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Saīsinājumi 

AI -   ES fondu atbildīgā iestāde 

AS -  Akciju sabiedrība 

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

CFLA -   Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 

DG REGIO -  Eiropas komisijas Reģionu politikas ģenerāldirektorāts 

EEZ -   Eiropas Ekonomikas zona 

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

 Norvēģijas finanšu instruments 

EIF -   Eiropas Investīciju banka 

EJZF -  Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds 

EK -   Eiropas Komisija 

ELFLA -  Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai 

ELVGF -   Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonds 

ERAF -   Eiropas Reģionālās attīstības fonds 

ES -   Eiropas Savienība 

ESF -   Eiropas Sociālais fonds 

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

   Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Kohēzijas fonds 

EM -   Ekonomikas ministrija 

FM -   Finanšu ministrija 

IKP -  Iekšzemes kopprodukts 

IKT -   Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas 

IZM -   Izglītības un zinātnes ministrija 

JASPERS -  Joint Assistance to Support Projects in European Regions (no angļu 

   valodas – Kopējā palīdzība projektu sagatavošanai Eiropas reģionos) 

KC -  Kompetences centrs 

KF -   Kohēzijas fonds 

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

LIAA -   Valsts aģentūra „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” 

LGA -   Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Latvijas Garantiju aģentūra”  

LM -   Labklājības ministrija 

LR -  Latvijas republika 

MK  -   Ministru kabinets 

MVK -   Mazie un vidējie komersanti 

NVA -  Nodarbinātības valsts aģentūra 

NVO -   Nevalstiskā organizācija 

PHARE  -  tulkojumā no angļu valodas - Palīdzība Polijas un Ungārijas 

   ekonomikas atjaunošanai 

RBP -  Rīgas Brīvostas pārvalde  

RI -  ES fondu revīzijas iestāde 

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

  Eiropas Kopienu un Latvijas Republiku un tā 
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  papildinājumi 

SM -   Satiksmes ministrija 

SI  -   ES fondu sadarbības iestāde 

SIA -  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

SIF -  Sabiedrības integrācijas fonds 

SIVA -  Sociālās integrācijas valsts aģentūra 

Šveices programma  - Latvijas un Šveices sadarbības programma 

TM -   Tieslietu ministrija 

TP -   Tehniskās palīdzības prioritātes  

VKanc -   Valsts kanceleja 

VARAM -   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

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

   programmas vadošā iestāde 

VIS -   ES fondu vadības informācijas sistēmas 

VKS -   Vadības un kontroles sistēma 

VM -   Veselības ministrija 

VSID -  Valsts stratēģiskais ietvardokuments 2007.-2013. gadu periodam 

VSS -   Valsts sekretāru sanāksme 

ZM -   Zemkopības ministrija 

ZVFI -  Zivsaimniecības vadības finansēšanas instruments 
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Ievads 

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

noteikto uzdevumu VI ir sagatavojusi informatīvo ziņojumu „Informatīvais ziņojums par 

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu 

instrumenta, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices 

sadarbības programmas apguvi līdz 2012.gada 31.martam”. 

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

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

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

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu 

instrumenta un Latvijas–Šveices sadarbības programmas apguvi”, izmanto VIS datu ieguves 

pārskatus, kas izveidoti katra ceturkšņa nākamā mēneša sestajā darba dienā.  

Ņemot vērā, ka saskaņā ar Starpresoru vienošanās par kārtību, kādā AI un SI izmanto VIS, 

6.2.6.apakšpunktu AI un SI nodrošina datu par maksājumu pieprasījumiem ievadi VIS piecu 

darbdienu laikā pēc maksājuma pieprasījuma saņemšanas brīža, kā arī pēc informācijas par 

maksājuma pieprasījuma apstiprināšanu Valsts kasē saņemšanas brīža, par ES fondu 

finansējuma apguves datu pareizību atbild AI un SI. 

 

 

  



 

FMzino_160512_ES_fondi; Informatīvais ziņojums par ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas 

Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un Latvijas–Šveices 

sadarbības programmas apguvi līdz 2012.gada 31.martam 

7 

Kopsavilkums  

2012.gads ir sācies ar strauju ES fondu finansējuma apguves izaugsmi. Ja 2011.gadā pirmie 

mēneši bija visgausākie finanšu apguves ziņā, šogad attiecīgajā periodā maksājumu apjoms 

finansējuma saņēmējiem pieaudzis par 3,1% pret plānošanas periodā pieejamo finansējumu. 

Salīdzinot no EK saņemtos maksājumus pret dalībvalstu piešķīrumu līdz 2012.gada pirmā 

ceturkšņa beigām, Latvija ierindojas sestajā vietā starp jaunajām ES dalībvalstīm. Jāatzīmē, 

ka Latvija starp visām trim Baltijas valstīm ir līdere ESF apguvē noslēgto līgumu, veikto 

maksājumu finansējuma saņēmējiem un no EK saņemto maksājumu ziņā.  

Lai nodrošinātu ES fondu finansējuma apguvi, 2012.gada 13.marta MK sēdē tika apstiprināti 

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

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

apmērā. Noteikto finanšu apguves mērķu izpilde 2012.gada pirmajā ceturksnī notiek sekmīgi,  

tie ir izpildīti 129,0% apmērā. 

Lai būtu iespējams apgūt ES fondu finansējumu 2007.-2013.g. plānošanas periodā pilnā 

apmērā, MK 2012.gada 8.maija sēdē un 15.maija sēdē tika pieņemts lēmums par valsts 

budžeta virssaistībām  ES fondu projektos.  

Uzņemoties virssaistības tika ņemti vērā valdības pieņemtie lēmumi  par papildus 

finansējuma nodrošināšu ceļu infrastruktūras sakārtošanai, Latgales reģiona rīcības plānā 

2012.-2013.gadam noteiktais, plānotie pasākumi EK iniciatīvas par jauniešu nodarbinātību 

ietvaros, kā arī iepriekšējā plānošanas perioda pieredze. 

Visu iepriekšminēto virssaistību apjomu (266,9 milj. latu) ministrijas paredz uzņemties līdz 

2013.gada beigām, lielāko daļu no līgumu apjoma slēdzot 2012.gada beigās un 2013.gada 

vidū. Savukārt indikatīvi lielākais maksājumu apjoms ES fondu finansējuma saņēmējiem 

paredzēts 2013.gadā un 2014.gadā. 

Vienlaikus paredzēti arī papildus nosacījumi virssaistību uzņemšanās gadījumā, lai mazinātu 

riskus radīt papildus budžeta deficītu 2012-2015.gadam un virssaistības tiktu uzņemtas 

iepriekš paredzētajiem mērķiem.
1
  

Pārskata periodā aktīvi noritēja darbs pie EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu 2009.-

2014.gada perioda programmu izstrādes, saskaņošanas nacionālā līmenī un iesniegšanas 

donorvalstīm apstiprināšanai, kā arī pie atbilžu sniegšanas donorvalstīm uz viņu pirmajiem 

uzdotajiem jautājumiem un papildus informācijas pieprasījumiem par iesniegtajām 

programmām. No septiņām programmām, kuras Latvija ieviesīs laika periodā no 2012.–

2017.gadam par kopējo finansējumu 46,2 milj. latu, uz pārskata perioda beigām jau sešas 

programmas ir iesniegtas donorvalstīm izskatīšanai un apstiprināšanai. Plānots, ka pirmo 

programmu uzsākšana notiks 2012.gada rudenī. 

Šveices programmas ietvaros Šveices kompetentās iestādes ir apstiprinājušas visus 12 

plānotos projektus par visu Latvijai pieejamo finansējumu. Pēdējais līgums tika parakstīts 

2012.gada 1.februārī, tādejādi Latvija jau pusgadu ātrāk, nekā saņēmējvalstīm maksimāli 

                                                 
1
 Informācija par esošajiem nosacījumiem skat. 

http://www.mk.gov.lv/lv/mk/mksedes/saraksts/protokols/?protokols=2012-05-08 

 

http://www.mk.gov.lv/lv/mk/mksedes/saraksts/protokols/?protokols=2012-05-08


 

FMzino_160512_ES_fondi; Informatīvais ziņojums par ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas 

Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un Latvijas–Šveices 

sadarbības programmas apguvi līdz 2012.gada 31.martam 

8 

pieļaujamais termiņš, ir noslēgusi visus līgumus ar Šveices kompetentām iestādēm. Uz 

pārskata perioda beigām turpinās 10 projektu īstenošana, savukārt divi projekti - „Pašvaldību 

aktivitāšu īstenošana, lai nodrošinātu skolnieku pārvadāšanu un ar to saistītos atbalsta” un 

„Projektu sagatavošanas fonds” – jau ir noslēgušies. 

2007.-2013.gada plānošanas periodā līdz 2012.gada 31.martam konstatēto neatbilstību summa 

ir 13,7 milj. latu jeb 0,7% no kopējā finansējuma saņēmēju pieprasītā finansējuma (1,8 miljrd. 

latu). Salīdzinājumā ar neatbilstību apjomu uz 2011.gada beigām neatbilstību apjoms ir 

pieaudzis par 2,1 milj. latu jeb 18,1%. Tomēr no kopējā neatbilstību apjoma kopumā atgūti 12 

milj. latu jeb 87,5%. Pārsvarā neatbilstības ES fondu projektos rodas iepirkumu normu 

pārkāpumu rezultātā (t.sk. veikti būtiski grozījumi iepirkuma līgumā (vienlīdzīgā principa 

pārkāpums), papildu darbu veikšana un termiņa pagarināšana bez atbilstoša iepirkuma 

procedūras u.c.) un aktivitāšu ieviešanas normatīvo aktu pārkāpumu dēļ, kā arī tādēļ, ka 

finansējuma saņēmēji neveic saimniecisko darbību un veikto darbu apjomi neatbilst aktivitāšu 

īstenošanas nosacījumiem vai projekta saskaņotajai tāmei. Vienlaikus minami arī tādi iemesli 

kā publicitātes prasību neievērošana un līgumu pārtraukšana pēc finansējuma saņēmēja 

iniciatīvas. Lai novērstu neatbilstību rašanos iepirkumu jomā sākot ar 2012. gada 1. janvāri AI 

un SI ir uzsākušas iepirkumu pirmspārbaužu veikšanu. 

VI iepriekšējā ziņojumā informēja par pārtrauktajiem maksājumiem atbilstoši Padomes 

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

ERAF, ESF un KF un atceļ Regulu (EK) Nr.1260/1999 (turpmāk – Regula Nr.1083/2006), 

91.pantam. 

Lai arī VI ne visos argumentos piekrīt EK viedoklim, tomēr, lai nodrošinātu EK prasību 

izpildi un ES fondu maksājumu atjaunošanu Latvijai, VI un sertifikācijas iestāde ir 

izstrādājušas rīcības plānu ES fondu VKS pilnveidošanai, kas ir saskaņots ar RI un 2012.gada 

29.februārī oficiāli iesniegts EK. Lielākā daļa no rīcības plānā iekļautajiem pasākumiem jau ir 

ieviesti vai ir ieviešanas procesā, no tiem nozīmīgākie paveiktie pasākumi sistēmas 

pilnveidošanai ir šādi: 

1. Stiprinātas VI kontroles un virsuzraudzība, nodrošinot AI un SI deleģēto funkciju 

kvalitatīvas izpildes kontroli (iestāžu procedūru, vērtēšanas procesa, projekta 

ieviešanas procesa u.c. pārbaudes; vērtējums par iestādes spēju veikt deleģētās 

funkcijas). Turpmāk VI atbilstoši risku novērtējumam katru gadu izstrādās plānu, kādā 

tā veiks deleģēto funkciju uzraudzības pārbaudes ES fondu vadībā iesaistītajās 

institūcijās un atbilstoši šim plānam nodrošinās pārbaužu veikšanu un ieteikumu 

ieviešanas uzraudzību.  

2. Stiprināta iekšējā audita loma ES fondu sistēmā. Lai efektīvi uzraudzītu deleģēto 

funkciju izpildi un preventīvi novērstu iespējamās neatbilstības un trūkumus sistēmā, 

ir identificēta nepieciešamība stiprināt iekšējā audita funkciju ES fondu sistēmā. Ar 

MK rīkojumu Finanšu ministrijai ir noteiktas tiesības veikt citas ministrijas vai 

iestādes ārvalstu finanšu palīdzības audita lietas kvalitātes pārbaudi, kā arī 

nepieciešamības gadījumā veikt ārvalstu finanšu palīdzības auditus ministrijās un 

iestādēs līdz brīdim, kamēr tiek novērsti konstatētie trūkumi. 
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3. Noteikta nacionālā procedūra maksājumu apturēšanai, ja iestāde nekvalitatīvi veic tai 

deleģētās funkcijas.  

4. Sertifikācijas iestāde, atbilstoši veiktajam risku izvērtējumam veica iepirkumu un 

valsts atbalsta nosacījumu ievērošanas pārbaudes AI un SI. Pārbaužu rezultātā 

secināts, ka kopumā EK deklarētie izdevumi ir atbilstoši. Konstatēto neatbilstoši 

veikto izdevumu apmērs nav būtisks un tie tiks ieturēti no kārtējās izdevumu 

deklarācijas, kas tiks iesniegta EK pēc maksājumu atjaunošanas. Tāpat sertifikācijas 

iestāde turpmāk pirms izdevumu deklarēšanas EK, veicot izdevumu izlases pārbaudes, 

pārliecināsies, ka AI/SI nodrošināja pārbaudi par iepirkumu nosacījumu ievērošanu, 

un nepieciešamības gadījumā augsta riska iestādēs pati veiks iepirkumu nosacījumu 

ievērošanas pārbaudi, tādējādi izpildot RI un EK ieteikumus. 

RI veica pārbaudi par VI rīcības plāna VKS pilnveidošanai izpildi un 2012.gada 26.aprīlī 

pārbaudes rezultātus un RI atzinumu iesniedza EK, pēc kā attiecīgi EK lems par maksājumu 

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

1.1.  Darbības programmu un darbības programmu papildinājumu grozījumi 

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

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

nepieciešamos grozījumus plānošanas dokumentos – darbības programmās un darbības 

programmu papildinājumos. 

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

2012.gada 3.janvārī ar MK rīkojumu Nr.1 apstiprināti grozījumi darbības programmas 

„Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājumā, kas veikti, lai nodrošinātu finansējuma 

atbilstību plānošanas dokumentos noteiktajam kopējam attiecināmajam finansējumam. Tā kā 

1.5.2.1.aktivitātes „Publiskās pārvaldes cilvēkresursu plānošanas un vadības IT sistēmas 

izstrāde un ieviešana” projektā radušās neattiecināmās izmaksas 6,5 tūkst. latu apmērā, 

attiecīgi palielināts 1.5.1.2.aktivitātes „Administratīvo šķēršļu samazināšana un publisko 

pakalpojumu kvalitātes uzlabošana” kopējais attiecināmais finansējums, novirzot to VARAM 

īstenotajam projektam „Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidošana”. Minētais projekts tiek 

īstenots, lai paaugstinātu publiskās pārvaldes sniegto pakalpojumu kvalitāti un veicinātu to 

pieejamību, publiskos pakalpojumus sniedzot efektīvāk, ātrāk un ērtāk, tādējādi uzlabojot arī 

uzņēmējdarbības vidi. 

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

2012.gada 3.martā ar MK rīkojumu Nr.1192 tika apstiprināti grozījumi darbības programmas 

„Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumā, kas veikti, lai ļautu LIAA organizēt Latvijā 

reģistrētu komersantu, biedrību, nodibinājumu, kooperatīvo sabiedrību, pašvaldību un ostu 

pārvalžu dalību tirdzniecības misijās un kontaktbiržās ārvalstīs un nodrošinātu 2.3.1.1.1. 

apakšaktivitātes „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings” un 2.3.1.1.2.apakšaktivitātes 

„Ārējo tirgu apgūšana – nozaru starptautiskās konkurētspējas stiprināšana” ietvaros sniegtā 

atbalsta savstarpēju nepārklāšanos. 

Citi svarīgi un ilgstoši nesaskaņoti jautājumi: 

1. Saskaņā ar 2011. gada 16. decembrī starp EIF, EM un LGA parakstīto pārjaunojuma līgumu 

(Novation agreement) un divpusējo līgumu, kas 2011.gada 30.decembrī tika parakstīts starp 

LGA un EM, LGA sākot ar 2012.gada 1.janvāri pārņem no EIF 2.2.1.1.aktivitātes 

„Ieguldījumu fonds investīcijām garantijās, paaugstināta riska aizdevumos, riska kapitāla 

fondos un cita veida finanšu instrumentos” ieviešanu, kuras ietvaros komersantu atbalstam ir 

pieejams publiskā finansējuma apjoms 64,3 milj. latu apmērā. 

2. 2011.gada decembrī, ņemot vērā RI audita laikā konstatētos riskus (risks, ka netiks 

nodrošināta projektu ilgtspēja, aktivitātes un projektu mērķu nesasniegšanas risks, 

nesaskaņota komercdarbības atbalsta risks, dubultā finansējuma risks, neatbilstoši veikto 

iepirkumu risks) un to, ka 2.1.2.1.1. apakšaktivitāte „Kompetences centri” tika novērtēta kā 

aktivitāte ar ļoti augstu riska pakāpi, tās darbība tika apturēta uz laiku, līdz tiek novērsti 

                                                 
2
 MK 2012.gada 6.marta rīkojums Nr.119 „Grozījumi darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” 

papildinājumā „ 
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identificētie riski. Šobrīd izstrādes un saskaņošanas stadijā ir MK noteikumu Nr.361 

„Noteikumi par darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 

2.1.2.1.1. apakšaktivitāti „Kompetences centri”” grozījumi, kas paredz audita laikā konstatēto 

risku novēršanu, kuru apstiprināšanas rezultātā tiks nodrošināta aktivitātes darbības 

atjaunošana. 

3. 2011.gadā 2.2.prioritātes „Finanšu pieejamība” ietvaros VI ir veikusi pārbaudi LGA un LHZB 

atbilstoši vadlīnijām par grūtībās nonākušu uzņēmumu noteikšanai, kā rezultātā LGA tika 

konstatētas neatbilstoši izsniegtas garantijas 21 milj. latu apmērā laika periodā no 2009.gada 

21.aprīļa līdz 2011.gada 20.septembrim. LGA atbilstoši veiktajam neatbilstību aprēķinam ir 

veikusi korekciju, pārgrāmatojot uzņemto saistību apjomu, kas uzskatāms par neattiecināmu, 

pret to pamatkapitāla daļu, kas nav piešķirts 2007.-2013.gada ES fondu plānošanas perioda 

ietvaros, ar to palielinot resursu apjomu citu garantiju izsniegšanai 2.2.1.3.aktivitātes 

„Garantijas komersantu konkurētspēju uzlabošanai” (turpmāk – 2.2.1.3.aktivitāte) ietvaros. 

Savukārt DG REGIO informēja, ka saskata sistemātiskas problēmas finanšu instrumentu 

aktivitāšu ieviešanā un, neskatoties uz to, ka VI ir noteikusi neatbilstoši uzņemto saistību 

apjomu 2.2.1.3.aktivitātes ietvaros, DG REGIO veiks savu izvērtējumu. Pašlaik DG REGIO 

auditori turpina darbu pie neatbilstoši izsniegto garantiju summas noteikšanas. Saskaņā ar DG 

REGIO sniegto informāciju, DG REGIO neatbilstību summu paziņos 2012.gada maijā. 

4. VI 2012.gada 24.februārī ir nosūtījusi EK Latvijas Komercbanku asociācijas sagatavoto 

izvērtējumu par tirgus vajadzībām finanšu resursu pieejamības nodrošināšanas kontekstā. 

Informācija par kreditēšanas tendencēm, kā arī par tirgus spēju apgūt finansējumu tiks 

nosūtīta EK kopā ar precizēto darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” 

grozījumu ekonomisko pamatojumu. 

1.2. Projektu iesniegumu atlases darbības programmās 

1.2.1. Projektu iesniegumu atlases darbības programmā „Cilvēkresursi un 

nodarbinātība”  

1. 2012.gada pirmajā ceturksnī tika izsludinātas projektu iesniegumu atlases par kopējo ESF 

finansējumu 15,9 milj. latu apmērā šādās aktivitātēs un apakšaktivitātēs:  

a) 1.3.1.1.1.apakšaktivitātes „Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu 

konkurētspējas veicināšanai - atbalsts partnerībās organizētām apmācībām” trešā 

atlases kārta (pieejamais ESF finansējums 1,1 milj. latu). Apstiprināts Latvijas 

Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas iesniegtais projekta 

iesniegums par kopējo ESF finansējumu 1,1 milj. latu apmērā; 

b) 1.3.1.5.aktivitātes „Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas 

atbalsts” otrās atlases kārta (pieejamais ESF finansējums 14,1 milj. latu). Apstiprināts 

NVA iesniegtais projekta iesniegums par kopējo ESF finansējumu 14,1 milj. latu 

apmērā; 

c) 1.5.2.2.2.apakšaktivitātes „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes 

stiprināšana” trešā atlases kārta (pieejamais ESF finansējums 653 tūkst. latu). Projektu 

iesniegumu atlase noslēgusies 2012.gada 28.martā, uzsākta projektu iesniegumu 

vērtēšana. 
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d) 1.5.3.1.aktivitātes „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem” 

ceturtajā atlases kārtā uzaicināts projekta iesniedzējs, kas nav noslēdzis vienošanos par 

projekta īstenošanu (pieejamais ESF finansējums 18,5 tūkst. latu). 

