagatavošanai turpmākajām reformām sociālās palīdzības pabalstu 

sistēmā. 

2012.gada jūnijā tika apstiprināti 1.1.1.2.aktivitātes „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” 

2.atlases kārtas projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji. Ir izstrādāts MK noteikumu projekts 

par 1.1.1.2.aktivitātes „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” 2.atlases kārtas īstenošanu. 

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

2012.gada 27.jūnijā ar MK rīkojumu Nr.277
2 

tika apstiprināti grozījumi darbības programmas 

„Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumā, kas paredz ERAF finansējuma pārdali no 

2.1.2.2.2.apakšaktivitātes „Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde - atbalsts jaunu produktu 

un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā” 5,38 milj. latu apmērā uz 2.1.2.4.aktivitāti „Augstas 

pievienotās vērtības investīcijas”, nodrošinot lielāku finansējumu atbalsta sniegšanai 

komersantiem 2.1.2.4.aktivitātes 2. projektu iesniegumu atlases ietvaros (pēc pārdales otrajā 

projektu iesniegumu atlases kārtā pieejamais ERAF finansējums ir 27,08 milj. latu un 

virssaistību finansējums 20 milj. latu). 

Citi svarīgi un ilgstoši nesaskaņoti jautājumi: 

1. Pārskata periodā tika veikti MK noteikumu Nr.361 „Noteikumi par darbības programmas 

„Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1.2.1.1. apakšaktivitāti „Kompetences 

centri”” (turpmāk- MK noteikumi Nr.361) „mazie” grozījumi, kas novērš RI 2011.gadā 

audita laikā konstatētos riskus, kas saistīti ar neatbilstoši veiktiem iepirkumiem un 

iespējamo dubulto finansējumu. Ar grozījumu spēkā stāšanos aktivitātes „Kompetences 

centri” darbība tiek pakāpeniski atjaunota, kas, ņemot vērā iepriekšminētos konstatētos 

riskus, 2011.gada 22.decembrī tika apturēta.  

Lai novērstu pārējos audita laikā konstatētos riskus (risks, ka netiks nodrošināta projektu 

ilgtspēja, aktivitātes un projektu mērķu nesasniegšanas risks, nesaskaņota komercdarbības 

atbalsta risks) un kompetences centri varētu uzsākt jaunu pētījumu veikšanu, šobrīd norit 

                                                 
2
 MK 2012.gada 27.jūnija rīkojums Nr.277 „Grozījumi darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” 

papildinājumā” 
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aktīvas diskusijas starp EM un FM, lai vienotos par MK noteikumu Nr.361 otro („lielo”) 

grozījumu saturu un nākamajā pārskata periodā tos iesniegtu apstiprināšanai MK. 

2. Pārskata periodā ir saņemts DG REGIO audita ziņojuma projekts par neatbilstoši 

izsniegto aizdevumu un garantiju apjomu finanšu instrumentu aktivitātēs. Trešajā 

ceturksnī tiks sagatavoti VI komentāri par audita ietvaros konstatēto un līdz š.g. 

3.augustam tie tiks nosūtīti EK. Pēc audita rezultātu saskaņošanas pabeigšanas tiks 

precizēts finanšu korekcijas apjoms un tam atbilstoši tiks precizēts darbības programmas 

„Uzņēmējdarbība un inovācijas” grozījumu ekonomiskais pamatojums, kas atkārtoti tiks 

iesniegts EK apstiprināšanai.  

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

2012.gada otrajā ceturksnī veikti grozījumi DP „Infrastruktūra un pakalpojumi” 

papildinājumā, neapgūto KF finansējumu 3.5.2.1.2.apakšaktivitātes „Pasākumi uzņēmumu 

siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai” ietvaros 12,4 milj. latu apmērā pārdalot 

3.5.2.1.1.apakšaktivitātes „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes 

paaugstināšanai” īstenošanai un 3.1.4.2.aktivitātes „Darba tirgus institūciju infrastruktūras 

pilnveidošana” īstenošanas rezultātā radušos finansējuma ietaupījumu 17,1 tūkst. latu apmērā, 

tai skaitā ERAF finansējums 14,5 tūkst. latu un nacionālais publiskais finansējums  2,6 tūkst. 

latu, pārdalot 3.1.4.1.5.apakšaktivitātei „Infrastruktūras pilnveidošana sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem” papildu darbību 

īstenošanai. 

1.2. Projektu iesniegumu atlases darbības programmās 

1.2.1. Projektu iesniegumu atlases darbības programmā „Cilvēkresursi un 

nodarbinātība”  

1. 2012.gada otrajā ceturksnī netika izsludināta neviena projektu atlases kārta. 

2. 2012.gada maijā un jūnijā tika pieņemti lēmumi par 249 projekta iesniegumiem, kuri tika 

iesniegti 1.5.2.2.2.apakšaktivitātes „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes 

stiprināšana” 3.projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros. Kopējais atlases kārtas 

pieejamais finansējums ir 710,0 tūkst. latu (ESF atbalsts). Rezultātā 33 projekta 

iesniegumi tika apstiprināti par kopējo attiecināmo finansējumu 697,0 tūkst. latu apmērā 

(t.sk.31 projekta iesniegums tika apstiprināts ar nosacījumu), 56 projektu iesniegumi tika 

noraidīti, jo tie neatbilda administratīvās un/vai atbilstības vērtēšanas kritērijiem, 31 

projektu iesniegums tika noraidīts, jo tas nesaņēma pietiekamo punktu skaitu kvalitātes 

vērtēšanas kritēriju sadaļās un 129 projekta iesniegumi tika noraidīti, jo atlasē pieejamais 

finansējums nebija pietiekams. Kopumā tika noraidīti 216 projektu iesniegumi par kopējo 

attiecināmo izmaksu summu 2,6 milj. latu. 

3. 2012.gada 28.aprīlī ir noslēgusies 1.5.3.1.aktivitātes „Speciālistu piesaiste plānošanas 

reģioniem, pilsētām un novadiem” 4.projektu iesniegumu atlases kārta, apstiprinot bez 

nosacījumiem vienu projekta iesniegumu par visu atlases kārtas pieejamo finansējumu 

18,5 tūkst. latu apmērā. 
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4. 2012.gada trešajā ceturksnī ir plānots izsludināt divas projektu iesniegumu atlases. Sīkāka 

informācija ES fondu tīmekļa vietnē 

1.2.2. Projektu iesniegumu atlases darbības programmā „Uzņēmējdarbība un 

inovācijas”  

1. Pārskata periodā tika izsludinātas trīs projektu iesniegumu atlases 2.3.1.1.1.apakšaktivitātē 

„Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings” par kopējo ERAF finansējumu 1,5 milj. latu 

apmērā. Kopumā aktivitātes ietvaros 2012.gada otrajā ceturksnī: 

a) trīs projektu iesniegumu atlašu kārtu ietvaros iesniegti 150 projekti. 38. un 39. 

projektu iesniegumu atlases kārtu ietvaros pieprasīts ERAF finansējums 0,3 milj. latu 

apmērā
3
. 40. projektu iesniegumu atlases kārtas projektu izvērtēšana tiks veikta trešajā 

ceturksnī. 

b) 38. un 39. projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros apstiprināti 94 projekti par 

kopējo ERAF finansējumu 0,3 milj. latu apmērā; 

c) 38. un 39. projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros noraidīti 2 projekta iesniegumi 

par kopējo finansējumu 3 tūkst. latu apmērā, jo projekta iesniedzējs neatbilda projektu 

iesniegumu vērtēšanas kvalitātes kritērijiem.  

2. 2.1.2.4.aktivitātes „Augstas pievienotās vērtības investīcijas” 2.projektu iesniegumu 

atlases kārtas ietvaros notika projektu iesniegumu vērtēšana. Atlases kārtas ietvaros ir 

saņemts 51 projekta iesniegums, par kopējo ERAF finansējumu 82,0 milj. latu. Š.g. 

2.jūlijā ar nosacījumu tika apstiprināti 17 projekti par kopējo ERAF finansējumu 32,9 

milj. latu apmērā un noraidīti 34 projektu iesniegumi par kopējo ERAF finansējumu 49,1 

milj. latu apmērā. Galvenie projektu iesniegumu noraidīšanas iemesli: neatbilstība 

atbilstības kritērijiem (nav iesniegta līguma izpildes garantija; projekta iesniegumā nav 

pierādīts, ka tiks nodrošināta projekta ilgtspēja; projekta iesniegumā nav pierādīts, ka tiks 

stiprināta un attīstīta projekta iesniedzēja pētniecības un attīstības kapacitāte; nav pierādīta 

projekta dzīvotspēja, izmaksu ekonomiskā pamatotība), kā arī neatbilstība kvalitātes 

kritērijam (nav pietiekams pašu kapitāls projekta iesniedzēja spējai piesaistīt ārējo 

finansējumu projekta īstenošanai; pievienotās vērtības aprēķins nav veikts par 

struktūrvienību).  

3. 2012.gada otrajā ceturksnī noslēdzās projektu iesniegumu vērtēšana 

2.1.1.3.1.apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” otrās projektu iesniegumu 

atlases kārtas ietvaros. Atlases kārtas ietvaros tika iesniegti 29 projektu iesniegumi, no 

tiem apstiprināti 11 projekti par kopējo ERAF finansējumu 32,9 milj. latu apmērā. Š.g. 

trešajā ceturksnī turpināsies līgumu slēgšana par projektu īstenošanu.  

4. Pārskata periodā turpinājās projektu iesniegumu vērtēšana 2.3.2.3.aktivitātes „Klasteru 

programma” ietvaros. Atlases kārtas ietvaros ir saņemti 18 projektu iesniegumi par kopējo 

ERAF finansējumu 5,0 milj. latu apmērā. Š.g. trešajā ceturksnī turpināsies projektu 

iesniegumu vērtēšana un līgumu slēgšana par projektu īstenošanu. 

                                                 
3
 39. projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros viens projekta iesniegums tika atsaukts 

http://www.esfondi.lv/page.php?id=939
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5. 2012.gada trešajā ceturksnī plānots izsludināt divas projektu iesniegumu atlases. Sīkāka 

informācija ES fondu tīmekļa vietnē. 

1.2.3. Projektu iesniegumu atlases darbības programmā „Infrastruktūra un 

pakalpojumi” 

1. Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” ietvaros 2012.gada otrajā ceturksnī 18 

aktivitātēs vai apakšaktivitātēs tika turpinātas vai izsludinātas projektu iesniegumu atlases par 

publisko finansējumu 285,2 milj. latu apmērā (tai skaitā ERAF un KF finansējums 236,7 milj. 

latu un nacionālais publiskais finansējums 48,5 milj. latu apmērā), kuru ietvaros tika: 

a) apstiprināts 143 projektu iesniegums par ERAF un KF finansējumu 91,5 milj. latu 

apmērā un nacionālo publisko finansējumu 2,3 milj. latu apmērā; 

b) noraidīti 57 projektu iesniegumi par ERAF un KF finansējumu 47,1 milj. latu un 

nacionālo publisko finansējumu 12,3 milj. latu apmērā, galvenokārt, nepietiekams 

finansējums reģionālās kvotas ietvaros, nepietiekams punktu skaits, kas jāsasniedz 

kvalitātes vērtēšanas kritērijos, nav sakārtotas īpašumtiesības, projekta iesniegums, 

t.sk. apliecinājums nav parakstīts un noformēts atbilstoši noteiktajai kārtībai, projekts 

iesniegts par mazāku finansējumu kā paredz MK noteikumi par aktivitātes īstenošanu, 

tāpat projekta iesniegumam tiek pievienoti nekvalitatīvi sagatavoti dokumenti, 

visbiežāk energoauditu pārskati, saskaņā ar kuriem tiek identificētas projekta ietvaros 

atbalstāmās darbībās;  

c) viens projekta iesniegums par ERAF finansējumu 715,5 latu apmērā tika atsaukts; 

d) par 205 projekta iesniegumiem 2012.gada otrajā ceturksnī turpinās projektu 

iesniegumu vērtēšanas process, attiecīgi vēl nav pieņemts lēmums. 

2. 2012.gada trešajā ceturksnī piecās aktivitātēs vai apakšaktivitātēs ir plānots turpināt vai 

izsludināt projektu iesniegumu atlases. Sīkāka informācija ES fondu tīmekļa vietnē. 

1.3. 2007. – 2013.gada plānošanas perioda ES fondu finanšu apguve  

1.3.1. ES fondu finanšu apguves progress un mērķu sasniegšana 

Kopumā no projektu īstenošanai pieejamiem 3,5 mljrd. latu publiskā finansējuma, kas ietver 

gan ES fondu finansējumu, gan arī valsts budžeta un pašvaldību budžeta līdzfinansējumu, 

finansējuma saņēmējiem ir izmaksāta gandrīz puse, t.i., 49,7%, savukārt apstiprināti projekti 

un noslēgti līgumi par aptuveni 90%. Detalizētu informāciju par finanšu apguvi skatīt grafikā 

Nr.1, pielikumā Nr.1. 

Grafiks Nr.1 „ES fondu finanšu apguve līdz 2012.gada 30.jūnijam, publiskais attiecināmais 

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

līdz 2012.gada 31.martam.”  
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http://www.esfondi.lv/page.php?id=939
http://www.esfondi.lv/page.php?id=939
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Lai nodrošinātu ES fondu finansējuma apguvi, 2012.gada 13.marta MK sēdē tika apstiprināti 

finanšu apguves mērķi, kuri nosaka, ka 2012.gada ietvaros AI nodrošina maksājumus 

finansējuma saņēmējiem par ES fondu līdzfinansējuma daļu kopā vismaz 549,5 milj. latu 

apmērā.  

Grafiks Nr.2 „Informācija par kopējiem finanšu apguves mērķiem un to izpildi līdz 

30.06.2012; ES fondu finansējuma, milj. latu (mērķa izpilde, %).” 

 

Līdz 2012.gada 30.jūnijam finanšu apguves mērķa izpilde ir pozitīva – kopumā 2012.gada 

pirmajā pusgadā veiktie maksājumi pārsniedz mērķi par 9%. 

Grafiks Nr.3 „Informācija par AI finanšu apguves mērķiem un to izpildi līdz 30.06.2012; ES 

fondu finansējuma, milj. latu (mērķa izpilde, %).” 
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Taču aktuālākās maksājumu prognozes līdz 2012.gada jūnija beigām liecina par to, ka otrajā 

pusgadā situācija ar mērķa izpildi varētu ievērojami pasliktināties, it īpaši ERAF un KF 

aktivitātēs. EK neoficiāli ir paudusi informāciju, ka šī gada beigās varētu rasties ES budžeta 

resursu trūkums atmaksu veikšanu ES dalībvalstīm par līdzfinansētajiem ES fondu 

projektiem, kas tālāk var radīt negatīvas sekas dalībvalsts budžetam un palielināt fiskālo 

deficītu, attiecīgi Latvijai attiecināmo izdevumu deklarēšana EK nākamajā pārskata 

periodā ir kritiski svarīga, tomēr apkopotās AI prognozes liecina, ka š.g. trešajā 

ceturksnī iepriekš plānotais maksājumu ES fondu finansējuma saņēmējiem apjoms 

varētu būt mazāks par ~ 100 milj. latu, kas savukārt nozīmētu, ka Latvija EK deklarēs 

izdevumus par ievērojami mazāku apjomu nekā iepriekš tika plānots. Tam par iemeslu 

lielākoties ir arī pagājušajā gadā aktuālās problēmas ar iepirkumiem – pārsūdzības, kā arī 

joprojām iepirkumu pārbaudēs tiek konstatēti dažādi pārkāpumi, kas noved pie iepirkumu 

procedūras atkārtotas sludināšanas. Otrajā pusgadā lielākās mērķu izpildes pasliktināšanās ir 

konstatējama EM aktivitātēs, IZM aktivitātēs, VARAM aktivitātēs un arī SM aktivitātēs. 

Mērķu izpildes korekcijas ievieš iepirkumu rezultāti (mazākas summas, nekā plānots), kā arī 

projektos plānoto darbību laika grafiks novirzās uz vēlākiem mēnešiem, iepirkumu pārsūdzību 

un būvdarbu līgumu izpildes kavējumu dēļ, arī sarežģījumi ar būvatļauju saņemšanu, 

aizkavējās arī tehniskā projektu izstrāde, tiek lauzti līgumi par projektēšanu un būvniecību, 

tiek izsludināts jauni iepirkumi, kā arī finansējuma saņēmēji nav pieprasījuši tiem 

pienākošos un normatīvajos aktos paredzētos avansus projektu uzsākšanai.  

Grafiks Nr.4 „AI prognoze maksājumiem finansējuma saņēmējiem līdz 2012.gada 

31.decembrim; milj. latu” 
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18% no AI 2012.gada finanšu apguves mērķa (detalizētu informāciju skatīt grafikā Nr.2, 

grafikā Nr.3, grafikā Nr.4, kā arī ES fondu tīmekļa vietnē). 
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1.3.2. ES fondu valsts budžeta apguve 

Līdz š.g. jūnija beigām atbildīgās nozaru ministrijas valsts budžeta izdevumu plānu ES fondu 

projektiem ir izpildījušas par 94%, uzrādot progresu salīdzinājumā ar pirmā ceturkšņa datiem 

(86,8% no plāna). 

Tādējādi pirmajā pusgadā ir apgūti ~ 30% no ministriju budžetos ES fondu projektiem 

ieplānotā finansējuma 2012.gadam. Lai arī ES fondu finansējuma apguve kopumā nav 

apdraudēta, finansējuma pārplānošana uz nākamajiem gadiem nozīmē lielāku slogu gan valsts 

budžetam, gan ES fondu vadībai kopumā, jo, sākot ar 2014.gadu, būs jāadministrē esošais un 

jaunais plānošanas periods vienlaicīgi. 

Secināms, ka atbildīgās ministrijas, mācoties no iepriekšējo gadu pieredzes, šogad ir atbildīgi 

un kritiski izvērtējušas iespējas izlietot plānoto finansējumu ES fondu projektiem līdz gada 

beigām un jau šobrīd ziņo par paredzamo atlikumu, kas var tikt izmantots citu ES fondu un 

finanšu instrumentu projektiem. Lielākie finansējuma atdevēji ir SM (14,7 milj. latu) un EM 

(12,9 milj. latu), savukārt lielākais papildu finansējuma pieprasītājs ir VARAM (12,5 milj. 

latu). Līdz ar to ir plānots, ka kopā 2012.gadam ministrijām ir nepieciešami ~ 520 milj. latu, 

kas ir par 10% jeb ~60 milj. latu mazāk nekā šobrīd ES fondu projektiem atvēlētais budžets 

(~580 milj. latu). (Detalizēta informācija 2012.gada 26.jūlija VSS darba kārtības 3.2.punktā) 

1.4. Informācija par valsts budžeta virssaistību iespējām 2012.gadā 

Ar MK 2012.gada 8.maija sēdes protokollēmumu (protokols Nr.25, 26.§), kā arī MK 

2012.gada 15.maija sēdes protokollēmumu (protokols Nr.27, 31.§), MK 2012.gada 5.jūnija 

sēdes protokollēmumu (protokols Nr.32, 14.§), MK 2012.gada 12.jūnija sēdes 

prototokollēmumu (protokols Nr.33, 61.§) un MK 2012.gada 27.jūnija rīkojumu Nr.281 tikai 

pieņemti lēmumi par virssaistību apjomu noteikšanu konkrētām ministrijām un  galvenajiem 

pamatprincipiem par virssaistību uzņemšanos.  

Kopējais lemtais virssaistību apjoms ir 287,0 milj. latu, ko ministrijas paredz uzņemties līdz 

2013.gada beigām, lielāko daļu no līgumu apjoma slēdzot 2013.gada vidū. Savukārt lielākais 

maksājumu apjoms ES fondu finansējuma saņēmējiem paredzēts 2013.gadā un 2014.gadā 

(skat. grafiku Nr.5 un pielikumu Nr.3). 
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Grafiks Nr.5 „Plānotais virssaistību apjoms maksājumiem finansējuma saņēmējiem fondu 

dalījumā; milj. latu” 

 

Lai arī š.g. otrajā ceturksnī bija paredzēts noslēgt līgumus par virssaistību apjomu 

59 milj. latu apmērā, tomēr progresa šajā procesā nav – neviens līgums nav noslēgts. 

Attiecīgi plānu neizpildes jau pirmsākumos rada papildus riskus, ka plānotais virssaistību 

apjoms netiks apgūts, kā arī var radīt ievērojamu papildus budžeta slogu turpmākajos gados 

(pārnesot maksājumus no šī un nākamā gada uz turpmākajiem). 

Ņemot vērā, ka virssaistību uzņemšanās rada papildus slogu valsts budžetam un pirms 

virssaistību apjoma apstiprināšanas valdībā tika veikti aprēķini iespējamai ietekmei uz valsts 

budžeta deficītu, virssaistību finansējuma novirzīšanai ES fondu projekta īstenotājiem strikti 

jānorit saskaņā ar ministriju iepriekš noteiktajiem ikmēneša un ceturkšņa apguves plāniem. 

Ņemot vērā iepriekš minētos apstākļus, kā arī to, ka jau šobrīd ir konstatētas virssaistību plānu 

neizpildes, FM ir izstrādājusi priekšlikumus par piešķirtā valsts budžeta virssaistību apjoma 

2007.-2013.gada plānošanas perioda aktivitātēs izmantošanas nosacījumiem un uzraudzību, 

tai skaitā kontroles mehānismu un rīcību, ja ES fondu un virssaistību apguve nenoritēs 

saskaņā ar iepriekš plānoto. FM izstrādājusi šādus priekšlikumus protokollēmumam: 

1) Apstiprināt noteiktā virssaistību apjoma dalījumu aktivitāšu griezumā 

(protokollēmuma 5.punkts);  

2) Ja netiek pildīts virssaistību izlietojuma plāns (veiktie maksājumi finansējuma 

saņēmējiem) un/vai netiek pildīti finanšu apguves mērķi (neizpilde ir lielāka par 10%, 

vienlaikus pārsniedzot 250 000 latu) FM reizi ceturksnī kopā ar kārtējo informatīvo 

ziņojumu iesniegs MK apkopotu informāciju par situāciju un priekšlikumus 

finansējuma samazinājumam proporcionāli par tādu pašu apjomu, kāda ir minēto 

nosacījumu neizpilde (protokollēmuma 6. un 7. un 8.punkts); 

3) Informatīvā ziņojuma saskaņošanas procesā FM ir ņēmusi vērā to, ka attiecībā uz 

līgumu slēgšanu vairākas AI iesniedzot virssaistību plānus noslēgtajiem līgumiem 

nebija rēķinājušās ar nosacījumiem, kas tika noteikts 8.maija MK protokollēmumā. 

Tāpēc protokollēmuma projektā ierosinātais apakšpunkts, kas noteica virssaistību 
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samazinājumu attiecībā pret virssaistību izlietojuma plānā noteikto noslēgto līgumu 

apjoma neizpildi 2012.gadā tiks ņemts vērā tikai indikatīvi. AI ar protokollēmuma 

9.punktu tiek uzdots precizēt virssaistību izlietojuma plānā noteikto noslēgto līgumu 

apjomu ceturkšņu griezumā līdz 2012.gada 1.oktobrim, tādejādi šis kritērijs būs 

attiecināms sākot ar 2013.gadu. 

Vērtējot esošo situāciju atbilstoši iepriekšminētajiem kritērijiem, secināms, ka VARAM divus 

mēnešus pēc kārtas neizpilda AI noteikto kumulatīvā (visu fondu) ikmēneša maksājumu plānu 

ES fondu finansējuma saņēmējiem. Neizpilde pēdējos divus mēnešus fiksēta 14% un 13% 

apmērā, tādejādi iespējamais virssaistību samazinājums būtu jāpiemēro jūnija plāna neizpildes 

apjomā, t.i. 5,6 milj. latu apmērā. 

