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Kopsavilkums 

Līdz 2010.gada 31.decembrim kopumā Eiropas Savienības (turpmāk - ES) fondu projekti 

apstiprināti par 2 704,6 milj. latu jeb par 77,7%, noslēgti līgumi par 2 633,5 milj. latu jeb 

75,6% un finansējuma saľēmējiem izmaksāti 1 031,9 milj. latu jeb 29,6% no kopā pieejamā 

publiskā finansējuma. 

Lai arī līdz 2010.gada 3.ceturksnim sākotnēji noteiktās optimistiskās prognozes par 

finansējuma apguvi nepildījās kā sākotnēji bija iecerēts tādu iemeslu dēļ kā iepirkuma 

problēmas, ietaupījumi izmaksu samazināšanās dēļ, privātā finansējuma trūkums projektu 

īstenošanai u.c., 2010.gada pēdējā ceturksnī (it īpaši decembrī) būtiski palielinājās veikto 

maksājumu finansējuma saľēmējiem apjoms, tādejādi izpildot gan noteiktās saistības ar 

starptautiskajiem aizdevējiem (119,2% apmērā), gan izlietojot valsts budžeta finansējumu 

(99,6% apmērā), gan arī valdības uzstādīto finanšu apguves mērķi 2010.gadam (101,2% 

apmērā). 

Kopumā 2010.gada gaitā maksājumu finansējuma saľēmējiem progress bija lēns un gandrīz 

visas ES fondu apguvē iesaistītās ministrijas ir pastāvīgi visa gada garumā (izľemot gada 

pēdējos divus mēnešus) nepildīja pašas savas apguves prognozes. Vairākas ministrijas nespēja 

apgūt visu tām sākotnēji piešķirto finansējumu un Finanšu ministriju un Ministru Kabinetu 

par to informēja novēloti, kad iespējas efektīvi izmantot atbrīvotos finanšu līdzekļus citās 

nozarēs bija jau ierobežotas. No finanšu līdzekļu plānošanas viedokļa tas ir vērtējams 

negatīvi, jo 1) tā rezultātā Valsts Kasei visa gada garumā budžeta deficīta un ievērojama 

valsts parāda apstākļos ir nācies ik mēnesi rezervēt ievērojamus budžeta līdzekļus, kas 

pastāvīgi tā arī nav tikuši izlietoti, 2) ir ticis ilgstoši iesaldēts finansējums, neļaujot to 

savlaicīgi novirzīt projektiem, kur finansējums reāli bija nepieciešams, kā arī 3) tas ir radījis 

nevajadzīgu papildu slodzi uz ES fondu administrēšanā iesaistītajām institūcijām. Finanšu 

ministrija ir izstrādājusi priekšlikumus finanšu disciplīnas un finansējuma apguves 

uzlabošanai 2011.gadā un ir gatava nodrošināt šo priekšlikumu ieviešanas uzraudzību. 

Izaicinājumi nākamajā pārskata periodā ir saistīti ar 2011.gada finanšu apguves mērķu 

savlaicīgu izpildi, sākot jau ar pirmajiem 2011.gada mēnešiem. Šai sakarā ir izstrādi 

priekšlikumi ES fondu finansējuma savlaicīgas apguves, kā arī budžeta plānošanas un izpildes 

kvalitātes disciplīnas 2011.gadā uzlabošanas veicināšanai, kuri arī tikuši atbalstīti Valsts 

sekretāru sanāksmē.  

2011.gada pirmajā ceturksnī plānots grozīt Ministru kabineta noteikumus, lai varētu piemērot 

netiešo izmaksu nemainīgo likmi ES fondu projektos un noteiktu kontroles mehānismu 

pasūtītāja finansētiem projektiem, precizējot iepirkuma procedūras un piemērošanas kārtību, 

stiprināt iepirkumu pirmspārbaudes, ľemot vērā to, ka ievērojamākā problēma, kas rada 

neatbilstošus izdevumus un zaudējumus valsts budžetam, rodas neatbilstoši veiktu iepirkumu 

dēļ un īpaši pašvaldību sektorā.  
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Tāpat 2010.gadā un 2011.gada 1.ceturksnī notiek aktīva 2004.-2009.gada plānošanas perioda 

Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumentu finansējuma 

apguves noslēgšanās, kā arī norit oficiālas sarunas ar donoriem par 2009.–2014.gada 

plānošanas perioda uzsākšanu, saprašanās memorandu parakstīšanu 2011.gada pirmajā pusē. 

2010.gadā notika aktīva sadarbība ar donoriem Šveices programmas finansējuma sadalē 

konkrētām programmām Latvijā, kas 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. Gan ES fondu, gan citas ārvalstu finanšu 

palīdzības finansējuma apguve notiek ar konkrētiem mērķiem, sasniedzot zināmus rezultātus 

ieviešanas gaitā. Ziľojumā sniegta informācija par sasniegtiem iznākuma un rezultāta 

rādītājiem līdz 2010.gada beigām, kas ieskicē mērķu sasniegšanas gaitu, progresu, iespējamās 

novirzes, jau vērojamiem uzlabojumiem sabiedrības dzīves kvalitātes līmeľa paaugstināšanā, 

kas nebūtu iespējams bez papildus investīcijām no EK un citu donorvalstu puses. 

Ziľojamam pievienotajā Ministru kabineta protokollēmuma projektā piedāvātie lēmumi: 

 Plānojot finanšu apguvi, Finanšu ministrija sadarbojoties ar atbildīgajām ministrijām ir 

izstrādājusi apguves mērķus 2011.gadam, kuri tiek virzīti apstiprināšanai ar Ministru 

kabineta protokollēmuma projektu. Saskaľā ar augstākminētajiem mērķiem, 

2011.gada ietvaros finansējuma saľēmējiem paredzēts izmaksāt 511,5 milj. latu ES 

fondu finansējuma, kas ir par 23% vairāk kā Saprašanās Memorandā starp Latviju un 

Eiropas Komisiju noteiktās saistības. 

 Gadījumos, kad konstatēta neatbilstība valsts budžeta iestādēs, noteikt par pienākumu 

par konkrētā projekta ieviešanu atbildīgās iestādes vadītājam, vai nav nepieciešama 

disciplinārlietas ierosināšana. 

 Lai veicinātu ES fonda finansējuma savlaicīgu apguvi, kā arī uzlabotu budžeta 

plānošanas kvalitāti un izpildes disciplīnu 2011.gadā paredzēts ierobežot iespējas 

ministrijām grozīt budžeta izpildes ikmēneša plānus, pastāvīgi pārplānojot izdevumus 

uz turpmākajiem mēnešiem, izvirzīt nosacījumus, saskaľā ar kuriem ministrijas 

budžetā ieplānotais neizlietotais finansējums būs jāatgriež  74.resora "Gadskārtējā 

valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmā. 

Vienlaikus tiek paredzēti nosacījumi, kas ļaus ministrijām, kas plānojušas finansējumu 

pārāk piesardzīgi, operatīvi iegūt finanšu resursus, lai segtu izdevumus projektos.  . 

Minētie priekšlikumi tika apstiprināti Valsts sekretāru sanāksmes 2011.gada 

27.janvāra sēdē. 

 Ľemot vērā, ka ziľojumā par ES fondu apguvi 4.ceturksni ir iekļauta arī vispārīga 

analīze un atskats par aizvadītajā gadā ES fondu apguvē paveikto un izvirzīti mērķi un 

priekšlikumi attiecībā uz nākamajā gadā paveicamo, un šādu datu un informācijas 

apkopošanai un analīzei nepieciešams, kā arī priekšlikumu sagatavošanai 

nepieciešams papildus laiks, ir paredzēts sākot ar nākamo gadu pagarināt 4.ceturkšľa 

ziľojuma iesniegšanas termiľu līdz 1.martam. Vienlaikus Finanšu ministrija apľemas 

operatīvo apguves informāciju arī turpmāk publiskot katru mēnesi.      
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1. ES fondu finansējuma apguve un mērķu izpilde 
2010.gadā 

2007.-2013.gada plānošanas periodā uzsākot projektu ieviešanu līdz 2010.gada 31.decembrim 

kopumā ES fondu projekti apstiprināti par 2 704,6 milj. latu jeb par 77,7%, noslēgti līgumi ar 

finansējuma saľēmējiem par 2 633,5 milj. latu jeb 75,6% un finansējuma saľēmējiem 

izmaksāti 1 031,9 milj. latu jeb 29,6% no kopā pieejamā publiskā finansējuma. Publiskais 

finansējums sevī ietver gan ES fondu finansējumu, gan arī valsts budžeta un pašvaldību 

budžeta līdzfinansējumu projektu īstenošanai. 

Salīdzinot 2010.gada pēdējo ceturksni ar pārskata periodu līdz 2010.gada 30.septembrim par 

415,6 milj. latu jeb 11,9% palielinājies noslēgto līgumu ar finansējuma saľēmējiem apjoms. 

Labs progress bijis arī veikto maksājumu finansējuma saľēmējiem apjomam, kas pieaudzis 

par 312,0 milj. latu jeb 9,0%, un apstiprināto projektu apjomam, kas savukārt pieaudzis par 

265,6 milj. latu jeb 7,6% pret iepriekšējo ceturksni.  

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

perioda vispārīgā ES fondu apguve līdz 31.12.2010.” 

 

Grafiks Nr.1 „ES fondu finanšu apguve līdz 31.12.2010., publiskais attiecināmais 

finansējums; milj. LVL, % no kopā pieejamā publiskā finansējuma; % progress pret datiem uz 

30.09.2010.”  

 

Finanšu apguves mērķu izpilde 2010.gadā 

Lai maksimāli kāpinātu ES fondu apguves tempu un ES fondu projektos ieguldītais 

finansējums ar atdevi un salīdzinoši īsā laikā periodā tiktu atgriezts valsts budžeta ieľēmumos 

(kā atmaksas no Eiropas Komisijas un kā nodokļu ieľēmumi), 2010.gada sākumā valdība 

pieľēma lēmumu par nacionālo finanšu apguves mērķu noteikšanu, kas bija daudz 

ambiciozāki, nekā Saprašanās memorandā starp Latviju un Eiropas Komisiju (turpmāk – 

Saprašanās memorands) noteiktās saistības. Ar šo mērķu apstiprināšanu ministrijas saskaľoja 

rīcības plānus katram mēnesim visa gada garumā.  
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2010.gada sākumā ministrijas prognozēja daudz intensīvāku projektu īstenošanu, līdz ar to, 

pieprasot Finanšu ministrijai papildu naudu, nekā sākotnēji bija pieejami budžeta līdzekļi. 

Tādejādi 8.jūnija Ministru kabineta sēdē tika lemts par 100 milj. latu palielināt finansējumu 

ES fondu projektiem. 

Taču optimistiskās prognozes par finansējuma apguvi nepildījās kā sākotnēji bija iecerēts, un 

tam bija vairāki iemesli: iepirkuma dokumentācijas problēmas, ietaupījumi izmaksu 

samazināšanās, privātā finansējuma trūkums projektu īstenošanai, atsevišķos gadījumos 

plānošanas un izpildes disciplīnas trūkums visos līmeľos u.c.  

Reaģējot uz rīcības plānu neizpildi, Finanšu ministrija katru nedēļu jautājumu par ES fondu 

apguvi izskatīja Valsts sekretāru sanāksmē. Regulāri tika lemts par finansējuma pārdalēm.  

2010.gada pēdējā ceturksnī (it īpaši decembrī) būtiski palielinājās veikto atmaksu finansējuma 

saľēmējiem apjoms (maksājumu plūsmas dinamiku pa ceturkšľiem pret noteikto plānu skatīt 

grafikā Nr.2). Ľemot vērā ievērojamās neizpildes, 2010.gada 3.ceturksnī finanšu apguves 

plāni tika atbilstoši precizēti, pārceļot finansējumu uz pēdējo ceturksni. Atbildīgās iestādes 

apľēmās gan valsts budžeta plānu, gan maksājumu finansējumu saľēmējiem plānu ieviest 

atbilstoši noteiktiem rīcības plāniem, bet novirzes no plāna bija ievērojamas gan mēnešu 

griezumā, gan ceturkšľu griezumā, vienīgi 2010.gada 4.ceturkšľa intensificētie maksājumi 

radīja kopējo plānu izpildi tuvu 100%.   

Grafiks Nr.2 „Finanšu apguves mērķu (maksājumi finansējuma saņēmējiem) izpilde 

kumulatīvi pa ceturkšņiem 2010.gadā; milj.  LVL” 

 

Pateicoties ļoti straujam maksājumu kāpumam 2010.gada pēdējos mēnešos, bija iespējams ar 

uzviju izpildīt saistības (119,2% apmērā), kas noteiktas Saprašanās memorandā. Valsts 

budžeta plāns izpildīts 99,6% apmērā, kā arī kopējais finanšu apguves mērķis 2010.gadam 

izpildīts 101,2% apmērā (skatīt grafiku Nr.3 un pielikumu Nr.2 „Finanšu apguves mērķa un 

prognožu izpilde līdz 2010.gada 31.decembrim”). 
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Grafiks Nr.3 „2010.gada finanšu apguves mērķa un Saprašanās Memorandā noteikto saistību 

izpilde; milj. LVL, ES fondu daļa” 

 

Finanšu apguves mērķu izpilde 2010.gada 4.ceturksnī 

Ar mērķi pilnībā apgūt 2010.gadā valsts budžetā pieejamo finansējumu ES fondu ietvaros un 

ľemot vērā vairāku ministriju paziľojumus, ka tās nespēs izlietot šā gada valsts budžeta 

līdzekļus atbilstoši plānotajam, Ministru kabinets 2010.gada 7.decembrī nolēma pārdalīt 

apmēram 10 miljonus latu Zemkopības ministrijas pārziľā esošajiem ES fondiem.  

Neskatoties uz ievērojamo summu, kas bija jāapgūst līdz gada beigām (iepriekšējā ceturksnī 

maksājumi finansējuma saľēmējiem sasniedza Sadarbības memorandā noteiktās saistības bija 

izpildītas tikai par 41%), 2010.gada pēdējā ceturkšľa laikā notika ļoti liels izrāviens: 

2010.gada ietvaros finansējuma saľēmējiem tika izmaksāti 454,1 milj. latu ES fondu 

finansējuma (no tiem 198,0 milj. latu avansa maksājumi).  

Kopējais finanšu apguves mērķis tika izpildīts par 101,2%, 2010.gada laikā finansējuma 

saľēmējiem izmaksājot 453,9 milj. latu ES fondu finansējuma. Detalizētu informāciju pa 

ministrijām, tai skaitā tām, kas būtiski nav spējušas izpildīt plānoto, kā arī kas spēja mobilizēt 

resursus un sadarbībā ar finansējuma saľēmējiem intensificēt maksājuma plūsmu pēdējā 

ceturksnī, pārsniedzot plānoto, skatīt grafikā Nr.4. 
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Grafiks Nr.4 „2010.gada finanšu apguves mērķa izpilde ministriju griezumā; milj. LVL, ES 

fondu daļa” 

 

 

Finanšu apguves mērķu noteikšana 2011.gadam 

Plānojot finanšu apguvi, Finanšu ministrija, sadarbojoties ar atbildīgajām ministrijām ir 

izstrādājusi apguves mērķus – rīcības plānus 2011.gadam, kuri tiek virzīti apstiprināšanai ar šī 

ziľojuma Ministru kabineta protokollēmumu. Saskaľā ar augstākminētajiem mērķiem, 

2011.gada ietvaros finansējuma saľēmējiem paredzēts izmaksāt 511,5 milj. latu ES fondu 

finansējuma. Šīs prognozes korelē ar pieejamo budžetu un tās ļauj pārpildīt Sadarbības 

memorandā noteiktās saistības 2011.gadam (detalizētu informāciju skatīt pielikumā Nr.3 

„Finanšu apguves mērķi un prognozes 2011.-2015.gadam” un grafikā Nr.5). Ja tiktu piešķirti 

papildu budžeta līdzekļi projektu īstenošanai, tad pēc ministriju prognozēm līdz 2011.gada 

beigām finansējuma saľēmējiem tiktu izmaksāti par 95,6 milj, latu vairāk, nekā tiek plānots 

šobrīd (skatīt pielikuma Nr.3 „Finanšu apguves mērķi un prognozes 2011.-2015.gadam” 

2.tabulu). Papildu finansējuma iespējamās nepieciešamības informācija pieľemama zināšanai, 

tomēr jāvērtē apguves progress gada gaitā, ľemot vērā līdzšinējo pieredzi, vajadzībām 

tendence samazināties. 
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Grafiks Nr.5 „Atbildīgo iestāžu apguves mērķis 2011.gadam salīdzinājumā ar Saprašanās 

Memorandā noteiktām saistībām; milj. LVL” 

 

 

Papildus protokollēmuma projektā ir iekļautas normas, kas 2011.gadā veicinātu ES fondu 

finansējuma savlaicīgāku apguvi, kā arī uzlabotu budžeta plānošanas un izpildes kvalitātes 

disciplīnu.  

2011.gada laikā atbildīgajām un sadarbības iestādēm īpaši jāuzrauga, lai rīcība notiktu 

atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 9.novembra noteikumu Nr.1041 „Kārtība, kādā 

paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 

līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas 

sagatavošanas kārtība” 36.2.apakšpunktam, kurā noteikts, ka projektos, kuros piešķirts 

komercdarbības atbalsts (tai skaitā de minimis ietvaros), finansējuma saľēmējs iesniedz 

atbildīgajā iestādē vai sadarbības iestādē maksājuma pieprasījumu piešķirtā avansa 

maksājuma apmērā 12 mēnešu laikā pēc avansa maksājuma saľemšanas. Citiem avansiem 

jābūt nosegtiem ar maksājuma pieprasījumiem pusgada laikā.  

Maksimāli jāpaātrina ES fondu projektu apguve tieši gada pirmajos ceturkšľos vienlaikus, 

ľemot vērā iepriekšējo pieredzi, atbildīgajām iestādēm sniegt prognozes atbilstoši reālajai 

situācijai un ľemot vērā potenciālos draudus par iespējamiem šķēršļiem ES fondu apguvei. 

Papildus nepieciešams noteikt disciplinējošus mehānismus, kas ļautu pārdalīt gan budžeta 

naudu, gan darbības programmas papildinājumā noteikto piešķīrumu prom no tiem resoriem, 

kas nespēj to apgūt. Protokollēma projektā iekļautie priekšlikumi attiecībā uz budžeta 

plānošanas un apguves uzlabošanu ir tikuši atbalstīti Valsts sekretāru sanāksmes 2011.gada 

27.janvāra sēdē, kā arī notikusi saskaľošanas sanāksme ar iesaistītajām institūcijām. Atsevišķi 

sanāksmē izteiktie iestāžu iebildumi nav ľemami vērā, ľemot vērā, ka pārāk liela novirze no 

plānotā nav pieļaujama un ministrijām nav pienākums programmas finanšu plānu pilnībā 

balstīt uz atsevišķo projektu finansējuma saľēmēju iesniegtajiem finansēšanas plāniem, tā 

vietā jāizvērtē riski un iepriekšējos gados gūtā pieredze. Līdz ar ko Finanšu ministrija aicina 
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ministrijas būt reālistiskākas un piesardzīgākas finansējuma rezervēšanā valsts budžetā, ľemot 

vērā, ka nepamatota finansējuma rezervēšana rada reālus zaudējumus valsts budžetam, kā arī 

iesaldē finanšu līdzekļus, kas vārētu tikt novirzīti citu projektu finansēšanai, kam attiecīgā 

gada budžetā finansējuma nepietiek. Otrkārt, piedāvātais plānošanas un finansēšanas 

priekšlikums dod ministrijām iespēju operatīvi saľemt papildus finanšu līdzekļus tad, ja 

finansējums projektos nepieciešams ātrāk nekā plānots, tai skaitā ja reāli nepieciešamais 

finansējums pārsniedz gadam plānoto izdevumu kopsummu. Ministrijai ir iespēja pieteikt 

finansējuma vajadzību no 74. resora „Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais 

finansējums” programmā 80.00.00 „Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku 

instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu 

īstenošanai” (80.00.programma). Treškārt, aicinām ministrijas iespēju robežās izveidot un 

izmantot reālus disciplinējošus instrumentus (tai skaitā līguma laušanu) attiecībā pret 

finansējuma saľēmējiem, lai nākotnē nodrošinātu pārdomātāku un atbildīgāku finanšu plān 

ošanu projektu līmenī. Tāpat aicinām ministrijas izvērtēt iespējas atkarībā no projektu un 

finansējuma saľēmēju specifikas pieprasīt finansējuma saľēmējiem maksājuma pieprasījumus 

pēc iespējas biežāk, sedzot tekošos izdevumus un neizvirzot auditējamo vērtību radīšanu kā 

starpposma maksājuma veikšanas priekšnosacījumu un attiecīgi pielāgojot uzraudzības un 

kontroļu pieeju.  
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2. Būtiskākie plānošanas dokumentu grozījumi 

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

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

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

ministrijas un Finanšu ministrija ir veikušas nepieciešamos grozījumus plānošanas 

dokumentos – darbības programmās un darbības programmas papildinājumos.  

2.1. Darbības programma „Cilvēkresursi un nodarbinātība” un tās 

papildinājums  

1. Ekonomikas ministrija rosinājusi grozījumus DPP (Ministru kabineta 2010.gada 26.oktobra 

rīkojums Nr.615), 1.3.1.1.1.apakšaktivitātes  „Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu 

konkurētspējas veicināšanai - atbalsts partnerībās organizētām apmācībām” (turpmāk – 

1.3.1.1.1.aktivitāte), pieejamo finansējumu palielinot par 7 232 104 eiro (5 082 752 lati), to 

pārdalot no 1.3.1.1.4.apakšaktivitātes „Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu 

konkurētspējas veicināšanai - atbalsts komersantu individuāli organizētām apmācībām” 

(turpmāk – 1.3.1.1.4.aktivitāte), tādējādi 1.3.1.1.1.apakšaktivitātes otrās projektu atlases 

kārtas ietvaros atbalstot papildus 6 projektu iesniegumus. 

2. Labklājības ministrija rosinājusi grozījumus DPP (Ministru kabineta 2010.gada 

08.decembra rīkojums Nr.709): 

a) Veicot finansējuma pārdali no Veselības ministrijas pārziľā esošās 1.3.2.3.aktivitātes 

„Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla kompetences, 

prasmju un iemaľu līmeľa paaugstināšana” (turpmāk – 1.3.2.3.aktivitāte) 7 192 066 eiro (5 

054 613 lati) apmērā uz 1.3.1.1.3.apakšaktivitāti „Bezdarbnieku un darba meklētāju 

apmācība”, tādējādi nodrošinot aktīvo darba tirgus pasākumu turpināšanu 2011.gadā 

nepieciešamajā apmērā.  

b) Lai nodrošinātu asistenta pakalpojuma ieviešanu I grupas redzes invalīdiem no 

2011.gada 1.janvāra, palielināts 1.4.1.1.1.apakšaktivitātes „Kompleksi atbalsta pasākumi 

iedzīvotāju integrēšanai darba tirgū” kopējais finansējums par 1 918 810 eiro ( 1 348 547 lati), 

veicot attiecīgā finansējuma pārdali no 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes ”Sociālās rehabilitācijas un 

institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” otrās kārtas 

finansējuma daļas. 

 

2.2. Darbības programma „Uzņēmējdarbība un inovācijas” un tās 

papildinājums  

2010.gada 4.oktobrī Ministru kabinets ar rīkojumu Nr.591 apstiprināja grozījumus darbības 

programmas „Uzľēmējdarbība un inovācijas” papildinājumā, kas paredz šādus grozījumus:  

1. Izstrādāt jaunu 2.3.prioritātes „Uzľēmējdarbības veicināšana” 2.3.1.pasākuma 

„Uzľēmējdarbības atbalsta aktivitātes” 2.3.1.1.aktivitātes „Ārējo tirgu apgūšana” 
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2.3.1.1.2.apakšaktivitāti „Ārējo tirgu apgūšana – nozaru starptautiskās konkurētspējas 

stiprināšana”. Noteikt aktivitātē pieejamā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma 

apjomu 3 000 000 lati.  

2. Precizēt 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes „Zinātniskās infrastruktūras attīstība” ieviešanas 

nosacījumus atbilstoši informatīvajā ziľojumā „Par valsts nozīmes pētniecības centru 

noteikšanu, lai nodrošinātu resursu koncentrāciju un Eiropas Savienības struktūrfondu 

efektīvu ieguldījumu” noteiktajam, ka 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes īstenošana jāorganizē divās 

atlases kārtās, abām kārtām  saglabājot vienotu darbības programmas „Uzľēmējdarbība un 

inovācijas” papildinājumā noteikto mērķi. 

 

2.3. Darbības programma „Infrastruktūra un pakalpojumi” un tās 

papildinājums  

Ar Ministru kabineta 2010.gada 1.novembra rīkojumu Nr.636 un Ministru kabineta 2010.gada 

13.decembra rīkojumu Nr.725 darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 

papildinājumā tika veikti šādi grozījumi: 

a) veiktas Kohēzijas fonda finansējuma pārdales no 3.3.1.3.aktivitātes „Lielo osto 

infrastruktūras attīstība „Jūras maģistrāļu” ietvaros” uz 3.3.1.4.aktivitāti „Lidostu 

infrastruktūras attīstība” 769 318 latu apmērā. Finansējuma pārdale nodrošinās 

3.3.1.4.aktivitātes otrās projektu iesniegumu atlases kārtas uzsākšanu, kuras ietvaros 

projektu iesniegumus iesniegt tiks uzaicinātas Ventspils un Liepājas reģionālās 

lidostas saskaľā ar Ministru kabineta 2010.gada 14.septembrī izskatīto informatīvo 

ziľojumu "Darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 

3.3.1.4.aktivitātes "Lidostu infrastruktūras attīstība" projektu ilgtspējas, iepriekš 

veikto valsts ieguldījumu apjoma un potenciālās lidostu attīstības iespēju izvērtējums; 

 

b) veiktas finansējuma pārdales Ekonomikas ministrijas pārziľā esošās 3.4.2.1.aktivitātes 

„Nacionālās nozīmes tūrisma produktu attīstība” ietvaros, pārdalot Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda finansējumu 697 698 latu apmērā, kā arī nacionālo publisko 

finansējumu 123 123 latu apmērā no 3.4.2.1.1.apakšaktivitātes „Valsts nozīmes 

pilsētbūvniecības pieminekļu saglabāšana, atjaunošana un infrastruktūras pielāgošana 

tūrisma produktu attīstībai” uz 3.4.2.1.2.apakšaktivitāti „Nacionālās nozīmes 

velotūrisma produkta attīstība”,. Veiktās pārdales veicinās velotūrisma attīstību, 

izveidojot veloceliľu infrastruktūru un ievērojot tūristu drošības un tūrisma resursu 

ilgtspējas nodrošināšanas prasības, kā arī uzľēmējdarbības attīstību un publiskās 

infrastruktūras pilnveidošanu reģionos. 
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3. 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu 

darbības programmu ieviešanas analīze 

Noslēdzoties 2010.gadam Finanšu ministrija ir apkopojusi informāciju par darbības 

programmā noteikto rādītāju izpildi (skatīt pielikumu Nr.5 „Informācija par darbības 

programmā noteikto rādītāju izpildi 2010.gadā”). Darbības programmā rādītāju sasniedzamās 

vērtības noteiktas 2009.gadam un 2013.gadam, tāpēc 2010.gadā sasniegto rādītāju analīze 

vairāk tikai veikta pēc 2009.gadā noteiktajām vērtībām. Papildus jāmin, ka neskatoties uz 

bieži notikušām izmaiľām aktivitāšu finansēšanas plānos un atliktajām aktivitātēm, 

sasniedzamie rādītāji nav mainīti. Augstāk minētie argumenti jāľem vērā, vērtējot rādītāju 

izpildi. 

