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Kopsavilkums 

2007.-2013.gada plānošanas periodā uzsākot projektu ieviešanu līdz 2011.gada 31.martam 

kopumā Eiropas Savienības (turpmāk – ES) Struktūrfondu un Kohēzijas fonda (turpmāk – ES 

fondi) projekti apstiprināti par 2 772,1 milj. latu jeb par 80,0%, noslēgti līgumi ar finansējuma 

saņēmējiem par 2676,8 milj. latu jeb 77,2% un finansējuma saņēmējiem izmaksāti 1 100,7 

milj. latu jeb 31,8% no kopā pieejamā publiskā finansējuma. Publiskais finansējums sevī 

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

līdzfinansējumu projektu īstenošanai. 

Vērtējot apguvi š.g. 1.ceturksnī, secināms, ka lielākā daļa ministriju nav pildījušas noteiktos 

plānus, apgūstot tikai 60% no sākotnēji paredzētā maksājumu apjoma finansējuma 

saņēmējiem. 2011.gads tiek plānots, kā viens no aktīvākajiem ES fondu apguves gadiem šajā 

plānošanas periodā un budžetā ES fondiem atvēlētais finansējums 648 miljoni latu ir 

ievērojami lielāks nekā iepriekšējos gados. Turklāt jāņem vērā, ka fiskālo ierobežojumu dēļ 

nākamā turpmākajos gados ES fondu projektu finansēšanai būs nedaudz jāsamazina, tādēļ 

svarīgi ir šī gada budžeta sniegtās iespējas. Šajā kontekstā apguves plāna neizpilde pirmajā 

ceturksnī ir satraucošs faktors. Lai novērstu 2009. un 2010.gadā novērotās situācijas, kad 

lielākā daļa maksājumu tika pastāvīgi kavēti un pārplānoti un atlikti uz gada pēdējo ceturksni, 

atkārtošanos, 8.martā Ministru Kabineta sēdē tika izskatīti uz pieņemti Finanšu ministrijas 

ierosinātie priekšlikumi apguves un finanšu disciplīnas uzlabošanai: 

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

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

Eiropas Komisiju noteiktās saistības. 

 Gadījumos, kad konstatēta neatbilstība valsts budžeta iestādēs, konkrētā projekta 

ieviešanu atbildīgās iestādes vadītājs lemj, vai nav nepieciešama disciplinārlietas 

ierosināšana. 

 Sākot ar 2011.gada 1.aprīli, ministrijas neveic grozījumus finansēšanas plānos,  

pārceļot ministrijas kopējos attiecīgā ES fonda projektu finansēšanai paredzēto valsts 

budžeta resursus izdevumu segšanai  un izdevumus (izņemot atmaksas pamatbudžetā) 

uz turpmākiem mēnešiem. Grozījumus finansēšanas plānā var veikt, nosakot 

ministrijas attiecīgā ES fonda projektu finansēšanai plānotos izdevumus veikt ātrāk 

nekā finansēšanas plānā paredzēts, ja netiek mainīts kopējais izdevumu apjoms 

budžeta programmā, vai arī paredzot izmaiņas  tādā apmērā, par kādu tiek veikta 

pārdale uz 74.resora „Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais 

finansējums” 80.00.00 programmu „Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības 

politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un 

pasākumu īstenošanai” (turpmāk – 80.00.00.programma) vai no 80.00.00.programmas.  

Lai izvērtētu darbības programmu ieviešanas progresu par 2010.gadu un pārrunātu aktuālos 

problemātiskos jautājumus, š.g. 24.martā notika ES fondu vadošās iestādes un EK 

Nodarbinātības, sociālo lietu un sociālās iekļaušanas ģenerāldirektorāta pārstāvjiem (DG 