AI noteiktā kumulatīvā ikmēneša maksājumu ES fondu finansējuma saņēmējiem plāna 

neizpilde vērojama KF - VARAM pēdējo divu mēnešu neizpilde ir 36% un 28%, kas 

nozīmētu virssaistību samazinājumu jūnija plāna neizpildes apjomā, t.i. 3,6 milj. latu. 

Savukārt SM pēdējo divu mēnešu neizpilde ir  12% un 32%, kas nozīmētu virssaistību 

samazinājumu jūnija plāna neizpildes apjomā, t.i samazinājumu 11,6 milj. latu apmērā. Tāpat 

arī EM pēdējo divu mēnešu neizpilde vērojama virs 10% atzīmes - neizpilde 47% un 20% 

apmērā, kas nozīmētu iespējamo virssaistību samazinājumu 0,7 milj. latu apmērā. 

Ja noteikto virssaistību plāna un finanšu apguves mērķu neizpilde būs novērojama arī 

nākamajā ceturksnī, FM atbilstoši protokollēmuma projektā noteiktajiem kritērijiem par 

virssaistību plānu ievērošanu ierosinās virssaistību samazinājumu tām ministrijām par tādu 

apjomu, kādas būs iepriekš noteikto plānu neizpildes. Papildus FM ir izstrādājusi virssaistību 

uzraudzības kārtību, kurā sniegti skaidrojumi par piešķirtā valsts budžeta virssaistību apjoma 

izmantošanas nosacījumiem un uzraudzību, tai skaitā kontroles mehānismu un rīcību, ja ES 

fondu un virssaistību apguve nenoritēs saskaņā ar iepriekš plānoto. Par kārtības projektu ir 

saņemti ES fondus administrējošo iestāžu atzinumi un turpinās kārtības projekta saskaņošana.  

Saskaņā ar MK sēdes š.g.15.maija protokollēmuma (protokols Nr.27, 31.§) 5.punktu KM 

iesniedza priekšlikumus 12 milj. latu virssaistību piešķiršanai, taču, izvērtējot projektu 

gatavības pakāpi, nepieciešamību un prioritātes, varam atbalstīt KM priekšlikumu par 

virssaistību piešķiršanu 8 milj. latu apmērā 3.4.3.2.aktivitātei „Sociālekonomiski nozīmīgu 

kultūras mantojuma objektu atjaunošana” Latvijas Nacionālā mākslas muzeja projekta 

īstenošanai, savukārt par virssaistību apjomu 4 milj. latu apmērā KM jāiesniedz papildu 

argumentācijas par projektu gatavības stadiju un īstenošanas nepieciešamību 

3.4.3.2.aktivitātes „Sociālekonomiski nozīmīgu kultūras mantojuma objektu atjaunošana” 

projektu īstenošanai un 3.4.3.3.aktivitātes „Atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem 

kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā” 

projektu īstenošanai (t.sk. Rīgas Doma projektam).  

Papildus skaidrojam, ka uz lauztām vienošanām, pārtraucot 3.1.1.1.aktivitātes „Mācību 

aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu 

īstenošanai” pirmās kārtas vienošanās, saskaņā ar MK 2012.gada 13.marta protokollēmuma 

(protokols Nr.14, 32.§) 5.punktu, neattiecas ierobežojums novirzīt lauzto līgumu finansējumu 

jauniem projektiem, ņemot vērā iepriekšminēto protokollēmumu.  
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1.5. Publisko resursu ieguldījums un sasniegtie rezultāti 

1.5.1. Publisko resursu ieguldījums un sasniegtie rezultāti darbības programma 

„Cilvēkresursi un nodarbinātība” 

Darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” ietvaros pārskata periodā sasniegtais 

finanšu apguves progress kopumā atbilst plānotajam, straujākais apguves progress sasniegts 

profesionālās, vispārējās un augstākās izglītības, kā arī zinātnes atbalsta jomās, kur pārskata 

periodā fiksēts procentuāli apjomīgais pieaugums attiecībā uz finansējuma saņēmējiem veikto 

maksājumu apjomu. (skatīt grafiku Nr.6). 

Salīdzinot ar datiem līdz 2012.gada 31.martam, pārskata periodā ES fondu TP aktivitātēs ir 

konstatēts regress attiecībā uz apstiprināto projektu un noslēgto līgumu apjomu, kas ir 

skaidrojams ar TP 1.atlases kārtas projektos veiktajiem grozījumiem, kuru rezultātā 

samazinātas projektu attiecināmo izmaksu kopsummas, lai lemtu par TP finansējumu efektīvu 

izmantošanu TP 2.kārtas projektu ietvaros. Reālie finanšu apguves dati šo izmaiņu rezultātā 

nav samazinājušies.  

Grafiks Nr.6 „ES fondu finanšu apguve līdz 2012.gada 30.jūnijam darbības programmā 

„Cilvēkresursi un nodarbinātība; milj. latu (% no kopā pieejamā publiskā finansējuma); % 

progress pret datiem līdz 2012.gada 31.martam.” 
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„Augstākā izglītība un zinātne” 

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

veicināšanu zinātniskajai darbībai un cilvēkresursu piesaisti augstākai izglītībai, zinātnei un 

pētniecībai un tās mērķis ir nodrošināt augsti kvalificētu speciālistu sagatavošanu 

tautsaimniecības attīstībai svarīgās nozarēs un nostiprināt cilvēku potenciālu zinātnes un 

pētniecības attīstībai, uzlabojot augstākās izglītības kvalitāti un pieejamību, piesaistot 

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

un doktora studijās un veicinot motivāciju zinātniskajai darbībai. 

Pārskata periodā aktīvi turpinājās darbs pie visu prioritātes ietvaros apstiprināto projektu 

īstenošanas un aktivitāšu ietvaros sasniegtais fiziskais progress kopumā atbilst sasniegtajam 

finanšu progresam. Piemēram, cilvēkresursu piesaistes zinātnei atbalsta aktivitātē ar ESF 

atbalstu turpinās darbs pie dažādu būtisku zinātniskās pētniecības projektu īstenošanas. 

Piemēram, projekta „Neiroimūnās regulācijas iespējas neirodeģeneratīvo slimību ārstēšanā ar 

jauna tipa priviliģētām struktūrām” ietvaros vairāku zinātņu – medicīnas, bioloģijas, 
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farmācijas un ķīmijas speciālisti no dažādām Latvijas universitātēm un Latvijas Organiskās 

sintēzes institūta veic pētījumus par neiroimūnās regulācijas iespējām neirodeģeneratīvo 

slimību ārstēšanā ar jauna tipa preparātiem. Projekta tēma ir aktuāla un pagaidām pasaules 

mērogā maz pētīta, tādēļ intereses no ārvalstu kolēģiem ir ļoti liela, jo pētījumu rezultāts 

nākotnē uzlabotu slimnieku dzīves kvalitāti un darba spējas, vienlaikus dodot pietiekamu 

ekonomisko un sociālo ieguldījumu Latvijas tautsaimniecības, medicīnas un farmācijas 

nozarēs, ņemot vērā, ka neirodeģeneratīvo saslimšanas būtiski ietekmē cilvēkus darba spējīgā 

vecumā.  

„Izglītība un prasmes” 

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

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

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

mūžizglītībā iesaistīto institūciju kapacitāti un uzlabojot sadarbību izglītības politikas 

veidošanā un īstenošanā. 

Jāatzīmē aktivitātes, kuru ietvaros pārskata periodā sasniegts lielākais maksājumu intensitātes 

pieaugums, tas ir, aktivitātes, kuru ietvaros tiek sniegts atbalsts sākotnējās profesionālās 

izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai, kā arī atbalsts 

pedagogu konkurētspējas veicināšanai izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos, kur 

pārskata periodā veikti maksājumi par 1,0 milj. latu jeb attiecīgi 11,6% un 5,1% apmērā no 

aktivitātēm pieejamā publiskā finansējuma. 

Pārskata periodā aktīvi turpinājās darbs pie visu prioritātes ietvaros apstiprināto projektu 

īstenošanas un aktivitāšu ietvaros sasniegtais fiziskais progress gan profesionālās, gan 

vispārējās izglītības, kā arī mūžizglītības attīstības atbalsta aktivitātēs kopumā atbilst 

sasniegtajam finanšu progresam. Attiecībā uz labās prakses piemēriem projektu īstenošanā 

atzīmējams Latviešu valodas aģentūras ar ESF atbalstu īstenotais projekts latviešu valodas, 

literatūras un bilingvālo mācību pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei, kas 

noslēdzās š.g. 30.jūnijā, kas tika realizēts ar mērķi veicināt vispārējās izglītības pedagogu 

kompetences paaugstināšanu un prasmju atjaunošanu. Minētā projekta ietvaros tika 

nodrošinātas iespējas profesionāli pilnveidoties pirmsskolas, sākumskolas, latviešu valodas, 

literatūras un bilingvālo mācību pedagogiem no visas Latvijas. Pedagogu profesionālā 

pilnveidošana tika īstenota, izmantojot tradicionālos tālākizglītības kursus, kā arī inovatīvā 

formā īstenojot kombinētu izglītošanu klātienes un tālmācības formā, iekļaujot radošās 

darbnīcas un pedagogu meistarklases.  

„Nodarbinātības veicināšana un veselība darbā” 

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

aktīvo nodarbinātības pasākumu un citu instrumentu atbalstu nodrošinot tiem nepieciešamās 

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

veselības stāvokli.  

Pārskata periodā turpinājās algotu pagaidu sabiedrisko darbu atbalsta programmas īstenošana. 

Atbalsta programmai liela nozīme ilgstošo bezdarbnieku un sociālās palīdzības saņēmēju 

aktivizācijā, tuvinot tos darba tirgum. Algotās pagaidu darba vietas nodrošina pašvaldības 
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sadarbībā ar biedrībām un nodibinājumiem ar mērķi radīt sociālo labumu, vienlaicīgi 

nodrošinot esošo darbinieku neaizvietošanu. Kopumā algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos 

līdz 2013.gada beigām plānots iesaistīt 36 318 personas. Līdz 2012.gada 2.ceturkšņa beigām 

algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos tika iesaistīti jau 15 027 bezdarbnieki. 

Sākot ar 2012.gada otro ceturksni atbalsta aktivitātes partnerībās organizētām apmācībām 

nodarbināto komersantu konkurētspējas veicināšanai trešās kārtas ietvaros mikro un mazajiem 

ir iespēja pieteikties apmācībām konkurētspējas un produktivitātes veicināšanai. Kopumā 

programmas ietvaros plānots apmācīt 5000 nodarbinātas personas.  

Instruments uzņēmējdarbības un pašnodarbinātības veicināšanai 

Ar LHZB starpniecību potenciālajiem komersantiem un pašnodarbinātajiem, kā arī 

jaundibinātajiem komersantiem tiek sniegts ESF atbalsts uzņēmējdarbības un 

pašnodarbinātības veicināšanai – programmas „Atbalsts uzņēmējdarbības un 

pašnodarbinātības uzsākšanai” ietvaros.  

Vidējais aizdevuma apjoms programmā ir 12 tūkst. latu, kas galvenokārt skaidrojams ar 

projektu dažādu specifiku un finansējuma apjomu, turklāt jaunie uzņēmēji, uzsākot 

uzņēmējdarbību, dod priekšroku nelieliem aizdevumiem, tādējādi mazinot risku iespējamās 

neveiksmes gadījumā. Kopumā līdz pārskata perioda beigām parakstītas vienošanās par dalību 

programmā 13,2 milj. latu apmērā, veikti maksājumi 9,9 milj. latu apjomā, izsniegti 691 

aizdevumi un granti. 

Papildus informācija par aktivitātes „Atbalsts uzņēmējdarbības un pašnodarbinātības 

uzsākšanai” finanšu progresu ir pieejama ES fondu tīmekļa vietnē. 

Kopumā atbalsta programmas ietvaros lielākais īpatsvars no sniegtā atbalsta ticis virzīts 

ražošanas nozares jaunajiem komersantiem (29,0%) un tirdzniecības nozarei (22,4%), mazāk 

ēdināšanas nozarei (10,4%) un pakalpojumiem un izglītībai (6,1%), kā arī 26,1% citām 

nozarēm. 

„Sociālās iekļaušanas veicināšana” 

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

iekļaušanas pasākumus un veicinot iekļaujoša darba tirgus attīstību.  

Prioritātes ietvaros aktīvi turpinājās sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās 

aprūpes pakalpojumu attīstībai reģionos īstenotās atbalsta aktivitātes projektu ieviešana, kā arī 

2012.gada otrajā ceturksnī apstiprināti vēl 4 jauni projekti, kas veicinās sociālo pakalpojumu 

attīstīšanu reģionos. 

Kopumā līdz 2012.gada 30.jūnijam pilnveidotos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus 

saņēmušas  6 838 personas (152% no plānošanas periodam noteiktā mērķa), vienlaikus 

atbalsts integrācijai darba tirgū sniegts 31 168 sociālās atstumtības riskam pakļautām 

personām (105% no periodā plānotā). 

 „Administratīvās kapacitātes stiprināšana” 

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

stiprināšanu, paaugstinot to efektivitāti un pienesumu valsts ekonomiskai un sociālai 

http://www.esfondi.lv/page.php?id=1064
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izaugsmei, kā arī veicinot valsts, reģionālā un vietējā līmeņa pārvaldes institūciju, sociālo 

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

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

VARAM īstenotājās aktivitātes jāatzīmē pašvaldību kapacitāti veicinoši projekti un pasākumi. 

Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidošanas jomā atbilstoši publisko pakalpojumu 

izvērtēšanas laikā gūtajām atziņām un sabiedriskās apspriešanas rezultātiem precizēts 

„Publisko pakalpojumu sniegšanas rekomendējamais modelis”. Ar projekta īstenošanu saistīta 

arī Koncepcijas par publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidi izstrāde un sabiedriskā 

apspriešana. Koncepcijas projektu izskatīšanai MK plānots iesniegt 2012.gada augustā.  

VARAM īstenotajā aktivitātē speciālistu piesaistei plānošanas reģioniem iesaistīti 243 

speciālisti, no tiem 47 speciālisti turpina pildīt amata pienākumus un tiek finansēti no 

pašvaldību finanšu līdzekļiem pēc projektu īstenošanas. Lielāko speciālistu īpatsvaru veido 

projektu vadītāji, projektu speciālisti, kā arī juriskonsulti un sociālie darbinieki. Attiecībā uz 

pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšanu uz pārskata perioda beigām pabeigta 

3 projektu īstenošana, kuros izstrādātas novadu pašvaldības ilgtermiņa attīstības programmas. 

Pavisam aktivitātes ietvaros plānots izstrādāt 65 pašvaldību attīstības programmas un 54 

teritoriju plānojumus.  

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

politikas jomā pārskata periodā turpinājušās apmācības valsts pārvaldes iestāžu darbinieku 

kompetences paaugstināšanai atbilstoši apmācību plānam. Pārskata periodā ir pabeigts darbs 

pie izstrādātā konkurētspējas novērtēšanas modeļa izvērtēšanas un uzlabošanas, piesaistot arī 

starptautiskus ekonomikas un konkurētspējas novērtējuma ekspertus. 

Pamatojoties uz MK 2011.gada 20.decembra sēdes protokollēmuma (protokols Nr.75, 45.§) 

uzdevumu, VKanc, apkopojot ES fondu vadībā iesaistīto iestāžu sniegto informāciju, ir 

sagatavojusi informatīvu ziņojumu iesniegšanai MK par ES fondu līdzfinansētajiem 

pētījumiem un š.g. 31.maijā sniegusi informāciju ES fondu uzraudzības komitejas sēdē par 

secinājumiem un priekšlikumiem rīcībai. Ziņojumam pievienotais protokollēmuma projekts 

nosaka uzdevumu IZM, VARAM, FM, LM, EM un VKanc līdz š.g. 1.septembrim  nosūtīt 

Pārresoru koordinācijas centra Pētījumu un publikāciju datu bāzē pabeigtos ES fondu 

līdzfinansētos pētījumus. Protokollēmums arī nosaka, ka AI vai SI ir jānodrošina, ka ES fondu 

līdzfinansētais lietišķais pētījums tiek publicēts Pētījumu un publikāciju datu bāzē ne vēlāk kā  

nedēļas laikā pēc izmaksu attiecināšanas atbildīgajā vai sadarbības iestādē, tādējādi 

nodrošinot ES fondu līdzfinansēto pētījumu plašu pieejamību.  

Informāciju par TP aktivitāšu īstenošanu lūdzam skatīt sadaļā 1.7. „Kopsavilkums par TP 

aktivitāšu īstenošanu”. 

1.5.2. Publisko resursu ieguldījums un sasniegtie rezultāti darbības programma 

„Uzņēmējdarbība un inovācijas” 

Lai arī kopumā otrā ceturkšņa AI finanšu apguves mērķa izpilde ceturksnī pildījusies ļoti labi 

par 56% pārsniedzot plānoto, tomēr prognozes uz jūnija beigām liecina par to, ka EM un IZM 

līdz gada beigām tomēr neapgūs aptuveni 26,3 milj. latu.  
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Pārskata periodā samazinājies apstiprināto projektu skaits zinātnes aktivitātēs, kur projektu 

atbirums skaidrojams ar problēmām iepirkumu procedūrās. Uzņēmējdarbības veicināšanas 

jomā aktivitātes „Atbalsts mikro, maziem un vidējiem komersantiem īpaši atbalstāmajās 

teritorijās (ĪAT)” ietvaros arī 2012.gada otrajā ceturksnī turpinājās līgumu pārtraukšana, kas 

galvenokārt saistīta ar neatbilstību konstatēšanu projektu ieviešanā. Tā kā prioritātes vienīgā 

aktivitāte, kurā turpinās projektu iesniegumu pieņemšana, ir „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais 

mārketings”, taču šajā aktivitātē projekti tiek īstenoti par salīdzinoši nelielām summām, ir 

radies noslēgto līgumu un arī apstiprināto projektu apjoma samazinājums. Informāciju par 

finanšu apguvi skatīt grafikā Nr.7 un pielikumā Nr.1. 

Grafiks Nr.7 „ES fondu finanšu apguve līdz 2012.gada 30.jūnijam darbības programmā 

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

progress pret datiem līdz 2012.gada 30.martam.” 

 

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

pieejamība”. To skatīt apakšpunktā „Finanšu pieejamība”, grafikā Nr.8, kā arī sīkāka 

informācija ir pieejama ES fondu tīmekļa vietnē.  

 „Zinātne un inovācijas”  

Prioritāte vērsta uz valsts zinātnes un pētniecības potenciāla nostiprināšanu, starptautiskās 

konkurētspējas palielināšanu, kā arī zināšanu pārneses un to komercializācijas veicināšanu. 
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Šie mērķi sasniedzami, investējot zinātnes un pētniecības centru aprīkojumā, pētniecības 

veicināšanā, izveidojot zināšanu pārneses infrastruktūru un atbalsta mehānismus. 

Zinātne, pētniecība un attīstība 

Kopumā IZM pārziņā esošajās darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” 

aktivitātēs un apakšaktivitātēs finansējuma apguve notikusi sekmīgi – 2012.gada otrajā 

ceturksnī finansējuma saņēmējiem ir veikti maksājumi par divreiz lielāku apjomu, kā 

sākotnēji IZM bija plānojis. Taču aktuālās IZM prognozes par maksājumiem 2012.gada otrajā 

pusgadā liecina, ka IZM izmaksās finansējuma saņēmējiem par ~15 miljoniem mazāk, nekā 

bija plānots gada sākumā. IZM sniegusi skaidrojumu šādai plāna neizpildei - finansējuma 

saņēmēji atsakās no avansu saņemšanas, jo saskaņā ar 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes "Zinātnes 

infrastruktūras attīstība" esošo regulējumu, lai saņemtu avansa maksājumu, finansējuma 

saņēmējs triju mēnešu laikā pēc līguma vai vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas 

iesniedz sadarbības iestādē bankas izsniegtu avansa atmaksāšanas garantiju un būvvaldes 

akceptētu būvprojektu tehniskā projekta stadijā, ja projekta attiecināmajās izmaksās ir 

iekļautas ēku būvniecības izmaksas. Tas nozīmē, ka finansējuma saņēmējiem ir jāiesaldē savi 

finanšu līdzekļi avansa apmērā, līdz ar to finansējuma saņēmēji atsakās no avansiem. Papildus 

šīs apakšaktivitātes pirmās projektu atlases kārtas ietvaros maksājuma pieprasījumi netiek 

iesniegti plānotajā apmērā, kas saistīts ar problēmām iepirkumu procedūrās. FM ir 

pieprasījusi informāciju no IZM par esošās situācijas raksturojumu un turpmāko plānoto 

rīcību. 

2.1.1.1.aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” un 2.1.1.2.aktivitātes „Atbalsts 

starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās (EUREKA, 7.IP un citi)” 

projektu īstenošana kopumā norit atbilstoši noslēgtajām vienošanās/līgumiem. Tomēr 

projektos vērojamas arī novirzes no plānotā laika grafika, kas radušās galvenokārt publisko 

iepirkuma jomā - iepirkumu pirmspārbaudēs konstatēti dažādi pārkāpumi, kas novērsti un 

iepirkumu procedūras tikušas sludinātas atkārtoti. Tāpat arī uzsākot projektus aizkavējusies 

sadarbības, pakalpojumu un darba līgumu slēgšana 2.1.1.2.aktivitātē „Atbalsts starptautiskās 

sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās (EUREKA, 7.IP un citi)” projektu īstenošana 

daļēji aizkavējas, jo projektos paredzēto darbību veikšana ir atkarīga no ārējiem faktoriem, 

piemēram, starptautisku konferenču, izstāžu norisēm, kā arī no starptautisku projektu 

konkursu atlasēm. Neskatoties uz minēto, šajās aktivitātēs līdz pārskata perioda beigām 

pieteikts 51 starptautiskās sadarbības projekts un pieteikti 4 starptautiskie patenti. 

Šobrīd kopumā 10 institūti - 9 Latvijas Universitātes aģentūras un viena Rīgas Tehniskās 

universitātes aģentūra - saskaņā ar pašreizējo regulējumu atbilst pašvaldības aģentūras 

statusam un nevar saņemt aizņēmumu no Valsts kases ESF/ERAF projektu finansēšanai (10% 

apmērā no projekta izmaksām), jo saskaņā ar MK 2010. gada 19. janvāra noteikumiem Nr.63 

„Valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas kārtība" aizdevums izsniedzams tikai tādiem 

zinātniskiem institūtiem, kuriem ir noteikts atvasinātas publiskas personas statuss. Secināms, 

ka aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”, aktivitātes „Atbalsts starptautiskās sadarbības 

projektiem zinātnē un tehnoloģijās (EUREKA, 7.IP un citi)” un apakšaktivitātes „Zinātnes 

infrastruktūras attīstība” pirmās kārtas projektos identificēts risks, ka finansējuma saņēmēji 

(zinātniskie institūti – atvasinātu publisku personu izveidotas publiskās aģentūras) var nespēt 
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nodrošināt nepārtrauktu finanšu plūsmu projekta sekmīgai īstenošanai. IZM kā AI sadarbībā 

ar VI un Valsts kasi, izvērtējot publisko aģentūru finanšu plūsmas nodrošināšanas problēmu 

minētajās aktivitātēs secināja, ka atbilstošākais risinājums ir minētajiem finansējuma 

saņēmējiem saņemt Valsts kases aizņēmumu ar publisko aģentūru dibinātāju – atvasināto 

publisko personu – starpniecību. Šādu risinājumu ļauj piemērot arī normatīvais regulējums 

par valsts aizdevuma piešķiršanu. 

