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Lietotie saīsinājumi 

EIF – Eiropas Investīciju fonds 

EK – Eiropas Komisija 

EM – Ekonomikas ministrija 

ERAF – Eiropas Reģionālās attīstības fonds 

ES – Eiropas Savienība 

ESF – Eiropas Sociālais fonds 

FM – Finanšu ministrija 

IZM – Izglītības un Zinātnes ministrija 

Kase – Valsts kase 

KF – Kohēzijas fonds 

KM – Kultūras ministrija 

LGA – Latvijas Garantiju aģentūra 

LHZB – Latvijas Hipotēku un zemes banka 

LIAA – Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra 

LM – Labklājības ministrija 

MK – Ministu kabinets 

MVK – mazie un vidējie komersanti 

MVU – mazie un vidējie uzņēmumi 

NVO- nevalstiskās organizācijas 

PP – Programmas papildinājums 

RAPLM – Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija 

SaM – Satiksmes ministrija 

SF – struktūrfondi 

VeM – Veselības ministrija 

VidM – Vides ministrija 

VIS - ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas 

sistēma 

VK – Valsts Kanceleja 

VSID – Valsts stratēģiskais ietvardokuments 

ZVFI – Zivsaimniecības vadības finanansēšanas instruments 
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Pielikumu saraksts 

1. Informācija par KF 2004.-2006.gada finanšu apguvi, informācija par ES 

fondu un Kohēzijas fonda budžeta izpildi ministriju griezumā”; 

 

2. Informācija par 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu finanšu 

apguves datiem; 

 

3. Informācija par Saprašanās memorandā noteikto finanšu apguves mērķu 

izpildi un atbildīgo ministriju iesniegtajiem rīcības plāniem ministriju un 

aktivitāšu griezumā; 

 

4. Informācija par pašvaldību īstenotajiem projektiem; 

 

5. Informācija par neatbilstoši veiktajiem izdevumiem un neatbilstībām; 

 

6. Informācija par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta apguvi; 

 

7. Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības 

divpusējā finanšu instrumenta projektu saraksts; 

 

8. Latvijas un Šveices sadarbības programmas projektu saraksts; 

 

9. 2004.-2009.gada perioda Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 

un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansējuma 

saņēmēju maksājuma pieprasījumos iekļautie neattiecināmie izdevumi; 

 

10. 2000.-2006.gada plānošanas perioda neatbilstības Kohēzijas fonda 

projektos; 

 

11. 2007.-2013.gada plānošanas perioda Lielo projektu iesniegšanas laika 

grafiks; 

 

12. ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda aktivitāšu/apakšaktivitāšu dalījums 

atbilstoši Latvijas Statēģiskā attīstības plānā 2010-2013.gadam 

noteiktajiem pioritārās attīstības virzieniem uz 2010.gada 1.maiju. 
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1. 2004.-2006.gada plānošanas perioda ES fondu apguve 

1.1. SF programmas noslēguma process 

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

finansējuma apguve un uzsākta noslēguma dokumentu sagatavošana iesniegšanai EK, lai 

saņemtu programmas noslēguma maksājumu. Līdz 2010.gada 31.martam tika veikti darbi 

saistībā ar noslēguma izdevumu deklarāciju pārbaudi un precizēšanu, kā arī sagatavots 

noslēguma ziņojuma projekts. 

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

turpmākie soļi ir šādi: 

1) Vadošā iestāde nodrošina noslēguma ziņojuma projekta iesniegšanu un apstiprināšanu  

SF Uzraudzības komitejā 2010.gada maijā. 

2) 2010.gada jūnijā Neatkarīgā struktūrvienība nodrošina tās sagatavotā ziņojuma par 

noslēguma izdevumu deklarāciju pārbaudi un atzinuma iesniegšanu Maksājumu iestādē, 

kā arī vadošajā iestādē un otrā līmeņa starpniekinstitūcijās. 

3) Noslēguma ziņojums, noslēguma izdevumu deklarācija un apliecinājums par noslēguma 

izdevumu deklarāciju, kā arī Neatkarīgās struktūrvienības atzinums jāiesniedz EK līdz 

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

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

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

maksājuma apjoms potenciāli ir līdz 5% no SF piešķīruma, kas Latvijai būtu 22 milj. latu. 

Ņemot vērā līdzšinējo praksi EK noslēguma maksājumu veikšanā, noslēguma maksājums 

sagaidāms ne ātrāk kā 2012.gadā, kad EK būs pārbaudījusi programmas slēgšanas 

dokumentāciju un pārliecinājusies par deklarēto izdevumu  atbilstību.  

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

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

 

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

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

aizstāt neattiecināmos izdevumus ar attiecināmiem, joprojām saglabājot iespēju saņemt 

maksimāli iespējamo noslēguma maksājumu. Līdz ar to, līdz 31.03.2010. sagatavotajos 

                                                 
1
 Pēc fiksētā LB kursa 1 eiro - 0.702804 lati 
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noslēguma izdevumu deklarāciju projektos ir iekļauti sertificētie un EK deklarējamie 

izdevumi 462.4 milj. latu  jeb 105 % no SF piešķīruma apmērā (skatīt 1.grafiku)
2
.  

Vērtējot kopumā 2004.-2006.gada plānošanas perioda SF apguves rādītājus, jāsecina, ka 

veiktās investīcijas ES fondu projektos nodrošināja ievērojamu ieguldījumu ekonomikas 

attīstībā 2004. -2007.gadā un plānošanas dokumentos noteiktie mērķi ir sasniegti.   

Atsevišķos gadījumos faktiski sasniegtās fizisko rādītāju vērtības atšķīrās no plānošanas 

dokumentos noteiktajam (gan ievērojami pārsniedzot plānoto, gan nesasniedzot to). Kā 

galvenos iemeslus var minēt, ka, sagatavojot plānošanas dokumentus Latvijai tā ir bija pirmā 

pieredze attiecībā uz SF ieguldījuma ietekmes novērtējumu, līdz ar to ne vienmēr bija iespēja 

noteikt labākus rādītājus un precīzi novērtēt plānoto sasniegumu. Bez tam, atsevišķu 

aktivitāšu ietvaros piedāvātais atbalsts nebija pieprasīts no finansējuma saņēmēju puses, līdz 

ar to no šādām aktivitātēm finansējums pārdalīts uz vairāk pieprasītajām atbalsta jomām, bieži 

vien negrozot plānošanas dokumentos sasniedzamās aktivitātes (piemēram, no ESF uz 

infrastruktūras projektiem veselības jomā).  

Turklāt ESF gadījumā daudzu rādītāju, kas attiecas uz aktivitātēm, kuru ietvaros bijušas 

plānotas apmācības, faktiski sasniegtās vērtības ievērojami pārsniedz sākotnēji plānotās, 

sakarā ar to, ka SF projektu izmaksas bija mazākas par plānotajām, līdz ar to bija iespējams 

nodrošināt apmācības lielākam cilvēku skaitam. Savukārt infrastruktūras projektos gluži 

otrādi tika konstatēts ievērojams izmaksu sadārdzinājums, kura rezultātā dažreiz bija 

nepieciešams samazināt sasniedzamo rādītāju apjomu, lai sasniegtu kopējo pasākuma vai 

aktivitātes mērķi.  

ERAF: ERAF finansējuma apguvē sekmīgākās ir aktivitātes, kas vērstas uz atbalstu 

komercsabiedrību ražošanas infrastruktūras modernizācijā, kā arī vides aizsardzības un 

veselības jomā īstenotās aktivitātes.  

Attiecībā uz vides infrastruktūras uzlabošanas un tūrisma veicināšanas jomu (1.1.pasākums) 

jāatzīmē, ka praktiski visi rādītāji ir pārsniegti, kas galvenokārt saistīts ar papildu finansējuma 

piešķiršanu un to, ka plānošanas posmā bija grūti precīzi noteikt sasniedzamās vērtības. Šajā 

jomā tika sasniegti šādi ietekmes rādītāji: 

 atjaunoto kultūras pieminekļu un apskates vietu ikgadējo apmeklētāju skaita 

pieaugums par 32 % (rādītāja faktiskā izpilde - 160% no sākotnēji plānotā); 

 vides piesārņojuma slodzes samazinājums, rekultivējot izgāztuves – 79.20 ha 

(105.60% no plānotā). 

 

Vērtējot pieejamības un transporta sistēmas attīstības jomā īstenoto aktivitāšu (1.2.pasākums) 

progresu, jāsecina, ka iznākuma un rezultāta rādītāji netika izpildīti saskaņā ar sākotnēji 

plānoto (nobīde ir no 9 līdz pat 51%), kam par pamatu pārsvarā ir darbu apjoma 

samazinājums sakarā ar izmaksu sadārdzinājumu. Tomēr kopumā pasākuma mērķi ir 

sasniegti, par ko liecina arī ietekmes rādītāju vērtības: 

 satiksmes intensitātes uz pirmās šķiras autoceļiem palielinājums  parāda, ka uz 

izbūvētajiem autoceļiem automašīnu skaits ir gandrīz palielinājies četras reizes, 

salīdzinot ar 2002.gadu (2002.gadā bija vidēji 731 automašīnas dienā), kas saistīts ar 

to, ka šos maršrutus autobraucēji izvēlas biežāk, pateicoties uzlabotai ceļu kvalitātei 

(faktiskā izpilde ir 363 % no plānotās); 

 satiksmes intensitātes palielinājums procentos pēc diviem gadiem, pēc programmas 

beigām salīdzinājumā ar esošo līmeni” parāda, ka kopumā intensitāte pēc projektu 

                                                 
2
 Summa var mainīties pēc precizēto noslēguma izdevumu deklarācijas sagatavošanas 2010.gada 2.ceturksnī. 
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īstenošanas kopumā ir sasniegusi plānoto 2,0-3,0% robežu, kas raksturo autotransporta 

skaita palielinājumu uz šiem maršrutiem (135% izpilde no plānotā). 

 

Attiecībā uz informācijas un sakaru attīstības vērstajām aktivitātēm (1.3.pasākums)  jāatzīmē, 

ka nospraustie mērķi ir sasniegti, par ko liecina fizisko rādītāju progress (gandrīz visi 

ievērojami pārsniegti). Pārsvarā tas saistīts ar konkurences palielināšanos informācijas 

tehnoloģiju nozarē, kā rezultātā komersanti ir samazinājuši pakalpojumu cenas un tādējādi 

būtiski ir palielinājies lietotāju skaits blīvi apdzīvotajās teritorijās. To starp ir sasniegti šādi 

ietekmes rādītāji: 

 interneta lietotāju palielinājums uz 1000 iedzīvotājiem par 96% (sākotnējā plāna 

izpilde - 482,0%);  

 pamata e-pakalpojumu vispārīgs nodrošinājums saskaņā ar E-Eiropas atbilstoši EK 

Direktīvā 1998/34/EC noteiktajam 35% (faktiskā izpilde ir 175% no plānotās). 

Izglītības, veselības aprūpes un sociālās infrastruktūras attīstības jomā (1.4.pasākums) tika 

noteikts viens ietekmes rādītājs – „Invalīdu skaits, kas pametuši ilgstošās sociālās aprūpes 

institūcijas un uzsākuši patstāvīgu dzīvi” – kā rezultātā neatkarīgu dzīvi uzsākušas 130 

personas (86% no sākotnēji plānotā). Jāņem vērā, ka sociālās aprūpes centru klientu 

motivēšana un sagatavošana patstāvīgai dzīvei laika ziņā ir tikai aptuveni prognozējama un 

būtiski šajā procesā ir ņemt vērā katra klienta individuālās spējas un vajadzības. Ne visus 

klientus, kas varētu uzsākt neatkarīgu dzīvi, ir iespējams motivēt to darīt, un daļa klientu, kas 

mēģinājuši uzsākt patstāvīgu dzīvi, tomēr atgriežas sociālās aprūpes centros. 

Savukārt saskaņā ar papildu finansējuma piešķiršanu veselības un izglītības nozarē 

īstenotajām aktivitātēm lielākā daļa plānoto iznākuma un rezultāta rādītāju vērtību ir pat 

pārsniegta, līdz ar to arī šajā jomā noteiktie mērķi sasniegti pilnā apjomā. 

Uzņēmējdarbības un inovāciju nozares rādītāju izpilde (2.1., 2.2., 2.3., 2.4. un 2.5. pasākumi) 

kopumā vērtējama ļoti labi (vidējā rādītāju izpilde ir aptuveni 230% apmērā), kas liecina, ka 

PP noteiktie mērķi ir sasniegti. Vismazākais vidējais rādītāju izpildes procents (40%) 

vērojams 2.1.pasākumā "Atbalsts inovāciju attīstībai ietvaros", taču jāņem vērā, ka 

iepriekšminētā pasākuma rādītāja neizpilde skaidrojama ar to, ka notikušas finansējuma 

pārdales uz citiem pasākumiem, nesamazinot PP noteikto rādītāju apjomu. 

Savukārt vislielākais vidējais rādītāju izpildes procents (306%) ir 2.2. "Uzņēmējdarbības 

infrastruktūras attīstība" pasākuma ietvaros, ņemot vērā īpaši lielo pieprasījumu pēc šāda 

veida atbalsta. 

Vidēji pasākuma ietvaros labi sasniegti rādītāji (516% apmērā) arī 2.3.pasākuma "Atbalsts 

mazās un vidējās uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai". Taču tas galvenokārt skaidrojams 

ļoti zemas rādītāja sasniedzamās vērtības noteikšanas dēļ -  rādītājs „Neto eksporta pieaugums 

uzņēmumos, kas gūst labumu 2 gadus pēc atbalsta saņemšanas” izpildīts pat par 1549%. 

2.4.pasākumā "Pieeja finansējumam maziem un vidējiem uzņēmumiem", kura mērķis saistīts 

ar finanšu pieeju MVU, noteiktā rādītāju izpilde īstenojās 2008.gadā (vidēji rādītāji izpildīti 

par 127%). Iespējams, ka rādītāji tiktu sasniegti vēl lielākā apmērā, ja pasākuma ietvaros būtu 

pārdalīti vēl vairāk finansu līdzekļu (pieejamie ES fondu līdzekļi apgūti par 116%). 

2.5.pasākumā "Atbalsts lietišķās zinātnes attīstībai valsts zinātniskajās institūcijās" rādītāji 

sasniegti vidēji 171% apmērā. Lai arī atsevišķu rādītāju pārpilde skaidrojama ar to, ka 

iegādātais pētniecības aprīkojums lielākoties sastāvēja no vairākām saistošām iekārtām, kuras 

uzskaitē arī tika norādītas kā atsevišķas vienības, pasākuma ietvaros rādītāja izpilde vērtējama 

kā ļoti laba. 
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ESF ietvaros tika veiksmīgi īstenotas aktivitātes nodarbinātības veicināšanas un izglītības 

attīstības jomā. Nodarbinātības veicināšanas jomā (3.1.pasākums) aktivitāšu īstenošana ir 

noritējusi veiksmīgi – liela daļa sasniegto rādītāju pārsniedz plānoto, kas skaidrojams ar to, ka 

plānošanas posmā bija grūti precīzi noteikt sasniedzamās rādītāju vērtības, kā arī aktivitātēs, 

kas saistītas ar bezdarbnieku apmācībām vai pārkvalifikāciju, apmācību izmaksas uz vienu 

cilvēku bijušas ievērojami zemākas nekā sākotnēji plānots. Kā rādītāju pārsniegšanu veicinošs 

faktors jāmin fakts, ka projektu īstenošanas laikā darba tirgū pastāvēja salīdzinoši lielas 

iespējas iegūt darbu. Sasniegti šādi ietekmes rādītāji: 

 Darba vietu vismaz 6 mēnešus pēc projekta beigām saglabājušas 21 544 personas, jeb 

73% no darbā iekārtojušos personu skaita (plānotais rādītājs – 60%); 

 Atbilstoši CSP datiem 2008.gadā līdz 26,5% samazinājies ilgstoši bezdarbnieku 

īpatsvars pret kopējo bezdarbnieku skaitu valstī (plānotā sasniedzamā vērtība – 45%). 

Jānorāda gan, ka sākoties ekonomiskajai lejupslīdei bezdarba rādītāji strauji auguši. 

Attiecībā uz izglītības un tālākizglītības attīstības jomu (3.2.pasākums), jāatzīmē, ka ir 

rādītāji, kas ir pārsniegti un ir rādītāji, kas nesasniedz plānoto. Tomēr kopumā pasākuma 

mērķi ir sasniegti, par ko liecina arī ietekmes rādītāja vērtības: 

 Vidējās profesionālās izglītības studentu, kas studē jaunizveidotās vai uzlabotās 

programmās ekonomiski svarīgās nozarēs. Rādītāja progress vērtējams kopsakarā ar 

1.4.4. aktivitātes „Sākotnējās profesionālās izglītības iestāžu renovācija un mācību 

aprīkojuma modernizācija” rezultātiem, kuras ietvaros tika modernizēts profesionālās 

izglītības programmu nodrošinājums un atjaunota profesionālās izglītības iestāžu 

infrastruktūra.  Tika veicināta profesionālās izglītības pievilcība modernizētajās 

studiju programmās – gan telpu un mācību nodrošinājuma, gan izglītības satura 

piedāvājuma ziņā (102% no plānotā); 

 Studentu, kas studē jaunizveidotās vai uzlabotās studiju programmās inženierzinātnē, 

zinātnē un tehnoloģijās. Rādītāja progress vērtējams kopsakarā ar 1.4.5. aktivitātes 

„Augstākās izglītības iestāžu nodrošināšana ar mūsdienīgām apmācības iekārtām, 

tehniku un lieldatoru tīkliem, kā arī ēku renovācija (ieskaitot pielāgošanu personām ar 

īpašām vajadzībām)” rezultātiem, kuras ietvaros tika modernizēts augstākās izglītības 

programmu nodrošinājums un atjaunota augstākās izglītības iestāžu infrastruktūra. 

Tika veicināta augstākās izglītības pievilcību modernizētajās studiju programmās – 

gan telpu un mācību nodrošinājuma, gan izglītības satura piedāvājuma ziņā (123% no 

plānotā). 