2. 2012.gada janvārī noslēdzās papildu projektu iesniegumu vērtēšana 1.2.2.4.2.apakšaktivitātes 

„Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar 

funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā” otrajā atlases kārtā. Kopējais atlases 

kārtā pieejamais ESF finansējums – 2,4 milj. latu. Tika saņemti 194 projektu iesniegumi par 

kopējo finansējumu 21,7 milj. latu, no tiem apstiprināti 19 projektu iesniegumi par kopējo 

finansējumu 2,4 milj. latu. Tādējādi projektu iesniegumi iesniegti par 19,3 milj. latu lielāku 

finansējumu, nekā bija pieejams projektu iesniegumu atlases kārtā. Attiecīgi noraidīti 175 

projektu iesniegumi: 157 projektu iesniegumi tika noraidīti nepietiekama finansējuma dēļ, 

astoņi projektu iesniegumi neatbilda kvalitātes kritērijiem, astoņi - neatbilda atbilstības 

kritērijiem, savukārt divu projektu iesniegumi nesaņēma atbilstošu vērtējumu 

administratīvajos vērtēšanas kritērijos. 

Šajā apakšaktivitātē turpmākas projektu iesniegumu atlases kārtas nav plānotas. Projektu 

iesniedzēju aktivitāte projektu iesniegšanā liecina par jauniešu sociālās atstumtības riska 

mazināšanas un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijas izglītībā aktualitāti. 

Jāsecina, ka esošais finansējums nav pietiekams minēto problēmu risināšanai. Tādējādi 

nepieciešams izvērtēt jauniešu sociālās iekļaušanas pasākumu īstenošanu arī nākamajā ES 

fondu plānošanas periodā. 

3. 2012.gada janvārī tika pieņemti lēmumi par 1.5.2.2.3.apakšaktivitātes „Atbalsts pašvaldībām 

kapacitātes stiprināšanā ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības 

līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” trešās atlases kārtas ietvaros iesniegtajiem 

projektu iesniegumiem. Kopējais atlases kārtā pieejamais ESF finansējums – 778,9 tūkst. latu. 

Tika saņemti 50 projektu iesniegumi par kopējo finansējumu 930,3 milj. latu, no tiem 

apstiprināti 43 projektu iesniegumi par kopējo finansējumu 773,3 tūkst. latu. Tādējādi 

projektu iesniegumi iesniegti par 151,4 tūkst. latu lielāku finansējumu nekā bija pieejams 

projektu iesniegumu atlasē. Attiecīgi seši projektu iesniegumi tika noraidīti nepietiekama 

finansējuma dēļ, bet viens projekta iesniegums tika noraidīts, jo tas neatbilda administratīvās 

vērtēšanas kritērijiem.  

4. Iesniegto projektu iesniegumu skaits un finansējuma apjoms liecina par plānošanas reģionu 

un pašvaldību lielo interesi stiprināt kapacitāti, lai piedalītos ES politiku instrumentu un 

pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā. Attiecīgi 

jāizvērtē iespējas līdzīga veida aktivitāšu īstenošanai nākamajā ES fondu plānošanas periodā. 

5. 2012.gada otrajā ceturksnī plānots izsludināt 1.1.1.2.aktivitātes „Cilvēkresursu piesaiste 

zinātnei” otro atlases kārtu (pieejamais ESF finansējums 5,2 milj. latu) un projektu 

iesniegumu atlasi 1.3.1.1.6.apakšaktivitātē „Atbalsts darba vietu radīšanai” (pieejamais ESF 

finansējums 3 milj. latu). Tādējādi kopējā projektu konkursos izsludināmā ESF finansējuma 

summa sastāda 8,2 milj. latus. 
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1.2.2. Projektu iesniegumu atlases darbības programmā „Uzņēmējdarbība un 

inovācijas”  

1. Pārskata periodā tika izsludinātas četras projektu iesniegumu atlases par kopējo ERAF 

finansējumu 4,9 milj. latu apmērā šādās apakšaktivitātēs: 2.3.2.3.aktivitāte „Klasteru 

programma” (projektu pieņemšana no 2012.gada 10.janvāra līdz 2012.gada 30.martam) un 

2.3.1.1.1.apakšaktivitāte „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings” (trīs atlases kārtas). 

Kopumā 2012.gada pirmajā ceturksnī: 

a) iesniegti 104 projekti par kopējo ERAF finansējumu 5,23 milj. latu apmērā; 

b) apstiprināti 1283 projekti par kopējo ERAF finansējumu 0,73 milj. latu apmērā; 

c) noraidīts viens projekta iesniegums par kopējo finansējumu 2625 latu apmērā, jo 

projekta iesniedzējs neatbilda projektu iesniegumu vērtēšanas atbilstības kritērijam 

(nekvalificējās kā finansējuma saņēmējs).  

2. Pārskata periodā turpinājās projektu iesniegumu pieņemšana 2.1.2.4. aktivitātes „Augstas 

pievienotās vērtības investīcijas” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros. Projektu 

iesniegumi tiek izvērtēti, un projektu apstiprināšana un līgumu slēgšana notiks 2012.gada 

otrajā pusgadā. 

3. 2012.gada otrajā ceturksnī plānots izsludināt 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un 

pētniecībai” otro atlases kārtu un 2.1.2.2.4. apakšaktivitātes „MVK jaunu produktu un 

tehnoloģiju attīstības programma” pirmo atlases kārtu. 

1.2.3. Projektu iesniegumu atlases darbības programmā „Infrastruktūra un 

pakalpojumi” 

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

20 aktivitātēs vai apakšaktivitātēs tika turpinātas vai izsludinātas projektu iesniegumu atlases 

par ERAF un KF finansējumu 289,4 milj. latu apmērā, kuru ietvaros tika: 

a) apstiprināts 131 projektu iesniegums par ERAF un KF finansējumu 73,7 milj. latu 

apmērā; 

b) noraidīti 34 projektu iesniegumi par ERAF un KF finansējumu 8,2 milj. latu apmērā 

un kā galvenos noraidījumu iemeslus var minēt:  

- nepietiekama projekta iesnieguma gatavības pakāpe,  

- nepietiekams punktu skaits, kas jāsasniedz kvalitātes vērtēšanas kritērijos, 

- projekta iesniedzējam nav pieejami pietiekami finanšu līdzekļi projekta 

finansēšanai,  

- neatbilstība finansējuma piešķiršanas kritērijam,  

- projekta budžetā iekļautas neatbilstošas izmaksas,  

- projekta iesniegums nav sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai, tāpat 

projekta iesniegumam tiek pievienoti nekvalitatīvi sagatavoti pievienotie 

                                                 
3
Papildus 38 projektu iesniegumiem, kas iesniegti 2.3.1.1.1.apakšaktivitāte „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais 

mārketings” 35.atlases kārtas ietvaros, tiek vērtēti arī 43 projektu iesniegumi par kopējo finansējumu 190 772,57 

latu, kas 34.kārtas ietvaros tika noraidīti nepietiekama finansējuma dēļ. 2.3.2.3.aktivitātes „Klasteru programma” 

ietvaros tika iesniegti 18 projektu iesniegumi par kopējo pieprasīto finansējumu 4,9 milj. latu. Projektu 

iesniegumu vērtēšana notiks 2012.gada otrajā ceturksnī. 
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dokumenti, visbiežāk energoauditu pārskati saskaņā ar kuriem, tiek identificētas 

projekta ietvaros atbalstāmās darbībās; 

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

d) par 126 projekta iesniegumiem 2012.gada pirmajā ceturksnī  turpinās projektu 

iesniegumu vērtēšanas process, attiecīgi vēl nav pieņemts lēmums. 

2. 2012.gada otrajā ceturksnī ir plānots 9 aktivitātēs vai apakšaktivitātēs turpināt vai izsludināt 

projektu iesniegumu atlases par ERAF un KF finansējumu 153,4 milj. latu apmērā: 

a) 3.2.1.1.aktivitātes „Valsts reģionālo autoceļu maršrutu sakārtošana” trešās projektu 

iesniegumu atlases kārta (pieejamais ERAF finansējums 15,7 milj. latu apmērā) ar 

mērķi nodrošināt attīstības centru savienojumu ar valsts galvenajiem autoceļiem vai 

attīstības centru savstarpējo savienojumu, priekšroku dodot autoceļiem ar lielāku 

satiksmes intensitāti, vienlaikus nodrošinot komfortablu un drošu satiksmi valsts 

reģionālo autoceļu tīklā, asfaltējot grants seguma ceļus (tajā skaitā veicot ceļu posmos 

ietilpstošo tiltu rekonstrukciju); 

b) 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu 

attīstība” otrā projektu iesniegumu atlases kārta (pieejamais ERAF finansējums 25,7 

milj. latu) ar mērķi, efektīvi izmantojot informāciju komunikāciju tehnoloģiju iespējas, 

uzlabot publiskās pārvaldes efektivitāti, veicināt publisko pakalpojumu 

elektronizāciju, attīstību, pieejamību un kvalitāti, samazināt administratīvo slogu uz 

iedzīvotājiem un komersantiem, palielināt iespējas iedzīvotājiem iesaistīties 

sabiedriskajos procesos, attīstīt informācijas sistēmas, nodrošinot tehnisko bāzi e-

pakalpojumu attīstībai un uzlabojot informācijas apriti; 

c) 3.2.2.2.apakšaktivitātes „Publisko interneta pieejas punktu attīstība” pirmā projektu 

iesniegumu atlases kārta (pieejamais ERAF finansējums 2,6 milj. latu) ar mērķi 

paaugstināt piekļuves iespējas internetam pēc iespējas plašākām sabiedrības grupām, 

nodrošinot piekļuvi publiskās pārvaldes un komercsabiedrību piedāvātajiem 

elektroniskajiem pakalpojumiem un informācijai, lai veicinātu iedzīvotāju iekļaušanos 

sabiedrības sociālajos, ekonomiskajos un kultūras procesos un uzlabotu viņu dzīves 

kvalitāti; 

d) 3.4.1.1.aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar 

iedzīvotāju skaitu līdz 2000” septītā projektu iesniegumu atlases kārta (pieejamais 

ERAF finansējums 31,7 milj. latu) ar mērķi uzlabot ūdensapgādes un notekūdeņu 

savākšanas un attīrīšanas kvalitāti un paplašinot pakalpojumu pieejamību, nodrošinot 

kvalitatīvu dzīves vidi, samazinot vides piesārņojumu un ūdenstilpju eitrofikāciju, 

sekmējot ūdens resursu racionālu izmantošanu; 

e) 3.4.4.1.aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” 

devītās projektu iesniegumu atlases kārta (pieejamais ERAF finansējums 19,7 milj. 

latu) ar mērķi nodrošināt mājokļu energoefektivitātes paaugstināšanu daudzdzīvokļu 

mājās, lai nodrošinātu dzīvojamā fonda ilgtspēju un energoresursu efektīvu 

izmantošanu; 

f) 3.5.1.2.1.apakšaktivitātes „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju 

rekultivācija” trešā projektu iesniegumu atlases kārta (pieejamais KF finansējums 7,8 

milj. latu apmērā) ar mērķi samazināt negatīvo ietekmi uz vidi, ko rada atkritumi un 
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vides aizsardzības prasībām neatbilstošās izgāztuves, attiecīgi nav saņemts neviens 

projekta iesniegums; 

g) 3.5.1.2.3.apakšaktivitātes „Dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība” 

ceturtā, piektā un sestā projektu iesniegumu atlases kārtas (pieejamais KF 

finansējumus 29,6 milj. latu) ar mērķi izveidot ilgtspējīgu atkritumu, tai skaitā bīstamo 

atkritumu, apsaimniekošanas sistēmu, atbalstot atkritumu dalītas vākšanas 

infrastruktūras attīstību, lai veicinātu materiālu otrreizēju izmantošanu, attiecīgi nav 

saņemts neviens projekta iesniegums; 

h) 3.6.1.1.aktivitātes „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes 

veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai” ceturtā projektu iesniegumu atlases kārta 

(pieejamais ERAF finansējums ir 13,5 milj. latu). Projektu iesniedzēji tiek uzaicināti 

iesniegt projektus atbilstoši tiem noteiktai ERAF kvotai ar mērķi nodrošināt noteiktu 

nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru (pilsētu) izaugsmi, sniedzot atbalstu 

projektu īstenošanai pilsētvides un pilsētreģionu konkurētspējas, 

sasniedzamības/pieejamības un pievilcības attīstībai saskaņā ar integrētām pašvaldību 

attīstības programmām; 

i) 3.6.2.1.aktivitātes „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai” pirmā projektu 

iesniegumu atlases kārta (pieejamais ERAF finansējums 7,1 milj. latu). Pēc projektu 

ideju saskaņošanas VARAM izveidotajā Koordinācijas padomē projektu iesniedzēji 

tiek aicināti iesniegt projektus plūstošā secībā atbilstoši tiem noteiktai ERAF kvotai. 

Mērķis – veicināt lielāko (pēc iedzīvotāju skaita) novadu attīstības centru 

konkurētspējas nostiprināšanu un funkcionālo saišu veidošanu starp attīstības centriem 

un to piegulošajām teritorijām, kuriem jāiekļaujas kopējā nacionālas un reģionālas 

nozīmes attīstības centru tīklā un tas jāpapildina saskaņā ar integrētām pašvaldību 

attīstības programmām, sniedzot atbalstu uzņēmējdarbības infrastruktūras (dabas un 

fiziskās vides) sakārtošanai, kā arī publisko pakalpojumu pieejamības un iedzīvotāju 

mobilitātes sekmēšanai. 

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

1.3.1. ES fondu finanšu apguves progress un mērķu sasniegšana 

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

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

finansējuma saņēmējiem ir izmaksāta gandrīz puse, t.i., 46,6%, savukārt apstiprināti projekti 

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

grafikā Nr.1, pielikumā Nr.1. 
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Grafiks Nr.1 „ES fondu finanšu apguve līdz 2012.gada 31.martam, publiskais attiecināmais 

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

uz 2011.gada 31.decembri.”  

Lai nodrošinātu ES fondu finansējuma apguvi, 2012.gada 13.marta MK sēdē tika apstiprināti 

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

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

apmērā.  

Salīdzinot ar 2011.gada attiecīgo periodu 2012.gads ir sācies ar strauju ES fondu finansējuma 

apguves izaugsmi. Ja 2011.gadā pirmie mēneši bija visgausākie finanšu apguves ziņā, šogad 

attiecīgajā periodā maksājumu apjoms finansējuma saņēmējiem pieaudzis par 3% pret 

plānošanas periodā pieejamo finansējumu. 

Grafiks Nr.2 „Informācija par AI finanšu apguves mērķiem un to izpildi līdz 31.03.2012; ES 

fondu finansējuma, milj. latu (mērķa izpilde, %).” 
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Ņemot vērā, ka, atšķirībā no nepieciešamā valsts budžeta finansējuma plāniem, ES fondu 

finansējumu apguves mērķi ir plānoti piesardzīgāk, to izpilde norit sekmīgi un lielākā daļa 

ministriju ir pārsniegušas plānotos maksājumus finansējuma saņēmējiem.  

Vērtējot AI plānoto maksājumu finansējuma saņēmējiem izpildi fondu dalījumā, labākā plānu 

izpilde ir vērojama ERAF ietvaros, pārpildot AI plānu 2012.gada pirmajam ceturksnim par 

40,0%, kā arī sasniedzot ceturto daļu no 2012.gada finanšu apguves mērķa.  

Kopumā pārskata periodā AI noteiktie finanšu apguves mērķi tiek pildīti sekmīgi, 2012.gada 

pirmā ceturkšņa mērķis ir pārpildīts par 29,0%. (detalizētu informāciju skatīt pielikumā Nr.2 

un grafikā Nr.2).  

1.3.2. ES fondu valsts budžeta apguve 

No maksimāli pieejamā valsts budžeta finansējuma ES fondiem 581,4 milj. latu
4
 līdz 

2012.gada pirmā ceturkšņa beigām ministriju budžetos ir ieplānoti 549,0 milj. latu.  

Jāsecina, ka 2012.gada pirmā ceturkšņa budžeta apguve kavējas, ņemot vērā, ka izlietoti tikai 

11,5% no ministriju budžetos ieplānotā 2012.gadam un 10,9% no maksimāli pieejamā 

finansējuma ES fondiem. Turklāt, salīdzinot ar gada sākumā ministriju plānotiem 

izdevumiem, 2012.gada pirmajā ceturksnī budžeta izpilde atpaliek no sākotnēji plānotās par 

18% jeb 14,9 milj. latu, no tiem 5,2 milj. latu pārplānoti uz vēlākiem mēnešiem, bet atbilstoši 

precizētajam plānam nav izlietoti 9,7 milj. latu jeb 13,2%.  

2012.gada pirmajā ceturksnī vislielākās budžeta izdevumu plāna neizpildes bijušas SM (6,6 

milj. latu), IZM (1,1 milj. latu), EM (0,7 milj. latu) un TM (0,4 milj. latu) – IKT un 

profesionālās izglītības infrastruktūras projektos.  

Galvenie mērķu neizpildes iemesli bija problēmas iepirkumu jomā – pārkāpumi, kā arī 

pārsūdzības, bieži vien nepamatotas. Pārējie iemesli – kavējumi darbu izpildē, nekvalitatīvi 

sagatavotie dokumenti no finansējuma saņēmēju puses, neprecīza plānošana u.c 

1.3.3.  Valsts budžeta virssaistību iespējas 2007.-2013.g. plānošanas perioda ES fondu 

aktivitātēs 

Atbilstoši 2012.gada 13.marta MK sēdē un Koalīcijas partneru darba grupas par Eiropas 

Savienības Struktūrfondu un Kohēzijas fonda jautājumiem 2012.gada 23.aprīļa sēdē 

lemtajam, 2012.gada 8.maijā MK tika skatīts VI informatīvais ziņojums un Protokollēmuma 

projekts, kurā VI lūdza atbalstīt priekšlikumu par valsts budžeta virssaistību iespējām 2007-

2013.gada plānošanas perioda ES fondu aktivitātēs 2012.gadā un turpmākajos gados. 

Pēc citu ES dalībvalstu un Latvijas 2004-2006.gada plānošanas periodā gūtās pieredzes, 

esošās situācijas Latvijā 2007-2013.gada plānošanas periodā analīzes VI ir sagatavojusi 

kompleksu priekšlikumu valsts budžeta virssaistībām kopā 2007. – 2013.gada plānošanas 

periodam.  

Galvenie kritēriji virssaistību noteikšanai ir: Latgales reģiona rīcības plānā 2012.-2013.gadam 

noteikto pasākumu ieviešana, EK iniciatīvas par jauniešu nodarbinātību ieviešana, MK 

                                                 
4
 saskaņā ar Likumu par valsts budžetu 2012.gadam 
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pieņemtie lēmumi par papildus finansējuma nodrošināšu ceļu infrastruktūras sakārtošanai, 

ievērojams lauzto līgumu apjoms aktivitātes ietvaros. 

VI priekšlikumā lielākais virssaistību apjoms paredzēts nodarbinātības veicināšanas 

pasākumiem, profesionālās izglītības mācību aprīkojuma un infrastruktūras modernizācijai, 

transporta sistēmas attīstībai un daudzdzīvokļu māju siltināšanai, kā arī zinātnes un inovāciju 

atbalsta aktivitātēm. 

Visu iepriekšminēto virssaistību apjomu (266,9 milj. latu) ministrijas paredz uzņemties līdz 

2013.gada beigām, lielāko daļu no līgumu apjoma slēdzot 2012.gada beigās un 2013.gada 

vidū. Savukārt indikatīvi lielākais maksājumu apjoms ES fondu finansējuma saņēmējiem 

paredzēts 2013.gadā un 2014.gadā. 

Vienlaikus ar paredzēti arī papildus nosacījumi virssaistību uzņemšanās gadījumā, lai 

mazinātu riskus radīt papildus budžeta deficītu 2012-2015.gadam un virssaistības tiktu 

uzņemtas iepriekš paredzētajiem mērķiem.
5
 

1.3.4. 2007.-2013.gada plānošanas perioda finanšu apguves salīdzinājums starp 

jaunajām ES dalībvalstīm 

Šobrīd Latvija atrodas līdzīga situācijā, kā citas dalībvalstis, kurās EK ir apturējusi 

maksājumus, un salīdzinājumā ar 2011.gada nogali, progress nav vērojams. Pēc Latvijai 

pieejamās informācijas EK maksājumus ir apturējusi vismaz 19 ES dalībvalstīs par kopējo 

summu aptuveni 0,7 milj. latu.  