Inovācijas 

Sākot ar š.g. 23.aprīli pakāpeniski tiek atjaunota Kompetences centru programmas darbība. 

Pārskata periodā notika sanāksmes ar EM par Kompetences centru turpmāku ieviešanu, kuru 

laikā tika pārrunāti jautājumi, kas skar MK 2010.gada 13.aprīļa noteikumu Nr.361 

„Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 

2.1.2.1.1.apakšaktivitāti "Kompetences centri"” pilnveidošanu, kā arī rīcību attiecībā uz vēl 

neuzsāktajiem, jaunajiem, individuālajiem projektiem aktivitātes ietvaros. Panākta vienošanās 

attiecībā uz jau uzsāktajiem pētījumiem, kur komersantiem tiek dota iespēja līdz š.g. 

septembrim pašiem paziņot par individuālu pētījumu veikšanu. Tiem komersantiem, kas 

snieguši nepatiesu informāciju par individuālo pētījumu īstenošanu, tiek piemērotas soda 

sankcijas (finanšu korekcija, atmaksa un soda procenti). Vienlaikus EM turpina aktīvi strādāt 

pie IZM aktivitātes ”Atbalsts zinātnei un pētniecībai” kritēriju pilnveidošanas, jo īpaši 

attiecībā uz nosacījumu par nepieciešamību 30% pētniecības darbus veikt zinātniskajām 

institūcijām, kā arī izvērtē demarkāciju starp IZM aktivitāti „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” 

un Kompetences centru aktivitāti. 

 „Finanšu pieejamība”  

Prioritāte vērsta uz finansējuma pieejamības veicināšanu uzņēmējdarbības attīstībai. Mērķis 

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

riska kapitāla un citu finanšu instrumentu klāstu, kurus ievieš LHZB un LGA. 

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

uzrauga finansējuma nonākšanu līdz faktiskajiem labuma guvējiem – komersantiem. 

Grafiks Nr.8 „Finanšu apguves progress līdz 2012.gada 30.jūnijam prioritātes „Finanšu 

pieejamība” ietvaros; milj. latu, (% no pieejamā kopējā finansējuma (ieskaitot finanšu 

starpinstitūciju līdzfinansējumu)); % progress pret datiem līdz 2012.gada 31.martam.” 

 

Kopumā finanšu instrumentu ieviešana ir laba. Līdz 2012.gada otrā ceturkšņa beigām ir 

noslēgti līgumi ar komersantiem tikai par 44,6% no pieejamā kopējā finansējuma, tas ir 
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skaidrojams ar jauno finanšu instrumentu ieviešanas un ieguldījumu fonda apgūšanas lēno 

tempu. Savukārt finanšu instrumentu ieviesējinstitūciju noteiktie finanšu apguves mērķi tiek 

sasniegti veiksmīgi, š.g. pirmā pusgada laikā ir veiktas investīcijas un maksājumi 

komersantiem un noslēgti garantiju līgumi par 67,1% no 2012.gada mērķa. 

Papildus informācija par finanšu instrumentu ieviešanas progresu ir pieejama ES fondu 

tīmekļa vietnē. 

Finansējuma pieejamības nodrošināšanai uzņēmumiem ERAF ietvaros ir izveidoti šādi 

finanšu instrumenti: 

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

kapitāla fondos un cita veida finanšu instrumentos”. Līdzšinējā ieguldījuma fonda 

finansējuma apguve nav apmierinoša, aizdevumu instrumentos izmaksātais aizdevums ir tikai 

14,3% jeb 8,8 milj. latu kopējā finansējuma, t.i., 46,2% no plānotajiem maksājumiem 

komersantiem līdz š.g. 30.jūnijam. Savukārt riska kapitāla veikto maksājumu apjoms sasniedz 

71,6% no LGA plānotā līdz 2012.gada otrajam ceturksnim jeb 5,4 milj. latu. 

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

pašreizējos tempus, LGA plāno ieviest papildus finanšu instrumentus - izaugsmes kapitāla 

fondu (pārstrādāts iepriekš EIF iesāktais instruments, kas tika iesaldēts 2011.gada otrajā pusē) 

ar plānoto budžetu 21,1 milj. latu (ar iespēju palielināt līdz 31,6 milj. latu) apmērā un mikro 

aizdevumu fondu ar plānoto budžetu 3,5 milj. latu apmērā (ar iespēju palielināt līdz 10,5 milj. 

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

2. „Garantijas komersantu konkurētspējas uzlabošanai” aktivitātes ietvaros LGA faktiski 

izsniegto garantiju apjoms laika periodā kopš atbalsta programmu ieviešanas 2009.gadā līdz 

2012.gada 30.jūnijam veido 61,5 milj. latu, atbalstot vairāk nekā 200 uzņēmumus. Aktivitātes 

ietvaros ir izmaksātas deviņas kompensācijas kopumā par 391 tūkst. latu.  

2012.gada otrajā ceturksnī tika izsniegtas 28 kredīta garantijas par kopējo summu 6,5 milj. 

latu. Saņemot atbalstu šīs aktivitātes ietvaros, 2012.gada otrajā ceturksnī Latvijas uzņēmumi 

piesaistīja kredītiestāžu finansējumu 18,9 milj. latu apmērā. Kredīta garantiju programmas 

ietvaros 2012.gada otrajā ceturksnī atbilstoši makroekonomiskajām attīstības tendencēm 

Latvijā tika atbalstīti 16 investīciju projekti, kur izsniegto garantiju apjoms bija 3 milj. latu. 

Kā otrs pieprasītākais garantijas veids pēc apjoma bija garantijas banku garantijām: 2,9 milj. 

latu un apgrozāmo līdzekļu garantijas: 0,5 milj. latu.  

Attiecībā uz atbalsta reģionālo sadalījumu – vislielākā uzņēmumu aktivitāte otrā ceturkšņa 

laikā kredītiestāžu finansējuma piesaistē bija novērojama Rīgā un Zemgales reģionā: izsniegto 

garantiju apjoms attiecīgi veidoja 3,4 milj. latu un 1,4 milj. latu. 41,1% no atbalstītajiem 

komersantiem darbojās būvniecības nozarē, 33,4% - apstrādes nozarē. 

Eksporta kredīta garantijas programmas ietvaros līdz 2012.gada otrajam ceturksnim tika 

izsniegtas 70 garantijas par kopējo summu 3,9 milj. latu, atbalstot eksporta darījumus uz 

Krieviju, Ukrainu, Kazahstānu un Baltkrieviju. Vienlaikus šajā periodā tika nodrošināts 

eksporta apgrozījums ar garantijas segumu 3,99 milj. latu apmērā. 

http://www.esfondi.lv/page.php?id=1064
http://www.esfondi.lv/page.php?id=1064
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Kopumā 2012.gada otrais ceturksnis ir bijis veiksmīgāks, salīdzinot ar š.g. pirmo ceturksni, 

izsniegto garantiju apjoms ir pieaudzis vairāk nekā par divām reizēm. 

3. „Aizdevumi komersantu konkurētspējas uzlabošanai” aktivitātes ietvaros līdz 2012.gada 

pirmā ceturkšņa beigām bija plānots izsniegt pirmos mezanīna aizdevumus, taču līdz 

2012.gada otrajam ceturksnim nav noslēgts neviens līgums par mezanīna aizdevumu un līdz 

ar to vēl neviens mezanīna aizdevums nav izsniegts. Š.g. pirmajā pusgadā LGA turpināja 

iepazīstināt kredītiestādes un komersantus ar iespējām, ko sniedz mezanīna aizdevumu 

programma. Š.g. 28.jūnijā stājās spēkā grozījumi mezanīna aizdevumu programmā, 

nodrošinot plašāku pieejamību finanšu resursiem komercdarbības uzsākšanai un attīstībai. 

Grozījumi paredz šādas izmaiņas: mezanīna aizdevuma izsniegšanu ne tikai kopā ar 

ilgtermiņa aizdevumu, bet arī finanšu līzingu, minimālās mezanīna aizdevuma summas 

atcelšanu un nozaru ierobežojumu atvieglošanu. LGA kopš programmas uzsākšanas ir 

apstiprinājusi mezanīna aizdevuma pieteikumus 1,8 milj. latu apjomā. Tāpat ir saņemti 

pieteikumi LGA atzinuma par mezanīna aizdevuma saņemšanas iespēju 3,5 milj. latu apjomā. 

Kopš konkurētspējas aizdevumu programmas sākuma līdz 2012.gada 30.jūnija ir noslēgti 53 

līgumi par 47,9 milj. latu kopējā finansējuma, tai skaitā viens līgums par 100 tūkst. latu ir 

noslēgts 2012.gada otrajā ceturksnī. Līdz 2012.gada 30.jūnijam LHZB izvirzītais finanšu 

apguves mērķis ir sasniegts. Līdz 2012.gada 30.jūnijam LHZB nav iesniegts neviens 

pieteikums. Papildus tam š.g. otrajā ceturksnī ir samazinājies interesentu skaits. Līdz ar to 

LHZB uzskata, ka līdz 2012.gada beigām programmas līdzekļi (aizdevuma fonds) netiks 

pilnībā apgūti, un varētu būt nepieciešams pagarinājums programmas realizācijai 2013.gadā.  

 „Uzņēmējdarbības veicināšana”  

Prioritātes mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības attīstību, veicinot pieeju starptautiskiem 

tirgiem, piesaistot ārvalstu investīcijas, kā arī šīs prioritātes ietvaros sabiedrība tiek informēta 

un iedrošināta uzsākt uzņēmējdarbību un veicināt inovāciju izmantošanu un radīšanu 

ilgtermiņa konkurētspējas nodrošināšanai. 

Pārskata periodā tika organizētas tikšanās starp LIAA, EM, VI un RI, lai rastu risinājumu 

„Biznesa inkubatori” ieviešanai. Saņemts RI š.g. 5.jūlija Audita ziņojums, kura kopējā 

secinājumā par auditējamo institūciju (LIAA) norādīts, ka LIAA izveidotā ES fondu 2007.-

2013.gada plānošanas perioda VKS kopumā atbilst ES un LR normatīvajiem aktiem, izņemot 

Programmu sadarbības iestādi, kas pilda SI funkcijas aktivitātes „Biznesa inkubatori” 

ietvaros, maksājuma pieprasījumu pārbaudes un pārbaudes projektu īstenošanas vietās nav 

izsekojamas. Panākta vienošanās, ka LIAA sadarbībā ar EM izstrādās rīcības plānu, lai 

risinātu situāciju. Līdz jautājuma pilnīgai atrisināšanai aktivitātē ir apturēti maksājumi. 

Informāciju par TP aktivitāšu īstenošanu lūdzam skatīt sadaļā 1.7. „Kopsavilkums par TP 

aktivitāšu īstenošanu”.  

1.5.3.Publisko resursu ieguldījums un sasniegtie rezultāti darbības programma 

„Infrastruktūra un pakalpojumi” 

Liela daļa darbības programmas projektu ir joprojām ieviešanas posmā, otrajā ceturksnī ir 

bijis neliels samazinājums attiecībā uz apstiprinātajiem projektiem un noslēgtajiem līgumiem, 

jo pēc vairāku projektu pabeigšanas attiecīgi tika koriģētas projekta izmaksas atbilstoši 
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faktiski veiktajām, kā arī sadārdzinājuma dēļ tika atsaukti vairāki autoceļu projekti. 

Maksājumi ir veikti vairāk kā 10% lielākā apjomā nekā AI plānojušas, galvenokārt, 

transporta, IKT, veselības, energoefektivitātes, vides un pilsētvides attīstības. 

Visievērojamākais maksājumu progress bijis TEN-T dzelzceļa un IKT projektos, vairāk kā 

trīs reizes pārsniedzot darbības programmā vidējo maksājumu progresu. (skatīt grafiku Nr.9 

un pielikumu Nr.1.)  

Galvenie projektu ieviešanu kavējošie faktori arī šajā pārskata periodā ir iepirkumu problēmas 

(sūdzības, iepirkumu beigšanās bez rezultātiem, problēmas iepirkumu procedūras norisē), 

konstatētas neatbilstības projektu ietvaros, kas saistītas ar MK noteikumos par aktivitāšu 

īstenošanu noteikto izdevumu pozīciju apjoma pārsniegumu un pieaugošo sadārdzinājumu 

autoceļu būvniecības un ūdenssaimniecības projektos. 

Tāpat 2012.gada maijā VI ir risinājusi jautājumu par SM un VARAM kā AI KF līdzfinansēto 

projektu ietvaros izveidojušos situāciju, kad to ietvaros darbības pārklājas. Kā piemēru ir 

jāmin Iecavas novada pašvaldības teritorijā īstenotos ceļu uzlabošanas projektu un 

ūdenssaimniecības projektu (Kohēzijas fonda līdzfinansētie projekti „Valsts galvenā autoceļa 

A7 Rīga - Bauska - Lietuvas robeža (Grenctāle) km 42,90 - 44,80 segas rekonstrukcija” un 

„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavas novadā”), kuri tika iesniegti vērtēšanai 

2010.gada maijā. Abos projektos kā attiecināmas izmaksas ir iekļautas Iecavas novadā esošo 

Baldones un Virzas ielu asfaltēšana. SM sava projekta ietvaros ir uzlikusi asfaltu šajās ielās 

un VARAM vēlāk ir uzsācis ūdensvada nomaiņas darbus jau sava projekta ietvaros, laužot 

tikko SM projektā uzlikto asfaltu, tādā veidā ietekmējot SM projekta ilgtspēju. Normālos 

apstākļos būtu vispirms jānomaina visas komunikācijas šajās ielās un tikai tad jāuzliek asfalts 

SM projekta ietvaros, kas šajā situācijā būtu bijis iespējams pie nosacījuma, ka darbības starp 

abām ministrijām būtu saskaņotas un starp tām notiktu pastāvīga komunikācija, piemēram, 

piedaloties projektu iesniegumu vērtēšanas komisijās utt.  Šādas situācijas rašanās bija signāls 

sistēmas uzlabošanas pasākumiem, līdz ar to turpmāk darbību pārklāšanās risks tiks novērsts, 

iekļaujot papildu punktu MK noteikumos par aktivitāšu īstenošanu, ar kuru projekta 

vērtēšanas procesā AI būs jāpārliecinās par projekta finansējuma un darbību nepārklāšanos ar 

citu ministriju plānotiem, īstenošanā esošiem vai pabeigtiem projektiem.  

Vienlaikus, ņemot vērā, ka VARAM ir atbildīgs par pašvaldību savstarpēju sadarbību un 

koordināciju investīciju projektu plānošanā un realizācijā,  FM ar 2012.gada 6.augusta vēstuli 

Nr.16-3-02-1/5099 ir lūgusi VARAM risināt šo jautājumu sistēmiski, nodrošinot 

nepieciešamo vadību un koordināciju, lai pašvaldību teritorijās apstiprināto projektu ietvaros 

novērstu atbalsta un darbību pārklāšanās risku, kā arī  noteikt atbildīgo par šīs funkcijas 

nodrošināšanu (piem., kādai no esošajām VARAM darba grupām, koordinācijas padomēm 

u.tml.), kā arī izstrādāt pasākumu plānu mērķa sasniegšanai.  

Papildus lūdzam VARAM un SM izvērtēt līdzīga riska iestāšanās iespējamību citu, jau 

apstiprināto, tai skaitā īstenošanā esošo ES fondu projektu ietvaros, ar mērķi savlaicīgi to 

novērst, nepieļaut nelietderīgu publisko līdzekļu izmantošanu, un, ja nepieciešams, uzreiz 

veikt preventīvus un koriģējošus pasākumus, lai tādas situācijas neatkārtotos. Tāpat lūdzam 

nodrošināt, ka šis jautājums tiek vērtēts arī pārbaudēs projektu īstenošanas vietās. 
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Papildus VARAM sniegusi informāciju, ka šobrīd kā atbildīgā iestāde projektu iesniegumu 

vērtēšanas laikā VIS un citās projektu datu bāzēs pārbauda, vai tās apstiprināmos projektos 

plānotās aktivitātes nav iekļautas jau apstiprinātajos projektos, kas projekta vērtēšanas brīdi ir 

apstiprināti vai ir ieviešanā.  

Grafiks Nr.9 „ES fondu finanšu apguve līdz 2012.gada 30.jūnijam darbības programmā 

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

progress pret datiem līdz 2012.gada 31.martam.” 
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 „Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai” 

Prioritāte vērsta uz mūsdienīgas un augstas kvalitātes pakalpojumu nodrošināšanu izglītības, 

nodarbinātības, sociālās un veselības aprūpes jomās, atbalstu galvenokārt novirzot 

infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošanai.  

Prioritātes ietvaros pārskata periodā bija vērojams 36 milj. latu jeb 10% noslēgto līgumu 

samazinājums, kas galvenokārt radies, izpildot 2012.gada 13.marta MK sēdes 

protokollēmumu (protokols Nr.14, 32.§) attiecībā uz 3.1.1.1.aktivitātes projektiem, laužot 

vienošanās par projektu īstenošanu ar 18 profesionālās izglītības iestādēm.  

Izglītības jomā 2012.gada otrajā ceturksnī pasākumu 3.1.1., 3.1.2. un 3.1.3. ietvaros ir 

pabeigti 26 projekti. Lielākā apjoma projekti realizēti Barkavas arodvidusskolā, Daugavpils 

medicīnas koledžā, kur modernizēta infrastruktūra par kopējo publisko finansējumu 407 tūkst. 

latu, Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā, kurā realizēts projekts par 528 tūkst. latu. 

Savukārt sešās Rīgas vidusskolās (18. vakara (maiņu), 84., 45., 62., 74., 15. vidusskolas) 

realizēts apjomīgs projekts par kopējo publisko finansējumu 590 tūkst. latu, kā rezultātā skolu 

infrastruktūra pielāgota cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. 

2012.gada otrajā ceturksnī vislielākais pieaugums veikto maksājumu apjomā finansējuma 

saņēmējiem bija vērojams aktivitātē „Profesionālās izglītības infrastruktūras attīstība un 

mācību aprīkojuma modernizācija ieslodzījuma vietās”. Ceturkšņa ietvaros finansējuma 

saņēmējam veikto maksājumu progress bija 58,1% jeb 1,38 milj. latu no aktivitātei pieejamā 

publiskā finansējuma. Aktivitātes ietvaros ir noslēgts viens līgums par kopējo publisko 

finansējumu 2,31 milj. latu. Līdz pārskata perioda beigām finansējuma saņēmējam izmaksāti 

59,6% no pieejamā ES fondu finansējuma. 

Saskaņā ar 2012.gada 13.marta MK sēdes protokollēmumu (protokols Nr.14, 32.§) tika 

nolemts pārtraukt 18 profesionālās izglītības iestāžu projektu īstenošanu, jo esošā finansējuma 

ietvaros nebūtu iespējams sasniegt sākotnēji plānotos mērķus, ņemot vērā izglītības iestāžu 

reorganizācijas radītās sekas un būvniecības darbu izmaksu sadārdzinājumu. Ar šo 

protokollēmumu VIAA tika uzdots līdz 2012.gada 1.jūnijam lauzt noslēgtās vienošanās par 

projektu īstenošanu. Rezultātā otrā ceturkšņa beigās aktivitātē 3.1.1.1. publiskais finansējums 

par noslēgtajiem līgumiem atbrīvojies par 39 milj.latu. Kopumā aktivitātē uz otrā ceturkšņa 

beigām ir pārtraukts 31 projekts, ieviešanā joprojām ir 22 projekti par kopējo publisko 

finansējumu 28 milj. latu. 

Savukārt 2012.gada 12.jūnija MK sēdē tika izskatīts IZM sagatavotais informatīvais 

ziņojums
4
 un akceptēts IZM iesniegtais profesionālo skolu saraksts, kuras varēs iesniegt 

projektu iesniegumus 3.1.1.1.aktivitātes otrās ierobežotās projektu iesniegumu atlases 

ietvaros. 

Pasākuma „Veselības aprūpes infrastruktūra” ietvaros pārskata periodā ir pabeigti 13 

projekti par kopējo publisko finansējumu 3,1 milj. latu. Kā vienu no piemēriem var minēt SIA 

                                                 
4
 Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2012.gada 13.marta sēdes protokollēmuma (protokols Nr.14, 

32.§) "Informatīvais ziņojums "Par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 

3.1.1.1.aktivitātes "Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības 

programmu īstenošanai" ieviešanu"" 8.punktā dotā uzdevuma izpildi". 
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„Dobeles un apkārtnes slimnīca” īstenoto projektu „Stacionārās veselības aprūpes 

infrastruktūras uzlabošana Dobeles un apkārtnes slimnīcā”, kura kopējais apstiprinātais 

publiskais finansējums ir 599 tūkst. latu. Projekta ietvaros ir attīsta slimnīcas infrastruktūra un 

nodrošināta atbilstoša vide pacientiem ar īpašām vajadzībām. Projekta rezultātā energoresursu 

patēriņu plānots samazināt par 20%. 

Pasākuma ietvaros turpinājusies jaunu projektu apstiprināšana. Pārskata periodā ir noslēgti 

līgumi par 157 milj.latu no publiskā finansējuma. Veikto maksājumu progress finansējuma 

saņēmējiem, salīdzinot ar šī gada pirmo ceturksni, ir 5,3%. Kopā līdz otrā ceturkšņa beigām 

finansējuma saņēmējiem ir izmaksāts 73,8 milj.latu.  

Apakšaktivitātes „Stacionārā veselības aprūpes attīstība” ietvaros tiek risināts valsts atbalsta 

normu piemērošanas jautājums ar nolūku mazināt iespējamos neatbilstoši veikto izdevumu 

riskus. Lai noteiktu vienotu regulējumu komercdarbības atbalsta normu piemērošanai. 

Paredzēts veikt grozījumus MK 2009.gada 13.janvāra noteikumos Nr.44
5
 par aktivitātes 

īstenošanu.  

Nodarbinātības un sociālo pakalpojumu infrastruktūras aktivitāšu ietvaros turpinājusies 

uzsākto projektu īstenošana. Lielākais progress maksājumu veikšanā bija vērojams aktivitātē, 

kas vērsta uz infrastruktūras pilnveidošanu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai 

personām ar garīga rakstura traucējumiem. Salīdzinot pret iepriekšējo ceturksni, maksājumu 

progress ir 19%. 

Aktivitātē, kas saistīta ar atbalstu alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai, ir 

apgūts finansējums 96% apmērā no pieejamā ERAF finansējuma un ir izmaksāti 1,7 milj. latu 

jeb 93,9% no ERAF finansējuma.  

Savukārt aktivitātē, kas vērsta uz pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstību 

nacionālās un reģionālas nozīmes attīstības centros, 2012.gada otrajā ceturksnī ir pabeigts 1 

projekts par kopējo publisko finansējumu 2,6 tūkst. latu. Projekta rezultātā pirmsskolas 

izglītības iestādē Rēzeknes pilsētā tika izveidotas jaunas vietas bērniem, kas par 2,7% 

samazina bērnu skaitu rindā uz vietām pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs. Kopumā 

līdz pārskata perioda beigām šajā aktivitātē apgūts finansējums 94,5% apmērā no pieejamā 

ERAF finansējuma, bet finansējuma saņēmējiem izmaksāti 19,9 milj. latu jeb 95,2% no 

ERAF finansējuma.  

Saskaņā ar MK 2012.gada 3.janvāra noteikumu Nr.584 un Nr.751 grozījumiem veikta ERAF 

finansējuma pārdale no alternatīvās aprūpes aktivitātes uz pirmsskolas izglītības iestāžu 

infrastruktūras attīstības aktivitāti, nodrošinot papildus finansējumu papildu projektu 

īstenošanai ar mērķi radīt jaunas vietas bērniem pirmsskolas izglītības iestādēs.  