Veiksmīgi norisinājusies aktivitāšu īstenošana sociālās iekļaušanas jomā (3.3.pasākums), kur 

atbalstu saņēmušas 26 316 personas, kas vairāk nekā četrkārt pārsniedz sākotnēji plānoto 

atbalstāmo skaitu. Sākotnējie uzraudzības rādītāji tika noteikti, pamatojoties uz plānošanas 

dokumentu izstrādes laikā esošajām tirgus izmaksām. Faktiskās projektu izmaksas bija 

zemākas, līdz ar to daudzos projektos bija iespēja iesaistīt vairāk personas nekā sākotnēji 

plānots. Kopumā pasākums mērķis sasniegts, par ko liecina ietekmes rādītāja vērtība: 

 No pasākuma ietvaros atbalstītajām personām, kas iekļāvušās darba tirgū, darba vietu 

vismaz 6 mēnešus pēc projekta beigām saglabājušas 10 429 personas, kas ir 90% no 

darbā iekārtojušos personu skaita (plānoti 60%). 

ELVGF ietvaros visveiksmīgāk īstenots pasākums „Vietējo rīcību attīstība ("LEADER +" 

veida pasākums)”  un pasākums „Apmācības”, kā rezultātā ievērojami pārsniegti visi šo 

pasākumu iznākuma un rezultatīvie rādītāji (ietekmes rādītāji šiem pasākumiem nebija 

noteikti) vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt, tā ir bijusi projektu iesniedzēju lielā interese par šiem 

pasākumiem. Otrkārt, attiecībā uz 4.7.pasākumu „Apmācības” izmaksas uz vienu apmācāmo 

ir samazinājušās, kas ļāva apmācīt vairāk personu. 
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Savukārt vērtējot lauksaimniecības un mežsaimniecības jomā īstenoto pasākumu progresu, 

jāsecina, ka lielākā daļa iznākuma un rezultāta rādītāju netika izpildīti saskaņā ar sākotnēji 

plānoto, kam par pamatu pārsvarā ir darbu apjoma samazinājums sakarā ar izmaksu 

sadārdzinājumu vai arī tas, ka nav bijusi projektu iesniedzēju interese par konkrētu pasākumu. 

Viena ietekmes rādītāja „Atbalstīto lauksaimniecības uzņēmumu ienākumu pieaugums” 

sasniegtais apjoms ir 36 (360% no plānotā), tomēr nav iespējams nodalīt SF devumu šī 

rādītāja izpildē, jo pēc iestāšanās ES lauksaimniekiem pieauguši arī cita veida atbalsta 

maksājumi. Otrs ietekmes rādītāja „Absorbēts CO2 daudzums (tonnās)” sasniegtais apjoms uz 

31.12.2009. ir 5 500 t (39% no plānotā), taču jāņem vērā tas, ka ievērojama CO2 piesaiste 

notiek koku augšanas procesā, līdz ar to par rādītāju sasniegšanu var spriest ilgākā laika 

periodā.  

ZVFI ietvaros labākais progress tika sasniegts pasākumu „Zvejas intensitātes sabalansēšana” 

un „Zvejas un akvakultūras produktu apstrādes un mārketinga uzlabošana, zvejas ostu 

aprīkojums un akvakultūra” ietvaros, savukārt mazāk efektīvs bija 4.9.pasākums „Flotes 

atjaunošana un zvejas kuģu modernizēšana”, kas skaidrojums ar pretendentu interesi pret 

vienu vai otru atbalsta veidu. ZVFI ietvaros ir pārsniegti šādi ietekmes rādītāji: 

 „Nozvejas daudzuma pieaugums uz kuģi 2006.gadā salīdzinājumā ar 2003.gadu  (%)” 

sasniegtais apjoms ir 55% (323% no plānotā); 

 „Zivju produktu eksporta daudzuma pieaugums vērtību izteiksmē 2006.gadā 

salīdzinājumā ar 2003.gadu (% )” sasniegtais apjoms ir 99% (985% no plānotā). 

Savukārt  šādi ietekmes rādītāji pilnā apjomā nav sasniegti: 

 „Ar piekrastes zvejniecību saistītu darbavietu saglabāšana procentuāli (sākuma bāze –

nodarbināto skaits piekrastu zvejniecībās 2003.g.( %)” sasniegtais apjoms ir 69% 

(76% no plānotā), jo no zvejas flotes izņemts ievērojami lielāks zvejas kuģu skaits, 

nekā sākotnēji plānots, tādējādi darbavietu skaits zvejniecībā ir ievērojami 

samazinājies. 

 „Vidējā zivju produktu patēriņa palielināšanās uz vienu cilvēku 2006.g. salīdzinājumā 

ar 2003.g. (%)” nav sasniegts vispār, jo sakarā ar zivju produktu cenu pieaugumu, kā 

arī ar vispārējo augsto inflācijas līmeni cilvēki savā rīcībā esošos finanšu resursus tērē 

vitāli nepieciešamāku lētāku pārtikas produktu iegādei. Līdz ar to 2% pieauguma vietā 

uz plānošanas perioda beigām konstatēts samazinājums – 19%. 

 

1.2. Neatbilstoši veiktie izdevumi  

Kopējā neatbilstoši veikto izdevumu summa 2004.-2006.gada plānošanas periodā ir aptuveni 

17,5 milj. latu (ieskaitot maksātnespēju gadījumus), no tiem valsts budžeta izdevumi aptuveni 

– 5,4 milj. latu jeb aptuveni 3,4% no nacionālā publiskā finansējuma piešķīruma. Savukārt SF 

daļa (neieskaitot maksātnespējas) ir 12,1 milj. latu kas ir 2,8% no SF piešķīruma (skatīt 

5.pielikuma Tabulu Nr.1). Ņemot vērā, ka maksātnespēju gadījumi nav tieši klasificējami kā 

neatbilstoši veiktie maksājumi, jo radušos neatbilstoši veiktos izdevumus pēc apsekošanas 

sedz dalīti ar EK, tad tīrā neatbilstoši veikto izdevumu ES fondu daļa, neieskaitot 

maksātnespēju gadījumus ir 6,6 milj. latu, kas ir 1,5% no ES struktūrfondu piešķīruma. 

ESF ietvaros kopējā neatbilstoši veikto izdevumu summa veido 3,5 milj. latu, no tiem valsts 

budžeta izdevumi – 920,6 tūkst. latu, savukārt SF daļa - 2,5 milj. latu, kas ir 2,9% no SF 

piešķīruma. Vislielākais neatbilstoši veikto izdevumu skaits bijis IZM – 1,2 milj.latu jeb 3,5% 

no SF piešķīruma, LM – 1 milj.latu jeb 2,3% no SF piešķīruma un EM – 211,7 tk. latu jeb 

3,1% no SF piešķīruma. 
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ERAF ietvaros kopējā neatbilstoši veikto izdevumu summa veido 10 milj. latu, no tiem valsts 

budžeta izdevumi – 3,5 milj. latu, savukārt SF daļa - 6,5 milj. latu, kas ir 1,6% no SF 

piešķīruma. Vislielākais neatbilstoši veikto izdevumu skaits bijis EM – 5,8 milj.latu jeb 2,8% 

no SF piešķīruma, VidM – 146 tūkst. latu jeb 0,6% no SF piešķīruma un SM – 339 tūkst. latu 

jeb 0,5% no SF piešķīruma. 

ELVGF ietvaros (fonda ieviešana Zemkopības ministrijas pārziņā) kopējā neatbilstoši veikto 

izdevumu summa veido 3,2 milj. latu, no tiem valsts budžeta izdevumi – 0,6 milj. latu, 

savukārt SF daļa - 2,6 milj. latu, kas ir 3,9 % no SF piešķīruma.  

ZVFI ietvaros (fonda ieviešana Zemkopības ministrijas pārziņā) kopējā neatbilstoši veikto 

izdevumu summa veido 0,8 milj. latu, no tiem valsts budžeta izdevumi – 0,3 milj. latu, 

savukārt SF daļa - 0,5 milj. latu, kas ir 2,6 % no SF piešķīruma.  

Kopējā neatbilstoši veikto izdevumu summa 2004.-2006.gada plānošanas periodā valsts 

budžeta iestāžu kā finansējuma saņēmēju gadījumā ir aptuveni 5,6 milj. latu, no tiem valsts 

budžeta izdevumi aptuveni – 0,6 milj. latu,bet SF daļa ir 3,8 milj. latu kas ir 0,9% no SF 

piešķīruma (skatīt 5.pielikuma Tabulu Nr.2). Ņemot vērā, ka valsts budžeta iestāžu 

neatbilstoši veiktie izdevumi nav atgūstami, tad tie tiek segti no valsts budžeta finanšu 

resursiem. Papildus, 2004.-2006.gada plānošanas periodā tika ieviesti vairāki ES fondu 

projekti, kuru ietvaros valsts budžeta iestādes projekta finanšu plānos paredzēja 

neattiecināmos izdevumus kopā 13,7 milj. latu apjomā, kuri arī tika segti no valsts budžeta 

līdzekļiem. Vislielāko neattiecināmo izmaksu apjoms bijis SM pārziņā esošajos projektos – 

kopā par aptuveni 10 milj.latu. 

 

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

31.decembrim 

1.3.1. KF finanšu apguve 

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

plūsma) līdz pārskata perioda beigām uz 31.03.2010.”LVL  
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2004.-2006.gada plānošanas perioda Kohēzijas fonda apguve 
(pilnā finanšu plūsma) līdz pārskata perioda beigām

EK apstiprinātie projekti (uzņemtās saistības)
No EK pieprasītie maksājumi
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Finansējuma saņēmējiem ir izmaksāti 369,8 milj. latu jeb 74,0% no KF finansējuma. EK 

deklarēti 403,0 milj. latu jeb 80,7% no KF finansējuma. No EK saņemti 386,8 milj. latu jeb 

77,4% no KF finansējuma. Detālu informāciju par 2004.-2006.gada plānošanas perioda KF 

projektu finanšu plūsmu skatīt 1.pielikuma 2.tabulā., kā arī grafikā Nr.2. 

 

1.3.2. KF projektu ieviešana 

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

finansējumu 499,5 milj. latu. Līdz 2010.gada 31.martam pilnībā pabeigti 24 KF projekti, no 

tiem 9 satiksmes nozarē, 14 vides nozarē un viens tehniskās palīdzības projekts FM. No 24 

pabeigtajiem projektiem EK noslēguma dokumentus ir apstiprinājusi un noslēguma 

maksājumus samaksājusi 15 projektiem, atlikušo 9 projektu noslēguma dokumenti tiek 

izvērtēti EK. Plānots, ka līdz 2010.gada beigām EK apstiprinās šo projektu noslēguma 

dokumentus un samaksās noslēguma maksājumus 13,5 milj. latu vērtībā. Pārējo 24 projektu 

(9 satiksmes nozares un 12 vides nozares) ieviešana ir jāpabeidz līdz 2010.gada 

31.decembrim.
3
 2010.gada laikā plānots slēgt un noslēguma dokumentus izskatīšanai uz EK 

nosūtīt 7 vides nozares un 4 satiksmes nozares projektiem, pieprasot noslēguma maksājumus 

par 24,2 milj. latu, savukārt atlikušo 13 projektu noslēgumu dokumentu izvērtēšana un 

nosūtīšana EK plānota 2011.gadā. 

Izskatot 2010.gadā FM iesniegtos projektu noslēgumu ziņojumus, kā arī projektu ieviešanas 

progresa pārskatus, vadošā iestāde ir konstatējusi, ka dažos projektos ir radies līdzekļu 

ietaupījums. Tiem projektiem, kuri nav noslēgušies un kuru īstenošana vēl turpinās, 

ietaupījumu plānots apgūt, iekļaujot jaunas komponentes. Projektam „Liepājas ostas 

pievadceļu rekonstrukcija” ietaupījums tiks novirzīts, lai segtu projekta īstenošanas laikā 

radušās papildu izmaksas tilta avārijas dēļ, kas tika segtas no Liepājas SEZ līdzekļiem. 

Savukārt tiem projektiem, kuri jau ir beigušies, ietaupītos līdzekļus vairs nebūs iespējams 

apgūt. Diemžēl šajā plānošanas periodā ES normatīvie akti neparedz iespēju šos KF līdzekļus 

pārdalīt citiem projektiem. Pašreiz konstatētais ietaupījums, kuru nebūs iespējams apgūt ir 

306,9 tūkst. latu. 

Lai nodrošinātu maksimālu vadošās iestādes tehniskās palīdzības projektā pieejamo līdzekļu 

apguvi, 2010.gada laikā plānoti vairāki liela mēroga iepirkumi, kā piemēram,  publiskās un 

privātās partnerības pētījumu veikšana, finansējums inženiera-uzrauga piesaistei projektā 

Vilcienu kustības vadības sistēmas modernizācija, ex-post izvērtējuma veikšana par KF 

projektos sasniegtajiem rezultātiem, u.c. Kā jau iepriekšējā ziņojumā tika norādīts, iespējams, 

arī šajā projektā pilnībā apgūt visus pieejamos līdzekļus nebūs iespējams, jo daļa no projekta 

finansējuma ir paredzēta konkrētām, specifiskām aktivitātēm, kā piemēram, apmācības, 

semināru rīkošana, juridiskie pakalpojumi, ekspertu konsultācijas. Ņemot vērā vispārējos 

taupības pasākumus valstī, šādus iepirkumus iespējams organizēt tikai īpašos un ārkārtējos 

gadījumos.     

 

1.3.3. KF projekti ar augstu ieviešanas risku 

Ventspils siltumapgādes sistēmas attīstība – diemžēl pārskata periodā SIA „Ventspils 

ENERGO”, kas ir projekta ieviešanas iestāde, nav radusi reālistisku risinājumu, kā šo 

projektu būtu iespējams īstenot, t.sk. ar iespējamo projekta pagarinājumu līdz 2011.gada 

beigām. Ņemot vērā, ka privātais partneris Stadtwerke Flensburg nevar pilnībā nodrošināt 

                                                 
3
 Izņemot projektu Ventspils siltumapgādes sistēmas attīstība, sīkāku informāciju skatīt sadaļā 1.1.3. KF projekti 

ar augstu ieviešanas risku. 
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projektam nepieciešamo finansējumu, bet Ventspils pilsētas dome ir atteikusies sniegt Valsts 

kases aizdevuma saņemšanai nepieciešamo pašvaldības galvojumu, projekta turpmākā 

īstenošana bez nepieciešamajiem finanšu resursiem nav iespējama. Līdz ar to projektam 

piešķirtā KF finansējuma 24,3 milj. latu apmērā apguve arī nav iespējama. 2010.gada 

2.ceturksnī FM plāno šo jautājumu izskatīt MK, ar ierosinājumu lemt par projekta turpmākās 

īstenošanas pārtraukšanu.  

Vilcienu kustības vadības sistēmas modernizācija – pārskata periodā norisinājās iepirkuma 

dokumentu sagatavošana un iepirkuma procedūras organizēšana projekta 1. darbu posma 

inženiera-uzrauga piesaistei. Iepirkuma līgumu plānots parakstīt 2010.gada maija sākumā. 

Pārskata periodā ir atrisinātas arī galvenās problēmas saistībā ar sistēmu programmatūras 

nodrošinājumu. Lai gan sistēmu programmatūras kļūdas ir novērstas, projekta ieviesējam 

VAS „Latvijas Dzelzceļš” vēl joprojām jāveic intensīvs darbs līdz 2010.gada beigām šīs 

programmatūras uzstādīšanā un ieviešanā konkrētos dzelzceļa posmos un stacijās. Ja šis darbs 

netiks paveikts iepriekšminētajā termiņā, pastāv risks, ka arī šo projektu nebūs iespējams 

pabeigt laikā un Latvijai var nākties atmaksāt EK atpakaļ piešķirto un iztērēto KF 

finansējumu 47,4 milj. latu apmērā.  

 

1.3.4. Valsts budžeta izdevumu plāna izpilde 

Pārskata periodā 2000.-2006.gada plānošanas perioda KF projektiem valsts budžeta izdevumu 

plāns izpildīts tikai par 29.6%. Resursā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem izdevumu plāna 

izpilde ir nodrošināta 100% apmērā, savukārt resursā ārvalstu finanšu palīdzība izdevumu 

izpilde ievērojami atpaliek no plāna.  

Saskaņā ar Likumu par valsts budžetu 2010.gadam resursā ārvalstu finanšu palīdzība ir 

ieplānoti izdevumi projektam Ventspils siltumapgādes sistēmas attīstība, kā arī noslēguma 

maksājumi no EK tiem finansējuma saņēmējiem, kuru projektiem noslēguma dokumenti EK 

tiks nosūtīti 2010.gadā. Ņemot vērā, ka iepriekšminētā projekta īstenošana visticamāk 

2010.gada laikā netiks uzsākta un projekts tiks atcelts, kā arī to, ka EK šogad nosūtītos 

noslēguma maksājumu pieprasījumus varēs apmaksāt tikai 2011.gadā, kad būs veiktas visas 

projektu noslēgumu dokumentu pārbaudes EK, resursā ārvalstu finanšu palīdzība līdz gada 

beigām nebūs iespējams nodrošināt 100% izdevumu izpildi.  

Lai varētu atspoguļot faktisko situāciju, būtu jāveic grozījumi Likumā par valsts budžetu 

2010.gadam, samazinot izdevumus resursā ārvalstu finanšu palīdzība. Lai nodrošinātu 

ikmēneša valsts budžeta izdevumu plānu izpildi SM, VIDM un FM ir jāprecizē projektu 

finansēšanas plāni turpmākajiem mēnešiem atbilstoši faktiskajai situācijai projektos. 

 

1.3.5. Neatbilstoši veiktie izdevumi 

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

uzklausīšanas procedūrā, kurā izteica savus argumentus attiecībā uz piemēroto finanšu 

korekciju 732 330 latu apmērā KF projektam Sadzīves atkritumu apsaimniekošana 

Dienvidlatgales reģionā. Pārskata periodā EK lēmums par piemērojamo finanšu korekciju 

šim projektam vēl nav saņemts. Kā jau iepriekš tika minēts, tad EK finanšu korekcijas ir 

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

pieciem projektiem varētu norisināties 2010.gada 2.ceturkšņa beigās.  