Tai pat laikā, līdz 2012.gada pirmā ceturkšņa beigām Latvija ir noturējusies sestajā vietā starp 

pārējām ES jaunajām dalībvalstīm no EK saņemto ES fondu starpposma un avansa 

maksājumu ziņā (apgūstot attiecīgi ES struktūrfondi – 36,4% un KF – 32,1% no piešķirtā ES 

fondu finansējuma).  

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

2010.gada ir saglabājusi stabilu pirmo vietu ESF ietvaros, kur no EK saņemti maksājumi 

60,0% apmērā no ES fondu finansējuma. (skatīt grafiku Nr.3) 

  

                                                 
5
 Informācija par esošajiem nosacījumiem skat. 

http://www.mk.gov.lv/lv/mk/mksedes/saraksts/protokols/?protokols=2012-05-08 

 

http://www.mk.gov.lv/lv/mk/mksedes/saraksts/protokols/?protokols=2012-05-08
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Grafiks Nr.3 „EK veiktie maksājumi jaunajām ES dalībvalstīm ESF ietvaros 2007-2013.gada 

plānošanas periodā līdz 2012.gada 31.martam, % pret ES fondu finansējumu (% progress 

pret datiem uz 2011.gada 31.decembri.”  

 

Starp Baltijas valstīm Latvija noslēgto līgumu un maksājumu finansējuma saņēmējiem ziņā 

ierindojas otrajā vietā, attiecīgi par 2,4% atpaliekot no Igaunijas noslēgto līgumu apjomā un 

par 0,5% atpaliekot no Lietuvas veikto maksājumu finansējuma saņēmējiem apjomā. 

Salīdzinājumā ar 2011.gada beigām ir pieaudzis veikto maksājumu finansējuma saņēmējiem 

un noslēgto līgumu apjoms, attiecīgi par 3,1% un 1,2%.  

Savukārt Latvija starp visām trim Baltijas valstīm ir līdere ESF apguvē (noslēgto līgumu, 

veikto maksājumu finansējuma saņēmējiem un no EK saņemto maksājumu ziņā). (skatīt 

grafiku Nr.4) 

Grafiks Nr.4 „Baltijas valstu ESF apguves salīdzinājums (% no ES fondu finansējuma) līdz 

2012.gada 31.martam.” 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Rumānija

Bulgārija

Malta

Slovākija

Čehija

Kipra

Slovēnija

Ungārija

Polija

Lietuva

Igaunija

Latvija

18,7% (0%) 

20,5% (0,5%) 

23,0% (0%) 

23,3% (0%) 

23,8% (2,3%) 

31,0% (0%) 

32,6% (0%) 

33,5% (0%) 

42,0% (1,7%) 

47,3% (0%) 

58,7% (12,1%) 

60,0% (0%) 

90,9% 
75,0% 

97,7% 

57,5% 47,8% 
63,3% 58,7% 

47,4% 
60,0% 

0%

50%

100%

Igaunija Lietuva Latvija

Noslēgie līgumi

Visi veiktie maksājumi finansējuma saņēmējiem

Saņemtie maksājumi no EK



 

FMzino_160512_ES_fondi; Informatīvais ziņojums par ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas 

Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un Latvijas–Šveices 

sadarbības programmas apguvi līdz 2012.gada 31.martam 

20 

1.4. Publisko resursu ieguldījums un sasniegtie rezultāti 

1.4.1. Publisko resursu ieguldījums un sasniegtie rezultāti darbības programma 

„Cilvēkresursi un nodarbinātība” 

Darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” ietvaros pārskata periodā sasniegtais 

finanšu apguves progress kopumā atbilst plānotajam, straujākais progress vērojams 

nodarbinātības un sociālās iekļaušanas aktivitātēs, kur pārskata periodā reģistrēts procentuāli 

lielākais pieaugums gan attiecībā uz noslēgto līgumu skaitu, gan finansējuma saņēmējiem 

veikto maksājumu apjomu (skatīt grafiku Nr.5). 

Grafiks Nr.5 „ES fondu finanšu apguve līdz 2012.gada 31.martam darbības programmā 

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

progress pret datiem uz 2011.gada 31.decembri.” 
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Salīdzinot ar finanšu apguves datiem uz 2011.gada 31.decembri, pārskatā periodā atsevišķās 

aktivitātēs ir konstatēts regress, kas ietekmē arī kopējos apguves rādītājus prioritāšu griezumā 

un tas ir saistīts ar finansējuma izmaiņām prioritātēs „Administratīvās kapacitātes 

stiprināšana” un „Izglītība un prasmes”. Abu prioritāšu ietvaros pārskata periodā vairākos 

projektos tika samazināts iepriekš apstiprinātais attiecināmo izdevumu apjoms, kā rezultātā ir 

palielinājies kopējais prioritātēm pieejamais finansējums un attiecīgi samazinājušies finanšu 

apguves progresa procentuālie rādītāji. Reālie finanšu apguves dati šo izmaiņu rezultātā nav 

samazinājušies.  

 „Augstākā izglītība un zinātne” 

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

veicināšanu zinātniskajai darbībai un cilvēkresursu piesaisti augstākai izglītībai, zinātnei un 

pētniecībai un tās mērķis ir nodrošināt augsti kvalificētu speciālistu sagatavošanu 

tautsaimniecības attīstībai svarīgās nozarēs un nostiprināt cilvēku potenciālu zinātnes un 

pētniecības attīstībai, uzlabojot augstākās izglītības kvalitāti un pieejamību, piesaistot 

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

un doktora studijās un veicinot motivāciju zinātniskajai darbībai.  

Pārskata periodā aktīvi turpinājās maģistrantūras un doktorantūras studiju atbalsta aktivitāšu, 

kā arī cilvēkresursu piesaistes zinātnei atbalsta aktivitāšu īstenošana. Piemēram, projekta 

„Agrīnas audzēju diagnostikas un novēršanas starpdisciplināra izpētes grupa” ietvaros 

zinātnieki ar ESF atbalstu turpināja darbu pie skrīninga programmu kompleksa izvērtējuma un 

optimizācijas iespēju izpētes, kā arī biomarķieru diagnostikas attīstības virzienā ļaundabīgo 

slimību un pirmsvēža stāvokļu savlaicīgai noteikšanai. Vienlaikus projektā iesaistītie 

zinātnieki pēta arī ģenētisko faktoru lomu atsevišķu ļaundabīgu slimību gadījumā.  

 „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. 

Kā esam ziņojuši iepriekš, prioritātes ietvaros jauniešiem ir iespējams saņemt mērķstipendijas 

studijām profesionālās izglītības programmās, bet kā īpaša ESF atbalsta mērķa grupa ir 

jāatzīmē sociālās atstumtības riskam pakļauti jaunieši un jaunieši ar funkcionāliem 

traucējumiem. Ar ESF atbalstu izglītības iestādes visā Latvijā īsteno pasākumus, lai veicinātu 

šo jauniešu izglītošanos un gatavību darba tirgum. Piemēram, sociālās korekcijas izglītības 

iestāde „Naukšēni” ar ESF atbalstu īsteno projektu „Atbalsta pasākumi atstumtības riska 

mazināšanā jauniešiem Sociālās korekcijas izglītības iestādēs „Naukšēni” un „Strautiņi” ”, 

kura mērķis ir veicināt sociālās korekcijas un sadzīves prasmju apguvi, un tas noslēgsies 

2012.gada 30.aprīlī. Projekta ietvaros vecāko klašu audzēkņi katru piektdienu dodas uz 

Valmieru, kur viena grupa jauniešu četru stundu ilgās nodarbībās Pārtikas ražotāju vidusskolā 

apgūst ievirzi pavāra, konditora, piena un gaļas pārstrādes specialitātēs, savukārt otra jauniešu 

grupa dodas uz Vidzemes Profesionālās izglītības centru, kur tiek piedāvāta iespēja 

praktizēties metālapstrādes profesijās. Pieredzējušu pasniedzēju vadībā tiek apgūst 
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atslēdznieka, skārdnieka un metinātāja pamatiemaņas. Projekta realizācijas rezultātā 

sagaidāms, ka jaunieši pēc iestādes atstāšanas veiksmīgāk integrēsies sabiedrībā, turpinās 

izglītības ieguvi un neizdarīs atkārtotus likumpārkāpumus. 

„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.  

Par nozīmīgo progresu 2012.gada pirmajā ceturksnī nodarbinātības veicināšanas jomā 

uzskatāma algotu pagaidu sabiedrisko darbu atbalsta programmas uzsākšana, kurā kopumā 

plānots iesaistīt 29 700 ilgstošo bezdarbnieku. Sagaidāms, ka 2012.gada otrajā ceturksnī tiks 

reāli uzsākta jaunizveidotā darba vietu radīšanas atbalsta aktivitāte.  

Atbalsta aktivitātes partnerībās organizētām apmācībām nodarbināto komersantu 

konkurētspējas veicināšanai trešās kārtas ietvaros mikro un mazajiem komersantiem 

2012.gada otrajā ceturksnī būs iespēja pieteikties apmācībām.  

Instruments uzņēmējdarbības un pašnodarbinātības veicināšanai 

Ar LHZB starpniecību potenciālajiem komersantiem un pašnodarbinātajiem, kā arī 

jaundibinātajiem komersantiem tiek sniegts ESF atbalsts uzņēmējdarbības un 

pašnodarbinātības veicināšanai – programmas „Atbalsts uzņēmējdarbības un 

pašnodarbinātības uzsākšanai” ietvaros.  

Kopumā pārskata periodā atbalsta pasākuma finanšu un fiziskais progress nedaudz atpaliek no 

plānotā apjoma pirmajam ceturksnim, taču sagaidāms, ka progress turpināsies turpmākajos 

periodos un problēmas gada plānu izpildē nav identificētas. Pārskata periodā nedaudz 

mazinājies vidējais aizdevuma apjoms, šobrīd tas ir 11,9 tūkst. latu, kas galvenokārt 

skaidrojams ar projektu dažādu specifiku un finansējuma apjomu. Kopumā līdz pārskata 

perioda beigām parakstītas vienošanās par dalību programmā 12,4 milj. latu apmērā, veikti 

maksājumi 8,8 milj. latu apjomā, izsniegti 639 aizdevumi un granti. 

Papildus informācija par aktivitātes „Atbalsts uzņēmējdarbības un pašnodarbinātības 

uzsākšanai” finanšu progresu ir pieejama grafikā Nr.6 un pielikumos Nr.1 un Nr.2.  
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Grafiks Nr. 6 „Programmas „Atbalsts uzņēmējdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai” 

finanšu apguves mērķi un to izpilde līdz 2012.gada 31.martam.” 

 

Kopumā atbalsta programmas ietvaros lielākais īpatsvars no sniegtā atbalsta ticis virzīts 

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

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

nozarēm. 

Jau no atbalsta programmas uzsākšanas brīža ir bijis novērojams, ka atbalsta saņēmēju 

sadalījums pa reģioniem ir salīdzinoši vienmērīgs un proporcionāls reģionu lielumam, 

savukārt Rīgas reģionā atbalsta saņēmēju 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. (skatīt grafiku Nr.7) 

Grafiks Nr.7 „Programmas „Atbalsts uzņēmējdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai” 

ietvaros līdz 2012.gada 31.martam atbalstītie komersanti dalījumā pa reģioniem,%. ” 

 

 „Sociālās iekļaušanas veicināšana” 

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

iekļaušanas pasākumus un veicinot iekļaujoša darba tirgus attīstību.  

Pārskata periodā par nozīmīgo progresu prioritātes ietvaros var uzskatīts faktu, ka tika uzsākta 

58 sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstībai 

reģionos atbalsta aktivitātes otrās kārtas trešās apakškārtas projektu īstenošana. Finansējuma 

saņēmēji ir sociālo pakalpojumu reģistrā kā sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumu sniedzēji reģistrētas privāto tiesību juridiskās personas, kā arī pašvaldības, 

pašvaldību institūcijas un valsts institūcijas. Projektos plānots attīstīt sociālās rehabilitācijas 
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un institūcijām alternatīvus sociālās aprūpes pakalpojumus plānošanas reģionos ar nolūku 

pilnveidot personu ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenes locekļu, bezpajumtnieku 

un citu sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu sociālās un funkcionālās 

prasmes, lai palielinātu mērķa grupas nodarbinātību un integrāciju sabiedrībā. 

 „Administratīvās kapacitātes stiprināšana” 

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

stiprināšanu, paaugstinot to efektivitāti un pienesumu valsts ekonomiskai un sociālai 

izaugsmei, kā arī veicinot valsts, reģionālā un vietējā līmeņa pārvaldes institūciju, sociālo 

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

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

Prioritātes ietvaros Vkanc un FM īstenotajos projektos strukturālo reformu ieviešanai valsts 

pārvaldē un finanšu politikas jomā veikti apmācību pasākumi valsts pārvaldes iestāžu 

darbinieku kompetences paaugstināšanai atbilstoši apmācību plānam, kā arī pārskata periodā 

veiktas apmācības par mūsdienīgām darbinieku nemateriālās motivēšanas un darbinieku 

attīstības/karjeras plānošanas metodēm. 

Pārskata periodā kopumā administratīvās kapacitātes atbalsta aktivitāšu ieviešanas progress 

Vkanc pārziņā esošajās aktivitātēs attiecībā uz veiktajiem maksājumiem finansējuma 

saņēmējiem ir vērtējams kā apmierinošs. VARAM īstenotajās pašvaldību kapacitātes celšanas 

aktivitātēs projekti tiek īstenoti visos Latvijas novados, republikas pilsētās un plānošanas 

reģionos, atbalstot attīstības plānošanas uzlabošanu un speciālistu piesaisti. 

Informāciju par TP aktivitāšu īstenošanu lūdzam skatīt sadaļā 1.4.5. „Kopsavilkums par TP 

aktivitāšu īstenošanu”. 

1.4.2. Publisko resursu ieguldījums un sasniegtie rezultāti darbības programma 

„Uzņēmējdarbība un inovācijas” 

Kopumā aktivitāšu ieviešana pārsniedz plānoto, darbības programmas ietvaros 2012.gada 

pirmajā ceturksnī ir veikti maksājumi finansējuma saņēmējiem par 22,3 milj. latu, kas 

ievērojami pārsniedz AI plānoto (par 88%), kā arī jau ir izpildīti 28,7% no AI 2012.gada 

finanšu apguves mērķa. Pārskata periodā samazinājies apstiprināto projektu skaits 

uzņēmējdarbības un zinātnes aktivitātēs. Projektu atbirums skaidrojams ar nosacījumu 

neizpildi, uzņēmēju intereses zudumu īstenot projektu, pastiprinātākām pārbaudēm, kas ļauj 

laikus izvairīties no neatbilstībām un līgumu laušanas. Informāciju par finanšu apguvi skatīt 

grafikā Nr.8. un pielikumā Nr.1.  
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Grafiks Nr.8 „ES fondu finanšu apguve līdz 2012.gada 31.martam darbības programmā 

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

progress pret datiem uz 2011.gada 31.decembri.” 

 

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

pieejamība” skatīt to apakšpunktā „Finanšu pieejamība”, pielikuma Nr.1 tabulā Nr.2. un 

grafikā Nr.9.  

 „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.  

Zinātne, pētniecība un attīstība 

Pasākuma  „Zinātne, pētniecība un attīstība” aktivitāšu/apakšaktivitāšu apstiprināto projektu 

publiskā finansējuma apjoms samazinājies par 1,6%, jo 2012.gada februāra beigās IZM 

apakšaktivitātes "Zinātnes infrastruktūras attīstība"  otrās kārtas ietvaros projektu iesniedzēji  

nosacījumu izpildes gaitā precizēja projektu finansējumu, tajā skaitā atsevišķos gadījumos 

samazinot projektu izmaksas. Š.g. februārī tika izpildīti visi nosacījumi un apstiprināti 11 

projekti. Noslēgto līgumu apjoms pieaudzis par 3,4% salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni. 

Pasākumā  „Zinātne, pētniecība un attīstība” finansējuma saņēmējiem jau izmaksāti 30% no 
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pieejamā publiskā finansējuma. IZM kā AI pasākuma īstenošanā ir pārsniegusi noteikto mērķi 

maksājumiem finansējuma saņēmējiem par 20,4%. 

Ņemot vērā, ka aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” pirmās kārtas projektu 

iesniegumu atlasē tika noraidīti 55 projekti (tajā skaitā 34 projektus nepietiekama finansējuma 

dēļ), kā arī pirmās kārtas projektu īstenošana beidzas 2012. un 2013.gadā, būtu nepieciešams 

finansējums praktiskas ievirzes pētniecības  projektu nodrošināšanai līdz jaunā plānošanas 

perioda uzsākšanai, IZM ir sniedzis priekšlikumu virssaistību finansējuma nodrošināšanai 

aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” otrajā kārtā 20,0 milj. latu apmērā. 

Apakšaktivitātes  „Zinātnes infrastruktūras attīstība” pirmā kārtā noslēgti visi līgumi par 

projektu īstenošanu, kā arī noslēgušies pirmie iepirkumi, bet apakšaktivitātes otrās kārtas 

ietvaros pieņemti lēmumi par 11 projektu apstiprināšanu un 18 projektu noraidīšanu. Visu 11 

projektu līgumi tiks noslēgti līdz 2012.gada jūnijam, kā tas ir noteikts Saprašanās 

Memorandā.  

Apakšaktivitātē „Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras un informācijas sistēmu uzlabošana 

zinātniskajai darbībai” sakarā ar to, ka tika pieprasīti precizējumi/ papildus informācija 

finansējuma saņēmējam un maksājuma pieprasījuma izskatīšana aizņēma vairāk laika kā 

plānots, pārskata periodā netika veikti maksājumi finansējuma saņēmējam (šajā gadījumā – 

atmaksas valsts pamatbudžetā). Maksājuma pieprasījums ir apstiprināts un maksājums tika 

veikts 2012.gada aprīlī. 

Inovācijas 

Pārskata periodā starp VI un EM turpinājās jautājumu risināšana par KC aktivitātes darbības 

atjaunošanu. VI piedāvājums paredz, ka: 

a) Līdz aktivitātes apturēšanai uzsākto pētījumu īstenošana tiek turpināta; 

b) KC veic projektu pārvērtēšanu, nošķirot nozares pētījumus no individuālajiem 

pētījumiem;  

c) Pēc pētījumu pārvērtēšanas, KC aprēķina finansējuma apjomu, par kuru plānots īstenot 

individuālos pētījumus;  

d) EM jāizsludina atsevišķu uzsaukumu par individuālo pētījumu atlasi;  

e) LIAA veic attiecīgus grozījumus KC līgumos, paredzot ERAF finansējumu tikai KC 

nozaru pētījumiem.  

 „Finanšu pieejamība”  

Prioritāte vērsta uz finansējuma pieejamības veicināšanu uzņēmējdarbības attīstībai. Mērķis 

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

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

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

uzrauga finansējuma nonākšanu līdz faktiskajiem labuma guvējiem – komersantiem. 
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Grafiks Nr.9 „Finanšu apguves progress līdz 2012.gada 31.martam prioritātes „Finanšu 

pieejamība” ietvaros; milj. latu, (% no pieejamā publiskā finansējuma); % progress pret 

datiem uz 2011.gada 31.decembri.” 

 

Kopumā finanšu instrumentu ieviešana ir laba. Kā redzams grafikā, līdz 2012.gada pirmā 

ceturkšņa beigām ir noslēgti līgumi ar komersantiem par 67,3% no pieejamā finansējuma.  

Grafiks Nr.10 „Finanšu apguves mērķu izpilde prioritātes „Finanšu pieejamība” ietvaros 

līdz 2012.gada 31.martam kumulatīvi (kopējais finansējums (ieskaitot finanšu 

starpinstitūciju līdzfinansējumu) milj. latu, finanšu apguves mērķa izpilde, %.” 

 

Ieviesējinstitūcijas līdz 2012.gada 31.martam ir veikušas maksājumus, investīcijas/izsniegušas 

garantijas par 127,0 milj. latu jeb 90,6% apmērā no 2012.gada pirmā ceturkšņa finanšu 

apguves mērķa (140,2 milj. latu kopējā finansējuma), 61,6% no kumulatīvā 2012.gada finanšu 

apguves mērķa (206,1 milj. latu kopējā finansējuma), kas ir ļoti pozitīvs rādītājs.  

Sīkāka informācija par finanšu instrumentu ieviešanas progresu un finanšu apguves mērķu 

izpildi ir sniegta dalījumā pa finanšu instrumentiem zemāk, informatīvā ziņojuma pielikumā 

Nr.1 un Nr.2. 