Ľemot vērā, ka ziľojumā par ES fondu apguvi 4.ceturksni ir iekļauta arī vispārīga analīze un 

atskats par aizvadītajā gadā ES fondu apguvē paveikto un izvirzīti mērķi un priekšlikumi 

attiecībā uz nākamajā gadā paveicamo, un šādu datu un informācijas apkopošanai un analīzei 

nepieciešams, kā arī priekšlikumu sagatavošanai nepieciešams papildus laiks, ir paredzēts 

sākot ar nākamo gadu pagarināt 4.ceturkšľa ziľojuma iesniegšanas termiľu līdz 1.martam. 

Vienlaikus Finanšu ministrija apľemas operatīvo apguves informāciju arī turpmāk publiskot 

katru mēnesi.      

3.1. Darbības programma „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 

Darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” ietvaros līdz 2010.gada 

31.decembrim procentuāli vislielākais progress apstiprināto projektu un noslēgto līgumu 

ietvaros vērojams izglītības jomā, īpaši  prioritātē „Augstākā izglītība un zinātne”, kur līgumi 

noslēgti par 88,5% no prioritātei pieejamā publiskā finansējuma un nodarbinātības 

veicināšanas jomā, kur noslēgti līgumi par 86,6% no prioritātēm pieejamā publiskā 

finansējuma  (skatīt grafiku Nr.6). Abas šīs prioritātes ir sekmīgākās arī veikto maksājumu 

ziľā – veikti maksājumi finansējuma saľēmējiem par attiecīgi 38,0% un 50,9%. 

Kopumā darbības programmas līmenī finanšu apguves progress vērtējams pozitīvi, 

maksājumu mērķi ir sasniegti pilnībā, lai arī skatot prioritāšu līmenī finanšu apguves progress 

ir nevienmērīgs. Finanšu apguves mērķa sasniegšana un pārsniegšana konstatēta prioritāšu 

„Augstākā izglītība un zinātne”, „Izglītība un prasmes” un „Nodarbinātības veicināšana un 

veselība darbā” ietvaros. Lēnāka finansējuma apguve konstatēta prioritāšu „Sociālās 

iekļaušanas veicināšana”, „Administratīvās kapacitātes stiprināšana” ietvaros. 
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Grafiks Nr.6 „ES fondu finanšu apguve darbības programmā „Cilvēkresursi un 

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

30.09.2010.” 

 

„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.  

Līdz 2010.gada 31.decembrim prioritātē noslēgti līgumi par projektu īstenošanu 80,9 milj. 

latu apmērā jeb 88,5% no pieejamā publiskā finansējuma un veikti maksājumi finansējuma 

saľēmējiem 34,8 milj. latu apmērā jeb 38,0% no pieejamā publiskā finansējuma. 2010.gada 

4.ceturkšľa ietvaros veikti maksājumi finansējuma saľēmējiem 5,4 milj. latu apmērā jeb 

aptuveni 6% apmērā no prioritātei pieejamā publiskā finansējuma. Salīdzinot ar 2010.gada 

3.ceturksni progress veikto maksājumu jomā ir vienmērīgs – arī iepriekšējā ceturksnī tika 

veikti maksājumi aptuveni 6% apmērā no prioritātei pieejamā publiskā finansējuma. 

Plānotie finanšu apguves mērķi prioritātes „Augstākā izglītība un zinātne” ietvaros ir sasniegti 

pilnībā, apakšaktivitātēs "Atbalsts maģistra studiju programmu īstenošanai" un "Atbalsts 
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doktora studiju programmu īstenošanai" finansējuma saľēmējiem izmaksāts par vidēji 6,5% 

vairāk nekā tika plānots. 

Prioritātes ietvaros sniegts ievērojams atbalsts doktora un maģistra studiju programmu 

īstenošanai – līdz 2010.gada 31.decembrim Eiropas Sociālā fonda atbalstu saľēmuši aptuveni 

800 maģistranti jeb 133% apmērā no darbības programmā noteiktā apjoma uz 2009.gada 

31.decembri un 32% apmērā no darbības programmas papildinājumā plānotā apjoma uz  

2013.gada 31.decembri. Savukārt doktorantūras stipendijas saľēmuši 1011 doktoranti jeb 

63,2% no darbības programmas papildinājumā plānotā apjoma uz 2013.gada 31.decembri.  

 

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

31.decembrim zinātniski pētnieciskajos projektos piesaistīti 636 pilna darba laika ekvivalentu 

strādājošie zinātniskie darbinieki, kas ir aptuveni 8% no zinātnē un pētniecībā nodarbināto 

personu skaita Latvijā.  

 „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. 

Līdz 2010.gada 31.decembrim prioritātē noslēgti līgumi 86,8 milj. latu apmērā jeb 84,4% no 

pieejamā publiskā finansējuma un kopumā veikti maksājumi finansējuma saľēmējiem 27,7 

milj. latu apmērā jeb 27,0% no pieejamā publiskā finansējuma. 2010.gada 4.ceturkšľa 

ietvaros veikti maksājumi 13,8 milj. latu apmērā jeb aptuveni 13% apmērā no prioritātei 

pieejamā publiskā finansējuma, kas uzskatāms par labu progresa rādītāju – salīdzinoši 

2010.gada 3.ceturksnī maksājumu finansējuma saľēmējiem progress bija tikai 1% apmērā no 

prioritātei pieejamā publiskā finansējuma. 

Plānotie finanšu apguves mērķi prioritātes „Izglītība un prasmes” ietvaros kopumā ir sasniegti 

pilnībā. Īpaši raits finanšu apguves progress bijis apakšaktivitātēs „Sākotnējās profesionālās 

izglītības pievilcības veicināšana”, „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai 

prioritārajos mācību priekšmetos” un „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās 

atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai 

izglītībā”. 

Pārskata periodā apakšaktivitātes „Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu 

īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai” ietvaros apstiprināts projekts „Atbalsts 

sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un 

īstenošanai” par kopējo publisko finansējumu 4,15 milj. latu apmērā. Projekta mērķa grupas ir 

jaunieši līdz 25 gadu vecumam (bez profesionālās kvalifikācijas) un ieslodzījumā esošas 

personas. Projekta mērķis ir sagatavot tautsaimniecībai nepieciešamos speciālistus  vidējās 

izglītības pakāpē, nodrošinot arī  vispārējo pamatprasmju apguvi, lai sekmētu profesionālo 
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kompetenču un prasmju apguvi profesionālai darbībai un izglītības turpināšanai un ātrāku 

integrāciju darba tirgū. 

2010.gada 4.ceturkšľa ietvaros aktivitātes „Iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības 

riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveide, nepieciešamā personāla sagatavošana, 

nodrošināšana un kompetences paaugstināšana” ietvaros noslēgts līgums ar Latvijas 

Universitāti par projekta „Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības 

riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei” īstenošanu. Projekta mērķis ir izstrādātās 

atbalsta sistēmas ieviešanas rezultātā samazināt sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu 

skaitu 15 pašvaldībās un 25 izglītības iestādēs, veicinot viľu iesaistīšanos izglītībā, uzlabojot 

izglītības pakalpojumu pieejamību un izglītības kvalitāti. Projekta kopējais publiskais 

finansējums ir 1,6 milj. latu. 

Aktivitātes „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un 

jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā” ietvaros pārskata periodā 

noslēgts līgums ar Ieslodzījuma vietu pārvaldi par projekta „Atbalsta programmu izstrāde un 

īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei” 

īstenošanu. Projekta kopējais publiskais finansējums ir 182,5 tūkst. latu un tā darbības 

paredzētas ieslodzīto bērnu (14-18 g.v.) sociālās atstumtības riska mazināšanai. 

Prioritātes ietvaros kā viena no būtiskākajām aktivitātēm ir atbalsta sniegšana pedagogu 

konkurētspējas veicināšanai izglītības optimizācijas apstākļos. Līdz 2010.gada 31.decembrim 

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

kuponiem) izlietoti aptuveni 14,1 milj. latu, tajā skaitā 2010.gada ietvaros 12.1 milj.latu... 

 

Viens no prioritātes mērķiem ir arī sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana. 

Līdz 2010.gada 31.decembrim tiešu atbalstu mērķstipendiju veidā saľēmuši aptuveni 32 tūkst. 

profesionālajā izglītībā izglītojamo jeb 127,9% no darbības programmā sasniedzamā apjoma 

uz 2013.gada 31.decembri.Prioritātes ietvaros tiek īstenoti arī atbalsta pasākumi jauniešu 

sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem 

integrācijai izglītībā. Līdz pārskata perioda beigām sniegts atbalsts 3 570 sociālās atstumtības 

riska grupu jauniešiem jeb 35,7% no darbības programmā sasniedzamā apjoma uz 2013.gada 

31.decembri. 

 „Nodarbinātības veicināšana un veselība darbā” 

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

aktīvo nodarbinātības pasākumu un citu instrumentu atbalstu nodrošinot tiem nepieciešamās 

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

veselības stāvokli. Prioritātes mērķis ir veicināt iedzīvotāju sekmīgu iekļaušanos un 

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

veselību. 

Prioritātes „Nodarbinātības veicināšana un veselība darbā” ietvaros 2010.gada 4.ceturksnī 

vērojams būtisks progress noslēgto līgumu jomā. Pārskata periodā noslēgti jauni līgumi un 

īstenošanā esošo projektu finansējums palielinājies par 24,9 milj. latu jeb 14% no prioritātei 
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pieejamā kopējā publiskā finansējuma (salīdzinājumam - 2010.gada 3.ceturksnī noslēgto 

līgumu jomā nebija konstatēts progress). Kopumā līdz 2010.gada 31.decembrim noslēgti 

līgumi par 152,0 milj. latu jeb 86,6% no prioritātei pieejamā publiskā finansējuma.   

No visām darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” prioritātēm tieši 

nodarbinātības veicināšanas prioritātē ir vislielākais veikto maksājumu apjoms finansējuma 

saľēmējiem. Līdz 2010.gada 31.decembrim finansējuma saľēmējiem izmaksāti 89,3 milj. latu 

jeb vairāk nekā puse no prioritātei pieejamā publiskā finansējuma un finanšu apguves mērķis 

ir sasniegts pilnībā. Visraitākā finansējuma apguve konstatēta aktivitātēs „Bezdarbnieku un 

darba meklētāju apmācība” un „Atbalsts potenciālo bezdarbnieku apmācībai” un „Vietējo 

nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts”, kas skaidrojams ar šīm 

aktivitātēm pieejamo papildu valsts budžeta finansējumu (sociālās spriedzes mazināšanas 

dēļ). Savukārt finansējuma apguves progress aktivitātēs, kur sniegts atbalsts nodarbināto 

apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai, ir bijis mazliet lēnāks par plānoto, kas 

skaidrojams ar to, ka reālās apmācību izmaksas bija zemākas kā plānots, kā arī pēc uzľēmēju 

iniciatīvas pārtraukta vairāku projektu īstenošana. 

Pārskata periodā apakšaktivitātes „Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu 

konkurētspējas veicināšanai - atbalsts partnerībās organizētām apmācībām” ietvaros noslēgti 

12 līgumi par projektu īstenošanu ar dažādām nevalstiskajām organizācijām, piem., Latvijas 

Viesnīcu un restorānu asociāciju, Latvijas Pilnvaroto autotirgotāju asociāciju un Latvijas 

Interneta asociāciju. Pārskata periodā noslēgto līgumu kopējā publiskā finansējuma summa 

sastāda 11,5 milj. latu.  Savukārt apakšaktivitātes „Atbalsts nodarbināto apmācībām 

komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts komersantu individuāli organizētām 

apmācībām” pārskata periodā noslēgusies 2 projektu par kopējā publiskā finansējuma summu 

20,3 tūkst. latu īstenošana. 

Prioritātes ietvaros ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu daudz paveikts bezdarba mazināšanas un 

nodarbinātības veicināšanas jomā - 2010.gada 4.ceturksnī aptuveni 7 tūkst. bezdarbnieku un 

darba meklētāju piedalījušies dažādās apmācībās, kā arī pārkvalifikācijas un tālākizglītības 

pasākumos.  Kopumā līdz 2010.gada 31.decembrim apmācīto bezdarbnieku skaits sasniedz 

68,9 tūkst. personu jeb 191,3% no darbības programmā „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 

noteiktā rādītāja apjoma uz 2013.gada 31.decembri. Ievērojamais apmācīto bezdarbnieku 

skaits skaidrojams ar aktivitātei „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība” piešķirto 

papildu finansējumu, kas savukārt pamatojams ar ekonomiskās situācijas valstī izvērtējumu, 

turklāt viena bezdarbnieka/darba meklētāja faktiskās vidējās apmācības izmaksas bija 

zemākas nekā plānots.  

 

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

2010.gada 4.ceturkšľa ietvaros iesaistījušies aptuveni 13,1 tūkst. bezdarbnieku visā Latvijā. 

Kopumā līdz 2010.gada 31.decembrim programmā iesaistījušies aptuveni 72,2 tūkstoši 

bezdarbnieku visā Latvijā. Augstā rādītāja izpilde saistīta ar papildu finansējuma piešķiršanu 

aktivitātei, kā arī augsto pieprasījumu no potenciālo dalībnieku puses. 

 

2010.gada 4.ceturkšľa laikā vairāk nekā 160 bezdarba riskam pakļauto nodarbināto personu 

ieguvušas profesionālo kvalifikāciju vai pilnveidojušas profesionālās prasmes atbilstoši 
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pieprasījuma izmaiľām darba tirgū. Kopumā līdz 2010.gada 31.decembrim noslēdzoties 

aktivitātes projekta īstenošanai atbalstītas 5887 bezdarba riskam pakļautas personas, kas 

atbilst plānotajai rādītāja izpildei. 

 

Prioritātes ietvaros tiek veikts arī darba vides risku novērtējums darba vietās. Līdz 2010.gada 

31.decembrim riska novērtējums veikts 93,5 tūkst. darba vietās jeb 93,5% no darbības 

programmā „Cilvēkresursi un nodarbinātība” noteiktā sasniedzamā rādītāja apjoma uz 

2013.gada 31.decembri. 

Prioritātes ietvaros tiek īstenota aktivitāte „Veselības aprūpes un veicināšanas procesā 

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

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

aprūpes pakalpojumu sniedzēju optimizācija un vairākas veselības aprūpes iestādes 

pārkvalificējas no stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas uz ambulatorās 

veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu. Pārskata  periodā aktivitātes ietvaros apmācīta 4 

451 ārstniecības persona, kopumā līdz 2010.gada 31.decembrim atbalstu saľēmuši 18 417 

veselības aprūpes un veselības veicināšanas profesionāļi jeb 56 % no darbības programmā 

plānotā sasniedzamā apjoma uz 2013.gada 31.decembri. Prioritātes ietvaros tiek īstenota arī 

programma „Atbalsts pašnodarbinātības un uzľēmējdarbības uzsākšanai”, par ko informācija 

sniegta ziľojuma 3.4.sadaļā „Finanšu instrumentu ieviešana”.  

„Sociālās iekļaušanas veicināšana” 

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

iekļaušanas pasākumus un veicinot iekļaujoša darba tirgus attīstību.  

Salīdzinājumā ar aktivitāšu ieviešanas progresu prioritātēs izglītības un nodarbinātības 

veicināšanas jomā, prioritātes „Sociālās iekļaušanas veicināšana” ieviešanas progress ir 

salīdzinoši nedaudz lēnāks. Pārskata periodā noslēgto līgumu finansējums pieaudzis vien par 

0,2 milj. lati jeb 0,5% no prioritātei pieejamā publiskā finansējuma, salīdzinot ar 2010.gada 

3.ceturksni, kad noslēgto līgumu finansējums pieaudzis par 24% no prioritātei pieejamā 

publiskā finansējuma. Minētais atbilst prioritātes aktivitāšu ieviešanas plāniem. Veikto 

maksājumu finansējuma saľēmējiem progress 2010.gada 4.ceturksnī bijis līdzīgs kā 

iepriekšējā pārskata periodā – aptuveni 2% no prioritātei pieejamā publiskā finansējuma.  

Kopumā finansējuma apguve prioritātes ietvaros mazliet atpaliek no plānotā apjoma, vairākās 

aktivitātēs finansējuma saľēmējiem izmaksāts par 1% līdz 6% mazāk par plānoto. Kā 

aktivitāte, kur 2010.gadā nav izdevies sasniegt plānoto apjomu jāmin „Darbspēju vērtēšanas 

sistēmas pilnveidošana”, tomēr kavētie maksājumi tika veikti 2011.gada janvārī.  

Pārskatā periodā aktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās 

aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” otrās kārtas ietvaros apstiprināti 38 projekti kopumā 

par 3,47 milj. latu (ES fondu daļa). Apstiprināto projektu iesniedzēji ir pašvaldības dažādos 

Latvijas reģionos un pašvaldību iestādes, biedrības un nodibinājumi, kā arī sabiedrības ar 

ierobežotu atbildību. 
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Prioritātes ietvaros sniegts atbalsts pakalpojumiem personām ar redzes un dzirdes 

traucējumiem. 2010.gada 4.ceturkšľa ietvaros sociālās rehabilitācijas pakalpojumus 

saľēmušas 111 personas. Kopumā līdz 2010.gada 31.decembrim sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumus saľēmusi 961 persona jeb  65,4%  no darbības programmā noteiktā apjoma uz 

2013.gada 31.decembri. 

 

Pārskata periodā stimulēta arī iedzīvotāju ekonomiskā aktivitāte – sniegtas iespējas cilvēkiem, 

kas atrodas nelabvēlīgākā situācijā, integrēties un atkal iekļauties darba tirgū. Aktivitātes 

„Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai darba tirgū” ietvaros līdz 2010.gada 

31.decembrim atbalstīti atbalstītas aptuveni 17 150 personas, kas pārsniedz darbības 

programmā noteikto apjomu uz 2013.gada 31.decembri par 23,4%. Savukārt aktivitātes 

„Atbalstītās nodarbinātības pasākumi mērķgrupu bezdarbniekiem” līdz 2010.gada 

31.decembrim iesaistījušās 367 personas jeb 76,5% no darbības programmā noteiktā rādītāja 

apjoma uz 2013.gada 31.decembri. 

 „Administratīvās kapacitātes stiprināšana” 

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

līmeľa pārvaldes institūciju kapacitātes stiprināšanu, paaugstinot to efektivitāti un pienesumu 

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

pārvaldes institūciju, sociālo partneru un nevalstisko organizāciju savstarpējo sadarbību 

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

un caurskatāmas publiskās pārvaldes veidošanā. 

2010.gada maksājumu mērķis prioritātes ietvaros nav sasniegts pilnībā. Vissliktākie rezultāti 

finanšu apguves mērķa sasniegšanā ir aktivitātēs 1.5.1.2 „Administratīvo šķēršļu 

samazināšana un publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana” - 30,09% un 1.5.2.1 

„Publiskās pārvaldes cilvēkresursu plānošanas un vadības sistēmas attīstība” – 26,5%.  

Aktivitātes „Administratīvo šķēršļu samazināšana un publisko pakalpojumu kvalitātes 

uzlabošana” finanšu neizpilde saistīta galvenokārt ar slikto nodevumu kvalitāti. Kā piemēru 

var minēt to, ka 2010.gadā notika viena pakalpojuma līguma 52 877 latu apjomā izpildes 

termiľa vairākkārtīga pagarināšana – no 12.04.2010 uz 30.04.2010, no 30.04.2010 uz 

17.05.2010, no 17.05.2010 uz 08.06.2010. Tā kā vienas projekta aktivitātes iepirkuma 

rezultāti ir savstarpēji saistīti ar citām projekta aktivitātēm un tās reāli var uzsākt tikai pēc 

tam, kad ir iegūti nodevumi, ir aizkavējusies citu projekta aktivitāšu ieviešana par aptuveni 5 

mēnešiem. Aktivitātes „Publiskās pārvaldes cilvēkresursu plānošanas un vadības sistēmas 

attīstība” īstenošanu par vairākiem mēnešiem ir aizkavējusi iepirkuma rezultātu pārsūdzība 

par tehniskās specifikācijas izstrādātāja noteikšanu 2009.gada nogalē, lai gan Iepirkumu 

uzraudzības birojs pieľēma Valsts kancelejai pozitīvu lēmumu. 2010.gada rudenī Iepirkumu 

uzraudzības birojs veica iepirkumu pirmspārbaudi otrajam šīs aktivitātes ietvaros 

izsludinātajam un finansiāli visietilpīgākajam iepirkumam un konstatēja novēršamus 

trūkumus. Tādēļ finansējuma saľēmējs veica izsludinātā iepirkuma nolikuma precizēšanu un 

pagarinājuma piedāvājumu iesniegšanas termiľu. Līdz ar to netika veikts šajā gadā plānotais 

maksājums, bet finansējums tika pārcelts uz 1.5.1.2.aktivitātes projektiem. Savukārt 

aktivitātēs „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem” un 
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„Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” 

finanšu apguves mērķis pārsniegts par 70%. Tas izskaidrojams ar faktu, ka 2010.gada nogalē 

šo aktivitāšu projektu finansējumu saľēmējiem tika izmaksāti avansi 50% apmērā no projekta 

attiecināmo izmaksu summas. 

2010.gada 4.cetruksnī apakšaktivitātē „NVO administratīvās kapacitātes stiprināšana” ir 

apstiprināti 20 projekti un noslēgti 20 līgumi par projektu īstenošanu aktivitātē „Speciālistu 

piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem” ir apstiprināti 110 projekti un noslēgti 

110 līgumi par projektu īstenošanu. Aktivitātē „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību 

attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” ir apstiprināti 72 projekti un noslēgti 72 

līgumi par projektu īstenošanu, 28projekta iesniegumi šajā aktivitātē tika noraidīti. 

1.5.1.1.1.apakšaktivitātes ietvaros norit 2 projektu īstenošana par kopējām noslēgtām 

vienošanām 2 781 474 latu apmērā, kas ir 98,46% no kopējā pieejamā finansējuma. Atmaksas 

valsts pamatbudžetā no projektu ieviešanas uzsākšanas līdz 2010.gada 31.janvārim ir veiktas 

45 598,64  latu apmērā, kas ir 1,64% no kopējā projektos apstiprinātā finansējuma. Kā 

iemeslu šādiem finanšu izpildes rādītājiem var minēt, ka lielāko daļu no valsts budžeta 

izpildes 2010.gadā, kas bija 176 074 latu, tiks atmaksāti valsts pamatbudžetā 2011.gada I. 

ceturksnī. 1.5.1.1.1.apakšaktivitātes maksājumu mērķis ir sasniegts 88,3% apmērā. Noteiktā 

mērķa neizpilde saistīta ar plānoto projekta aktivitāšu īstenošanas aizkavēšanos izsludināto 

iepirkumu apstrīdējumu rezultātā. Tāpat kā iemeslu nepietiekošai finanšu līdzekļu apguvei var 

minēt to, ka finansējuma saľēmēji aktīvu projekta īstenošanu un darbu pie iepirkumiem varēja 

uzsākt tikai 2010.gada jūlijā pēc tam, kad tika noslēgtas vienošanās par projekta īstenošanu un pēc 

valsts budžeta līdzekļu piešķiršanas. 

Kopā līdz 2010.gada 31.decembrim prioritātē noslēgti līgumi 16,6 milj. latu apmērā jeb 

83,6% no pieejamā publiskā finansējuma un veikti maksājumi finansējuma saľēmējiem 3,7 

milj. latu apmērā jeb 18,6% no pieejamā publiskā finansējuma.  

2010.gada 4.cetruksnī apakšaktivitātē „Kvalitātes vadības sistēmas izveide un ieviešana” ir 

pabeigti 3 projekti:  

„Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana Vidzemes plānošanas reģionā” - projekta izstrādes 

laikā sekmēta labas pārvaldības principu ieviešana Vidzemes plānošanas reģionā, nodrošinot 

efektīvu, saprotamu un atklātu pieeju pārvaldes procesu īstenošanā un ieviešot kvalitātes 

vadības principus iestādes ikdienas darbā. Projekta ietvaros ir izstrādāta Vidzemes plānošanas 

reģiona darbības stratēģija 2010.-2012.gadam, izstrādāts iestādes procesu apraksts, par 

dokumentu vadības sistēmas ieviešanu apmācīts 21 darbinieks un 26 Attīstības padomes 

locekļi, ieviesta dokumentu vadības sistēma, par efektīvu iekšējās un ārējās komunikācijas 

lomu iestādes pakalpojumu kvalitātes un iekšējo procesu vadības uzlabošanā, interneta rīku 

izmantošana komunikācijas vadībā apmācīti administrācijas darbinieki, Ar 2 jaunām sadaļām 

papildināta Vidzemes plānošanas reģiona mājaslapa, kā arī Vidzemes plānošanas reģiona 

mājaslapai nodrošināta integrācija ar dokumentu vadības sistēmu "DocLogix". Vidzemes 

plānošanas reģiona administrācijas darbiniek atzinīgi novērtējuši iegūtās zināšanas, kas tiks 

izmantotas turpmākā darba uzlabošanā un sadarbībā ar pakalpojumu saľēmējiem. 



 

FMzino_160211_ES_fondi; Informatīvais ziľojums par ārvalstu finanšu resursu (ES struktūrfondu un Kohēzijas 

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

Latvijas–Šveices sadarbības programmas) apguvi līdz 2010.gada 31.decembrim 

21 

„Latgales plānošanas reģiona Rēzeknes Sociālās aprūpes pārvaldes kvalitātes vadības 

sistēmas izstrāde un ieviešana atbilstoši ISO 9001:2008 standartam” -  projekta rezultātā 

nodrošināta efektīva publisko sociālo pakalpojumu pieejamība Latgales reģionā un uzlabota 

publiskās pārvaldes procesu īstenošana, izstrādājot un ieviešot kvalitātes vadības sistēmu 

atbilstoši ISO 9001:2008 standartam Latgales plānošanas reģiona Rēzeknes pilsētas domes 

Sociālās aprūpes pārvaldē un tās struktūrvienībās. Projekta ietvaros izstrādāta un izdota 

"Rēzeknes pilsētas domes Sociālās aprūpes pārvaldes Kvalitātes vadības sistēmas 

rokasgrāmata", noorganizēts informatīvais seminārs "Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana 

sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā Rēzeknē", noorganizētas apmācības 

Rēzeknes pilsētas domes Sociālās aprūpes pārvaldes un tās struktūrvienību darbiniekiem par 

kvalitātes vadības sistēmas ieviešanu un kvalitātes vadību, kā arī iekšējo auditoru apmācības. 

Pēc projekta noslēguma turpināsies izstrādātās un sertificētās kvalitātes vadības sistēmas 

(KVS) uzturēšana par pašvaldības budžeta līdzekļiem, jo KVS sertificēta uz 3 gadiem, bet 

vienu reizi gadā SIA "Bureau Veritas Latvia" veiks KVS uzraudzību. Latgales reģiona 

pašvaldību un novadu sociālajiem dienestiem "Rēzeknes pilsētas domes Sociālās aprūpes 

pārvaldes Kvalitātes vadības sistēmas rokasgrāmata" būs noderīga kā metodiskais 

palīglīdzeklis sociālās politikas izstrādāšanā savā pašvaldībā, sociālā darba administrēšanā un 

sociālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanā. Rēzeknes pilsētas domes Sociālās aprūpes 

pārvaldei, saľemot ISO 9001:2008 standarta sertifikātu, paveras plašākas iespējas saľemt 

atbalstu sociālo pakalpojumu un sociālās infrastruktūras uzlabošanā. 