 „Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana” 

Prioritāte vērsta uz dažādu valsts teritorijas daļu sasniedzamību un pakalpojumu pieejamību 

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

nozīmes transporta savienojumu uzlabošanu.  

                                                 
5
 MK 2009.gada 13.janvāra noteikumi Nr.44 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un 

pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.3.1. apakšaktivitāti "Stacionārās veselības aprūpes attīstība"" 
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Transporta nozarē pārskata periodā vērojams progress apstiprinātajos projektos, t.i. ir 

apstiprināti 7 projekti valsts pirmās šķiras autoceļu sakārtošanas (6) un tranzītielu 

sakārtošanas (1) aktivitātēs, līdz ar to ir vērojams arī progress noslēgto līgumu ietvaros par 

projektu īstenošanu. Vislielākais progress veikto maksājumu finansējuma (ES fondu daļa) 

saņēmējiem apjomā ir bijis saistībā ar satiksmes drošības uzlabojumiem apdzīvotās vietās un 

Rīgā, t.i. 2 milj. latu jeb 24,3%. 

Transporta nozarē pārskata periodā vērojams progress tikai veikto maksājumu finansējuma 

saņēmējiem apjomā. Salīdzinot ar pirmo ceturksni šai prioritātei progress veiktajos 

maksājumos finansējuma saņēmējiem ir 3,48%, sasniedzot kopā 38,9% no pieejamā publiskā 

finansējuma. Apjomīgākie maksājumi veikti valsts pirmās šķiras autoceļu sakārtošanas un 

tranzītielu sakārtošanas projektos un projektos, kas paredz informāciju sistēmu un 

elektronisko pakalpojumu attīstību. 

Tāpat kā iepriekšējā periodā satiksmes infrastruktūras jomā projektu ieviešanu kavējušas 

problēmas iepirkumos (pārsūdzības, nepilnīgas iepirkuma dokumentācijas, kuras tikušas 

pārstrādātas un precizētas un iepirkumi izsludināti atkāroti), kā arī ir bijušas problēmas ar 

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

iesniegusi priekšlikumus par izmaiņām ceļu būves izmaksu indeksa aprēķina metodoloģijā, jo 

būvniecības līgumos ietvertais Centrālais Statistikas pārvaldes apstiprinātais inflācijas 

koeficients neatspoguļo pilnībā reālās cenu izmaiņas autoceļu būvniecības tirgū. Pašreiz 

turpinās darbs pie indeksu detalizācijas.  

2012.gada otrajā ceturksnī tika apstiprināti 3.atlases kārtas projekti valsts pirmās šķiras 

autoceļu sakārtošanas un tranzītielu sakārtošanas pilsētas teritorijās aktivitātēs, līdz ar to visas 

projektu atlases kārtas ir noslēgušās. 

Ņemot vērā to, ka tranzītielu sakārtošanas aktivitātei 3.atlases kārtas ietvaros iesniegto 

projektu finansējums pārsniedza aktivitātei pieejamo finansējumu, tika ierosināti grozījumi 

MK 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.743 par 3.2.1.2 aktivitātes īstenošanu, precizējot 

aktivitātei pieejamo finansējumu, SM uzņemoties virssaistības 23,9 milj. latu apmērā. 

IKT nozares projektu ieviešanā pārskata periodā ir ievērojami pieaugusi apstiprināto projektu 

un noslēgto līgumu finansējuma kopsumma. Salīdzinot ar pirmo ceturksni pieaugums bijis par 

20,1 milj. latu jeb 24,6% apstiprinātajiem projektiem, attiecībā uz noslēgtiem līgumiem – par 

16,1 milj. latu jeb 19,8%. Lielā mērā šis pieaugums skaidrojams ar viena projekta „Nākamās 

paaudzes elektronisko sakaru tīkla attīstība lauku reģionos”, kura izmaksas sastāda 16,2 milj. 

latu. 

IZM līdz 2012.gada 8.maijam vajadzēja iesniegt informāciju MK (saskaņā ar MK 2012.gada 

3.aprīlī  pieņemtā informatīvā ziņojuma pievienotā protokollēmuma (protokols Nr.18, 31.§) 

2.punktu) par turpmāko rīcību, lai novērstu risku, ka projekta „Valsts izglītības informācijas 

sistēmas 2.kārta” un projekta „Portāla www.skolas.lv attīstība (2.kārta)” īstenošana pārsniedz 

projekta iesniegumā noteikto termiņu. Informāciju nebija iespējams sniegt, jo grozījumi par 

projekta pagarināšanu tika skaņoti ar SI. Pēc grozījumu saskaņošanas projektu īstenošanas 

termiņš tika pagarināts un turpinās to īstenošana. MK informācija par turpmāko rīcību tiks 

iesniegta š.g. augusta sākumā. 
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Gadījumā, ja informācija par turpmāko rīcību netiks sniegta, Vadošā iestāde nākamā 

ceturkšņa ziņojumā rosinās MK protokollēmumu par šo jautājumu. 

„Eiropas nozīmes transporta tīklu attīstība un ilgtspējīga transporta veicināšana” 

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

pilnveidojot transporta infrastruktūru, kā arī veicinot videi draudzīgu transporta sistēmu 

attīstību.  

Apstiprinātajiem Liepājas un Ventspils lidosta attīstības projektiem, kuru kopējā summa ir 

vairāk kā 4,3 milj. latu jeb 9,5% no aktivitātei pieejamā publiskā finansējuma, finansiālais 

progress 2012.gada otrajā ceturksnī nav noticis. Lielākais veikto maksājumu apjoma 

pieaugums vērojams aktivitātēs, kas saistītas ar TEN-T autoceļu tīkla, dzelzceļa 

infrastruktūras attīstību un lielo ostu infrastruktūras attīstību (veikti maksājumi attiecīgi par 

8,9, 1,4 un 3,2 milj. latu jeb 4,1%, 1,5% un 2,8% no aktivitātēm pieejamā ES fondu 

finansējuma). 

Galvenās problēmas prioritātes projektu īstenošanā ir saistītas ar iepirkumu problēmām un 

būvniecības izmaksu kāpumu, kā arī dažkārt ar darbu izpildes kavējumiem. Izmaksu 

sadārdzinājuma dēļ tika lauzti vairāki līgumi, kas saitīti ar TEN-T autoceļa tīkla 

uzlabojumiem, taču attiecīgi pārskatot projektu izmaksas, ir apstiprināti jauni projekti 4. un 

5.atlases kārtas ietvaros. 2012.gada otrajā ceturksnī ir izsludināti iepirkumi 2 projektiem, kas 

ir apstiprināti 2.atlases kārtā TEN-T dzelzceļa posmu rekonstrukcija un attīstība. Ņemot vērā, 

ka 55,4% no prioritātes finansējuma atvēlēts lielajiem projektiem, prioritātes īstenošanas gaita 

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

sniegts šī ziņojuma 1.6. sadaļā „Lielo projektu īstenošana”. 

„Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskai aktivitātei nodrošināšana” 

Šī prioritāte vērsta uz nepieciešamo priekšnosacījumu veidošanu ekonomiskai aktivitātei, kā 

arī dzīves kvalitātes rādītāju uzlabošanai dažādās valsts teritorijas daļās, investējot vides 

infrastruktūrā un pakalpojumos, dabas un kultūras mantojuma saglabāšanā, tūrisma produktu 

attīstībā.  

Prioritātes ietvaros ir apstiprināti projekti par 83,7% no prioritātei pieejamā publiskā 

finansējuma un noslēgti līgumi par 78,2%. Vidēji progress, salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, 

apstiprināto un noslēgto līgumu ziņā, ir 5%. Pārskata periodā izmaksāto maksājumu 

finansējuma saņēmējiem progress ir pieaudzis par 4% jeb 84,1 milj. latu pret iepriekšējo 

periodu. 

Vides jomā, aktivitātei, kas saistīta ar ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstību apdzīvotās 

vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000, ietvaros pārskata periodā, ņemot vērā iepriekšējā 

ceturksnī apstiprinātos projektu iesniegumus 6.atlases kārtā, tika noslēgti līgumi par 10,5 milj. 

latu. Tāpat šajā aktivitātē veikti noslēguma maksājumi 7 projektos par kopējo publisko 

finansējumu 747,0 tūkst. latu. Kā vienus no apjomīgākiem noslēgtiem projektiem jāmin divus 

Limbažu novada pašvaldības īstenotos projektus – „Ūdenssaimniecības attīstība Limbažu 

rajona Vidrižu pagasta Vidrižu ciemā“ un „Ūdenssaimniecības attīstība Limbažu rajona 

Vidrižu pagasta Bīriņu ciemā“ par kopējo publisko finansējumu 504,8 tūkst. latu. Šo projektu 

īstenošanas rezultātā ir uzlabota ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas 
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kvalitāte un paplašināta pakalpojumu pieejamība, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi, 

samazinot vides piesārņojumu un ūdenstilpju eitrofikāciju, sekmējot ūdens resursu racionālu 

izmantošanu. 

Tāpat aktivitātē, kas saistīta ar vēsturiski piesārņoto vietu sanāciju, pārskata periodā ir 

apstiprināts projekts „Olaines šķidro bīstamo atkritumu izgāztuves sanācijas projekts, 1.kārta” 

par 5,9 milj. latu, kurš paredz veikt pasākumu kompleksu piesārņotās vietas sanācijai zemes 

gabalā „Ekolauks” objekta degradētajā teritorijā 29 450 m
2
.  

Pārskata periodā ir apstiprināti un noslēgti divi līgumi arī aktivitātē, kas saistīta ar plūdu risku 

samazināšanu grūti prognozējamu vižņu-ledus parādību gadījumos, ietvaros par kopējo 

publisko finansējumu 1,8 milj. latu (plūdu risku samazināšana Carnikavas novadā un Ādažu 

novadā). 

Mājokļu energoefektivitātes jomā aktivitātē, kas ir saistīta ar daudzdzīvokļu māju 

siltumnoturības uzlabošanas pasākumiem, pārskata periodā ir apstiprināti projekti par 6,1 

milj. latu un noslēgti līgumi par 2,3 milj. latu. Pārskata periodā ir pabeigti 25 projekti par 

kopējo publisko finansējumu 864,2 tūkst. latu. Kā vienu no piemēriem var minēt biedrības 

„Viļņu iela 9” īstenoto projektu „Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Viļņu ielā 9, Salacgrīvā 

energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” par kopējo publisko finansējumu 66,6 tūkst. 

latu.  

Savukārt energoefektivitātes jomā aktivitātē, kas ir saistīta ar sociālo dzīvojamo māju 

siltumnoturības uzlabošanas pasākumiem, pārskata periodā ir pabeigti 2 projekti par kopējo 

publisko finansējumu 149,9 tūkst. latu. Kā vienu no piemēriem var minēt Dobeles novada 

pašvaldības īstenoto projektu „Jaunbērzes pagasta padomes sociālās dzīvojamās mājas 

Ausmaņa ielā 6 rekonstrukcija siltumnoturības paaugstināšanai” par kopējo publisko 

finansējumu 86,7 tūkst. latu. Projekta ietvaros būtiski uzlabots 8 dzīvokļu bez ērtībām 

stāvoklis. Šo būvdarbu rezultātā iespējams panākt aptuveni 51,5% siltumenerģijas ekonomiju. 

Kultūras jomā pārskata periodā turpinājusies uzsākto projektu īstenošana un ir noslēgti četri 

līgumi par projektu īstenošanu par kopējo publisko finansējumu 726 tūkst.latu. Projektu mērķi 

ir vērsti uz kultūrvēsturiskā mantojuma vērtības palielināšanu un autentiskuma saglabāšanu, 

kā arī sociālekonomiskā potenciāla efektīvāku izmantošanu un plašākas pieejamības 

sabiedrībai nodrošināšanu. Veiktie maksājumi finansējuma saņēmējiem uz pārskata perioda 

beigām sasniedza 9,991 milj. latu, progress salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni ir 14%. Lielākie  

maksājumi veikti projektos, kas vērsti uz atbalstu kultūras pieminekļu privātīpašniekiem 

kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā, kā 

arī projektos, kas paredz nacionālas un reģionālas nozīmes daudzfunkcionālu centru izveidi. 

„Vides infrastruktūras un videi draudzīgas enerģētikas veicināšana” 

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

dabas aizsardzības infrastruktūru, kā arī ar energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo 

energoresursu izmantošanu centralizētās siltumapgādes pakalpojumos. Prioritāte tiek īstenota, 

investējot vides, enerģijas ražošanas un apgādes infrastruktūrā.  

Prioritātes ietvaros ir apstiprināti projekti par 86% no prioritātei pieejamā publiskā 

finansējuma un noslēgti līgumi par 79,2%. Progress attiecībā uz pārskata perioda 
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apstiprinātiem projektiem ir 5%, toties līgumu slēgšanas progress ir nebūtisks, tikai 1%. 

Veikto maksājumu finansējumu saņēmējiem progress ir neliels, bet kopumā prioritātes 

ietvaros maksājumi jau ir veikti par 54,8%. 

2012.gada otrajā ceturksnī aktivitātes, kas ir vērsta uz ūdenssaimniecības infrastruktūras 

attīstību aglomerācijas ar iedzīvotāju skaitu lielāku par 2000, ietvaros apstiprināti projekti par 

25,9 milj. latu, kas ir saistīts ar to, ka ir noslēdzies trešās atlases kārtas trešais uzsaukums un 

ceturtās atlases kārtas uzsaukums. Aktivitātes ietvaros pārskata periodā ir pabeigti 2 projekti 

par kopējo publisko finansējumu 8,1 milj. latu. Viens no apjomīgākajiem projektiem ir SIA 

„Alba” īstenotais projekts „Gulbenes ūdenssaimniecības attīstības II kārta”. Projekta rezultātā 

tika nodrošināta kvalitatīva pakalpojumu pieejamība attiecīgajā teritorijā esošajiem 

patērētājiem. 

Aktivitātē, kas saistīta ar dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstību, ir apstiprināts 

viens projekts „Dalītās atkritumu vākšanas sistēmas attīstība Demenē Daugavpils novadā” par 

kopējo publisko finansējumu 1,4 milj. latu, ko īstenos SIA „EKO Latgale”. Projekta 

īstenošanas rezultātā atbilstoši Dienvidlatgales reģiona atkritumu apsaimniekošanas plānam 

reģionā apglabājamo atkritumu daudzumu samazināšanai paredzēts izveidot vienu atkritumu 

šķirošanas līniju ar darbības jaudu 30 000 t atkritumu šķirošanu un turpmāko utilizāciju gadā.  

Pārskata periodā ir pabeigts projekts „Sadzīves atkritumu šķirošanas un pārkraušanas stacijas 

izveide Brocēnu novadā” par kopējo publisko finansējumu 972 tūkst. latu. Rezultātā tika 

nodrošināta sadzīves atkritumu šķirošana, 50 dalīto atkritumu savākšanas punktu izveidošana, 

par 30% samazināts bioloģiski noārdāmo atkritumu daudzums no poligonā „Ķīvītes”. 

savāktajiem atkritumiem. 

Enerģētikas jomā apakšaktivitātē, kas vērsta uz centralizētās siltumapgādes sistēmu 

efektivitātes paaugstināšanu, 2012.gada otrajā ceturksnī ir noslēgti līgumi par 5,2 milj. latu, 

kā arī ir pabeigti 4 projekti par kopējo publisko finansējumu 584 tūkst. latu. Saldus projekta 

rezultātā tika nodrošināta atbilstošas kvalitātes siltumapgādes pakalpojuma saņemšana, kā arī 

panākts siltumenerģijas zudumu samazinājums par 15,5%. 

Tāpat pārskata periodā ir pabeigts apjomīgs projekts aktivitātē, kas ir saistīta ar atjaunojamo 

energoresursu izmantojošu koģenerācijas elektrostaciju attīstību – „Biomasas koģenerācijas 

stacijas būvniecība a/s "Sātiņi -LM" saimnieciskās darbības paplašināšanai” par kopējo 

publisko finansējumu 513,8 tūkst. latu. Projekta ietvaros tika izveidota koģenerācijas 

elektrostacija, kas nodrošina vienlaicīgu siltuma un elektrības ražošanu, kā rezultātā ar 

atjaunojamajiem energoresursiem saražotās elektroenerģijas īpatsvars sasniedza 66%.  

„Policentriska attīstība” 

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

pilsētreģionu konkurētspējas, pieejamības un pievilcības faktoru attīstībai saskaņā ar 

integrētām pašvaldību attīstības programmām.  

Kopumā prioritātes ietvaros pārskata periodā apstiprināti jauni projekti aktivitātē par atbalstu 

novadu pašvaldību kompleksai attīstībai par 2,2 milj. latu, kā arī noslēgti līgumi par 3,7 milj. 

latu. Tāpat šajā ceturksnī pabeigti 5 projekti aktivitātē, kas saistīta ar nacionālas un reģionālas 

nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšanu līdzsvarotai valsts attīstībai par kopējo 
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publisko finansējumu 624,7 tūkst. latu. Kā vienu no piemēriem var minēt Jēkabpils pilsētas 

pašvaldības īstenoto projektu „Krustpils kultūras nama renovācija” par kopējo publisko 

finansējumu 250,9 tūkst. latu, kura ietvaros sakārtota pilsētvide un radīta jauna vieta 

kvalitatīvu kultūras pasākumu norisei, lai sekmētu pilsētas iedzīvotāju sociālo aktivitāti, kā arī 

veicinātu kultūras tūrismu Jēkabpils pilsētā. 

1.6. Lielo projektu īstenošana 

No 7 EK iesniegtajiem lielajiem projektiem EK ir apstiprinājusi visus lielos projektus – „Otrā 

sliežu ceļa būvniecība Skrīveri-Krustpils (Rīga – Krustpils iecirknis)”, „Autoceļa E22 posma 

Rīga (Tīnūži) – Koknese būvniecība”, „Autoceļa E22 posma Ludza-Terehova būvniecība”, 

„Rīgas piepilsētas dzelzceļa pasažieru pārvadājumu sistēmas modernizācija un dīzeļvilcienu 

ritošā sastāva atjaunošana”, „Vēsturiski piesārņoto vietu „Inčukalna sērskābā gudrona dīķa” 

sanācijas darbi”, „Infrastruktūras attīstība lidostā „Rīga”” un „Infrastruktūras attīstība Krievu 

salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra (Rīgas brīvostas teritorija)”.  

Š.g. 26.jūnijā EK izvērtēšanai tika iesniegts vides sektora astotais lielais projekts 

„Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 4.kārta” ar kopējām izmaksām 35,5 milj. latu. 2012.gada 

2.jūlijā no EK tika saņemts apstiprinājums par projekta iesnieguma atbilstību Regulas (EK) 

1083/2006 40.panta prasībām un to, ka projekts ir atbalstāms.  

Lielo projektu ietvaros kopējās plānotās attiecināmās izmaksas ir 554,1 milj. latu, no tā 

plānotais ES fondu līdzfinansējums ir 385,2 milj. latu. Līdz 2012.gada 30.jūnijam lielo 

projektu ietvaros ir veikti attiecināmie izdevumi (avansa un starpposma maksājumi) par 

kopējo summu 181,1 milj. latu jeb 32,7% no kopējām attiecināmajām izmaksām, t.sk. 

maksājumi no ES fondu finansējuma 134,7 milj. latu jeb 35,0% no plānotajiem ES fondu 

izdevumiem. 

AI prognozē, ka lielo projektu finanšu apguves mērķis 2012.gadam, salīdzinot ar 2010.gada 

24.novembrī ES fondu uzraudzības komitejā apstiprināto, samazināsies par 16,4%, nosakot 

finanšu apguves mērķa kompensēšanu 2013., un 2014.gadā un 2015.gadā, prognozējot 

nepieciešamību pagarināt sākotnēji plānoto projektu īstenošanas beigu datumu. Savukārt, 

2012.gada 20.janvāra iestāžu sniegto maksājumu prognoze 100% apmērā tika izpildīta tikai 

2012.gada pirmajā ceturksnī, taču 2012.gada otrajā ceturksnī izpilde ir 28%, kur vislielākā 

izpilde ir E22 autoceļu projektiem un projektam „Vēsturiski piesārņoto vietu „Inčukalna 

sērskābā gudrona dīķa” sanācijas darbi. 

Jāatzīmē, ka vislielākā finanšu apguves mērķa izpilde no kopējā plāna līdz 2012.gada otrajam 

ceturksnim ir vides sektora projektam „Vēsturiski piesārņoto vietu „Inčukalna sērskābā 

gudrona dīķa” sanācijas darbi”, t.i. 93%, un satiksmes sektora projektam „Otrā sliežu ceļa 

būvniecība Skrīveri-Krustpils (Rīga – Krustpils iecirknis)”, kurā tika apgūts finansējums par 

22% vairāk nekā sākotnēji plānots. Vismazākā apguve ir projektam „Infrastruktūras attīstība 

lidostā „Rīga””, kas saistīta ar līguma izpildes termiņa un iepirkumu procedūras kavējumiem. 

Projektos plānoto līdzekļu apguvi kavēja juridiskās problēmas saistībā ar būvniecībai 

nepieciešamo zemju iegādi (ir nepieciešams veikt to piespiedu atsavināšanu), kā arī šobrīd 

Latvijas ekonomiskās situācijas izmaiņu rezultātā būvniecības sektorā ierosināts jau noslēgto 

būvniecības līgumu laušanas process, kā rezultātā notika plānoto termiņu novirzes . Tuvākajā 
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laikā plānots izsludināt iepirkuma konkursus par atlikušo posmu būvdarbu īstenošanu, kas 

varētu pagarināt sākotnēji plānoto projektu beigu termiņu (E22 autoceļa projektiem). 

Visu 7 lielo projektu ietvaros iepirkumu līgumu slēgšana notiek jau no 2007.gada un lielākā 

daļa no paredzētajiem līgumiem līdz 2010.gada beigām ir jau noslēgti. Dažu iepirkumu 

līgumu slēgšana turpinājās arī 2012.gadā. Taču iepirkumu procedūru laikā pasūtītāji saskaras 

ar vairākām problēmām, kas aizkavē līgumu noslēgšanu, it sevišķi attiecībā uz projektu 

„Rīgas piepilsētas dzelzceļa pasažieru pārvadājumu sistēmas modernizācija un dīzeļvilcienu 

ritošā sastāva atjaunošana”.  

Projekta „Rīgas piepilsētas dzelzceļa pasažieru pārvadājumu sistēmas modernizācija un 

dīzeļvilcienu ritošā sastāva atjaunošana” ietvaros pēc ilgām pārrunām ar konkursa uzvarētāju 

Spānijas uzņēmumu CAF par atbilstošu līguma redakciju, š.g. 2.aprīlī tika parakstīts līgums 

par vilcienu piegādi. Taču pēc līguma parakstīšana tika konstatēts, ka parakstītais līgums satur 

būtiskas atšķirības no iepirkuma nolikumam pievienotās līguma redakcijas. No EK 2012.gada 

14.maijā atkārtoti tika saņemta vēstule, kurā Latvijas iestādes tiek informētas par iespējamo 

100% finanšu korekcijas piemērošanu gadījumā, ja Latvijas iestādes izvēlēsies turpināt 

izpildīt līgumu esošajā redakcijā. AS „Pasažieru vilciens” ir veicis parakstītā līguma 

grozījumus, kas ir iesniegti CAF izvērtēšanai. Trešā ceturkšņa laikā paredzēts pieņem lēmumu 

par projekta turpmāku īstenošanu vai iespējamām alternatīvā, lai nodrošinātu projektam 

paredzētā ES fondu finansējuma izlietojumu. 