Finansējuma pieejamības nodrošināšanai uzņēmumiem ERAF ietvaros ir izveidoti sekojoši 

finanšu instrumenti: 

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

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

finansējuma apguve nav apmierinoša, taču ir vērojams progress. Kaut arī 2012.gada pirmajā 

ceturksnī aizdevumu instrumentu ietvaros ir noslēgti jauni līgumi, finanšu apguvē ir vērojams 

regress. Noslēgto līgumu apjoms ir samazinājies par 1,7%, kā arī plānotais aizdevumu apjoms 

nav izsniegts (48,2% no ieviesējinstitūciju plānotā). LGA skaidro, ka pārbaudot operatīvos 

datus, kas izmatoti iepriekšējā pārskata perioda ziņojumā, tika konstatēts, ka atsevišķi 

aizdevumi neatbilst visām ES fondu prasībām, attiecīgi šie aizdevumi tika izņemti no ES 

fondu portfeļa.  
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Līdz 2012.gada 31.martam ir noslēgti 16 dažādu stadiju riska kapitāla ieguldījumu līgumi 5,7 

milj. latu apmērā, kas ir par 3,2% vairāk nekā iepriekšējā pārskata periodā. Lai arī riska 

kapitāla instrumentu ieviešana ir samērā lēna, kas skaidrojams ar šī finanšu instrumenta 

specifisko investīciju projektu izvērtēšanas procesu, finanšu apguve notiek labāk kā plānots, 

t.i., līdz 2012.gada pirmā ceturkšņa beigām ir veiktas investīcijas 6,6 milj. latu apmērā, par 

9,8% pārsniedzot plānoto veikto investīciju apjomu līdz 2012.gada pirmā ceturkšņa beigām. 

Īpaši veiksmīgi sokas ar uzsākšanas kapitāla instrumenta ieviešanu.  

Reaģējot uz tirgus pieprasījumu, LGA plāno ieviest papildu finanšu instrumentus - izaugsmes 

kapitāla fondus ar kopējo budžetu 21 milj. latu apmērā un mikro aizdevumu fondu ar plānoto 

budžetu 3,5 milj. latu apmērā. 

2.  „Garantijas komersantu konkurētspējas uzlabošanai” aktivitātes ietvaros līdz 2012.gada 

31.martam ir izsniegtas 315 garantijas 67,4 milj. latu apmērā, kas ir 93,7% no iepriekš 

plānotajiem 71,9 milj. latu, atbalstot 210 uzņēmumus. Jāatzīmē, ka eksporta garantiju līgumi 

ir noslēgti par 0,8 milj. latu vairāk nekā bija plānots, pārsniedzot finanšu apguves mērķi par 

18,5%. Aktivitātes ietvaros ir izmaksātas deviņas kompensācijas kopumā par 391 tūkst. latu. 

2012.gada pirmajā ceturksnī tika izsniegtas 19 garantijas par kopējo summu 2,7 milj. latu un 

Latvijas uzņēmumi piesaistīja kredītiestāžu finansējumu 4 milj. latu apmērā. 

Kredīta garantiju programmas ietvaros 2012.gada pirmajā ceturksnī ir atbalstīti deviņi 

investīciju projekti, kur izsniegto garantiju apjoms ir 1,8 milj. latu. Kā otrs pieprasītākais 

garantijas veids pēc apjoma ir apgrozāmo līdzekļu garantijas, 2012.gada pirmā ceturkšņa laikā 

9% jeb 189 tūkst. latu no izsniegto garantiju apjoma veido apgrozāmo līdzekļu garantijas. 

Attiecībā uz atbalsta reģionālo sadalījumu – vislielākā aktivitāte pirmā ceturkšņa laikā bija 

Zemgalē, kur izsniegto garantiju apjoms bija 1 milj. latu. 61% no atbalstītajiem komersantiem 

darbojās apstrādes nozarē. 

Eksporta kredīta garantijas programmas ietvaros 2012.gada pirmajā ceturksnī tika izsniegtas 

piecas garantijas par kopējo summu 527 tūkst. latu, atbalstot eksporta darījumus uz Krieviju 

un Baltkrieviju. Vienlaikus šajā periodā tika nodrošināts eksporta apgrozījums ar garantijas 

segumu 3,4 milj. latu apmērā. 

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

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

LGA aktīvi turpināja iepazīstināt kredītiestādes un komersantus ar iespējām, ko sniedz 

mezanīna aizdevumu programma apakšaktivitātes „Mezanīna aizdevumi komersantu 

konkurētspējas uzlabošanai” ietvaros. Komersanti ir aktīvi izrādījuši interesi, bet 2012.gada 

pirmā ceturkšņa laikā vēl netika izsniegts neviens aizdevums. 

Kopš konkurētspējas aizdevumu programmas sākuma līdz 2012.gada 31.martam ir noslēgti 52 

līgumi par 47,8 milj. latu, tai skaitā trīs līgumi par 1,2 milj. latu ir noslēgti 2012.gada pirmajā 

ceturksnī. Līdz 2012.gada 31.martam LHZB izvirzītais finanšu apguves mērķis ir gandrīz 

sasniegts (98,0% no plānotā). Jāatzīmē, ka uz 2012.gada 31.martu bankā nebija iesniegts 

neviens aizdevuma pieteikums, taču, ņemot vērā bankas rīcībā esošo informāciju par 

programmas interesentiem un potenciālajiem aizdevumu projektu iesniedzējiem, LHZB 

atlikušo programmas līdzekļu apguvi 2012.gadā vērtē kā reālu.  
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 „Uzņēmējdarbības veicināšana”  

Prioritātes mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības attīstību, veicinot pieeju starptautiskiem 

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

un iedrošināta uzsākt uzņēmējdarbību un veicināt inovāciju izmantošanu un radīšanu 

ilgtermiņa konkurētspējas nodrošināšanai. 

2012.gada pirmajā ceturksnī aktivitātē „Pasākumi motivācijas celšanai inovācijām un 

uzņēmējdarbības uzsākšanai” apstiprināti 15 jauni uzņēmumi dalībai Mentoringa programmā, 

organizēts kompetences celšanas seminārs „Jaunu produktu radīšana un finanšu aprēķini”, 

kurā piedalījās 21 dalībnieks. Pārskata periodā daudz tika strādāts pie publicitātes kampaņas 

veidošanas inovācijām Latvijā, un veikta sagatavošanās 2012.gada otrajā ceturksnī 

paredzētajām aktivitātēm. 

Pēc RI 2011.gada 9.septembra Revīzijas ziņojumā ietvertajiem konstatējumiem aktivitātes 

„Biznesa inkubatori” ietvaros, VI nosūtīja vēstuli LIAA ar lūgumu informēt, vai biznesa 

inkubatoru operatori veic pietiekamas pārbaudes par komersantu atbilstību 2008.gada 

30.oktobra MK noteikumu Nr.835
6
 prasībām

7
, proti, vai biznesa inkubatoru operatori pievērš 

pietiekamu uzmanību tam, vai komersanti atbilst nosacījumiem, lai saņemtu biznesa 

inkubatora pakalpojumus.  

Kā demonstrē grafiks Nr.11, pārskata periodā turpinājusies līgumu pārtraukšana aktivitāte 

„Atbalsts ieguldījumiem mikro, maziem un vidējiem komersantiem īpaši atbalstāmajās 

teritorijās (ĪAT)”, līdz ar ko aktivitātes ieviešana nav apmierinoša. Kā ziņots iepriekš, VI ir 

ierosinājusi EM līdz 2012.gada 31.maijam ziņot VI par ES fondu finansējuma atlikumu 

aktivitātes ietvaros un turpmāko rīcību, lai nodrošinātu atlikuma pilnīgu apguvi
8
. 

Informāciju par TP aktivitāšu īstenošanu lūdzam skatīt sadaļā 1.4.5. „Kopsavilkums par TP 

aktivitāšu īstenošanu”.  

1.4.3. Publisko resursu ieguldījums un sasniegtie rezultāti darbības programma 

„Infrastruktūra un pakalpojumi”  

Lielākā daļa darbības programmas projektu ir ieviešanas posmā, pirmajā ceturksnī ir bijis 

neliels samazinājums attiecībā uz apstiprināto projektu un noslēgto līgumu summām, jo pēc 

projektu pabeigšanas attiecīgi tika koriģētas projekta izmaksas atbilstoši faktiski veiktajām, kā 

arī sadārdzinājuma dēļ tika atsaukti vairāki autoceļu projekti. Maksājumi ir veikti par vairāk 

kā 20% lielākā apjomā nekā AI plānojušas, galvenokārt, ceļu, transporta, ostu, IKT, veselības, 

energoefektivitātes un kultūras nozaru projektos. Visievērojamākais maksājumu progress bijis 

teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšanas prioritātē autoceļu un IKT projektos, 

vairāk kā trīs reizes pārsniedzot darbības programmā vidējo maksājumu progresu.  (skatīt 

grafiku Nr.11 un pielikumu Nr.1.) 

                                                 
6
 2008.gada 30.oktobra MK noteikumi Nr.835 „Noteikumi par darbības programmas „Uzņēmējdarbība un 

inovācijas” papildinājuma 2.3.2.1.aktivitāti „Biznesa inkubatori”. 
7
 2008.gada 30.oktobra MK noteikumu Nr.835 „Noteikumi par darbības programmas „Uzņēmējdarbība un 

inovācijas” papildinājuma 2.3.2.1.aktivitāti „Biznesa inkubatori” 54. un 55.punkts. 
8
 MK 2012.gada 13.marta sēdes protokola Nr.14, 26.§ 7.punkts. 
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Galvenie projektu ieviešanu kavējošie faktori arī šajā pārskata periodā ir iepirkumu problēmas 

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

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

īstenošanu noteikto izdevumu pozīciju apjoma pārsniegumu un pieaugošs sadārdzinājums 

autoceļu būvniecības un ūdenssaimniecības projektos (detalizētāka informācija zemāk). 
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Grafiks Nr.11 „ES fondu finanšu apguve līdz 2012.gada 31.martam darbības programmā 

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

progress pret datiem uz 2011.gada 31.decembri.” 

 

 „Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai” 

Prioritāte vērsta uz mūsdienīgas un augstas kvalitātes pakalpojumu nodrošināšanu izglītības, 

nodarbinātības, sociālās un veselības aprūpes jomās, atbalstu galvenokārt novirzot 

infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošanai.  

Prioritātes ietvaros pārskata periodā bija vērojams progress noslēgto līgumu ziņā, pārsvarā 

aktivitāšu, kas saistītas ar ģimenes ārstu tīkla attīstību un infrastruktūras uzlabošanu un 
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stacionārās veselības aprūpes attīstību (attiecīgi 443,6 tūkst. latu jeb 12,5% un 978,2 tūkst. 

latu apmērā jeb 0,7% apmērā no aktivitātei pieejamā publiskā finansējuma). 

Attiecībā uz maksājumiem finansējuma saņēmējiem pozitīvi vērtējams progress aktivitātēs, 

kas saistītas ar infrastruktūras pilnveidošanu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai 

personām ar garīga rakstura traucējumiem un neatliekamās medicīniskās palīdzības attīstību, 

kuru projektu ietvaros ceturksnī veikti maksājumi attiecīgi par 440,5 tūkst. latu jeb 7,5% un 

2,1 milj. latu jeb 19,4% no aktivitātēm pieejamā publiskā finansējuma. 

Izglītības jomā 2012.gada pirmajā ceturksnī progress bija vērojams uz dabaszinātņu apguvei 

atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšanu vērstajā aktivitātē, kuras ietvaros veikto 

maksājumu apjoms finansējuma saņēmējiem pieaudzis par 239,5 tūkst. latu jeb 10,8% no 

aktivitātei pieejamā publiskā finansējuma. Turklāt pārskata periodā pabeigta dabaszinātņu 

kabinetu (fizikas, ķīmijas, bioloģijas un matemātikas kabinetu, kā arī darbu laboratoriju) 

labiekārtošana un modernizēšana vairākās Krāslavas, Kandavas, Viļakas, Nīcas, Valdemārpils 

un Daugavpils Zemgales rajona izglītības iestādēs. Tāpat pozitīvi vērtējama mācību telpas 

modernizēšana un pielāgošana Palsmanes speciālajā internātpamatskolā, Jelgavas pirmās 

sanatorijas internātpamatskolā, Jelgavas speciālajā internātpamatskolā, Jelgavas speciālajā 

pamatskolā, Liepājas Speciālajā internātpamatskolā, Antūžu speciālajā internātpamatskolā un 

Rudzātu speciālajā internātpamatskolā, padarot tās pieejamākas izglītojamajiem ar kustību 

traucējumiem. 

Savukārt 2012.gada 13.martā MK atbalstīja IZM priekšlikumu par 15 profesionālās izglītības 

iestāžu projektu turpināšanu un 18 projektu pārtraukšanu, lai nodrošinātu efektīvu un 

lietderīgu ES fondu līdzfinansējuma izlietojumu, nodrošinot kvalitatīvu un konkurētspējīgu 

mācību procesu un mācību vidi stratēģiski nozīmīgākajās profesionālās izglītības skolās. 

Pasākuma „Veselības aprūpes infrastruktūra” ietvaros turpinājusies aktīva projektu 

iesniegumu vērtēšana un līgumu par apstiprināto projektu slēgšana. Uz onkoloģijas slimnieku 

radioterapijas ārstēšanas attīstību vērstajā aktivitātē pabeigts pēdējais projekts, līdz ar to tagad 

četrās slimnīcās (Daugavpilī, Liepājā un divās slimnīcās Rīgā) uzsākta slimnieku ārstēšana ar 

jaunu iekārtu izmantošanu. 

Nodarbinātības un sociālo pakalpojumu infrastruktūras aktivitāšu ietvaros turpinājusies 

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

kas vērstas uz infrastruktūras pilnveidošanu profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu 

sniegšanai un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai personām ar redzes un dzirdes 

traucējumiem, kā arī darba tirgus institūciju infrastruktūras pilnveidošanu.  

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

reģionālas nozīmes attīstības centros, 2012.gada pirmajā ceturksnī tika veikti noslēguma 

maksājumi 9 projektos. Kā vienu piemēru var minēt Jelgavas izglītības pārvaldes īstenoto 

projektu „Jelgavas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes ēkas Pulkveža Brieža ielā 23A 

rekonstrukcija”, kura ietvaros, rekonstruējot esošās telpas, paredzētas telpas 11 pirmsskolas 

grupu izvietošanai, nodrošināta piekļuve personām ar īpašām vajadzībām, veikta teritorijas 

labiekārtošana, izveidojot rotaļu laukumus katras grupas bērniem. Projekta rezultātā 

pirmsskolas izglītības iestādē no jauna tika izveidotas 58 jaunas darba vietas un vietas 256 

bērniem, kas par 14,1% samazina bērnu skaitu rindā uz vietām pašvaldības pirmsskolas 
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izglītības iestādēs, radot bērnu vecākiem iespēju nodibināt vai turpināt darba attiecības, 

tādējādi veicinot nodarbinātību un pakalpojumu pieejamību. 

 „Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana” 

Prioritāte vērsta uz dažādu valsts teritorijas daļu sasniedzamību un pakalpojumu pieejamību 

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

nozīmes transporta savienojumu uzlabošanu.  

Šai prioritātei 2012.gada pirmajā ceturksnī darbības programmas ietvaros ir bijis vislielākais 

progress veiktajos maksājumos finansējuma saņēmējiem 9,8%, sasniedzot kopā 35,2% no 

pieejamā finansējuma. Apjomīgākie maksājumi veikti valsts reģionālo autoceļu sakārtošanas 

un tranzītielu sakārtošanas projektos un projektos, kas paredz ar informāciju sistēmu un 

elektronisko pakalpojumu attīstību. Tāpat kā iepriekšējā periodā satiksmes infrastruktūras 

jomā projektu ieviešanu kavējušas problēmas iepirkumos, kā arī ir bijušas problēmas ar zemju 

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

priekšlikumus par izmaiņām ceļu būves izmaksu indeksa aprēķina metodoloģijā, jo 

būvniecības līgumos ietvertais Centrālais Statistikas pārvaldes apstiprinātais inflācijas 

koeficients neatspoguļo pilnībā reālās cenu izmaiņas autoceļu būvniecības tirgū. 

2012.gada otrajā ceturksnī plānots izsludināt projektu atlasi valsts reģionālo autoceļu 

sakārtošanas un satiksmes drošības uzlabojumu Rīgā projektiem, lai apgūtu atlikušo 

finansējumu, kā arī būs zināmi izsludinātā atklātā 3.kārtas tranzītielu projektu atlases 

konkursa rezultāti. 

IKT nozares projektu ieviešanā nav vērojams būtisks progress, pārskata periodā veikto 

maksājumu apjoms pieaudzis par 2,7 milj. latu jeb 2,9% no pasākumam pieejamā publiskā 

finansējuma. Kontekstā ar problēmām iepirkumos, iepriekš būtiski kavējas aktivitātes, kas 

vērsta uz izglītības iestāžu modernizēšanu ar datortehniku, īstenošana. Pārskata periodā 

turpinājusies datortehnikas vienību piegāde pagājušā ceturksnī noslēgtā iepirkuma līguma par 

datortehnikas un multimediju iekārtu iegādi vairāk kā 700 Latvijas skolām ietvaros. 

Pārskata periodā e-pārvaldes jomā pabeigts vēl viens projekts ,,Vienotais notikumu reģistrs’’, 

kura ietvaros  visām valsts drošības un tiesībsargājošajām iestādēm un glābšanas dienestiem ir 

izveidota vienota notikumu reģistrācijas sistēma, uzkrājot datus par administratīvajiem 

pārkāpumiem, noziedzīgiem nodarījumiem un citiem prettiesiskiem, sabiedriski bīstamiem 

vai potenciāli saistītiem ar sabiedrības drošības vai personu apdraudējumu (terora akti, 

slepkavības, uzbrukumi, zādzības, ugunsgrēki, utt.) notikumiem. Minētā sistēma ļaus valsts 

tiesībsargājošajām iestādēm un glābšanas dienestiem par katru reģistrēto notikumu operatīvi 

iegūt visu informāciju, veicinot šo iestāžu sadarbību konkrēta notikuma ietvaros un palielinot 

šīs sadarbības efektivitāti, valsts pārvaldes iestādēm izvērtēt veikto pasākumu rezultativitāti, 

kā arī prognozēt turpmāko attīstību, iedzīvotājiem e-pakalpojumu veidā iegūt statistiska 

rakstura informāciju, veicinot viņu informētību un iesaistīšanos noziedzības apkarošanā. 

 „Eiropas nozīmes transporta tīklu attīstība un ilgtspējīga transporta veicināšana” 

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

pilnveidojot transporta infrastruktūru, kā arī veicinot videi draudzīgu transporta sistēmu 

attīstību.  
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2012.gada pirmajā ceturksnī ir apstiprināti projekti par Liepājas un Ventspils lidostu attīstību 

par kopējo summu vairāk kā 4,3milj. latu (9,5% no aktivitātei pieejamā publiskā 

finansējuma). Lielākais progress maksājumu veikšanā vērojams aktivitātēs, kas saistītas ar 

TEN-T autoceļu tīkla un dzelzceļa infrastruktūras attīstību. 

Galvenās problēmas projektu īstenošanā ir saistītas ar iepirkuma problēmām un būvniecības 

izmaksu kāpumu. Izmaksu sadārdzinājuma dēļ tika lauzti vairāki līgumi, kas saitīti ar TEN-T 

autoceļa tīkla uzlabojumiem, taču drīzumā plānots apstiprināt jaunus projektus, attiecīgi 

pārskatot projektu izmaksas.  

Ņemot vērā, ka 55,4% no prioritātes finansējuma atvēlēti lielajiem projektiem, prioritātes 

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

informācijas sniegts šī ziņojuma 1.5.sadaļā „Lielo projektu īstenošana”. 

 „Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskai aktivitātei nodrošināšana” 

Šī ERAF līdzfinansēta prioritāte vērsta uz nepieciešamo priekšnosacījumu veidošanu 

ekonomiskai aktivitātei, kā arī dzīves kvalitātes rādītāju uzlabošanai dažādās valsts teritorijas 

daļās, investējot vides infrastruktūrā un pakalpojumos, dabas un kultūras mantojuma 

saglabāšanā, tūrisma produktu attīstībā.  

Vides jomā pārskata periodā turpinājusies uzsākto projektu īstenošana, kā arī tika apstiprināti 

jauni projekti par ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstību apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju 

skaitu līdz 2000 par kopējo summu 11,4 milj. latu. Kā vienu no apjomīgākiem veiksmīgi 

noslēgtiem projektiem varētu minēt Amatas novada pašvaldības īstenoto projektu 

„Ūdenssaimniecības attīstība Nītaures pagasta Nītaures ciemā”, kura rezultātā tika nodrošināts 

kvalitātes prasībām atbilstošs dzeramais ūdens 90,0% iedzīvotājiem Nītaures ciemā, būtiski 

palielinājās patērētāju skaits (par 44,0%), uzlabota ūdens kvalitāte, samazinājās piesārņojums, 

palielinājās patērētāju skaits (līdz 61,0%) jaunu kanalizācijas cauruļvadu izbūves rezultātā. 