Konkrētie projekti, kuros EK ir ierosinājusi finanšu korekciju un noklausīšanās procedūru ir 

šādi: 



 

FMzino_170510_ES_fondi; Informatīvais ziņojums par ārvalstu finanšu resursu (ES struktūrfondu un Kohēzijas 

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

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

14 

Nr.p.k. Projekta numurs un 

nosaukums 

Atbalsta saņēmējs Iespējamā neattiecināmo 

izdevumu summa (lati) 

1.       

  

„Ūdens apgādes un 

kanalizācijas pakalpojumu 

attīstība Rīgā” 

SIA „Rīgas ūdens” 652 696.10 

2.       

  

„Ūdens apgādes un 

kanalizācijas attīstība 

Jelgavā” 

SIA „Jelgavas ūdens” 274 272.92 

3.       

  

„Sadzīves atkritumu 

apsaimniekošana Liepājas 

reģionā” 

SIA "Liepājas RAS" 2 320.51 

4.       

  

„Jūrmalas 

ūdenssaimniecības 

attīstība” 

SIA „Jūrmalas ūdens” 52 531.21 

5.       

  

„Sadzīves atkritumu 

apsaimniekošana 

Austrumlatgales reģionā” 

SIA "Austrumlatgales 

atkritumu apsaimniekošanas 

sabiedrība" 

58 292.51 

6.       

  

„Sadzīves atkritumu 

apsaimniekošana 

Dienvidlatgales reģionā” 

SIA „Atkritumu 

apsaimniekošanas 

Dienvidlatgales 

starppašvaldību organizācija” 

732 330.52 

  

KOPĀ 1 772 443.77 

 

Par pārējiem neatbilstoši veiktajiem izdevumiem, t.sk. no valsts budžeta skatīt 10. pielikumā. 

 

2. 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES struktūrfondu un 
Kohēzijas fonda (ES fondu) apguve līdz 31.03.2010. 

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

apguves progresu, Saprašanās Memorandā noteikto finanšu apguves mērķu izpildi kontekstā 

ar esošo valsts budžetu 2010.gadā, ministriju izstrādātajiem rīcības plāniem par ikmēneša 

atmaksu veikšanu ES fondu finanšu saņēmējiem, kā arī informācija par ES fondu finansējuma 

EK atmaksām valsts budžeta ieņēmumos 2010.gadā. 

 

2.1. Darbības programmu un darbības programmu papildinājumu 

grozījumi 2010.gada I ceturksnī 

Šajā sadaļā ietverta informācija par darbības programmu „Cilvēkresursi un nodarbinātība”, 

„Uzņēmējdarbība un inovācijas” un „Infrastruktūra un pakalpojumi” un to papildinājumos 

veiktajiem grozījumiem 2010.gada 1.ceturksnī. 

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

2010.gada 27.janvārī ar MK rīkojumu Nr. 50 tika apstiprināti ierosinātie grozījumi darbības 

programmā „Cilvēkresursi un nodarbinātība”, kuri nosaka Latvijas nacionālā līdzfinansējuma 

samazinājumu darbības programmas prioritātēs, šķērsfinansējuma apjomu 3.1.pasākuma 
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„Nodarbinātība” ietvaros 2,8% apmērā, 4.1.pasākuma „Sociālā iekļaušana” ietvaros 3,6 % 

apmērā, 5.1.pasākuma „Labāka regulējuma politika” ietvaros 3,7 % apmērā un 5.2.pasākuma 

„Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana” ietvaros 1 % apmērā. 2010.gada 8.aprīlī par 

minētajiem grozījumiem Eiropas Komisija ir pieņēmusi lēmumu Nr. C(2007) 6716. 

2010.gada 10.februārī ar MK rīkojumu Nr.64 veikti grozījumi darbības programmas 

„Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājumā,  svītrojot nosacījumus par minimālo izmaksu 

apmēru, projektu iesniegumu atlases kārtām un precizēt nosacījumus par maksimālo izmaksu 

apmēru, par kādu iesniedzams projekta iesniegums 1.5.3.1.aktivitātes „Speciālistu piesaiste 

plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem”  un 1.5.3.2.aktivitātes „Plānošanas reģionu un 

vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” ietvaros. 

2010.gada 24.februārī ar MK rīkojumu Nr.100 veikti grozījumi darbības programmas 

„Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājumā,  samazinot Latvijas nacionālā 

līdzfinansējuma apmēru par 16 748 926 LVL, veidojot valsts budžeta līdzekļu ietaupījumu,  

veicot precizējumus šķērsfinansējuma apmērā 1.3.1.pasākuma „Nodarbinātība”, 

1.4.1.pasākuma „Sociālā iekļaušana”, 1.5.1.pasākuma „Labāka regulējuma politika” un 

1.5.2.pasākuma „Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana” ietvaros un precizējot 

1.3.1.1.5.apakšaktivitātes „Atbalsts bezdarba riskam pakļauto personu apmācībām”  mērķa 

grupas definīciju, nodrošinot vienādas iespējas pakalpojuma pieejamībā visām personām. 

2010.gada 24.februārī ar MK rīkojumu Nr.102 veikti grozījumi darbības programmas 

„Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājumā,  precizējot Labklājības ministrijas pārziņā 

esošo aktivitāšu un apakšaktivitāšu  atbalsta veidu, projektiem pieejamo maksimālo 

attiecināmo izmaksu kopsummas un mērķa grupu, lai nodrošinātu apmācības, 

pārkvalifikācijas un citus darba tirgus aktivizēšanas pasākumus tādā veidā un apjomā, kas 

atbilst situācijai darba tirgū.  

2010.gada 15.martā ar MK rīkojumu Nr.145 veikti grozījumi darbības programmas 

„Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājumā,  paredzot finansējuma pārdali aktīvo 

nodarbinātības pasākumu īstenošanai par 5 800 000 latiem no Labklājības ministrijas pārziņā 

esošajām darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” aktivitātēm un 

apakšaktivitātēm un par 6 976 298 latiem no Ekonomikas ministrijas pārziņā esošajām 

darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” aktivitātēm un apakšaktivitātēm. 

 

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

2010. gada 16. februārī Ministru kabinets apstiprināja  š.g. 8.februāra ES fondu uzraudzības 

komitejā rakstiskas procedūras veidā apstiprinātos (lēmums Nr. L-2010/4) grozījumus 

darbības programmā „Uzņēmējdarbība un inovācijas” (Ministru kabineta 2010.gada 

22.februāra rīkojums Nr.88), kas paredz veikt grozījumus darbības programmas finanšu plānā: 

1) kopā samazinot Latvijas publiskā līdzfinansējuma apmēru par 66 577 490 EUR 

(46 790 926 LVL), kā rezultātā tika panākts valsts budžeta līdzekļu ietaupījums,  

2) koriģēt Latvijas privātā līdzfinansējuma apmēru, jo vairākās 

aktivitātēs/apakšaktivitātēs tas netika norādīts vispār vai arī norādītais apmērs nebija 

atbilstošs reālajai situācijai, līdz ar to tas tika palielināts kopā par 90 085 989 EUR 

(63 312 793 LVL),  

3) pārdalīt ERAF finansējumu 32 450 000 EUR (22 805 990 LVL) apmērā no darbības 

programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma aktivitātēm uz 

Ekonomikas ministrijas pārziņā esošajām darbības programmas “Uzņēmējdarbība un 

inovācijas” papildinājuma aktivitātēm, kas vērstas uz uzņēmējdarbības attīstību.  
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Ministru kabineta š.g. 9.februāra sēdē tika apstiprināti grozījumi darbības programmas 

„Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumā (Ministru kabineta 2010.gada 15.februāra 

rīkojums Nr.67), kas paredz izteikt darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” 

2.1.2. pasākuma „Inovācijas” finanšu plānu jaunā redakcijā, palielinot 2.1.2.4. aktivitātes 

„Augstas pievienotās vērtības investīcijas”  ietvaros pieejamo Eiropas Reģionālās attīstības 

fonda finansējumu līdz 77 531 235 latiem un samazinot 2.1.2.2. aktivitātes „.Jaunu produktu 

un tehnoloģiju izstrāde” ietvaros (attiecīgi tās 2.1.2.2.1. apakšaktivitātei „Jaunu produktu un 

tehnoloģiju izstrāde” un 2.1.2.2.2. apakšaktivitātei „Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde – 

atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā”) pieejamo finansējumu.   

Ministru kabineta š.g. 2.marta sēdē tika apstiprināti grozījumi darbības programmas 

„Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumā (Ministru kabineta 2010. gada 8.marta 

rīkojums Nr.132), kas paredz izmaiņas prioritāšu finanšu plānos, iekļaujot iepriekš 

apstiprinātos grozījumus darbības programmā. Papildus minētie grozījumi ietvēra Ministru 

kabineta š.g. 2.februāra sēdes protokola Nr.6 37.§ 2.punktā noteikto. 

 

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

Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 24.februāra rīkojumu Nr.94 darbības programmā 

„Infrastruktūra un pakalpojumi” tika veikti šādi grozījumi: 

1) papildināts darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” teksts ar jaunu 

punktu par Baltijas jūras reģiona stratēģiju, pamatojoties uz Eiropas Komisijas 

2009.gada 10.novembra vēstuli Nr.10492 Finanšu ministrijai – ES struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda vadošajai iestādei; 

2) administratīvi teritoriālās reformas rezultātā izveidoto vietējo pašvaldību 

nostiprināšanai un vēlamās valsts telpiskās struktūras pilnvērtīgai funkcionēšanai, 

3.6.prioritātes „Policentriska attīstība” ietvaros izveidots jauns 3.6.2.pasākums 

„Komplekss atbalsts novadu pašvaldību izaugsmes sekmēšanai”, kura ietvaros atbalstu 

plānots sniegt lielākajiem (pēc iedzīvotāju skaita) novadiem to attīstības centru 

konkurētspējas nostiprināšanai un funkcionālo saišu veidošanai ar pieguļošajām 

teritorijām, radot uzņēmējdarbības attīstībai labvēlīgu vidi, nodrošinot darba vietu un 

pakalpojumu pieejamību un sasniedzamību; 

3) noteikti kā indikatīvi (apakš)aktivitāšu apraksti, prioritāšu apraksti, pasākumu mērķa 

grupas, (apakš)aktivitāšu nosaukumi, (apakš)aktivitāšu mērķi un Eiropas Kopienas 

līdzfinansējuma sadalījums kategorijās; 

4) finanšu plānā: 

- pārdalot Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu 22 805 989 latu 

apmērā no darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” aktivitātēm 

uz Ekonomikas ministrijas pārziņā esošajām darbības programmas 

„Uzņēmējdarbība un inovācijas” aktivitātēm, kas vērstas uz uzņēmējdarbības 

attīstību; 

- samazinot nacionālo līdzfinansējuma par 64 604 613  latiem, nepārsniedzot 

Regulas Nr.1083/2006 3.pielikumā norādīto maksimālo līdzfinansējuma likmi; 

- novirzot finansējumu energoefektivitātes pasākumiem un atbalstam novadu 

pašvaldību kompleksai attīstībai. 

Galvenais iemesls grozījumiem darbības programmā „Infrastruktūra un pakalpojumi” bija 

globālās ekonomiskās krīzes radītās sociālekonomiskās pārmaiņas Latvijas tautsaimniecībā un 

centieni pielāgoties jaunajiem apstākļiem, apzinoties ES struktūrfondus un Kohēzijas fondu 

kā nozīmīgāko instrumentu krīzes pārvarēšanā. 
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Grozījumi darbības programmā „Infrastruktūra un pakalpojumi” ietver finanšu pārdales, 

novirzot līdzekļus tām ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda aktivitātēm, kurām ir tiešākā 

ietekme uz ekonomikas atveseļošanās sekmēšanu. 

 

Ar Ministru kabineta 2010.gada 4.janvāra rīkojumu Nr.1 un Ministru kabineta 2010.gada 

25.marta rīkojumu Nr.175 darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 

papildinājumā tika precizēts 3.1.1.1.aktivitātes „Mācību aprīkojuma modernizācija un 

infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” atbalsta veids, 

paredzot, ka aktivitātes ietvaros atbalsts tiks sniegts arī profesionālās izglītības iestāžu 

dienesta viesnīcu uzlabošanai, kur tas nepieciešams, kā arī precizējot definējumus atbilstoši 

būvniecību reglamentējošajos tiesību aktos lietotajai terminoloģijai profesionālās izglītības 

iestāžu infrastruktūras uzlabošanai paredzētajiem būvniecības darbiem, paredzot gan 

rekonstrukciju un renovāciju, gan jaunas ēkas būvniecību, gadījumā, ja jaunbūves izmaksas ir 

ekonomiski izdevīgākas kā esošas ēkas rekonstrukcija, vai jaunas ēkas būvniecība 

nepieciešama profesionālās izglītības iestādes darbībai atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 

15.decembrī apstiprinātām Profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas 

pamatnostādnēm 2010.–2015.gadam. 

Ar Ministru kabineta 2010.gada 24.februāra rīkojumu Nr.101 un Ministru kabineta 2010.gada 

18.marta rīkojumu Nr.153 darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 

papildinājumā tika veikti šādi grozījumi: 

1) 3.1.3.2.aktivitātes „Atbalsts vispārējās izglītības iestāžu tīkla optimizācijai” ietvaros 

izslēgta no atbalstāmajām darbībām autotransporta skolēnu pārvadāšanas 

nodrošināšana, precizēti finansējuma saņēmēji, samazināts maksimālā projekta 

finansējuma apjoms; 

2) precizēts 3.1.4.1.1.apakšaktivitātes  „Infrastruktūras pilnveidošana un zinātniski 

tehniskās bāzes nodrošināšana darbspēju un funkcionālo traucējumu izvērtēšanai” 

mērķis, atbalsta veids, minimālais un maksimālais projekta finansējuma apjoms; 

3) precizēts 3.1.4.1.2.apakšaktivitātes „Infrastruktūras pilnveidošana profesionālās 

rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai” un 3.1.4.1.3.apakšaktivitātes „Infrastruktūras 

pilnveidošana sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai personām ar redzes un 

dzirdes traucējumiem” minimālais un maksimālais finansējuma apjoms; 

4) precizēts 3.1.4.1.5.apakšaktivitātes  „Infrastruktūras pilnveidošana sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem” 

atbalsta veids, finansējuma saņēmējs, svītrots minimālais un maksimālais projekta 

finansējuma apjoms, kā arī precizēta saskaņa ar horizontālajām prioritātēm un projektu 

iesniegumu atlases veids; 

5) samazināts 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko 

pakalpojumu attīstība” minimālais finansējuma apjoms vienam projektam; 

6) 3.3.1.1.aktivitātes „TEN-T autoceļu tīkla uzlabojumi” ietvaros svītrots noteiktais 

minimālais un maksimālais Kohēzijas fonda finansējuma apjoms vienam projektam; 

7) administratīvi teritoriālās reformas rezultātā izveidoto vietējo pašvaldību 

nostiprināšanai un vēlamās valsts telpiskās struktūras pilnvērtīgai funkcionēšanai, 

3.6.prioritātes „Policentriska attīstība” ietvaros izveidots jauns 3.6.2.pasākums 

„Komplekss atbalsts novadu pašvaldību izaugsmes sekmēšanai”, kura ietvaros atbalstu 

plānots sniegt lielākajiem (pēc iedzīvotāju skaita) novadiem to attīstības centru 

konkurētspējas nostiprināšanai un funkcionālo saišu veidošanai ar pieguļošajām 

teritorijām, radot uzņēmējdarbības attīstībai labvēlīgu vidi, nodrošinot darba vietu un 

pakalpojumu pieejamību un sasniedzamību; 

5) finanšu plānā: 
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- pārdalot Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu 22 805 989 latu 

apmērā no darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” aktivitātēm 

uz Ekonomikas ministrijas pārziņā esošajām darbības programmas 

„Uzņēmējdarbība un inovācijas” aktivitātēm, kas vērstas uz uzņēmējdarbības 

attīstību; 

- samazinot nacionālo līdzfinansējuma par 64 604 613  latiem, nepārsniedzot 

Regulas Nr.1083/2006 3.pielikumā norādīto maksimālo līdzfinansējuma likmi; 

- novirzot finansējumu energoefektivitātes pasākumiem un atbalstam novadu 

pašvaldību kompleksai attīstībai. 

8) veikta darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 

vienkāršošana: 

- svītrojot tabulās „Ieviešana” ailes, kurās noteikts plānotais projektu iesnieguma 

pieņemšanas uzsākšanas datums; 

- svītrojot tabulās „Finanšu plāns” ailes, kurās finansējums noteikts sadalījumā 

pa gadiem; 

- svītrojot tabulas „Finansējuma kategorizācija”. 

2.2. ES fondu finanšu apguve, mērķu un budžeta izpilde līdz 31.03.2010. 

Līdz 2010.gada 31.martam apstiprināti projekti par vairāk nekā pusi (jeb 55,8%) no visa šajā 

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

1 559,5 milj. latu jeb 49,0% no ES fondu finansējuma. Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata 

periodu, noslēgto līgumu summa ir palielinājusies par 5,5%. Līdz pārskata ceturkšņa beigām 

finansējuma saņēmējiem izmaksāti 514,4 milj. latu jeb par vienu procentu vairāk nekā 

iepriekšējā ceturksnī. Pieaugums nav liels, taču, ņemot vērā straujo kāpumu atmaksām 

finansējuma saņēmējiem 2009.gada beigās, šī ceturkšņa pieaugums ir vērtējams kā labs. 

Grafiks Nr.3 „2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu apguve līdz 31.03.2010.”  
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Pozitīvi vērtējams, ka gada pirmajā ceturksnī Latvija ir saņēmusi 114,1 milj. latu lielas 

atmaksas no EK. Kopumā līdz š.g. 31.martam Latvija no EK ir saņēmusi 588,1 milj. latu (jeb 

18,5% no kopējā ES fondu finansējuma). 