Projekta ietvaros izstrādātā un ieviestā KVS dod ieguldījumu Rēzeknes iedzīvotāju dzīves 

līmeľa paaugstināšanā, efektīvi organizējot sociālo politiku un sociālo darbu institūcijās un 

saľemot stratēģiski plānotus, kvalitatīvus sociālos pakalpojumus. 

„Kvalitātes vadība tiesas kancelejā” – projekts tika īstenots ar mērķi pilnveidot trīs Latvijas 

tiesu kanceleju kvalitātes darbības procesus Rīgas pilsētas Centra rajona tiesā, Rīgas pilsētas 

Kurzemes rajona tiesā un Rīgas rajona tiesā, lai nodrošinātu vienotu, efektīvu un atklātu tiesas 

apmeklētāju apkalpošanu un dokumentu apriti tiesu kancelejā. Projekta ietvaros tika veikta 20 

tiesu kanceleju darbības procesu analīze, kā rezultātā tika optimizēts nepieciešamo procesu 

skaits no 20 līdz 13 procesiem, un tālāk veikta šo 13 procesu pilnveide, izstrādātas 

rekomendācijas esošo normatīvo aktu uzlabošanai, noorganizēts viens noslēguma seminārs 

tiesu priekšsēdētājiem un tiesu kanceleju vadītājiem. Projekta aktivitāšu īstenošanas laikā tika 

konstatētas, ka tiesu kancelejās nav izstrādāta kārtība par elektronisko dokumentu apriti, tādēļ 

projekta ietvaros tika sagatavotas rekomendācijas attiecīgo normatīvo aktu uzlabošanai un 

iesniegti Tieslietu ministrijai. Pēc projekta beigām Tiesu administrācija veic nepieciešamos 

pasākumus, lai pilnveidotie tiesu kanceleju procesi tiktu integrēti programmatūrā, atsevišķi 

uzlabojot kancelejas darbības moduli Tiesu informācijas sistēmā, ar kuru strādā visas tiesu 

kancelejas Latvijā, līdz ar to tieša veidā uzlabojot visu Latvijas tiesu kanceleju sniegto 

pakalpojumu kvalitāti un nodrošinot, ka klientu apkalpošana tiek veikta pēc vienotiem 

principiem. 

„Tehniskā palīdzība” 

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

„Tehniskās palīdzības aktivitāšu īstenošana”.  
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3.2. Darbības programma „Uzņēmējdarbība un inovācijas” 

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

aktivitāšu īstenošana, kas vērstas uz tehnoloģiju pārneses un izgudrojumu komercializācijas 

veicināšanu ar mērķi nodrošināt pētniecības un uzľēmējdarbības sektoru sadarbību jaunu, 

konkurētspējīgu un tirgū pieprasītu produktu un tehnoloģiju vai pakalpojumu izstrādei. 

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

fondu finanšu instrumentu ietvaros. Informāciju par finansējuma apguvi skatīt grafikā Nr.7. 

2010.gada 4.ceturksnī ceturksnī finanšu progress vērtējams kā labs - noslēgto līgumu apjoms 

palielinājies par 10,9%, savukārt finansējuma saľēmējiem veiktas atmaksas par 3,7% vairāk, 

nekā pagājušā ceturksnī. 

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

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

30.09.2010.”

 

„Zinātne un inovācijas”  

Prioritāte vērsta uz valsts zinātnes un pētniecības potenciāla nostiprināšanu, starptautiskās 

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

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

veicināšanā, izveidojot zināšanu pārneses infrastruktūru un atbalsta mehānismus.  

Kopumā 2010.gadā prioritātes ieviešana ir veikusies sliktāk, nekā sākotnēji plānots. 

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

ministrijas sagatavotais informatīvais ziľojums „Par valsts nozīmes pētniecības centru 

noteikšanu, lai nodrošinātu resursu koncentrāciju un Eiropas Savienības struktūrfondu 

efektīvu ieguldījumu”, nosakot 10 valsts nozīmes pētniecības centru izveidi un vienojoties par 

apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” ieviešanas nosacījumu maiľu. Attiecīgi 

2010.gada 19.oktobrī apstiprināti Ministru kabineta noteikumi apakšaktivitātes „Zinātnes 

infrastruktūras attīstība” pirmajai projektu iesniegumu atlases kārtai ar ERAF finansējumu 
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56,3 miljons latu apmērā, savukārt apakšaktivitātes otrajai kārtai ar ERAF finansējumu 46,3 

miljons latu apmērā ir izstrādāts Ministru kabineta noteikumu projekts, kas atrodas 

starpinstitūciju saskaľošanā. Citās prioritātes aktivitātēs projektu ieviešana kavējusies privātā 

finansējuma trūkuma dēļ. Prioritātes ietvaros piesaistīts 11,1 milj. eiro privātā sektora 

finansējums P&A nozarē, izpildot 39,7% no darbības programmā noteiktā rādītāja 2009.gadā. 

Prioritātes rādītāja zemā izpilde skaidrojama ar to, ka šajā prioritātē lielākā daļa aktivitāšu 

sāktas ieviest tikai 2010.gadā. Prioritātes ietvaros labāk veicies ar iznākuma rādītāju izpildi - 

sagatavoti 108 tehnoloģiju pārneses centru komercializācijas piedāvājumi, izpildot noteikto 

rādītāju par 216%. 

Pārskata ceturksnī tika veikti pirmie maksājumu Izglītības un zinātnes ministrijas pārziľā 

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

pasākumā „Zinātne, pētniecība un attīstība” apstiprināti projekti par 51,2 milj. latu kopējā 

publiskā finansējuma, kas ir 32,8% no pasākuma ietvaros paredzētā finansējuma. Veikti 

pirmie maksājumi finansējuma saľēmējiem avansu veidā 7,6 milj. latu publiskā finansējuma 

apmērā. 

Līdz 2010.gada decembrim ir noslēgti līgumi par 13,1 milj. latu publiskā finansējuma 

atbalstam jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei. Tiek realizēti 120 projekti no kuriem 47 

jau ir pabeigti. Līdz ar aktivitātes „Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde” ieviešanu par 40 

komersantiem palielinājies uzľēmumu skaits, kas ievieš jaunus produktus vai tehnoloģijas, 

kas ir 117,5% no plānotā 2009.gadā un vērtējams ļoti labi. 

Pārskata periodā notika projektu iesniegumu vērtēšana aktivitātē „Kompetences centri”, kur 

apstiprināti ir pieci projektu iesniegumi par summu 32,8 milj. latu kopējā publiskā 

finansējuma. Aktivitātes ietvaros paredzēta tehnoloģiju nodošana un sadarbības veicināšana 

starp uzľēmumiem un pētniecības/zinātnes sektoru (augstskolām, pētniecības centriem u.c.). 

Apstiprināti projekti meža nozarē, farmācijā un ķīmijā, elektronikā, optikā, transporta un 

mašīnbūves nozarē. Paredzams, ka nākamajā ceturksnī notiks līgumu slēgšana ar projektu 

iesniedzējiem. 

Pārskata ceturksnī sniegts atbalsts tehnoloģiju pārneses kontaktpunktu izveidei – līdz 

2010.gada 31.decembrim izmaksāti 0,51 milj. latu publiskā finansējuma. Tehnoloģiju 

pārneses kontaktpunkti izveidoti 8 Latvijas augstskolās, lai veicinātu zināšanu un tehnoloģiju 

pārneses aktivitātes. Iesniegti 7 starptautiskie patentu pieteikumi, darbības programmā 

noteikto rādītāju izpildot par 46,7%. Paredzams, ka nākamajā pārskata ceturksnī patentu 

pieteikumu skaits būtiski palielināsies, sakarā ar to, ka veikti aktivitātes Ministru kabineta 

noteikumu grozījumi, kas ļauj iesniegt starptautiskos patentus vairākās valstīs vienlaikus. 

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

komersantiem 31 projektā, apstiprinot projektus par 71,6 milj. latu publiskā finansējuma 

ilgtermiľa ieguldījumu veikšanai. Finanšu ministrija iepriekšējā pārskata ceturksnī informēja 

par to, ka šī aktivitāte „Augstas pievienotās vērtības investīcijas" ir īpašu uzraugāma, jo 

vairākos projektos nevar gūt pārliecību par iesniegto maksājuma pieprasījumu pamatotību 

(iekārtu iegādei tiek prasīta priekšapmaksa, un tās tiek piegādātas vēlāk, līdz ar to, nevar gūt 

pārliecību par to, vai maksājums ir veikts atbilstoši). Lai arī visi aktivitātes ietvaros īstenotie 

projekti joprojām ir ar augstu ieviešanas risku, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra ir 



 

FMzino_160211_ES_fondi; Informatīvais ziľojums par ārvalstu finanšu resursu (ES struktūrfondu un Kohēzijas 

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

Latvijas–Šveices sadarbības programmas) apguvi līdz 2010.gada 31.decembrim 

24 

sniegusi informāciju, ka lielākajā daļā projektos, par kuriem sākotnēji bija šaubas, tās ir 

novērstas, un avansa maksājumi ir veikti. Tomēr joprojām ir projekti, kuros ir liels ES fondu 

līdzekļu izkrāpšanas risks, tāpēc aktivitātes ieviešanas intensitāte aizvien ir zemāka nekā 

sākotnēji plānots. 

 

 „Finanšu pieejamība”  

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

Prioritāte vērsta uz finansējuma pieejamības veicināšanu uzľēmējdarbības attīstībai. Mērķis 

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

riska kapitāla un citu finanšu instrumentu klāstu.  

Komersantiem ir pieejams atbalsts dažādu finanšu instrumentu aktivitāšu ietvaros, kuras 

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

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

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

komersantu konkurētspējas uzlabošanai; 

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

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

kooperatīvo sabiedrību attīstības veicināšanai; 

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

kuras ietvaros tiek sniegtas gan aizdevumu, gan eksporta garantijas; 

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

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

administrē BaltCap Management Latvia un Imprimatur Capital Fund Management. 

Finanšu ministrija joprojām risina jautājumu ar EK par līdzekļu attiecināmību aktivitātes 

"Garantijas komersantu konkurētspējas uzlabošanai" ietvaros, lai panāktu vienotu izpratni par 

to, kādas darbības un izmaksas EK 2006. gada 8.decembra Regulas Nr.1828/2006 45. panta 

izpratnē ir uzskatāmas par attiecināmām, gan arī notiek darbs, lai noteiktu līdz šim veikto 

neattiecināmo izdevumu apjomu atbilstoši EK saskaľotai metodikai. 2010.gada 23.decembrī 

EK saskaľošanai ir iesniegta precizēta Metodika par EK 2006. gada 8.decembra Regulas Nr. 

1828/2006 45.panta piemērošanu I sadaļa attiecībā uz grūtībās nonākušu komersantu 

noteikšanu. Līdztekus tiek precizēta metodikas sadaļa par uzľēmuma paplašināšanās 

izvērtēšanu. Procesu, tai skaitā revīzijas iestādes atzinums, plānots pabeigt līdz 2011.gada 

vidum. 

Lai arī aktivitātes „Ieguldījumu fonds” nevar tikt uzskatīta par veiksmīgu, un tās ietvaros nav 

sasniegtu rādītāju, pārējo finanšu instrumentu aktivitātēm piesaistīto rādītāju sasniegumi labi 

pildījušies: 168 komersanti saľēmuši īstermiľa eksporta garantijas, kas ievērojami (par 840%) 

pārsniedz plānošanas dokumentos noteikto apjomu. Piesaistīts privātais finansējums 

aizdevumu un līzinga finansētiem pasākumiem 79,9 milj. eiro apmērā jeb 192,2% apmērā no 

plānotā 2009.gadā 250 uzľēmumi (jeb 166,7% no plānotā) saľēmuši atbalstu garantijas vai 
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paaugstināta riska aizdevumus. Radīti 3 komersanti augsto un vidējo tehnoloģiju nozarēs 

(6,7% no plānotā).  

„Uzņēmējdarbības veicināšana” 

Prioritāte vērsta uz ekonomiskās aktivitātes stimulēšanu un konkurētspējas pieaugumu, 

veidojot jaunus un nostiprinot esošos komersantus. Šo mērķu sasniegšanai tiek veicināta 

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

starptautiskā mērogā. 
 

Kopumā prioritātes ieviešanas gaita 2010.gadā ir vērtējama kā apmierinoša – lai gan netika 

pilnībā sasniegti maksājumu finansējuma saľēmējiem mērķi, vairāki uzraudzības rādītāji 

pārsniedz sākotnēji plānotos apjomus, un lielākā daļa prioritātes aktivitāšu norit saskaľā ar 

plānoto.  
 

Paplašinot Latvijas komersantu eksporta iespējas un dodot iespēju piedalīties izstādēs, 

semināros, tirdzniecības misijās un kontaktbiržās ārvalstīs, kā arī atbalstot biedrību un 

kooperatīvo sabiedrību dalību ārvalstu konferencēs, tiek ieviesta apakšaktivitāte „Ārējo tirgu 

apgūšana – ārējais mārketings”, kurā 2010.gada 30.decembrī noslēdzās projektu iesniegumu 

pieľemšana. Pārskata periodā atbalstīti 90 uz ārējo tirgu apgūšanu vērsti projekti, kas 

vērtējams pozitīvi. Kopumā līdz 2010.gada beigām ir atbalstīti 273 uz ārējo tirgu apgūšanu 

vērsti projekti, kas norāda uz aktivitātes veiksmīgu ieviešanu, jo līdz 2010.gada beigām jau 

par 83% ir sasniegts 2013.gada plānotais apjoms. Apakšaktivitātes ietvaros veikti maksājumi 

finansējuma saľēmējiem kopumā par 1,2 milj. latu publiskā finansējuma, 2010.gada 

4.ceturksnī izmaksājot 303,6 tūkst. latu publiskā finansējuma. Tādējādi var secināt, ka 

vidējais projektu finansiālais apjoms pārskata periodā ir 3,4 tūkst. latu publiskā finansējuma, 

kas arī veicina uzraudzības rādītāju sasniegšanu. 
 

Pārskata periodā tika veikti vairāki pasākumi sabiedrības informēšanā un izpratnes veidošanā 

par inovāciju lomu konkurētspējas veicināšanā aktivitātes „Pasākumi motivācijas celšanai 

inovācijām un uzľēmējdarbības uzsākšanai” ietvaros, iesaistot aptuveni 1,5 tūkst. personu, 

kas četras reizes pārsniedz sākotnēji plānoto gadā iesaistīto personu skaitu. Kopumā uz 

2010.gada beigām motivācijas programmās ir iesaistītas jau ap 8000 personas, pārsniedzot uz 

2013.gadu plānoto apjomu vairāk nekā par 200%.  Ľemot vērā personu, kuras vēlas 

iesaistīties motivācijas programmās, lielo ieinteresētību, secināms, ka aktivitātes ieviešana 

norit veiksmīgāk nekā plānots. Aktivitātes ietvaros pārskata periodā LIAA noorganizēja šādus 

pasākumus: 

o Inovācijas motivācijas semināri Latvijas reģionos; 

o Tehniskās jaunrades dienas, kuru ietvaros tika rīkotas vairākas disciplīnas, kurās 

dalībniekiem bija iespēja pieteikties; 

o Diskusiju sesija „Kas atbalstīs manu ideju?”, kurā tika apskatītas trīs tēmas – „Kā attīstīt 

ideju”, „Kāds atbalsts ir pieejams” un „Vai un kā komercializēt zināšanas? (…)”; 

o Seminārs „Zinātnisko ideju un izgudrojumu biznesa potenciāla novērtēšana. 

Komercializācijas piedāvājumu sagatavošana”; 

o Apmācību kurss „Kļūsti par uzľēmēju 5 dienās”; 
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o Kapacitātes stiprināšanas pasākumu rīkošana pamata un vidējās izglītības iestāžu 

pedagogiem, mentoriem un jaunatnes darbiniekiem – treneriem; 

o „Mobilā ekspozīcija”- pakalpojumu sniegšana tehnoloģiskās jaunrades un inovācijas 

rosināšanai jaunatnes vidū; 

o Diskusiju foruma un konkursa organizēšana „Izgudrotāju dienas” ietvaros; u.c. 

Aktivitātes „Biznesa inkubatori” ietvaros līdz 2010.gada 31.decembrim ir noslēgti desmit 

līgumi ar biznesa inkubācijas pakalpojuma sniedzējiem, tādējādi turpinot atbalstīt jaunu 

uzľēmumu attīstību, veicinot konkurētspējīgu komersantu veidošanos un attīstību Latvijas 

reģionos, nodrošinot tos ar komercdarbībai nepieciešamo vidi un konsultācijām. Pārskata 

periodā veikti maksājumi 0,8 milj. latu publiskā finansējuma apmērā. Aktivitātes ieviešana 

norit veiksmīgi, par ko liecina arī sasniegtie uzraudzības rādītāji, piemēram, biznesa 

inkubatoros atbalstu saľēmušo ekonomiski aktīvo uzľēmumu skaits ir pārsniegts par ~ 200%.   

Aktivitātes “Atbalsts ieguldījumiem mikro, maziem un vidējiem komersantiem īpaši 

atbalstāmajās teritorijās”  ietvaros 2010.gada 4.ceturksnī par 0,9 milj. latu publiskā 

finansējuma samazinājies noslēgto līgumu apjoms, kas saistīts galvenokārt ar finansējuma 

piesaistes problēmām, iekārtu sadārdzināšanos, kā arī neatbilstoši veiktiem izdevumiem. 

Finansējuma saľēmējiem pārskata periodā izmaksāti 0,5 milj. latu publiskā finansējuma, un 

līdz 2010.gada beigām atbalstu saľēmuši 14 vidējie un 67 mikro un mazie komersanti īpaši 

atbalstāmajās teritorijās, tādējādi sasniedzot līdz 2013.gadam plānotos uzraudzības rādītājus 

par attiecīgi 20% un 19%. Ľemot vērā to, ka vēl nav pagājuši divi gadi pēc projektu 

pabeigšanas, šobrīd nav izpildīts rādītājs „Apgrozījuma pieaugums atbalstītajos uzľēmumos 

divus gadus pēc investīcijas saľemšanas – 20%”. Tā kā līgumu  pārtraukšana notiek pastāvīgi, 

un arī sasniegtie rādītāji nav tik labi kā plānots, var secināt, ka aktivitātes ieviešana nenorit 

pietiekami labi, un turpmāk nepieciešams rast risinājumus situācijas uzlabošanai. 

3.3. Darbības programma „Infrastruktūra un pakalpojumi” 

Pārskata periodā turpinājās uz publiskās infrastruktūras un pakalpojumu kvalitātes un 

pieejamības uzlabošanu vērsto prioritāšu īstenošana, kas prasa finansiāli ietilpīgas investīcijas 

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

Vērtējot finanšu apguves progresu 2010.gadā ir jāsecina, ka atbildīgo iestāžu noteiktais 

maksājumu mērķis ir sasniegts un pat pārsniegts par 2,5%. Kopumā 2010.gadā maksājumu 

finansējuma saľēmējiem progress 2010.gadā bija lēns, izľemot gada pēdējos divus mēnešus. 

Aktivitāšu īstenošanā un budžeta līdzekļu izlietojumā konstatētās problēmas pārsvarā saistītas 

ar  problēmām iepirkumu jomā, izmaksu samazināšanos (t.sk. dempingiem) gandrīz visās 

prioritātēs, kā arī projektu pārtraukšanu (piemēram, pilsētvides pasākumā), kā arī neprecīzu, 

bieži vien, pārāk optimistisku plānošanu no finansējuma saľēmēju puses (skatīt grafiku Nr. 

Nr.8). 

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

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

30.09.2010.” 
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Kopumā var secināt, ka vislēnākā apguve un vairāk problēmu aktivitāšu ieviešanā ir 

Ekonomikas ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas un Kultūras ministrijas pārziľā 

esošajās aktivitātēs, ko parāda Finanšu apguves mērķa un prognožu izpilde līdz 2010.gada 

31.decembrim (skatīt pielikumu Nr.2 „Finanšu apguves mērķa un prognožu izpilde līdz 

2010.gada 31.decembrim”). 

 

 „Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai” 

 

Prioritāte vērsta uz mūsdienīgas un augstas kvalitātes pakalpojumu nodrošināšanu izglītības, 

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

un aprīkojuma uzlabošanai.  

 

Prioritātes ieviešana turpinājusies veiksmīgi- vairumā pasākumu ir noslēgti līgumi par 

projektu īstenošanu gandrīz par visu pieejamo līdzfinansējumu, izľēmums ir veselības 

aprūpes infrastruktūras uzlabošanas pasākums, kurā noslēgti līgumi par 57.8% no pieejamā 

finansējuma, pasākuma ietvaros turpinās projektu iesniegumu vērtēšana, kā arī tiks 

organizētas nākošās projektu iesniegumu atlases kārtas. 
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Līdz 2010.gada 31.decembrim prioritātē apstiprināti projekti 335,6 milj. latu apmērā jeb 

85,4% no prioritātei pieejamā publiskā finansējuma, noslēgti līgumi 333,1 milj. latu apmērā 

jeb 84,8% no pieejamā publiskā finansējuma, kā arī veikti maksājumi finansējuma 

saľēmējiem 120.2 milj. latu apmērā jeb 30.6% no pieejamā publiskā finansējuma. 

 

Ieviešanas progress 2010.gada 4.cetruksnī progress vērojams tieši finansējuma saľēmējiem 

veikto maksājumu ziľā, kas veikti 53,8 milj. latu apmērā jeb par 13,7% vairāk nekā 

iepriekšējā ceturksnī. 4.cetruksnī apstiprināti projekti 25,1 milj. latu apmērā jeb par 6,4% 

vairāk nekā 3.cetruksnī, savukārt līgumi par projektu īstenošanu noslēgti 33,1 milj. lata 

apmērā jeb par 8,4% vairāk nekā 3.ceturksnī. Iepriekšminētais veikto maksājumu finansējuma 

saľēmējiem apjoma pieaugums liecina par aktīvu projektu ieviešanu un realizāciju un tam būs 

tieša ietekme uz sasniegto rezultāta un iznākuma rādītāju sasniegšanu nākošajos ceturkšľos. 

 

Ceturkšľa ietvaros stacionārās veselības aprūpes attīstības aktivitātes ietvaros noslēgti līgumu 

par projektu īstenošanu attiecināmo finansējumu 20,9 milj. latu apjomā jeb 14,41% no 

aktivitātes pieejamā finansējuma. Savukārt lielākais veikto maksājumu īpatsvars ceturksnī 

vērojams augstākās izglītības infrastruktūras jomā, kur veikto maksājumu apjoms pieaudzis 

par 26.4 milj.latu jeb 27.9% no pieejamā publiskā finansējuma, kā arī vispārējās izglītības 

iestāžu tīkla optimizācijā, kur veikto maksājumu apjoms pieaudzis par 578.5 tūkst. latu jeb 

26.0% no pieejamā publiskā finansējuma. Veikto maksājumu apjoma pieaugums liecina par 

aktīvu faktisko projektu ieviešanu: noslēgušies daudzie iepirkumi un sākta darbu izpilde: 

remontētas telpas, izgatavotas mēbeles un iegādāts modernāks aprīkojums. 

 

Prioritātes ietvaros uz 2010.gada beigām noteiktie finanšu mērķi ir pārsniegti par 1.3% jeb 2.4 

milj. latu (no ES fondu finansējuma). Finanšu mērķi pārsniegti vairākās aktivitātēs, taču 

lielākais finanšu mērķa pārsniegums 8% jeb 1.9 milj. latu apmērā sasniegts apakšaktivitātes 

,,Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana studiju programmu kvalitātes 

uzlabošanai, tajā skaitā, nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar 

funkcionāliem traucējumiem’’. Iepriekšminētie pārsniegtie finanšu mērķi uz 2010.gada 

beigām skaidrojami ar lielo avansu izmaksu apjomu gada 4.ceturksnī, kad notikusi aktīva 

iepirkumu līgumu slēgšana. 

Taču ne visās aktivitātes noteiktie finanšu mērķi ir tikuši sasniegti, kā piemēram, aktivitātē 

,,Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības 

programmu īstenošanai’’, kur finanšu mērķis nav sasniegts par 43.7% jeb 1.5 milj. latu, kā arī 

aktivitātē ,,Kvalitatīvai dabaszinātľu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana’’, kur 

finanšu mērķis nav sasniegts par 23.8% jeb 1.3 milj. latu un aktivitātē ,,Speciālās izglītības 

iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana’’, kur finanšu mērķis nav sasniegts par 

41.3% jeb 1 milj. lata apmērā, kas skaidrojams ar plānoto remontdarbu veikšanas un 

nepieciešamā aprīkojuma iepirkuma veikšanas kavējumiem, turklāt tā kā daļā izglītības 

iestāžu nepieciešamie remontdarbi netika veikti līdz mācību gada sākumam, tālākā to 

veikšana paralēli risinoties mācību procesam ir bijusi apgrūtinoša.  Daudzos gadījumos 

iepirkuma konkursos uzvarējušas firmas, kas piedāvājot zemāko cenu par remontdarbu 

pakalpojumiem nav spējušas nodrošināt darbu veikšanu pietiekamā kvalitātē un noteiktajos 

termiľos.  
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Progress sasniegto iznākuma rādītāju ziľā uz 2010.gada beigām ir bijis neliels un galvenokārt 

sasniegts izglītības iestāžu skaita ziľā, kurās veikta telpu modernizācija: 2 iestādēs veikta 

dabaszinātľu kabinetu modernizācija, 9 iestādēs telpas pielāgotas skolēniem ar funkcionāliem 

traucējumiem, 3 speciālajās izglītības iestādēs uzlabota infrastruktūra un mācību vide, 

tādejādi padarot mācību procesu skolās gan kvalitatīvāku, gan pieejamāku. Jāatzīmē, ka 

faktiski remontdarbi beigušies vēl daudzās izglītības iestādēs, taču nav pabeigta mēbeļu un 

aprīkojuma iegāde un uzstādīšana, taču šie rādītāji nav uzskatāmi par sasniegtiem, kamēr nav 

pabeigtas visas projektos paredzētās darbības. 

Veiktā izglītības iestāžu reforma valstī ir joprojām ietekmē pasākumu īstenošanu izglītības 

iestāžu modernizācijas un infrastruktūras uzlabošanas jomā. 2010.gada 4.ceturksnī identificēti 

gadījumi, kad izglītības iestāžu apvienošanas, pārstrukturizācijas dēļ projektus nākas pārtraukt 

vai iesniegt no jauna, lai realizētu citās telpās.  

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

reģionālas nozīmes attīstības centros līdz pārskata perioda beigām tika renovētas vai 

labiekārtotas 22 pirmsskolas izglītības iestādes, kā arī paplašinātas vai uzceltas 12 

pirmsskolas izglītības iestādes. Radītas 1 167 jaunas vietas bērniem pirmsskolas izglītības 

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

nodrošinot bērnu vecākiem iespēju atgriezties darba tirgū. Salīdzinot ar 2004.gadu, kad rinda 

uz vietām pirmsskolas izglītības iestādēs valstī bija 14 045 bērni, bērnu skaits rindās uz 

vietām pirmsskolas izglītības iestādēs reģionos uz 2010.gada beigām ir samazinājies par 

14,17%. Ir jāatzīmē, ka saskaľā ar plānošanas dokumentos noteikto 2013.gada mērķis –  

renovēt 12 pirmsskolas izglītības iestādes jau ir pārsniegts. 