1.7. Kopsavilkums par ES fondu TP aktivitāšu īstenošanu 

Darbības programmu prioritātes TP izveidota ar mērķi uzlabot, vienkāršot, nodrošināt ES 

fondu vadību un tās efektivitāti. TP finansējums tiek novirzīts darbības programmu 

sagatavošanai, vadības, uzraudzības, izvērtēšanas, informācijas un kontroles darbību 

veikšanai, kā arī administratīvo spēju stiprināšanai, īstenojot ES fondus.  

Pārskata periodā ir veikti noslēguma maksājumi visiem TP 1.atlases kārtas 25 projektiem, kā 

arī 24 projektiem (izņemot EM projektu) ir saskaņoti vienošanās grozījumi par projektos 

faktiski veiktajiem izdevumiem. 

2012.gada 30.jūnijā stājās spēkā grozījumi MK 2011.gada 6.septembra noteikumos Nr.694 

par TP 2.atlases kārtu ieviešanu, kuros tika iestrādāts nosacījums attiecībā uz publicitātes un 

komunikācijas pasākumu izmaksām ES fondu TP projektos, tādējādi mazinot iespējamos 

neatbilstoši veiktu izdevumu riskus.  

Līdz 2012.gada beigām plānots sagatavot grozījumus MK noteikumos, precizējot TP 2.kārtai 

pieejamo finansējuma apmēru, kā arī lai nodrošinātu maksimāli efektīvu ES fondu līdzekļu 

izlietošanas uzraudzību un optimālu rezultātu sasniegšanu TP 2.kārtas ietvaros, t.sk. novērstu 

izdevumu neattiecināmības riskus nākotnē un nodrošinātu sekmīgu ES fondu apguvi, tiks 

veikti arī citi precizējumi. 

Saistībā ar iepriekšējā pārskata periodā konstatēto pārkāpumu VARAM TP 1.kārtas projekta 

noslēguma maksājumu pieprasījumu pārbaudes ietvaros, VARAM plāno veikt dienesta 

pārbaudi, lai noskaidrotu faktus un nepieciešamības gadījumā izvērtētu attiecīgo amatpersonu 

rīcības iemeslus iespējamo neatbilstoši veikto izmaksu veikšanā. 
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1.8. 2007.-2013.gada plānošanas perioda finanšu apguves salīdzinājums starp 

jaunajām ES dalībvalstīm 

No 2012.gada janvāra Latvijai tika apturēti maksājumi no EK, kas tika atjaunoti tikai jūnija 

beigās. Neskatoties uz to, līdz 2012.gada otrā ceturkšņa beigām Latvija ir noturējusies sestajā 

vietā starp pārējām ES jaunajām dalībvalstīm, no EK ES fondu starpposma un avansa 

maksājumos saņemot 38,8% no piešķirtā ES fondu finansējuma (progress, salīdzinot ar 

datiem līdz 2012.gada pirmā ceturkšņa beigām – 2,4%). Pēc maksājumu atjaunošanas Latvijas 

budžetā 2012.gada jūnija beigās un jūlija sākumā ieskaitīti 66,3 milj. latu (44,6 milj. latu 

ERAF ietvaros un 21,7 milj. latu KF ietvaros).  

Salīdzinot EK veiktos maksājumus ES jaunajām dalībvalstīm fondu griezumā, Latvija līdz 

2012.gada otrā ceturkšņa beigām ieņem otro vietu ESF ietvaros, kur no EK saņemti 

maksājumi 62,5% apmērā no ES fondu finansējuma. (skatīt grafiku Nr.10)  

Grafiks Nr.10 „EK veiktie maksājumi jaunajām ES dalībvalstīm ESF ietvaros 2007-

2013.gada plānošanas periodā līdz 2012.gada 30.jūnijam, % pret ES fondu finansējumu (% 

progress pret datiem līdz 2012.gada 31.martam.”  

 

Starp Baltijas valstīm Latvija noslēgto līgumu un maksājumu finansējuma saņēmējiem ziņā 

ierindojas otrajā vietā, attiecīgi par 2,4 procentpunktiem atpaliekot no Igaunijas noslēgto 

līgumu apjomā un par 0,3 procentpunktiem atpaliekot no Lietuvas veikto maksājumu 

finansējuma saņēmējiem apjomā. Salīdzinājumā ar 2012.gada pirmo ceturksni ir pieaudzis 

veikto maksājumu finansējuma saņēmējiem un noslēgto līgumu apjoms, attiecīgi par 3,1% un 

1,3%.  

Savukārt Latvija starp visām trim Baltijas valstīm ir līdere ESF apguvē noslēgto līgumu un 

veikto maksājumu finansējuma saņēmējiem ziņā. Ņemot vērā, ka lielāko pārskata perioda 

laiku Latvijai bija apturēti EK maksājumi, saņemto maksājumu ziņā par 1,1 procentpunktu 

Latviju apsteidz Igaunija (skatīt grafiku Nr.11). Š.g. jūlija sākumā saņemti maksājumi no EK 
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arī par ESF aizturētām izdevumu deklarācijām kopumā aptuveni 18,2 milj. latu apmērā, tādēļ 

paredzams, ka nākamajā pārskata periodā Latvija savas pozīcijas var uzlabot. 

Grafiks Nr.11 „Baltijas valstu ESF apguves salīdzinājums (% no ES fondu finansējuma) līdz 

2012.gada 30.jūnijam.” 
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2. 2004.-2006.gada plānošanas perioda ES fondu slēgšana 

Līdz pārskata perioda beigām 2006.-2006.gada plānošanas perioda KF ietvaros EK 

noslēguma dokumentāciju ir apstiprinājusi  kopā 24 projektiem vides un satiksmes nozarēs, 

attiecīgi šajos projektos no EK ir saņemti arī projektu noslēguma maksājumi. Kopā no EK KF 

ietvaros ir saņemti maksājumi 433,5 milj.latu apmērā, kas ir 86,8% no EK apstiprinātajiem 

projektiem. Savukārt 21 projekta noslēguma dokumenta izvērtēšana EK joprojām turpinās. 

2012.gada otrajā ceturksnī EK ir apstiprinājusi noslēguma ziņojumu projektam 

Nr.2000LV1CPPT003 „Sliežu pārmiju pārvedu nomaiņa (Latvijas Austrumu- Rietumu 

dzelzceļa koridors)” un veikusi noslēguma maksājumu 3,7 milj. latu apmērā, kā arī veikusi 

noslēguma maksājuma aprēķinu projektam „Tehniskā palīdzība ūdenssaimniecības projektu 

attīstībai Latvijā” 0,4 milj. latu apmērā.  

Sākot no 2009.gada starp Latvijas iestādēm un EK ir veikta uzklausīšanas procedūra par 

finanšu korekcijas piemērošanu pieciem vides sektora projektiem: „Sadzīves atkritumu 

apsaimniekošana Austrumlatgales reģionā”, „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība”, 

„Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Jelgavā”, „Ūdensapgādes un 

kanalizācijas pakalpojumu attīstība Rīgā, II kārta” un „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana 

Dienvidlatgales reģionā” saistībā ar publisko iepirkumu tiesiskajiem regulējumam 

neatbilstošiem papildu darbiem, piegāžu un pakalpojumu iepirkumiem, kā arī līgumu 

sadārdzinājumu. 2012.gada 10.maijā tika nosūtīts Latvijas atbildīgo institūciju gala viedoklis 

par EK piemērojamo finanšu korekcijas kopējo summu 1,1 milj.latu apmērā. Tuvākajā laikā ir 

plānots saņemt minēto projektu noslēguma maksājumus. 

Pārskata periodā izvērtēšanai Latvijas institūcijām EK ir nosūtījusi priekšlikumus par 

piemērojamo finanšu korekcijas apjomu vēl 3 vides sektora projektiem un 2 satiksmes sektora 

projektiem saistībā ar publisko iepirkumu tiesiskajam regulējumam neatbilstošiem papildu 

darbiem. Sīkāku informāciju skatīt pielikumā Nr.7. 

KF projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, II kārta”, „Austrumu-Rietumu dzelzceļa 

koridora iecirkņa sliežu ceļa rekonstrukcija” ietvaros EK ierosināja piemērot 25% finanšu 

korekciju par papildu darbiem, kas EK skatījumā nav uzskatāmi par neparedzamiem 

apstākļiem un atbilstīgiem iepirkuma normatīvajiem aktiem. Kopējā EK ierosināta finanšu 

korekcija ir 144,4 tūkst. latu apmērā. Latvijas iestāžu skatījumā EK piemērotās finanšu 

korekcijas nav pamatotas, taču lai neaizkavētu projekta noslēguma maksājuma saņemšanu un, 

ievērojot projektos uzņemtās virssaistības, Latvijas iestādes piekrīt EK piemērotās korekcijas 

segt no virssaistībām, tādējādi tas neietekmēs noslēguma maksājuma apmēru.  

KF projekta „Ritošā sastāva sakarsušo bukšu atklāšanas sistēmas modernizācija (Latvijas 

Austrumu-Rietumu dzelzceļa koridors)” ietvaros arī EK ir ierosinājusi piemērot finanšu 

korekciju 25% jeb 33,8 tūkst. latu apmērā no neatbilstoši veiktiem papildu darbiem. Latvijas 

iestāžu skatījumā EK piemērotā korekcija nav pamatota, līdz ar starp Latvijas iestādēm un EK 

turpinās viedokļu saskaņošana gan par papildu darbu pamatojumu, gan par finanšu korekcijas 

aprēķinu, jo šajā projektā ir uzņemta lielas virssaistības, no kurām būtu iespējams nosegt 

neatbilstoši veiktos izdevumus. 
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Attiecībā uz KF vides projektiem „Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas sistēma Latvijā, 

1.kārta” un „Tehniskā palīdzība ūdenssaimniecības attīstībai pašvaldībās”, pēc iesniegto 

projektu noslēguma dokumentāciju izvērtēšanas, EK ir secinājusi, ka abu projektu ietvaros 

veiktie papildu darbi nav uzskatāmi par neparedzamiem apstākļiem un nav atbilstīgi publisko 

iepirkumu regulējumam, tādēļ piemēro 25% jeb 190 945 latu finanšu korekciju no veikto 

papildu darbu apjomiem. LV iestāžu skatījumā EK piemērotā korekcija nav pamatota, līdz ar 

starp LV iestādēm un EK joprojām turpinās viedokļu saskaņošana gan par papildu darbu 

pamatojumu, gan par finanšu korekcijas apmēru. Taču ņemot vērā, ka par visiem papildu 

darbiem ir saņemtas IUB atļaujas rīkot sarunu procedūru, tad veiktie papildu darbi ir 

uzskatāmi par sistemātisku problēmu.  

Attiecībā uz KF satiksmes nozares projekta „Vilcienu kustības vadības sistēmas 

modernizācija (Latvijas Austrumu–Rietumu dzelzceļa koridors)” noslēguma dokumentācijas 

iesniegšanu EK, SM š.g. jūnija beigās iesniedza VI precizēto projekta noslēguma ziņojumu, 

kas 2012.gada 29.jūnijā tika iesniegts EK, līdz ar to iekļaujoties termiņā, lai noslēguma 

maksājums projektam netiktu anulēts, kā arī netiktu iniciēts process, lai samazinātu, 

pārtrauktu un atgūtu neatbilstoši izmaksātu finansējumu visa projekta ietvaros.  

Pozitīvi vērtējama ir ES struktūrfondu 2004.-2006.gada plānošana perioda 1.mērķa 

programmas slēgšana, kura noslēguma ieviešanas ziņojums tika iesniegts EK 2010.gadā. 

2012.gada 30.aprīlī no EK saņemta vēstule, kurā tā informē, ka noslēguma ziņojums ir 

apstiprināts un Latvija varēs saņemt noslēguma maksājumu 571,5 tūkst. latu apmērā. 

Tāpat pozitīvi vērtējama ir 2004.-2006.gada plānošanas perioda ERAF programmas slēgšana. 

2012.gada 7.jūnijā VI saņēma EK vēstuli, kurā tā informē, ka 2011.gadā iesniegtā 

programmas noslēguma dokumentācijas ir apstiprināta un Latvija varēs saņemt noslēguma 

maksājumu 13,4 milj. latu apmērā. 
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3. EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu apguve 

3.1. 2004.-2009.gada periods 

EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu finansējums 35,5 milj. latu apmērā bija pieejams no 

2004.gada 1.maija līdz 2011.gada 30.aprīlim. Ņemot vērā, ka vairākos projektos tika 

piemērotas finanšu korekcijas par iepirkumu procedūru pārkāpumiem, projektu īstenošanas 

līgumos kontraktētā granta summa samazinājās līdz 98,4% jeb līdz 35 milj. latu. Kopumā līdz 

2011.gada 30.aprīlim tika īstenoti 64 individuālie projekti un 9 grantu shēmas/programmas, 

savukārt 2 individuālie projekti ar pagarinātiem ieviešanas termiņiem noslēdzās 2012.gada 

30.aprīlī.  

Līdz 2012.gada otrā ceturkšņa beigām 72 projektu noslēguma pārskati ir iesniegti 

donorvalstīm apstiprināšanai, savukārt pārējie 3 pārskati tiks iesniegti donorvalstīm 

2012.gada trešajā ceturksnī.  

Pārskata periodā turpinājās projektu noslēguma pārskatu apstiprināšana un noslēguma 

maksājumu saņemšana. No 9 grantu shēmām, programmām noslēguma maksājumi ir saņemti 

8, savukārt no 64 individuālajiem projektiem – 51.  

Līdz 2012.gada otrā ceturkšņa beigām EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu finansējuma 

saņēmējiem tika atmaksāti 31,5 milj. latu jeb 89% no finanšu instrumentu piešķīruma. 

Salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni atmaksas palielinājušās par 0,3 milj. latu jeb par 0,9%. 

Grafiks Nr.12 „No donorvalstīm atgūtais EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu finansējums 

līdz 2012.gada 30.jūnijam salīdzinājumā ar 2012.gada 31.martu, milj. latu.” 

 

3.2. 2009.-2014.gada periods 

Saskaņā ar saprašanās memorandiem par EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu īstenošanu 

Latvijā, kuri tika noslēgti attiecīgi 2011.gada 8.jūnijā un 28.aprīlī, Latvijai šajā periodā 

pieejami 47,4 milj. latu (t.sk. EEZ finansējums 22,5 milj. latu, Norvēģijas – 24,9 milj. latu). 

Latvijā tiks īstenotas astoņas programmas šādās prioritārās jomās: 
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1) Pielāgošanās klimata pārmaiņām; 

2) Finansējums NVO; 

3) Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana; 

4) Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība ar Norvēģijas valsts, 

vietējām un reģionālām iestādēm; 

5) Inovācijas „zaļās” ražošanas jomā; 

6) Divpusējā sadarbība pētniecības jomā un Stipendijas; 

7) Korekcijas pakalpojumi, t.sk. ar ieslodzījumu nesaistītas sankcijas; 

8) Cienīgs darbs un trīspusējās sadarbības veicināšana. 

Pirmo 7 prioritāšu ieviešanu nodrošinās Latvijas nozaru ministrijas kopumā par 47,2 milj. latu 

no EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu finansējuma, savukārt par prioritārās jomas „Cienīgs 

darbs un trīspusējās sadarbības veicināšana” ieviešanu pilnībā būs atbildīga Norvēģijas 

institūcija – Innovation Norway - kopumā par 0,3 milj. latu no Latvijai pieejamā Norvēģijas 

finanšu instrumenta finansējuma. 

Informāciju par Norvēģijas finanšu instrumenta programmām, to finansējumu, kā arī 

programmu iesniegšanu donorvalstīm un tikšanos ar donorvalstu pārstāvjiem pirms 

programmu apstiprināšanas, lai pārrunātu programmā nepieciešamos uzlabojumus, skatīt 

zemāk tabulā: 

Tabula Nr.1 „Norvēģijas finanšu instrumenta programmu virzība apstiprināšanai” 

Programma Finansējums 

milj. Ls 

Apsaimniekotājs Iesniegšanas 

datums 

donorvalstīm 

Tikšanās ar 

donorvalstu 

pārstāvjiem  

Kapacitātes stiprināšana 

un institucionālā 

sadarbība ar Norvēģijas 

valsts iestādēm, vietējām 

un reģionālām iestādēm 

3,5 VARAM 23.12.2011 20.03.2012 

Korekcijas pakalpojumi, 

tajā skaitā ar 

ieslodzījumu nesaistītas 

sankcijas 

9,2 TM 23.12.2011 26.03.2012 

Inovācijas „zaļās” 

ražošanas jomā 

8,0 EM 01.03.2012 22.05.2012 

Stipendijas un Latvijas-

Norvēģijas Pētniecības 

atbalsta fonda un 

stipendiju programma 

3,5 IZM 16.05.2012 _ 

Kopā 24,2 

 

Informāciju par EEZ finanšu instrumenta programmām, to finansējumu, programmu 

iesniegšanu donorvalstīm un tikšanos ar donorvalstu pārstāvjiem pirms programmu 

apstiprināšanas, lai pārrunātu programmā nepieciešamos uzlabojumus,  skatīt zemāk tabulā: 
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Tabula Nr.2 „EEZ finanšu instrumenta programmu virzība apstiprināšanai” 

Programma 
Finansējums 

milj. Ls 
Apsaimniekotājs 

Iesniegšanas 

datums 

donorvalstīm 

Tikšanās ar 

donorvalstu 

pārstāvjiem  

Nacionāla klimata 

politika 
7,3 VARAM 08.02.2012 

_ 

NVO fonds 7,3 SIF 31.01.2012 14.05.2012 

Kultūras un dabas 

mantojuma 

saglabāšana un 

atjaunināšana 

7,0 KM 16.02.2012 

 

30.05.2012 

Stipendijas un 

Latvijas-Norvēģijas 

Pētniecības atbalsta 

fonda un stipendiju 

programma * 

0,4 IZM 16.05.2012 

 

_ 

Kopā 22 

* Programma „Stipendijas un Latvijas-Norvēģijas Pētniecības atbalsta fonda un stipendiju programma” ir 

finansēta no abiem finanšu instrumentiem 

Saskaņā ar 2012.gada 18.maija Valsts kases (EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu 

sertifikācijas iestāde) datiem plānotais indikatīvais EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu 

līdzekļu pieprasījums donorvalstīm (plānotais mērķa profils) ir šāds: 

Grafiks Nr.13 „EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu indikatīvais mērķa profils 2012.-

2017.gadam; milj. latu.” 

 

Pārskata periodā visas septiņas Latvijas administrētās programmas ir iesniegtas donorvalstīm 

izskatīšanai un apstiprināšanai, kā arī saņemti papildus informācijas pieprasījumi. Ir notikušas 

tikšanās ar donorvalstu pārstāvjiem, kuru laikā sniegtas atbildes uz donorvalstu jautājumiem. 

Darbs pie programmu precizēšanas pārskata periodā turpinās. 

Aprīlī noslēdzās projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš Norvēģijas institūcijas – 

Innovation Norway – īstenotajā programmā „Globālais fonds cienīga darba un trīspusējās 

sadarbības veicināšanai”. Projektus atklātajam konkursam varēja iesniegt visas 12 Norvēģijas 
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finanšu instrumenta saņēmējvalstis, t.sk. arī Latvija. No Latvijas tika saņemti 8 iesniegumi par 

kopējo summu 0,9 milj. eiro, tādējādi 2,5 reizes pārsniedzot kopējo Latvijai pieejamo 

finansējumu – 0,4 milj. eiro. Pēc iesniegumu administratīvās atbilstības izvērtēšanas, 

Innovation Norway tālākai vērtēšanai izvirzīja 6 no tiem. Lai nodrošinātu aktivitāšu 

nepārklāšanos ar no ESF līdzfinansētām līdzīgām aktivitātēm, iesniegumi tika nosūtīti 

viedokļa sniegšanai LM. 

Latvijai no EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu NBF ir pieejams finansējums 256 tūkst. latu 

apmērā līdz 2017.gada oktobrim šādu aktivitāšu īstenošanai: 

1)      divpusējo attiecību stiprināšana starp Latviju un donorvalstīm programmu ietvaros 

(pirms programmas apstiprināšanas un tās īstenošanas laikā); 

2)      pasākumu un aktivitāšu finansēšana, kādā no EEZ/Norvēģijas finanšu 

instrumentu  32 prioritārajām jomām. 

NBF finansējumu var saņemt programmu apsaimniekotāji, iepriekš noteikto projektu 

īstenotāji un donorvalstu partneri, VI, citas iestādes, kas piedalās programmu īstenošanā, kā 

arī donorvalstu institūciju norādītās iestādes. 

FM EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu gada sanāksmē (2012.gada 24.maijā) ar donorvalstu 

pārstāvjiem vienojās, ka katra puse piedāvās iespējamās prioritārās tematiskās jomas, kuras 

varētu atbalstīt no NBF. FM sagatavoja un iesniedza donorvalstīm izvērtēšanai 16 prioritāšu 

sarakstu, par kuru tās sniedza savu vērtējumu, ieteikumus un priekšlikumus, atkārtoti uzsverot 

fonda stratēģiskos mērķus. No piedāvātajām 16 prioritātēm donorvalstis par potenciāli 

atbalstāmām atzina 8 prioritātes, viena no kurām ir kultūras jomā, vienlaikus norādot uz 

nepieciešamību sašaurināt atbalstāmo prioritāšu loku.  

Līdz ar to FM ir jāiesniedz donorvalstīm priekšlikums par konkrētām tematiskajām jomām, 

kuras atbalstīt no NBF. Izvērtējot donorvalstu priekšlikumus, NBF pieejamo finansējumu 

(aptuveni 200  tūkst. eiro jeb 140 tūkst. latu), Latvijas izvirzītās prioritātes, kā arī pieejamo 

ES fondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības finansējumu izvirzītajās tematiskajās jomās, FM 

atbalsta donorvalstu viedokli, ka jāizvairās no finansējuma sadalīšanas 

vairākām  tematiskajām jomām. Līdz ar to FM ierosina donorvalstīm piedāvāt vienu prioritāro 

jomu, kuras ietvaros varētu tikt atbalstīti dažādi pasākumi Rīgas kā 2014.gada kultūras 

galvaspilsētas ietvaros. Minētās aktivitātes īstenošanai nepieciešams iesaistīt arī KM kā par 

kultūras jomu atbildīgo nozares ministriju. Nodibinājums „Rīga 2014” pagaidām neoficiāli ir 

izteicis gatavību uzņemties šādu pasākumu koordinēšanu finansēšanai no NBF.  
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4. Šveices programmas apguve 

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

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

piešķirto finansējumu līdz 2017.gada 14.jūnijam no Šveices programmas Latvijai kopumā ir 

pieejami 56,9 milj. Šveices franku jeb 33,3 milj. latu. Līdz pārskata perioda beigām Šveices 

kompetentās iestādes ir apstiprinājušas 6 individuālos projektus, 1 programmu, 3 grantu 

shēmas, 1 tehniskās palīdzības, t.sk., projektu sagatavošanas fonda projektu par visu Latvijai 

pieejamo finansējumu, t.i., 100% apmērā. Līdz pārskata perioda beigām ir noslēgti visi 11 

paredzētie projektu līgumi. 

Līdz pārskata perioda beigām atmaksas Šveices programmas finansējuma saņēmējiem ir 13,9 

milj. latu jeb 41,5% no Šveices programmas kopējā finansējuma. Salīdzinoši ar iepriekšējo 

ceturksni atmaksas palielinājušās par 115 tūkst. latu jeb 0,3%. 

Grafiks Nr.14 „No Šveices atgūtais Šveices programmas finansējums līdz 2012.gada 

30.jūnijam salīdzinājumā ar 2012.gada 31.martu, milj. CHF
6
.” 