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

apguves dati un informācija par ceturksnī sasniegto progresu iekļauta ziņojuma 2.pielikumā. 

Iepriekšējā pārskata ceturksnī FM ziņoja par 2009.gada Saprašanās Memorandā noteikto 

finanšu apguves mērķu pārliecinošu (137,3%) izpildi. Savukārt, 2010.gadā ir noteikts jauns 

mērķis atmaksām finansējuma saņēmējiem – 380,9 milj. latu. Atsevišķi finanšu apguves 

mērķi izdalīti katram fondam: ESF, ERAF un KF (par tiem detalizētāku informāciju skat. 

sadaļās 2.2.1.„Finanšu apguves mērķu un budžeta izdevumu plāna izpilde ESF”, 

2.2.2.„Finanšu apguves mērķu un budžeta izpilde ERAF” un  2.2.3.„Finanšu apguves mērķu 

un budžeta izpilde KF”).  

Tāpat kā 2009.gadā, arī 2010.gada finanšu apguves mērķu izpilde tiks uzraudzīta pēc 

izstrādātiem detalizētiem rīcības plāniem, katrai ministrija fondu un aktivitāšu līmenī nosakot 

katram mēnesim veicamo maksājumu apjomu ES fondu finansējuma saņēmējam. Kopā ar 

informatīvo ziņojumu apstiprināšanai MK tiek virzīts protokollēmuma projekts, ar kuru tiek 

noteikts veikto maksājumu ES fondu finansējuma saņēmējiem apjoms un Valsts kasei 

iesniedzamo izdevumu deklarāciju kopsummas dalījumā pa fondiem un ministrijām 

2010.gadam. 

Sagatavotajā MK protokollēmuma projektā noteikts gan nozaru ministrijām nodrošināmais 

veicamo maksājumu apjoms finansējuma saņēmējiem 2010.gadā, gan  nepieciešamo 

maksājumu pieprasījumu iesniegšanas Valsts kasē kopsummas 2010.gada laikā līdz 

22.oktobrim, kuras ietver rīcības plānos norādīto kopējo maksājumu summu (izņemot 

nedeklarējamos avansos) no 2010.gada 1.janvāra līdz 31.oktobrim un sniegtos datus par 

prognozētajiem iesniedzamajiem maksājumu pieprasījumiem par jau samaksātajiem 

nedeklarējamajiem avansiem 2010.gadā. Iesniedzot Valsts kasē protokollēmuma projektā 

noteikto maksājumu pieprasījumu apjomu līdz 2010.gada 22.oktobrim, tiek nodrošināta 

laicīga maksājumu veikšana finansējuma saņēmējiem, kurus 2010.gada ietvaros vienlaicīgi ir 

iespējams gan nodeklarēt EK, gan arī  saņemt no EK atmaksas par iepriekšminētajiem 

maksājumiem, tādejādi nodrošinot ieņēmumus valsts budžetā 2010.gadā. 

Papildus, izstrādātajos rīcības plānus ir noteiktas prognozes maksājumiem ES fondu 

finansējuma saņēmējiem 2011. un 2012.gadam dalījumā pa ceturkšņiem un atsevišķi 2013., 

2014. un 2015.gadam (skat.pielikumā Nr.3 Tabulas Nr.1-3). 

Iepriekšējā pārskata ceturksnī FM jau ziņoja par pagājušā gada budžeta izpildes rezultātiem, 

ka līdz 2009.gada beigām ES fondu finansējuma saņēmējiem izmaksāts gandrīz viss 

finansējuma apjoms, kas bija pieejams 2009.gada valsts budžeta ietvaros (98,9% apmērā no 

2009.gadā pieejamajiem budžeta izdevumiem). 2007.-2009.gadā kopā valsts budžeta 

izdevumi ES fondu projektos ietvaros bija 562 milj. latu, savukārt 2010. gadā kopumā 

pieejami 417 milj. latu, no kuriem faktiski līdz š.g. 31.martam izlietoti  41,9 milj. latu. Par 

līdz š.g. 31.martam valsts budžeta plānoto un faktisko izdevumu izpildi ES fondu 

līdzfinansētos projektos detalizēti dalījumā pa ministrijām skatīt ziņojuma 1.pielikuma 

3.tabulā. 

Kopumā 2010.gadā ministrijas ir prognozējušas noteiktā finanšu apguves mērķa izpildi ar 

uzviju 106,9% apmērā. Š.g. 1.ceturksnī noteiktais rīcības plāns līdz 2010.gada 31.martam ir 

izpildīts 103,4% apmērā (skat. grafiku Nr.4) 

Detālu informāciju par 2010.gada un 2010.gada 1.ceturkšņa finanšu apgves mērķa izpildi 

skat. 3.pielikuma 4.tabulā. 
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Grafiks Nr.4 „Saprašanās memorandā noteiktā mērķa maksājumu finansējuma saņēmējiem 

izpilde (milj. lati no ES fondu fin.; % no mērķa) līdz 31.03.2010.” 

 

 

2.2.1. Finanšu apguves mērķu un budžeta izdevumu plāna izpilde ESF  

Kopumā ESF valsts budžeta izpilde ir īstenojusies par 20,1 milj.latu jeb 94% no 2010.gada 

1.ceturksnī plānotā valsts budžeta izdevumu apjoma, savukārt 2010.gadā kopumā plānotie 

valsts budžeta izdevumi izlietoti 31,6% apmērā.  

Grafiks Nr.5 „ESF finanšu apguves mērķa izpilde līdz 31.03.2010.” 
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sasniegšanu 2010.gadam, FM ir turpinājusi sadarboties ar atbildīgajām iestādēm, lai izstrādātu 

finanšu mērķa sasniegšanas rīcības plānus, kuros tiktu skaidri atspoguļots 2010.gadā plānoto 

atmaksu grafiks.  

Salīdzinot ESF faktiskos apguves rādītājus 2010.gada 1.ceturksnī pret atbildīgo iestāžu 

iesniegtajiem finanšu mērķa sasniegšanas rīcības plāniem, ESF izpilde ir vērtējama pozitīvi -   

plānotās atmaksas FS līdz 31.03.2010. (11,5 milj.latu apmērā) izpildītas par 108,3% 

(2010.gada ietvaros FS izmaksāti 12 milj. latu). Detalizētāku informāciju skat. grafikā Nr.5 un 

turpmāk šajā nodaļā. 

VK pārziņā esošo ESF aktivitāšu īstenošana  

Līdz 31.03.2010. VK pārziņā esošo ESF aktivitāšu īstenošanai plānotā ESF valsts budžeta 

izdevumu izpilde ir īstenojusies par 12,2 tk.latu jeb 7,4% no 2010.gada 1.ceturksnī plānotā, 

savukārt visā 2010.gadā plānotie valsts budžeta izdevumi kopumā izlietoti 1% apmērā. 

Analizējot VK faktiski veikto atmaksu FS apmēru 2010.gada 1.ceturksnī, jāsecina, ka tas 

nesasniedz VK pašas  prognozēto atmaksu FS apjomu – ja prognoze līdz š.g 31.martam bijusi 

veikt atmaksas FS 148, 6 tk.latu apmērā, tad reāli 2010.gadā tikuši izlietoti  28 tk. latu jeb 

18,9% sākotnējās prognozes. Tomēr, jāņem vērā, ka faktiski veikto atmaksu apjoms sakrīt ar 

to, kas bija ieplānots līdz š.g. 28.februārim un VK ir informējusi vadošo iestādi par dažu 

projektu aizkavēšanos un nepieciešamību novirzīt finansējumu citu – ejošāku aktivitāšu 

īstenošanai, piemēram, no 1.5.1.2. aktivitātes „Administratīvo šķēršļu samazināšana un 

publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana”, kuras ietvaros ir aizkavējusies plānoto 

iepirkumu izsludināšana, VK lūgusi vadošo iestādi pārdalīt finansējumu 191,6 tk.latu apmērā 

uz 1.5.1.3.2.apakšaktivitāti „Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā 

un vietējā līmenī”, kuras ietvaros tuvākajā laikā tiks pieņemti lēmumi par jaunu projektu 

apstiprināšanu. 

Kopumā, skatoties kumulatīvi, laika periodā līdz 2010.gada 31.martam VK atmaksās FS 

izlietojusi 341,5 tk. latu. 

Vislielākais atmaksu apjoms sasniegts 1.5.2.2.1..apakšaktivitātē „Sociālo partneru 

administratīvās kapacitātes stiprināšana”– 310,9 tk. latu jeb 16,2% no aktivitātes piešķīruma. 

IZM pārziņā esošo ESF aktivitāšu īstenošana  

Līdz 31.03.2010. IZM pārziņā esošo ESF aktivitāšu īstenošanai plānotā ESF valsts budžeta 

izdevumu izpilde ir īstenojusies par 7,8 milj.latu jeb 93,9% no 2010.gada 1.ceturksnī plānotā, 

savukārt visā 2010.gadā plānotie valsts budžeta izdevumi kopumā izlietoti 34% apmērā. 

2010.gada 1.ceturksnī IZM veiktais atmaksu FS apjoms sasniedzis 2,5 milj. latu. Un tā 

salīdzinot IZM veikto atmaksu apjomu līdz š.g. 31.martam, var secināt, ka ministrija ir 

sasniegusi plānoto atmaksu apjomu pilnā apmērā  - 2,5 milj.latu . 

Kopumā, skatoties kumulatīvi, laika periodā līdz 2010.gada 31.martam IZM atmaksās FS 

izlietojusi 23,3 milj. latu. 

Vislielākais atmaksu apjoms sasniegts šādās aktivitātēs: 1.1.1.2. aktivitātē „Cilvēkresursu 

piesaiste zinātnei” – 6,7 milj. latu jeb 19,8% no aktivitātes piešķīruma, 

1.1.2.1.2.apakšaktivitātē „Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai” – 8,4 milj. latu jeb 

24,7% no aktivitātes piešķīruma un 1.2.1.2.2.apakšaktivitātē „Atbalsts vispārējās izglītības 

pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos” – 3,6 milj.latu jeb 38,5% no 

aktivitātes piešķīruma.  
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EM pārziņā esošo ESF aktivitāšu īstenošana  

Līdz 31.03.2010. EM pārziņā esošo ESF aktivitāšu īstenošanai plānotā ESF valsts budžeta 

izdevumu izpilde ir īstenojusies par 584,9 tk. latu jeb 83,3% no 2010.gada 1.ceturksnī 

plānotā, savukārt visā 2010.gadā plānotie valsts budžeta izdevumi kopumā izlietoti 36,4% 

apmērā. 

Analizējot EM veikto atmaksu FS apmēru 2010.gada 1.ceturksnī, jāsecina, ka tas ir ļoti tuvs  

EM pašas  prognozētajam atmaksu FS apjomam – ja prognoze līdz š.g 31.martam bijusi veikt 

atmaksas FS 618,2 tk.latu apmērā, tad reāli 2010.gadā tikuši izlietoti  501,7 tk. latu jeb 81,1% 

sākotnējās prognozes.  

Kopumā, skatoties kumulatīvi, laika periodā līdz 2010.gada 31.martam EM atmaksās FS 

izlietojusi 14,5 milj. latu. 

Vislielākais atmaksu apjoms joprojām sasniegts 1.3.1.2.aktivitātē „Atbalsts pašnodarbinātības 

un uzņēmējdarbības uzsākšanai”, kurai 2009.gada nogalē tika ievērojami palielināta 

apropriācija, dodot iespēju atmaksās FS izlietot visu aktivitātei pieejamo finansējumu, līdz ar 

to turpmājos gados šīs aktivitātes ietvaros atmaksas vairs nav paredzētas un lielāka vērība 

pievēršama pārējo EM pārziņā esošo aktivitāšu apguves tempiem. 

LM pārziņā esošo ESF aktivitāšu īstenošana  

Līdz 31.03.2010. LM pārziņā esošo ESF aktivitāšu īstenošanai plānotā ESF valsts budžeta 

izdevumu izpilde ir īstenojusies par 10,9 milj. latu jeb 99,5% no 2010.gada 1.ceturksnī 

plānotā, savukārt visā 2010.gadā plānotie valsts budžeta izdevumi kopumā izlietoti 31,5% 

apmērā. 

Analizējot LM faktiski veikto atmaksu FS apmēru 2010.gada 1.ceturksnī, jāsecina, ka tas 

nedaudz pārsniedz LM pašas  prognozēto atmaksu FS apjomu – ja prognoze līdz š.g 

31.martam bijusi veikt atmaksas FS 7,5 milj.latu apmērā, tad reāli 2010.gadā tikuši izlietoti 

8,7 milj. latu jeb 116% sākotnējās prognozes.  

Kopumā, skatoties kumulatīvi, laika periodā līdz 2010.gada 31.martam LM atmaksās FS 

izlietojusi 27,6 milj. latu. 

Vislielākais atmaksu apjoms sasniegts šādās aktivitātēs: 1.3.1.1.3.apakšaktivitātē 

„Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība” – 12,9 milj. latu jeb 32% no aktivitātes 

piešķīruma, 1.3.1.5aktivitātē „Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas 

atbalsts” – 7,4 milj. latu jeb 24,3% no aktivitātes piešķīruma. Analizējot to, kādēļ tieši šīs 

aktivitātes ir ar vislielāko izmaksātā finansējuma apjomu, jāņem vērā, ka sociāl-ekonomiskās 

krīzes rezultātā ESF un specifiski LM aktivitāšu starpā vislielāko finansiālo atbalstu guva tieši 

tās aktivitātes, kas vērstas uz bezdarba samazināšanu un nodarbinātības veicināšanu. Jāņem 

vērā, ka arī 2009.gada 4.ceturksnī daļai no LM aktivitātēm tika palielināta apropriācija, 

tādējādi sekmējot kopējo finansējuma apguvi un iezīmējot papildu nepieciešamības 2010.gada 

budžetā. 

VeM pārziņā esošās ESF aktivitātes īstenošana  

Līdz 31.03.2010. VeM pārziņā esošo ESF aktivitāšu īstenošanai plānotā ESF valsts budžeta 

izdevumu izpilde ir īstenojusies par 520,3 tk. latu jeb 65% no 2010.gada 1.ceturksnī plānotā, 

savukārt visā 2010.gadā plānotie valsts budžeta izdevumi kopumā izlietoti 22,1% apmērā. 

Analizējot VeM faktiski veikto atmaksu FS apmēru 2010.gada 1.ceturksnī, jāsecina, ka tas 

pilnībā sakrīt ar VeM pašas  prognozēto atmaksu FS apjomu – ja prognoze līdz š.g 31.martam 

bijusi veikt atmaksas FS 313,5 tk.latu apmērā, tad reāli tieši tāda ir arī faktiski izlietotā 

summa.  
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Kopumā, skatoties kumulatīvi, laika periodā līdz 2010.gada 31.martam VeM atmaksās FS 

izlietojusi 1,9 milj. latu. 

Ņemot vērā, ka VeM pārziņā ir tikai viena ejoša ESF aktivitāte: 1.3.2.3. aktivitāte „Veselības 

aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla kompetences, prasmju un 

iemaņu līmeņa paaugstināšana” – tad visas VeM atmaksas ESF ietvaros ir veiktas tieši šīs 

aktivitātes ietvaros. 

RAPLM pārziņā esošo ESF aktivitāšu īstenošana 

Tā kā šīs ministrijas pārziņā esošajām aktivitātēm 2009.gadā valsts budžeta resursi netika 

piešķirti, maksājumu plūsmu projektos plānots uzsākt tikai 2010.gada 2.ceturksnī, līdz ar to 

analīzi par RAPLM pārziņā esošo aktivitāšu īstenošanu būs iespējams sniegt tikai nākamajā 

MK ziņojumā. 

 

2.2.2. Finanšu apguves mērķu un budžeta izpilde ERAF  

Kopumā ERAF valsts budžeta izpilde 2010.gada 1.ceturksnī ir īstenojusies par 73,2% no 

plānotajiem valsts budžeta izdevumiem.  

Grafiks Nr.6 „ERAF finanšu apguves mērķa izpilde līdz 31.03.2010.” 

 

Vērtējot ERAF atbildīgo iestāžu maksājumu prognozes 2010.gadam pret noteiktajiem finanšu 

apguves mērķiem, ministrijas plāno izpildīt Sadarbības Memorandā noteiktos mērķus 111,8% 

apmērā. (skat. grafiku Nr.6). Š.g. 1.ceturksnī ministrijas ir pildījušas savu prognozi par 

81,8%, kas nozīmē, ka nākamajā ceturksnī būs vajadzēs izpildīt vairāk, nekā sākotnēji tika 

plānots. 

Darbības programma „Uzņēmējdarbība un inovācijas” 

EM piešķirtā 2010.gada 1.ceturkšņa valsts budžeta finansējuma izlietojums ERAF ietvaros ir 

izpildīts 43,3% apmērā. 

Informācija par uzsāktajām aktivitātēm 2010.gada pirmajā ceturksnī: 

Pārskata ceturksnī noslēgusies projektu iesniegumu atlase 2.1.2.4.aktivitātē „Augstas 

pievienotās vērtības investīcijas”. Šajā aktivitātē sākotnēji tika apstiprināti projekti par visu 

aktivitātei pieejamo finansējumu, taču vēlāk četru projektos netika izpildīti nosacījumi, lai pēc 

projektu apstiprināšanas slēgtu līgumus. Līdz š.g. 31.martam tika apstiprināts 21 projekts par 
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67,2 milj. latu. un noslēgti līgumi par 43,5 milj. latu. Ņemot vērā aktuālāko informāciju, 

aprīļa beigās apstiprināto projektu summa sastāda 67,4 milj. latu, savukārt, noslēgto līgumu 

summa jau ir 68,6 milj. lati. 

Apguves progress finanšu instrumetu aktivitātēs: 

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

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

EIF. 