EMPL), savukārt 29.-30.martā EK Reģionālās politikas ģenerāldirektorāta (DG REGIO) 

pārstāvju tikšanās, kurā piedalījās arī ES fondu ieviešanā atbildīgās iestādes. 
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EK atzinīgi novērtēja Finanšu ministrijas darbu nodrošināt regulāru un savlaicīgu pieejamību 

par ES fondu ieviešanas gaitu un apguves mērķu izpildi. Sanāksmes laikā EK vienojās par 

nepieciešamību sākt gatavoties nākamajam plānošanas periodam, kā arī turpināt aktīvi uzturēt 

sarunas ar EK, iesaistot nepieciešamā līmeņa Latvijas puses pārstāvniecību, lai atrisinātu 

Latvijai svarīgos jautājumus (ES fondu finanšu vadības instrumentu izdevumu attiecināmība, 

atvērtie jautājumi saistībā ar EK auditu revīzijas iestādē, 2004.-2006.gada plānošanas perioda 

Kohēzijas fonda projektos EK ierosinātās finanšu korekcijas). 

EK aicināja rast risinājumus attiecībā uz Labklājības ministrijas pārziņā esošo aktivitāšu 

ietvaros veiktajiem aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem sakarā ar finansējuma 

nepietiekamību 2012. – 2013.gadā, sagatavojot gan finanšu seguma ziņā, gan saturiski 

kompleksu risinājumu aktīvo nodarbinātības pasākumu veicināšanai un iesniedzot EK  rīcības 

plānu (road map) šādu izsvērtu un kompleksu priekšlikumu virzībai. 

2011.gada 1.ceturksnī notiek 2004.-2009.gada plānošanas perioda Eiropas Ekonomikas zonas 

finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansējuma 

apguves noslēgšanās process, kā arī š.g. 28.aprīlī. notika oficiāla  2009.-2014.gada plānošanas 

perioda uzsākšanās ar saprašanās memorandu starp Latviju un donorvalstīm parakstīšanu.  

2011.gada 1.cetuksnī Latvijas un Šveices sadarbības programmas ietvaros tika parakstīts 

septītais projekta līgums no kopumā 10 plānotajiem līgumiem. Līdz ar to ir uzsākta otra 

lielākā Šveices līdzfinansētā projekta īstenošana, kas paredz vērienīgus attīrīšanas darbus 

Sarkandaugavas vēsturiski piesārņotajā teritorijā.  

2011.gada 1.ceturksnī konstatēti neatbilstoši veikti izdevumu 2,6 milj. latu apmērā jeb 0,24 % 

no kopumā veiktajiem maksājumiem finansējuma saņēmējiem.  

Salīdzinājumā ar 2010.gada 4.ceturknsi nebilstoši veikto izdevumu apjoms 2011.gada 

1.ceturksnī  ir pieaudzis par 43,3%. Tas skaidrojams ar neatbilstoši veikto izdevumu 

konstatēšanu finansiāli apjomīgos projektos, un to, ka šajā ceturksnī ievērojamam skaitam 

projektu veiktas maksājumu pirmspārbaudes. Neatbilstību apjoms ir pieaudzis arī, 

pamatojoties uz vadošās iestādes sniegtajiem skaidrojumiem par neatbilstību būtību 

(skaidrojot neatbilstību definīciju) un to ievadi ES fondu vadības informācijas sistēmā. Ņemot 

vērā augstākminēto, atbildīgās un sadarbības iestādes pēc konstatēto trūkumu pārvērtēšanas 

daudzus iepriekš atklātus gadījumus ir klasificējušas kā neatbilstības, attiecīgi ziņojot par tām.  

Finanšu ministrija uzsākusi aktīvi gatavoties nākošajam plānošanas periodam, formulējot 

Latvijas intereses Kohēzijas politikai pēc 2013.gada. Nākamajā ceturksnī plānots aktīvi risināt 

Latvijai svarīgos jautājumus, t.sk. jautājumus, kas atkarīgi no EK institūcijām. 
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1. 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES 

struktūrfondu un Kohēzijas fonda apguve 

1.1. Darbības programmu un darbības programmu papildinājumu 

grozījumi 

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

sociāli ekonomiskajā situācijā valstī un nozaru politikās, nozaru ministrijas un Finanšu 

ministrija ir veikušas nepieciešamos grozījumus plānošanas dokumentos – darbības 

programmās un darbības programmas papildinājumos.  