 

Tā kā pirmo projektu ieviešana uzsākās tikai 2009.gada vidū, tad šobrīd sasniegtie apguves 

rādītāji ir vērtējami kā ļoti labi. No donorvalsts saņemtā informācija liecina, ka Latvija ieņem 

1.vietu no 12 saņēmējvalstīm Šveices programmas līdzekļu apguves ziņā. 

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

saistītos atbalsta pasākumus” ietvaros 59 pašvaldības ir saņēmušas 110 autobusus skolnieku 

pārvadāšanai. Projekts veiksmīgi noslēdzās 2011.gada jūnijā, sasniedzot visus plānotos 

rezultātus. 

Projektā „Tiesu modernizācija Latvijā” līdz pārskata perioda beigām ir pabeigta visu 

paredzēto videokonferenču un audio ierakstu iekārtu uzstādīšana tiesu sēžu zālēs (41 tiesas 

zālēs un Augstākā tiesas zālē) un ieslodzījuma vietās (12 vietas). 

NVO fonda ietvaros tiek sniegts atbilsts nevalstisko organizāciju aktivitātēm, kas vērstas uz 

dzīves kvalitātes uzlabošanu jauniešiem un bērniem ar mazākām iespējām un senioriem. NVO 

fondā līdz 2012.gada beigām tiks īstenoti 62 apakšprojekti. Uz pārskata perioda beigām jau ir 

noslēgušies 51 apakšprojekti un 34 no tiem noslēguma pārskati ir jau apstiprināti. 

                                                 
6
 Ņemot vērā ļoti svārstīgo Šveices franka kursu, grafikā informācija atspoguļota CHF nevis latos. 
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Stipendiju fonda ietvaros divos atklātajos stipendiju konkursos doktorantiem un jaunajiem 

zinātniekiem ir apstiprināti 5 iesniegumi no 10 saņemtajiem. Stipendiju konkurss turpmāk tiks 

izsludināts divas reizes gadā (iepriekš bija plānots - vienu reizi gadā), nākamais jau 2012.gada 

1.septembrī. 

Projekts „Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija – Sarkandaugavas teritorijā” paredz sanācijas 

darbu veikšanu 5 objektos Rīgas Brīvostas teritorijā. Kopumā plānots attīrīt aptuveni 77 000 

m
2
 lielu platību. Pirmais nozīmīgais iepirkums par sanācijas darbu veikšanu 55 000 m

2
 lielā 

platībā noslēdzās 2012.gada aprīlī, savukārt līgumu par sanācijas darbu veikšanu plānots 

noslēgt 2012.gada augustā. Līdz ar to sanācijas darbi, kas ir galvenais projektā sasniedzamais 

rezultāts, tiks uzsākti 2012.gada otrajā pusē. 

Programma „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” paredz 

17 multifunkcionālu jauniešu iniciatīvu centru izveidi 17 dažādās Latvijas pašvaldībās un 

semināru, konferenču un forumu organizēšanu visā Latvijā jauniešiem un personām, kas 

iesaistītas darbā ar jauniešiem, par jauniešiem aktuālām tēmām. Līdz pārskata perioda beigām 

ir atklāti 7 jauniešu iniciatīvu centri – Tukumā, Ilūkstē, Saldū, Burtniekos, Kandavā, Madonā 

un Pļaviņās. Centru izveidi plānots pabeigt 2013.gadā. Tā pat līdz pārskata perioda beigām ir 

notikuši 21 no 160 plānotajiem semināriem jauniešiem un personām, kas iesaistītas darbā ar 

jauniešiem. 

Grantu shēma „Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā” paredz vismaz 45 stipendiju piešķiršanu 

Šveices pētniekiem lekciju lasīšanai un pieredzes apmaiņai Latvijas augstskolās un 

zinātniskajās institūcijās. Pirmais atklātais konkurss noslēdzās 2012.gada 30.aprīlī, saņemti 9 

iesniegumi. Līdz 2014.gada septembrim vēl paredzēti 5 konkursi. 

Mikrokreditēšanas programmas ietvaros četru gadu laikā plānots piešķirt 650 mikro 

aizdevumus 4,3 milj. latu apmērā. 2011.gada 19.septembrī LHZB uzsāka projektu iesniegumu 

pieņemšanu aizdevumu piešķiršanai mikro uzņēmumiem un pašnodarbinātām personām 

uzņēmējdarbības uzsākšanai vai attīstībai. Līdz pārskata perioda beigām ir sasniegta lielāka 

atsaucība nekā sākotnēji bija plānots – jau piešķirti 398 mikro aizdevumi 2,4 milj. latu 

apmērā, t.i., 61% no sākotnēji plānotā. Saglabājoties pašreizējiem mikro aizdevumu 

piešķiršanas tempiem, programmas finansējums var tikt apgūts 2 gadus ātrāk.  

Projekta „Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs” 

mērķis ir ugunsdrošības pasākumu īstenošana pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs, lai 

radītu bērniem un jauniešiem drošu vidi. Iepirkumu par ugunsdrošības sistēmu iegādi un 

uzstādīšanu plānots izsludināt 2012.gada augustā. Savukārt ugunsdrošības sistēmu 

uzstādīšanas darbus plānots uzsākt 2013.gada 2.ceturksnī. 

Pamatojoties uz finansējumu saņēmēju projektu ietvaros 2012.gada budžetā plānotajiem 

maksājumiem (Šveices programmas finansējums plus nacionālais līdzfinansējums) līdz 

2012.gada otrā ceturkšņa beigām bija plānots apgūt 3,2 milj. latu, savukārt faktiskā apguve 

bija 3 milj. latu jeb 94% no plānotā. 

  



 

FMzino_150812_ES_fondi; Informatīvais ziņojums par ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas 

Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas–Šveices sadarbības 

programmas apguvi līdz 2012.gada 30.jūnijam 

52 

5. Neatbilstības un neatbilstoši veikti izdevumi ES fondu un citu ārvalstu finanšu 

palīdzības līdzfinansētu projektu ietvaros  

Neatbilstība
7
 ir jebkurš kopienas tiesību aktu pārkāpums, kas noticis saimnieciskās darbības 

subjekta darbības vai bezdarbības dēļ un kas rada vai varētu radīt kaitējumu ES vispārējam 

budžetam, prasot no vispārējā budžeta segt nepamatotu izdevumu daļu.  

Neatbilstība bez finansiālas ietekmes – ir pārkāpumi, par kuriem netiek konstatēti neatbilstoši 

veikti izdevumi un šie izdevumi nav jāatgūst, jo finansējuma saņēmējiem nav izmaksāts 

finansējums, piemēram gadījumā, kad tiek lauzts līgums, pirms ir veikti maksājumi.  

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

kārtējā maksājuma. Citiem vārdiem sakot, neatbilstoši veiktie izdevumi ir izmaksāti 

finansējuma saņēmējam un attiecīgi tiek ieturēti no nākamā maksājuma, vai atgūti citos 

veidos. Papildus, kā neatbilstoši veikti izdevumi tiek uzskatīti valsts pārvalžu iestāžu 

projektos konstatētās neatbilstības, kuras tiek ieturētas no kārtējā maksājuma. 

Zaudējumus valsts budžetam ir neatbilstoši veikti izdevumi un neatbilstības, kuras konstatētas 

tiešo vai pastarpināto valsts pārvaldes iestāžu, atvasināto publisko personu vai citu valsts 

iestāžu īstenotajos projektos, un izdevumi tiek atgūti, tos ieturot no kārtēja/nākamā 

maksājuma, norakstot, atgūstot un ziņojot MK. Papildus zaudējumus valsts budžetam rada 

neatbilstoši veikti izdevumi, kuri konstatēti komersantu un nevalstisko organizāciju 

īstenotajos projektos, ja tos nav iespējams atgūt. 

Turpmāk šajā ziņojuma sadaļā tiks analizētas neatbilstības, ieskaitot neatbilstoši veiktus 

izdevumus. Atsevišķa analīze tikai par neatbilstoši veiktiem izdevumiem un zaudējumiem 

valsts budžetam apkopota 5.3. sadaļā.  

Kopējā kumulatīvā konstatēto neattiecināmo izdevumu summa AI dalījumā ir atspoguļota šī 

ziņojuma pielikumā Nr.4, savukārt ziņojuma pielikumā Nr.5 atspoguļota informācija par 

2012.gada otrajā ceturksnī konstatētajām neatbilstībām un neattiecināmajiem izdevumiem 

tiešo vai pastarpināto valsts pārvaldes iestāžu, atvasināto publisko personu vai citu valsts 

iestāžu īstenotajos projektos. 

5.1. Neatbilstības un neatbilstoši veikti izdevumi ES fondu 2007.-2013.gada 

plānošanas periodā ES fondos 

5.1.1. Neatbilstības un neatbilstoši veikti izdevumi līdz 2012.gada 30.jūnijam.  

2007.-2013.gada plānošanas periodā līdz 2012.gada 30.jūnijam konstatēto neatbilstību summa 

ir 20,5 milj. latu jeb 1,1% no kopējā finansējuma saņēmēju pieprasītā finansējuma (1,85 

mljrd. latu). Analizējot neatbilstību īpatsvaru jeb kopējo konstatēto neatbilstību apjomu pret 

kopējo pieprasīto finansējumu, secināms, ka tas nesasniedz 2% līmeni.  

Tomēr analizējot datus aktivitāšu griezumā, secināms, ka vairākas aktivitātēs, neatbilstību 

apjoms pret aktivitātē iesniegtajiem maksājumu pieprasījumiem uz 2012.gada 30.jūniju 

                                                 
7
 Jebkurš LR vai ES tiesību akta pārkāpums, kas atbilst Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr.1083/2006, ar ko 

paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ 

Regulu (EK) Nr.1260/1999, 2.panta 7.punktā noteiktajam. 
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pārsniedz 2% būtiskuma līmeni (kopumā 24 aktivitātes). Detalizēta informācija pielikumā 

Nr.6.  

Pārsvarā neatbilstības ES fondu projektos rodas iepirkumu (t.sk. veikti būtiski grozījumi 

iepirkuma līgumā (vienlīdzīgā principa pārkāpums), papildu darbu veikšana un termiņa 

pagarināšana bez atbilstošas iepirkuma procedūras u.c.) un aktivitāšu ieviešanas normatīvo 

aktu pārkāpumu dēļ, kā arī tādēļ, ka finansējuma saņēmēji neveic saimniecisko darbību un 

veikto darbu apjomi neatbilst aktivitāšu īstenošanas nosacījumiem vai projekta saskaņotajai 

tāmei. Vienlaikus minami arī tādi iemesli kā publicitātes prasību neievērošana un līgumu 

pārtraukšana pēc finansējuma saņēmēja iniciatīvas.  

Neatbilstību apjomi pēc finansējuma avotiem sadalās šādi: 

- 1,0 milj. latu valsts budžeta finansējums; 

- 18,6 milj. latu ES fondu finansējums; 

- 0,8 milj. latu cits publiskais finansējums. 

Salīdzinājumā ar neatbilstību apjomu līdz 2012.gada pirmā ceturkšņa beigām, neatbilstību 

apjoms ir pieaudzis par 6,8 milj. latu jeb 33.0 %. 

Grafiks Nr.15 „Konstatētās neatbilstības sadalījumā pa finansējuma saņēmēju veidiem 

kumulatīvi uz 2012.gada 31.martu un uz 2012.gada 30.jūniju; milj. latu (% pieaugums pret 

iepriekšējo pārskata periodu – 31.12.2011 un 31.03.2012; % no kopējiem veiktajiem 

maksājumiem finansējuma saņēmējam uz 31.03.2012 un 30.06.2012).”  

 

2007.-2013.gada plānošanas periodā līdz 2012.gada 30.jūnijam kopumā atgūti 16,5 milj. latu 

jeb 80,7% no neatbilstību kopējās summas. No tiem pārskata periodā atgūti 4,7 milj. latu jeb 

61,2 % no pārskata periodā konstatētā neatbilstību apjoma.  

Analizējot informāciju par konstatēto neatbilstību apjomu trijās darbības programmās, 

secināms, ka līdz šim lielākais neatbilstību apjoms pret darbības programmās pieprasīto 

finansējumu konstatēts, darbības programmās „Infrastruktūra un pakalpojumi” un 

„Uzņēmējdarbība un inovācijas” attiecīgi 2,4% (palielinājies par 0,7% salīdzinājumā ar 

datiem līdz 2012.gada 31.martam) un 1,6% (palielinājies par 0,6% salīdzinājumā ar datiem 
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līdz 2012.gada 31.martam) no kopējās finansēju saņēmēju pieprasītās summas. Šī tendence 

pamatā skaidrojama ar neatbilstību konstatēšanu finansiāli apjomīgos projektos, piemēram 

konstatējot neatbilstības par iepirkumu normu pārkāpumiem. Tai pašā laikā darbības 

programmā „Cilvēkresursi un nodarbinātība” neatbilstību apjoms sastāda 0,4% (palielinājies 

par 0,05% salīdzinājumā ar datiem līdz 2012.gada 31.martam) no kopējā darbības programmā 

finansējumu saņēmēju pieprasītā finansējuma.  

Katrā darbības programmā finansējumu saņēmēju veidi, kuru īstenotajos projektos lielākoties 

konstatētas neatbilstības atšķiras, tā piemēram darbības programmā „Cilvēkresursi un 

nodarbinātība” lielāko neatbilstību apjomu sastāda Valsts iestāžu īstenotajos projektos 

konstatētās neatbilstības – 0,7 milj latu jeb 54% no kopējā darbības programmā konstatētā 

neatbilstību apjoma, „Infrastruktūra un pakalpojumi” lielāko neatbilstību apjomu sastāda 

pašvaldību īstenotajos projektos atklātās neatbilstības – 7,6 milj. latu jeb 54,2% no kopējā 

darbības programmā konstatētā neatbilstību apjoma un „Uzņēmējdarbība un inovācijas” 

lielāko neatbilstību apjomu sastāda konstatētās neatbilstības komersantu īstenotajos projektos 

– 4,8 milj. latu jeb 95,2% no darbības programmā konstatēto neatbilstību apjoma. Šīs 

atšķirības izskaidrojamas ar darbības programmu specifiku atbalstāmo nozaru izvēlē.  

Analizējot darbības programmās konstatēto neatbilstību būtību secināms, ka visās darbības 

programmās lielāko daļu neatbilstību sastāda dažāda veida līgumu pārkāpumi un normatīvo 

aktu neievērošana (pārkāpumi ES fondu aktivitātes ieviešanas normu neievērošanā, līguma 

vai vienošanās par projekta īstenošanu neievērošana, LR normatīvo aktu pārkāpumi par 

grāmatvedības kārtošanu, komandējuma aprēķiniem, kas noteikti MK noteikumos par 

aktivitātes ieviešanu u.c.) un iepirkumu vai konkurences normu pārkāpumi, kopumā sastādot 

92,9% no visiem kontētajiem pārkāpumu viediem (67% līguma pārkāpumu gadījumi un 26% 

iepirkumu nosacījumu pārkāpumi). Attiecīgi, lai novērstu neatbilstību rašanos iepirkumos, 

sākot ar 2012.gada 1.janvāri ir sācis darboties iepirkumu pirmspārbaužu mehānisms. 

Salīdzinājumā ar datiem līdz 2012.gada 31.martu iepirkumu jomā konstatēto neatbilstību 

apjoms ir pieaudzis un iepirkumu pirmspārbaužu mehānisma rezultāti šobrīd nav redzami. 

Tomēr jāvērš uzmanību, ka konstatētās neatbilstības ir konstatētas par iepirkumiem, kuri ir 

veikti pirms mehānisma darbības uzsākšanas, līdz ar to lielākajai daļai iepirkumu, kuros 

konstatētas neatbilstības, nav veiktas iepirkumu pirmspārbaudes. Tai pašā laikā tikai 1,6% 

gadījumi ir saistīti ar iespējamām aizdomām par krāpšanu vai organizēto noziedzību un par 

šiem gadījumiem informācija ir sniegta tiesībsargājošajās institūcijās nepieciešamās 

izmeklēšanas veikšanai.  

Līdz šim vairākās aktivitātēs neatbilstības procentuāli no kopējā pieprasītā finansējuma 

tuvojas vai ir jau sasnieguši kritisko 2% robežu. Attiecīgi VI ierosina AI/SI pārvērtēt 

konkrētās aktivitātes riska līmeni un attiecīgi veikt preventīvus un korektīvus kontroles 

pasākumus, kā arī aktivitātēs, kurās lielākais neatbilstību apjoms konstatēts iepirkumu normu 

pārkāpumu dēļ - visiem projektiem preventīvi veikt iepirkumu pirmspārbaudes. Detalizēta 

informācija par konkrētajām aktivitātēm apkopota šī ziņojuma 6.pielikumā. 
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5.2. Konstatētās neatbilstības un neatbilstoši veiktie izdevumi pārskata periodā 

(2012. gada otrajā ceturksnī) ES fondos 

Pārskata periodā (ceturksnī) kopējais neatbilstību apjoms ir 7,2 milj. latu jeb 6,1% no pārskata 

periodā kopējā finansējumu saņēmēju pieprasītā finansējuma (119,3 milj. latu). Pārskata 

periodā lielākais neatbilstību apjoms 3,5 milj. latu jeb 49,1% ir konstatēts izglītības iestāžu 

īstenotajos projektos. Neatbilstības konstatētas dažādu līguma nosacījumu un normatīvo aktu 

pārkāpumu dēļ (ES fondu aktivitātes ieviešanas normu, līguma vai vienošanās par projekta 

īstenošanu, LR normatīvo aktu par grāmatvedības kārtošanu, komandējuma aprēķiniem, kas 

noteikti MK noteikumos par aktivitātes ieviešanu u.c.), kā arī iepirkumu un konkurences 

normu ievērošanas pārkāpumu dēļ. 

Grafiks Nr.16 „Konstatētās neatbilstības sadalījumā pa finansējuma saņēmēju un neatbilstību 

veidiem 2012.gada otrajā ceturksnī; milj. latu.” 

 

 Analizējot informāciju par konstatēto neatbilstību apjomu trijās darbības programmās, 

secināms, ka 2012.gada otrajā ceturksnī lielākais neatbilstību apjoms pret darbības 

programmās ceturksnī pieprasīto finansējumu konstatēts darbības programmās 

„Uzņēmējdarbība un inovācijas”, attiecīgi 11,9% no ceturksnī finansējuma saņēmēju 

pieprasītās summas. Tai pašā laikā darbības programmā „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 

neatbilstību apjoms ceturksnī sastāda 1,3%, bet „Infrastruktūra un pakalpojumi” neatbilstību 

apjoms sastāda 6,4% no ceturksnī finansējumu saņēmēju pieprasītā finansējuma. Arī 

2012.gada otrajā ceturksnī vērojama tendence, ka neatbilstības tiek konstatētas saistībā ar 

iepirkumu vai konkurences normu pārkāpumiem (0,6 milj. latu) un līgumu pārkāpumiem (5,3 

milj. latu), kas kopumā sastāda 6,0milj. latu, jeb 83,2 % no ceturksnī konstatēto neatbilstību 

apjoma. Tāpat kā līdz šim arī turpmāk, lai samazinātu neatbilstību rašanos saistībā ar 

iepirkumu normu pārkāpumiem tiek veiktas iepirkumu pirmspārbaudes.  

Darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” ietvaros pārskata periodā konstatētās 

neatbilstības galvenokārt ir saistītas ar iepirkumu vai konkurences normu pārkāpumiem. 

Piemēram, saskaņā ar aplēsēm pārskata periodā aptuveni 56% no LM pārraudzībā esošajās 

darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” aktivitātēs un aptuveni 21% no IZM 

pārraudzībā esošajās aktivitātēs konstatētajiem neatbilstoši veiktajiem izdevumiem ir saistīti 

0

2

4

6

8

1,21 1,07 
0,13 0,01 

5,38 

3,47 0,71 
1,16 

0,02 0,02 

0,68 

0,1 

0,24 
0,11 

0,23 0,01 

Iepirkuma vai konkurences normu

pārkāpums

Līguma pārkāpumi

Aizdomas par krāpšanu vai

organizēto noziedzību



 

FMzino_150812_ES_fondi; Informatīvais ziņojums par ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas 

Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas–Šveices sadarbības 

programmas apguvi līdz 2012.gada 30.jūnijam 

56 

ar Publisko iepirkumu likuma pārkāpumiem. Ar pārkāpumiem iepirkumos saistītas 

neatbilstības pārskata periodā konstatētas arī VKanc un EM pārraudzībā esošajās darbības 

programmas aktivitātēs. Lai mazinātu lielo ar iepirkumu pārkāpumiem saistīto neatbilstību 

īpatsvaru, AI un SI pievērš īpašu uzmanību kontroļu veikšanai un individuāla atbalsts 

sniegšanai finansējuma saņēmējiem.  

Citas pārskata periodā konstatētās neatbilstības saistītas ar publicitātes prasību neievērošanu, 

pārkāpumiem apliecinošo dokumentu noformēšanā, līguma nosacījumu neievērošanā, t.sk., 

projekta mērķu nepilnīgu sasniegšanu, projektā iesaistīto personu neatbilstību projektā 

noteiktajai mērķa grupai, vienlaicīgas mērķstipendijas un atlīdzības izmaksu pārkāpumi u.c. 

 Darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” ietvaros pārskata periodā 

neatbilstības galvenokārt bijušas saistītas ar normatīvo aktu pārkāpumiem, iepirkuma prasību 

neievērošanu un līguma nosacījumu neizpildi, kā arī dažos gadījumos neatbilstības iemesls ir 

bijis noslēguma pārskata neiesniegšana noteiktajā termiņā. Divos gadījumos pastāv aizdomas 

par krāpšanu vai organizēto noziedzību, un, tā kā viens no projektiem ir finansiāli apjomīgs, 

šādi klasificēto gadījumu skaits veido 63% no kopumā pārskata periodā konstatēto 

neatbilstību apjoma darbības programmā. 

Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” ietvaros pārskata periodā pārsvarā 

neatbilstības radušās aktivitāšu ieviešanas normatīvo aktu pārkāpumu dēļ, kā arī tādēļ, ka 

finansējuma saņēmēji neveic saimniecisko darbību un veikto darbu apjomi neatbilst aktivitāšu 

īstenošanas nosacījumiem vai projekta saskaņotajai tāmei. Papildus finansējumu saņēmēji 

maksājumu pieprasījumos iekļāvuši izdevumus, kuri jau iepriekš ir tikuši apmaksāti. Papildus 

lielu daļu ceturksnī konstatēto neatbilstību radušās MK 2012.gada 13.marta protokollēmuma 

(protokols Nr.14, 32.§) 4.punkta dēļ, kas nosaka, ka tiek pārtraukta 18 projektu īstenošana, un 

5.punkta dēļ, kas nosaka, ka 2010.gadā un 2011.gadā projekta ietvaros izmaksātais valsts 

budžeta finansējums ir projekta neattiecināmās izmaksas.  

Katrā darbības programmā ir atšķirīgi finansējumu saņēmēju veidi pēc to īstenotajos projektos 

konstatēto neatbilstību apjoma. Tā piemēram, darbības programmā „Cilvēkresursi un 

nodarbinātība” lielāko neatbilstību apjomu sastāda Izglītības iestāžu īstenotajos projektos 

konstatētās neatbilstības – 0,1 milj latu, „Uzņēmējdarbība un inovācijas” lielāko neatbilstību 

apjomu sastāda konstatētās neatbilstības komersantu īstenotajos projektos – 1,6 milj. latu un 

„Infrastruktūra un pakalpojumi” lielāko neatbilstību apjomu sastāda izglītības iestāžu (3,4 milj 

latu) un pašvaldību (1,3 milj. latu) īstenotajos projektos atklātās neatbilstības – kopumā 4,7 

milj. latu. 