Mājokļu energoefektivitātes jomā aktivitātē, kas ir saistīta ar daudzdzīvokļu māju 

siltumnoturības uzlabošanas pasākumiem, pārskata periodā ir apstiprināti projekti par 1,9 

milj. latu un noslēgti līgumi par 3,6 milj. latu. Pārskata periodā ir pabeigti 8 projekti. Kā vienu 

no piemēriem var minēt īstenoto projektu „Siltumnoturības uzlabošana daudzdzīvokļu ēkā 

Liepājā, Klaipēdas ielā 112”, kura rezultātā ir iespējams panākt aptuveni 24% siltumenerģijas 

ekonomiju, kā arī paaugstinājies tās iedzīvotāju komforta līmenis.  

Kultūras jomā pārskata periodā turpinājusies uzsākto projektu īstenošana, dažu projektu 

ieviešanas plāni kavējās iepirkumu problēmu dēļ.  Kā piemēru jaunu projektu apstiprināšanas 

gaitā var minēt projektu „Rīgas Sv.Marijas Magdalēnas Romas katoļu baznīcas ar vēsturisko 

ēku kompleksu atjaunošana, saglabāšana un sociālekonomiskās izmantošanas nodrošināšana”. 

 „Vides infrastruktūras un videi draudzīgas enerģētikas veicināšana” 

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

dabas aizsardzības infrastruktūru, kā arī ar energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo 

energoresursu izmantošanu centralizētās siltumapgādes pakalpojumos. Prioritāte tiek īstenota, 

investējot vides, enerģijas ražošanas un apgādes infrastruktūrā.  
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Kopumā prioritātes ietvaros šajā ceturksnī nav vērojams būtisks progress, kas izskaidrojams 

ar to, ka prioritātes pasākumi ir saistīti ar infrastruktūras uzlabošanu, kas ir sezonalitātes 

darbs. 

Vides aizsardzības jomā kā pozitīvu faktu var minēt 2 apjomīgu projektu apstiprināšanu: 

- par Piejūras reģiona atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstības 2. kārtu par 

kopējo publisko finansējumu 1,9 milj. latu; 

- par antropogēno slodzi samazinošās un informatīvās infrastruktūras izveides Natura 

2000 teritorijās, otro kārtu par kopējo publisko finansējumu 1,8 milj. latu. Realizējot 

šo projektu tiks panākta teritorijas apmeklētāju plūsmas optimizēšana, novirzot 

apmeklētājus uz mazāk jutīgām teritorijām, saglabājot reto un aizsargājamo sugu un 

biotopu atradnes īpaši aizsargājamās Natura 2000 teritorijās, tiks izveidoti jaunu taku 

maršruti, laipas, tiltiņi un norobežojumi, tiks veikta skatu torņu būvniecība. 

Tāpat, lai nodrošinātu vides stāvokļa monitoringa veikšanu, 2012.gada pirmajā ceturksnī ir 

noslēgti 4 līgumi par projektiem, kuru mērķis ir veikt pasākumus saistībā ar virszemes ūdens, 

gaisa kvalitātes un radiācijas monitoringu. 

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

attīstību aglomerācijas ar iedzīvotāju skaitu lielāku par 2000, ietvaros SIA „Rīgas ūdens” 

iesniedza lielā projekta iesniegumu „Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 4.kārta”. Sākotnēji tas 

tika apstiprināts kā mazais projekts (2010.gadā), bet ieviešanas sarežģījumu dēļ pārtapa par 

lielo projektu ar kopējām projekta izmaksām virs 50 milj. eiro (35,1 milj. latu). Pārskata 

periodā VARAM, SIA „Rīgas ūdens” sadarbībā ar vadošo iestādi un JASPERS konsultantiem 

savstarpēji skaņoja lielā projekta iesniegumu, lai pēc iespējas ātrāk iesniegtu dokumentāciju 

lielā projektā apstiprināšanai EK. 

Enerģētikas jomā apakšaktivitātē, kas vērsta uz centralizētās siltumapgādes sistēmu 

efektivitātes paaugstināšanu, 2012.gada pirmajā ceturksnī ir apstiprināti 28 projekti par 

kopējo publisko finansējumu 9,1 milj. latu, kā arī ir pabeigti divi projekti Rīgā „Siltumtīklu 

maģistrāles M-1 rekonstrukcija posmā no K-1-24 līdz K-1-32” un Limbažos „Siltumpārvades 

efektivitātes paaugstināšana Limbažu centralizētās siltumapgādes sistēmā”. Rīgas projekta 

ietvaros tiem Rīgas pilsētas labā krasta siltumenerģijas lietotājiem, kuru mājas pieslēgtas šai 

maģistrālei – gan iedzīvotājiem, gan valsts un pašvaldības iestādēm un uzņēmumiem, tika 

nodrošināta atbilstošas kvalitātes siltumapgādes pakalpojuma saņemšana, kā arī panākts 

siltumenerģijas zudumu samazinājums. 

Tāpat pārskata periodā ir pabeigts apjomīgs un darbietilpīgs projekts aktivitātē, kas ir saistīta 

ar atjaunojamo energoresursu izmantojošu koģenerācijas elektrostaciju attīstību – „Ar 

biomasu darbināmas koģenerācijas elektrostacijas izveide Jēkabpilī” par kopējo publisko 

finansējumu 2,3 milj. latu. Projekta ietvaros tika izveidota koģenerācijas elektrostacija, kas 

nodrošina vienlaicīgu siltuma un elektrības ražošanu. Šāda enerģijas ražošana, salīdzinot ar 

atsevišķu siltuma un elektroenerģijas ražošanu, ir efektīvāka, un ekonomiski pamatotāka, kā 

arī videi draudzīgāka. Projekta realizācijas rezultātā Jēkabpils pilsētas iedzīvotāji ieguva ne 

tikai jaunas darba vietas, bet arī kvalitatīvāku pakalpojumu - siltuma apgādi visu gadu.  
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„Policentriska attīstība” 

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

pilsētreģionu konkurētspējas, pieejamības un pievilcības faktoru attīstībai saskaņā ar 

integrētām pašvaldību attīstības programmām.  

Kopumā prioritātes ietvaros šajā ceturksnī turpinājās darbs pie jau īstenošanā esošajiem 

līgumiem, kā rezultātā tika nodrošināti pasākumi noteiktu pilsētu izaugsmei, sniedzot atbalstu 

projektu īstenošanai pilsētvides un pilsētreģionu konkurētspējas, sasniedzamības/ pieejamības 

un pievilcības faktoru attīstībai. Pilsētvides aktivitātēs  samazinājies noslēgto līgumu 

finansējums, jo veikti līgumu grozījumi jau pabeigtiem projektiem atbilstoši faktiski 

veiktajiem maksājumiem. 

1.4.4. Lielo projektu īstenošana 

No septiņiem plānotajiem lielajiem projektiem līdz 2012.gada 31.martam EK ir apstiprinājusi 

visus lielos projektus – „Otrā sliežu ceļa būvniecība Skrīveri-Krustpils (Rīga – Krustpils 

iecirknis)”, „Autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži) – Koknese būvniecība”, „Autoceļa E22 

posma Ludza-Terehova būvniecība”, „Rīgas piepilsētas dzelzceļa pasažieru pārvadājumu 

sistēmas modernizācija un dīzeļvilcienu ritošā sastāva atjaunošana”, „Vēsturiski piesārņoto 

vietu „Inčukalna sērskābā gudrona dīķa” sanācijas darbi” un „Infrastruktūras attīstība lidostā 

„Rīga””. Pēdējais projekts, kuru EK apstiprināja 2012.gada 29.martā ir „Infrastruktūras 

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

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

plānotais ES fondu līdzfinansējums ir 385,2 milj. latu. Līdz 2012.gada 31.martam lielo 

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

kopējo summu 130,0 milj. latu jeb 23,5% no kopējām attiecināmajām izmaksām, t.sk. 

maksājumi no ES fondu finansējuma 126,6 milj. latu jeb 32,8% no plānotajiem ES fondu 

izdevumiem. 

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

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

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

nepieciešamību pagarināt sākotnēji plānoto projektu īstenošanas beigu datumu. Savukārt, 

maksājumu progress kopumā sakrīt ar 2012.gada 20.janvāra iestāžu sniegto prognozi 100% 

apmērā. Vislielākā finanšu apguves mērķa izpilde no kopējā plāna 2012.gadam ir satiksmes 

sektora projektam „Autoceļa E22 posma Ludza-Terehova būvniecība”, savukārt 2012.gada 

pirmajā ceturksnī projektam „Infrastruktūras attīstība lidostā „Rīgā”” tika apgūts finansējums 

vairāk nekā sākotnēji tika plānots. 

Plānoto līdzekļu apguvi kavēja juridiskās problēmas saistībā ar būvniecībai nepieciešamo 

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

ekonomiskās situācijas izmaiņu rezultātā būvniecības sektorā ierosināts jau noslēgto 

būvniecības līguma laušanas process, kā rezultātā notika plānoto termiņu novirzes. Tuvākajā 

laikā plānots izsludināt iepirkuma konkursus par atlikušo posmu būvdarbu īstenošanu, kas 

varētu pagarināt sākotnēji plānoto projektu beigu termiņu.  

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

lielākā daļa no paredzētajiem līgumiem līdz 2010.gada beigām ir jau noslēgti. Dažu 
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iepirkumu līgumu slēgšana turpinājās arī 2012.gadā. Taču iepirkumu procedūru laikā 

pasūtītāji saskaras ar vairākām problēmām, kas aizkavē līgumu noslēgšanu.  

Savukārt, attiecībā uz diviem projektiem, kuru ieviešanu kavēja iepirkumu pārsūdzības 

jāatzīmē, ka: 

- projekta „Rīgas piepilsētas dzelzceļa pasažieru pārvadājumu sistēmas modernizācija 

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

uzvarētāju Spānijas uzņēmumu CAF par atbilstošu līguma redakciju, jo pēc konkursa 

rezultātu pasludināšanas tika piedāvāti vairāki būtiski konkursa nolikumā iekļautā 

līguma projekta grozījumi, 2012.gada 2.aprīlī piegādes līgums tika parakstīts. Ņemot 

vērā, ka 2012.gada 24.janvāra sēdē valdība konceptuāli atbalstīja līguma slēgšanu 

projekta ietvaros, bet vienlaikus izvirzīja AS „Pasažieru vilciens” vairākus 

nosacījumus, kas jānodrošina pirms līguma slēgšanas, SM ir jāizvērtē, vai parakstot 

līgumu AS „Pasažieru vilciens” ir nodrošinājis MK lēmuma izpildi; 

- 2012.gada pirmajā ceturksnī pozitīva situācija vērojama projekta „Infrastruktūras 

attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra” ietvaros, jo pēc 

atkārtoti iesniegtās sūdzības par RBP rīkoto konkursa rezultātiem 2012.gada 27.martā 

IUB pieņēma lēmumu, ar kuru atļauj RBP slēgt līgumu ar konkursa uzvarētāju 

pilnsabiedrību „BMGS S”. 

1.4.5. Kopsavilkums par ES fondu TP aktivitāšu īstenošanu 

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

nodrošināt ES fondu vadību un tās efektivitāti. TP finansējums tiek novirzīts darbības 

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

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

ES fondu TP aktivitātes 2007.-2013. gada plānošanas periodā tiek īstenotas divās kārtās. 

TP pirmās kārtas aktivitāšu ieviešana noslēdzās 2011.gada 31.decembrī. Pārskata periodā 

veikti noslēguma maksājumi pirmās atlases kārtas 22 projektiem. 10 projektiem ir saskaņoti 

vienošanās grozījumi par projekta ietvaros faktiski veiktajiem izdevumiem, 12 projektiem 

vienošanās grozījumi ir saskaņošanas procesā un trīs projektiem vēl nav veikta noslēguma 

maksājuma pieprasījuma atmaksa un nav saskaņoti vienošanās grozījumi par projekta ietvaros 

faktiski veiktajiem izdevumiem. 

Atmaksas valsts pamatbudžetā par izdevumiem, kas veikti laika posmā no 2008.gada 

1.janvāra līdz 2012.gada 31.martam, ir veiktas kopumā 29,1 milj. latu apmērā, kas ir 38% no 

kopējā TP aktivitātēm pieejamā finansējuma. 

Pārskata periodā ir uzsākta otrās atlases kārtas 25 projektu īstenošana saskaņā ar 2011.gada 

6.septembra noteikumiem Nr.694 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un 

nodarbinātība” papildinājuma 1.6.1.1. aktivitātes „Programmas vadības un atbalsta funkciju 

nodrošināšana”, darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 

2.4.1.1. aktivitātes „Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana”, darbības 

programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.7.1.1. aktivitātes „Programmas 
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vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana” un 3.8.1.1. aktivitātes „Programmas vadības un 

atbalsta funkciju nodrošināšana” projektu iesniegumu atlases otro kārtu”. 

Šobrīd MK noteikumos tiek virzīti grozījumi, paredzot nosacījumus, kas mazinās neatbilstoši 

veiktu izdevumu riskus, kā arī tiks precizēts TP otrai kārtai pieejamais finansējuma apmērs 

laika posmam no 2012.gada 1. janvāra līdz 2015.gada 31.decembrim. 

TP ietvaros nākamajā pārskata periodā jāturpina darbs pie MK noteikumu aktualizēšanas un 

pirmās atlases kārtas ietvaros jāveic vienošanās grozījumi par projekta ietvaros faktiski 

veiktajiem izdevumiem. 

Pie pārskata periodā konstatētajām problēmām jāatzīmē, ka, veicot TP pirmās kārtas projektu 

noslēguma maksājumu pieprasījumu pārbaudi, VARAM TP projektā tika konstatēts, ka no TP 

projekta konta ir veiktas izmaksas, kas nav apstiprinātas TP projektā, kā arī minētās izmaksas 

nav iekļautas noslēguma maksājuma pieprasījumā. Finansējuma saņēmējam neatliekami 

jāmeklē risinājumi minēto izmaksu iekļaušanai maksājuma pieprasījumā vai pārgrāmatošanai 

uz iestādes valsts budžeta kontu, kā arī jāizvērtē šādas situācijas iemeslus un nepieciešamība 

veikt korektīvas darbības attiecībā uz iespējamo pārkāpumu izmaksu veikšanā. 
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2. 2004.-2006.gada plānošanas perioda ES fondu slēgšana 

KF 2004-2006.gada plānošanas perioda ietvaros 2012.gada februārī no EK ir saņemts 

noslēguma maksājums 2,3 milj. latu apmērā par projektu „Ūdenssaimniecības attīstība 

Daugavpilī, otrā kārta” kā arī EK ir apstiprinājusi noslēguma ziņojumus vēl divi vides sektora 

un viens satiksmes sektora KF projektiem, kā arī turpina vērtēt vēl vairāku KF projektu 

noslēguma dokumentāciju. No EK ir saņemts oficiāls viedoklis par piemērojamo finanšu 

korekcijas kopējo summu pieciem vides sektora projektiem: „Sadzīves atkritumu 

apsaimniekošana Austrumlatgales reģionā”, „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība”, 

„Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Jelgavā”, „Ūdensapgādes un 

kanalizācijas pakalpojumu attīstība Rīgā, otrā kārta” un „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana 

Dienvidlatgales reģionā” saistībā ar publisko iepirkumu tiesiskajiem regulējumam 

neatbilstošiem papildu darbiem, piegāžu un pakalpojumu iepirkumiem, kā arī līgumu 

sadārdzinājumu. Līdz 2012.gada 21.maijam Latvijas atbildīgās institūcijas izvērtēs EK 

priekšlikumu. 

Pārskata periodā VI ir vērsusies EK ar lūgumu pagarināt KF satiksmes nozares projekta 

„Vilcienu kustības vadības sistēmas modernizācija (Latvijas Austrumu–Rietumu dzelzceļa 

koridors)” noslēguma dokumentācijas iesniegšanu EK līdz 2012.gada 30.jūnijam, ņemot vērā 

sarežģījumus, kas ir radušies noslēguma ziņojuma gatavošanā, par kuriem informēja SM. 

2012.gada martā EK ir atļāvusi pagarināt termiņu, bet vērsa uzmanību, ka, ja noslēguma 

ziņojums netiks iesniegts līdz 2012.gada 30.jūnijam, noslēguma maksājums projektam var tikt 

anulēts, kā arī var tikt iniciēts process, lai samazinātu, pārtrauktu un atgūtu neatbilstoši 

izmaksātu finansējumu visa projekta ietvaros. 2012.gada 30.martā SM ir iesniegusi projekta 

noslēguma dokumentāciju VI, bet ņemot vērā, ka ir saņemts EK audita, kas tika veikts 

2011.gada oktobrī, ziņojuma projekts, kas norāda uz būtiskām nepilnībām projekta 

īstenošanas laikā, ir nepieciešams pievērst lielāku uzmanību nacionālās pozīcijas veidošanā, 

lai saskaņotu viedokli, bet tas neietekmēs projekta iesniegšanu EK iepriekš noteiktajā termiņā, 

tas ir līdz 2012.gada 30.jūnijam. 
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3. EEZ/ Norvēģijas finanšu instrumentu apguve 

3.1.  2004.-2009.gada plānošanas periods 

EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu finansējums 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 apgūt piešķirto finansējumu līdz 2011.gada 30.aprīlim. 

Līdz 2009.gada 30.aprīlim granta līgumi tika noslēgti 100% apmērā no pieejamā ārvalstu 

finansējuma, tomēr vairākos projektos tika piemērotas finanšu korekcijas par iepirkumu 

procedūru pārkāpumiem, līdz ar to līgumos kontraktētā granta summa samazinājās līdz 98,4% 

jeb 35 milj. latu. 

Līdz 2012.gada pirmā ceturkšņa beigām EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu finansējuma 

saņēmējiem tika atmaksāti 31,2 milj. lati jeb 88% no finanšu instrumentu piešķīruma. 

Salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni atmaksas palielinājušās par 0,3 milj. latu jeb 0,9%. 

Grafiks Nr.12 „No donorvalstīm atgūtais EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu finansējums uz 

2012.gada 31.martam salīdzinājumā ar 2011.gada 31.decembri, milj. latu.” 

 

64 individuālo projektu un deviņu grantu shēmu/programmu īstenošana noslēdzās 2011.gada 

30.aprīlī, savukārt divu individuālo projektu ieviešana tika pagarināta vēl par gadu – līdz 

2012.gada 30.aprīlim. Līdz 2012.gada pirmā ceturkšņa beigām donorvalstis ir apstiprinājušas 

visus starpposma pārskatus, un Latvija ir saņēmusi visus starpposma maksājumus, izņemot 

TP projekta pēdējos starpposma maksājumus, jo tā īstenošana turpinās līdz 2012.gada 

30.aprīlim. 

Pārskata periodā turpinājās projektu noslēguma pārskatu iesniegšana donorvalstīm 

apstiprināšanai un noslēguma maksājumu saņemšana. No deviņām grantu shēmām/ 

programmām noslēguma maksājumi ir saņemti sešās, savukārt no 64 individuālajiem 

projektiem – 46. Atlikušo projektu noslēguma pārskati tiks iesniegti/apstiprināti donorvalstīs 

2012.gada otrajā ceturksnī, atmaksas Latvijai turpināsies vēl līdz 2012.gada beigām. 
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3.2. 2009.-2014.gada plānošanas periods 

Saskaņā ar Saprašanās memorandiem par EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu īstenošanu 

Latvijā, kuri tika noslēgti attiecīgi 2011.gada 8.jūnijā un 28.aprīlī, Latvijai šajā periodā 

pieejami 47,4 milj. latu (t.sk. EEZ finansējums – 22,5 milj. latu un Norvēģijas finansējums – 

24,9 milj. latu). 

Plānošanas perioda ietvaros Latvijā tiks īstenotas astoņas programmas šādās prioritārās jomās: 

- pielāgošanās klimata pārmaiņām; 

- finansējums nevalstiskām organizācijām; 

- kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana; 

- kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība ar Norvēģijas valsts, vietējām un 

reģionālām iestādēm; 

- inovācijas „zaļās” ražošanas jomā; 

- divpusējā sadarbība pētniecības jomā un Stipendijas; 

- korekcijas pakalpojumi, t.sk. ar ieslodzījumu nesaistītas sankcijas; 

- cienīgs darbs un trīspusējās sadarbības veicināšana. 

Pirmo septiņu prioritāšu ieviešanu nodrošinās šādas Latvijas nozaru ministrijas – EM, KM, 

IZM, TM sadarbībā ar Iekšlietu ministriju, VARAM un SIF kopumā par 47,2 milj. latu no 

EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu finansējuma, savukārt par prioritārās jomas „Cienīgs 

darbs un trīspusējās sadarbības veicināšana” ieviešanu pilnībā būs atbildīga Norvēģijas 

institūcija – Innovation Norway - kopumā par 0,3 milj. latu no Latvijai pieejamā Norvēģijas 

finanšu instrumenta finansējuma. 