 

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

2010.gada 1.martā Ministru kabinets ar rīkojumu Nr.76 apstiprināja grozījumus darbības 

programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājumā, kas paredz šādus grozījumus: 

a) finanšu atlikumu 151,4 tūkst. latu apmērā novirzīt no apakšaktivitātes „Darba attiecību 

un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos” uz 

„Kapacitātes stiprināšana darba tirgus institūcijām”, tādējādi rodot iespēju Valsts 

darba inspekcijai turpināt paaugstināt sava personāla, īpaši inspektoru, kvalifikāciju.  

b) precizēt apakšaktivitātes „Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai 

sabiedrībā un darba tirgū” ietvaros īstenojamās atbalstāmās darbības un mērķa grupas, 

paredzot iesaistīt sociālās atstumtības riskam pakļautos jauniešus, jo īpaši tos, kas jau 

ilgstoši bez darba, tādos atbalsta pasākumos, kas veicinātu viņu ilgtspējīgu 

integrēšanos darba tirgū un līdz ar to mazinātu ekonomikas potenciāla samazināšanās 

riskus un paātrinātas sabiedrības novecošanās riskus, pielietojot specifisku algu 

subsīdiju mehānismu nelabvēlīgākajā situācijā esošo jauniešu  bezdarbnieku 

atbalstam. 

Konkursi 

2011.gada pirmajā ceturksnī tika izsludināti divi projektu iesniegumu atlases konkursi: 

apakšaktivitātei „Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku 

instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu 

īstenošanai” un otrā projekta iesniegumu atlases kārta aktivitātei „Speciālistu piesaiste 

plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem”.  

Savukārt 2011.gada otrajā ceturksnī ir plānots izsludināt projekta iesniegumu atlases 

konkursus apakšaktivitātei „Atbalsts maģistra studiju programmu īstenošanai”, 

apakšaktivitātei „Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai”, apakšaktivitātei „Atbalsta 

pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar 

funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā”, apakšaktivtiātes „Sociālās rehabilitācijas 

un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” 2.kārtas 

2.apakškārtai, apakšaktivitātei „NVO administratīvās kapacitātes stiprināšana” un 

apakšaktivitātei „Atbalsts nevalstiskajām organizācijām un pašvaldībām kapacitātes 



 

FMzino_170511_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 2011.gada 31.martam 

6 

stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības 

līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”. 

 

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

2011.gada 1.februārī Ministru kabinets apstiprināja grozījumus darbības programmas 

„Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumā (Ministru kabineta 2011.gada 7.februāra 

rīkojums Nr.45), kas paredz: 

c) precizēt  apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” mērķi, nošķirot pirmās un 

otrās atlases kārtas ietvaros sasniedzamos mērķus. Tāpat precizēts finansējuma 

saņēmēju loks, ņemot vērā ar EK panākto vienošanos par finansējuma saņēmēju loka 

paplašināšanu, nosakot, ka otrajā atlases kārtā projekta iesniedzēji var būt zinātniskās 

institūcijas, kas ir reģistrētas Latvijas zinātnisko institūciju reģistrā, un Latvijas 

Republikā reģistrēti komersanti. 

d) veikt korekcijas 2.1.2.pasākuma „Inovācijas” finanšu plānā, pārdalot ERAF 

finansējumu no apakšaktivitātes „Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkti” 204,2 tūkst. 

latu apmērā, no apakšapakšaktivitātes „Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde” 202,3 

tūkst. latu apmērā un no apakšaktivitātes „Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde – 

atbalsts rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana„ 646,8 tūkst. latu apmērā uz 

apakšaktivitāti „Kompetences centri”. Kopējais pārdalāmais finansējums ir 1,1 milj. 

lati. 