Līdz 2010.gada 4.ceturksnim tika atbalstīti 11 alternatīvās aprūpes centri, kuru pakalpojumus 

izmanto 4 582 personas, kas pārsniedz 2013.gada noteikto mērķi – 500 alternatīvās aprūpes 

centru pakalpojumu izmantojošās personas.   

Pasākuma „Veselības aprūpes infrastruktūra” ietvaros tika pabeigti 9 projekti, kā rezultātā 3 

Latvijas slimnīcās jau uzsākta onkoloģijas slimnieku radioterapijas ārstēšana, kā arī tuvākajā 

laikā tiks pabeigts līdzīgs projekts Liepājas reģionālā slimnīcā, kā arī uzlabota infrastruktūra 6 

slimnīcās. Tiek īstenots projekts, kura ietvaros paredzēts izveidot vienoto neatliekamās 

medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas vadības informācijas sistēmas un dispečeru 

centru (tai skaitā vienu vadības un dispečeru centru un piecus reģionālos vadības un dispečeru 

centrus). Tāpat tika pabeigta uz veselības aprūpes centru attīstību vērsto projektu iesniegumu 

vērtēšana - par 23 apstiprinātajiem projektiem noslēgti līgumi, 2 projektu iesniegumi tika 

atsaukti un 3 tika noraidīti. Palielinājies ir arī pacientu skaits uz vienu primārās veselības 

aprūpes ārstu praksi, kas salīdzinājumā ar 2010.gada I ceturksni ir pieaudzis līdz 1 594 

pacientam. Veselības ministrijas pārziľā esošajās Eiropas Reģionālās attīstības fonda 

aktivitātēs vislielākais progress novērojams rādītāja „Vidējais pacientu skaits uz vienu 

primārās veselības aprūpes ārstu praksi” plānotās vērtības sasniegšanā. Ir pārsniegta rādītāja 

plānotā vērtība un tas saistīts ar ārstu skaita samazināšanos, līdz ar ko pieaudzis ārstu 

noslogojums. Tas tieši nav saistīts ar ES fondu ieguldījumu un ar aktivitātes „Ambulatorās 

veselības aprūpes attīstība” ieviešanas progresu un izlietoto finansējumu. Saskaľā ar 

iedzīvotāju skaita samazināšanos un VM politiku ģimenes ārstu prakšu paplašināšanā noteikts 
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jauns mērķis - 1400 pacienti uz vienu primārās veselības aprūpes ārstu praksi.Līdz 19.4 

minūtēm samazinājies arī laiks salīdzinājumā ar 2010.gada I ceturksni, kādā operatīvajam 

medicīniskajam transportam nepieciešams nokļūt līdz pacientam lauku rajonos. 

Līdz 31.12.2010. rādītājs „Vidējais gultu noslogojums slimnīcās” sasniegts līdz 89.4% no 

2013.gada plānotās vērtības  85. Esošā situācija skaidrojama ar vispārējo valsts ekonomisko 

situāciju, kā arī ar pacientu iemaksu palielināšanu. Tā kā slimnīcu skaits nav samazinājies 

tādā apjomā kā tika plānots, bet vairāk tiek apkalpoti ambulatorās aprūpes pacienti, nekā 

stacionārās aprūpes pacienti, tad tas arī dod mainīgu negatīvu tendenci rādītāju sasniegšanā. 

Papildus valstī tiek attīstīti dienas stacionāri, dienas aprūpes centri, kā arī tika attīstīta mājas 

aprūpe, Vienlaikus jāatzīmē, ka esošā rādītāja svārstīgums nav tieši saistīts ar 

3.1.5.3.aktivitātes „Stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstība” 

ieviešanas progresu un plānojams, ka īstenojot plānotu veselības aprūpes reformu rādītāja 

sasniegšana uzlabosies.  

Pasākuma „Nodarbinātības un sociālo pakalpojumu infrastruktūra” ietvaros kopumā noslēgti 

11 līgumi. Līdz 2010.gada 31.decembrim pasākuma ietvaros ir pabeigti 3 projekti, t.i., Valsts 

darba inspekcijas projekts, kā rezultātā izveidota moderna un uz klientiem vērsta 

infrastruktūra visā Latvijas teritorijā Valsts darba inspekcijas darba vidē;  izveidots jauns 

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

rehabilitācijas pakalpojumi personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem; Sociālās 

integrācijas valsts aģentūrā ir izveidotas 3 infrastruktūras profesionālās rehabilitācijas 

pakalpojumu saľemšanas iespēju paplašināšanai personām ar invaliditāti un prognozējamu 

invaliditāti darbspējas vecumā. Tāpat turpinās sociālās aprūpes infrastruktūru pilnveidošana 

sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saľemšanas paplašināšanai personām ar garīga rakstura 

traucējumiem piecos Latvijas reģionos, kā arī tiek īstenots Latvijas Nedzirdīgo savienības 

projekts, kura mērķis ir izveidot un aprīkot infrastruktūru sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 

saľemšanas iespēju paplašināšanai personām ar dzirdes invaliditāti un personām ar 

prognozējamu dzirdes invaliditāti. Labklājības ministrijas pārziľā esošajās Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda aktivitātēs ir sasniegts viens iznākuma rādītājs „Atbalstīto profesionālās 

rehabilitācijas pakalpojumu sniedzošo institūciju struktūrvienību skaits” – 3 vienības un daļēji 

sasniegts rādītājs „Izveidoto informācijas par darba tirgus institūciju sniegtajiem 

pakalpojumiem  pieejas vietu skaits”, jo 3.1.4.2. aktivitātē vēl tiek īstenots viens projekts. 

ES struktūrfondu vadošā iestāde vairakkārt vērsusi Veselības ministrijas uzmanību uz plašas 

saziľas līdzekļos izskanējušo informāciju par iespējamiem pārkāpumiem Veselības ministrijas 

padotībā esošo institūciju rīkotajos iepirkumu konkursos. Veselības ministrija apgalvo, ka 

projekti tiek veiksmīgi īstenoti un fondu apgūšana netiek apdraudēta. Vadošā iestāde 

pieprasījusi arī informāciju par ES fondu projektiem, kuru izmaksu attiecināmību un rezultātu 

saglabāšanu atbilstoši EK prasībām varētu ietekmēt reforma, norādot riskus un Veselības 

ministrijas turpmāko rīcību, lai nodrošinātu efektīvu, kā arī ES un LR normatīvo aktu 

prasībām atbilstošu ES fondu projektu īstenošanu. Veselības ministrija informēja, ka, plānojot 

ES fondu ieviešanu veselības jomā tika ľemts vērā fakts, ka veselības jomā Latvijā 

nepieciešamas reformas, kas vērstas uz kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu 

pieejamības paaugstināšanu un efektīvu resursu izlietojumu veselības aprūpē. Veselības 

ministrija apliecina, ka reformas veselības nozarē tiek īstenotas balstoties uz iepriekšminēto 
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apsvērumu, līdz ar to tās neietekmē apakšaktivitātes "Stacionārās veselības aprūpes attīstība" 

īstenošanu un mērķu sasniegšanu, kā arī neapdraud tās rezultātu uzturēšanu atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām. Papildus tika uzsvērts, ka Veselības ministrija, plānojot jaunas 

politikas iniciatīvas un izstrādājot jaunus politikas plānošanas dokumentus, izvērtē to ietekmi 

uz esošo situāciju un nodrošina ieguldīto investīciju pēctecību, ľemot vērā jaunākās tendences 

un sabiedrības intereses. 

 „Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana” 

Prioritāte vērsta uz dažādu valsts teritorijas daļu sasniedzamību un pakalpojumu pieejamību 

iedzīvotājiem, to panākot ar informācijas komunikācijas tehnoloģiju attīstību, elektroniskās 

pārvaldes ieviešanu un reģionālās nozīmes transporta savienojumu uzlabošanu.  

Līdz š.g. decembra beigām ir apstiprināti projekti par 301,7 milj. latu (76,1%) publiskā 

finansējuma teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšanas atbalstam. 

Salīdzinot ar š.g. 3.ceturksni, 4.ceturksnī prioritātes ietvaros apstiprināto projektu apjoms 

palielinājies par 21,8 milj. latu (5,5%) publiskā finansējuma, noslēgto līgumu apjoms  - par 46 

milj. latu (11,6%) publiskā finansējuma. Savukārt veikto maksājumu finansējuma saľēmējiem 

apjoms 4.ceturksnī ir palielinājies par 21,8 milj. latu (5,5.%) publiskā finansējuma. Kopumā 

2010.gada atbildīgo iestāžu noteiktais maksājumu mērķis ir sasniegts un pat pārsniegts par 

20,3%.  

Progress projektu apstiprināšanā sasniegts uz aktivitātīšu „Valsts 1.šķiras autoceļu maršrutu 

sakārtošana”, „Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās un Rīgā”, „Publiskās 

pārvaldes elektronisko pakalpojumu un informācijas sistēmu attīstība” rēķina, savukārt 

līgumu slēgšana veikta visās iepriekšējās aktivitātēs, kā arī aktivitātē „Tranzītielu sakārtošana 

pilsētu teritorijās”. Finansējums galvenokārt izmaksāts aktivitāšu „Publiskās pārvaldes 

elektronisko pakalpojumu un informācijas sistēmu attīstība”, „Tranzītielu sakārtošana pilsētu 

teritorijās”, „Valsts 1.šķiras autoceļu maršrutu sakārtošana” projektu ietvaros. 

Kā galvenos aktivitāšu projektu ieviešanas kavējošos faktorus var minēt iepirkumu 

problēmas, projekta finansējuma ietaupījumi, problēmas ar īpašumtiesību jautājumiem, kas 

tika atrisināti, veicot izmaiľas normatīvajos aktos vai projektā.  

Savukārt attiecībā uz IKT nozari, ir jāsecina, ka, neskatoties uz sasniegto progresu un daudzu 

projektu aktīvu īstenošanu, pastāv vairākas problēmas e-pakalpojumu ieviešanas jomā. 

Iepazīstoties ar Valsts kontroles veikto revīziju 2004.-2006.gada plānošanas perioda ,E-

pārvaldes portfelis’’ projekta ietvaros veiktajā e-pakalpojumu izveidē un uzturēšanā, 

konstatēts, ka ieviešot e-pakalpojumus, netiek veikts to ekonomiskais pamatojums un 

novērtējums, vairāki no izveidotajiem e-pakalpojumiem netiek izmantoti vai pēc tiem ir mazs 

pieprasījums. . Valsts kontrole vērš uzmanību, ka valstī joprojām trūkst sektorālais skatījums 

uz informācijas tehnoloģiju pakāpenisku un pārdomāti secīgu ieviešanu. Lai novērstu 

situācijas, ka divas iestādes izveido paralēlas sistēmas ar vienādām funkcijām, piemēram 

lietvedības sistēma, vai gadījumos, kad IKT projektu nepārdomātas ieviešanas secības dēļ 

izveidots elektroniskais pakalpojums netiek lietots, līdz tiek izveidota un ieviesta tam 

nepieciešamā komponente, Finanšu ministrija ir aicinājusi Vides aizsardzības un reģionālās 
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attīstības ministriju kā atbildīgo iestādi par IKT projektu īstenošanu izstrādāt projektu 

vērtēšanas metodiku un veikt esošo IKT projektu izvērtēšanu. 

Iznākuma rādītājs „Noasfaltēto valsts 1.šķiras autoceļu kopgarums” ir sasniegts par 21% no 

gada 2009.gada mērķa un 6% no 2013.gada mērķa, taču atbilstoši apstiprinātajiem projektiem 

līdz 2013.gadam rādītājs tiks sasniegts.  

Iznākuma rādītājs „Rekonstruēto tranzītielu kopgarums” sasniegts par 3% no 2013.gada 

mērķa (2009.gada mērķis netika noteikts). Pirmās atlases kārtas apstiprinātajos projektos 

plānots rekonstruēt 15,8 km (80% no plānotā 2013.gadā) tranzītielu. Savukārt, ja abās atlases 

kārtās apstiprinātie projekti tiks realizēti atbilstoši apstiprinātajiem projektu iesniegumiem, 

rādītājs tiks sasniegts. 

Iznākuma rādītāja „Apstiprināto satiksmes drošības uzlabošanas projektu skaits apdzīvotās 

vietās ārpus Rīgas” kvantifikācija 2013.gadā ir 90. Apakšaktivitātes ietvaros, kas vērsta uz 

rezultātu sasniegšanu, ir apstiprināti jau 83 projekti par 100% no aktivitātei pieejamā 

finansējuma, līdz ar to plānots, ka rādītājs netiks sasniegts, ľemot vērā pašreizējos datus par 

projekta finansējuma apmēru.  

Iznākuma rādītājs „Realizēto projektu skaits mazo ostu infrastruktūras uzlabošanā” netiks 

sasniegts, jo aktivitātes ietvaros ir tikai 2 projekti – Mērsraga ostas pārvaldes un Skultes ostas 

projekts – nevis 3.  

Plānots, ka pārējos rādītājus prioritātes ietvaros sasniegs pēc projektu īstenošanas.  

„Eiropas nozīmes transporta tīklu attīstība un ilgtspējīga transporta veicināšana” 

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

pilnveidojot transporta infrastruktūru, kā arī veicinot videi draudzīgas transporta sistēmu 

attīstību.  

Līdz š.g. decembra beigām ir apstiprināti projekti par 622,1 milj. latu (96.3%) publiskā 

finansējuma Eiropas nozīmes transporta tīklu attīstības un ilgtspējīga transporta veicināšanas 

atbalstam. Salīdzinot ar š.g. 3.ceturksni, 4.ceturksnī ir vērojams salīdzinoši neliels progress 

attiecībā uz apstiprinātiem projektiem – to apjoms palielinājies par 5.2 milj. latu (0.8%) 

apmērā par publisko finansējumu, savukārt noslēgto līgumu apjoms ir turpinājis ievērojami 

palielināties par publisko finansējumu 51,1 milj. latu (7,9%) apmērā. Attiecībā uz veiktiem 

maksājumiem finansējuma saľēmējiem apjoms š.g. 4.ceturksnī ir 49,8 milj. latu. Kopumā 

2010.gada atbildīgo iestāžu noteiktais maksājumu mērķis ir pārsniegts par 4,9%. 

Jauni projekti apstiprināti un noslēgti līgumi aktivitātē „TEN-T autoceļu tīkla uzlabojumi” 

savukārt līgumu slēgšanā lielākais progress bija aktivitātē „TEN-T dzelzceļa posmu 

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

Rail Baltica”.  Savukārt lielākie maksājumi veikti aktivitātēs „Lielo ostu infrastruktūras 

attīstība „Jūras maģistrāļu” ietvaros”, „TEN-T dzelzceļa posmu rekonstrukcija un attīstība 
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(Austrumu-Rietumu dzelzceļa koridora infrastruktūras attīstība un Rail Baltica)” un „Pilsētu 

infrastruktūras uzlabojumi sasaistei ar TEN-T” ietvaros.  

Iznākuma rādītājs „Izbūvētā un rekonstruētā TEN autoceļa kopgarums” 2009.gada noteiktais 

mērķis sasniegts par 241%, bet 2013.gada – 42%. Līdz ar to jāsecina, ka rādītāju vērtību 

sasniegšanā nav nobīdes no plāna, lai gan ir bijuši iepirkumu ietaupījumi, kā  rezultātā ir 

veikta 2.atlases kārta. Turklāt, ja projekti tiks īstenoti atbilstoši apstiprinātajam projekta 

iesniegumam, rādītājs tiks pat pārsniegts. 

Iznākuma rādītājs „Lidostu skaits, kurās veiktas infrastruktūras izbūve un/ vai rekonstrukcija” 

netiks sasniegts, ľemot vērā, ka plānots realizēt tikai 3 projektus – Rīgā, Liepājā un Ventspilī- 

turklāt saskaľā ar Ministru kabineta 2010.gada 12.janvāra sēdes protokola Nr.2 31.§ 3.punktu 

aktivitātes Kohēzijas fonda finansējums samazināts par 7 milj. latu.  

Rezultāta rādītājs „Lidostas „Rīga” termināla jaudas palielinājums” var netikt sasniegts, jo 

apstiprinātais projekts vērsts uz vides piesārľojuma novēršanu un drošības uzlabošanu.  

Plānots, ka pārējie rādītāji tiks sasniegti vai pat pārsniegti pēc projektu īstenošanas.  

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

3.5.sadaļā „Lielo projektu īstenošana”. 

„Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskai aktivitātei nodrošināšana” 

Prioritāte vērsta uz nepieciešamo priekšnosacījumu veidošanu ekonomiskai aktivitātei, kā arī 

dzīves kvalitātes rādītāju uzlabošanai dažādās valsts teritorijas daļās, investējot vides 

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

energoefektivitātē.  

Līdz 2010.gada 31.decembrim prioritātē ir apstiprināti projekti 148.3 milj. latu apmērā jeb 

57.0% no prioritātei pieejamā publiskā finansējuma,  noslēgti līgumi 121.3 milj. latu apjomā 

jeb 46.6% no pieejamā publiskā finansējuma, kā arī veikti maksājumi finansējuma 

saľēmējiem 29.1 milj. latu jeb tikai 11.2% no pieejamā publiskā finansējuma kvalitatīvas 

vides dzīvei un ekonomiskai aktivitātei nodrošināšanai.  

Prioritātes ietvaros 2010.gada 4.ceturksnī sasniegtais progress līgumu slēgšanā ir salīdzinoši 

neliels – 11.7  milj. latu jeb 4.5%, kamēr nedaudz veiksmīgāks ir projektu apstiprināšanā 

progress – 6,7% jeb 17,5 milj. latu un finansējuma saľēmējam izmaksātā finansējuma 

progress – 6,5% jeb 16,8 milj. latu. Progress galvenokārt saistīts ar ūdenssaimniecības 

infrastruktūras attīstības apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000 aktivitātes 

īstenošanu.  Tai pašā laikā līgumu slēgšanu jomā papildu jāatzīmē arī būtisks progress 

daudzdzīvokļu uz sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumu un atbalsta 

kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanas un to 

sociālekonomiskā potenciāla efektīvās izmantošanas ietvaros, bet apstiprināto projektu jomā – 

arī sociālekonomiski nozīmīgu kultūras mantojuma objektu atjaunošanas, daudzdzīvokļu  

māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumu un atbalsta kultūras pieminekļu 

privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanas un to sociālekonomiskā potenciāla 

efektīvās izmantošanas ietvaros.  
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Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000 

līdz 2010.gada 4.ceturkšľa beigām papildus noslēgti 34 līgumi. Minētais, kopskatā ar iepriekš 

aprakstīto progresu aktivitāšu īstenošanā liecina par aktīvu projektu īstenošanu un, ľemot vērā 

plānotos projektu beigu datumus, ievieš zināmu pārliecību par drīzu iznākuma un rezultāta 

rādītāju vērtības progresu. Vides pasākumā pagaidām, ľemot vērā, ka projektu īstenošana nav 

pabeigta, uz 2010.gada beigām plānoto rādītāju vērtības pārsvarā nav sasniegtas (par 

sasniegto detalizēti skatīt pielikumā Nr.5 „Informācija par darbības programmā noteikto 

rādītāju izpildi 2010 gadā”), vai ir sasniegta daļēji, piemēram, rādītāja „Papildu iedzīvotāju 

skaits, uz ko vērsti ūdenssaimniecības projekti” aktuālā vērtība ir 4 977 iedzīvotāji jeb 3.6 % 

no plāna 2013.gadam.  

Vienlaikus atzīmējams arī, tas, ka, neskatoties uz diezgan lēnu aktivitāšu īstenošanu 

2010.gada pirmajos 3 ceturkšľos, kas ir lielā mērā saistīts ar tādiem projektu īstenošanu 

kavējošo faktoru iestāšanos kā izmaksu samazināšanos būvniecības tirgū un iepirkumu 

problēmām, Ministru kabineta ārkārtas sēdē septembra beigās lēma par valsts budžeta 

finansējuma pārdali vides aktivitātēm ar mērķi pilnībā apgūt 2010. gadā valsts budžetā 

pieejamo finansējumu ES fondu projektiem. Vides ministrijai vides infrastruktūras un 

ūdensapgādes projektiem papildu resursu piešķiršanas rezultātā Vides ministrijas 2010.gada 

plānotā finansējuma apguve vides pasākumam ir pārsniegta par 0,8 milj. latu jeb par 2,8 % no 

plānotā apjoma. Papildu piešķirtais finansējums galvenokārt nodrošina plānoto projektu 

īstenošanas darbību priekšapmaksu, veicinot Latvijas ekonomikas vispārējo atveseļošanos un 

aktīvāku projektu īstenošanu 2011.gada laikā. 

Mājokļu energoefektivitātes uzlabošanas jomā ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda 

palīdzību līdz 2010.gada 4.ceturkšľa beigām ir renovētas 14 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 

(pārskata periodā tika pabeigta sešu daudzdzīvokļu māju renovācija), noslēgti vēl 105 līgumi 

par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovāciju un apstiprināti 39 projektu iesniegumi. 

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

veikt energoefektivitātes pasākumus. Aktivitātē „Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības 

pasākumi” līdz 2010.gada 4.ceturkšľa beigām ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu 

ir renovētas 10 sociālās dzīvojamās mājas – Tukumā, Ilūkstē, Valmierā, Cēsīs, Balvos, Ogrē, 

Liepājā, Jelgavā, Saldū un Pūres pagastā; noslēgti vēl 49 līgumi un apstiprināts 1 projekts par 

sociālo dzīvojamo māju renovāciju. Pagaidām vēl nav sasniegts 2013.gada mērķis – izveidot 

73 energoefektīvas sociālās mājas.  

Kā galvenos projektu īstenošanu kavējošos faktorus mājokļu energoefektivitātes uzlabošanas 

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

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

saľemšanu un būvniecības darbu izpildes termiľa pagarināšanu. Lai popularizētu Latvijā 

mājokļu siltināšanu un ieguvumus šo māju iedzīvotājiem, nākamajā periodā Ekonomikas 

ministrija turpinās informācijas kampaľu sadarbībā ar pašvaldībām un reģionālajiem masu 

medijiem un renovācijas tirgus attīstībā ieinteresētiem partneriem.  

Pasākuma „Kultūrvides sociālekonomiskā ietekme” ietvaros noslēgti 2 līgumi par 

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

līgumu par centra izveidi Liepājā (līguma slēgšana kavējas, jo nav nodrošināts projekta 
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pašvaldības budžeta finansējums 9,5 milj. latu apmērā). Centru darbība reģionos nodrošinās 

kvalitatīvas un daudzveidīgas kultūrvides pieejamību, veicinās reģionālo konkurētspēju, tā 

ekonomisko attīstību un pievilcību. Kultūras ministrijas pārziľā esošajā aktivitātē 

„Sociālekonomiski nozīmīgu kultūrvēstursikā mantojuma objektu atjaunošana” notiek 

iesniegto projektu vērtēšana un to plāno pabeigt attiecīgi 2011.gada sākumā. Savukārt, 

aktivitātē „Atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā 

un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā” vērtēšanas rezultātā noslēgti 3 

līgumi par atbalstu kultūras pieminekļu privātīpašniekiem. Apguves mērķu izpilde 2010. gadā 

Kultūras ministrijas pārraudzībā esošajās aktivitātēs ir 48%, jo nav noslēgts līgums par centra 

izveidi Liepājā 3.4.3.1. aktivitātes ietvaros. Kultūras ministrijas pārziľā esošajās aktivitātēs 

gan iznākuma, gan rezultāta rādītāji pagaidām nav sasniegti, jo projekti ir īstenošanas procesā. 

„Vides infrastruktūras un videi draudzīgas enerģētikas veicināšana” 

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

dabas aizsardzības infrastruktūru, kā arī paaugstina energoefektivitāti un atjaunojamo 

energoresursu izmantošanu centralizētās siltumapgādes pakalpojumos. Prioritāte tiek īstenota, 

investējot vides, enerģijas ražošanas un apgādes infrastruktūrā.  

Līdz 2010.gada 31.decembrim prioritātē ir apstiprināti projekti 348,4 milj. latu apmērā jeb 

69,3% no prioritātei pieejamā publiskā finansējuma, kā arī ir noslēgti līgumi par 339,3 milj. 

latu jeb 67,5% un finansējuma saľēmējiem izmaksāti 213,9 milj. latu jeb 42,5% no prioritātei 

pieejamā publiskā finansējuma. 

2010.gada 4.ceturksnī prioritātes ietvaros sasniegtais progress projektu apstiprināšanā un 

maksājumu finansējumu saľēmējiem veikšanā ir būtiski straujāks nekā iepriekšējā ceturksnī 

un ir 89,4 milj. latu jeb 17,8% un 69,1 milj. latu jeb 13,7% attiecīgi, savukārt līgumu 

slēgšanas progress ir visai iespaidīgs -116,2 milj. latu jeb 23,1%. Projektu apstiprināšanas 

progress galvenokārt sasniegts uz aktivitāšu „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība 

aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000”, „Reģionālo atkritumu 

apsaimniekošanas sistēmu attīstība” un „Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība” 

rēķina, visaktīvāk līgumi tika slēgti Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās 

ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000, reģionālo atkritumu apsaimniekošanas sistēmu 

attīstības  un dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstības jomās, savukārt lielākie 

maksājumi finansējumu saľēmējiem tika veikti ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība 

aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000, reģionālo atkritumu apsaimniekošanas 

sistēmu attīstības un atjaunojamo energoresursu izmantojošu koģenerācijas elektrostaciju 

attīstības sfērās.  

Neskatoties uz veiksmīgu iepriekš apskatīto projektu īstenošanu un jaunu 32 līgumu slēgšanu 

2010.gada 4.ceturksnī vides aizsardzības infrastruktūras pasākuma ietvaros, ľemot vērā, ka 

projektu īstenošana vēl nav pabeigta, uz 2010.gada beigām plānoto rādītāju vērtības nav 

sasniegtas 100% apmērā. Uz 2010.gada beigām ir rekultivētas 23 normatīvo aktu prasībām 

neatbilstošo atkritumu izgāztuves, kas ir tikai 8,8% no plāna 2013.gadam vai 11.2% no plāna 

2009.gadam. Svarīgi atzīmēt, ka Vides ministrijas projektu gadījumā par rezultāta sasniegšanu 

un attiecīgi arī par rādītāja sasniegšanu var runāt tādā gadījumā, ja projekts ir pabeigts un tā 
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rezultātā ir ieviestas visas plānotās aktivitātes, piemēram, 2010.gadā ūdenssaimniecības 

infrastruktūras attīstības aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000 ietvaros ir 

pabeigti 3 projekti un to pabeigšanas rezultātā ir iegūta rādītāja „Papildu iedzīvotāju skaits, uz 

ko vērsti ūdenssaimniecības projekti” aktuālā vērtība, kas sastāda 21 136 iedzīvotājus jeb tikai 

1.3% no plāna 2013.gadam vai 1.5% no plāna 2009.gadam.  