5.3. Neatbilstoši veikti izdevumi un zaudējumi valsts budžetam 2007. – 2013. 

gada plānošanas periodā ES fondos 

5.3.1. Neatbilstoši veikti izdevumi un zaudējumi valsts budžetam līdz 2012.gada 

30.jūnijam.  

Neatbilstoši veikto izdevumu apjoms līdz 2012.gada 30.jūnijam ir 4,7 milj. latu jeb 23,4% no 

kopējā konstatētā neatbilstību apjoma. No tiem uz pārskata perioda beigām atgūti 49,1% jeb 

2,3 milj. latu. Dati liecina par to, ka lielākā daļa neatbilstību tiek atklātas pirms maksājumu 

veikšanas finansējuma saņēmējam un summas tiek ieturētas no kārtējā maksājuma, šādā veidā 



 

FMzino_150812_ES_fondi; Informatīvais ziņojums par ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas 

Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas–Šveices sadarbības 

programmas apguvi līdz 2012.gada 30.jūnijam 

57 

samazinot izdevumus, kuri ir veikti neatbilstoši. Lielākais neatbilstoši veikto izdevumu 

apjoms konstatēts pašvaldību īstenotajos projektos un tas ir 2,0 milj. latu jeb 42,5% no kopējā 

neatbilstoši veikto izdevumu apjoma. 

Grafiks Nr.17 „Neatbilstoši veikti izdevumi sadalījumā pa finansējuma saņēmēju veidiem līdz 

2012.gada 30.jūnijam; milj. latu.” 

 

Analizējot ES fondu VIS informāciju par zaudējumiem valsts budžetam secinām, ka līdz 

2012.gada 30.jūnijam tie veido 10,7 milj. latu jeb 53,3 % (pieaudzis par 81,5% salīdzinājumā 

ar datiem līdz 2012.gada 31.martam) no kopējā neatbilstību un neatbilstoši veikto izdevumu 

apjoma (20,0 milj. latu). No tiem atgūti 8,7 milj. latu jeb 81,3%. Detalizēta informācija par 

finansējumu saņēmēju tipiem, kuri rada zaudējumu valsts budžetam apkopota grafikā Nr.19. 

Grafiks Nr.18 „Zaudējumi valsts budžetam sadalījumā pa finansējuma saņēmēju veidiem līdz 

2012.gada 30.jūnijam; milj. latu.” 

 

Galvenie pārkāpumu iemesli ir saistīti ar līgumu pārkāpumiem, kā arī pārkāpumi, kuri 

klasificēti, kā iepirkumu vai konkurences normu pārkāpumi. Lielais valsts budžeta zaudējumu 

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

Atgustamā summa
Atgūtā summa

4,7 

2,3 2,0 

1,6 
1,7 

0,1 

0,5 

0,1 
0,4 

0,4 
0,01 

0,01 

KOPĀ

Pašvaldības

Izglītības iestādes

Komersanti

Valsts iestādes

NVO

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

Atgūstamā summa Atgūtā summa

10,7 

8,7 

5,2 

3,6 
4,0 

3,6 

1,4 1,4 

KOPĀ

Izglītības iestādes

Pašvaldības

Valsts iestādes



 

FMzino_150812_ES_fondi; Informatīvais ziņojums par ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas 

Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas–Šveices sadarbības 

programmas apguvi līdz 2012.gada 30.jūnijam 

58 

apjoms skaidrojams arī ar MK 2012.gada 13.marta protokollēmuma (protokols Nr.14, 32.§) 

4.punktu, kas nosaka, ka tiek pārtraukta projekta īstenošana, un 5.punktu, kas nosaka, ka 

2010.gadā un 2011.gadā projekta ietvaros izmaksātais valsts budžeta finansējums ir projekta 

neattiecināmās izmaksas.  

5.3.2. Konstatētās neatbilstības un neatbilstoši veiktie izdevumi pārskata periodā 

(2012.gada otrajā ceturksnī) 

2012.gada otrajā ceturksnī konstatēti neatbilstoši veikti izdevumi par kopējo summu 2,2 milj. 

latu jeb 30,5% no ceturksnī konstatētā neatbilstību apjoma. No tiem atgūti 0,5 milj. latu jeb 

22,7%. Lielākā neatbilstoši veikto izdevumu daļa konstatēta izglītības iestāžu īstenotajos 

projektos (skaidrojams ar jau iepriekš minēto Ministru kabineta 2012.gada 13.marta 

protokollēmuma (protokols Nr.14, 32.§) 4. un 5.punktu.  

Grafiks Nr.19 „Neatbilstoši veikti izdevumi sadalījumā pa finansējuma saņēmēju veidiem līdz 

2012.gada 30.jūnijam; milj. latu.” 

 

Analizējot šī ziņojuma pielikumu Nr.5, secināms, ka neatbilstības, kuras konstatētas tiešo vai 

pastarpināto valsts pārvaldes iestāžu, atvasinātu publisku personu vai citas valsts iestāžu 

īstenotajos projektos kopumā rada zaudējumus valsts budžetam 5,2 milj. latu apmērā. 

Pārskata periodā konstatēto neatbilstoši veikto izdevumu apjoms tiešo vai pastarpināto valsts 

pārvaldes iestāžu, atvasināto publisko personu vai citu valsts iestāžu īstenotajos projektos ir 

72,2% no pārskata periodā konstatēto neatbilstību apjoma. Šāds neatbilstību apjoms 

skaidrojams ar jau iepriekš minēto MK protokollēmumu par projekta īstenošanas 

pārtraukšanu, kā arī konstatētās liela apjoma neatbilstības pašvaldību īstenotajos projektos: 

Aglonas novada domes projektā „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā 

II kārta” konstatēto neatbilstību 186,6 tūkst. latu apmērā, Tukuma novada domes projektā 

„Pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība Tukumā” konstatētās neatbilstības 194,1 tūkst. 

latu un 366.8 tūkst. latu apmērā Talsu novada pašvaldības īstenotajā projektā 

Ūdenssaimniecības attīstība Īves pagasta ciemā Tiņģerē” konstatētās neatbilstības 186,1 tūkst. 

latu apmērā, Rīgas domes Labklājības departamenta īstenotā projekta „Sociālās dzīvojamās 

mājas Rīgā, Aglonas ielā 35/3 siltināšana” konstatētā neatbilstība 127,8 tūkst. latu apmērā. 
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Par konkrētajiem projektiem VARAM uzdots veikt izmeklēšanu un nepieciešamības 

gadījumā rīkoties atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.  

Lai samazinātu neatbilstību apmēru valsts budžeta iestāžu īstenotajos projektos, ierosināts 

piemērot ierēdņu disciplināratbildību. Attiecīgi informācija par ierosināto dienesta 

izmeklēšanu un disciplinārlietu skaitu atbilstoši MK 2011.gada 8.marta sēdes 

protokollēmuma (protokols Nr.14, 21.§) 4.punktam par konstatētajām neatbilstībām valsts 

budžeta iestāžu īstenotajos projektos apkopota tabulā Nr.3. Papildus lai samazinātu 

neatbilstību apjomu pašvaldību īstenotajos projektos šī ziņojuma protokolā iekļauts uzdevums 

VARAM izvērtēt konstatētās neatbilstības pašvaldību īstenotajos projektos. 

Tabula Nr.3 „Ierosināto dienesta izmeklēšanu un disciplinārlietu skaits 2012.gada otrajā 

ceturksnī, saistībā ar konstatētajām neatbilstībām valsts budžeta iestāžu īstenotajos projektos, 

kuri līdzfinansēti no ES fondu 2007. – 2013. gada plānošanas perioda, EEZ/Norvēģijas 

finanšu instrumentu un Latvijas Šveices sadarbības programmām.” 

Resors 

Neatbilstību 

skaits virs 85 

latiem 

(summa 

latos)*  

Ierosināto 

izmeklēšanu 

skaits* 

Ierosināto 

disciplinārlietu 

skaits* 

Ierosināto disciplinārlietu 

apraksts* 

LM 6 (4 328,77) 6 0 
Dienesta pienākumu 

nekvalitatīva pildīšana 

VM 0  22
8
 0 

Disciplinārlietas nav 

ierosinātas sakarā ar 

termiņa notecējumu kopš 

nodarījuma pabeigšanas 

brīža un iestādes 

reorganizāciju, kā arī dēļ tā, 

ka ir pārtrauktas 

darba/dienesta attiecības ar 

iesaistītajām personām.  

EM 1 (2 802,50) 0 0 - 

SM 0 0 0 - 

Vkanc 0 0 0 - 

KM 2 (1 576,67) 2 0 - 

VARAM 1 (227, 81) 1 0 - 

TM 0 0 0 - 

IeM 0  0 0 - 

ZM 0 0 0 

Ceturksnī ir pabeigta 

dienesta izmeklēšana par 

2012.gada pirmajā 

ceturksnī konstatēto 

neatbilstību un veikto 

dienesta izmeklēšanu. 

                                                 
8
 Veselības ministrija ir veikusi dienesta pārbaudes par konstatētajām neatbilstībām 2012. gada 2.ceturksnī. 
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Dienesta izmeklēšanas 

rezultātā pieņemts lēmums 

disciplinārlietu neierosināt, 

tomēr iesaistītajai iestādei 

sniegti turpmāki norādījumi 

šādu neatbilstību 

novēršanai.  

IZM 
50

9
 

(362 247,71) 
0 0 - 

FM 0 0 0 - 

*Pēc AI/SI sniegtās informācijas.  

Secinām, ka vēl joprojām ne visas iestādes ierosina dienesta izmeklēšanas par konstatētajām 

neatbilstībām, tomēr ņemot vērā izrādīto interesi (jautājums parunāts 2012.gada ceturkšņa 

neatbilstību sanāksmē) par dienesta izmeklēšanu un disciplinārlietu ierosināšanu secinām, ka 

notiek darbs pie MK protokollēmuma izpildes un, piemēram, VM 2012.gada otrajā ceturksnī 

ir veikusi dienesta izmeklēšanas par neatbilstībām kuras konstatētas 2012.gada pirmajā 

ceturksnī.   

5.4. EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu, Šveices programmas ietvaros 

EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenti 

2012.gadā ir konstatēta neatbilstošas iepirkumu procedūras piemērošana, slēdzot 

autoratlīdzības līgumus par lekciju, semināru saturu un radošo darbnīcu izstrādi, divos 

Liepājas Universitātes īstenotājos Norvēģijas finanšu instrumenta projektos, par ko 2012.gada 

otrajā ceturksnī donorvalstis tika informētas ar neatbilstību ziņojumiem. 

Sākot no pirmo projektu īstenošanas uzsākšanas 2007.gada janvārī līdz pārskata perioda 

beigām, donorvalstīm ir iesniegti ziņojumi par konstatētajām neatbilstībām 14 individuālajos 

projektos, 7 VPP programmas apakšprojektos un 1 Stipendiju grantu shēmas apakšprojektā. 

CFLA un Valsts kase līdz pārskata perioda beigām par neattiecināmiem izdevumiem kopumā 

ir atzinušas 984 tūkst. latus jeb 2% no EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu ietvaros 

noslēgtajos līgumos pieejamā kopējā publiskā finansējuma, t.sk.: 

Tabula Nr.4 „EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu neattiecināmo izdevumu summa līdz 

2012.gada 30.jūnijam, milj. latu” 

Nr.

p.k. 
Finansējuma saņēmējs 

Kumulatīvi no 01.01.2007. līdz 

30.06.2012. 

t. sk., 2012.gada 

2.ceturksnī 

                                                 
9
  Nav iekļauta informācija par neatbilstībām, kas radušās 3.1.1.1.aktivitātē „Mācību aprīkojuma modernizācija 

un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” saskaņā ar Ministru kabineta 

2012.gada 13.marta protokollēmuma (protokols Nr.14, 32.§) 4.punktu, kas uzdod pārtraukt 18 profesionālās 

izglītības iestāžu projektu īstenošanu, un nosaka, ka projektu ietvaros izmaksātais valsts budžeta finansējums ir 

projekta neattiecināmās izmaksas. 
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Kopā 

Donor- 

valstu 

grants 

Nac. 

finan- 

sējums 

Kopā 

Donor- 

valstu 

grants 

Nac. 

finan- 

sējums 

1. 

Tiešās vai pastarpinātās 

valsts pārvaldes 

iestādes* 

720 238 612 213 108 025 0 0 0 

2. 

Atvasinātās publiskās 

personas vai citas valsts 

iestādes 

241 022 192 491 48 531 5 933 5 043 890 

3. NVO un privātais sektors 23 338 14 280 9 058 0 0 0 

  Kopā 984 598 818 984 165 614 5 933 5 043 890 

*100% valsts budžeta priekšfinansējums – dotācija 

Šveices programma 

2012.gadā ir konstatētas neatbilstības četrās iepirkumu procedūrās Tiesu administrācijas 

administrētā Šveices programmas projektā, par kurām donorvalstis 2012.gada otrajā ceturksnī 

tika informētas ar neatbilstību ziņojumu. 

CFLA un Valsts kase līdz pārskata perioda beigām par neattiecināmiem izdevumiem kopumā 

ir atzinušas 30,5 tūkst. latu jeb 0,1% no Šveices programmas ietvaros noslēgtajos līgumos 

pieejamā kopējā publiskā finansējuma, t.sk.: 

Tabula Nr.5 „Šveices programmas neattiecināmo izdevumu summa līdz 2012.gada 

30.jūnijam, latos” 

Nr. 

p.k. 
Finansējuma saņēmējs 

Kumulatīvi no 01.01.2009. 

līdz 30.06.2012. 

t. sk., 2012.gada 

2.ceturksnī 

Kopā 
Šveices 

grants 

Nac. 

finan- 

sējums 

Kopā 
Šveices 

grants 

Nac. 

finan- 

sējums 

1. 
Tiešās vai pastarpinātās valsts 

pārvaldes iestādes* 
30 532 25 948 4 583 30 475 25 904 4 571 

2. 
Atvasinātās publiskās personas 

vai citas valsts iestādes 
0 0 0 0 0 0 

3. NVO un privātais sektors 0 0 0 0 0 0 

  Kopā 30 532 25 948 4 583 30 475 25 904 4 571 

*100% valsts budžeta priekšfinansējums – dotācija  

6. ES fondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētu programmu vadības, 

kontroles un uzraudzības sistēmas pilnveidošana 

6.1. Veiktie pasākumi ES fondu vadības un kontroles sistēmas pilnveidošanai 

1. Pilnveidota VI deleģēto funkciju veikšanas kvalitāte un kapacitāte. Ņemot vērā, ka FM kā 

VI šā gada sākumā ir uzsākusi deleģēto funkciju pārbaudes pie ES fondu vadībā iesaistītajām 

iestādēm, pastāvīgi tiek stiprināta un pilnveidota metodika pārbaužu veikšanai iestāžu 
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procedūru, vērtēšanas procesa, projektu ieviešanas procesa u.c. pārbaudes, vērtējums par 

iestādes spēju veikt deleģētās funkcijas, t.sk. izstrādātas detalizētas pārbaudes lapas. Sākot ar 

š.g. maiju, ir pilnībā nokomplektēta ES fondu kontroles nodaļa, kas nodrošina 2007.-

2013.gada plānošanas periodā deleģēto funkciju uzraudzību, veicot VI deleģēto funkciju 

pārbaudes un virspārbaudes, atbilstoši izstrādātajam un apstiprinātajam deleģēto funkciju 

pārbaužu plānam. Plānots, ka ES fondu kontroles nodaļa šajā gadā veiks arī pārbaudes ES 

fondu projektu īstenošanas vietā, lai pārliecinātos par projektu atbilstošu īstenošanu. FM, 

atbilstoši risku novērtējumam, izstrādā deleģēto funkciju pārbaužu gada plānu, ņemot vērā 

objektīvos rādītājus, kas norāda uz ES fondu vadībā iesaistīto iestāžu darbību un tās atbilstību. 

Ik mēnesi pārbaužu plānu pārskata, ņemot vērā aktuālos riskus un iestāžu darbības rezultātus. 

Ņemot vērā risku novērtējumu, līdz 2012.gada jūnija beigām pārbaudes veiktas EM, IZM, 

SM, VARAM, NVA.  

Pārskata periodā FM kā VI ir uzsākusi deleģēto funkciju pārbaudes LIAA, VIAA un CFLA. 

2012.gada jūnijā uzsākta deleģēto funkciju pārbaude CFLA. FM veikto deleģēto funkciju 

pārbaužu rezultātā visbiežāk konstatētie trūkumi saistīt ar projekta iesnieguma vērtēšanas 

izsekojamību, maksājuma pieprasījuma termiņa neievērošanu. Attiecībā uz maksājumu 

pieprasīju termiņu kavēšanu jāatzīmē, ka tas visbiežāk saistīts ar to, ka finansējuma saņēmēju 

iesniegtie maksājumu pieprasījumi ir sagatavoti nekvalitatīvi un tie ir nepilnīgi, tāpat arī 

atsevišķām iestādēm ir nepietiekoša kapacitāte. Arī deleģēto funkciju pārbaudēs konstatēti 

pārkāpumi iepirkumu jomā, ko ES fondu vadībā iesaistītās iestādes savās kontrolēs iepriekš 

nav konstatējušas, un ne vienmēr iestāžu procedūras atbilst spēkā esošiem tiesību aktiem un 

ES fondu vadošās iestādes sniegtajiem skaidrojumiem. FM ir izteikusi ieteikumus nepilnību 

novēršanai un regulāri uzrauga ieteikumu ieviešanas statusu.  

FM kā VI regulāri piedalās virspārbaudēs ES fondu projektu īstenošanas vietās novērotāja 

statusā, lai gūtu pārliecību par to, ka AI/SI pārbaudes projektu īstenošanas vietās veic 

atbilstoši VI un AI/SI izstrādātajai metodikai/vadlīnijām. Kopš 2012.gada februāra VI ir 

piedalījusies 14 virspārbaudēs novērotāja statusā un guvusi pārliecību par to, ka pārsvarā AI 

un SI pārstāvji pārbaudes īstenošanas vietās veic atbilstošā kvalitātē. 

2. Izvērtētas iestāžu ar ES fondu ieviešanu saistītās iekšējās procedūras. Šā gada pirmajā 

pusgadā FM veica AI un SI ar ES fondu ieviešanu saistīto iekšējo procedūru izvērtējumu 

saskaņā ar MK noteikumu Nr.524
10

 18.punktā noteikto, lai gūtu pārliecību par AI un SI 

izstrādāto iekšējo procedūru atbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, VI izdotajām 

metodikām, vadlīnijām un sniegtajiem skaidrojumiem, kā arī gūt pārliecību, ka pēc būtības 

īstenojot iekšējās procedūrās noteiktās darbības ir iespējams nodrošināt atbilstošu ES fondu 

aktivitāšu ieviešanu. Kopumā izvērtējuma rezultātā VI secinājusi, ka AI un SI iekšējās 

procedūrās saistībā ar ES fondu ieviešanu ir atbilstošas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem 

un VI vadlīnijām, metodikām un sniegtajiem skaidrojumiem, taču atsevišķas procedūras 

nepieciešams aktualizēt vai papildināt. FM ir informējusi ES fondu vadībā iesaistītās iestādes 

par veikto procedūru izvērtējumu un tā rezultātiem, norādot gan individuālus ieteikumus 

                                                 
10

 MK 2007.gada 31.jūlija noteikumi Nr.524 „Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas 

izveidošanas prasības” 
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katrai iestādei, gan horizontālus ieteikumus, kas ieviešami visām iestādēm. Attiecīgi FM 

nodrošinās ieteikumu ieviešanas pārbaudi, veicot deleģēto funkciju pārbaudes pie iestādēm. 

6.2. EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu 2009.-2014.gada perioda vadības un 

uzraudzības sistēmas izveide un pilnveidošana 

2012.gada 17.februārī FM apstiprināja EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada 

perioda VKS aprakstu, kurš tika aktualizēts š.g. 27.martā. Saskaņā ar EEZ/Norvēģijas finanšu 

instrumentu Noteikumu par finanšu instrumenta ieviešanu 2009.-2014.gadā 4.1.2.panta 

nosacījumiem, š.g. 11.jūnijā tulkotais VKS apraksts un RI Apliecinājuma ziņojums par 

EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu 2009.-2014.gada VKS atbilstību un Audita ziņojums par 

VKS atbilstības novērtējumu tika iesniegts Finanšu instrumentu birojā, kas vērtēs VKS 

apraksta atbilstību. 

Š.g. 31.maijā VSS tika izsludināts MK noteikumu projekts „Kārtība, kādā nodrošina Eiropas 

Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada 

perioda vadību, plāno valsts budžeta līdzekļus un veic maksājumus” (VSS-533). MK 

noteikumu projekts izstrādāts, pamatojoties uz Eiropas Ekonomikas zonas finanšu 

instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda vadības likuma 

15.panta 1. un 2.punktu. Precizēto MK noteikumu projektu plānots iesniegt MK 2012.gada 

augustā. 

Atbilstoši Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 

2009.-2014.gada perioda vadības likuma 15.panta 3.punktā dotajam deleģējumam šobrīd tiek 

izstrādāts arī MK noteikumu projekts „Kārtība, kādā nodrošina Eiropas Ekonomikas zonas 

finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda uzraudzību, 

izvērtēšanu, kontroli, ziņo par konstatētajām neatbilstībām un atgūst neatbilstoši veiktos 

izdevumus”, ko plānots izsludināt VSS 2012.gada 3.ceturksnī. 

2012.gada 26.jūnijā MK tika apstiprināti noteikumi "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu 

instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda uzraudzības 

komitejas nolikums", savukārt  MK apstiprināšanai iesniegts noteikumu projekts „Kārtība, 

kādā nodrošina revīzijas iestādes funkcijas Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un 

Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda vadībā”.  

6.3. Turpmāk plānotie pasākumi sistēmas pilnveidošanai 

Metodoloģiskā atbalsta stiprināšana ES fondu vadībā iesaistītajām iestādēm 

Nākamajā pārskata periodā plānots aktualizēt un apstiprināt virkni metodisko un skaidrojošo 

materiālu ES fondu vadībā iesaistītajām iestādēm, kas izstrādāti un regulāri tiek precizēti un 

papildināti ar mērķi nodrošināt vienotu praksi starp iestādēm un mazināt neatbilstoši veikto 

izdevumu rašanās risku. Vadlīnijas un metodikas aktualizētas, ņemot vērā RI auditos, VI 

deleģēto funkciju pārbaudēs, pārbaudēs projektu īstenošanas vietās un procedūru izvērtējumā 

konstatētās sistēmiskās nepilnības. Lielākā daļa no precizētajām vadlīnijām/metodikām 

pašlaik ir saskaņošanas procesā ar ES fondu vadībā iesaistītajām iestādēm. Ir plānots 

aktualizēt šādas vadlīnijas/ metodikas:  
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- Metodika Nr.12.2. ,,Eiropas Savienības fondu vadošās iestādes metodika pārbaužu veikšanai 

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansētā projekta īstenošanas vietā 

2007. – 2013.gada plānošanas periodā”, kurā iekļauti detalizētāki nosacījumi par pārbaužu 

plānošanu nepieciešamajā intensitātē atbilstoši projektu risku līmeņiem, iekļautas norādes uz 

papildus pārbaudāmiem aspektiem attiecībā uz komercdarbības atbalstu. Tāpat metodika 

papildināta ar pārbaudāmiem aspektiem gadījumos, kad iepirkumā bijis tikai viens 

pretendents, ar pārbaudāmiem aspektiem. Lai pārliecinātos par iepirkuma komisijas darba 

kvalitāti, iestrādāta nepieciešamība korekti dokumentēt un uzglabāt liecības par veiktajām 

pārbaudēm, iekļauti detalizētāki nosacījumi komercdarbības atbalsta nosacījumu ievērošanas 

pārbaudes veikšanai. 