Informāciju par Norvēģijas finanšu instrumenta programmām, to finansējumu, kā arī 

programmu iesniegšanas termiņiem skatīt zemāk tabulā: 

Tabula Nr.1 „Norvēģijas finanšu instrumenta programmas, to finansējums, apsaimniekotāji 

un programmu iesniegšanas termiņi.” 

Programma 
Finansējums 

milj. latu 

Apsaim-

niekotājs 

MK 

apstiprinā-

šanas 

datums 

Iesniegšanas 

datums 

donorvalstīm 

Kapacitātes stiprināšana un 

institucionālā sadarbība ar 

Norvēģijas valsts iestādēm, 

vietējām un reģionālām 

iestādēm 

3,5 VARAM 06.12.2011 23.12.2011 

Korekcijas pakalpojumi, 

tajā skaitā ar ieslodzījumu 

nesaistītas sankcijas 

9,2 TM 20.12.2011 23.12.2011 

Inovācijas „zaļās” 

ražošanas jomā 
8,0 EM 28.02.2012 01.03.2012 

Stipendijas un Latvijas-

Norvēģijas Pētniecības 

atbalsta fonda un stipendiju 

programma 

3,5 IZM 06.03.2012 
Plānots līdz 

30.04.2012 

Kopā 24,2 
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Informāciju par EEZ finanšu instrumenta programmām, to finansējumu, kā arī programmu 

iesniegšanas termiņiem skatīt zemāk tabulā: 

Tabula Nr.2 „Latvijas EEZ finanšu instrumenta programmas, to finansējums, apsaimniekotāji 

un programmu iesniegšanas termiņi.” 

Programma 
Finansējums 

milj. latu 

Apsaim-

niekotājs 

MK 

apstiprinā-

šanas datums 

Iesniegšanas 

datums 

donorvalstīm 

Nacionāla klimata 

politika 
7,3 VARAM 31.01.2012 08.02.2012 

NVO fonds 7,3 SIF 31.01.2012 31.01.2012 

Kultūras un dabas 

mantojuma 

saglabāšana un 

atjaunināšana 

7,0 KM 14.02.2012 16.02.2012 

Stipendijas un 

Latvijas-Norvēģijas 

Pētniecības atbalsta 

fonda un stipendiju 

programma * 

0,4 IZM 06.03.2012 
Plānots līdz 

30.04.2012 

Kopā 22 

* Programma „Stipendijas un Latvijas-Norvēģijas Pētniecības atbalsta fonda un stipendiju 

programma” ir finansēta no abiem finanšu instrumentiem 

Saskaņā ar 2012.gada 20.februāra Valsts kases (EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu 

sertifikācijas iestāde) datiem plānotais indikatīvais EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu 

līdzekļu pieprasījums donorvalstīm (plānotais mērķa profils) ir šāds: 

Grafiks Nr.13 „EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu indikatīvais mērķa profils 2012.-

2017.gadam; milj. latu.” 

 

Pārskata periodā visas septiņas programmas tika apstiprinātas MK. Donorvalstīm iesniegtas 

izskatīšanai un apstiprināšanai sešas programmas. Savukārt jau četras no tām pārskata periodā 

saņēmušas pirmos komentārus un papildus informācijas pieprasījumus no donorvalstīm. 

Darbs pie programmu precizēšanas pārskata periodā turpinās. 

2011.gada 20.oktobrī Norvēģijas institūcijas – Innovation Norway – īstenotās Norvēģijas 

finanšu instrumenta programmas „Globālais fonds cienīga darba un trīspusējās sadarbības 

veicināšanai” ietvaros tika izsludināts pirmais atklātais konkurss visās 12 Norvēģijas finanšu 

instrumenta saņēmējvalstīs, t.sk. arī Latvijā. 2011.gada 13.decembrī Innovation Norway 
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sadarbībā ar Norvēģijas vēstniecību Latvijā rīkoja semināru potenciālajiem programmas 

projektu īstenotājiem Latvijā. Seminārā piedalījās LM, VI, kā arī pašvaldību, NVO un sociālo 

partneru organizāciju pārstāvji. Atklātajā konkursā Latvijai pieejamais finansējums ir 

aptuveni 270 tūkst. latu. Pieteikumu iesniegšanas termiņš, kas sākotnēji bija noteikts līdz 

2012.gada 31.martam, tika pagarināts līdz 22.aprīlim. Pieteikumus varēja iesniegt divās 

kategorijās:  

- uzlabota sociālā dialoga un trīspusējās sadarbības struktūra un prakse; 

- pastiprināta izpratne par cienīga darba ieguvumiem.  

No 2012.gada aprīļa līdz augustam Innovation Norway plāno veikt projektu vērtēšanu un 

nodrošināt projektu īstenošanas līgumu slēgšanu. 2012.gada maijā plānota Innovation Norway 

vizīte Latvijā, lai kopā ar LM izskatītu Innovation Norway atlasīto labāko projektu sarakstu, 

nodrošinot, ka šajā programmā netiek apstiprināti tādi projekti, kuru aktivitātes varētu 

pārklāties ar no ES Sociālā fonda līdzfinansētām līdzīgām aktivitātēm. 

2012.gada 24.februārī stājās spēkā EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu 2009.-2014.gada 

perioda vadības likums, un līdz ar to ir uzsākts darbs pie saistošo MK noteikumu par 2009.-

2014.gada perioda EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu ieviešanas jautājumiem izstrādes, 

kuru plānots pabeigt un saistošos MK noteikumus apstiprināt 2012.gada otrajā un trešajā 

ceturksnī. 

2012.gada 23.martā VI apstiprināja EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu 2009.-2014.gada 

ieviešanas perioda VKS aprakstu un iesniedza to RI VKS atbilstības novērtējuma audita 

ziņojuma sagatavošanai. Plānots, ka saskaņotais VKS apraksts tiks iesniegts donorvalstīm 

2012.gada otrajā ceturksnī. 
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4. Latvijas un Šveices sadarbības programmas apguve 

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

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

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

kopumā ir pieejami 56,9 milj. Šveices franku jeb 33,2 milj. latu. Līdz pārskata perioda beigām 

Šveices kompetentās iestādes ir apstiprinājušas sešus individuālos projektus, vienu 

programmu, trīs grantu shēmas, vienu TP, t.sk., projektu sagatavošanas fonda projektu par 

visu Latvijai pieejamo finansējumu, t.i., 100% apmērā. 

Līdz pārskata perioda beigām atmaksas Šveices programmas finansējuma saņēmējiem ir 13,8 

milj. latu jeb 41,2% no Šveices programmas kopējā finansējuma. Salīdzinoši ar iepriekšējo 

ceturksni atmaksas palielinājušās par 42 tūkst. latu jeb 0,1%. 

Grafiks Nr.14 „No Šveices atgūtais Šveices programmas finansējums uz 2012.gada 

31.martam salīdzinājumā ar 2011.gada 31.decembri, milj. CHF
9
.” 

 

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

apguves rādītāji ir vērtējami kā ļoti labi. No donorvalsts saņemtā informācija liecina, ka 

Latvija ieņem pirmo vietu no 12 saņēmējvalstīm Šveices programmas līdzekļu apguves ziņā. 

Līdz pārskata perioda beigām ir noslēgti visi 11 paredzētie projektu līgumi. Pēdējais projekta 

līgums, kas paredz ugunsdrošības pasākumu īstenošanu pašvaldību vispārējās izglītības 

iestādēs, tika noslēgts 2012.gada 1.februārī . 

Projekta „Pašvaldību aktivitāšu īstenošana, lai nodrošinātu skolnieku pārvadāšanu un ar to 

saistītos atbalsta pasākumus: ietvaros 59 pašvaldības ir saņēmušas 110 autobusus skolnieku 

pārvadāšanai. Projekts veiksmīgi noslēdzās 2011.gada jūnijā, sasniedzot visus plānotos 

rezultātus.  

Projektā „Tiesu modernizācija Latvijā” plānots iegādāties un uzstādīt 81 videokonferenču 

iekārtu visās tiesu sēžu zālēs (41 tiesas zālēs un Augstākā tiesas zālē) un visās ieslodzījuma 

                                                 
9
 Ņemot vērā ļoti svārstīgo Šveices franka kursu grafikā informācija atspoguļota CHF nevis latos. 
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vietās (12 vietas), kā arī 295 audio ierakstu iekārtas, kuras paredzētas visām tiesu sēžu zālēm. 

Līdz pārskata perioda beigām ir uzstādītas 17 videokonferenču un 134 audio ierakstu iekārtas, 

pārējos darbus plānots pabeigt līdz 2012.gada jūnijam. 

NVO fonda ietvaros tiek sniegts atbilsts nevalstisko organizāciju aktivitātēm, kas vērstas uz 

dzīves kvalitātes uzlabošanu jauniešiem un bērniem ar mazākām iespējām un senioriem. NVO 

fondā līdz 2012.gada beigām tiks īstenots 61 apakšprojekts. Uz pārskata perioda beigām jau ir 

noslēgušies 39 apakšprojekti, no kuriem 17 apakšprojektiem noslēguma pārskati ir 

apstiprināti. 

Stipendiju fonda ietvaros 2011.gada 1.novembrī noslēdzās otrais atklātais stipendiju konkurss 

doktorantiem un jaunajiem zinātniekiem, kurā tika saņemti pieci iesniegumi. Divi no tiem tika 

apstiprināti Stipendiju fonda vadības komitejā Šveicē 2012.gada martā. Savukārt pirmajā 

konkursā 2011.gadā no pieciem iesniegumiem Šveices puse aptirināja trīs. Līdz 2014.gada 

janvārim vēl paredzēti trīs konkursi. 

Projekts „Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija – Sarkandaugavas teritorijā” paredz sanācijas 

darbu veikšanu piecos objektos Rīgas Brīvostas teritorijā. Pirmais nozīmīgais iepirkums par 

sanācijas darbu veikšanu noslēgsies 2012.gada aprīlī. Savukārt līgumu par sanācijas darbu 

veikšanu plānots noslēgt 2012.gada otrā ceturksņa beigās un sanācijas darbi, kas ir galvenais 

projektā sasniedzamais rezultāts, tiks uzsākti 2012.gada otrajā pusē. 

Programma „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” paredz 

17 multifunkcionālu jauniešu iniciatīvu centru izveidi 17 dažādās Latvijas pašvaldībās un 

semināru, konferenču un forumu organizēšanu visā Latvijā jauniešiem un personām, kas 

iesaistītas darbā ar jauniešiem, par jauniešiem aktuālām tēmām. Līdz pārskata perioda beigām 

ir atklāti pirmie trīs jauniešu iniciatīvu centri – Tukumā, Ilūkstē un Saldū. Centru izveidi 

plānots pabeigt 2013.gadā. Tā pat līdz pārskata perioda beigām ir notikuši 10 no 160 

plānotajiem semināriem jauniešiem un personām, kas iesaistītas darbā ar jauniešiem. 

Grantu shēma „Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā” paredz vismaz 45 stipendiju piešķiršanu 

Šveices pētniekiem lekciju lasīšanai un pieredzes apmaiņai Latvijas augstskolās un 

zinātniskajās institūcijās. Pirmais atklātais konkurss tika izsludināts 2012.gada 1.martā un tas 

noslēgsies 2012.gada 30.aprīlī. Līdz 2014.gada septembrim vēl paredzēti pieci konkursi. 

Mikrokreditēšanas programmas ietvaros četru gadu laikā plānots piešķirt 650 mikro 

aizdevumus 4,3 milj. apmērā. 2011.gada 19.septembrī LHZB uzsāka projektu iesniegumu 

pieņemšanu aizdevumu piešķiršanai mikro uzņēmumiem un pašnodarbinātām personām 

uzņēmējdarbības uzsākšanai vai attīstībai. Līdz pārskata perioda beigām ir sasniegta lielāka 

atsaucība nekā sākotnēji bija plānots – jau piešķirti 224 mikro aizdevumi 1,3 milj. latu 

apmērā, t.i., 34% no sākotnēji plānotā. Saglabājoties pašreizējiem mikro aizdevumu 

piešķiršanas tempiem, programmas finansējums var tikt apgūts divus gadus ātrāk. 

Projekta „Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs” 

mērķis ir ugunsdrošības pasākumu īstenošana pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs, lai 

radītu bērniem un jauniešiem drošu vidi. 2012.gada martā notika atklāšanas seminārs. 

Iepirkumu par ugunsdrošības sistēmu iegādi un uzstādīšanu plānots izsludināt 2012.gada 
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augustā. Savukārt ugunsdrošības sistēmu uzstādīšanas darbus plānots uzsākt 2013.gada otrajā 

ceturksnī. 

Pamatojoties uz finansējumu saņēmēju projektu ietvaros 2012.gada budžetā plānotajiem 

maksājumiem (Šveices programmas finansējums un nacionālais līdzfinansējums) līdz 

2012.gada pirmā ceturkšņa beigām bija plānots apgūt 609 tūkst. latu, bet faktiskā apguve bija 

500 tūkst. latu jeb 82% no plānotā. 
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5. Neatbilstības un neatbilstoši veikti izdevumi ES fondu un citu ārvalstu finanšu 

palīdzības līdzfinansētu projektu ietvaros  

Neatbilstība
10

 ir jebkurš kopienas tiesību aktu pārkāpums, kas noticis saimnieciskās darbības 

subjekta darbības vai bezdarbības dēļ un kas rada vai varētu radīt kaitējumu ES vispārējam 

budžetam, prasot no vispārējā budžeta segt nepamatotu izdevumu daļu.  

Neatbilstība bez finansiālas ietekmes – ir pārkāpumi, par kuriem netiek konstatēti neatbilstoši 

veikti izdevumi un šie izdevumi nav jāatgūst, jo finansējuma saņēmējiem nav izmaksāts 

finansējums, piemēram gadījumā, kad tiek lauzts līgums, pirms ir veikti maksājumi.  

Par neatbilstoši veiktiem izdevumiem tiek uzskatīti izdevumi, kurus nav iespējams ieturēt no 

kārtējā maksājuma. Citiem vārdiem sakot, neatbilstoši veiktie izdevumi ir izmaksāti 

finansējuma saņēmējam un attiecīgi tiek ieturēti no nākamā maksājuma, vai atgūti citos 

veidos. Papildus, kā neatbilstoši veikti izdevumi tiek uzskatīti valsts pārvalžu iestāžu 

projektos konstatētās neatbilstības, kuras tiek ieturētas no kārtējā maksājuma. 

Zaudējumus valsts budžetam ir neatbilstoši veikti izdevumi un neatbilstības, kuras konstatētas 

tiešo vai pastarpināto valsts pārvaldes iestāžu, atvasināto publisko personu vai citu valsts 

iestāžu īstenotajos projektos, un izdevumi tiek atgūti, tos ieturot no kārtēja/nākamā 

maksājuma, norakstot, atgūstot un ziņojot MK. Papildus zaudējumus valsts budžetam rada 

neatbilstoši veikti izdevumi, kuri konstatēti komersantu un nevalstisko organizāciju 

īstenotajos projektos, ja tos nav iespējams atgūt. 

Turpmāk šajā ziņojuma sadaļā tiks analizētas neatbilstības, ieskaitot neatbilstoši veiktus 

izdevumus. Atsevišķa analīze tikai par neatbilstoši veiktiem izdevumiem un zaudējumiem 

valsts budžetam apkopota 5.3. sadaļā.  

Kopējā kumulatīvā konstatēto neattiecināmo izdevumu summa AI dalījumā ir atspoguļota šī 

ziņojuma pielikumā Nr.4, savukārt šī ziņojuma pielikumā Nr.5 atspoguļota informācija par 

2012.gada pirmajā ceturksnī konstatētajām neatbilstībām un neattiecināmajiem izdevumiem 

tiešo vai pastarpināto valsts pārvaldes iestāžu, atvasināto publisko personu vai citu valsts 

iestāžu īstenotajos projektos. 

5.1. Neatbilstības un neatbilstoši veikti izdevumi ES fondu 2007.-2013.gada 

plānošanas periodā ES fondos 

5.1.1. Neatbilstības un neatbilstoši veikti izdevumi līdz 2012. gada 31.martam.  

2007.-2013.gada plānošanas periodā līdz 2012.gada 31.martam konstatēto neatbilstību summa 

ir 13,7 milj. latu jeb 0,7% no kopējā finansējuma saņēmēju pieprasītā finansējuma (1,8 miljrd. 

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

pieprasīto finansējumu, secinām, ka tas nesasniedz 2% līmeni.  

Tomēr analizējot datus aktivitāšu griezumā secināms, ka vairākas aktivitātes, neatbilstību 

apjoms pret aktivitātē veiktajiem maksājumiem uz 2012.gada 31.martu pārsniedz 2% 

būtiskuma līmeni. Detalizēta informācija pielikumā Nr.6.  

                                                 
10

 Jebkurš LR vai ES tiesību akta pārkāpums, kas atbilst Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr.1083/2006, ar ko 

paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ 

Regulu (EK) Nr.1260/1999, 2.panta 7.punktā noteiktajam. 
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Pārsvarā neatbilstības ES fondu projektos rodas iepirkumu (t.sk. veikti būtiski grozījumi 

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

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

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

veikto darbu apjomi neatbilst aktivitāšu īstenošanas nosacījumiem vai projekta saskaņotajai 

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

pārtraukšana pēc finansējuma saņēmēja iniciatīvas.  

Neatbilstību apjomi pēc finansējuma avotiem sadalās šādi: 

- 0,5 milj. latu valsts budžeta finansējums; 

- 12,6 milj. latu ES fondu finansējums; 

- 0,6 milj. latu cits publiskais finansējums. 

Salīdzinājumā ar neatbilstību apjomu uz 2011.gada beigām, neatbilstību apjoms uz 2012.gada 

pirmā ceturkšņa beigām ir pieaudzis par 2,1 milj. latu jeb 18,1%.  

Grafiks Nr.15 „Konstatētās neatbilstības sadalījumā pa finansējuma saņēmēju veidiem 

kumulatīvi uz 2011.gada 31.decembrim un uz 2012.gada 31.martu; milj. latu (% progress 

pret iepriekšējo pārskata periodu – 30.09.2011 un 31.12.2012; % no kopējiem veiktajiem 

maksājumiem finansējuma saņēmējam uz 31.12.2011 un 31.03.2012).”  

 

2007.-2013.gada plānošanas periodā līdz 2012.gada 31.martam kopumā atgūti 12 milj. latu 

jeb 87,5% no neatbilstību kopējās summas. No tiem pārskata periodā atgūti 1,2 milj. latu jeb 

58,2 % no pārskata periodā konstatētā neatbilstību apjoma.  

Analizējot informāciju par konstatēto neatbilstību apjomu trijās darbības programmās, 

secināms, ka līdz šim lielākais neatbilstību apjoms pret darbības programmās pieprasīto 

finansējumu konstatēts, darbības programmās „Infrastruktūra un pakalpojumi” un 

„Uzņēmējdarbība un inovācijas” attiecīgi 1,3% (palicis nemainīgs salīdzinājumā ar datiem uz 

2011.gada 31.decembri) un 0,9% (samazinājies par 0,3% salīdzinājumā ar datiem uz 

2011.gada 31.decembri) no kopējās finansēju saņēmēju pieprasītās summas. Šī tendence 

pamatā skaidrojama ar neatbilstību konstatēšanu finansiāli apjomīgos projektos, piemēram 

konstatējot neatbilstības par iepirkumu normu pārkāpumiem. Tai pašā laikā darbības 

programmā „Cilvēkresursi un nodarbinātība” neatbilstību apjoms sastāda 0,3% (palicis 
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nemainīgs salīdzinājumā ar datiem uz 2011.gada 31.decembri) no kopējā darbības programmā 

finansējumu saņēmēju pieprasītā finansējuma.  

Katrā darbības programmā finansējumu saņēmēju veidi kuru īstenotajos projektos lielākoties 

konstatētas neatbilstības atšķiras, tā piemēram darbības programmā „Cilvēkresursi un 

nodarbinātība” lielāko neatbilstību apjomu sastāda Valsts iestāžu īstenotajos projektos 

konstatētās neatbilstības – 0,7 milj latu, „Infrastruktūra un pakalpojumi” lielāko neatbilstību 

apjomu sastāda pašvaldību īstenotajos projektos atklātās neatbilstības – 6,3 milj. latu un 

„Uzņēmējdarbība un inovācijas” lielāko neatbilstību apjomu sastāda konstatētās neatbilstības 

komersantu īstenotajos projektos – 3,5 milj. latu. Šīs atšķirības izskaidrojamas par darbības 

programmu specifiku atbalstāmo nozaru izvēlē.  