Vienlaikus atzīmējams arī tas, ka, neskatoties uz salīdzinoši lēnu aktivitāšu īstenošanu 

2010.gada pirmajos 3 ceturkšľos, kas ir lielā mērā saistīts ar tādiem projektu īstenošanu 

kavējošo faktoru iestāšanos kā izmaksu samazināšanos būvniecības tirgū un iepirkumu 

konkursa rezultātā iesniegtās sūdzības, Ministru kabineta ārkārtas sēdē septembra beigās lēma 

par valsts budžeta finansējuma pārdali Vides ministrijas aktivitātēm ar mērķi pilnībā apgūt 

2010. gadā valsts budžetā pieejamo finansējumu ES fondu projektiem. Vides ministrijai vides 

infrastruktūras un ūdensapgādes projektiem papildu resursu piešķiršanas rezultātā Vides 

ministrijas 2010.gada mērķis vides aizsardzības infrastruktūras pasākumam ir pārsniegt par 

4,2 milj. latu jeb 5,8 % no plānotā apjoma. Papildu piešķirtais finansējums galvenokārt 

nodrošina plānoto projektu īstenošanas darbību priekšapmaksu, veicinot Latvijas ekonomikas 

vispārējo atveseļošanos un aktīvāku projektu īstenošanu 2011.gada laikā. 

 „Policentriska attīstība” 

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

pilsētreģionu konkurētspējas, pieejamības un pievilcības faktoru attīstībai saskaľā ar 

integrētām pašvaldību attīstības programmām.  

Prioritātes ietvaros noteiktie finanšu mērķi ir pārsniegti par 4,5% jeb 2,3 milj. latu (no ES 

fondu finansējuma). 

Prioritātes ietvaros līdz 2010.gada 31.decembrim apstiprināti projekti un noslēgti līgumi par 

165,9 milj. latu jeb 73,1% no prioritātei pieejamā publiskā finansējuma un finansējuma 

saľēmējiem ir izmaksāti 100,1 milj. latu jeb 44,1% no prioritātei pieejamā publiskā 

finansējuma.     

Salīdzinot ar datiem uz 2010.gada 3.ceturkšľa beigām prioritātes ietvaros ir vērojams būtisks 

progress apstiprināto projektu (par 28,5%), noslēgto līgumu (par 33,1%) un izmaksātā 

publiskā finansējuma (par 21,4%) apjomā.  

Galvenie projektu īstenošanu kavējošie faktori ir problēmas iepirkumu jomā, detalizētākā  

informācija par neatbilstībām iepirkumu jomā prioritātes ietvaros ir pieejama ziľojuma 9. 

sadaļā par neatbilstībām. Atbildīgajai iestādei nākamajā pārskata periodā jārisina jautājums, 

lai samazinātu neatbilstību veidošanos īpaši pašvaldību, to kapitālsabiedrību projektos. 

Vadošā iestāde izvērtēs situāciju 2011.gada 1.pusē, vai ir jūtami uzlabojumi, ziľos Ministru 

kabinetu. 

Lielākais progress prioritātes līmenī ir vērojams aktivitātē „Nacionālas un reģionālas nozīmes 

attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai”, kuras ietvaros tika 

pabeigti 9 projekti (pārskata periodā tika pabeigti 4 projekti). Līdz 2013.gada beigām ir 

plānots pabeigt vismaz 62 projektus. Pārskata periodā notika projektu 3.atlases kārta, kuras 

ietvaros tika noslēgti līgumi par 19 projektu īstenošanu.  
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Aktivitātē, kas ir vērsta uz Rīgas pilsētas ilgtspējīgu attīstību, pārskata periodā tika noslēgts 

viens līgums un iesniegts vēl viens projekts. 

3.4. Finanšu instrumentu ieviešana 

Eiropas Sociālais fonds 

Ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu tiek sniegts atbalsts uzľēmējdarbības un pašnodarbinātības 

veicināšanai – programmas „Atbalsts uzľēmējdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai” 

ietvaros ar Latvijas Hipotēku un zemes bankas (turpmāk – LHZB) starpniecību potenciālajiem 

komersantiem un pašnodarbinātajiem, kā arī jaundibinātajiem komersantiem tiek sniegts 

komplekss atbalsts konsultāciju, apmācību un finanšu atbalsta veidā.  

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

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

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

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

darbības nodrošināšanai.  

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

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

konsultācijas 1200 potenciālajiem komersantiem, apmācības 900 potenciālajiem 

komersantiem un sniegt finansiālu atbalstu 600 jaunajiem komersantiem. Programma tiek 

īstenota no 21.08.2009. līdz 30.06.2015. 

Līdz 2010.gada 31.decembrim parakstītas vienošanās par dalību programmā 1,2 tūkst. latu 

apmērā, apmācīti vairāk nekā 600 cilvēki un iesniegti 475 biznesa plāni, izsniegti 267 

aizdevumi un 247 granti. Vidējais aizdevuma apjoms ir 14,2 tūkst. latu, kas skaidrojams ar 

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

nodrošinājuma prasību, turklāt jaunie uzľēmēji, uzsākot uzľēmējdarbību, dod priekšroku 

nelieliem aizdevumiem, tādējādi mazinot risku iespējamās neveiksmes gadījumā. 

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

pašnodarbinātības uzsākšanai” ietvaros; LVL” 

 Kopējais 

finansējums 

Apstiprināti projekti Noslēgti līgumi 

Skaits Kopējais 

finansējums 

Skaits Kopējais 

finansējums 

Aizdevumi 16 480 00 267 3 755 375,36 

236 

3 359 496 

Granti 4 360 000 247 1 149 436 1 027 552 

Kopā  20 840 000 514 4 904 811 236 4 387 048 

 

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

aptuveni 75% no plānotā apjoma, šī rādītāja izpildes progress vērtējams pozitīvi, savukārt 

izsniegto aizdevumu un grantu apjoms uz pārskata perioda beigām atpaliek no plānotā – 
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atbalstīto  komersantu skaits sastāda 30,9% no projekta ietvaros plānotā kopējā apjoma. 

LHZB ir veikusi pasākumus, kas veicinātu programmas finansējuma apguvi, piemēram, lai 

stimulētu mikrouzľēmumu iesaistīšanos atbalsta programmā, aizdevumiem līdz 5 000 latiem 

vairs netiek prasīts uzľēmuma līdzfinansējums, kā arī ir paplašināta grantu saľēmēja mērķa 

grupa.  

Lai veicinātu potenciālo atbalsta saľēmēju informēšanu, LHZB organizē publikāciju 

sagatavošanu reģionālajos plašsaziľas līdzekļos, organizē tikšanās ar reģionu plašsaziľas 

līdzekļu pārstāvjiem. Lai mudinātu jauniešus (18-30 gadi) uzsākt komercdarbību, programmas 

ietvaros tiek organizēts konkurss „Lec biznesā”, organizēts arī informēšanas pasākums 

komersantiem, kuru darbības laiks ir 1-3 gadi. 

Kopumā atbalsta programmas ietvaros 28% no sniegtā atbalsta tikuši virzīti ražošanas nozares 

jaunajiem komersantiem, 21% tirdzniecības nozarei, 10% veselības aprūpes jomai 

(zobārstniecība, ārstu privātprakses), 9% ēdināšanas nozarei, 5% pakalpojumiem un 27% 

citām nozarēm.  

Atbalsta saľēmēju sadalījums pa reģioniem ir salīdzinošo vienmērīgs un proporcionāls 

reģionu lielumam, savukārt Rīgas reģionā atbalsta saľēmēju skaits ir lielāks nekā pārējos 

reģionos, kas skaidrojams ar lielāku iedzīvotāju skaitu Rīgas reģionā, līdz ar to lielāku interesi 

no potenciālo komersantu puses par programmas piedāvātajām iespējām.  

Grafiks Nr.9 „Aktivitātes  „Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai” 

ietvaros īstenoto projektu reģionālais sadalījums 

 

Eiropas Reģionālās attīstības fonds 

Finansējuma pieejamības nodrošināšanai uzľēmumiem tika izveidoti sekojoši finanšu 

instrumenti Eiropas Reģionālās attīstības fonda ietvaros: 

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

kapitāla fondos un cita veida finanšu instrumentos” finansējuma pārvaldītājs ir Eiropas 
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Investīciju fonds (turpmāk – EIF). Kopējais instrumentu līmenī piesaistītais ES fondu 

līdzfinansējums ir 58,5 milj. latu,  valsts budžeta līdzfinansējums ir 5,8 milj. latu un 

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

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

pašu kapitāla investīciju veidā.  (skatīt grafiku Nr.10.) 

Līdz 2010.gada 31.decembrim aizdevumu instrumenta ietvaros ir noslēgti trīs līgumi 

par kopējo finansējuma apjomu 978 tūkst. latu, tai skaitā par ES fondu finansējuma 

apjomu 489 tūkst.latu. Savukārt riska kapitāla ietvaros ir noslēgti pieci līgumi par 

kopējo finansējuma apjomu 1,4 milj. latu, tai skaitā par ES fondu finansējuma apjomu 

1,0 milj. latu. Kopējais finanšu instrumentu investīciju apjoms jau veikts 2,0 milj. latu 

apjomā, tai skaitā 1,2 milj. latu no ES fonda finansējuma apjoma. 

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

finansējuma iepludināšanu ekonomikā, kā arī rada risku neapgūt Ieguldījuma fondam 

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

Eiropas Investīciju fonda darba rezultātiem, par ko arī informēta ES fondu uzraudzības 

komiteja š.g. 24.novembrī. 

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

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

instrumentos” ietvaros; milj. LVL” 

 

2) „Garantijas komersantu konkurētspējas uzlabošanai” finanšu instrumenta ietvaros 

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

finanšu starpinstitūciju līdzfinansējumu), tai skaitā 53,5 milj. latu ES fondu finansējuma. 

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

ietvaros vairumā garantiju tiek izsniegtas komersantiem, kuri darbojas ražošanas 

sektorā. Līdz 2010.gada 31.decembrim ir apstiprināti 765 projekti par 83,7 milj. latu 

kopējā finansējuma un noslēgti 468 līgumi par 66,4 milj. latu kopējā finansējuma. 
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b) Eksporta garantijas programma uzsākta 2009.gada 1.jūnijā un tās mērķis ir atbalstīt 

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

nodrošinājumu eksporta darījuma finansējuma saľemšanai. Līdz 2010.gada 

31.decembrim ir apstiprināti 68 projekti par 3,5 milj. latu kopējā finansējuma un 

noslēgti 50 līgumi par 2,5 milj. latu kopējā finansējuma.  

Sīkāku informāciju par finansējuma apguvi skatīt tabulā Nr.2. 

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

uzlabošanai” ietvaros; LVL” 

 Kopējais 

finansējums 

(ES fondu 

finansējums) 

Apstiprināti projekti 

(ieskaitot finanšu 

starpinst. līdzfin.) 

Noslēgti līgumi (ieskaitot 

finanšu starpinst. līdzfin.) 

Skaits Kopējais 

finansējums  

Skaits Kopējais 

finansējums  

Konkurētspējas 

garantijas 
40 544 547 765 83 701 038 468 66 426 154 

Eksporta 

garantijas 
20 000 000 68 3 539 612 50 2 522 681 

 

3) „Aizdevumi komersantu konkurētspējas uzlabošanai” nodrošina aizdevumu izsniegšanu 

komersantiem. Līdz 2010.gada 31.decembrim ir noslēgti 32 aizdevumu līgumi par kopējo ES 

fondu finansējuma apjomu 20,1 milj. latu. 

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

uzlabošanai” ietvaros; LVL” 

 ES fondu 

finansējums 

Apstiprināti  

projekti 

Noslēgti līgumi 

Skaits ES fondu 

finansējums 

Skaits ES fondu 

finansējum

s 

Aizdevumi 38 399 336 49 38 377 009 32 20 074 541 

 

3.5. Lielo projektu īstenošana 

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

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

normatīvajos aktos, gan nacionālajos plānošanas dokumentos, atsevišķu lielo projektu 

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

projekti.  

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

projektu iesniegumus. 2010.gada 30.decembrī Finanšu ministrija ir nosūtījusi EK izstrādāto 

Rīgas un Pierīgas mobilitātes plānu, kas paredz izvērstu maģistrālo ielu tīkla veidošanu un 
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sabiedriskā transporta sistēmas optimizāciju un pilnveidošanu. Rīgas un Pierīgas mobilitātes 

plāns nodrošinās lielo projektu „Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu 

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

iesniegumu  uzsākšanas izvērtēšanu Eiropas Komisijā, jo minēto projektu īstenošana ir cieši 

saistīta ar Rīgas pilsētas infrastruktūras attīstības koncepciju tuvākajā nākotnē. 

Līdz šim EK bija apstiprinājusi 3 projektus no 7 iesniegtajiem, taču 2010.gada 20.decembrī 

EK tika apstiprināts arī Eiropas Reģionālās attīstības fonda vides nozares lielais projekts 

„Vēsturiski piesārľoto vietu „Inčukalna sērskābā gudrona dīķi” sanācijas darbi”. Projekta 

īstenošanas rezultātā no vēsturiskā piesārľojuma tiks attīrīta 0.025 km² piesārľotās vietas 

platība un novērsta turpmāka piesārľojuma izplatīšanās apkārtesošajā teritorijā. 

Lai nodrošinātu savlaicīgu pieejamā Kohēzijas fonda un Eiropas Reģionālās attīstības fonda 

finansējuma apguvi 2007.-2013.gada plānošanas perioda lielajos projektos, vadošā iestāde 

sadarbībā ar atbildīgajām iestādēm ir sagatavojusi lielo projektu apguves mērķi sadalījumā pa 

gadiem līdz 2015.gadam, kā arī 2011.gadā sadalījumā pa ceturkšľiem. Attiecīgi katra 

ceturkšľa beigās  tiks vērtēts, vai izvirzītie apguves mērķi ir sasniegti un vai projektu ietvaros 

ir veikti maksājumi atbilstoši plānotajam. Lielo projektu apguves mērķis ir apstiprināts 

2010.gada 24.novembra 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu uzraudzības komitejas 

sēdē. 

2011.gada 1.ceturksnī SM lielo projektu ietvaros jāveic maksājumi 10,7 milj. latu apmērā, kas 

ir 17,5% no Kohēzijas fonda apgūstamā finansējuma 2011.gadā satiksmes nozares lielajos 

projektos. Vides nozares lielajam projektam 2011.gada 1.ceturksnī maksājumus veikt nav 

plānots, taču kopā 2011.gadā šī projekta ietvaros plānots apgūt 4,7 milj. latu. Sīkāk par 

lielajos projektos apgūstamo finansējumu skatīt pielikumā Nr.4 „Lielo projektu KF/ERAF 

finansējuma apguves mērķis (2007-2013)”. 

Lai nodrošinātu savlaicīgu projektu uzsākšanu, visos 7 projektos ir izsludinātas iepirkumu 

procedūras. Lielākā daļa no iepirkumu līgumiem tika noslēgta līdz 2010.gada beigām, taču 

iepirkumu līgumu slēgšana turpināsies arī 2011.gadā. Jāpiebilst, ka iepirkumu procedūru 

norise bieži vien ieilgst Iepirkumu uzraudzības birojā iesniegto sūdzību dēļ. Savukārt 

projektos „Autoceļa E 22 posma Ludza – Terehova būvniecība” un „Autoceļa E 22 posma 

Rīga (Tīnūži) – Koknese būvniecība” ir noslēgti visi plānotie būvdarbu līgumi, līdz ar to 

norisinās fiziskie būvniecības darbi projektu īstenošanas vietās. Šo divu projektu ietvaros 

atsevišķu ceļu posmu rekonstrukcija ir pabeigta, kā rezultātā jau ir izbūvēti/rekonstruēti 23,5 

km autoceļa.  

Lielo projektu ietvaros līdz 2010.gada 31.decembrim ir apstiprināti maksājumi 60,6 milj. latu 

apmērā, kas ir 11% no kopējām plānotajām projektu attiecināmajām izmaksām. 

3.6. Tehniskās palīdzības aktivitāšu īstenošana 

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

plānotais finansējums bija 9,6 milj
1
. lati. No 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 

                                                 
1
 Saskaľā ar visām 2010.gadā veiktajām valsts budžeta finansējuma pārdalēm. 
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31.decembrim ES fondu tehniskās palīdzības finansējuma izpilde valsts budžetā bija 9,2 milj. 

lati, jeb 95,5% no 2010.gada valsts budžeta plāna. Savukārt kopējās atmaksas valsts 

pamatbudžetā par izdevumiem, kas veikti laika posmā no 2008.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 

31.decembrim ir 16,9 milj. latu apmērā, kas ir 37,1% no kopējā 1.kārtas ES fondu tehniskās 

palīdzības projektiem apstiprinātā finansējuma. Savukārt neatbilstoši veiktās izmaksas visu 

ES fondu tehniskās palīdzības projektu ietvaros laika posmā no 2008.gada 1.janvāra līdz 

2010.gada 31.decembrim ir 220 765 latus.    

 

Ľemot vērā Centrālās finanšu un līgumu aģentūras sniegto informāciju, visu ES fondu 

tehniskās palīdzības projektu ietvaros ir sasniegti šādi rezultatīvie rādītāji: 

 

Rezultatīvais rādītājs Skaits 

TP finansēti darbinieki (vidēji) 469 

Iekārtotas darba vietas 285 

Komandējumi un apmācības 922 

Noorganizēti semināri 1192 

Dalībnieku skaits semināros 33 948 

Izvērtēti projektu pieteikumi (tajā skaitā ārējo ekspertu izvērtētie 

projekti 5 556 

Darbiniekuveiktās pārbaudes projektu īstenošanas vietās (PPĪV) 1568 

ārējo ekspertu veiktās PPĪV 9 

Izstrādātas stratēģijas, vadlīnijas un tamlīdzīgi dokumenti 

149 

ārējo ekspertu izstrādāti dokumenti 13 

Informācijas un publicitātes pasākumi 1 086 

 

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

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

apdrošināšanas obligātās iemaksas), kas ir aptuveni 70% no kopējā finansējuma izlietojuma 

un  „pakalpojumi”, kas ir aptuveni 15% no kopējā finansējuma izlietojuma. Pārējās izdevumu 

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

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

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

pētījumi” (dažāda veida izvērtējumi un pētījumi, kas saistīti ar ES fondu ieviešanu Latvijā) kā 

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

ekonomiskās klasifikācijas kodā 5000, ES fondu vadības informācijas sistēmas attīstība un 

sasaiste ar citām informācijas sistēmām, dalība citu institūciju organizētajos semināros, 

apmācībās, konferencēs) veiktie izdevumi ir sadalījušies vienmērīgi robežās 2% - 4% no 

kopējā finansējuma izlietojuma. 
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Pamatojoties uz veiktajiem grozījumiem Ministru kabineta  noteikumos
2
 2010.gada 

15.decembrī tika apstiprināts Iepirkumu uzraudzības biroja (turpmāk – IUB) tehniskās 

palīdzības projekts. IUB projekta ietvaros tiek atbalstīta ES fondu projektu iepirkumu 

pirmspārbaužu apjoma palielināšana un atzinumu sniegšana par ES fondu projektu iepirkuma 

procedūrām. Šos pienākumus veiks 8 ierēdľi, kuru atalgojums paredzēts no IUB projekta 

līdzekļiem. Projekts paredz, ka tiks paaugstināts ES fondu vadībā iesaistīto institūciju un 

 finansējuma saľēmēju zināšanu līmenis par iepirkuma procedūru veikšanu ES fondu projektu 

ietvaros, kā arī nodrošināta IUB Kontroles reģistra sasaite ar ES fondu vadības informācijas 

sistēmu. Kopējās projekta attiecināmās izmaksas paredzētas 180 000 latu apmērā.  

2010.gada maksājumu mērķis ES fondu tehniskās palīdzības prioritāšu ietvaros ir sasniegts 

pilnībā – 1.6.pripritātē 100,5%, 2.4.pripritātē  100,5%, 3.7.pripritātē 99,5% un 3.8.prioritātē 

99,5%.   

Saskaľā ar Likumu par valsts budžetu 2011.gadam ES fondu tehniskās palīdzības projektiem 

plānotais finansējums ir plānots 16,5 milj. lati. 

                                                 

2
 Ministru kabineta 2010.gada 21.septembra noteikumi Nr.900 „Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 

18.decembra noteikumos Nr.918 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 

papildinājuma 1.6.1.1.aktivitāti „Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana”, darbības programmas 

„Uzľēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.4.1.1.aktivitāti „Programmas vadības un atbalsta funkciju 

nodrošināšana”, darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.7.1.1.aktivitāti 

„Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana” un 3.8.1.1.aktivitāti „Programmas vadības un atbalsta 

funkciju nodrošināšana”””. 
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4. ES fondu apguves salīdzinājums starp jaunajām ES 

dalībvalstīm  

Veicot operatīvu un efektīvu ES fondu līdzekļu apguvi, Latvija salīdzinoši ar pārējām 

jaunajām ES dalībvalstīm ierindojusies 4.vietā pēc EK veiktajiem maksājumiem (skatīt 

grafiku Nr.11). 

Salīdzinot apguvi fondu griezumā, Latvija atrodas pirmajā vietā pēc EK veiktajiem 

maksājumiem Eiropas Sociālā fonda ietvaros. 

Grafiks Nr.11 „EK veiktie maksājumi (% pret ES fondu finansējumu) jaunajām ES 

dalībvalstu 2007-2013.gada plānošanas periodā uz 31.12.2010.” 

 

Pārskata periodā līdz 2010.gada 31.decembrim Baltijas valstu ES fondu apguves rezultāti ir 

savstarpēji līdzīgi, taču Latvija sasniegusi visaugstākos rezultātus noslēgto līgumu apjoma 

ziľā, kā arī nedaudz apsteidz Igauniju un Lietuvu ar veikto maksājumu finansējuma 

saľēmējam apjomu (skatīt grafiku Nr.12). 
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Grafiks Nr.12 „Baltijas valstu ES fondu apguves salīdzinājums 2007-2013.gada plānošanas 

periodā uz 31.12.2010.” 

 

Arī starp Baltijas valstīm Latvija vislabāk ir apguvusi ES fondu finansējumu, apsteidzot 

kaimiľvalstis divos rādītājos – noslēgtie līgumi un veiktie maksājumi finansējuma 

saľēmējam. 
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5. 2004.-2006.gada plānošanas perioda Kohēzijas 

fonda apguve   

Kohēzijas fonda finanšu apguve 

2000.-2006.plānošanas periodā kopumā tika apstiprināti 46 liela mēroga projekti par kopējo 

Kohēzijas fonda finansējumu 499,5 milj. latu apmērā, kuru īstenošana norisinājās laika 

periodā no 2000.-2010.gada 31.decembrim.  

No 46 apstiprinātajiem projektiem 34 tika īstenoti vides nozarē, 24 satiksmes nozarē un 2 

projektus īstenoja Finanšu ministrijas kā tehniskās palīdzības projektus ieviešanas sistēmas 

administratīvās kapacitātes nodrošināšanai. Līdz 2010.gada 31.decembrim darbi pabeigti 45
3
 

no 46 apstiprinātajiem projektiem, kā arī veikti visi attiecināmie izdevumi projektu ietvaros 

361,1 milj. latu vides nozarē, 428,2 milj. latu satiksmes nozarē un 2,4 milj. latu apmērā 

Finanšu ministrijas tehniskās palīdzības projektā. 

Līdz 2010.gada 30.decembrim finansējuma saľēmējiem ir izmaksāti 399,7 milj. latu jeb 80% 

no Kohēzijas fonda finansējuma. EK deklarēti 419,2 milj. latu jeb 83,9% no Kohēzijas fonda 

finansējuma. No EK saľemti 403,4 milj. latu jeb 80,8% no Kohēzijas fonda finansējuma. 

(skatīt grafiku Nr.13) 2011.gadā EK noslēguma maksājumos plānots pieprasīt 59,1 milj. latu 

jeb 11,8% no Kohēzijas fonda finansējuma. Pilnu finanšu plūsmu skatīt pielikumā Nr.6 

„2004.-2006.gada plānošanas perioda Kohēzijas fonda apguve (pilnā finanšu plūsma) līdz 

31.12.2010.” 

Attiecīgi pēc visu pieprasīto maksājumu saľemšanas no Eiropas Komisijas, plānots, ka 

Kohēzijas fonda līdzekļu apguve būs nodrošināta 475,2 milj. latu apmērā jeb 95,1% no kopējā 

pieejamā piešķīruma plānošanas perioda ietvaros (atskaitot projekta Nr.2005/LV/16/C/PE/001 

„Ventspils siltumapgādes sistēmas attīstība” paredzētos Kohēzijas fonda līdzekļus, jo tā 

īstenošana tika pārtraukta). Jāatzīmē, ka iepriekšminētais apjoms var samazināties, ja, 

izvērtējot Kohēzijas fonda projektu noslēguma dokumentus gan Latvijas, gan EK auditori 

konstatē neatbilstoši veiktos izdevumus, kā arī, ja EK dienesti piemēro atsevišķu vides 

nozares projektu ietvaros ierosinātās finanšu korekcijas.  

 

 

 

 

                                                 
3
Saskaľā ar 2010.gada 26.oktobrī MK izskatīto FM informatīvo ziľojumu „Par 2004.-2006.gada plānošanas 

perioda Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta Nr.2005/LV/16/CPE/001 „Ventspils siltumapgādes 

sistēmas attīstība” īstenošanas pārtraukšanu” projekta Nr.2005/LV/16/C/PE/001 „Ventspils siltumapgādes 

sistēmas attīstība” īstenošana tika pārtraukta, kā rezultātā netika izmantoti KF finansējums 24,3 milj. latu jeb 

4,8% no kopējā plānošanas perioda piešķīruma. Sīkāku informāciju par projekta pārtraukšanas iemesliem skatīt 

iepriekšminētajā informatīvajā ziľojumā. 
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Grafiks Nr.13 „2004.-2006.gada plānošanas perioda Kohēzijas fonda apguve (pilnā finanšu 

plūsma) līdz pārskata perioda beigām uz 31.12.2010.; milj. LVL, % no uzņemtajām 

saistībām”  

 

No 45 pabeigtajiem projektiem, 28 noslēguma dokumenti izvērtēšanai ir iesniegti EK. EK 

noslēguma dokumentus ir apstiprinājusi 19 projektiem, tas nozīmē, ka šajos projektos no EK 

ir saľemti arī projektu noslēguma maksājumi. Savukārt pārējo 9 projektu noslēguma 

dokumentu izvērtēšana EK turpinās.  

Atlikušo 16 projektu (7 satiksmes nozares un 8 vides nozares un vienu Finanšu ministrijas 

tehniskās palīdzības) noslēguma dokumentus Latvijas atbildīgajām iestādēm jāsagatavo un 

EK jānosūta līdz 2011.gada 30.jūnijam, izľemot projektu Nr.2001/LV/16/P/PT/007 „Vilcienu 

kustības vadības sistēmas modernizācija (Latvijas Austrumu-Rietumu dzelzceļa koridors)”.
4
 

Kohēzijas fonda projektos sasniegtie rādītāji un rezultāti 

Ľemot vērā, ka plānošanas perioda ietvaros Kohēzijas fonda projektu īstenošana ir beigusies, 

tika veikts izvērtējums par projektos sasniegtajiem rezultātiem un noteikti to 

sociālekonomiskie ieguvumi. Tāpat tika arī sniegti secinājumi par Kohēzijas fonda projektu 

īstenošanas rezultativitāti un, balstoties uz secinājumiem, izteiktas saistošas rekomendācijas 

turpmākam efektīvākam ES Kohēzijas fonda finansējuma ieguldījumam tautsaimniecības 

attīstībā.  

 

Izvērtējuma rezultāti tika prezentēti 2010.gada 25.novembrī konferencē „Kohēzijas fonda 10 

gadu ieguldījumi Latvijā”, kurā piedalījās Eiropas Komisija, kā arī Lietuvas un Igaunijas 

pārstāvji, lai dalītos pieredzē par Kohēzijas fonda projektu īstenošanu savās dalībvalstīs. 