1) Riska kapitāla instrumenti: 

a) Riska kapitāla fonds 

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

riska kapitāla fonda ieviesēju, savukārt š.g. 22.janvārī tika parakstīts abu pušu līgums. 

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

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

riska kapitāla investīcijas plānots veikt š.g. pirmajā pusgadā. 

 

b) Sēklas kapitāla & uzsākšanas kapitāla fonds 

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

sēklas kapitāla un uzsākšanas kapitāla fonda ieviesēju, savukārt līgumu plānots noslēgt 

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

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

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

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

kapitāla investīcijas paredzēts uzsākt š.g. otrajā pusgadā, un šobrīd norisinās privātā kapitāla 

piesaiste programmas uzsākšanai. 

2) EIF aizdevumu instruments: 

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

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

līdz 104 milj. eiro apmērā (EIF – 52 milj. eiro;  banku līdzfinansējums – 52 milj. eiro), no 

kuriem 70 % paredzēts novirzīt apstrādes rūpniecības nozarē esošiem MVK. 

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

jaunizveidotā finanšu aizdevuma instrumenta ieviesējus. Š.g.26. martā EIF noslēdza līgumu ar 

abām bankām. Divu gadu laikā MVK plānots izsniegt aizdevumus 104 milj. eiro apmērā (EIF 

– 52 milj. eiro;  banku līdzfinansējums – 52 milj. eiro), no kuriem 70 % paredzēts piešķirt 

MVK, kas darbojas apstrādes rūpniecības nozarē. Šī finansu instrumenta ietvaros finansējums 

jau ir pieejams. 

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

saņēmējs ir LGA, kura komersantiem piedāvā divas programmas: 

1) Konkurētspējas (kredīta) garantijas:  

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

komersantiem, kuri darbojas ražošanas sektorā. Līdz š.g. 1.aprīlim izsniegtas 350 

garantijas 121 uzņēmumam 44,8 milj. latu apjomā.  

2) Eksporta garantijas:  

Programma uzsākta 2009.gada 1.jūnijā un līdz š.g. 1.aprīlim LGA ir saņēmusi 56 eksporta 

kredīta garantiju pieteikumus no 25 uzņēmumiem. No saņemtajiem pieteikumiem 
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apstiprināti 31 par kopējo summu 2,021 milj. latu, savukārt no apstiprinātajiem 

pieteikumiem jau noslēgti 21 līgumi par kopējo summu 1,312 milj. latu.  Visi uzņēmumi, 

ar kuriem noslēgti līgumi, pārstāv apstrādes rūpniecību (sakaru iekārtu ražošana; sadzīves 

elektroiekārtu ražošana; finiera lokšņu un koka paneļu ražošana; ziepju, mazgāšanas, 

tīrīšanas un spodrināšanas līdzekļu ražošana; pārtikas produktu ražošana). Izsniegto 

garantiju risku sadalījums pa valstīm: uz Krieviju 766056 lati, uz Nigēriju 179221, uz 

Baltkrieviju 168497 lati, uz Azerbaidžānu 112 288 latu apmērā, uz Somāliju 46 890 lati, 

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

LHZB ir finansējuma saņēmējs 2.2.1.4.aktivitātē „Aizdevumi komersantu konkurētspējas 

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

Līdz 31.03.2010 noslēgti 23 aizdevumu līgumi par kopējo summu 17 513,9 milj. latu t.sk. 12 

apgrozāmo līdzekļu aizdevumu par kopējo apjomu 3 105,2 milj.latu un 11 investīciju 

aizdevumu par kopējo apjomu 14 408,7 milj. latu. 

Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu, arī uzņēmējdarbības veicināšanas aktivitātēs 

vērojams progress.  

Konstanti pieaug apstiprināto projektu, noslēgto līgumu un finansējuma saņēmējiem veikto 

maksājumu apjoms 2.3.1.1.1.aktivitātē „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings”, kurā 

līdz 2010.gada beigām turpinās projektu iesniegumu pieņemšana, līdz ar to arī turpmāk 

paredzams ES fondu apguves progress. 

2.3.1.2.aktivitātes „Pasākumi motivācijas celšanai inovācijām un uzņēmējdarbības 

uzsākšanai” ietvaros līgums par projekta īstenošanu par visu aktivitātē pieejamo finansējumu 

tika noslēgts jau 2009.gadā, un 2010.gada pirmajā ceturksnī nebija plānots veikt maksājumus 

finansējuma saņēmējiem, līdz ar to pārskata periodā progress nav vērojams. Līdz 2010.gada 

2.ceturkšņa sākumam tika veikti iepirkumi, tādējādi projekta faktiskā īstenošana tiks uzsākta 

š.g. 2.ceturksnī, kad plānots veikt maksājumus finansējuma saņēmējam.   

Līdzīga situācija ir arī 2.3.2.1.aktivitātē „Biznesa inkubatori”, kuras ietvaros līdz 15.04.2010. 

sadarbības iestādē tika iesniegti biznesa inkubatoru rēķini un atskaites par 2010.gada pirmo 

ceturksni. Attiecīgi pēc iesniegto rēķinu izskatīšanas – 2010.gada otrajā ceturksnī – tiks veikti 

maksājumi finansējuma saņēmējiem. 

Ievērojams apstiprināto projektu un noslēgto līgumu progress ir 2.3.2.2.aktivitātē „Atbalsts 

ieguldījumiem mikro, maziem un vidējiem komersantiem īpaši atbalstāmajās teritorijās 

(ĪAT)”, kurā līdz 31.03.2010. apstiprināti projekti par 17,9 milj. LVL jeb 83% un noslēgti 

līgumi par 17,2 milj. LVL jeb 79% no aktivitātē pieejamā ES fondu finansējuma. Ņemot vērā 

to, ka daļai projektu, par kuru īstenošanu ir noslēgti līgumi, tiek pagarināti projektu 

īstenošanas termiņi, daļa no projektiem vēl ir vērtēšanā, un projekti tiek realizēti pēc 

pašfinansēšanās shēmas, pārskata periodā nav veikti maksājumi finansējuma saņēmējiem. 

IZM iepriekšējā pārskata periodā uzsāka projektu iesniegumu atlasi divās aktivitātēs: 

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

starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās”. „Šajā ceturksnī ir uzsākta 

projektu iesniegumu vērtēšana”. 
. Pēc aktuālākās informācijas, šobrīd 2.1.1.2.aktivitātē ir iesniegti 177 projekti, savukārt 

2.1.1.2.aktivitātē ir iesniegts 21 projekts. 

Darbības programma „Infrastruktūra un pakalpojumi” 

Kopumā darbības programmas ietvaros 2010.gada 1.ceturksnī finansējuma saņēmējiem ir 

izmaksāti ir 18,2 milj. latu, pārsniedzot finanšu apguves prognozi par 2 milj. latu (izpildes -

110%), kas kopumā vērtējams pozitīvi. Taču joprojām atsevišķās aktivitātēs finansējuma 
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apguves procesu kavēja problēmas saistībā ar iepirkumu organizēšanu, savukārt valsts 

budžeta izdevumu plāna izpilde sistēmiski atpaliek no plānotās 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes 

„Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” projektu ietvaros, kas tiks ņemts 

vērā, vērtējo nepieciešamību pārskatīt ES fondiem pieejamā valsts budžeta finansējuma 

sadalījumu pa aktivitātēm.  

IZM finanšu apguves mērķis 2010.gadam ir noteikts 12,9 milj. latu apmērā, t.sk. 2,5 milj. latu 

2010.g.1.ceturksnī, kas sasniegts par 96,1%. Valsts budžeta izdevumu izpilde ir 84% apmērā, 

neizpilde 501 tūkst. latu, jo maksājumu pieprasījumi iesniegti par mazāku finansējumu nekā 

sākotnēji plānots, jo veicot paredzētos iepirkumus par renovācijas pakalpojumiem un mēbeļu 

iegādi, ir izveidojies ietaupījums. Savukārt 3.1.3.3.1.apakšaktivitātē „Speciālās izglītības 

iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana” nav veikts avansa maksājuma 

pārskaitījums, jo finansējuma saņēmēja puses aizkavējusies vienošanās noslēgšana. 3.2.2.1.1. 

apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” IZM īstenotajā 

projektā, pirmkārt, nepieciešams konceptuāls lēmums par konsultāciju pakalpojumu izmaksu 

samazināšanu, kas rada nepieciešamību veikt izmaiņas projektā. Otrkārt, IUB ir apturējis IZM 

organizēto programmatūras iepirkuma sarunu procedūru norisi, kā rezultātā nepieciešams 

organizēt atklātu konkursu un veikt izmaiņas programmatūras izstrādes tehniskajā 

specifikācijā.  

LM finanšu apguves mērķis 2010.gadam ir noteikts 2,8 milj. latu apmērā, t.sk. 0,8 milj. latu 

2010.g.1.ceturksnī, kas sasniegts par 15% attiecībā pret finanšu apguves mērķi 2010.gadam 

un par 60% attiecībā pret finanšu apguves mērķi 2010.gada 1.ceturksnim, jo ir problēmas ar 

iepirkumiem un projekti ir uzsākti vēlāk nekā plānots. Labklājības ministrijas budžetā plānoto 

valsts budžeta izdevumu izpilde ir 98% apmērā, neizpilde 14 tūkst. latu. 

VeM finanšu apguves mērķis 2010.gadam ir noteikts 4,8 milj. latu apmērā, t.sk. 0,6 milj. latu 

2010.g.1. ceturksnī, kas sasniegts par 57,1%. Valsts budžeta izdevumu izpilde ir 49% apmērā, 

neizpilde 443 tūkst. latu  RAPLM 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un 

elektronisko pakalpojumu attīstība”  Veselības ekonomikas centra īstenotā projekta ietvaros. 

VeM ir aktualizējusi plānu, ņemot vērā finansējuma saņēmēju iesniegtās precizētās 

prognozes.  

SM finanšu apguves mērķis 2010.gadam ir noteikts 27 milj. latu apmērā, t.sk. 1,5 milj. latu 

2010.g.1. ceturksnī, kas sasniegts par 97,4%. Valsts budžeta izdevumu izpilde ir 66% apmērā, 

neizpilde 557 tūkst. latu, kas saistīts ar to, ka laika apstākļu dēļ martā vēl nevarēja uzsākt 

plānoto būvniecību, un ar finansējuma saņēmēju veikto izdevumu attiecināmības papildus 

pārbaudēm un attiecīgu lēmumu saskaņošanu un sagatavošanu.  

RAPLM finanšu apguves mērķis 2010.gadam ir noteikts 72,8 milj. latu apmērā, t.sk. 3,9 milj. 

latu 2010.g.1. ceturksnī, kas sasniegts par 107,1%. Valsts budžeta izdevumu izpilde ir 99,5% 

apmērā. 

VidM finanšu apguves mērķis 2010.gadam ir noteikts 15 milj. latu apmērā, t.sk. 1 milj. latu 

2010.g.1. ceturksnī, kas sasniegts par 90.3%. Valsts budžeta izdevumu izpilde ir 91% apmērā, 

neizpilde 50 tūkst. latu, kas saistīts ar to, ka 3.4.1.6.aktivitātes „Vides monitoringa un 

kontroles sisitēmas attīstība” projekta ietvaros ieilga iepirkuma process, kas kavēja līguma 

noslēgšanu un rezultātā maksājumu veikšanu, un neapguvi 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes 

„Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” projekta ietvaros, kur 

finansējuma saņēmējs ir valsts budžeta iestāde Valsts Vides dienests, kas ir Vides ministrijas 

pārraudzībā esošā institūcija.  

EM finanšu apguves mērķis 2010.gadam ir noteikts 9,5 milj. latu apmērā, t.sk. 0.5 milj. latu 

2010.g.1. ceturksnī, kas sasniegts par 46,5%. Valsts budžeta izdevumu izpilde ir 41% apmērā, 
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neizpilde 557 tūkst. latu, jo finansējuma saņēmēji nav iesnieguši starpposma maksājumus par 

2009.gadā saņemtajiem avansiem, tāpat iesniegtajos maksājuma pieprasījumos norādītie 

attiecināmie izdevumi ir mazāki, nekā plānots saskaņā ar noslēgto līgumu, kā arī 

administratīvi teritoriālās reformas dēļ 3.4.4.2.aktivitātē „Sociālo dzīvojamo māju 

siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” tiks lauzts līgums. 2 gadījumos projekta ietvaros 

veikti neatbilstoši iepirkumi, kā rezultātā samazinātas attiecināmās izmaksas. 

KM finanšu apguves mērķis 2010.gadā ir 4,3 milj. latu, savukārt atmaksas 2010.gada 1. 

ceturksnī nebija plānotas un faktiski arī netika veiktas. Savukārt valsts budžeta izdevumu 

izpilde ir tikai 54% no plānotās, neizpilde ir 0.2 milj. latu. Iemesli neizpildei ir iepirkumu 

aizkavēšanās. Projektos neizlietotie līdzekļi tiks izlietoti 2010.gada II un III ceturksnī.  

  

2.2.3. Finanšu apguves mērķu un budžeta izpilde KF  

Kopumā KF valsts budžeta izdevumu izpilde ir tikai 50% no plāna 2010.gada 1.ceturksnim, 

par ko sniegts apraksts zemāk. Detālu informāciju par valsts budžeta izdevumu izpildi ES 

fondu līdzfinansētos projektos sadalījumā pa ministrijām skatīt 1.pielikuma 3.tabulā. 

Savukārt, vērtējot KF faktiskos apguves rādītājus pret plānotajiem finanšu apguves mērķiem, 

KF izpilde ir vērtējama kā ļoti laba - 2010.gada 1.ceturkšņa mērķis (6,5 milj. latu)  atmaksām 

finansējuma saņēmējiem pārpildīts par 48% (izmaksāti 9.6 milj. latu). Detalizētāku 

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

SM finanšu apguves mērķis 2010.gadam ir noteikts 50,8 milj. latu apmērā, t.sk. 2010.gada 

1.ceturksnī 4,8 milj. latu, kas pārsniegts par 84% jeb 4 milj. latu. Valsts budžeta līdzekļu 

izpile ir tikai 49%, neizpilde – 6 milj. latu. Tas skaidrojams ar to, ka 3.3.1.1.aktivitātē „TEN-T 

autoceļa tīkla uzlabojumi” nav saņemta ārvalstu finanšu palīdzība un 3.3.1.5.aktvitātes 

„Pilsētu infrastruktūras uzlabojumi sasaistei ar TEN-T” budžeta izdevumu izpilde atpaliek no 

plānotās, jo maksājumu pieprasījumi netiek iesniegti plānotajos apjomos, kā arī šobrīd netiek 

atmaksāti būvuzraudzības izdevumi, kas arī samazina kopējo izpildi. Plānots, ka turpmākajos 

mēnešos plānots apgūt visu piešķirto finansējumu. 

Grafiks Nr.7 „KF finanšu apguves mērķa izpilde līdz 31.03.2010.” 

 

KF ietvaros Satiksmes ministrija ir noslēgusi šādus līgumus un vienošanās par ES fondu 
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1. 2010.gada 4.marta līgums par Eiropas Savienības fonda projekta „Rīgas piepilsētas 

dzelzceļa pasažieru pārvadājumu sistēmas modernizācija un dīzeļvilcienu ritošā 

sastāva atjaunošana” Nr.3DP/3.3.2.1.0/09/IPIA/SM/001 īstenošanu 

2. 2010.gada 5.maija līgums par Eiropas Savienības fonda projekta „Pievadceļi 

Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām” 

Nr.3DP/3.3.1.3.0/10/IPIA/SM/002 īstenošanu 

3. 2010.gada 11.maija līgums par Eiropas Savienības fonda projekta „Ventspils 

brīvostas infrastruktūras attīstība” Nr.3DP/3.3.1.3.0/10/IPIA/SM/001 īstenošanu 

4. 2010.gada 11.maija līgums par Eiropas Savienības fonda projekta „Ventspils 

brīvostas sauskravu termināļa būvniecība” Nr.3DP/3.3.1.3./08/IPIA/SM/01 īstenošanu 

5. 2010.gada 11.maija vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta „Zirņu – 

Ganību ielu rekonstrukcija un pieslēguma Zemnieku ielai izbūve (Dienvidu 

pieslēgums Liepājas ostai)” Nr.3DP/3.3.1.3.0/10/IPIA/SM/004 īstenošanu 

6. Līdz šī gada maija beigām plānots noslēgt līgumu par Eiropas Savienības fonda 

projekta „Starptautiskās lidostas „Rīga” infrastruktūras attīstība” 

Nr.3DP/3.3.1.4.0/10/IPIA/SM/001 īstenošanu 

7. Līdz šī gada maija beigām plānots noslēgt līgumu par Eiropas Savienības fonda 

projekta „Infrastruktūras attīstības Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas 

centra” Nr.3DP/3.3.1.3.0/10/IPIA/SM/003 īstenošanu. 

VidM finanšu apguves mērķis 2010.gadam ir noteikts 41,6 milj. latu apjomā, t.sk. 2010.gada 

1.ceturksnī - 1,6 milj. latu, kas sasniegts par 43,3%.  Tāpat valsts budžeta izpilde 2010.gada 

1.ceturksnī ir tikai 51%, neizpilde ir 1,4 milj. latu, jo 3.5.1.2.1. aktivitātē „Normatīvo aktu 

prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija” lielākajai daļai projektu līgumi ir noslēgti par 

mazākām summām, nekā bija plānots un lielākā daļa būvdarbu tiks uzsākti pavasarī. Savukārt 

3.5.1.1. aktivitātē „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku 

ekvivalentu lielāku par 2000”, neizpilde ir 1,2 milj. apmērā izveidojusies sakarā ar to, ka 

dažos projektos plānoto darbu grafiku nebija iespējams īstenot neparedzēti aukstās ziemas 

apstākļu dēļ, savukārt citos projektos vēl turpinās iepirkuma procedūras un projektēšanas 

darbi. 