Analizējot darbības programmās konstatēto neatbilstību būtību secinām, ka visās darbības 

programmās lielāko daļu neatbilstību sastāda dažāda veida līgumu pārkāpumi un normatīvo 

aktu neievērošana (pārkāpumi ES fondu aktivitātes ieviešanas normu neievērošanā, līguma 

vai vienošanās par projekta īstenošanu neievērošana, LR normatīvo aktu pārkāpumi par 

grāmatvedības kārtošanu, komandējuma aprēķiniem, kas noteikti MK noteikumos par 

aktivitātes ieviešanu u.c) un iepirkumu vai konkurences normu pārkāpumi, kopumā sastādot 

97% no visiem kontētajiem pārkāpumu viediem. Attiecīgi, lai novērstu neatbilstību rašanos 

iepirkumos, sākot ar 2012.gada 1.janvāri ir sācis darboties iepirkumu pirmspārbaužu 

mehānisms. Tai pašā laikā tikai 1,6% gadījumi ir saistīti ar iespējamām aizdomām par 

krāpšanu vai organizēto noziedzību un par šiem gadījumiem informācija ir sniegta 

tiesībsargājošajās institūcijās nepieciešamās izmeklēšanas veikšanai.  

Līdz šim vairākās aktivitātēs neatbilstības procentos no kopējā pieprasītā finansējuma tuvojas, 

vai ir jau sasnieguši kritisko 2% robežu. Attiecīgi VI ierosina AI/SI pārvērtēt konkrētās 

aktivitātes riska līmeni un attiecīgi veikt preventīvus un korektīvus kontroles pasākumus, kā 

arī aktivitātēs kurās lielākais neatbilstību apjoms konstatēs iepirkumu normu pārkāpumu dēļ 

visiem projektiem preventīvi veikt iepirkumu pirmspārbaudes. Detalizēta informācija par 

konkrētajām aktivitātēm apkopota šī ziņojuma 6.pielikumā. 

5.2. Konstatētās neatbilstības un neatbilstoši veiktie izdevumi pārskata periodā 

(2012. gada pirmajā ceturksnī) ES fondos 

Pārskata periodā (ceturksnī) kopējais neatbilstību apjoms ir 2,1 milj. latu jeb 0,9% no pārskata 

periodā kopējā finansējumu saņēmēju pieprasītā finansējuma (224,3 milj. latu). Pārskata 

periodā lielākais neatbilstību apjoms 1,6 milj. latu jeb 75,6% ir konstatēts pašvaldību 

īstenotajos projektos. Neatbilstības pārsvarā konstatētas dēļ pārkāpumiem iepirkumu un 

konkurences normās, kā arī dažādu līguma nosacījumu un normatīvo aktu neievērošana (ES 

fondu aktivitātes ieviešanas normu, līguma vai vienošanās par projekta īstenošanu, LR 

normatīvo aktu par grāmatvedības kārtošanu, komandējuma aprēķiniem, kas noteikti MK 

noteikumos par aktivitātes ieviešanu u.c.) pārkāpumu dēļ.  
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Grafiks Nr.16 „Konstatētās neatbilstības sadalījumā pa finansējuma saņēmēju un neatbilstību 

veidiem 2012.gada ceturtajā ceturksnī; milj. latu.” 

 

Analizējot informāciju par konstatēto neatbilstību apjomu trijās darbības programmās, 

secināms, ka 2012. gada pirmā ceturksnī lielākais neatbilstību apjoms pret darbības 

programmās ceturksnī pieprasīto finansējumu konstatēts, darbības programmās 

„Infrastruktūra un pakalpojumi” attiecīgi 1,8 % no ceturksnī finansējuma saņēmēju pieprasītās 

summas. Tai pašā laikā darbības programmā „Cilvēkresursi un nodarbinātība” neatbilstību 

apjoms ceturksnī sastāda 0,8%, bet  „Uzņēmējdarbība un inovācijas” neatbilstību apjoms 

sastāda 0,2 % no ceturksnī finansējumu saņēmēju pieprasītā finansējuma. Arī 2012. gada 

pirmā ceturksnī vērojama tendence, ka neatbilstības tiek konstatētas saistībā ar iepirkumu vai 

konkurences normu pārkāpumiem (0,9 milj. latu) un līgumu pārkāpumiem (1,0 milj. latu), kas 

kopumā sastāda 1,9 milj. latu, jeb 96,8 % no ceturksnī konstatēto neatbilstību apjoma. Tāpat, 

kā līdz šim arī turpmāku, lai samazinātu neatbilstību rašanos saistībā ar iepirkumu normu 

pārkāpumiem tiek veiktas iepirkumu pirmspārbaudes.  

Darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” ietvaros pārskata periodā 

neatbilstības galvenokārt bijušas saistītas ar vizuālās identitātes un publicitātes prasību 

neievērošana, vienlaikus liels skaits neatbilstību konstatēts arī saistībā ar iepirkumu vai 

konkurences normu pārkāpumiem, nereti finansējuma saņēmējam nepiemērojot atbilstošu 

iepirkuma procedūru un citus pārkāpumus. Daudz neatbilstību konstatēts arī saistībā ar 

neprecizitātēm atalgojuma uzskaitē, kuras galvenokārt konstatētas izglītības un zinātnes jomas 

projektos, kur atklāti, piemēram, vienlaicīgas  mērķstipendijas un atlīdzības izmaksas 

gadījumi projektos un citi pārkāpumi. 

Darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” ietvaros pārskata periodā neatbilstības 

galvenokārt bijušas saistītas ar iepirkuma prasību neievērošanu un līguma nosacījumu 

neizpildi, kā arī vienā gadījumā pastāv aizdomas par krāpšanu vai organizēto noziedzību. 
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Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” ietvaros pārskata periodā pārsvarā 

neatbilstības radušās iepirkumu (t.sk. veikti būtiski grozījumi iepirkuma līgumā (vienlīdzīgā 

principa pārkāpums), papildu darbu veikšana un termina pagarināšana bez atbilstoša 

iepirkuma procedūras u.c.) un aktivitāšu ieviešanas normatīvo aktu pārkāpumu dēļ, kā arī 

tādēļ, tā, ka finansējuma saņēmēji neveic saimniecisko darbību un veikto darbu apjomi 

neatbilst aktivitāšu īstenošanas nosacījumiem vai projekta saskaņotajai tāmei. 

Attiecībā uz finansējumu saņēmēju veidiem pēc to īstenotajos projektos konstatēto 

neatbilstību apjoma katrā darbības programmā atšķiras. Tā piemēram, darbības programmā  

„Cilvēkresursi un nodarbinātība” lielāko neatbilstību apjomu sastāda Valsts iestāžu 

īstenotajos projektos konstatētās neatbilstības – 0,2 milj latu, „Uzņēmējdarbība un inovācijas” 

lielāko neatbilstību apjomu sastāda konstatētās neatbilstības komersantu īstenotajos projektos 

– 0,1 milj. latu un „Infrastruktūra un pakalpojumi” lielāko neatbilstību apjomu sastāda 

pašvaldību (0,9 milj latu) un komersantu (1,0 milj. latu) īstenotajos projektos atklātās 

neatbilstības – kopumā 1,9 milj., latu. 

5.3. Neatbilstoši veikti izdevumi un zaudējumi valsts budžetam 2007. – 2013. 

gada plānošanas periodā ES fondos 

5.3.1. Neatbilstoši veikti izdevumi un zaudējumi valsts budžetam līdz 2012.gada 

31.martam.  

Neatbilstoši veikto izdevumu apjoms līdz 2012.gada 31.martam ir 2,6 milj. latu jeb 19,2% no 

kopējā konstatētā neatbilstību apjoma. No tiem uz pārskata perioda beigām atgūti neatbilstoši 

veikti izdevumi 69,7% apmērā jeb 1,8 milj. latu. Dati liecina par to, ka lielākā daļa 

neatbilstību tiek atklātas pirms maksājumu veikšanas finansējuma saņēmējam un summas tiek 

ieturētas no kārtējā maksājuma, šādā veidā samazinot izdevumus, kuri ir veikti neatbilstoši. 

Lielākais neatbilstoši veikto izdevumu apjoms konstatēts pašvaldību īstenotajos projektos un 

tas ir 1,5 milj. latu jeb 57,6 % no kopējā neatbilstoši veikto izdevumu apjoma 

Grafiks Nr.17 „Neatbilstoši veikti izdevumi sadalījumā pa finansējuma saņēmēju veidiem līdz 

2012.gada 31.martam; milj. latu.” 

 

Analizējot ES SF KF VIS informāciju par zaudējumiem valsts budžetam secinām, ka līdz 

2012. gada 31. martam tie veido 5,9 milj. latu jeb 43,1 % (pieaudzis par 0,3% salīdzinājumā 

ar datiem uz 31.12.2011)  no kopējā neatbilstību un neatbilstoši veikto izdevumu apjoma 

(13,7 milj. latu). No tiem atgūti 5,3 milj. latu jeb 92,8%. Detalizēta informācija par 

finansējumu saņēmēju tipiem, kuri rada zaudējumu valsts budžetam apkopota grafikā Nr.18. 
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Grafiks Nr.18 „Zaudējumi valsts budžetam sadalījumā pa finansējuma saņēmēju veidiem līdz 

2012.gada 31.martam; milj. latu.” 

 

Galvenie pārkāpumu iemesli ir saistīti ar līgumu pārkāpumiem, kā arī pārkāpumi, kuri 

klasificēti, kā iepirkumu vai konkurences normu pārkāpumi.  

5.3.2. Konstatētās neatbilstības un neatbilstoši veiktie izdevumi pārskata periodā 

(2012.gada pirmajā ceturksnī) 

2012.gada pirmajā ceturksnī konstatēti neatbilstoši veikti izdevumi par kopējo summu 0,3 

milj. latu jeb 14,2%  no ceturksnī konstatētā neatbilstību apjoma. No tiem atgūti 0,2 milj. latu 

jeb 62,3%. Detalizēta informācija apkopota grafikā Nr.19.  

Grafiks Nr.19 „Neatbilstoši veikti izdevumi sadalījumā pa finansējuma saņēmēju veidiem līdz 

2012.gada 31.martam; milj. latu.” 

 

 

Analizējot šī ziņojuma pielikumu Nr.5, secināms, ka neatbilstības, kuras konstatētas tiešo vai 

pastarpināto valsts pārvaldes iestāžu, atvasinātu publisku personu vai citas valsts iestāžu 

īstenotajos projektos kopumā rada zaudējumus valsts budžetam 1,8 milj. latu apmērā. 

Pārskata periodā konstatēto neatbilstoši veikto izdevumu apjoms tiešo vai pastarpināto valsts 

pārvaldes iestāžu, atvasināto publisko personu vai citu valsts iestāžu īstenotajos projektos ir 

85,7% no pārskata periodā konstatēto neatbilstību apjoma. 

Lai samazinātu neatbilstību apmēru valsts budžeta iestāžu īstenotajos projektos, ierosināts 

piemērot ierēdņu disciplināratbildību. Attiecīgi informācija par ierosināto dienesta 

izmeklēšanu un disciplinārlietu skaitu atbilstoši MK 2011.gada 8.marta sēdes protokola 

Nr.14, 21§ ceturtajam punktam par konstatētajām neatbilstībām valsts budžeta iestāžu 

īstenotajos projektos apkopota tabulā Nr.3. 
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Tabula Nr.3 „Ierosināto dienesta izmeklēšanu un disciplinārlietu skaits 2012.gada pirmājā 

ceturksnī, saistībā ar konstatētajām neatbilstībām valsts budžeta iestāžu īstenotajos projektos, 

kuri līdzfinansēti no ES fondu 2007. – 2013. gada plānošanas perioda, EEZ/Norvēģijas 

finanšu instrumentu un Latvijas Šveices sadarbības programmām.” 

Resors 

Neatbilstību 

skaits virs 85 

latiem 

(summa 

latos)*  

Ierosināto 

izmeklēšanu 

skaits* 

Ierosināto 

disciplinārlietu 

skaits* 

Ierosināto disciplinārlietu 

apraksts* 

LM 6 (11 604.89) 6 0 -  

VM 3 (5 331,74) 0 0 - 

EM 3 (43 589,08) 3 0 - 

SM 0 0 0 - 

Vkanc 0 0 0 - 

SIF 0 0 0 - 

KM 0 0 0 - 

VARAM 2 (1 214, 98) 1 0 - 

TM 0 0 0 - 

IeM 1 (809,69) 1 1 - 

ZM 1 (545,64) 1 0 - 

IZM 18 (185 650) 1 0 - 

FM 0 0 0 - 

*Pēc AI/SI sniegtās informācijas.  

Secinām, ka vēl joprojām ne visas AI ierosina dienesta izmeklēšanas par konstatētajām 

neatbilstībām valsts budžeta iestāžu īstenotajos projektos.  

5.3.3. 2004.-2006.gada plānošanas periods 

2012.gada pirmajā ceturksnī, Lauku atbalsta dienestam veicot pārbaudes projektu īstenošanas 

vietās, Eiropas Lauksaimniecības vadības un garantiju fonda virzības daļas ietvaros ir 

konstatētas 2 neatbilstības par kopējo summu 88,4 tūkst. latu, jo projektu ietvaros nav 

nodrošināta mērķu un rādītāju uzturēšana. Vienlaikus vienā gadījumā ir pabeigts neatbilstoši 

veikto izdevumu atgūšanas process, kā rezultātā kopumā ir atgūti vairāk kā 7,5 tūkst. latu, 

t.sk. 2012.gada pirmajā ceturksnī 2,5 tūkst. latu. Pārējos gadījumos turpinās atgūšanas 

process, t.sk. Zivsaimniecības vadības finanšu instrumenta un ERAF ietvaros. Informācija par 

konstatētajām neatbilstībām līdz 2012.gada 31.martam apkopota ziņojuma pielikumā Nr.4. 

Pārskata periodā turpinājās finansējuma atgūšana SIF administrētās ESF grantu shēmas 

„Uzņēmējdarbības un pašnodarbinātības attīstība, iekļaujot informācijas un komunikācijas 

tehnoloģiju atbalstu invalīdiem” projektos, kur neatbilstoši veiktie izdevumi tiek atmaksāti 



 

FMzino_160512_ES_fondi; Informatīvais ziņojums par ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas 

Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un Latvijas–Šveices 

sadarbības programmas apguvi līdz 2012.gada 31.martam 

54 

pēc grafika maksājuma. 2012.gada pirmajā ceturksnī atbilstoši grafikam ir atgūti neatbilstoši 

veiktie izdevumi 750 latu apmērā. Maksājumu atgūšana pēc plānotā atgūšanas grafika 

turpināsies arī nākamajos ceturkšņos. 

5.4. EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu, Šveices programmas ietvaros 

2012.gada pirmajā ceturksnī tika konstatēts pārkāpums iepirkumu procedūrā individuālā 

projekta Nr.LV0071 „Uzraudzības pasākumi traktortehnikas izplūdes gāžu radītā gaisa 

piesārņojuma samazināšanai Latvijā” ietvaros. Līdz ar to 546 lati, kurus CFLA un Valsts kase 

atzina par neattiecināmajiem izdevumiem, 2012.gada otrā ceturkšņa laikā tiks ieturēti no 

finansējuma saņēmējam veiktā noslēguma maksājuma. 

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

atzinušas un samazinājušas projektu starpposma pārskatos iekļautos izdevumus kopsummā 

979 tūkst. latu apmērā jeb 3% no EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu ietvaros noslēgtajos 

līgumos pieejamā kopējā publiskā finansējuma.  

Izdevumi tika atzīti par neattiecināmiem šādu iemeslu dēļ:  

- izdevumi ir pretrunā ar projektu īstenošanu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām; 

- neatbilstošs administratīvo izdevumu (t.sk. atalgojumu) aprēķins; 

- finansējuma saņēmēju pieļautās aprēķinu kļūdas; 

- pārkāpumi iepirkumu procedūrās. 

Tabula Nr.4 „Neattiecināmo izdevumu summa līdz 2012.gada 31.marta, milj. latu.” 

Nr. 

p.k. 

Finansējuma 

saņēmējs 

Kumulatīvi no 01.01.2007. līdz 

31.03.2012. 
t. sk., 2012.gada 1.ceturksnī 

Kopā 

Finanšu 

instrument

u grants 

Nac. 

finan-

sējums 

Kopā 

Finanšu 

instrume

ntu 

grants 

Nac. 

finan-

sējums 

1. 

Tiešās vai 

pastarpinātās 

valsts 

pārvaldes 

iestādes* 

720 238 612 213 108 025 546 464 82 

2. 

Atvasinātās 

publiskās 

personas vai 

citas valsts 

iestādes 

235 089 187 448 47 641 0 0 0 

3. 

NVO un 

privātais 

sektors 

23 338 14 280 9 058 0 0 0 

 Kopā 978 665 813 941 164 724 546 464 82 

*100% valsts budžeta priekšfinansējums – dotācija 
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Sākot ar pirmo projektu īstenošanas uzsākšanu 2009.gada janvārī līdz pārskata perioda 

beigām Šveices programmas ietvaros CFLA un Valsts kase līdz pārskata perioda beigām par 

neattiecināmiem izdevumiem projektos ir atzinušas 56,45 latus.  

Pārskata periodā tika izstrādāts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru 

kabineta 2009.gada 31.marta noteikumos Nr.273 „Latvijas un Šveices sadarbības 

programmas vadības nodrošināšanas kārtība””, kas paredz precizēt finansējuma atmaksas 

kārtību valsts kapitālsabiedrībai „Latvijas Hipotēku un zemes banka” par tās 

priekšfinansētajiem Mikorkreditēšanas programmas vadības izdevumiem. Šāda kārtība 

nodrošina efektīvāku projekta finansējuma plūsmu, kā arī minimizē risku, ka no valsts 

budžeta līdzekļiem tiek apmaksāti neatbilstoši veikti izdevumi, jo maksājumi no valsts 

budžeta līdzekļiem tiek veikti tikai pēc programmas pārskatu apstiprināšanas. Kā arī tiks 

precizēta  vispārējā kārtība ziņošanai par konstatētajām neatbilstībām atbilstoši donorvalsts 

izstrādātajām Neatbilstību vadlīnijām, kas paredz, ka turpmāk jāziņo par neatbilstību tikai tad, 

ja tās apjoms būs lielāks par 4000 Šveices frankiem (indikatīvi 2800 lati), kā arī par finanšu 

korekciju piemērošanas iespēju projektos. 
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6. ES fondu vadības, kontroles un uzraudzības sistēmas pilnveidošana  

6.1. Veiktie pasākumi ES fondu vadības un kontroles sistēmas pilnveidošanai: 

Lai nodrošinātu EK prasību izpildi un ES fondu maksājumu atjaunošanu Latvijai, VI un 

sertifikācijas iestāde ir izstrādājušas rīcības plānu ES fondu VKA pilnveidošanai, kas ir 

saskaņots ar RI un 2012.gada 29.februārī oficiāli iesniegts EK. Lielākā daļa no rīcības plānā 

iekļautajiem pasākumiem jau ir ieviesti vai ir ieviešanas procesā, no tiem nozīmīgākie 

paveiktie pasākumi sistēmas pilnveidošanai ir šādi: 

1. Stiprinātas VI kontroles un virsuzraudzība, nodrošinot ES fondu AI un SI deleģēto 

funkciju kvalitatīvas izpildes kontroli (iestāžu procedūru, vērtēšanas procesa, projekta 

ieviešanas procesa u.c. pārbaudes; vērtējums par iestādes spēju veikt deleģētās funkcijas). 

Turpmāk VI atbilstoši risku novērtējumam katru gadu izstrādās plānu, kādā tā veiks deleģēto 

funkciju uzraudzības pārbaudes ES fondu vadībā iesaistītajās institūcijās un atbilstoši šim 

plānam nodrošinās pārbaužu veikšanu un ieteikumu ieviešanas uzraudzību. Plānots, ka 

pārbaudes un auditi biežāk tiks veikti iestādēs ar augstāku riska līmeni, tāpat, ja kļūdas 

līmenis būs nulle, iestāde tiks novērtēta kā ļoti augsta riska. Ņemot vērā risku izvērtējumu, 

pirmās pārbaudes veiktas SM un EM, kā arī pašlaik tiek veiktas pārbaudes VARAM un NVA, 

kā arī uzsākta pārbaude IZM. Līdz šim būtiski pārkāpumi deleģēto funkciju izpildē nav 

konstatēti. Pārbaužu rezultātā izteikti ieteikumi, kuru ieviešanas izpilde tiek kontrolēta un 

uzraudzīta no VI puses. 

2. Stiprināta iekšējā audita loma ES fondu sistēmā. Lai efektīvi uzraudzītu deleģēto funkciju 

izpildi un preventīvi novērstu iespējamās neatbilstības un trūkumus sistēmā, ir identificēta 

nepieciešamība atjaunot iekšējā audita funkciju ES fondu sistēmā. Līdz ar to 2012.gada 

16.februārī MK apstiprināts rīkojums Nr.83 „Par Finanšu ministrijas un iekšējā audita 

struktūrvienību funkcijām Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas 

Ekonomikas zonas finansu instrumenta, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un 

Latvijas Šveices sadarbības programmas vadības un kontroles sistēmā”. Rīkojums nosaka FM 

Iekšējā audita tiesības veikt iekšējo auditu iestādēs gadījumā, ja tā nevar paļauties uz iestādes 

iekšējā audita viedokli. 