Konferences laikā tika secināts, ka galvenie problēmjautājumi, kuri visām dalībvalstīm ir 

līdzīgi, saistīti ar iepirkumiem – kvalitatīvu iepirkuma dokumentācijas sagatavošanu un 

pareizu iepirkuma normu piemērošanu, rūpīgu projektu laika grafiku, dokumentu un izmaksu 

                                                 
4
 Ľemot vērā, ka projektā bija ieilguši fiziskie darbi, projekta ieviesējs VAS „Latvijas Dzelzceļš” līdz 2010.gada 

31.decembrim nepaspēja nodrošināt projekta pilnīgu pabeigšanu (veikt visu uzstādīto vilcienu signalizācijas 

sistēmu testēšanu un akceptēšanu), kā rezultātā projektu nodot ekspluatācijā plānots līdz 2011.gada beigām, 

attiecīgi arī projekta noslēguma dokumentus EK  iesniegt vēlāk – 2012.gadā. 
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plānošanu, un visbeidzot kardinālām izmaiľām makroekonomiskajos apstākļos – projektu 

uzsākšanas laikā norisinājās strauja ekonomiskā izaugsme, savukārt pēc tam tikpat strauja 

ekonomiskā recesija. Ľemot vērā, ka šie projekti tiek īstenoti vairāku desmitu miljonu latu 

apmērā, neprognozētas un straujas izmaiľas makroekonomiskajā situācijā ievērojami aizkavē 

un apgrūtina šādu projektu īstenošanas gaitu, tai skaitā izvirzīto mērķu sasniegšanu. Sīkāk ar 

izvērtējuma rezultātiem „Par ES Kohēzijas fonda 2004.-2006.gada plānošanas periodā 

īstenoto projektu sasniegtajiem rezultātiem un šo projektu sociālekonomisko ieguvumu 

ietekmes noteikšanu” un konferences materiāliem iespējams iepazīties mājas lapā: 

www.esfondi.lv sadaļās „ES fondu izvērtēšana” un „2004.-2006.gads”.   

 

Lai nodrošinātu izvirzīto mērķu sasniegšanu, projektu ietvaros tika definēti konkrēti fiziskie 

rādītāji. Lai gan katram projektam fiziskie radītāji ir individuāli, tomēr sadalījumā pa 

sektoriem, iespējams kvantificēt kopējus projektu īstenošanas rezultātā sasniegtos fiziskos 

rādītājus. Kopumā visos projektos izvirzītie pamatmērķi ir sasniegti, attiecīgi nodrošinot 

vairākumā gadījumu fizisko rādītāju izpildi plānotajos apjomos (novirzes no sākotnēji plānotā 

saskaľā ar EK vadlīnijām drīkst būt 10% robežās).  

Vides nozarē sasniegti šādi rādītāji: 

 

1. Ūdenssaimniecības attīstības infrastruktūras projektos: 

 izbūvēti ūdensvada tīkli 331.85 km garumā;  

 izbūvēti kanalizācijas tīkli 441.74 km garumā;  

 izbūvētas 15 jaunas un rekonstruētas 7 esošās ūdens atdzelžošanas stacijas;  

 izbūvētas 7 jaunas un rekonstruētas 13 esošās notekūdeľu attīrīšanas 

iekārtas;  

 ~ 50,5% (projektu rezultātā pieaugums par 42,2%) Latvijas iedzīvotāju ir 

pieejami normatīvo aktu prasībām atbilstoši notekūdeľu savākšanas un 

attīrīšanas pakalpojumi;  

 ~56,4% (projektu rezultātā pieaugums par 12,2%) Latvijas iedzīvotāju 

nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstoši ūdensapgādes pakalpojumi; 

 palielinājās par ~280 tūkst. iedzīvotāju skaits, kuriem tiek nodrošināta 

kvalitatīva dzeramā ūdens piegāde;  

 palielinājās par ~970 tūkst. iedzīvotāju skaits, kuriem nodrošināta prasībām 

atbilstoša notekūdeľu savākšanas un attīrīšanas pakalpojumu pieejamība; 

 tika samazināti ūdens zudumi ūdensapgādes tīklos, kā arī reducēti 

piesārľojuma riski, kas radās novecojušu ūdensapgādes un kanalizācijas 

tīklu ekspluatācijas rezultātā; 

 projektu realizācija uzlaboja ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitāti, 

nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi un ūdens un energoresursu racionālāku 

izmantošanu. 

 

2. Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projektos:  

 uzbūvēti 9 poligoni un rekultivētas 228 izgāztuves (40,64 % no kopējo 

izgāztuvju skaita valstī) ar kopējo platību 304,83 ha; 
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 samazināta esošo izgāztuvju negatīvā ietekme uz vidi;  

 palielināta atkritumu otrreizējā pārstrāde un to otrreizēja izmantošana;  

 izveidots ES un Latvijas Republikas likumdošanas normām atbilstošs, 

cilvēku veselībai un videi drošs bīstamo atkritumu apglabāšanas poligons, 

kas ļaus līdz minimumam samazināt bīstamo atkritumu nelabvēlīgo 

ietekmi uz vidi;  

 izveidoti 794 dalīto atkritumu punkti;  

 uzlabota iedzīvotāju dzīves kvalitāte.  

 

Satiksmes nozarē sasniegti šādi rādītāji: 

1. Autoceļu tīkla uzlabojumu projektos: 

 rekonstruēts VIA Baltica autoceļš 95,66 km  kopgarumā (t.sk. lidostas 

pievedceļš 4,5 km); 

 izbūvēts VIA Baltica autoceļš 19,52 km kopgarumā (Saulkrastu 

apvedceļš); 

 rekonstruēts E22-A12 ceļa posms Jēkabpils-Varakļāni 48 km garumā; 

 nodrošināta autoceļu nestspēja atbilstoši Eiropas standartiem un normām; 

 samazinātas transporta ekspluatācijas izmaksas un ceļā pavadītais laiks; 

 samazinātas ceļu un transporta būvju uzturēšanas izmaksas; 

 uzlabota satiksmes drošība un samazināts satiksmes negadījumu skaits. 

 

2. Dzelzceļa transporta infrastruktūras attīstības projektos: 

 rekonstruēts dzelzceļa  Austrumu – Rietumu koridorā  260 km kopgarumā; 

 izbūvēts Rēzekne II pieľemšanas parks (6 pieľemšanas un nosūtīšanas 

sliežu ceļi 8,9 km kopgarumā, t.sk. 780 sliežu pārmiju pārvadu nomaiľa, 

vilcienu kustības vadības un drošības sistēmu (sakarsušo bukšu 

noteikšanas sistēma) modernizācija; 

 palielināts vilcienu braukšanas ātrums un novērstas „sastrēgumvietas”, 

tādejādi palielinot Austrumu – Rietumu dzelzceļa koridora caurlaides 

spēju un kravu apgrozījumu; 

 uzlabota vilcienu satiksmes drošība un samazināta ietekme uz vidi; 

 uzlabots starptautisko kravu pārvadājumu tranzīts Rēzeknē atbilstoši 

mūsdienu prasībām, palielinot šķirotavas maksimālo jaudu un saīsinot 

vilcienu un vagonu stāvēšanas laiku. 

 

3. Lielo ostu infrastruktūras modernizācijas un rekonstrukcijas ietvaros: 

 rekonstruēts ostu pievedceļu kopgarums - dzelzceļš 4,55 km un pievedceļi 

7,1 km, t. sk. izbūvēts viens jauns tilts un rekonstruēti divi tilti, izbūvēts 

jauns prāmju termināls un rekonstruēta viena piestātne (Ventspils un 

Liepājas ostas); 

 palielināta ostu caurlaides un konkurētspēja;  
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 uzlabota esošo ostu teritoriju optimāla izmantošana un nodrošināta jaunu 

teritoriju attīstība, atjaunojot ielas, pievadceļus un tiltus; 

 uzlabots un veicināts transporta plūsmas pieaugums, samazinot satiksmes 

sastrēgumus, kas rodas ar ostas darbību saistīto autopārvadājumu dēļ. 

 

4. Lidostas infrastruktūras attīstības ietvaros: 

 rekonstruēts skrejceļš starptautiskajā lidostā "Rīga”: skrejceļa 

pagarinājums 650 m garumā, 60 m platumā un manevrēšanas ceļi 950 m 

garumā, 44 m platumā (t.sk. apgaismojuma un ūdens novadīšanas sistēmu 

rekonstrukcija); 

 nodrošināta nosēšanās un pacelšanās iespēja smagākiem gaisa kuģiem (ar 

MPS>200t); 

 nodrošināta iespēja nosēsties un pacelties sliktos laika apstākļos, palielinot 

lidojumu drošumu; 

 palielināta lidostas caurlaides spēja. 
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6. Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības 

divpusējā finanšu instrumentu apguve 

6.1. 2004.-2009.gada plānošanas periods 

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu 

instrumenta (turpmāk - EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenti) finansējums 50,5 milj. eiro jeb 

35,5 milj. latu apmērā bija pieejams no 2004.gada 1.maija līdz 2009.gada 30.aprīlim (5 gadu 

saistību periods), paredzot iespēju īstenot projektus un līdz ar to arī apgūt piešķirto 

finansējumu līdz 2011.gada 30.aprīlim. Lai gan līdz 2009.gada 30.aprīlim Granta līgumi bija 

noslēgti 100% apmērā no pieejamā granta, tomēr līdz 2010.gada 3.ceturkšľa beigām Granta 

līgumu summa ir samazinājusies līdz 99,5% no pieejamā granta, jo vienā projektā 

donorvalstis piemēroja finanšu korekciju par iepirkumu procedūru pārkāpšanu, savukārt viens 

no finansējuma saľēmējiem 2009.gada 10.decembrī atteicās ieviest apstiprināto projektu. 

Tomēr šo finansējumu vairs nebija iespējams izmantot citiem projektiem, jo saskaľā ar 

donorvalstu nosacījumiem visas pārdales starp projektiem bija veicamas līdz 2008.gada 

31.oktobrim. 

Tiek ieviestas šādas aktivitātes: 

 66 individuālie projekti;  

 6 grantu shēmas (Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un sabiedrības integrācija, 

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

fonds un Īstermiľa ekspertu fonds), no kurām līdz 2010.gada 4.ceturkšľa beigām 3 ir 

pabeigtas un vienai no tām donorvalstis ir jau apstiprinājušas Projekta noslēguma 

pārskatu; 

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

veicināšana (VPP) un Pārrobežu sadarbība). VPP programmas un Vides politikas 

programmas ietvaros apakšprojektu ieviešanas pieļaujamais termiľš pagarināts no 

2010.gada 31.decembra līdz 2011.gada 31.martam. Tā kā maksimāli pieļaujamais 

programmu ieviešanas termiľš ir 2011.gada 30.aprīlis, tad apsaimniekotāji ir 

uzľēmušies risku veikt pagarināto apakšprojektu gala pārskatu apstiprināšanu un 

noslēguma maksājuma izmaksāšanu 1 mēneša laikā no to pabeigšanas. 

Līdz 2010.gada 4.ceturkšľa beigām atmaksas EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu 

finansējuma saľēmējiem ir 20,5 milj. latu jeb 57,8% no finanšu instrumentu piešķīruma 

(skatīt grafiku Nr.14). Salīdzinoši ar iepriekšējo ceturksni atmaksas palielinājušās par 2 milj. 

latu jeb 5,7%. 
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Grafiks Nr.14 „No donorvalstīm atgūtais EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu finansējums uz 

31.12.2010.salīdzinājumā ar 30.09.2010., milj. LVL” 

 

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

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

donorvalstīm saľemtā informācija par EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu līdzekļu apguvi 

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

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

1.vietu; Slovēnija - 2.vieta; Kipra - 4.vieta), kuras Latviju apsteidz, bija tiesības rīkot tikai 

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

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

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

procedūras un rada dažādus citus sarežģījumus, un palēnina ieviešanas gaitu. Salīdzinājumam 

- Lietuva uz pārskata perioda beigām ieľem tikai 10.vietu apguves rādītājos, savukārt 3.vietā 

ir Čehija. 

Jau šobrīd paredzams, ka EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu finansējums netiks apgūts 

100%, jo divu programmu apsaimniekotāji (LIAA un VARAM) ir informējuši vadošo iestādi 

par ietaupījumiem, kurus ierobežotā laika dēļ, līdz 2011.gada 30.aprīlim,  nebūs iespējams 

vairs apgūt: 

 programmas LV0010 „Vides politikas integrācijas programma Latvijā” ietvaros 

kopējie ietaupījumi veido EUR 469 711 jeb 14% no programmai apstiprinātā EEZ 

finanšu instrumenta granta. Ietaupījumi galvenokārt veidojās, jo viens no 

apstiprinātajiem „Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrāde ar zemu oglekļa emisijas 

tehnoloģiju Daugavpils rajonā” (SIA "Bīstamo atkritumu serviss") 2010.gada 

4.ceturksnī atteicās īstenot apakšprojektu. Savukārt apakšprojektam „Vides 

tehnoloģijas pārnese makulatūras pārstrādes uzņēmumā Valmierā - dažādojot 

uzņēmuma produkciju un samazinot oglekļa emisiju” (SIA „Vekover”), kurā 

2010.gada 22.aprīlī izcēlās ugunsgrēks, donorvalstis 2011.gada janvārī aizliedza veikt 
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atlikušos maksājumus, kā arī neliels ietaupījums ir izveidojies uz apakšprojektu 

noslēguma pārskatu izskatīšanas brīdi. 

 programmas LV0016 „Valsts un privātās partnerības attīstības veicināšana Latvijā” 

ietvaros kopējie ietaupījumi veido EUR 409 674 jeb 23% no programmai apstiprinātā 

Norvēģijas finanšu instrumenta granta. Ietaupījumi veidojās 11 apstiprināto 

apakšprojektu ietvaros uz apakšprojektu noslēguma pārskatu izskatīšanas brīdi. 

Apakšprojektos bija tikai viena aktivitāte - izstrādāt finanšu un ekonomiskos 

pamatojumus vai sagatavot iepirkuma konkursa dokumentāciju, līdz ar to nebija 

iespējams finansējumu novirzīt citām aaktivitātēm. 

Līdz ar to kopējie ietaupījumi EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu apstiprināto programmu 

un grantu shēmu ietvaros, kas netiks apgūti, uz doto brīdi veido EUR 879 385 jeb 1.7% no 

EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu finansējuma. 

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

neatľemama sastāvdaļa, 2010.gada 4.ceturksnī plānotās atmaksas 4,53 milj. latu, faktiskā 

apguve ir 45 %. 4.ceturkšľa izpilde samazinājās, jo atbilstoši donorvalstu nosacījumiem, lai 

tās veiktu atmaksu līdz 2010.gada beigām,  projekta starpposma pārskatus varēja iesniegt tikai 

līdz 2010.gada 10.decembrim. Ľemot vērā donorvalstu saīsināto termiľu, Latvija nacionālajā 

līmenī (CFLA un Valsts kase) nevarēja nodrošināt visu projektu īstenotāju iesniegto projekta 

starpposma pārskatu izskatīšanu, apstiprināšanu un iesniegšanu donorvalstīm.  

2010.gadā kopā no donorvaltīm bija plānots  atgūt  17,14 milj. latu, faktiskā apguve ir 12,37 

milj. latu jeb 72% (skatīt grafiku Nr.15). 

 

Grafiks Nr.15 „EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu faktiskās atmaksas no donorvalstīm pret 

plānotajām 2010.gada ceturkšņu griezumā; milj. LVL” 

 

2010.gada decembrī noslēdzās 3 no 6 finanšu instrumentu apstiprinātajām grantu shēmām un 

vienai no tām donorvalstis ir jau apstiprinājušas Projekta noslēguma pārskatu.  
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           LV0006 „Projektu sagatavošanas fonda” ietvaros tika apstiprināti 33 apakšprojekti, 

kuru rezultātā 31 projekta iesniegums tika iesniegts otrajā individuālo projektu atklātajā 

konkursā. No minētajiem projektu iesniegumiem individuālo projektu otrajā atklātajā 

konkursā tika apstiprināti 10, kas veidoja 36% no visiem apstiprinātajiem projektiem otrajā 

individuālo projektu atklātajā konkursā. 

 

     LV0011 „Īstermiľa ekspertu fonda” ietvaros valsts un pašvaldību iestāžu, plānošanas 

reģionu un nevalstisko organizāciju īstenotajos apakšprojektos: 

 tika veikti 42 dažāda apjoma pētījumi gan priekšizpētes situācijas apzināšanai, gan 

izstrādāti tehniski ekonomiskie pamatojumi, kā arī veiktas analīzes labās prakses 

pārľemšanai šādās jomās – vides aizsardzība, ilgtspējīga attīstība, Eiropas kultūras 

mantojuma saglabāšana, cilvēkresursu attīstība un izglītība, tieslietas, veselība, 

reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība; 

 noorganizētas 120 darba vizītes Latvijas iestāžu un organizāciju pārstāvjiem uz citām 

EEZ valstīm, kā arī Latvijā tika uzľemtas ārvalstu delegācijas; 

 noorganizēti 245 dažādi pasākumi – apakšprojektu ietvaros veiktā zināšanu un labās 

prakses apmaiľa tika īstenota gan semināru, konferenču, kā arī darba grupu veidā.  

 

LV0061 „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un sabiedrības integrācijas veicināšana” 

ietvaros ar mērķi veicināt sapratni un sadarbību starp dažādu tautību pārstāvjiem Latvijā, tika 

nodrošināta: 

 15 mazākumtautību nevalstiskās organizācijas saľēma atbalstu kapacitātes 

stiprināšanai; 

 12 000 cilvēku apmeklēja 81 kultūras pasākumu un iepazinās ar mazākumtautību 

kultūru Latvijā; 

 tika sniegts atbalsts literāro darbu tulkošanai no mazākumtautību valodām latviešu 

valodā un otrādi; 

 publicēts plašs materiālu klāsts par mazākumtautību kultūru, vēsturi un reliģiju, 10 TV 

raidījumi, 15 radio intervijas, jaunizveidots interneta portāls, informatīvie materiāli un 

raksti un uzľemta dokumentāla filma; 

 873 skolēni no 14 skolām aktīvi sadarbojās, veicinot ārpusskolas pasākumus, veicinot 

sadarbību starp dažādu tautību skolēniem. 

 

Līdz 2010.gada 31.decembrim no 66 individuālajiem projektiem ir noslēgušies 21 un četriem 

no tiem donorvalstis ir jau apstiprinājušas Projekta noslēguma pārskatu. 
 

Prioritātes „Bērni ar īpašām vajadzībām” ietvaros ir noslēgušies 3 individuālie projekti, 

sasniedzot sekojošus rezultātus: 

 stiprināta daudzfunkcionāla atbalsta centra bērniem ar īpašām vajadzībām Jelgavā 

kapacitāte un izstrādāta koncepcija daudzfunkcionāla atbalsta centra bērniem ar 

īpašām vajadzībām izveidei; 

 uzlabotas izglītības, veselības aprūpes un rehabilitācijas iespējas, kā arī uzlaboti 

dzīvošanas apstākļi bērniem ar garīgās veselības traucējumiem Dauguļu speciālajā 

internātpamatskolā; 
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 nodrošināta pieejamība sociālajiem un medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumiem 

bērniem ar īpašām vajadzībām Ventspilī, izveidojot multifunkcionālu atbalsta centru; 

 nodrošinātas informatīvas aktivitātes tolerances veicināšanai pret bērniem invalīdiem 

un bērniem ar īpašām vajadzībām. 
 

Prioritātes „Veselība” ietvaros ir noslēgušies 4 individuālie projekti, sasniedzot sekojošus 

rezultātus: 

 Daugavpils reģionālās slimnīcā ieviesta radioloģijas sistēma, kā arī diagnostikas attēlu 

glabātuves un pacientu un ārstniecības vadības sistēmas, nodrošinot ātrāku vizuālās 

diagnostikas datu apriti; 

 Paula Stradiľa klīniskās universitātes slimnīcas Asinsvadu Ķirurģijas nodaļā ieviesta 

IT sistēma, kas būtiski uzlabos sistēma pacientu slimības vēstures uzglabāšanu, 

pārlūkošanu un analizēšanu; 

 Rīgas Austrumu slimnīcā modernizēta vēža diagnostikas sistēmas un ieviestas 

mūsdienīgas diagnostiskās radioloģijas metodes; 

 nodibināta ambulatorās psihiskās veselības aprūpes nodaļa Daugavpils 

psihoneiroloģiskajā slimnīcā, tādējādi uzlabojot nodaļas infrastruktūru un 

pakalpojumu sniegšanu pacientiem arī ārpus slimnīcas (multidisciplinārās brigādes, 

stacionārs mājās). 

Prioritātes „Cilvēkresursu attīstība un izglītība” ietvaros ir noslēgušies 2 individuālie projekti, 

sasniedzot sekojošus rezultātus: 

 pilnveidots jauno mediju mākslas izglītības piedāvājums Liepājas Universitātē, 

izveidojot doktora studijas programmu un uzlabojot materiāltehnisko un cilvēkresursu 

bāzi; 

 uzlabota izglītības kvalitāte Latvijas vispārizglītojošajās skolās ķīmijas un dabaszinību 

priekšmetos, izveidojot jaunu multimediju mācību materiālu 1.-6. klases dabaszinību 

un 8.-11. klases ķīmijas priekšmetiem. 

Prioritātes „Eiropas kultūras mantojuma saglabāšana” ietvaros ir noslēdzies 1 individuālais 

projekts, sasniedzot sekojošus rezultātus: 

 atjaunota Kuldīgas novada muzeja ēka; 

 atjaunota Kuldīgas novada muzeja palīgēka un tajā ierīkota koka arhitektūras 

restaurēšanas darbnīca, kā arī apmācīti 5 vietējie amatnieki koka arhitektūras 

restaurēšanas darbiem. 
 

Prioritāšu „Vides aizsardzība” un „Ilgtspējīga attīstība” ietvaros ir noslēgušies 4 individuālie 

projekti, sasniedzot sekojošus rezultātus: 

 Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācijas Vides izglītības  un informācijas 

centrā ir uzstādītas iekārtas zemes dzīļu siltuma enerģijas izmantošanai telpu apsildei 

un solārās enerģijas kolektori; 

 stiprināta zivsaimniecības un akvakultūras sektora galveno dalībnieku un pārvaldības 

kapacitāte, izstrādājot iekšējo ūdeľu zvejas un akvakultūras informācijas sistēmu, 

ieviešot akvakultūras pieeju ilgtspējīgai zivju un vēžu resursu pārvaldīšanai mazajos 

ezeros;  



 

FMzino_160211_ES_fondi; Informatīvais ziľojums par ārvalstu finanšu resursu (ES struktūrfondu un Kohēzijas 

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

Latvijas–Šveices sadarbības programmas) apguvi līdz 2010.gada 31.decembrim 

56 

 Pārtikas un veterinārā dienesta Nacionālā diagnostikas centrā (pēc reorganizācijas - 

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā „BIOR”) 

ieviestas dioksīnu noteikšanas analīzes sistēmas un nodrošināta laboratorijas 

darbinieku apmācības; 

 uzstādīts atvērtā kontūra tipa siltumsūknis, kas pilnībā aizvieto esošo dīzeļdegvielas 

katlumāju un turpmāk apkures periodā nodrošinās ar siltumu Salacgrīvas novada 

vidusskolu, bērnudārzu un sporta stadiona tehniskās telpas.  

Prioritātes „Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstīšana” ietvaros ir noslēgušies 3 

individuālie projekti, sasniedzot sekojošus rezultātus: 

 nodrošināta pašvaldību plānošanas un nozaru dokumentu pilnveidošana Kurzemes 

plānošanas reģionā, kā arī izstrādāti reģionālās ietekmes projekti Kurzemes plānošanas 

reģionā; 

 izveidots administratīvās un institucionālās darbības modelis integrētai sabiedriskā 

transporta pakalpojumu sistēmai Kurzemes reģionā, kā arī izveidoti integrēti 

komunālo saimniecību sistēmas modeļi četros Kurzemes rajonos; 

 paaugtināta Kurzeme plānošanas reģiona speciālistu kvalifikācija; 

 izstrādāti instrumenti ilgtspējīgas Zemgales plānošanas reģiona attīstības veicināšanai, 

t.sk. reģiona uzľēmējdarbības attīstībai; 

 izstrādāta integrēta Talsu rajona ūdenssaimniecības vadības sistēma. 

Prioritātes „Tieslietas” ietvaros ir noslēgušies 2 individuālie projekti, sasniedzot sekojošus 

rezultātus: 

 uzlabota Valsts tiesu ekspertīžu biroja kapacitāte, ieviesta kvalitātes nodrošināšanas 

sistēma un iegādātas analītiskās iekārtas, uzlabojot tiesu ekspertīžu nodrošināšanas 

kvalitāti un ātrumu; 

 rekonstruētas ēkas un uzcelta viena juna ēka bijušo ieslodzīto resocializācijai, kā arī 

izstrādātas izglītības programmas bijušajiem ieslodzīto resocializācijai un nodrošināta 

apmacība bijušo ieslodzīto resocializācijai. 

Prioritātes „Šengena” ietvaros ir noslēgušies 2 individuālie projekti, sasniedzot sekojošus 

rezultātus: 

 aprīkotas piecas Latvijas Valsts policijas koledžas reģionālās klases, kuras atrodas 

Daugavpilī, Valmierā, Gulbenē, Liepājā un Rīgas rajonā, tādējādi radot iespējas 

apmācīt Latvijas Valsts policijas darbiniekus, lai sagatavotu tos darba pienākumu 

pildīšanai Valsts policijā, tai skaitā, apmācīt par Šengenas Konvencijas prasībām un 

darbam ar Šengenas Informācijas Sistēmu; 

 nodrošināta Šengenas konvenciju prasību efektīva izpilde, stiprinot LR diplomātisko 

un konsulāro pārstāvniecību informācijas tehnoloģiju infrastruktūru (pārstāvniecības 

tika aprīkotas ar šādām tehniskajām vienībām: uzstādīti nepārtrauktās barošanas bloki, 

elektroniskās glabātuves, iegādāti un uzstādīti tīkla filtri, centrālo tīklu filtri un to 

atjauninājumi, iegādāti un uzstādīti  satelīttelefoni un specializēti portatīvie datori).   
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6.2. 2009.-2014.gada plānošanas periods 

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

sarežģījumi līgumu noslēgšanā starp ES un Norvēģijas Karalisti par Norvēģijas finanšu 

instrumenta 2009.–2014.gada periodam un ES un Īslandi, Lihtenšteinas Firstisti un 

Norvēģijas karalisti par EEZ finanšu instrumenta 2009.–2014.gada periodam. Minēto līgumu 

noslēgšana aizkavējās par gadu un trīs mēnešiem, jo dažām no ES dalībvalstīm bija iebildumi 

par EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu finansējuma sadali starp saľēmējvalstīm. Attiecīgos 

līgumus parakstīja tikai 2010.gada 28.jūlijā.  

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

jāatskaita donorvalstu administratīvās izmaksas un izmaksas, kas paredzētas partnerību 

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

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

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

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

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

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

sadarbības veicināšana. 

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

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

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

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

donorvalstu piedāvātā prioritāšu saraksta. 

Lai sagatavotu Latvijas pozīciju sarunām ar donorvalstīm par saprašanās memorandu 

noslēgšanu, Finanšu ministrija izstrādāja informatīvo ziľojumu „Par Latvijas prioritātēm 

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu 

instrumenta 2009.-2014.gada plānošanas perioda ietvaros”, kurš tika apstiprināts 2010.gada 

1.novembra Ministru kabineta sēdē. Saskaľā ar minēto informatīvo ziľojumu Latvija no savas 

puses ir izvirzījusi sekojošas prioritātes līdzekļu izmantošanā: klimata izmaiľas un 

atjaunojamā enerģija, NVO fonds, kultūras mantojuma aizsardzība, atbalsts zaļākai 

rūpniecībai – Viedo tehnoloģiju fonds, bilaterālās pētniecības programma, tieslietas un 

iekšlietas, cienīga darba un trīspusējās sadarbības veicināšana.  