- Vadlīnijas Nr.10.7. Vadlīnijas par projekta attiecināmo izmaksu pamatojošiem dokumentiem 

un to pārbaudēm. Tajās noteikta iepirkuma procesa dokumentācijas nepieciešamība, 

izvērtējuma veikšana tirgus cenai, kā arī izvērtējuma un dokumentēšanas nodrošināšana 

gadījumos, kad iepirkumos ir pieteicies tikai viens pretendents. Tāpat vadlīnijās sīkāk noteikta 

avansu dzēšanas mehānisma nepieciešamība. 

- Vadlīnijas Nr.10.1. „Vadlīnijas attiecināmo un neattiecināmo izmaksu noteikšanai 2007.-

2013.gada plānošanas periodā”. Vadlīnijas papildinātas ar nosacījumiem attiecībā uz ES 

fondu TP otrās kārtas projektu ieviešanu, ar skaidrojumiem par atlīdzības izmaksām ES fondu 

projektos nodarbinātajiem, t.sk. par izdevumiem par ikgadējo apmaksāto atvaļinājuma, kā arī 

papildatvaļinājumu, ar skaidrojumu atlīdzības izmaksu aprēķina atbilstībai Eiropas Investīciju 

fonda metodoloģijai. Tāpat vadlīnijas papildinātas ar nosacījumiem attiecībā uz atbilstošu 

informatīvo un publicitātes prasību ievērošanu. 

- Vadlīnijas Nr.10.5. „ES fondu vadošās iestādes vadlīnijas par pievienotās vērtības nodokļa 

likmes piemērošanu ES fondu projektos”. Vadlīnijas izstrādātas, lai sniegtu skaidrojumu 

attiecībā uz iespējamajiem risinājumiem par PVN likmes piemērošanu 2007.-2013.gada 

plānošanas perioda un 2004.-2006.gada plānošanas perioda ES fondu projektos saistībā ar 

2012.gada 24.maija grozījumiem likumā „Par pievienotās vērtības nodokli”.  

Vadlīnijās sniegts skaidrojums par PVN likmes piemērošanu attiecībā uz ES fondu projektu 

ietvaros noslēgtajiem piegāžu, pakalpojumu un/vai būvdarba līgumiem, PVN likmes 

piemērošanu 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu projektos, kuru īstenošana ir 

uzsākta, kuros projektu iesniedzēju iesniegumi atrodas sagatavošanas vai vērtēšanas stadijā, 

un iespējamiem risinājumiem, kas radušies PVN likmes izmaiņu dēļ. 

- Vadlīnijas Nr.10.11. „Vadlīnijas ziņošanai par ES fondu ieviešanā konstatētajām 

neatbilstībām un neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu 2007.-2013.gada plānošanas 

periodā”. Vadlīnijās veikti grozījumi skaidrojot datu ievadi VIS, kā arī sniedzot piemērus par 

neatbilstībām bez finansiālās ietekmes, neatbilstībām saistībā ar avansa izmaksu un atmaksu. 

Papildus iekļauta arī sadaļa par informācijas ievadi EK izveidotajā un Eiropas Krāpšanas 

apkarošanas biroja uzturētajā datu apmaiņas sistēmā.  

- Vadlīnijas Nr.10.10 „Vadlīnijas par finanšu korekciju piemērošanu Eiropas Savienības fondu 

finansētajos projektos” Vadlīnijas papildinātas ar dažāda veida proporcionālo korekciju 

piemērošanas gadījumiem, tādā viedā nodrošinot ES fondu uzraudzībā iesaistīto iestāžu 

izpratni par korekciju piemērošanas specifiku dažādu pārkāpumu gadījumā. Papildus 

proporcionālo finanšu korekciju vadlīnijās veikti precizējumi attiecinot tās uz EEZ finanšu 



 

FMzino_150812_ES_fondi; Informatīvais ziņojums par ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas 

Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas–Šveices sadarbības 

programmas apguvi līdz 2012.gada 30.jūnijam 

65 

instrumentu, Norvēģijas finanšu instrumentu un Šveices programmām. Tāpat vadlīnijās 

noteikti proporcionālo finanšu korekciju apmēri par pārkāpumiem iepirkumu jomā, īpaši 

izdalot gadījumus un korekciju apmērus iepirkumos virs un zem normatīvajos aktos 

noteiktajiem sliekšņiem. 

- Metodika Nr.7.1. „Izmaksu izmaiņu vadības metodika. Izmaksu izmaiņu vadības metodika 

izstrādāta ar mērķi sniegt ieteikumus projektu ieviešanā izmaksu pieauguma un samazinājuma 

vadīšanai valsts un pašvaldību iestādēm ES fondu, EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenta un 

Šveices sadarbības programmas projektos. Metodikā ir iekļauti norādījumi, kā izmaksas būtu 

plānojamas/vadāmas dažādos projekta dzīves cikla posmos, lai pēc iespējas mazinātu izmaksu 

pieauguma risku vai, gadījumā, ja izmaksas pieaug, tad cēlonis ir izsekojams un pamatojams.  

Lai izmaksu pieauguma risks tiktu mazināts, metodikā uzsvars ir likts galvenokārt uz projektu 

sākotnējo posmu - projektu iesniegumu un iepirkumu dokumentācijas sagatavošanu. 

Metodoloģiskā atbalsta papildināšana attiecībā uz iepirkumu procedūras organizēšanu 

un dokumentēšanu 

FM pašlaik veic grozījumus vadlīnijās par maksājumu pieprasījumu pamatojošās 

dokumentācijas pārbaudēm, kā arī metodikā pārbaudēm projektu īstenošanas vietās, lai 

noteiktu pamata lietas, kas iestādēm ir jāpārbauda, lai nodrošinātu iepirkuma procedūras 

veikšanu un dokumentēšanu atbilstoši drošas finanšu pārvaldības principiem arī tādos 

gadījumos, kad iepirkumi veikti zem normatīvajos aktos noteiktajiem sliekšņiem.  

Lai ievērotu minēto prasību, vadlīnijās ir noteikts, ka finansējuma saņēmējiem ir nosakāma 

prasība arī pirms zemsliekšņa iepirkuma organizēšanas veikt tirgus izpēti, lai būtu iespējams 

konstatēt paredzamo līgumcenu un lai ievērotu EK, valsts un pašvaldību iestādēm 

normatīvajos aktos noteikto pienākumu – lietderīgi un efektīvi izmantot piešķirtos līdzekļus. 

Ar zemsliekšņa iepirkumiem saprot tādus iepirkumus, kuru līgumcena ir mazāka par Publisko 

iepirkumu likumā un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā noteikto 

līgumcenu robežām, no kurām jāpiemēro minētajos likumos noteiktās iepirkuma procedūras. 

Vadlīnijās noteikts, ka ar iepirkumu saistītai dokumentācijai jānodrošina izsekojumu cenu 

izvēles izvērtējumu un konkrēta iepirkuma izvēli. Lai nodrošinātu audita liecības un 

iepirkuma izsekojamību, procesa caurspīdīgumu un pieņemto lēmumu pamatotību, 

nepieciešams nodrošināt tirgus izpētes veikšanu un tās dokumentēšanu. Ieteicams piegādātāju 

sniegtos piedāvājumus salīdzināt un izvērtēt atbilstoši vadlīniju 10.pielikumā iekļautajai 

formai. 

Pilnveidots regulējums attiecībā uz pasūtītāja finansētiem iepirkumiem 

MK 2012.gada 19.jūnija sēdē (protokols Nr.34, 17.§) MK noteikumu projekts "Grozījumi 

Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumos Nr.65 "Noteikumi par iepirkuma 

procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem"" (TA-2174) ir atzīts 

par aktualitāti zaudējušu un FM tika uzdots viena mēneša laikā izstrādāt un noteiktā kārtībā 

izsludināt VSS jaunu tiesību akta projektu par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas 

kārtību pasūtītāja finansētajiem projektiem, kā galvenos regulējuma elementus nosakot 

interešu konflikta novēršanu, publicitātes nodrošināšanu un izmaksu pamatotības izvērtēšanu, 

vienlaikus mazinot administratīvo slogu un tuvinot iepirkumu norises kārtību privātajā sektorā 

pieņemtajai kārtībai. Š.g. 27.jūnijā FM prezentēja jaunā MK noteikumu projekta koncepciju 
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saskaņošanā iesaistītajām ministrijām un citām institūcijām, lai vienotos par būtiskākajiem 

risinājumiem, kas iekļaujami šajā projektā. 

Sistēmiskie pilnveidojumi, ņemot vērā deleģēto pārbaužu rezultātā konstatēto  

Ņemot vērā FM kā VI deleģēto funkciju pārbaužu pie iestādēm rezultātus, VI 2012.gada 

nogalē izvērtēs un lems par nepieciešamajiem sistēmiskajiem pilnveidojumiem, lai 

nodrošinātu vienotu praksi un principus starp iestādēm, tādējādi atvieglojot gan iestāžu, gan 

finansējuma saņēmēju darbu un mazinot neatbilstoši veiktu izdevumu rašanās risku ES fondu 

VKS. Tāpat, ņemot vērā deleģēto funkciju pārbaudes un pieredzi to veikšanā, VI vērtē un 

pastāvīgi nodrošina kontroļu sistēmas pilnveidošanu un pēc iespējas cenšas atvieglot slogu 

iestādēm, kā arī finansējuma saņēmējiem, un vienlaicīgi nodrošina kontroles, lai vērtētu 

drošas finanšu pārvaldības principu ievērošanu.  
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7. Jaunais ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas periods 

7.1. Informācija par īstenotajiem pasākumiem 

FM intensīvi turpina veikt nepieciešamos pasākumus, lai sagatavotos jaunajam plānošanas 

periodam, formulējot un pārstāvot Latvijas intereses sarunās par Kohēzijas politiku pēc 

2013.gada. Otrajā ceturksnī Latvija ir aktīvi darbojusies ES Padomes Strukturālo pasākumu 

darba grupā, gatavojot viedokļus un komentārus par ES Kohēzijas politikas regulu 

priekšlikumiem. Līdztekus tika veiktas arī nacionāla līmeņa aktivitātes, gatavojoties 

nākamajam plānošanas periodam.  

Lai paustu Latvijas viedokli par ES Kohēzijas politikas regulu priekšlikumu, par kuriem 

notika vispārējā vienošanās 2012.gada 24.aprīļa ES Vispārējo lietu padomē, tika sagatavota 

nacionālā pozīcija Nr.3 „Par ES Kohēzijas politikas regulu priekšlikumiem 2014. – 2020.gada 

plānošanas periodam”, kas apstiprināta ar MK 2012.gada 23.aprīļa sēdes protokollēmumu 

(protokols Nr.21, 1.§). Nacionālā pozīcija Nr.3 ir uzskatāma par precizējošu un papildinošu 

pozīcijām Nr.1 un Nr.2 par ES Kohēzijas politikas regulu priekšlikumiem 2014. – 2020.gada 

plānošanas periodam. Šajā pozīcijā ir iztirzāts Latvijas viedoklis attiecībā uz šādiem blokiem: 

programmēšana, ex-ante nosacījumi, vadība un kontrole, uzraudzība un izvērtēšana, 

attiecināmība un vienkāršošana, kā arī lielie projekti.  

Pārskata periodā tika veidota arī Latvijas nacionālā pozīcija Nr.4 „Par ES Kohēzijas politikas 

regulu priekšlikumiem 2014.–2020.gada plānošanas periodam”, kas tika apstiprināta ar MK 

2012.gada 25.jūnija sēdes protokollēmumu (protokols Nr.35, 1.§). Šī pozīcija tika veidota ar 

mērķi atrunāt Latvijas viedokli par četriem ES Kohēzijas politikas jautājumu blokiem - 

tematiskā koncentrācija, finanšu instrumenti, ienākumus nesošie projekti un publiskā privātā 

partnerība, kā arī snieguma ietvars, par kuriem panāktu vispārējo vienošanos 2012.gada 

26.jūnija ES Vispārējo lietu padomē.  

ES budžeta 2014. – 2020.gadam sarunu ietvaros tiek veiktas regulāras aktivitātes, lai sekmētu 

ES Kohēzijas politikas piešķīruma Latvijai saglabāšanu vismaz esošā plānošanas perioda 

apjomā.  

Nacionālā līmenī tika veiktas vairākas aktivitātes. No 2012.gada 7. līdz 8.maijam notika 

starptautiskā konference „Gudra specializācija Baltijā” (Smart Specialisation in the Baltic), 

kuru organizēja DG REGIO sadarbībā ar FM. Pasākuma mērķis bija prezentēt un apspriest 

gudras specializācijas jēdzienu un apskatīt, kādas iespējas un statuss gudras specializācijas 

stratēģijām pastāv Baltijas valstīs. Pasākumā piedalījās pārstāvji no EK, kā arī nozaru 

ministriju, biznesa, akadēmiskās un pētnieciskās jomas pārstāvji no Baltijas valstīm. 

2012.gada 14.maijā notika DG REGIO pārstāvju vizīte Latvijā, kuras laikā Latvijas pārstāvji 

tika iepazīstināti ar EK viedokli attiecībā uz nākamā ES fondu plānošanas perioda rādītāju 

sistēmas pieeju un sagaidāmajām izmaiņām, kā arī EK veiktās pilotstudijas rezultātiem. 

Papildus notika arī EK un ES fondu tematiskās izvērtēšanas konsultatīvās darba grupas 

tikšanās, kuras laikā tika izrunāti aktuālie jautājumi ES fondu izvērtēšanā jaunajā plānošanas 

periodā. 

2012.gada 19.aprīlī VSS tiks izsludināts Koncepcijas „Par Eiropas Reģionālās attīstības 

fonda, Eiropas Sociālā fonda, Kohēzijas fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
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attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda institucionālo sistēmu 2014. – 

2020.gadā” projekts (VSS-406) (turpmāk – koncepcijas projekts). Koncepcijas projekts tika 

izstrādāts ar mērķi panākt vienošanos par efektīvāko institucionālo sistēmas modeli 2014. – 

2020.gada plānošanas periodam, kas sekmētu ES fondu sistēmas optimizēšanu, salīdzinot ar 

pašreizējo plānošanas periodu 2007. – 2013.gadam. Ņemot vērā 2012.gada 8.maija vēstulē 

Nr.45/SAN-556 Ministru prezidenta pausto nostāju, ka koncepcija par ES Kohēzijas politikas 

fondu vadības sistēmas un iestāžu skaita optimizāciju ir izstrādājama pēc Nacionālā attīstības 

plāna 2014.– 2020.gadam apstiprināšanas 2012.gada rudenī, 2012.gada 7.jūnijā VSS pieņemts 

lēmums pagarināt koncepcijas iesniegšanas termiņu līdz 2012.gada 31.decembrim. 

Papildus norisinās ES Kohēzijas politikas fondu darbības programmas 2014.-2020.gadam 

sākotnējā (ex-ante) izvērtējuma Tehniskās specifikācijas sagatavošana, tās saskaņojot ES 

fondu izvērtēšanas konsultatīvās darba grupas sanāksmē 2012.gada 14.maijā. 

VI sadarbojas ar Pārresoru koordinācijas centru, lai veiktu ES fondu atbalstāmo aktivitāšu 

identifikāciju Nacionālā attīstības plāna 2014. – 2020.gadam ietvaros. 

7.2. Nākamā pārskata periodā plānotie pasākumi 

Ņemot vērā, ka 2012.gada trešajā ceturksnī Kipras prezidentūra neplāno ES Vispārējo lietu 

padomes sanāksmes, lai vienotos par Kohēzijas politikas fondu regulu priekšlikumu blokiem, 

tāpēc šajā periodā nenotiks nacionālo pozīciju aktualizācija. 

Tiks veiktas aktivitātes ES fondu plānošanas dokumentu izstrādei, kur, lai nodrošinātu ES 

fondu jaunā plānošanas perioda plānošanas dokumentu savlaicīgu gatavošanu VI un nozaru 

ministrijas plāno sākotnējās tikšanās ar EK. Viena šāda tikšanās ar EK Nodarbinātības, 

sociālo lietu un iekļaušanas ģenerāldirektorāta pārstāvjiem notiks š.g. jūlija sākumā. 

Lai nodrošinātu partnerības principa ievērošanu ES fondu plānošanas dokumentu izstrādei, 

FM plāno izveidot ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda pagaidu uzraudzības komiteju. 

2012.gada trešajā ceturksnī VI plāno VSS izsludināt Informatīvo ziņojumu par ES 

struktūrfondu un Kohēzijas fonda pagaidu uzraudzības komitejas izveidi. 

Tiks veikts iepirkums ES Kohēzijas politikas fondu darbības programmas 2014.-2020.gadam 

sākotnējā (ex-ante) izvērtējuma izstrādei.  

Tiks arī turpināta sadarbība ar Pārresoru koordināciju centru, nozaru ministrijām, veicot ES 

fondu atbalstāmo aktivitāšu identifikāciju Nacionālā attīstības plāna 2014. – 2020.gadam 

ietvaros. 
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8. Secinājumi un turpmākā rīcība  

Ņemot vērā, ka AI maksājumus finansējuma saņēmējiem plāno piesardzīgāk, finanšu apguves 

mērķu izpilde ir sekmīga. Savukārt, ņemot vērā problēmas iepirkumu jomā, kavējumus darbu 

izpildē un nekvalitatīvi sagatavotus dokumentus no finansējuma saņēmēju puses, ir vērojamas 

problēmas valsts budžeta apguvē. Par problēmām liecina arī aktuālākās finanšu apguves 

mērķa izpildes prognozes - otrajā pusgadā situācija ar mērķa izpildi varētu ievērojami 

pasliktināties, it īpaši ERAF un KF aktivitātēs. 

Ņemot vērā EK neoficiāli pausto informāciju, ka šī gada beigās varētu rasties ES budžeta 

resursu trūkums atmaksu veikšanu ES dalībvalstīm par līdzfinansētajiem ES fondu 

projektiem, kas tālāk var radīt negatīvas sekas dalībvalsts budžetam un palielināt fiskālo 

deficītu, Latvijai attiecināmo izdevumu deklarēšana EK nākamajā pārskata periodā ir kritiski 

svarīga, tomēr apkopotās AI prognozes liecina, ka š.g. trešajā ceturksnī iepriekš plānotais 

maksājumu ES fondu finansējuma saņēmējiem apjoms varētu būt mazāks par ~ 100 milj. latu, 

kas savukārt nozīmē, ka Latvija EK deklarētu izdevumus par ievērojami mazāku apjomu nekā 

iepriekš tika plānots. 

Ņemot vērā augstākminēto, kā viens no finanšu disciplīnas mehānismiem tiek noteikta stingra 

AI virssaistību izlietojuma plāna un finanšu apguves mērķa izpildes uzraudzība. FM ir 

izstrādājusi kārtību, lai sniegtu skaidrojumu par piešķirtā valsts budžeta virssaistību apjoma 

2007.-2013.gada plānošanas perioda aktivitātēs izmantošanas nosacījumiem un uzraudzību, 

tai skaitā kontroles mehānismu un rīcību, ja ES fondu un virssaistību apguve nenoritēs 

saskaņā ar iepriekš plānoto. 

Atbilstoši augstākminētajam ar šo ziņojumu tiek ierosināti šādi protokollēmuma punkti: 

Ierosinājumi MK protokollēmumā: 

1) Apstiprināt virssaistību dalījumu aktivitāšu griezumā (protokollēmuma 5.punkts), t.sk. 

piešķirot papildu virssaistības KM 8 milj. latu apmērā, kas konceptuāli tika atbalstīts 

saskaņā ar š.g. 15.maija MK sēdes protokollēmuma (protokols Nr.27, 31.§) 

5.punktu
11

; 

2) Ja netiek pildīts virssaistību izlietojuma plāns (veiktie maksājumi finansējuma 

saņēmējiem) un/vai netiek pildīti finanšu apguves mērķi, un ja neizpilde ir vairāk par 

10%, vienlaikus pārsniedzot 250 000 latu, FM reizi ceturksnī kopā ar kārtējo 

informatīvo ziņojumu iesniegs MK apkopotu informāciju par situāciju un 

priekšlikumus finansējuma samazinājumam proporcionāli par tādu pašu apjomu, kāda 

ir minēto nosacījumu neizpilde (protokollēmuma 6. un 7. un 8.punkts); 

3) Informatīvā ziņojuma saskaņošanas procesā FM ir ņēmusi vērā to, ka attiecībā uz 

līgumu slēgšanu vairākas AI iesniedzot virssaistību plānus noslēgtajiem līgumiem 

nebija rēķinājušās ar nosacījumiem, kas tika noteikts 8.maija MK protokollēmumā. 

Tāpēc protokollēmuma projektā ierosinātais apakšpunkts, kas noteica virssaistību 

samazinājumu attiecībā pret virssaistību izlietojuma plānā noteikto noslēgto līgumu 

                                                 
11

 Uz lauztām vienošanām, pārtraucot 3.1.1.1.aktivitātes „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras 

uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” pirmās kārtas vienošanās, saskaņā ar MK 2012.gada 

13.marta protokollēmuma (protokols Nr.14, 32.§) 5.punktu, neattiecas ierobežojums novirzīt lauzto līgumu 

finansējumu jauniem projektiem, ņemot vērā iepriekšminēto protokollēmumu. 



 

FMzino_150812_ES_fondi; Informatīvais ziņojums par ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas 

Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas–Šveices sadarbības 

programmas apguvi līdz 2012.gada 30.jūnijam 

70 

apjoma neizpildi 2012.gadā tiks ņemts vērā tikai indikatīvi. AI ar protokollēmuma 

9.punktu tiek uzdots precizēt virssaistību izlietojuma plānā noteikto noslēgto līgumu 

apjomu ceturkšņu griezumā līdz 2012.gada 1.oktobrim, tādejādi šis kritērijs būs 

attiecināms sākot ar 2013.gadu. 

Vērtējot esošo situāciju pēc šiem kritērijiem, vairākas ministrijas neievērotu šos nosacījumus, 

tāpēc, ja noteikto virssaistību plāna un finanšu apguves mērķu neizpilde būs novērojama arī 

nākamajā ceturksnī, FM atbilstoši protokollēmuma projekta priekšlikumam rosinās 

virssaistību samazinājumu šīm ministrijām. 

Līdz pārskata perioda beigām donorvalstīm ir iesniegtas visas septiņas EEZ/Norvēģijas 

finanšu instrumentu 2009.-2014.gada perioda programmas. Plānots, ka pirmās programmas 

no dronorvalstu puses tiks apstiprinātas 2012.gada trešajā ceturksnī un pirmo programmu 

uzsākšana notiks 2012.gada ceturtajā ceturksnī. 

2012.gada 14.jūnijā noslēdzās piecu gadu Šveices programmas finansēšanas periods un 

Šveices programmas ietvaros Šveices kompetentās iestādes ir apstiprinājušas 12 paredzētos 

projektus par visu Latvijai pieejamo finansējumu. 

Attiecībā uz jauno plānošanas periodu, otrajā ceturksnī Latvija ir aktīvi darbojusies ES 

Padomes Strukturālo pasākumu darba grupā, gatavojot viedokļus un komentārus par ES 

Kohēzijas politikas regulu priekšlikumiem. Līdztekus tika veiktas arī nacionāla līmeņa 

aktivitātes, gatavojoties nākamajam plānošanas periodam. Nākamajā pārskata periodā tiks 

turpinātas uzsāktās aktivitātes, t.sk., partnerības principa īstenošanai organizējot konsultācijas 

ar partneriem, kā arī turpināta sadarbība ar Pārresoru koordināciju centru, nozaru ministrijām, 

veicot ES fondu atbalstāmo aktivitāšu identifikāciju Nacionālā attīstības plāna 2014. – 

2020.gadam ietvaros. 
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