Finanšu ministrijai joprojām norit diskusijas ar EK par līdzekļu attiecināmību aktivitātes 

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

to, kas EK 2006.gada 8. decembra Regulas Nr.1828/2006 (kas paredz noteikumus par to, kā 

īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas 

Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu) 

 (turpmāk - Komisijas Regula Nr.1828/2006) 45.panta izpratnē ir uzskatāms par attiecināmu.   

Š.g. 31.janvārī Finanšu ministrija atkārtoti EK saskaņošanai ir iesniegusi precizētu metodiku  

(Metodika par Komisijas regulas (EK) nr. 1828/2006 45.panta piemērošanu attiecībā uz 

grūtībās nonākušu komersantu noteikšanu un uzņēmumu paplašināšanos), saskaņā ar kuru 

tiek noteikts, vai konkrētais komersants ir uzskatāms par grūtībās nonākušu, un vai tas 

kvalificējas atbalsta saņemšanai finanšu instrumentu aktivitāšu ietvaros darbības programmai 

„Uzņēmējdarbība un inovācijas”, pēc kuras nosakāms koriģējamo neatbilstoši Komisijas 

Regulas Nr.1828/2006 45.pantam izsniegto garantiju un aizdevumu apjoms.  

Konkursi 

2011.gada pirmajā ceturksnī turpinās apakšaktivitātes „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais 

mārketings” projektu iesniegumu pieņemšana. Apakšaktivitātes mērķis ir atbalstīt ar ieiešanu 

ārvalstu tirgos saistītās aktivitātes - ārējo mārketingu ārvalstīs un pasākumus, kas sekmē 

komersantu iekļaušanos starptautiskajās piegāžu ķēdēs, veicina Latvijas komersantu dalību 
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starptautiskās izstādēs un tirdzniecības misijās. Apakšaktivitātes ietvaros pieejamais Eiropas 

Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) finansējums ir 14,7 milj. latu. 

2011.gada 14.janvārī tika izsludināta apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” 

pirmā projektu iesniegumu atlases kārta (projektu iesniegumu pieņemšana norisinās no 

2011.gada 14.janvāra līdz 2011.gada 18.jūlijam), savukārt 2011.gada maijā ir paredzēts 

izsludināt šīs pašas aktivitātes otro projektu iesniegumu atlases kārtu. Apakšaktivitātes mērķis 

projektu iesniegumu atlases pirmajai kārtai ir pilnveidot zinātnes un pētniecības aprīkojumu 

un izveidot tā darbībai atbilstošu infrastruktūru, lai nodrošinātu mūsdienīgu materiāltehnisko 

bāzi pētniecības aktivitātēm vadošajos valsts nozīmes pētniecības centros, tādejādi sekmējot 

pētniecības intelektuālā potenciāla attīstību, kā arī nodrošināt nepieciešamos informācijas 

resursus un to pieejamību. Apakšaktivitātes pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas 

ietvaros pieejamais ERAF finansējums ir 56,4 milj. latu. 

 

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

Pārskata perioda grozījumi plānošanas dokumentos nav veikti. 

Konkursi 

Prioritātē „Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai”, kas vērsta uz mūsdienīgas un 

augstas kvalitātes pakalpojumu nodrošināšanu izglītības, nodarbinātības, sociālās un veselības 

aprūpes jomās, atbalstu pamatā novirzot infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošanai, pārskata 

periodā uzsāktas projektu atlases divās aktivitātēs kopumā par 10,3 milj. latu ERAF 

finansējuma. 

Prioritātes „Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana” mērķis ir nodrošināt 

dažādu valsts teritorijas daļu sasniedzamību un pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem, to 

panākot ar IKT attīstību, elektroniskās pārvaldes ieviešanu un reģionālās nozīmes transporta 

savienojumu uzlabošanu. Tās ietvaros turpinās apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un 

elektronisko pakalpojumu attīstība” projektu iesniegumu atlase par projektiem nepiesaistīto 

ERAF finansējumu par summu 36,5  milj. latu. 