2010.gada 10.novembrī starp donorvalstu un Finanšu ministrijas pārstāvjiem notika sarunas 

par prioritātēm, programmām un to ieviesējiem, lai nodrošinātu saprašanās memorandu 

noslēgšanu. Minētajās sarunās netika panākta vienošanās par konkrētām prioritātēm un to 

ietvaros plānotajām programmām, tādējādi nākošas sarunas ar donorvalstīm ir plānotas 

2011.gada 2.februārī. Ľemot vērā minēto sarunu rezultātu, var plānot, ka saprašanās 

memorandi varētu tik noslēgti 2011.gada 2. vai 3.ceturksnī. 
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7. Latvijas-Šveices sadarbības programmas finanšu 

apguve 

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

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

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

kopumā ir pieejami 56,88 milj. Šveices franku jeb 31,63 milj. latu. Līdz pārskata perioda 

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

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

32,68 milj. Šveices franku jeb  18,17 milj. latu (57,45% no kopējā pieejamā finansējuma), kā 

arī 4 projektu izklāstus par kopējo finansējumu 24,20 milj. Šveices franku jeb 13,46 milj. latu 

(42,55% no kopējā pieejamā finansējuma). Šveices programmas ietvaros projekta izklāsta 

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

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

gala iesnieguma izstrāde. 

Līdz 2010.gada 4.ceturkšľa beigām atmaksas Šveices programmas finansējuma saľēmējiem ir 

3,29 milj. latu (6,04 milj. Šveices franku) jeb 10,63% no Šveices programmas kopējā 

finansējuma (skatīt grafiku Nr.16). Salīdzinoši ar iepriekšējo ceturksni atmaksas palielinājušās 

par 1,71 milj. latu (3,06  milj. Šveices franku) jeb 5 %. 

Grafiks Nr.16 „No Šveices atgūtais Šveices programmas finansējums uz 

31.12.2010.salīdzinājumā ar 30.09.2010., milj. CHF*” 

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

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

apguves rādītāji vēl nav lieli. No donorvalsts saľemtā informācija liecina, ka Latvija ieľem 

1.vietu no 3 Baltijas valstīm Šveices programmas līdzekļu apguves ziľā. 

Līdz 2010.gada 4.ceturkšľa beigām ir noslēgti 6 no 10 paredzētajiem Projektu līgumiem 

Latvijas Republikas un Šveices Konfederācijas starpā. Atlikušos 4 līgumus ir paredzēts 
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noslēgt un uzsākt šādu projektu ieviešanu 2011.gadā: „Vēsturiski piesārľoto vietu sanācija–

Sarkandaugavas teritorijā”, „Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā”  (abu projektu gala 

iesniegumi 2010.gada decembrī iesniegti Šveicei apstiprināšanai), „Atbalsts jaunatnes 

politikas attīstībai attālos vai mazattīstītos Latvijas reģionos”, „Mikrokreditēšanas 

programma” (abu projektu gala iesniegumus 2011.gada 1.ceturksnī plānots iesniegt Šveicei 

apstiprināšanai). „Mikrokreditēšanas programmas” projekta izklāstu Šveice apstiprināja 

2010.gada novembrī. 

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

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

projektā paredzēto 110 autobusu iegādi. 2010.gada 3.ceturksnī tika piegādāti 3 autobusi, 

savukārt 2010.gada 4.ceturksnī ir piegādāti visi atlikušie autobusi, tādējādi 59 pašvaldības ir 

saľēmušas 110 autobusus skolnieku pārvadāšanai. Projekts noslēgsies 2011.gada 2.ceturksnī. 

Projekta „Tiesu modernizācija Latvijā” ietvaros izsludinātais iepirkums „Video konferences 

un ierakstu iekārtu piegāde, uzstādīšana un uzturēšana tiesu un ieslodzījuma vietu 

vajadzībām” noslēdzās bez rezultātiem, jo Iepirkuma uzraudzības birojs atzina iesniegto 

sūdzību par pamatotu un aizliedza projekta ieviesējam slēgt līgumu, līdz ar to ievērojami 

aizkavēsies projekta aktivitāšu īstenošana un naudas līdzekļu savlaicīga apgūšana. Iepirkuma 

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

tiesas zālēs un Augstākā tiesas zālē) un visās ieslodzījuma vietās (12 vietas), kā arī 295 audio 

ierakstu iekārtas, kuras paredzētas visām tiesu sēžu zālēm. Iepirkumu plānots izsludināt 

atkārtoti 2011.gada 1.ceturksnī pēc iepirkuma dokumentācijas precizēšanas un saskaľošanas 

ar Šveici.  

NVO fonda ietvaros 2010.gada novembrī tika apstiprināti 56 no 110 iesniegtajiem projektiem. 

Līdz 2010.gada beigām ir noslēgti visi apakšprojektu īstenošanas līgumi kopsummā par 2,08 

milj. latu t.sk. Šveices programmas grants 1,91 milj. latu. Apakšprojektu ieviešanu plānots 

uzsākt ar 2011.gadu. Apakšprojektu īstenošanā tiks iesaistīti 15 partneri no Šveices, un lielākā 

daļa projektu tiks īstenoti sadarbībā ar pašvaldībām, valsts un citām nevalstiskā sektora 

organizācijām. 

Stipendiju fonda ietvaros 2010.gada 1.novembrī noslēdzās pirmais stipendiju konkurss 

doktorantiem un jaunajiem zinātniekiem. Tika iesniegti 5 pieteikumi. Pēc administratīvās 

vērtēšanas tie tika atzīti par atbilstošiem un ir nodoti tālākajai vērtēšanai. Lēmumu par 

projektu apstiprināšanu vai noraidīšanu plānots pieľemt 2011.gada 1.ceturkšľa beigās  

Stipendiju fonda vadības komitejas laikā Šveicē. 

Pamatojoties uz finansējumu saľēmēju projektu ietvaros 2010.gada budžetā plānotajiem 

maksājumiem (Šveices programmas finansējums un nacionālais līdzfinansējums) līdz 

2010.gada 31.decembrim bija plānots  iztērēt 10,42 milj. latu. Gan 2010.gada 4.ceturksnī, gan 

2010.gadā kopā kumulatīvā izpilde gandrīz atbilst plānotajam  - 99,6% (skatīt grafiku Nr.17). 
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Grafiks Nr.17 „Šveices programmas faktiskā apguve pret plānoto 2010.gada ceturkšņu 

griezumā (kumulatīvie dati); milj. LVL” 

 



 

FMzino_160211_ES_fondi; Informatīvais ziľojums par ārvalstu finanšu resursu (ES struktūrfondu un Kohēzijas 

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

Latvijas–Šveices sadarbības programmas) apguvi līdz 2010.gada 31.decembrim 

61 

8. Neatbilstoši veikti izdevumi ES fondu projektu 

ietvaros 

Kopējā kumulatīvā konstatēto neatbilstību un neattiecināmo izdevumu summa atbildīgo 

ministriju griezumā ir atspoguļota šī ziľojuma pielikumā Nr.8 „Informācija par 

neatbilstoši veiktiem izdevumiem un atgūtiem neatbilstoši veiktiem izdevumiem uz 

31.12.2010, latos (neieskaitot maksātnespējas gadījumus)”, savukārt šī ziľojuma 

pielikumā Nr.7 „Tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestādes, atvasinātas publiskas 

personas vai citas valsts iestādes īstenotajos projektos konstatētie neatbilstoši veiktie 

izdevumi pārskata periodā (ceturksnī)” atspoguļota informācija par 2010.gada 4.ceturknī 

konstatētajām neatbilstībām un neattiecināmiem izdevumiem tiešo vai pastarpināto valsts 

pārvaldes iestāžu, atvasināto publisko personu vai citu valsts iestāžu īstenotajos 

projektos.    

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

2007.-2013.gada plānošanas periodā līdz 2010.gada 31.decembrim konstatēto neatbilstoši 

veikto izdevumu kopējā summa ir 3,42 milj. latu jeb 0,33% no kopējā finansējuma 

saľēmējiem izmaksātā publiskā finansējuma. Tas nozīmē, ka šobrīd kopumā Latvijā 

konstatēto ES fondu neatbilstību apjoms pret izmaksāto finansējumu nesasniedz kritisko 2% 

būtiskuma līmeni
5
. 

Pārsvarā neatbilstoši veiktie izdevumi ES fondu projektos rodas dēļ pārkāpumiem iepirkumu 

procedūrās un normatīvajos aktos, dēļ tā, ka finansējuma saľēmēji neveic saimniecisko 

darbību, kā arī dēļ aktivitāšu īstenošanas nosacījumu vai projekta saskaľotajai tāmei 

neatbilstoši veiktiem darbu apjomiem. Lielākā daļa neatbilstoši veikto izdevumi tiek atklāta 

jau projekta ieviešanas laikā un attiecīgās summas tiek ieturētas no kārtējā vai nākošā 

maksājuma finansējuma saľēmējiem.  

Neatbilstoši veikto izdevumu apjomi pēc finansējuma avotiem sadalās šādi: 

- 0,17 milj. latu valsts budžeta finansējums; 

- 3,1 milj. latu ES fondu finansējums; 

- 0,09 milj. latu cits publiskais finansējums. 

Pēc finansējuma saľēmēju veidiem līdz pārskata perioda beigām lielākais neatbilstību apjoms 

pret izmaksāto finansējumu 1,3% apmērā (3,1 milj. latu), ir konstatēts pašvaldību īstenotajos 

projektos. Tas gan nepārsniedz pieļaujamo 2% būtiskuma līmeni, tomēr tas ir krietni augstāks, 

kā citu finansējuma saľēmēju veidu īstenotajos projektos. Attiecīgi finansējuma saľēmēju 

veidam „komersanti” neatbilstību apjoms ir 0,15% apmērā (0.6 milj. lati), savukārt valsts 

iestādēm 0,01% apmērā (0.023 milj. lati). Savukārt Nevalstiskās organizācijām neatbilstoši 

veikto izdevumu apmērs pārskata periodā ir 679.35 LVL. 

                                                 
5
 Komisijas 2006.gada 8.decembra Regulā Nr 1828/2006, kas paredz noteikumus par to, kā īstenot Padomes 

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

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

Eiropas Reģionālās attīstības fondu IV pielikuma 2.punkts 
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Neatbilstoši veiktie izdevumi kopumā atgūti 2,7 milj. latu jeb 81,7% apmērā no neatbilstoši 

veikto izdevumu kopējās summas. No tiem pārskata periodā neatbilstoši veikto izdevumu 

summa ir 0,8 milj. latu, no kuriem jau atgūti 0,25 milj. latu. Atgūšanas procesā no 

finansējuma saľēmējiem vēl ir 0,6 milj. latu. 

Analizējot šī ziľojuma pielikumā Nr.7 pausto informāciju par 2010.gada 4.ceturknī 

konstatētajām neatbilstībām un neattiecināmiem izdevumiem tiešo vai pastarpināto valsts 

pārvaldes iestāžu, atvasināto publisko personu vai citu valsts iestāžu īstenotajos projektos, 

redzams, ka tas kopumā var radīt zaudējumus valsts budžetam 0.703 milj. latu apmērā. Šāda 

neatbilstoši veikto izdevumu summa liecina par nepieciešamību aktualizēt jautājumu par 

ierēdľu un darbinieku disciplināratbildību. 

Līdz šim ES fondu vadībā iesaistītās institūcijas, konstatējot neatbilstoši veiktus izdevumus 

valsts budžeta iestādes īstenotajā projektā vai tās kā ES fondu vadībā iesaistītās institūcijas 

pienākumu izpildē, ārkārtīgi reti ir izvērtējušas šos gadījumus un nepieciešamības gadījumā 

rosinājušas veikt dienesta pārbaudes, neskatoties uz to, ka tiesību akti disciplināratbildību 

jomā ir spēkā jau kopš 1994.gada.  

Lai risinātu problēmu, turpmāk attiecīgajai iestādei būs jāveic dienesta pārbaudi atbilstoši 

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 35.panta pirmajai daļai un pēc dienesta pārbaudes atzinuma 

saľemšanas, ja nepieciešamas, jāierosina disciplinārlieta pret atbildīgajām amatpersonām un 

pārvaldes amatpersonām atbilstoši Valsts civildienesta ierēdľu disciplināratbildības likumam, 

Darba likumam un citiem speciālajiem normatīvajiem aktiem, kuri regulē amatpersonu 

disciplināratbildību.  

Darbības programma „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 

Pārskata periodā darbības programmā „Cilvēkresursi un nodarbinātība” ietvaros konstatētas 

22 neatbilstības valsts pārvaldes iestāžu īstenotajos projektos par kopējo summu 11 tūkst. latu 

(0,05% no projekta ietvaros finansējuma saľēmējiem veiktajiem maksājumiem), tajā skaitā 

Eiropas Sociālā fonda finansējums 9,5 tūkst. latu un valsts budžeta finansējums 1,2 tūkstoši 

latu. Neatbilstoši veikto izdevumu summas ir nelielas, lielākās neatbilstoši veikto izdevumu 

summas ir konstatētas Valsts Izglītības Attīstības aģentūras īstenotajos projektos – 8,7 tūkst. 

latu. 

Kopumā līdz 2010.gada 31.decembrim neatbilstoši veikti izdevumi ir 134,0 tūkst. latu apmērā 

jeb 0,08% no kopējā finansējuma saľēmējiem izmaksātā finansējuma. Lielākās neatbilstoši 

veikto izdevumu summas konstatētas: 

1. Labklājības ministrijas pārziľā esošajās aktivitātēs – 70 tūkst. latu, tehniskās palīdzības 

aktivitātēs – 34,4 tūkst. latu;  

2. Ekonomikas ministrijas pārziľā esošajās aktivitātēs –19,2 tūkst. latu.  

Līdz 2010.gada 31.decembrim atgūti (ieturot no kārtējā vai nākamā maksājuma finansējuma 

saľēmējam) 109,6 tūkst. latu jeb 81,82% no kopējās neatbilstoši veikto izdevumu summas. 

Pārskata periodā darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” tikai vienā projektā 

konstatētā neatbilstoši veikto izdevumu summa pārsniedz 2% būtiskuma līmeni: Nr. 

1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/037 "Profesionālo izglītības programmu īstenošanas kvalitātes 
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uzlabošana Dobeles Amatniecības vidusskolā" pārskata periodā ir konstatēta neatbilstība ar 

kopējo summu 2,2 tūkst. latu jeb 15,56% no projekta ietvaros veiktajiem maksājumiem 

finansējuma saľēmējam.  

Ľemot vērā, ka saskaľā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 740 „Kārtība, kādā ziľo par 

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, 

pieľem lēmumu par piešķirtā finansējuma izlietojumu un atgūst neatbilstošos izdevumus” 

23.pantu Finanšu ministrijai ir jāziľo Ministru kabinetam par neatbilstoši veiktiem 

izdevumiem, kurus nav iespējams ieturēt no kārtējā vai nākamā maksājuma vai norakstīt. 

Attiecīgi informatīvā ziľojuma protoklollēmuma projektā ir iekļauts punkts par Labklājības 

ministrijas pārziľā esošās 1.3.1.3.1. aktivitātes „Darba attiecību un darba drošības normatīvo 

aktu uzraudzības pilnveidošana” Valsts darba inspekcijas īstenotā projekta 

Nr.1DP/1.3.1.3.1/08/IPIA/NVA/001 „Darba tiesisko attiecību un darba drošības sistēmas 

uzraudzības pilnveidošana” neatbilstoši veiktiem izdevumiem 1202,18 latu apmērā. 

Darbības programma „Uzņēmējdarbība un inovācijas”  

Pārskata periodā Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Uzľēmējdarbība 

un inovācijas” ietvaros valsts pārvaldes īstenotajos projektos konstatētas neatbilstības par 

kopējo summu 261,6 latu (0,02% no projekta ietvaros veiktajiem maksājumiem). Neatbilstoši 

veikto izdevumu summas ir nelielas, lielākās neatbilstoši veikto izdevumu summas ir 

konstatētas tehniskās palīdzības projektā NrVSID/TP/CFLA/08/16 "Eiropas Sociālā fonda/ 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda/ Kohēzijas fonda tehniskā palīdzība Kurzemes plānošanas 

reģiona ES struktūrfondu informācijas centra darbības nodrošināšanai" kopumā 251,07 latu.  

Kopumā pārskata periodā Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas 

„Uzľēmējdarbība un inovācijas” ietvaros konstatēti neatbilstoši veikti izdevumi par kopējo 

summu 73 tūkst. latu (0,03% no kopējā finansējuma saľēmējiem izmaksātā publiskā 

finansējuma). Neatbilstoši veikto izdevumu summu pārskata periodā veido: 

1.  Ekonomikas ministrijas pārziľā esošās aktivitātes 73 tūkst. latu jeb 0,04% no  

finansējuma saľēmējam veiktajiem maksājumiem; 

2.  Finanšu ministrijas pārziľā esošās tehniskās palīdzības aktivitātēs 0,007 % no 

pārskata periodā neatbilstoši veiktajiem izdevumiem.  

Līdz 2010.gada 31.decembrim konstatēto neatbilstoši veikto izdevumu summa ir 0,37 milj. 

latu (0,17% no kopējā finansējuma saľēmējiem izmaksātā publiskā finansējuma), un no tiem 

lielākā daļa jeb 96% sastāda Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums. Neatbilstoši 

veiktie izdevumi radušies galvenokārt Ekonomikas ministrijas aktivitāšu projektos, un 

galvenais neatbilstību rašanās iemesls ir tas, ka finansējuma saľēmējs neveic saimniecisko 

darbību. No kopējās neatbilstoši veikto izdevumu summas 0,25 milj. latu jeb 68,85% ir atgūti, 

veicot ieturējumus no kārtējiem maksājumu pieprasījumiem projektos. 

Darbības programma „Infrastruktūra un pakalpojumi” 

Pārskata periodā darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” ietvaros valsts 

pārvaldes iestāžu īstenotajos projektos konstatētas neatbilstības par kopējo summu 0,6 tūkst. 

latu vai 4.2% no projekta ietvaros finansējuma saľēmējiem veiktajiem maksājumiem 

(detalizēta informācija pielikumā Nr.7). 
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Pārskata periodā darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” ietvaros konstatētas 

neatbilstības par kopējo summu 0,67 milj. latu (0,22% no kopējā finansējuma saľēmējiem 

izmaksātā publiskā finansējuma), no kurām vislielākā neatbilstību daļa 0,37 milj. latu apmērā 

konstatēta Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas pārziľā esošajās aktivitātēs 

(detalizēta informācija pielikumā Nr.8 (neieskaitot maksātnespējas gadījumus
6
)). No tām 0,6 

milj. lati jeb 25% no kopējās neatbilstoši veikto izdevumu summas ir valsts budžeta iestāžu – 

Vides ministrijas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras īstenotajos projektos.  

Kopumā no plānošanas perioda sākuma līdz 2010.gada 31.decembrim konstatēto neatbilstoši 

veikto izdevumu summa ir 2,6 milj. latu (0,86% no kopējā finansējuma saľēmējiem 

izmaksātā publiskā finansējuma).  

Pārskata periodā Kohēzijas fonda ietvaros konstatētas vairākas neatbilstības par kopējo 

summu 36,9 tūkst. latu vai 0,01% no kopējā finansējuma saľēmējiem izmaksātā publiskā 

finansējuma (detalizēta informācija pielikumā Nr.8).  

Savukārt kopumā no plānošanas perioda sākuma līdz 2010.gada 31.decembrim konstatēto 

neatbilstoši veikto izdevumu summa ir 107,5 tūkst. latu (0,01% no kopējā publiskā 

finansējuma). No tām 14,6 tūkst. latu ir valsts budžeta iestāžu īstenotajos projektos.  

Tāpat, kā darbības programmā ”Cilvēkresursi un nodarbinātība”, arī darbības programmas 

„Infrastruktūra un pakalpojumi” aktivitātes ietvaros dažos projektos ir identificēti projekti, 

kuros neatbilstoši veikto izdevumu summas pret tajos veiktajiem maksājumiem ir sasniegušas 

un pārsniedz 2% būtiskuma līmeni (skatīt tabulu Nr.4) 

Tabula Nr.4 „Projekti, kuros neatbilstoši veikto izdevumu summas pret tajos veiktajiem 

maksājumiem pārsniedz 2% (EK noteikto) būtiskuma pakāpi” 

Finansējuma saņēmējs/ 

projekta Nr. 
7
 

Projekta ietvaros 

veiktie maksājumi  

no projekta kopējām 

attiecināmajām 

izmaksām (%) 

Neatbilstoši veiktie 

izdevumi no projekta 

ietvaros veiktajiem 

maksājumiem FS (%) 

Riebiľu novada dome/ 

3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/021  

 

65,8 % 11,3% 

Krāslavas novada dome/ 

3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/050 

39.6 % 5,5% 

Valkas novada dome/ 

3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/030 

51,7 % 12,4% 

Medumu pagasta pārvalde/ 67% 5,2% 

                                                 
6
 Maksātnespēju gadījumi netiek uzskatīti par neatbilstību.  

7
 Detalizēta informācija atrodama pielikumā Nr.7 „Tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestādes, atvasinātas 

publiskas personas vai citas iestādes īstenotajos projektos konstatētie neatbilstoši veiktie izdevumi pārskata 

periodā (ceturksnī)”.  
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3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/025 

Vecumnieku novada dome/ 

3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/039 

59,1% 17,4% 

Riebiľu novada dome/ 

3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/024 

82,6% 8,8% 

Saldus novada pašvaldība/ 

3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/013 

85,5% 6,4% 

Krāslavas novada dome/ 

3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/060 

50,6% 7% 

Krāslavas novada dome/ 

3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/060 

57,9% 25% 

PA "Ūdensserviss K"/ 

3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/022 

48,1% 10,2% 

Rēzeknes novada pašvaldības 

Griškānu pagasta pārvalde/ 

3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/092 

57,5% 2% 

Kalkūnes pagasta pārvalde/ 

3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/091 

56% 2,5% 

Jēkabpils pilsētas pašvaldība/ 

3DP/3.1.4.3.0/08/IPIA/VRAA/027 

93,4% 2,3% 

Kuldīgas novada dome/ 

3DP/3.1.4.3.0/08/IPIA/VRAA/025 
98,2% 3,77% 

Kuldīgas novada dome/ 

3DP/3.6.1.1.0/08/IPIA/VRAA/021 
36,3% 62,51% 

 

Tabulā Nr.4 minētie projekti ir uzskatāmi par riskantiem, līdz ar to nepieciešams īpaši 

uzraudzīt projektu norisi. Neatbilstoši veiktie izdevumi pašvaldību īstenotajos projektos 

pārsvarā radušies iepirkumu procedūru pārkāpumu dēļ, kā arī aktivitāšu īstenošanas 

nosacījumu vai projekta saskaľotajai tāmei neatbilstoši veikto faktisko darbu apjomu 

rezultātā. Lai uzlabotu situāciju gan Finanšu ministrija gan Iepirkumu uzraudzības birojs ir 

organizējis dažādus seminārus un apmācības, tomēr vēl joprojām pārkāpumi iepirkumu jomā 

rada lielāko daļu neatbilstības ES fondu projektos. 

Papildus ir ticis konstatēts neatbilstoši veikto izdevumu risks IKT nozarē, ľemot vērā, ka 

projektos ir problēmas ar veikto izmaksu atbilstību finanšu vadības, ekonomiskuma, 

produktivitātes un efektivitātes principiem. Līdz ar to uzskatām, ka MK ir nepieciešams lemt, 

ka  VARAM,  lai nodrošinātu finanšu vadības, ekonomiskuma, produktivitātes un 

efektivitātes principu ievērošanu 3.2.2.1.1.apakšaktivitātē „Informācijas sistēmu un 

elektronisko pakalpojumu attīstība”, līdz 2011.gada 15.martam jāiesniedz Ministru kabinetā 
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grozījumus Ministru kabineta 2008.gada 21.jūlija noteikumos Nr.576 „Noteikumi par 

darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 

3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” 

projektu iesniegumu atlases pirmo kārtu”, Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta 

noteikumos Nr.766 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 

papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu 

attīstība” projektu iesniegumu atlases otro kārtu”, kā arī jāiesniedz Ministru kabineta 

noteikumu projektu par  3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko 

pakalpojumu attīstība” projektu iesniegumu atlases trešo kārtu,  nosakot tajos pakalpojumu un 

piegāžu attiecināmo izmaksu vienību limitus, tai skaitā cilvēkstundu likmes, kā arī 

jānodrošina šo grozījumu piemērošanu  3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un 

elektronisko pakalpojumu attīstība” projektiem, par kuru īstenošanu ir noslēgtas vienošanās. 

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

struktūrfondi 

Pārskata periodā, veicot pēcmaksājuma pārbaudi, Eiropas Reģionālās attīstības fonda ietvaros 

konstatēti neatbilstoši veikti izdevumi divās aktivitātēs. Pārbaudē tika konstatēts, ka projektā 

nenotiek saimnieciskā darbība, līdz ar to izdevumi 0,21 milj. latu apmērā no Eiropas 

Reģionālās attīstības fonda finansējuma uzskatāmi par neatbilstoši veiktiem un vēl nav atgūti. 

Pārskata periodā Eiropas Reģionālās attīstības fonda Ilgtspējīgas attīstības veicināšanas 

pasākuma ietvaros, Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju 

fonda un Zivsaimniecības virzības finanšu instrumenta aktivitātēs atbilstoši Eiropas 

Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmā esošiem datiem 

nav konstatēti jauni neatbilstību gadījumi.   

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

Saskaľā ar 2010.gada 26.oktobrī Ministru kabinetā izskatīto Finanšu ministrijas informatīvo 

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

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

pārtraukšanu” projekta Nr.2005/LV/16/C/PE/001 „Ventspils siltumapgādes sistēmas attīstība” 

īstenošana tika pārtraukta un 2010.gada 4.novembrī vadošā iestāde izdeva lēmumu par 

projekta ietvaros neatbilstoši veikto izdevumu 48 005,21 latu apmērā atgūšanu valsts budžetā. 

2010.gada 22.decembrī finansējuma saľēmējs SIA „Ventspils ENERGO” pilnā apmērā ir 

veicis neatbilstoši veikto Kohēzijas fonda līdzekļu atmaksu valsts budžeta ieľēmumos. 

Attiecīgi 2011.gadā Latvijas iestādēm šo līdzekļu atmaksa tālāk jāveic EK. 

Pārskata periodā citas neatbilstības nav konstatētas. Papildu iepriekšminētajam, līdzekļu 

atmaksa valsts budžeta ieľēmumos par neatbilstoši veikto Kohēzijas fonda līdzekļu 

izlietojumu ir notikusi arī citu šī fonda projektu ietvaros. Kopējais valsts budžetā atgūto 

līdzekļu apjoms – 54 009,44 lati.  
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8.4. EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu ietvaros konstatētās 

neatbilstības un neattiecināmie izdevumi 

2010.gada 4.ceturknī ir konstatētas divas neatbilstības, par kurām donorvalstis ir informētas ar 

ceturkšľa neatbilstību ziľojumiem. Sākot no pirmo projektu īstenošanas uzsākšanu 2007.gada 

janvārī līdz 2010.gada nogalei kopā ir konstatētas četras neatbilstības. 