3. Noteikta nacionālā procedūra maksājumu apturēšanai, ja iestāde nekvalitatīvi veic tai 

deleģētās funkcijas. 2012.gada 10.aprīlī sēdē tika apstiprināti MK noteikumi „Grozījums MK 

2010.gada 9.novembra noteikumos 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”” (spēkā no 

2012.gada 13.aprīļa). MK noteikumi ir izstrādāti kā viens no ES fondu VKS trūkumu 

novēršanas pasākumiem, kas jāveic, lai EK atjaunotu maksājumus visās darbības 

programmās. MK noteikumi paredz pienākumu sertifikācijas iestādei, pamatojoties uz VI 

lēmumu par darbības programmas, prioritātes, pasākuma, aktivitātes, apakšaktivitātes vai 

projekta ietvaros veikto izdevumu deklarēšanas apturēšanu EK, uz laiku līdz attiecīgo 

trūkumu novēršanai, apturēt šo izdevumu deklarēšanu EK. Minētais lēmums tiks pieņemts 

gadījumā, ja AI vai SI VKS tiek konstatēti būtiski trūkumi vai ir cita pamatota un objektīva 

informācija, kas liecina par deleģēto funkciju nepienācīgu izpildi.  

4. Sertifikācijas iestāde, atbilstoši veiktajam risku izvērtējumam veica iepirkumu un valsts 

atbalsta nosacījumu ievērošanas pārbaudes ES fondu AI un SI. Pārbaužu rezultātā 
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secināts, ka kopumā EK deklarētie izdevumi ir atbilstoši. Konstatēto neatbilstoši veikto 

izdevumu apmērs nav būtisks un tie tiks ieturēti no kārtējās izdevumu deklarācijas, kas tiks 

iesniegta EK pēc maksājumu atjaunošanas. Tāpat sertifikācijas iestāde turpmāk pirms 

izdevumu deklarēšanas EK, veicot izdevumu izlases pārbaudes, pārliecināsies, ka AI/SI 

nodrošināja pārbaudi par iepirkumu nosacījumu ievērošanu, un nepieciešamības gadījumā 

augsta riska iestādēs pati veiks iepirkumu nosacījumu ievērošanas pārbaudi, tādējādi izpildot 

RI un EK ieteikumus. 

Pašlaik RI veic pārbaudi par VI rīcības plāna VKS pilnveidošanai izpildi un līdz 2012.gada 

26.aprīlim pārbaudes rezultātus un RI atzinumu iesniegs EK, pēc kā attiecīgi EK lems par 

maksājumu atjaunošanu Latvijai.  

Papildus iepriekšminētajam, VI ir veikusi informācijas apkopojumu par Ministru kabineta 

sēžu protokollēmumos noteikto uzdevumu izpildi, skatīt pielikumu Nr.7.   

6.2. EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenti 2009.-2014.gada perioda vadības un 

uzraudzības sistēmas pilnveidošana 

2012.gada 10.februārī izsludināts EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenti 2009.-2014.gada 

perioda vadības likums (turpmāk – EEZ/NOR vadības likums) (spēkā no 2012.gada 

24.februāra). Likums izstrādāts ar mērķi noregulēt EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenta 

vadību 2009.-2014.gada periodā, tai skaitā, lai veicinātu efektīvu, caurredzamu un drošas 

finanšu vadības principiem atbilstošu EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu ieviešanu Latvijā. 

Šobrīd ar institūcijām tiek saskaņoti šādi MK noteikumu projekti: 

  „Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu 

instrumenta 2009.-2014.gada perioda uzraudzības komitejas nolikums”, kas paredz 

jaunu, atbilstošu EEZ/NOR finanšu instrumentu vadības likumā noteiktajam regulējumam 

uzraudzības komitejas darbības kārtību, tai skaitā uzraudzības komitejas sēžu 

organizēšanas kārtību, uzraudzības komitejā pārstāvētās institūcijas, uzraudzības komitejā 

izskatāmo dokumentu apriti, lēmumu pieņemšanas kārtību uzraudzības komitejā, kā arī 

uzraudzības komitejas sēžu protokolu sagatavošanas kārtību un to apriti. Šis projekts tika 

izsludināts 2012.gada 22.marta VSS (prot. Nr.12, 16.§). Plānots 2012.gada 2.maijā 

iesniegt minēto projektu izskatīšanai MK sēdē; 

-  „Kārtība, kādā nodrošina RI funkcijas Eiropas Ekonomikas zonas finanšu 

instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada vadībā”, kas attiecās 

uz RI funkcijām EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu vadībā 2009.-2014.gada periodā. 

Līdztekus tiek izstrādāti vēl divi MK noteikumu projekti: 

- „Kārtība, kādā nodrošina Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un 

Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda uzraudzību, izvērtēšanu, 

kontroli, ziņo par konstatētajām neatbilstībām un atgūst neatbilstoši veiktos 

izdevumus”, kas paredz jaunu, atbilstošu EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu vadības 

likumā noteiktajam regulējumam EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu kontroles kārtību, 

uzraudzības un izvērtēšanas kārtību, neatbilstību konstatēšanas un izvērtēšanas kārtību, kā 

arī kārtību, kādā ziņo par konstatētajām neatbilstībām un neatbilstoši veikto izdevumu 

atgūšanas kārtību; 
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- „Kārtība, kādā nodrošina Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un 

Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.gada -2014.gada perioda vadību, plāno valsts 

budžetā līdzekļus un veic maksājumus”, kas paredz jaunu, atbilstošu EEZ/Norvēģijas 

finanšu instrumentu vadības likumam regulējumu EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu 

vadības, valsts budžeta līdzekļu plānošanas, kā arī maksājumu veikšanas jomā.  

6.3. Turpmāk plānotie pasākumi sistēmas pilnveidošanai 

Turpināt pilnveidot deleģēto funkciju pārbaudes ES fondu iestādēs 

Pamatojoties uz riska izvērtējumu AI/SI līmenī, VI ir izstrādājusi un 2012.gada 5.martā 

apstiprinājusi deleģēto funkciju izpildes pārbaužu plānu
11

 (plāns ir aktualizēts 2012.gada 

10.aprīlī, pamatojoties uz aktualizēto riska izvērtējumu). Saskaņā ar iepriekšminēto VI ir 

veikusi deleģēto funkciju pārbaudes EM un SM, kā arī uzsākusi pārbaudes NVA un VARAM. 

Saskaņā ar plānu VI līdz 2013.gada 1.martam ir plānojusi veikt pārbaudes visās AI/SI un 

IUB, kopā 16 deleģēto funkciju izpildes pārbaudes un vienu ieteikumu ieviešanas pārbaudi.  

Deleģēto funkciju uzraudzības pārbaudēs VI varēs identificēt nepilnības ES fondu sistēmā un 

nepieciešamos uzlabojumus, kurus atbilstoši AI/SI, IUB un VI īstenos, lai nodrošinātu drošas 

finanšu pārvaldības principiem atbilstošu ES fondu VKS.  

Stiprināt un pilnveidot metodiku attiecībā uz komercdarbības atbalsta kontrolēm 

ES fondu VI ir saņēmusi RI audita ziņojuma projektu par ES fondu 2007.-2013.gada 

plānošanas perioda komercdarbības atbalsta uzraudzības sistēmas auditu VI, AI vai SI 

(turpmāk – audita ziņojums). Audita ziņojumā norādīts, ka, ņemot vērā komercdarbības 

atbalstam ir būtiska ietekme uz kopējo ES fondu VKS, VI ir jāstiprina komercdarbības 

atbalsta uzraudzība, īpaši projektu uzraudzības posmā, un skaidri jādefinē kontroles atbilstoši 

riska izvērtējumam, veicot pārbaudes uz vietas, lai nodrošinātu atbilstošu komercdarbības 

atbalsta kontroles sistēmu. Lai ieviestu audita ieteikumu un pilnveidotu komercdarbības 

atbalsta uzraudzības sistēmu VI plāno pilnveidot metodiku pārbaužu veikšanai projektu 

īstenošanas vietās attiecībā uz komercdarbības atbalsta uzraudzību. Plānots, ka pilnveidotā 

metodika tiks apstiprināta līdz 2012.gada 1.jūlijam.  

                                                 
11

 ES fondu vadošās iestādes deleģēto funkciju izpildes ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda 

administrēšanā iesaistītajās iestādēs pārbaužu plāns 
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7. Rīcības plāns pēc uzraudzības sanāksmēm ar atbildīgajām un sadarbības iestādēm 

un ziņojumiem par ES fondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu  

2012.gada janvārī un februārī tika organizētas ES fondu uzraudzības sanāksmes starp VI un 

starpniekinstitūcijām, kurās tika vērtēts sasniegto uzraudzības rādītāju progress, finanšu 

līdzekļu apguve, analizētas neatbilstības un neatbilstoši veikti izdevumi ES fondu 

līdzfinansētu projektu ietvaros, kā arī plānotie maksājumi finansējuma saņēmējiem 2012. -

2015.gadam. Tāpat arī VI saņēma un izskatīja AI pusgada ziņojumus par ES fondu 

līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu. Minēto uzraudzības pasākumu rezultātā tika 

konstatēti galvenie ES fondu ieviešanu kavējošie faktori un, VI sadarbojoties ar AI un SI, tika 

izstrādāti priekšlikumi un rīcība to novēršanai.  

Pēc uzraudzības sanāksmēm vairākām ministrijām (VARAM, LM, VM) tika lūgts sniegt 

skaidrojumus par plānotajām uzraudzības rādītāju vērtībām, to noteikšanas pamatojumu, 

izpildes aprēķinu vai precizēt uzraudzības rādītāju sasniedzamās vērtības atlikušajam 

plānošanas periodam atbilstoši aktuālajai ekonomiskajai situācijai un aktivitāšu ieviešanas 

progresam. Tāpat arī AI tika lūgts izvērtēt plānotos maksājumus finansējuma saņēmējiem 

2007. – 2013.gada plānošanas periodā (VARAM, LM, EM). AI uzdevumus ir izpildījušas. 

Atbilstoši rīcības plānam, kas tika izstrādāts pēc uzraudzības sanāksmēm un ziņojumiem par 

ES fondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu, ir izpildīti šādi uzdevumi: 

1. Pēc uzraudzības sanāksmēs izteiktā ierosinājuma 2012.gada 10.februāra ceturkšņa 

neatbilstību sanāksmē tika pārrunāti jautājumi par neatbilstoši veikto izdevumu lēmumu 

apstrīdēšanas kārtību. Tika panākta vienošanās, ka ir pieņemama lēmumu pastrīdēšana 

civiltiesiskā kārtībā; 

2. VI savas kompetences ietvaros ir izvērtējusi VARAM sagatavoto priekšlikumu papildināt 

MK noteikumus par 3.6.1.1.aktivitātes „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru 

izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai” īstenošanu ar izmaksu pozīciju, kas 

paredz noteikt kā neattiecināmās izmaksas projekta izmaksu pieaugumu (sadārdzinājumu) un 

informēja, ka neatbalsta šādas izmaksu pozīcijas iekļaušanu projekta ietvaros un vērš 

uzmanību, ka gadījumā, ja projekta ietvaros ir radies izmaksu pieaugums pašvaldība to var 

segt no Valsts kases aizņēmuma līdzekļiem; 

3. Atbilstoši LM ierosinājumam VI sadarbībā ar RI izvērtēja un veic nepieciešamos 

kompetences pasākumus informācijas pieejamības nodrošināšanai ES fondu VIS par RI 

veikto pārbaužu konstatējumu pieejamību, kas palīdzētu izvairīties no līdzīgām kļūdām un 

nodrošinātu turpmāku neatbilstību prevenciju un novēršanu. 

Ir vairāki uzdevumi, kuri pēc uzraudzības sanāksmēm un AI pusgada ziņojumiem ir iekļauti 

rīcības plānā un šobrīd tiek īstenoti: 

1. VARAM pusgada ziņojumā par ES fondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu 

tika atkārtoti ierosinājumi saskaņā ar konferences rezultātiem: „VARAM un VRAA pieredze 

ES fondu administrēšanā: ieviešanas izaicinājumi un labā prakse darba grupu diskusiju 

galvenajiem rezultātiem”. Saskaņā ar rīcības plānu VI šobrīd izvērtē iestāžu iesūtītos 

komentārus par VARAM un VRAA ieteikumu ieviešanu;  

2. IZM ir ierosinājusi nākamajā pārskata periodā veikt grozījumus starpresoru vienošanās, kas 

noslēgta 2009.gada 11.maijā par kārtību, kādā IZM un VIAA izmanto VIS, lai nodrošinātu 
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tajā noteiktās datu ievades kārtības atbilstību faktiskajai situācijai, kā piemēram, saskaņā ar 

MK 2010.gada 10.augusta noteikumos Nr.740 „Kārtība, kādā ziņo par Eiropas Savienības 

struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā konstatētajām neatbilstībā, pieņem lēmumu par 

piešķirtā finansējuma izlietojuma izlietojumu un atgūst neatbilstošos izdevumus” noteikto, AI 

vairs nav jānodrošina informācijas par konstatētajām neatbilstībām ievade VIS. Tāpat 

starpresoru vienošanās nav noteikta kārtība, kādā VIS tiek nodrošināta uzraudzības rādītāju 

aktuālo vērtību un projektu ietekmes uz horizontālajām prioritātēm, tai skaitā to rādītāju 

aktuālo vērtību, ievade. VI turpinās starpresoru vienošanās saskaņošanu ar IZM; 

3. VI izvērtē LM ierosinājuma noteikt vienotu prasību un atbilstības interpretācijas ietvaru 

gadījumos, kad pārbaužu konstatējumam līdzšinēji nav nodefinēts prasību ietvars (īpaši ne 

Publiskā iepirkuma likuma subjektam) lietderību un nepieciešamības gadījumā skaidros 

atbilstošu prasību piemērošanas interpretāciju; 

4. Šobrīd tiek veikti pasākumi, lai novērstu un efektīvāk varētu uzraudzīt dubultās finansēšanās 

riska aspektus. Atsaucoties uz VKanc aicinājumu VI, lai novērstu dubultās finansēšanas risku 

ES fondu līdzfinansētu pētījumu, pārskatu un citu nodevumu izstrādē, šobrīd ar CFLA 

saskaņo rīcību attiecībā uz minēto nodevumu publiskošanu AI un SI interneta vietnēs. Kā arī 

šobrīd tiek izvērtēts EM priekšlikums VI attīstīt sadarbību ar IZM un kopīgi noteikt par 

pienākumu veidot centralizētu zinātnisko pētījumu datubāzi, kur būtu norādīta informācija 

par pasūtītājiem, pētījumu līdzfinansējuma avotiem, summām, pētījumā iesaistītajām 

personām un pētījuma periodu.  

Detalizētu informāciju par rīcības plānu pēc uzraudzības sanāksmēm ar AI un SI un 

ziņojumiem par ES fondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu skatīt pielikumā 

Nr.3.  

8. Jaunais ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas periods 

8.1.  Informācija par veiktajiem pasākumiem 

VI turpina aktīvi gatavoties jaunajam plānošanas periodam, formulējot un pārstāvot Latvijas 

intereses sarunās par Kohēzijas politiku pēc 2013.gada. Pirmajā ceturksnī Latvija ir intensīvi 

darbojusies ES Padomes Strukturālo pasākumu darba grupā, gatavojot viedokļus un 

komentārus par Dānijas prezidentūras izstrādātajiem priekšlikumiem. Aktualizētā Latvijas 

nostāja par Kohēzijas politiku pēc 2013.gada ir pausta Nacionālajā pozīcijā Nr.2 „Par ES 

Kohēzijas politikas regulu priekšlikumiem 2014. – 2020.gada plānošanas periodam”, kas 

apstiprināta MK 2012.gada 7.februāra sēdē (sēdes protokols Nr. 7 37.§). 

Lai pārrunātu Latvijai būtiskus jautājumus, kas saistīti ar ES Kohēzijas politikas nākotni pēc 

2013.gada, 2012.gada 30.martā finanšu ministrs A.Vilks tikās ar ES Reģionālās politikas 

komisāru J.Hānu. 

Pirmajā ceturksnī ir norisinājies darbs pie koncepcijas par ERAF, ESF, KF, ELFLA un EJZF 

institucionālo sistēmu 2014. – 2020.gadā, kā ietvaros ir izstrādāti astoņi iespējamie 

institucionālās sistēmas modeļi nākamajam plānošanas periodam. Koncepcija ir izstrādāta ar 

mērķi panākt vienošanos par efektīvāko institucionālo sistēmas modeli 2014. – 2020.gada 

plānošanas periodam, kas sekmētu ES fondu sistēmas optimizēšanu, salīdzinot ar pašreizējo 

plānošanas periodu 2007. – 2013.gadam. 
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Pirmajā ceturksnī ir sagatavots informatīvais ziņojums par ES Kohēzijas politikas 

atbalstāmajām jomām. Ņemot vērā to, ka 2012.gada 15.februārī Latvijas valdība ir 

vienojusies, ka ES fondu finansējums piešķirams atbilstoši Latvijas vidēja termiņa attīstības 

nostādņu – Nacionālā attīstības plāna – ietvaros definētajām valsts stratēģiskajām prioritātēm, 

Informatīvais ziņojums „Par Kohēzijas politikas atbalstāmo prioritāšu izvērtēšanu ES fondu 

2014. – 2020. gada plānošanas periodam” ir nosūtīts Pārresoru koordinācijas centram 

2012.gada 20.februārī turpmākai izmantošanai Nacionālā attīstības plāna 2014. – 2020.gadam 

izstrādes procesā. 

8.2.  Plānotie pasākumi/aktivitātes, laika grafiks 

2012.gada aprīlī ir plānots aktualizēt Latvijas nostāju par Kohēzijas politiku pēc 2013.gada 

Nacionālajā pozīcijā Nr.3 „Par ES Kohēzijas politikas regulu priekšlikumiem 2014. –

 2020.gada plānošanas periodam” un iesniegt to apstiprināšanai MK un izskatīšanai Saeimas 

Eiropas lietu komisijā. 

2012.gada otrajā ceturksnī ir plānots MK iesniegt Koncepciju par ERAF, ESF, KF, ELFLA 

un EJZF institucionālo sistēmu 2014. – 2020.gadā. 
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9. Secinājumi un turpmākā rīcība  

Ņemot vērā, ka AI maksājumus finansējuma saņēmējiem plāno piesardzīgāk, finanšu apguves 

mērķu izpilde ir daudz sekmīgāka. Savukārt, ņemot vērā problēmas iepirkumu jomā, 

kavējumus darbu izpildē un nekvalitatīvi sagatavotus dokumentus no finansējuma saņēmēju 

puses, ir vērojamas problēmas valsts budžeta apguvē. 2012.gada pirmajā ceturksnī AI nespēj 

apgūt plānoto budžetu (izlietoti tikai 11,5% no ministriju budžetos ieplānotā 2012.gadam un 

10,9% no maksimāli pieejamā finansējuma ES fondiem).  

Lai nodrošinātu pilnīgu ES fondu finansējuma apguvi, kā arī lai nodrošinātu Latgales reģiona 

rīcības plānā 2012.-2013.gadam noteikto pasākumu ieviešanu, EK iniciatīvas par jauniešu 

nodarbinātību ieviešanu, lai izvairītos no ievērojamā lauzto līgumu apjoma aktivitātšu ietvaros 

radītā riska, kā arī atbilstoši MK pieņemtajiem lēmumiem par papildus finansējuma 

nodrošināšu ceļu infrastruktūras sakārtošanai, 2012.gada 8.maijā un 15.maijā MK tika 

izskatīts VI priekšlikums par valsts budžeta virssaistību iespējām 2007-2013.gada plānošanas 

perioda ES fondu aktivitātēs 2012.gadā un turpmākajos gados, kura ietvaros MK atbalstīja 

priekšlikumu uzņemties valsts budžeta virssaistības ES fondu projektu īstenošanai. Ņemot 

vērā tendences, ka lauztie līgumi nosedz uzņemtās virssaistības pilnā apmērā, tiek prognozēts, 

ka virssaistības neietekmēs plānotos valsts budžeta izdevumus, kā arī valsts budžeta bilanci 

2013.-2015.gadā. 

2012.gada pirmajā ceturksnī risināti būtiski jautājumi, kas saistīti ar pārtraukto maksājumu 

atjaunošanu. Ir izstrādāts rīcības plāns un paveikts daudz darba VKS pilnveidošanai. RI veica 

pārbaudi par VI rīcības plāna VKS pilnveidošanai izpildi un līdz 2012.gada 26.aprīlim 

pārbaudes rezultātus un RI atzinumu iesniedza EK, pēc kā attiecīgi EK lems par maksājumu 

atjaunošanu Latvijai. 

Tāpat arī sekmīgi norit darbs pie jaunā perioda ieviešanas, Latvija pārskata periodā, intensīvi 

darbojoties ES Padomes Strukturālo pasākumu darba grupā, ir gatavojusi viedokli un 

komentārus par Dānijas prezidentūras izstrādātajiem priekšlikumiem, kā arī ir pausta 

aktualizētā Latvijas nostāja par Kohēzijas politiku pēc 2013.gada. 
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