Pārskata periodā noslēgusies aktivitātes „Lidostu infrastruktūras attīstība” projektu 

iesniegumu atlases kārta, kas bija izsludināta līdz 2011.gada 31.martam par KF finansējumu 

4,3 milj. latu apmērā. 

Prioritāte „Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskai aktivitātei nodrošināšana” paredz dzīves 

kvalitātes rādītāju uzlabošanu dažādās valsts teritorijas daļās, investējot vides infrastruktūrā 

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

mājokļa energoefektivitātē. Kopumā 2011.gada 1.ceturksnī prioritātē noslēgušās projektu 

iesniegumu atlases kārtas 4 aktivitātēs: „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība 

apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”, „Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas 

ex situ infrastruktūras izveide”, „Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija”, „Pļaviņu un Jēkabpils 

pilsētu plūdu draudu samazināšana” par kopējo ERAF finansējumu 74,2 milj. latu. 

Līdz 2011.gada 1.jūlijam turpinās projektu iesniegšana apakšaktivitātē „Hidrotehnisko būvju 

rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai un samazināšanai” par ERAF finansējumu 2,1 

milj. lata apmērā. Tāpat turpinās projektu iesniegumu atlase par projektiem nepiesaistīto 
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ERAF finansējumu 38,6  milj. latu apmērā aktivitātē „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības 

uzlabošanas pasākumi”. 

Prioritāte  „Vides infrastruktūras un videi draudzīgas enerģētikas veicināšana” vērsta uz videi 

draudzīgu attīstības priekšnoteikumu radīšanu, pilnveidojot vides un dabas aizsardzības 

infrastruktūru, kā arī paaugstinot energoefektivitāti un atjaunojamo energoresursu 

izmantošanu centralizētās siltumapgādes pakalpojumos. Šobrīd noslēgusies projektu 

iesniegumu atlases kārta un notiek projektu izvērtēšana aktivitātes „Ūdenssaimniecības 

infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000” ietvaros par 

Kohēzijas fonda (turpmāk – KF) finansējumu 27,4 milj. latu apmērā. Prioritātes ietvaros 

turpinās 2 aktivitāšu: Reģionālo atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība” un „Dalītās 

atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība” projektu iesniegumu atlases kārtas par kopējo 

pieejamo KF finansējumu 48,0 milj. latu. 

2011.gada 1.ceturksnī turpinās arī prioritātes „Policentriska attīstība” aktivitātes „Nacionālas 

un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai” 

projektu iesniegumu atlase par projektiem nepiesaistīto ERAF finansējumu 40,0  milj. latu 

apmērā. Prioritāte paredz pilsētu kā reģionu attīstības dzinējspēku potenciāla nostiprināšanu, 

kā arī funkcionālo saišu veidošanu ar apkārtējām teritorijām saskaņā ar integrēto pieeju 

pilsētu attīstībai, tādā veidā sekmējot valsts policentrisku attīstību. 

 

1.2. ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda finanšu apguve  

1.2.1. ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda finanšu apguves mērķu un prognožu 

sasniegšana 

2007.-2013.gada plānošanas periodā uzsākot projektu ieviešanu līdz 2011.gada 31.martam 

kopumā ES fondu projekti apstiprināti par 2 772,1 milj. latu jeb par 80,0%, noslēgti līgumi ar 

finansējuma saņēmējiem par 2676,8 milj. latu jeb 77,2% un finansējuma saņēmējiem 

izmaksāti 1 101,7 milj. latu jeb 31,8% no kopā pieejamā publiskā finansējuma. Publiskais 

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

budžeta līdzfinansējumu projektu īstenošanai. 

Salīdzinot 2010.gada pēdējo ceturksni ar pārskata periodu līdz 2010.gada 31.decembrim par 

43,2 milj. latu jeb 1,6% palielinājies noslēgto līgumu ar finansējuma saņēmējiem apjoms. 

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

par 68,8 milj. latu jeb 2,2%, un apstiprināto projektu apjomam, kas savukārt pieaudzis par 

67,5 milj. latu jeb 2,3% pret iepriekšējo ceturksni. 