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Valsts kase 2010.gada 4.ceturknī par neattiecināmiem 

izdevumiem ir atzinušas un samazinājušas projektu starpposma pārskatos iekļautos 

izdevumus kopsumā 259,9 tūkst. latu apmērā jeb 0,74% no EEZ/Norvēģijas finanšu 

instrumentu ietvaros pieejamā kopējā publiskā finansējuma, t.sk.: 

 

Finansējuma 

saľēmējs 

Kumulatīvi no 01.01.2007. līdz 31.12.2010. t. sk., 2010.gada 4.ceturksnī 

Kopsumma Donorvalstugrants 
Nacionālais 

finansējums 
Kopsumma Donorvalstugrants 

Nacionālais 

finansējums 

Tiešās vai 

pastarpinātās 

valsts 

pārvaldes 

iestādes* 

115322,35 97262,15 18060,2 14462,23 11457,67 3004,56 

Atvasinātās 

publiskās 

personas vai 

citas valsts 

iestādes 

140 043,51 107940,82 32102,69 46167,42 29148,01 17019,41 

NVO un 

privātais 

sektors 

4499,07 3920,81 578,26 655,1 556,83 98,27 

 Kopā 259864,93 209123,78 50741,15 61284,75 41162,51 20122,24 

*100% valsts budžeta priekšfinansējums – dotācija 

 

Izdevumi tika atzīti par neattiecināmiem lielākoties šādu iemeslu dēļ: izdevumi ir pretrunā ar 

projektu īstenošanu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, neatbilstošs administratīvo 

izdevumu (t.sk. atalgojumu) aprēķins, finansējuma saľēmēju pieļautās aprēķinu kļūdas, kā arī 

pārkāpumi iepirkumu procedūrās. 

Sākot ar pirmo projektu īstenošanas uzsākšanu 2009.gada janvārī līdz 2010.gada nogalei 

Latvijas un Šveices sadarbības programmas ietvaros neattiecināmie izdevumi un neatbilstības 

nav konstatētas. 

8.5. Informācija par PHARE/Pārejas programmas atmaksām EK  

 

Saskaľā ar Ministru kabineta 2010. gada 18. maija noteikumu  Nr. 464 „Noteikumi par 74. 

resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 

programmā plānoto līdzekļu pārdales kārtību Eiropas Savienības politiku instrumentu un 

pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” (turpmāk 

– MK 2010. gada 18. maija noteikumi Nr. 464) 3.²punktu Finanšu ministrija informē par 
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2010.gada 4.ceturksnī veikto PHARE 2003.gada nacionālās programmas ietvaros neatbilstoši 

veikto izdevumu atmaksu Eiropas Komisijai, kas tika nodrošināta no 74.resora "Gadskārtējā 

valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmas "Nesadalītais 

finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības 

līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" (turpmāk – 80.00.00 programma) līdzekļiem 

l 036 073 latu apmērā. 

Pamatojoties uz 2010.gada 28.jūlijā EK iesniegto neatbilstību ziľojumu par aizdomām par 

krāpšanu PHARE 2003.gada nacionālās programmas projekta „Būvizstrādājumu inovāciju un 

testēšanas centra izveide” ietvaros neatbilstoši veikto izdevumu atmaksu 1 474 200 eiro 

apmērā
8
 (atmaksas termiľš – 2010. gada 30. decembris). 

Neraugoties uz uzsākto tiesvedības procesu pret finansējuma saľēmēju - biedrību „Zinātnes, 

inovāciju un testēšanas centrs” (turpmāk - ZITC) par projekta ietvaros neatbilstoši izlietoto 

līdzekļu piedziľu
9
, EK norādītajā termiľā augšminēto izdevumu atgūšana no ZITC nebija 

iespējama, tāpēc ľemot vērā PHARE 2003.gada nacionālās programmas ietvaros Latvijas 

valsts uzľemtās saistības pret Eiropas Komisiju, lai nepieļautu soda procentu uzrēķinu, 

atmaksu EK bija nepieciešams veikt no valsts budžeta līdzekļiem. Atmaksa EK veikta 

2010.gada 29.decembrī saskaľā ar Finanšu ministrijas 2010.gada 22. decembra rīkojumu Nr. 

709. 

Līdz ar 2010.gada 29.decembrī veikto atmaksu Latvijas valsts no valsts budžeta līdzekļiem ir 

veikusi pilnīgu projektā ieguldītā PHARE programmas finansējuma atmaksu Eiropas 

Komisijai, tādēļ, lai atlīdzinātu zaudējumus, kas ir radušies valsts budžetam saistībā ar 

projekta ietvaros neatbilstoši veikto izdevumu atmaksu Eiropas Komisijai, Finanšu ministrijai 

ir nepieciešams turpināt līdzekļu piedziľas procesu pret ZITC. Šobrīd lietā turpinās 

pirmstiesas izmeklēšana, un nākamā tiesas sēde ir paredzēta š. g. 3.martā.  

Vienlaikus, lai risinātu jautājumu par projekta rezultātu ilgtspējas nodrošināšanu, Ministru 

prezidentam V.Dombrovskim tika nosūtīta finanšu ministra A.Vilka 2010.gada 20.decembra 

vēstule, kurā tika piedāvāti trīs iespējamie risinājumi varianti tālākai rīcībai attiecībā uz 

projekta rezultātu ilgtspējas nodrošināšanu.  

Finanšu ministrija arī turpmāk informēs Ministru kabineta par PHARE 2003.gada nacionālās 

programmas ietvaros neatbilstoši veikto izdevumu piedziľas procesa gaitu, kā arī par 

pieľemto lēmumu un tālāko rīcību attiecībā uz projekta rezultātu ilgtspējas nodrošināšanu. 

Papildus informējam, ka pārskata periodā tika nodrošināta arī PHARE 2002.gada nacionālās 

programmas un Pārejas 2005.gada programmas ietvaros neatbilstoši veikto izdevumu atmaksa 

EK saistībā ar Sabiedrības integrācijas fonda administrētajās grantu shēmās konstatētajiem 

neatbilstību gadījumiem par kopējo summu 100 090,90 eiro. 

                                                 
8
 2010. gada 16. novembrī EK pieľēma lēmumu par pilnīgu projektā ieguldītā PHARE programmas finansējuma 

1 576 010,80 eiro apmērā atgūšanu., bet, ľemot vērā to, ka jau 2009. gadā tika veikta daļēja projektā ieguldītā 

PHARE programmas finansējuma atmaksa EK 101 810,80 eiro apmērā, ar EK 2010. gada 16. novembra 

atmaksas paziľojumu EK pieprasīja atlikušās projektā ieguldītās PHARE finansējuma daļas 1 474 200,00 eiro 

apmērā atmaksu. 
9
 2010. gada 10. septembrī FM iesniedza prasību Zemgales apgabaltiesā pret projekta finansējuma saľēmēju 

ZITC par projekta ietvaros neatbilstoši izlietoto līdzekļu piedziľu 1 405 955 latu apmērā (2 000 494,45 eiro, 

t.sk., projektam piešķirtais PHARE finansējums 1 576 010,80 eiro un valsts budžeta līdzfinansējums 424 483,65 

eiro apmērā). 
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2010.gada 9.septembrī tika saľemts EK paziľojums Nr.3241008839 par PHARE 2002.gada 

nacionālās programmas ietvaros neatbilstoši veiktajiem izdevumiem 55 251,56 eiro apmērā, 

bet 2010.gada 15.oktobrī tika saľemts EK paziľojums Nr.3241010500 par Pārejas 2005.gada 

programmas ietvaros neatbilstoši veiktajiem izdevumiem 44 874 eiro apmērā.  

Tā kā augšminētajos gadījumos līdzekļu atgūšana no finansējuma saľēmējiem - biedrībām 

(„Rīgas pilsētas misija”, „Brīvprātīgo centrs”, „Latvijas Romu apvienība „Nēvo Drom”” un 

„Latvijas invalīdu apvienība”) EK noteiktajos termiľos nebija iespējama, bet PHARE 

programmas un Pārejas programmas gadījumā saistības ir uzľēmusies Latvijas valsts, lai 

nepieļautu soda procentu uzrēķinu, atmaksu EK bija nepieciešams veikt no valsts budžeta 

līdzekļiem. 

Tādēļ, ľemot vērā augšminēto, PHARE 2002.gada nacionālās programmas un Pārejas 

2005.gada programmas ietvaros neatbilstoši veikto izdevumu atmaksa EK tika veikta no 

valsts budžeta programmas 41.01.00 „Iemaksas Eiropas Kopienas budžetā” (turpmāk – 

41.01.00 programma) līdzekļiem šādā apmērā: 

1) Tā kā PHARE 2002. gada nacionālās programmas kontā bija izveidojies atlikums 4 

654,66 eiro apmērā, atmaksas veikšanai EK no 41.01.00 programmas papildus tika piešķirti 

50 561,52 eiro, un 2010.gada 18.oktobrī tika veikta neatbilstoši veikto izdevumu atmaksa EK 

55 216,90 eiro apmērā (EK atmaksas paziľojumā Nr. 3241008839 norādītā summa 55 251,56 

eiro tika koriģēta uz 55 216,90 eiro, ľemot vērā saskaľā ar Valsts kases datiem precizēto 

PHARE 2002. gada nacionālās programmas konta procentu uzkrājuma summu 3 565,84 eiro 

apmērā); 

2) Tā kā Pārejas 2005. gada programmas kontā bija izveidojies atlikums eiro 84,44 

apmērā, atmaksas veikšanai EK no 41.00.00 programmas papildus tika piešķirti 44 789,56 

eiro, un 2010.gada 11. novembrī tika veikta neatbilstoši veikto izdevumu atmaksa EK 44 874 

eiro apmērā.  

PHARE 2002. gada nacionālās programmas un Pārejas 2005. gada programmas ietvaros 

neatbilstoši veikto izdevumu atgūšana par kopējo summu 96 525,06 eiro no finansējuma 

saľēmējiem tiesvedības ceļā ir jānodrošina Sabiedrības integrācijas fondam, kurš veic 

PHARE 2002.gada nacionālās programmas un Pārejas 2005.gada programmas ietvaros 

noteiktās programmas atbildīgās amatpersonas funkcijas. 

 Ar Finanšu ministrijas 2010.gada 22.oktobra vēstuli Nr.16-1-10/8912 un 2010.gada 

26.novembra vēstuli Nr.16-1-10/9832 Sabiedrības integrācijas fondam ir uzdots nodrošināt 

neatbilstoši izmaksāto līdzekļu atgūšanu no finansējuma saľēmējiem, turpinot līdzekļu 

piedziľas procesu, un to atgriešanu valsts budžetā, kā arī regulāri informēt Finanšu ministriju 

par sasniegto progresu. 

Finanšu ministrija arī turpmāk informēs Ministru kabinetu par PHARE 2002.gada nacionālās 

programmas un Pārejas 2005.gada programmas ietvaros neatbilstoši veikto izdevumu 

piedziľas procesa gaitu saskaľā ar Sabiedrības integrācijas fonda sniegto informāciju.  
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9. ES fondu ieviešanas sistēmas pilnveidošana un 

administratīvā sloga mazināšana 

2010.gada 4.ceturksnī ir paveikti šādi pasākumi ar mērķi mazināt administratīvo slogu un 

veicināt ES fondu apguvi: 

2010.gada 9.novembrī tika apstiprināti Ministru kabineta noteikumi Nr.1041 „Kārtība, kādā 

paredzami valsts budžeta līdzekļi ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu 

īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība”. Ar 

šiem noteikumiem jaunā redakcijā tiek izdoti līdz šim spēkā esošie Ministru kabineta 2007. 

gada 26. jūnija noteikumi Nr.418 „Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi ES fonda 

līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas 

sagatavošanas kārtība”. Jaunie Ministru kabineta noteikumi paredz: 

o būtiski atvieglot izdevumu deklarāciju sagatavošanas kārtību – ja līdz šim 

izdevumu deklarācijas sagatavoja atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde, 

turpmāk šo funkciju pildīs sertifikācijas iestādei. Tādējādi tiks paātrināta 

izdevumu deklarāciju sagatavošana un iesniegšana EK; 

o finansējuma saľēmējiem iespēju, ievērojot noteiktos nosacījumus, sagatavot 

maksājuma pieprasījumu un saľemt ES finansējuma atmaksu eiro; 

o iespēju maksājumu pieprasījumu pārbaudes veikt izlases veidā. 

Vienkāršošanas un administratīvo šķēršļu samazināšanas ietekme: 

o optimizēta maksājumu plūsma projektos; 

o optimizēta izdevumu deklarācijas sagatavošana; 

o samazināts administratīvais slogs ES fondu vadībā iesaistītajām iestādēm. 

2011. gada 30. novembrī atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumiem Nr. 

740 „Kārtība, kādā ziľo par ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā konstatētajām 

neatbilstībām, pieľem lēmumu par piešķirtā finansējuma izlietojumu un atgūst neatbilstošos 

izdevumus” ir aktualizētas Finanšu ministrijas vadlīnijas „Vadlīnijas ziľošanai par ES fondu 

ieviešanā konstatētajām neatbilstībām un neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu 2007.-

2013.gada plānošanas periodā”. Vadlīnijas sniedz skaidrojumu par biežāk konstatētajām 

neatbilstībām, kas pamatotas ar praktiskiem piemēriem, piedāvā paplašinātu ES fondu vadības 

informācijas sistēmas neatbilstību klasifikatora aprakstu vienkāršākai un precīzākai 

neatbilstību datu ievadei vadības informācijas sistēmā, kā arī nosaka iestāžu rīcību iespējamu 

krāpšanas gadījumu identificēšanas/atklāšanas gadījumos. 

2010.gada 27.decembrī ir apstiprināta  „Metodika par netiešo izmaksu nemainīgās likmes 

plānošanu un piemērošanu”. Metodikas mērķis ir veicināt vienotu izpratni par netiešo 

izmaksu nemainīgās likmes plānošanu un piemērošanu 2007.-2013. gada plānošanas perioda 

Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētajos projektos. Plānots, ka metodika atvieglos darbu gan 

Eiropas Sociālā fonda administrēšanā iesaistītajām institūcijām, gan finansējuma saľēmējiem, 

kas piemēro netiešo izmaksu nemainīgo likmi Eiropas Sociālā fonda projektos, skaidrojot 

netiešo izmaksu nemainīgās likmes administrēšanas nosacījumus.  
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Turpmāk plānotie pasākumi 2011.gada 1.ceturksnī 

• Netiešo izmaksu nemainīgās likmes piemērošana. 2011. gada janvārī plānots izdarīt 

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

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina 

plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu”, precizējot netiešo izmaksu 

nemainīgās likmes piemērošanas nosacījumus, kā to paredz ar EK panāktā vienošanās.  

Ministru kabineta noteikumu grozījumu projekts paredz: 

o noteikt netiešo izmaksu nemainīgās likmes korekciju atkarībā no projektā 

paredzētā ārpakalpojumu apjoma; 

o noteikt netiešo izmaksu nemainīgās likmes apmēru, tajā skaitā netiešo 

izmaksu nemainīgās likmes korekcijas noteikšanu līgumā starp atbildīgo 

iestādi vai sadarbības iestādi un finansējuma saľēmēju; 

o noteikt, ka projekta iesnieguma un pamatojošās dokumentācijas 

sagatavošanas izmaksas nav netiešās izmaksas; 

o noteikt, ka netiešo izmaksu nemainīgo likmi nepiemēro tiem projektiem, 

kuru ietvaros maksājuma pieprasījumi ir iesniegti par vairāk nekā 50% no 

tiešajām attiecināmajām izmaksām. 

• Kontroles mehānisma noteikšana pasūtītāja finansētiem projektiem. 2011. gada 

pirmajā ceturksnī plānots izdarīt grozījumus Ministru kabineta 2008. gada 5. februāra 

noteikumos Nr. 65 “Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību 

pasūtītāja finansētiem projektiem”, kas nosaka iepirkuma procedūru un tās piemērošanas 

kārtību, kā arī personas, kuras piemēro šo procedūru, ja līguma izpildi, kas nav minēta 

Publisko iepirkumu likuma 6.pantā, no saviem līdzekļiem vai no ES politiku instrumentu un 

nacionālā līdzfinansējuma līdzekļiem finansē persona, kura ir pasūtītājs Publisko iepirkumu 

likuma izpratnē. Ministru kabineta noteikumu Nr. 65 grozījumi paredz: 

o noteikt saistīto personu definīciju, paplašinot līdzšinējā regulējumā iekļauto 

definīciju un izslēdzot atsauci uz saistītajām personām likuma „Par 

nodokļiem un nodevām” izpratnē un paredzot konkrētus nosacījumus, kas 

rada interešu konflikta situāciju; 

o noteikt piegādātāju izslēgšanas noteikumus, kas atbilst Publisko iepirkumu 

likumā ietvertajiem noteikumiem, kuri paredz izslēgt no iepirkuma 

procedūras piegādātājus, kuri, iespējams, darbojas ēnu ekonomikā; 

o noteikt piegādātāju tiesības ziľot par iespējamiem pārkāpumiem par 

konkrētu iepirkuma procedūru, vēršoties pie atbildīgajām un sadarbības 

iestādēm. Tādējādi noteikumu projekts nostiprina šo iestāžu pienākumu 

izskatīt attiecīgo iepirkuma procedūru, lai, ľemot vērā konstatēto, varētu 

pieľemt atbilstošu lēmumu par finanšu līdzekļu attiecināšanu. 

o noteikt pienākumu IUB sniegt atzinumu ES fondu vadībā iesaistītajām 

institūcijām objektīva lēmuma pieľemšanai par ES finanšu līdzekļu 
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attiecināšanu, ja atbildīgās iestādes vai sadarbības iestādes nespēj ar 

atbilstošu kompetenci pieľemt lēmumu par to.  

• Iepirkumu pirmspārbaužu intensitātes palielināšana. Finanšu ministrija ir uzsākusi 

grozījumu izstrādi Ministru kabineta 2007. gada 26.jūnija noteikumos Nr. 419 „Kārtība, kādā 

ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas 

dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu” ar mērķi palielināt ES fondu iepirkumu 

pirmspārbaužu intensitāti. Turpmāk papildus Iepirkumu uzraudzības biroja veiktajām 

iepirkumu pirmspārbaudēm atbildīgās un sadarbības iestādes veiks iepirkumu pirmspārbaudes 

valsts budžeta iestāžu projektiem. Savlaicīga kļūdu atklāšana iepirkumu procedūrās mazinās 

negatīvo ietekmi uz valsts budžetu, jo lielākais skaits pārkāpumu ir tieši publiskā sektora 

realizētajos projektos. 

Finanšu ministrija ir sagatavojusi un izsludinājusi valsts sekretāru sanāksmē (21.10.2010.) 

informatīvo ziľojumu „Par tiesību aktiem neatbilstošu rīcību ar budžetu līdzekļiem un 

plānotajām darbībām pārkāpumu mazināšanai”. Galvenie secinājumi ir par to, ka spēkā esošā 

disciplināratbildības likumdošana ir atbilstoša un to nav nepieciešams būtiski pilnveidot, 

tomēr ES fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu vadībā iesaistītās institūcijas neatbilstoši 

veiktu izdevumu gadījumā šīs normas piemēro ļoti reti. Otrs secinājumu bloks ir par to, ka 

nepieciešami uzlabojumi amatpersonu un pārvaldes amatpersonu saukšanai pie atbildības, kas 

būtu pielīdzināma ierēdľu disciplināratbildībai. Šobrīd ziľojums tiek saskaľots ar 

atbildīgajām institūcijām un pēc tam tiks virzīts iesniegšanai Ministru kabinetā. 

Šobrīd Finanšu ministrija strādā pie izmaksu pamatotības un sadārdzinājuma riska 

novērtēšanas metodikas aktualizēšanas. Plānots uz šīs metodikas bāzes izdot jaunu metodiku 

– Izmaksu izmaiľu vadības metodiku, kas iekļautu sevī ne tikai izmaksu kāpuma, bet arī 

izmaksu krituma vadību.  
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10. Secinājumi un turpmākā rīcība 

Kopumā darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība”  līmenī finanšu apguves 

progress vērtējams pozitīvi, maksājumu mērķi Eiropas Sociālā fonda ietvaros ir sasniegti 

pilnībā, lai arī skatot prioritāšu līmenī finanšu apguves progress ir nevienmērīgs. Vislielākais 

progress gan noslēgto līgumu jomā, gan veikto atmaksu jomā konstatēts aktivitātēs, kas 

saistītas ir izglītības un zinātnes jomu, kā arī nodarbinātības veicināšanas aktivitātēs. 

Veiksmīgākais fiziskais progress jeb uzraudzības rādītāju izpilde konstatēts prioritātē 

„Nodarbinātības veicināšana un veselība darbā”, kas skaidrojams ar papildu finansējuma 

piešķiršanu nodarbinātības veicināšanas aktivitātēm. 

Darbības programmas „Uzľēmējdarbība un inovācijas” ieviešanu kavējuši vairāki faktori: 

lēnā Ieguldījumu fonda aktivitātes ieviešana, augsta riska projekti, sarežģījumi Ministru 

kabineta par aktivitāšu ieviešanu izstrādē, uzľēmēju pašu finansējuma trūkums u.c. faktori. 

Tādejādi finanšu apguves mērķa izpilde 2010.gadā darbības programmas ietvaros ir tikai 

83,6%. Papildus jāľem vērā, ka sākotnēji ieviešanas progress tika prognozēts krietni labāks, 

un finanšu plāni tika samazināti vairākas reizes. 

Vērtējot finanšu apguves progresu 2010.gadā darbības programmas „Infrastruktūra un 

pakalpojumi” ietvaros, ir jāsecina, ka atbildīgo iestāžu noteiktais maksājumu mērķis ir 

sasniegts un pat pārsniegts par 2,5%. Aktivitāšu īstenošanā un budžeta līdzekļu izlietojumā 

konstatētās problēmas pārsvarā saistītas ar  problēmām iepirkumu jomā, izmaksu 

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

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

no finansējuma saľēmēju puses. Kopumā var secināt, ka vislēnākā apguve un vairāk 

problēmu aktivitāšu ieviešanā ir Ekonomikas ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas un 

Kultūras ministrijas pārziľā esošajās aktivitātēs, ko parāda Finanšu apguves mērķa un 

prognožu izpilde līdz 2010.gada 31.decembrim. 

Kopumā 2010.gadā maksājumu finansējuma saľēmējiem progress bija lēns, izľemot gada 

pēdējos divus mēnešus. No finanšu līdzekļu plānošanas viedokļa tas ir vērtējams negatīvi, jo 

radījis nevajadzīgu papildu slodzi uz ES fondu administrēšanā iesaistītajām institūcijām. Līdz 

ar to 2011.gadā vadošā iestāde izstrādās un nodrošinās priekšlikumu ieviešanu finanšu 

disciplīnas uzlabošanai. 

Saskaľā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma pārejas 

noteikumu 2.punktā noteikto Ministru kabineta aktivitāšu īstenošanas noteikumi bija jāizdod 

līdz 2010.gada 31.decembrim. Līdz šim brīdim Eiropas Savienības struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda vadības likumā noteikto termiľu nav ievērojušas Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrija, Satiksmes ministrija un Izglītības un zinātnes ministrija. 
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Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija nav izstrādājusi Ministru kabineta 

noteikumus par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.2. 

aktivitātes „Publisko interneta pieejas punktu attīstība” īstenošanu.  

Satiksmes ministrija nav izstrādājusi Ministru kabineta noteikumus par darbības programmas 

„Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.3.aktivitātes „Elektronisko sakaru 

pakalpojumu vienlīdzīgas pieejamības nodrošināšana visā valsts teritorijā (platjoslas tīkla 

attīstība)” un 3.2.2.4.1.apakšaktivitātes „Valsts nozīmes elektronisko sakaru tīklu izveide, 

attīstība un pilnveidošana” īstenošanu. 

Lai gan Izglītības un zinātnes ministrija ir izstrādājusi Ministru kabineta noteikumu projektu 

„Par darbības programmas „Uzľēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 

2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” otrās projektu iesniegumu 

atlases kārtas īstenošanu”, tas šobrīd atrodas starpinstitūciju saskaľošanas procesā. 

Finanšu ministrija ir lūgusi atbildīgajām iestādēm skaidrot minēto Ministru kabineta 

noteikumu par aktivitāšu īstenošanu izstrādes termiľa nokavējuma iemeslu.  

Izaicinājumi nākamajā pārskata periodā ir saistīti ar 2011.gada finanšu apguves mērķu izstrādi 

un apstiprināšanu, kā arī savlaicīgu ES fondu apguvi sākot jau ar pirmajiem 2011.gada 

mēnešiem. Šai sakarā ir izstrādi priekšlikumi ES fondu finansējuma savlaicīgas apguves, kā 

arī budžeta plānošanas kvalitātes un izpildes disciplīnas 2011.gadā uzlabošanas veicināšanai, 

kuri arī tikuši atbalstīti Valsts sekretāru sanāksmē.  

Ministru kabineta protokollēmuma projektā piedāvātie lēmumi: 

 Plānojot finanšu apguvi, Finanšu ministrija sadarbojoties ar atbildīgajām ministrijām ir 

izstrādājusi apguves mērķus 2011.gadam, kuri tiek virzīti apstiprināšanai ar Ministru 

kabineta protokollēmuma projektu. Saskaľā ar augstākminētajiem mērķiem, 

2011.gada ietvaros finansējuma saľēmējiem paredzēts izmaksāt 511,5 milj. latu ES 

fondu finansējuma, kas ir par 23% vairāk kā Saprašanās Memorandā starp Latviju un 

Eiropas Komisiju noteiktās saistības. 

 Gadījumos, kad konstatēta neatbilstība valsts budžeta iestādēs, noteikt par pienākumu 

par konkrētā projekta ieviešanu atbildīgās iestādes vadītājam, vai nav nepieciešama 

disciplinārlietas ierosināšana. 

 Lai veicinātu ES fonda finansējuma savlaicīgu apguvi, kā arī uzlabotu budžeta 

plānošanas kvalitāti un izpildes disciplīnu 2011.gadā paredzēts ierobežot iespējas 

ministrijām grozīt budžeta izpildes ikmēneša plānus, pastāvīgi pārplānojot izdevumus 

uz turpmākajiem mēnešiem, izvirzīt nosacījumus, saskaľā ar kuriem ministrijas 

budžetā ieplānotais neizlietotais finansējums būs jāatgriež  74.resora "Gadskārtējā 

valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmā. 

Vienlaikus tiek paredzēti nosacījumi, kas ļaus ministrijām, kas plānojušas finansējumu 

pārāk piesardzīgi, operatīvi iegūt finanšu resursus, lai segtu izdevumus projektos.  . 

Minētie priekšlikumi tika apstiprināti Valsts sekretāru sanāksmes 2011.gada 

27.janvāra sēdē. 
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 Ľemot vērā, ka ziľojumā par ES fondu apguvi 4.ceturksni ir iekļauta arī vispārīga 

analīze un atskats par aizvadītajā gadā ES fondu apguvē paveikto un izvirzīti mērķi un 

priekšlikumi attiecībā uz nākamajā gadā paveicamo, un šādu datu un informācijas 

apkopošanai un analīzei nepieciešams, kā arī priekšlikumu sagatavošanai 

nepieciešams papildus laiks, ir paredzēts sākot ar nākamo gadu pagarināt 4.ceturkšľa 

ziľojuma iesniegšanas termiľu līdz 1.martam. Vienlaikus Finanšu ministrija apľemas 

operatīvo apguves informāciju arī turpmāk publiskot katru mēnesi.  
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