EM finanšu apguves mērķis 2010.gadam ir noteikts 3 milj. latu apjomā, 2010.gada 

1.ceturksnī atmaksas nebija plānotas un veiktas. 2010.gada 1.cetruksnī nebija plānoti valsts 

budžeta līdzekļi. Plānots, ka šā gada maijā veiks EK deklarējamo avansa izmaksu 403 tūkst. 

latu apmērā, lielākā daļa pārējo atmaksu ir plānotas 2010.gada beigās, jo projektus plānots 

īstenot „pašfinansēšanās shēmas” ietvaros, tas ir, atmaksas tiks veiktas pēc līdzekļu 

saņemšanas no EK. 2010.gada 1.ceturksnī būtisks progress konstatēts 3.5.2.2.aktivitātes 

„Atjaunojamo energoresursu izmantojošu koģenerācijas elektrostaciju attīstība” ieviešanā – 

apstiprināto projektu summa palielinājusies par 17,2% jeb 4,2 milj. latu un noslēgto līgumu 

summa palielinājusies par 24,7% jeb 6 milj. latu.  

 

2.3. ES fondu finansējuma EK atmaksas valsts budžeta ieņēmumos 

2010.gadā 

EK 2010.gada 1.cetursnī ir atmaksājusi ES fondu finansējumu 114 milj. latu apmērā valsts 

budžeta ieņēmumos kā starpposma maksājumus, kas veido 25% jeb ¼ daļu no plānotajiem 

kopējiem gada ieņēmumiem (457,9 milj. latu). Savukārt, 2010.gada 1.ceturšņa plāns izpildīts 

par 87,6% no plānotajiem ceturkšņa ieņēmumiem. Ņemot vērā, ka izdevumu deklarāciju 
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iesniegšana gada sākumā aizkavējās, daļa pirmajā ceturksnī plānoto ieņēmumu tiks saņemta 

nākamajā ceturksnī. Turklāt, kopumā ņemot lielākais maksājumu progress finansējuma 

saņēmējiem vērojams tieši gada otrajā pusē, tādejādi var prognozēt, ka 2010.gada ieņēmumu 

prognoze varētu tikt sasniegta pilnībā vai pat pārsniegta. 

Atsevišķi skatot pa fondiem 2010.gada 1.cetursnī ESF starpposma deklarāciju atmaksas valsts 

budžeta ieņēmumos saņemtas par 94,4% no sākotnēji plānotā (27,9 milj. latu vietā 26,4 milj. 

lati), ERAF starpposma deklarāciju atmaksas - par 61,7% no sākotnēji plānotā (46,5 milj. latu 

vietā 28,7 milj. lati) kas skaidrojams ar to, ka pirmā 2010.gada darbības programmas 

„Uzņēmējdarbība un inovācijas” izdevumu deklarācija tika iesniegta tikai februāra vidū, bet 

KF starpposma deklarāciju atmaksas ir bijušas par 5,9% lielākas nekā sākotnēji plānots (55,7 

milj. latu vietā 59 milj. lati). 

 

2.4. Neatbilstoši veiktie izdevumi 

Kopējā neatbilstoši veikto izdevumu summa 2007.-2013.gada plānošanas periodā ir 187,2 

tūkst. latu (šajā periodā maksātnespējas vēl nav konstatētas), no tiem valsts budžeta izdevumi 

veido 39,2 tūkst. latu jeb 0,06% no valsts budžeta finansējuma ietvaros veiktajiem 

maksājumiem uz 29.04.2010. Savukārt SF un KF daļa ir 260,3 tūkst. latu, kas ir 0,008% no 

ES fondu piešķīruma un 0,05% no veiktajiem maksājumiem FS līdz 31.03.2010 (skatīt 

5.pielikumu). 

ESF ietvaros kopējā neatbilstoši veikto izdevumu summa veido 112,3 tūkst. latu, no tiem 

valsts budžeta izdevumi – 15,6 tūkst. latu, savukāt ES fondu daļa ir 96,6 tūkst. latu, kas ir 

0,13% no veiktajām atmaksām FS uz 31.03.2010. Vislielākais neatbilstoši veikto izdevumu 

skaits ir bijis LM – 88,8 tūkst. latu jeb 0,54% no veiktajām atmaksām FS un EM – 7,8 tūkst. 

latu jeb 0,54% no veiktajām atmaksām FS. 

ERAF ietvaros kopējā neatbilstoši veikto izdevumu summa veido 74,8 tūkst. latu, no tiem 

valsts budžeta izdevumi – 7,9 tūkst. latu, savukāt ES fondu daļa ir 67 tūkst. latu, kas ir 0,02% 

no veiktajām atmaksām FS uz 31.03.2010. Vislielākais neatbilstoši veikto izdevumu skaits ir 

bijis LM – 35,2 tūkst. latu jeb 1,7% no veiktajām atmaksām FS, RAPLM – 41,6 tūkst. latu jeb 

0,1% no veiktajām atmaksām FS un VidM – 4,9 tūkst. latu jeb 0,2% no veiktajām atmaksām 

FS. 

KF ietvaros neatbilstoši veiktie izdevumi nav konstatēti. 

 

2.5. Apguves informācija atbilstoši Latvijas Stratēģiskā attīstības plānā 

2010.-2013.gadam noteiktajiem prioritārās attīstības virzieniem 

2007.-2013.gada Latvijas Stratēģiskā attīstības plāna 2010.–2013.gadam (turpmāk – plāns) 

prioritāšu ieviešanai plānots piesaistīt 82,65% (2 631,45 milj. latu) no Eiropas Savienības 

struktūrfondu un Kohēzijas fonda kopējā finansējuma apjoma. 

Līdz š.g. 1.maijam no šiem 2,6 miljardiem latu jau par 58,4% no plānā noteiktā ES fondu 

finansējuma apjoma ir apstiprināti projekti, no kuriem noslēgti līgumi par 50,1% no plānā 

noteiktā ES fondu finansējuma apjoma. Savukārt, līdz š.g. 1.maijam ES fondu finansējuma 

saņēmējiem veikti maksājumi 15,8 % apmērā no plānā noteiktā ES fondu finansējuma 

apjoma.  

Daļa no ES fondu plānošanas dokumentos noteiktajām aktivitātēm atbilstoši noteiktajiem 

mērķiem nav iespējams iedalīt kādā no plānā noteiktajiem attīstības virzieniem, tāpēc šīs 
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aktivitātes ir atsevišķi izdalītas un veido 17,4% no kopējā ES fondu pieejamā finansējuma 

2007.-2013.gada plānošanas periodā (detālāku informāciju skatīt 12.pielikumā). 

FM informē, ka nevienai plāna prioritātei nav piesaistītas darbības programmas 

„Infrastruktūra un pakalpojumi” ietvaros plānotās VidM pārziņā esošās apakšaktivitātes un 

aktivitātes. Iestājoties ES, Latvija ir uzņēmusies saistības ieviest ES direktīvas, nodrošinot 

vides un vides aizsardzības infrastruktūras kvalitāti, tai skaitā ūdenssaimniecības un atkritumu 

apsaimniekošanas jomā. Ja netiks ieviestas direktīvas, soda naudas sasniegs līdz 6 milj. latu 

gadā par katru direktīvu, turklāt tas neatbrīvo no direktīvu prasību ieviešanas. 

ES direktīvas un tajās noteiktās prasības, par kurām Latvija ES iestāšanās līgumā uzņēmusies 

saistības: 

 ES direktīvas 91/271/EEC „Par komunālo notekūdeņu attīrīšanu” un ES direktīvas 

98/83/EC „Par dzeramā ūdens kvalitāti” prasības līdz 2015. gadam: 

 līdz 2008. gadam aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu  lielāku par 100 000; 

 līdz 2011. gadam aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu  no 10 000 līdz 

100 000; 

 centralizētā ūdensapgāde un notekūdeņu savākšana jānodrošina ~ 95% 

patērētāju.  

 Atkritumu apsaimniekošanas jomā saskaņā ar direktīvu „Par atkritumu 

poligoniem” un direktīvu „Par iepakojumu un iepakojuma atkritumiem”:  

 līdz 2009. gadam jānodrošina atkritumu apglabāšana vides likumdošanas 

prasībām atbilstošos poligonos; 

 līdz 2012. gadam jārekultivē vides likumdošanas prasībām neatbilstošās 

izgāztuves; 

 līdz 2013. gadam apglabājamo bioloģiski noārdāmo sadzīves atkritumu 

daudzums jāsamazina līdz 50% no 1995. gadā apglabātā bioloģiski noārdāmo 

atkritumu daudzuma (Latvijai kā dalībvalstij jāattīsta dalītā atkritumu 

vākšana); 

 līdz 2015. gadam jāpanāk, ka ~ 60% no izlietotā iepakojuma tiktu reģenerēti 

(atkritumu pārstrādes veicināšana). 

Ņemot vērā iepriekšminēto, FM lūdz RAPLM papildināt plānu ar uz vidi orientētu prioritārās 

attīstības virzienu, lai VidM pārziņā esošās ES fondu aktivitātes varētu tikt uzskatītas par 

prioritārām. 

Ņemot vērā ekonomiskās situācijas negatīvās pārmaiņas un finanšu resursu pieejamības 

strauju samazinājumu, 2008.gada beigās tika uzsākta atsevišķu ES fondu aktivitāšu 

izvērtēšana ar mērķi izskatīt to īstenošanas uzsākšanas vai turpināšanas iespējas. Darbības 

programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” ietvaros tika izvērtētas 42 ES fondu aktivitātes, 

par kopējo publisko finansējumu 216.3 miljonu LVL apmērā jeb 48% no kopējā darbības 

programmā sākotnēji paredzētā publiskā finansējuma. Darbības programmas 

„Uzņēmējdarbība un inovācijas” ietvaros tika izvērtētas 10 ES fondu aktivitātes, kuru 

publiskais finansējums veidoja 80.3 miljoni LVL jeb 13,5 % no kopējā darbības programmā 

sākotnēji paredzētā publiskā finansējuma. Darbības programmas „Infrastruktūra un 

pakalpojumi” ietvaros tika izvērtēta 31 ES fondu aktivitāte, kuru publiskais finansējums 

veidoja 457.6 miljoni LVL jeb 17,6% no kopējā darbības programmā sākotnēji paredzētā 

publiskā finansējuma. 

Izvērtējot ES fondu nozīmīgo atbalstu Latvijas ekonomikas stimulēšanai, darbības 

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

„Infrastruktūra un pakalpojumi” ietvaros finansējums tika pārdalīts tādu aktivitāšu 

īstenošanai, kuras sniegtu tiešāku un efektīvāku ieguldījumu valsts ekonomikas attīstībā un 



 

FMzino_170510_ES_fondi; Informatīvais ziņojums par ārvalstu finanšu resursu (ES struktūrfondu un Kohēzijas 

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

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

31 

kuru atbalstāmo darbību īstenošana pašreizējos ekonomiskajos apstākļos būtu uzskatāma par 

prioritāru, kā arī ievērojot nepieciešamību pēc iespējas ātrāk reaģēt uz sociālekonomisko 

situāciju valstī, mazinot ekonomiskās krīzes ietekmi un palielinot tautsaimniecības potenciālu. 

Aktivitātes, kuras izvērtējuma rezultātā tika atzītas par prioritārām un kuru īstenošana tika 

atbalstīta, atbilst plānā noteiktajiem prioritārās attīstības virzieniem. 

 

3. ES fondu finansējuma apguve pašvaldību īstenotajos projektos 

Attiecībā uz finansējuma apguvi ES fondu aktivitātēs, kas tostarp orientētas uz pašvaldību 

atbalstu un reģionālo attīstību (turpmāk – „pašvaldību” aktivitātes), jāatzīmē, ka kopā 

„pašvaldību” aktivitātēm pieejamais ES fondu finansējums plānošanas periodā ir 1 miljards 

219 milj. latu, kas ir 38% no kopējā ES fondu piešķīruma
4
. Līdz 2010.gada 31.martam no 

minētā finansējuma 29 % jeb 349.5 milj. latu piesaistīti projektiem, kurus īsteno pašvaldības, 

to iestādes un aģentūras, kā arī plānošanas reģioni. Apstiprināto projektu finansējums, 

salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu, tika palielināts par 8 procentpunktiem (95 milj. 

latu), kas vairāk nekā kopumā ES fondu projektiem (detalizētāku informāciju skatīt pielikumā 

„Informācija par finansējumu apguvi ESF, ERAF un KF projektos, kurus īsteno pašvaldības 

un to iestādes, plānošanas reģioni, uz 31.03.2010., latos”), savukārt noslēgto līgumu 

finansējums par 4 procentpunktiem. 

Savukārt ES fondu finansējuma saņēmējiem
5
 tika izmaksāti kopumā apmēram 103 milj. latu, 

kas ir 20% no kopējā visiem finansējuma saņēmējiem izmaksātā finansējuma apjoma. 

Salīdzinot ar 2009.gada beigām, progress ir nebūtisks (1 procentpunkts jeb 8.5 milj. latu), kas 

galvenokārt saistīts ar to, ka 2009.gada beigās tieši pašvaldību aktivitātēs tika veikti 

ievērojami avansa maksājumi no papildu valsts budžeta apropriācijas, par kuriem būs jāveic 

darbi un jāiesniedz maksājumu pieprasījumi 2010.gada 1.pusgadā. Turklāt lielu daļu 

infrastruktūras projektus ietekmē sezonalitāte, līdz ar to lielākais progress gan maksājumu 

veikšanā, gan fizisko rādītāju sasniegšanā būs vērojams turpmākajos periodos. 

Attiecībā uz valsts budžeta finansējuma nodrošināšanu pašvaldību aktivitātēm detalizēta 

informācija sniegta iepriekšējā ziņojumā par ES fondu apguvi. Papildus tam jāatzīmē, ka 

2010.gada februārī valdībā tika pārskatīts ES fondu aktivitātēm piešķirtais valsts budžeta 

finansējuma sadalījums pa aktivitātēm, pamatojoties gan uz aktuāliem projektu īstenošanas 

plāniem, gan izmaiņām projektu kopējās izmaksās (infrastruktūras projektos vērojams būtisks 

izmaksu samazinājums), gan 2009.gadā papildu piešķirto apropriāciju. Lai gan atsevišķām 

pašvaldību aktivitātēm valsts budžeta finansējums 2010.gadā samazināts, ņemot vērā jau 

iepriekš minētos faktorus, tas neietekmē esošo projektu īstenošanu. Vienlaikus valsts budžets 

paredz pietiekamas aizdevumu iespējas, kas ļauj  nodrošināt noteikto finansējuma apguves 

mērķu izpildi, tai skaitā sagādājot finansējuma saņēmēja līdzfinansējuma daļu projektu 

īstenošanai. Kopumā minētajām aktivitātēm 2010.gadā pieejami 178 milj. latu  jeb 45% no 

visa ES fondiem atvēlētā valsts budžeta finansējuma 2010.gadā, tai skaitā pašvaldību, to 

iestāžu un aģentūru, kā arī plānošanas reģionu projektiem no tiem atvēlēti apmēram 119 milj. 

latu jeb 30% no ES fondiem šogad plānotajiem līdzekļiem (detalizētāku informāciju skatīt 

pielikumā „Informācija par 2007.-2010.g. piešķirto valsts budžeta līdzekļu finansējumu ESF, 

ERAF un KF projektiem pašvaldību īstenotajās aktivitātēs latos”). Vienlaikus jāatzīmē, ka 

                                                 
4
 Dažās aktivitātēs ir tiesības iesniegt projektu iesniegumus un īstenot projektus arī citiem finansējuma 

saņēmējiem (piemēram, uzņēmējiem, pašvaldību komercsabiedrībām), līdz ar to minēts finansējums ir teorētiski 

maksimālais finansējums, uz ko var pretendēt pašvaldības un to iestādes.  
5
 Datu avots: ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas dati par apstiprinātajiem 

projektiem, līgumiem un izmaksāto finansējumu projektiem, kur finansējuma saņēmējs ir pašvaldību iestādes, 

pašvaldību aģentūras, plānošanas reģioni, pašvaldību izglītības iestādes un pašvaldības 
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2010.gadā maijā plānots izvērtēt nepieciešamību pārskatīt 2010.gadā ES fondiem atvēlēto 

valsts budžeta finansējuma sadalījumu pa aktivitātēm, tai skaitā ņemot vērā budžeta izdevumu 

plāna izpildes gaitu, tā, lai rastu iespēju uzsākt jaunus projektus, tajā skaitā pašvaldību 

aktivitātēs. 

 

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

Ņemot vērā iepriekšējos pārskata periodos ierosinātās izmaiņas lielo projektu grafikā, pašreiz 

Latvija plāno īstenot septiņus lielos projektus, no kuriem sešus transporta nozarē un vienu 

projektu vides nozarē. Pieci projekti ir iesniegti izvērtēšanai EK, no kuriem viens ir 

apstiprināts. Lielo projektu sarakstu skatīt pielikumā Nr.11. 

 

Pārskata periodā FM ir saņēmusi izvērtēšanai atlikušo divu projektu Infrastruktūras attīstība 

lidostā „Rīga” un Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no 

pilsētas centra iesniegumus, no kuriem projekta Infrastruktūras attīstība lidostā „Rīga” 

iesniegumu EK plānots nosūtīt līdz 2010.gada maijam, savukārt projekta Infrastruktūras 

attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra iesniegumu līdz 

2010.gada 31.maijam. 

 

Visu piecu EK nosūtīto projektu ietvaros ir izsludinātas iepirkumu procedūras, savukārt 

projektos Autoceļa E 22 posma Ludza – Terehova būvniecība un Autoceļa E 22 posma Rīga 

(Tīnūži) – Koknese būvniecība lielākā daļa iepirkumu līgumi ir noslēgti un norisinās fiziskie 

būvniecības darbi projektu īstenošanas vietās. 

 

5. Kopsavilkums par ES fondu tehniskās  palīdzības aktivitāšu 
īstenošanu  

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

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

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

programmu papildinājumos noteikto, ES fondu tehniskās palīdzības aktivitātēm pieejamais 

finansējums ir 78 064 528 lati. (paredzēts tikai EK finansējums 100% apmērā).  