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

perioda vispārīgā ES fondu apguve līdz 31.03.2011.” 
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Grafiks Nr.1 „ES fondu finanšu apguve līdz 31.03.2011., publiskais attiecināmais 

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

31.12.2010.”  

 

Lai nodrošinātu Latvijas valdības, Starptautiskā Valūtas fonda un Eiropas Kopienas noslēgtās 

vienošanās – 2009.gada 28.janvāra Saprašanās memorands starp Eiropas Kopienu un Latvijas 

Republiku, tai skaitā 13.jūlija Papildu saprašanās memorands (Saprašanās memorands pirmais 

papildinājums) un 2010.gada 22.februāra Papildu saprašanās memorands (Saprašanās 

memoranda otrais papildinājums) starp Eiropas Savienību un Latvijas Republiku, - (turpmāk 

– Saprašanās memorands) izpildi,  2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu finansējuma 

apguves mērķu izpildi un nodrošinātu plānotās EK atmaksas valsts budžeta ieņēmumos 

2011.gadā, š.g. 8.martā tika apstiprināti atbildīgo iestāžu finanšu apguves mērķi, nosakot, ka 

līdz 2011.gada 31.decembrim atbildīgās iestādes nodrošina maksājumus Eiropas Savienības 

fondu finansējuma saņēmējiem (turpmāk – finansējuma saņēmēji) par Eiropas Savienības 

fondu līdzfinansējuma daļu kopā vismaz 511,5 latu apmērā. 

Šie apguves mērķi korelē ar 2011.gadā pieejamo budžetu (~648 milj. latu) un tas ļauj pārpildīt 

Saprašanās memorandā noteiktās saistības 2011.gadam (detalizētu informāciju skatīt 

pielikumā Nr.2 „Finanšu apguves mērķa un prognožu izpilde līdz 2011.gada 31.martam” un 

grafikā Nr.2).  
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Grafiks Nr.2 „Atbildīgo iestāžu apguves mērķis 2011.gadam salīdzinājumā ar Saprašanās 

Memorandā noteiktām saistībām, 2011.gada 1.ceturkšņa mērķa izpilde; milj. LVL” 

 

Vērtējot apguvi š.g. 1.ceturksnī, secināms, ka lielākā daļa ministriju nav pildījušas savus 

noteiktos plānus, apgūstot tikai 60% no paredzētā maksājumu apjoma finansējuma 

saņēmējiem, Saprašanās memorandā noteiktās saistības 2011.gadam sasniedzot par 18% 

(pielikumā Nr.2 „Finanšu apguves mērķa un prognožu izpilde līdz 2011.gada 31.martam” un 

grafiku Nr.3). 2011.gads tiek plānots, kā viens no aktīvākajiem ES fondu apguves gadiem šajā 

plānošanas periodā un budžetā ES fondiem atvēlētais finansējums 648 miljoni latu ir 

ievērojami lielāks nekā iepriekšējos gados. Turklāt jāņem vērā, ka fiskālo ierobežojumu dēļ 

nākamā turpmākajos gados ES fondu projektu finansēšanai būs nedaudz jāsamazina, tādēļ 

svarīgi ir šī gada budžeta sniegtās iespējas. Šajā kontekstā apguves plāna neizpilde pirmajā 

ceturksnī ir satraucošs faktors.  

Vislabākā izpilde bijusi KF un Eiropas Sociālajā fondā (turpmāk – ESF - 78% un 70% 

attiecīgi. ERAF ietvaros mērķis pildīts tikai 48% apmērā. Sīkāka apguves analīze un mērķu 

neizpildes iemesli sniegti 1.3. sadaļā. „Publisko resursu ieguldījums un sasniegtie rezultāti” 

Grafiks Nr.3 „2011.gada 1.ceturkšņa finanšu apguves mērķa izpilde pa finansējuma 

saņēmēju tipiem; milj. LVL, ES fondu daļa” 
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Lemjot par valsts budžeta bāzes izdevumiem, š.g. 28.martā tika apstiprināti ministriju un citu 

centrālo valsts iestāžu valsts budžeta bāzes izdevumi 2012.- 2014.gadam, pamatojoties uz 

kuriem tiks veikta valsts budžeta izdevumu konsolidācija. Līdz ar to, ES fondu projektu 

īstenošanai 2012.gadā atvēlēti 581,4 milj. latu.  