Saskaņā ar Likumu par valsts budžetu 2010.gadam ES fondu tehniskās palīdzības projektiem 

plānotais finansējums ir 15 772 498 lati. Līdz 2010.gada 31.martam ES fondu tehniskās 

palīdzības finansējuma izpilde ir 1 657 471 lati, jeb 10,51% no 2010.gada valsts budžeta 

plāna.  Ņemot vērā faktisko izpildi un ministriju sniegtos skaidrojumus par to, š.g. 15.aprīļa 

Valsts sekretāru sanāksmē tika nolemts ( 15.04.2010 VSS protokols Nr.15 32.§ 2.punkts), ka 

ministrijām līdz 2010.gada 14.maijam jāaktualizē ES politiku instrumentu tehniskās 

palīdzības projektu apguves plānus, ja tajos atbilstoši normatīvajiem aktiem nav ņemti vērā 

atlīdzības samazinājumi vai darbinieku skaita samazinājums, un normatīvajos aktos noteiktā 

kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā atbilstošus priekšlikumus par budžeta finansējuma pārdali 

citu ES politiku instrumentu līdzfinansēto projektu īstenošanai.   

Lai uzlabotu ES fondu tehniskās palīdzības finansējuma apguvi š.g. 20.aprīļa Ministru 

kabineta sēdē tika apstiprināti grozījumi (20.04.2010. MK sēdes protokols Nr.20 45.§) 

2007.gada 18.decembra MK noteikumos Nr.918 „Noteikumi par darbības programmas 

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

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

papildinājuma 2.4.1.1.aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", 
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darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.7.1.1.aktivitāti 

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

vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana" (turpmāk – MK noteikumi Nr.918), kas paredz 

ES fondu tehniskās palīdzības projektu īstenošanas pirmās kārtas termiņa pagarinājumu par 

vienu gadu, t.i. līdz 2011.gada 31.decembrim. Papildus ar grozījumiem MK noteikumos 

Nr.918 tika atcelti attiecināmo izmaksu noteiktie ierobežojumi un limiti.   

5.1. Konstatētās neatbilstības valsts budžeta iestāžu īstenoto projektu 

ietvaros (ES fondu tehniskās palīdzības projekti) 

Saskaņā ar 2007.gada 18.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi 

par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.6.1.1.aktivitāti 

"Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības programmas 

"Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.4.1.1.aktivitāti "Programmas vadības un 

atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 

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

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

noteikumi Nr.918) 17.punktu ES fondu tehniskās palīdzības projektu ietvaros radušās 

izmaksas var uzskatīt par attiecināmām izmaksām, sākot ar 2008.gada 1.janvāri. No 

2008.gada 1.javāra līdz 2009.gada 31.decembrim kopējie ES fondu tehniskās palīdzības 

projektu ietvaros neatbilstoši veiktie maksājumi (izmantoto finansējumu nav iespējams 

pieprasīt un atgūt no Eiropas Komisijas) ir 203 821,56 Ls jeb 0,49% no kopējā ES fondu 

tehniskās palīdzības pirmās kārtas attiecināmo izmaksu finansējuma, kas ir 41 964 776,28 Ls. 

Visvairāk neatbilstoši veiktie maksājumi ES fondu tehniskās palīdzības projektu ietvaros 

radušies dēļ iepirktajiem pakalpojumiem un precēm neveicot Publisko iepirkumu likumā 

noteiktās iepirkuma procedūras un atbilstoši paredzamajai līgumcenai nepareizi piemērotām 

iepirkuma procedūrām, kā arī citiem pārkāpumiem veicot iepirkuma procedūras, izmaksātai 

atlīdzībai (mēnešalga, piemaksas, prēmijas, pabalsti) darbiniekiem, kas saskaņā ar MK 

noteikumiem Nr.918 nav uzskatāmas par attiecināmām izmaksām, preču un pakalpojumu 

iegādi, kas saskaņā ar MK noteikumiem Nr.918 nav uzskatāmas par attiecināmām izmaksām.     

Detalizētu informāciju skatīt ziņojuma tabulā Nr.1 „Konstatētās neatbilstības valsts 

budžeta iestāžu īstenoto projektu ietvaros tehniskās palīdzības projektiem”.       

 

Tabula Nr.1 „Konstatētās neatbilstības valsts budžeta iestāžu īstenoto projektu ietvaros 

tehniskās palīdzības projektiem” 

Nr.p.k. Finansējuma saņēmējs 

Projekta 

finansējums 

(attiecināmās 

izmaksas, lati) 

Neatbilstoši 

veikto 

izdevumu 

summa (lati) 

% no 

projekta 

finansējuma 

1.     

    

Izglītības un zinātnes 

ministrija 
3 748 168,35 56 026,35 1,49% 

2.     

    

Latvijas investīciju un 

attīstības aģentūra 
2 942 892 49 377,41 1,68% 

3.     

    
Finanšu ministrija 3 865 040 19 134,08 0,5% 
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4. Reģionālās attīstības un 

pašvaldību lietu 

ministrija* 

2 872 809,04 15 220,70** 0,53% 

5.  Veselības ministrija 1 365 339,57 12 502,90 0,92% 

6.     

    
Ekonomikas ministrija 2 948 861 9 753,31 0,33% 

7.     

    

Valsts izglītības  attīstības 

aģentūra 
4 500 000 8 966,42 0,20% 

8. 
Rīgas plānošanas reģions 243 905,05 7 709,27 3,16% 

9. Veselības ekonomikas 

centrs 
2 031 689,38 6 386,69 0,31% 

10. Vidzemes plānošanas 

reģions 
220 946,13 3 596,91 1,63% 

11. Valsts reģionālās 

attīstības aģentūra 
1 911 927,57 3 199,15 0,17% 

12. Sabiedrības integrācijas 

fonds 
931 285,90 2 257,19 0,24% 

13. Kurzemes plānošanas 

reģions 
256 711,17 2 134,40 0,83% 

14. 
Satiksmes ministrija 1 400 989 1 852,13 0,13% 

15. 
Vides ministrija 2 841 068 1 724,47 0,06% 

16. 
Valsts kanceleja 1 160 603,35 1 090,36 0,09% 

17. Nodarbinātības valsts 

aģentūra 
1 102 532 943,20 0,09% 

18. Būvniecības, enerģētikas 

un mājokļu valsts 

aģentūra 

985 636 740,99 0,08% 

19. 
Labklājības ministrija 1 075 810,83 450,33 0,04% 

20. 
Centrālā finanšu un 4 259 330,86 419,14 0,01% 
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līgumu aģentūra 

21. Latgales plānošanas 

reģions 
246 738,14 310,27 0,13% 

22. Kultūras ministrija 819 746,21 25,89 0,003% 

23. 
Zemgales plānošanas 

reģions 
232 746,73 0 0% 

 

KOPĀ 41 964 776,28 203 821,56 0,49%  

 

* Tajā skaitā Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldēs lietās sekretariāta (ĪUMEPLS) 

ES fondu tehniskās palīdzības projekta attiecināmo izmaksu finansējums. 

  

** Tajā skaitā Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldēs lietās sekretariāta 

(ĪUMEPLS) ES fondu tehniskās palīdzības projekta ietvaros neatbilstoši veiktie izdevumi 

7 879,59 LVL apmērā, kura administrēšanu pēc ĪUMEPLS likvidācijas pārņēma Reģionālās 

attīstības un pašvaldību lietu ministrija. 

 

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

Šajā pārskata ceturksnī, atšķirībā no iepriekšējā ceturkšņa, neviena no trīs Baltijas valstīm 

nav izvirzījusies pārliecinošā vadībā ES fondu apguves ziņā. Igaunija ir pirmajā vietā noslēgto 

līgumu apjomā, taču tā ir veikusi vismazāk atmaksas finansējuma saņēmējiem. Lietuva ir 

veikusi vislielākās atmaksas finansējuma saņēmējiem, taču mazāks noslēgto līgumu apjoma 

nekā Latvijai (skat. grafiku Nr.8). 

Grafiks Nr.8 „Baltijas valstu ES fondu apguves salīdzinājums 2007-2013.gada plānošanas 

periodā uz 31.03.2010.” 
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Vērtējot visu dalībvalstu finanšu apguves progresu šajā ceturksnī, secināms, ka straujākais 

pieaugums ir Latvijai noslēgto līgumu ziņā, kurai salīdzinot ar 2009.gada beigām noslēgto 

līgumu apjoms ir pieaudzis par aptuveni 6 procentu punktiem. Lietuvai un Igaunijai noslēgto 

līgumu īpatsvars palielinājies par 4 procentu punktiem. Citās pozīcijās finanšu apguves 

pieaugums ir bijis mazāks, tomēr visos rādītājos finanšu progress vērtējams kā labs.  

 

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

Š.g. 21.-23.aprīlī notika ES fondu dalībvalstu sanāksme. Grafikā Nr.9 ir aplūkojama 

informācija par 2007.-2013.gada plānošanas perioda Eiropas Komisijas veiktajiem 

maksājumiem dalībvalstīm. Kopumā secināms, ka līdzīgi kā iepieršējā ceturksnī, Latvija 

joprojām ir viena no līderēm, kura saņēmusi visvairāk maksājumus no EK. Līdz š.g. 6.aprīlim 

EK ir atmaksājumsi Latvijai 836,8 milj. eiro jeb 18,5% no ES fondu piešķīruma. 

Vērtējot EK veiktās atmaksas fondu griezumā: ESF un KF apguvē Latvija ierindojas otrajā 

vietā aiz Lietuvas, savukārt ERAF apguves ziņā, Latvija ierindojas ceturtajā vietā. 

Tādējādi Baltijas valstis ir saglabājušas līderu pozīciju pēc finansējuma apguves rādītājiem 

starp 12 jaunajām ES fondu dalībvalstīm.   

Grafiks Nr.9 „EK veiktie maksājumi ES dalībvalstīm uz 2010.gada 6.aprīli,%pret 

piešķīrumu” 
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8. Vadības un kontroles sistēmas uzraudzība 

8.1. Sistēmas vienkāršošana un optimizēšana  

2010.gadā ES fondu vadošā iestāde turpina darbu pie ES fondu ieviešanas sistēmas 

pilnveidošanas un optimizēšanas pasākumiem gan tiesiskā regulējuma, gan administrēšanas 

līmenī, īpašu uzmanību vēršot uz finanšu sloga mazināšanu finansējuma saņēmējam, kā arī 

izmaksu vienkāršošanu. 2010.gada 1.ceturksnī ir paveikti šādi pasākumi ES fondu ieviešanas 

sistēmas vienkāršošanas jomā: 

1. Atvieglotas prasības komersantiem 

Šā gada 9.februārī veikti grozījumi MK 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.418 „Kārtība, 

kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu 

īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība”, 

paredzot iespēju komersantiem avansu pārskaitīšanai izvēlēties atvērt kontu komercbankā, 

nevis tikai Valsts kasē, kā tas ir bijis iepriekš. Līdz ar šiem grozījumiem ir samazināts 

administratīvais slogs komersantiem, paātrināta iespēja izmantot finansējumu un saņemt 

avansa maksājumus.  

2. Uzlabota procedūra pārbaudes veikšanai projekta īstenošanas vietās 

Šā gada 16.februārī jaunā redakcijā  ir izdoti MK 2007.gada 26.jūnija noteikumi Nr.440 

„Kārtība, kādā vadošā iestāde, sertifikācijas iestāde, sadarbības iestāde vai atbildīgā iestāde 

veic pārbaudi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansētā projekta 

īstenošanas vietā” (šobrīd spēkā ir MK 2010.gada 16.februāra noteikumi Nr.140). Noteikumu 

jaunā redakcija ievērojami atvieglo administratīvo darbu projekta riska izvērtējuma veikšanā, 

projekta pārbaužu veikšanā, kā arī vienkāršo atskaitīšanās kārtību par veikto pārbaužu ES 

fondu projektu īstenošanas vietās rezultātiem. MK 2010.gada 16.februāra noteikumos nr.140 

noteikts, ka Eiropas Savienības fondu finansētajiem projektiem, kuru īstenošanai ir paredzēts 

mazāk nekā viens gads, risku izvērtējumu veiks ne retāk kā reizi gadā. Turpmāk 

nepieciešamības gadījumā pārbaudi varēs veikt arī ātrāk nekā otrajā gadā pēc pēdējā 

maksājuma veikšanas Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējam. Tāpat  šajā 

gadījumā tiks veikta arī atkārtota pārbaude. Ņemot vērā šādas izmaiņas, Eiropas Savienības 

fondu administrējošām institūcijām būs iespēja pārliecināties par projektu ieviešanas 

atbilstību noteiktajām prasībām un savlaicīgi novērst radušos trūkumus. Turklāt pārbaudēs, 

kuras tiek veiktas pēc pēdējā maksājuma finansējuma saņēmējam, tiks pārbaudīta arī 

publicitātes prasību ievērošana Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanas vietā. 

 

3. Atvieglotas finansējuma saņēmējiem izvirzītās prasības, vienkāršota projekta 

ieviešana un optimizēts ES fondu vadībā iesaistīto iestāžu darbs 

 Šā gada 2.martā ir veikti grozījumi MK 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.419 „Kārtība, 

kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas 

nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu”, paredzot: 

- Saīsinātu līgumu slēgšanai un projekta grozījumu saskaņošanai atvēlēto laiku no 30 uz 15 

darba dienām, ja lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu nav nosacījumu un 15 darba 

dienas pēc nosacījumu izpildes, ja pieņemts lēmums ar nosacījumu; 

 

-Vienkāršotu grozījumu veikšanu projektā pēc lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma 

apstiprināšanu (grozījumu izvērtēšanas laiks samazināts no 25 uz 20 darba dienām), bet pirms 

līguma noslēgšanas (pēc finansējuma saņēmēja vai atbildīgās iestādes vai sadarbības iestādes 

iniciatīvas var grozīt jebkuras projekta sadaļas, ja tam piekrīt visas puses); 
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-Netiešo izmaksu nemainīgo likmi projekta administratīvajām izmaksām Eiropas Sociālā 

fonda projektos, lai novērstu nepieciešamību detalizēti pamatot individuālas izmaksas un to 

iesniegšanu atbildīgajā/ sadarbības iestādē. Līdz ar to finansējuma saņēmējam ir mazāks 

administratīvais slogs un iespēja ātrāk atgūt finansējumu.   

-Veikt Finanšu analīzi Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr.1083/2006 55.pantā 

noteiktajiem projektiem, no kuriem gūst ieņēmumus un kuru kopējās izmaksas ir lielākas par 

1 000 000 eiro. Iepriekš bija noteikts, ka finanšu analīze veicama projektiem jau sākot ar 

200 000 eiro; 

 

- Pilnveidotu iepirkumu pirmspārbaudes veikšanas procesu. 

 

Turpmāk plānotie pasākumi 

Arī turpmāk 2010.gadā papildus jau iepriekš veiktajiem vienkāršošanas pasākumiem plānots 

atvieglot finansējuma saņēmējam izvirzītās prasības, vienkāršojot projektu ieviešanu un 

optimizējot ES fondu administrēšanā iesaistīto iestāžu darbu, tai skaitā: 

 uzlabot kārtību, kādā ziņo par ES fondu ieviešanā konstatētajām neatbilstībām un 

pieņem lēmumu par līdzekļu atgūšanu; 

 vienkāršot un paātrināt izdevumu deklarāciju sagatavošanas kārtību; 

 vienādot praksi attiecībā uz izdevumu pamatojošo dokumentu pārbaudi un līgumu 

slēgšanu par projekta īstenošanu; 

 nodrošināt plašākas eiro izmantošanas iespējas maksājumos; 

noteikt un ieviest pieļaujamās kļūdas līmeni ES fondu un publiskajā finanšu vadības sistēmā; 

 veikt klientu apmierinātības izvērtējumu. 

 

Papildus jau minētajam, plānots rūpīgāk uzraudzīt pasākumus, kas veikti publicitātes 

nodrošināšanai. Lai neradītu situācijas, kurās izdevumi par projekta publicitāti sastāda vairāk 

kā 60% no projekta kopējiem izdevumiem, ir sagatavots protokollēmuma projekta punkts, kas 

noteiks turpmāk atbildīgajām un sadarbības iestādēm rūpīgi vērtēt projektā iekļauto 

publicitātes pasākumu lietderību. Turpmāk MK noteikumos par aktivitāšu īstenošanu 

jānosaka, ka īstenojamo publicitātes un informācijas pasākumu izmaksas ir attiecināmas, ja 

tās nepārsniedz obligātās ES normatīvajos aktos noteiktās prasības, kā arī minētajiem 

pasākumiem paredzēto maksimālo finansējuma apmēru. Ņemot vērā, ka nesamērīgi izdevumi 

par publicitāti šā brīža ekonomiskajā situācijā var tikt atzīti par neattiecināmiem, labticīgiem 

projekta iesniedzējiem šādi grozījumi neieviesīs būtiskas korekcijas, savukārt Latvija kā ES 

dalībvalsts būs preventīvi novērsusi sistēmisku neatbilstību. 

 

8.2. Problēmas un jautājumi uzraudzības procesā 

FM iepriekš ziņoja par MK noteikumu Nr.1238 „Eiropas Savienības fondu ieviešanas 

uzraudzības un izvērtēšanas kārtība”, kas nosaka kārtību, kādā ES fondu vadībā iesaistītās 

institūcijas uzrauga un izvērtē Eiropas Savienības fondu ieviešanu stāšanos spēkā 2009.gada 

4.novembrī. Šajā pārskata ceturksnī, atbilstoši jaunajiem MK noteikumiem, atbildīgās 

ministrijas iesniedza savus pusgada ziņojumus par ES fondu apguvi līdz 2009.gada beigām. 

Jauno ziņojumu ietvarā, tika apzināti problēmjautājumi, kas radušies ES fondu ieviešanas 

procesā. Apkopotā informācija liecina par problēmām galvenokārt četrās kategorijās 

(detalizēti skat. tabulu Nr.2):  

1) Ar iepirkumu saistītas problēmas; 

2) Problēmas, kas izriet no ekonomiskās lejupslīdes; 

3) Problēmas, kas izriet no veiktajām strukturālajām reformām; 

4) Normatīvās bāzes sakārtošana/regulēšana un vienkāršošana. 

http://pro.nais.lv/naiser/esdoc.cfm?esid=32006R1083
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Iepirkumu problēmas 

Saistītas gan ar to, ka bieži tiek pārsūdzēti iepirkumu rezultāti, gan ar smagnējo un ilgo 

iepirkuma procedūru saskaņošanas procesu, kā rezultātā tiek paildzināts ES fondu apguves 

process. Ar iepirkumu problēmām ir saskārušās lielākā daļa ministriju. 

Problēmas, kas izriet no ekonomiskās lejupslīdes  

Pēc būtības šīs problēmas ir ārējo apstākļu rezultāts, un tās izpausmes ir dažādas: 

finansējuma (t.sk. valsts budžeta) nepietiekamība, banku kredītu nepieejamība, ilgstošs 

finanšu piesaistes process jauno projektu uzsākšanai u.c. Šīs problēmas tiek risinātas valsts 

līmenī, taču vienlaikus FM kā ES fondu vadošā iestāde veic virkni pasākumu, lai šie ārējie 

apstākļi neatstātu negatīvu ietekmi uz ES fondu apguvi. Ar finanšu disciplīnas palīdzību 

tiek uzraudzīts, lai finanšu resursi būtu pieejami projektiem, kuriem ir visaugstākā 

gatavības pakāpe. Pēc iespējas tiek samazināts laiks naudas plūsmas apritei, izveidots 

pašfinansēšanās shēmas modelis aktivitātēs, kurās finansējuma saņēmējs ir gatavs realizēt 

projektu par saviem līdzekļiem u.c. pasākumi. 

 

Problēmas, kas izriet no veiktajām strukturālajām reformām 

Reformas, kas apver vairākas sfēras un nozares, ir radījušas arī nevēlamus blakus efektus 

ES fondu apguvē. Ir jārisina juridiski jautājumi saistībā ar finansējuma saņēmēja maiņu, 

jārisina ES fondu administrācijas kapacitātes jautājums, kas radies samazināto štata vietu 

rezultātā. Viss augstākminētais liek FM un atbildīgajām iestādēm domāt veidus, kā pēc 

iespējas mazināt reformu ietekmi ES fondu apguves kavēšanā. 

 

Normatīvās bāzes sakārtošana/regulēšana un vienkāršošana. 

Visplašākajā jautājumu blokā ietilpst tās problēmas, kas ir saistītas ar MK noteikumu, 

projektu iesniegumu kritēriju un citas dokumentācijas izveidošanu, uzlabošanu, 

sakārtošanu, regulēšanu, lai pielāgotos jaunajiem pakalpojumiem un pieprasījumiem 

atbilstoši tirgus situācijai, paātrinātu finanšu līdzekļu pārdales procesu, īstenotu aktivitātes 

atbilstoši šī brīža ekonomiskajai situācijai valstī. Vienlaikus šīs problēmas nevar risināt 

nodalīti, jo grozījumi kādos normatīvajos aktos nozīmē arī citu normatīvo aktu pielāgošanu 

jaunajām izmaiņām. Tāpat arī apzinātās problēmas norāda uz nepieciešamību skaidrot 

finansējuma saņēmējiem esošo normatīvo bāzi, lai izvairītos no nepareizas noteikumu 

interpretācijas vai neievērošanas. 

Tabula Nr.2„Konstatētās problēmas ES fondu ieviešanas procesā” 

Konstatētā problēma / Ministrija EM IZM VeM RAPLM LM VIDM SM VKanc FM 

Iepirkumu problēmas                   

Iepirkumu pārkāpumi (t.sk. Iepirkuma 

procedūras ieilgums/ līguma noslēgšana 

kavējums sūdzību dēļ) x   x x x x x x  x 

Smagnējs iepirkuma procedūru 

saskaņošanas process IUB     x             

Iepirkumu konkursu izsludināšanas 

kavēšanās grozījumu Publisko iepirkumu 

likumā dēļ         x         

Problēmas, kas izriet no ekonomiskās 

lejupslīdes                   

Finanšu līdzekļu nepieejamība FS  

          x x     

Finanšu līdzekļu nepieejamība finansējuma 

saņēmējiem (banku kredīti) x           x     
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Ilgstošs finanšu līdzekļu piesaistes process 

jauno projektu uzsākšanai     x             

Nepietiekami valsts budžeta līdzekļi 

projektu īstenošanai (kur saņēmējs ir v/b 

iestāde)   x x         x   

Straujš bezdarba pieaugums, klientu 

pieprasījums pēc krīzes un aktīvajiem 

nodarbinātības pasākumu pakalpojumiem 
        x         

Problēmas, kas izriet no veiktajām 

strukturālajām reformām                   

Štata vietu samazinājums valsts pārvaldes 

iestādēs, nepietiekama kapacitāte projektu 

īstenošanai               x 

 Komplicētā un smagnējā veselības aprūpes 

reorganizācija     x             

Administratīvi teritoriālās reformas 

rezultātā mainījās projektu iesniedzējs           x x     

Ieilgusī veselības aprūpes iestāžu 

reorganizācija un apvienošana     x             

Izglītības sistēmas strukturālās reformas   x               

Valsts iestāžu reorganizācija, kā rezultāta 

reorganizēts sākotnējais finansējuma 

saņēmējs           x   x    

Normatīvās bāzes 

sakārtošana/regulēšana un vienkāršošana                   

MK noteikumu par akt. ieviešanu 

nosacījumu neievērošana (t.sk. izmaksu 

neattiecināmība) x       

 

      x 

Netiešu izmaksu nemainīgās likmes apmēra 

noteikšana (nav pieņemts)   x     x     x   

DP, DPP un MK noteikumu par aktivitāšu 

īstenošanu,  ilgstošs saskaņošanas un 

apstiprināšanas process, t.sk. grozījumu 

veikšana     x       x x   

Finansējuma saņēmēja normatīvo aktu 

nepārzināšana vai neatbilstoša 

interpretēšana             x     

Aktivitātes īstenošanas gaitā tiek mainīti 

finansējuma saņemšanas noteikumi x                 

Aizkavēšanās ar EK lēmuma pieņemšanu             x     

Uz līguma slēgšanas brīdi finansējuma 

saņēmējam nav sakārtoti īpašumtiesību 

jautājumi             x     

Ilgstošs finanšu līdzekļu pārdales process 

un kā secinājums plānotā projekta 

ieviešanas laika grafika neizpilde       x           

„ES fondu projektu faktiskā īstenošana 

nenorit atbilstoši sākotnēji plānotajam”. 

        x         

Liels līgumu grozījumu un projekta izmaiņu 

skaits x                 

Jauno pakalpojumu pieprasījuma 

sabalansēšana ar aktivitāšu nosacījumiem         x         
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Aktivitāšu apturēšana, pārskatīšana, 

attiecīgā normatīvā regulējuma un līgumu 

par projektu īstenošanu grozījumi               x   

Jaunajā periodā mainījušies kritēriji            x       

 

Apzinoties šos problēmjautājumus, FM turpinās iesākto darbu pie ES fondu vienkāršošanas 

jautājumiem, kā arī sadarbojoties ar atbildīgajām ministrijām, sadarbības iestādēm un 

sociālajiem partneriem, meklēs vislabākos risinājumus katram identificētajam 

problēmjautājumam kā kopīgi, tā individuāli. Arī turpmāk FM ziņos ik pusgadu par 

nepieciešamajiem uzlabojumiem, lai pēc iespējas veiksmīgāk īstonotu ES fondu ieviešanu ne 

tikai atbilstoši noteiktajai ES fondu normatīvajai bāzēi un programmas papildinājumiem, bet 

arī atbilstoši reālajam pieprasījumam un faktiskajai situācijai valstī. 

 

9. 2004.-2009.gada perioda EEZ/Norvēģijas Finanšu instrumentu 
apguve līdz 31.03.2010. 

9.1. Apstiprinātie projekti un noslēgtie līgumi 

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu 

instrumenta (turpmāk - EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenti) finansējums bija pieejams no 

2004.gada 1.maija līdz 2009.gada 30.aprīlim (5 gadu saistību periods), paredzot iespēju 

īstenot projektus un līdz ar to arī apgūt piešķirto finansējumu līdz 2011.gada 30.aprīlim. 

Finanšu instrumentu saistību periodā Latvijai projektiem pieejamā summa bija 50,5 milj. eiro 

jeb 35,5 milj. latu. 

Tiek ieviestas šādas aktivitātes par kopējo summu 50`346`583 eiro: 66 individuālie projekti 

(divi tehniskās palīdzības projekti,  37 no pirmā atklātā konkursa un 28 no otrā atklātā 

konkursa), kuru kopējais finansējums ir 33`567`885 eiro, trīs programmas (Vides politikas 

integrācija Latvijā, Valsts un privātās partnerības veicināšana un Pārrobežu sadarbība) un 

sešas grantu shēmas (Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un sabiedrības integrācija, 

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

Īstermiņa ekspertu fonds), kuru kopējais finansējums ir 16`778`698 eiro. 

Ir noslēgti visi 75 Granta līgumi LR un donorvalstu starpā. Atbilstoši EEZ/Norvēģijas finanšu 

instrumentus regulējošiem normatīvajiem aktiem individuālo projektu var uzsākt (izdevumu 

attiecināmības datums) tikai pēc Sadarbības līguma parakstīšanas finansējuma saņēmēja, 

CFLA un starpniekinstitūcijas (nozares ministrija) starpā. Līdz 2010.gada 31.martam ir 

noslēgti visi Sadarbības līgumi, izņemot vienu, jo attiecīgajam projektam Sadarbības līgumu 

var parakstīt tikai pēc valsts atbalsta nosacījumu saskaņošanas ar Eiropas Komisiju, ko 

Eiropas Komisija veica 24.02.2010. Līdz ar to pēdējo Sadarbības līgumu plānots parakstīt 

2010.gada aprīlī. Detālu informāciju par 2004.-2009.gada perioda EEZ/Norvēģijas finanšu 

instrumentu ietvaros apstiprināto projektu numuriem, nosaukumiem, finansējuma 

saņēmējiem, piešķirtajām summām, apstiprinājuma datumiem, Granta līgumu un  Sadarbības 

līgumu noslēgšanas datumiem skatīt 7.pielikumā. 

 

9.2. Finanšu apguve 

Līdz 2010.gada 1.ceturkšņa beigām atmaksas EEZ finanšu instrumenta finansējuma 

saņēmējiem ir 4,81 milj. latu jeb 37% no EEZ finanšu instrumenta piešķīruma, savukārt 

atmaksas Norvēģijas finanšu instrumenta finansējuma saņēmējiem ir 6,86 milj. latu jeb 31% 

no Norvēģijas finanšu instrumenta piešķīruma. Tā kā otrā individuālo projektu konkursa 

projekti ir uzsākušies tikai 2009.gada vidū, bet pirmā konkursa projektiem ir apstiprināti 
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pirmie starpposma pārskati un vairāk kā puse otro starpposma pārskatu, kā arī lielākā daļa 

projektu tiks ieviesti līdz maksimālajam termiņam - 2011.gada 30.aprīlim, tad šobrīd 

sasniegtie apguves rādītāji vērtējami kā apmierinoši. Arī no donorvalstīm saņemtā informācija 

par finanšu instrumentu līdzekļu apguvi liecina, ka Latvija ieņem stabilu pozīciju citu 

saņēmējvalstu starpā, kurām ir piešķirts finanšu instrumentu finansējums, t.i., Latvija uz 

pārskata perioda beigām pēc procentuālajiem apguves rādītājiem ieņem 6 vietu no 15 

saņēmējvalstīm. Pie tam 3 no saņēmējvalstīm, kuras Latviju apsteidz, bija tiesības rīkot tikai 

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

instrumentu summa bija salīdzinoši neliela, savukārt Latvijai obligāti bija jāizsludina vismaz 

2 atklātie individuālo projektu konkursi. 

Detālu informāciju par 2004.-2009.gada perioda EEZ finanšu instrumenta atmaksām skatīt 

6.pielikuma 1.tabulā un par Norvēģijas finanšu instrumenta atmaksām - 6.pielikuma 2.tabulā. 

 

9.3. Konstatētās neatbilstības un neattiecināmie izdevumi valsts budžeta 

iestāžu īstenoto projektu ietvaros 

FM informē, ka CFLA un Valsts kase kopumā par neattiecināmiem izdevumiem ir atzinušas 

EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu finansējuma saņēmēju (valsts budžeta iestādes, plānošanas 

reģioni, veselības aprūpes nozares kapitālsabiedrības, kurās kapitāla daļu turētāja ir ministrija vai 

centrālā valsts iestāde, valsts dibinātas augstākās izglītības institūcijas vai valsts zinātniskie 

institūti, kuriem ir atvasinātas publiskas personas statuss un kuri ir budžeta finansētas institūcijas) 

projektu starpposma pārskatos iekļautos izdevumus 95,7 tūkst. latu apjomā sākot no pirmo 

projektu uzsākšanas 2007.gada janvārī līdz 2010.gada 31.martam. Izdevumi tika atzīti par 

neattiecināmiem lielākoties šādu iemeslu dēļ: izdevumi ir pretrunā ar projektu īstenošanu 

reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, finansējuma saņēmēju aprēķinu kļūdu dēļ, kā arī dēļ 

pārkāpumiem iepirkumu procedūrās. Detalizēta informācija par visiem līdz šim konstatētajiem 

neatbilstoši veiktajiem izdevumiem, kas veikti uz valsts budžeta rēķina, ir atspoguļota 

9.pielikumā. 

Saskaņā ar MK 26.02.2008. noteikumiem Nr.132 „Kārtība, kādā sniedzami ziņojumi par Eiropas 

Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta 

vadībā konstatētajām neatbilstībām un atgūstami neatbilstoši veiktie izdevumi” FM katru 

ceturksni no vadībā iesaistītajām institūcijām saņem ceturkšņa ziņojumus par neatbilstībām. Līdz 

pārskata perioda beigām nav konstatētas neatbilstības minēto noteikumu kontekstā kādā no 

EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu projektiem. 

 

10. Latvijas-Šveices sadarbības programmas apguve līdz 31.12.2009. 

10.1.  Apstiprinātie projekti un noslēgtie līgumi 

Latvijas un Šveices sadarbības programmas (turpmāk – Šveices programma) finansējums 

Latvijai ir pieejams no 2007.gada 14.jūnija līdz 2012.gada 14.jūnijam (5 gadu saistību 

periods), paredzot iespēju īstenot projektus un līdz ar to arī apgūt piešķirto finansējumu līdz 

2017.gada 14.jūnijam. Šveices programmas ietvaros Latvijai kopumā ir pieejami 56,88 milj. 

Šveices franku jeb 26,16 milj. latu. Līdz pārskata perioda beigām Šveices kompetentās 

iestādes ir apstiprinājušas 3 individuālos projektus, 1 grantu shēmu, 1 tehniskās 

palīdzības/projektu sagatavošanas fonda projektu par kopējo finansējumu 30,68 milj. Šveices 

franku (54% no kopējā pieejamā finansējuma), kā arī 2 projektu uzmetumus par kopējo 

finansējumu 17 milj. Šveices franku (30% no kopējā pieejamā finansējuma). Šveices 

programmas ietvaros projekta uzmetuma apstiprināšana ir uzskatāma par „pirmā līmeņa” 

projekta apstiprināšanas posmu, savukārt, nākamais posms, pēc Šveices kompetento iestāžu 

pozitīva lēmuma saņemšanas, ir projekta gala iesnieguma izstrāde. 
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Līdz 2010.gada 1.ceturkšņa beigām ir noslēgti 5 no 10 paredzētajiem Projektu līgumiem LR 

un Šveices starpā. Detālu informāciju par Šveices programmas ietvaros apstiprināto projektu 

numuriem, nosaukumiem, finansējuma saņēmējiem, piešķirtajām summām, apstiprinājuma un 

līgumu noslēgšanas datumiem skatīt 8.pielikumā. 

Latvijas Republikas valdības un Šveices Konfederācijas padomes Ietvarlīgums par Latvijas un 

Šveices sadarbības programmas īstenošanu ekonomisko un sociālo atšķirību samazināšanai 

paplašinātajā Eiropas Savienībā  (parakstīts 2007.gada 20.decembrī) paredz, ka divus gadus 

pēc Ietvarlīguma parakstīšanas jānosaka atbalstāmās prioritātes nesadalītajam finansējumam, 

kas ir 6,68 milj. Šveices franku jeb 3,19 milj. latu.  

Ministru kabinets 2010.gada 16.martā pieņēma lēmumu (MK protokollēmums Nr.14, 30.§) 

Šveices programmas nesadalīto finansējumu novirzīt Mikrokreditēšanas programmas 

ieviešanai prioritātē „Atbalsts privātajam sektoram”. Par programmas īstenotāju Ministru 

kabinets ir noteicis valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka”. Pēc gala 

projekta iesnieguma apstiprināšanas no Šveices kompetento iestāžu puses būs nepieciešams 

izstrādāt Ministru kabineta noteikumu projektu par aizdevumiem Mikrokreditēšanas 

programmas ietvaros, kas noteiktu atbalsta piešķiršanas nosacījumus. Tā kā Ekonomikas 

ministrija ir atbildīgā nozares ministrija par mikrouzņēmu attīstības politikas izstrādi un 

īstenošanu Latvijā, nepieciešams noteikt Ekonomikas ministriju kā atbildīgo iestādi par 

minēto Ministru kabineta noteikumu projekta izstrādi. 

 

10.2. Finanšu apguve 

Tā kā pirmo projektu ieviešana ir uzsākusies tikai 2009.gada vidū, tad pirmās atmaksas 

finansējuma saņēmējiem no Šveices programmas ir plānotas tikai 2010.gada otrā pusē.  

 

11. Turpmākā informatīvo ziņojumu izstrāde  

 

Nākamais informatīvais ziņojums par ES fondu apguvi 2010.gada 2.ceturksni tiks iesniegts 

VK līdz š.g. 11.augustam. 
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