Lai izvērtētu darbības programmu ieviešanas progresu par 2010.gadu un pārrunātu aktuālos 

problemātiskos jautājumus, š.g. 24.martā notika ES fondu vadošās iestādes un EK 

Nodarbinātības, sociālo lietu un sociālās iekļaušanas ģenerāldirektorāta pārstāvjiem (DG 

EMPL), savukārt 29.-30.martā EK Reģionālās politikas ģenerāldirektorāta (DG REGIO) 

pārstāvju tikšanās, kurā piedalījās arī ES fondu ieviešanā atbildīgās iestādes. 

EK atzinīgi novērtēja Finanšu ministrijas darbu nodrošināt regulāru un savlaicīgu pieejamību 

par ES fondu ieviešanas gaitu un apguves mērķu izpildi. Sanāksmes laikā EK vienojās par 

nepieciešamību sākt gatavoties nākamajam plānošanas periodam, kā arī turpināt aktīvi uzturēt 

sarunas ar EK, iesaistot nepieciešamā līmeņa Latvijas puses pārstāvniecību, lai atrisinātu 

Latvijai svarīgos jautājumus (ES fondu finanšu vadības instrumentu izdevumu attiecināmība, 

atvērtie jautājumi saistībā ar EK auditu revīzijas iestādē, 2004.-2006.gada plānošanas perioda 

Kohēzijas fonda projektos EK ierosinātās finanšu korekcijas). 

EK aicināja rast risinājumus attiecībā uz finansējuma nepietiekamību Labklājības ministrijas 

pārziņā esošo aktivitāšu ietvaros veiktajiem aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem 2012. – 

2013.gadā, sagatavojot finansiāli un saturiski kompleksu risinājumu aktīvo nodarbinātības 

pasākumu veicināšanai. Šādu izsvērtu un kompleksu priekšlikumu virzībai paredzēts iesniegt 

EK  rīcības plānu (road map).  

 

1.3.  Publisko resursu ieguldījums un sasniegtie rezultāti 

1.3.1. Darbības programma „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 

No Eiropas Sociālā fonda (turpmāk ─ ESF) līdzfinansētajām aktivitātēm pārskata periodā 

ieviešana visstraujāk virzījusies nodarbinātības atbalsta jomā, sociālās iekļaušanas aktivitātēs, 

kā arī augstākās izglītības un zinātnes atbalsta jomā, kur pieaudzis gan noslēgto līgumu skaits, 

gan finansējuma saņēmējiem veikto maksājumu apjoms. Dažās vispārējās un profesionālās 

izglītības atbalsta aktivitātēs, progress ir bijis nepietiekams galvenokārt ieilgušo iepirkuma 

procedūru dēļ (skatīt grafiku Nr.4) 
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Grafiks Nr.4 „ES fondu finanšu apguve darbības programmā „Cilvēkresursi un 

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

31.03.2011.” 

 

Galvenās konstatētās problēmas aktivitāšu un projektu ieviešanā ir saistītas ar plānošanas 

nepilnībām (gan projektu īstenotāju, gan administratoru līmenī netiek ievērtēti būtiski ārējie 

faktori, piemēram, klientu pieprasījums pēc pakalpojuma), iepirkumu pārsūdzības, kā arī 

finansējuma saņēmēju iesniegtās projekta dokumentācijas ─ progresa pārskatu, maksājumu 

pieprasījumu prognožu un maksājumu pieprasījumu un to pamatojošo dokumentu 

nepietiekamā kvalitāte un dokumentu iesniegšanas termiņu neievērošana. Atbildīgās iestādes 

un sadarbības iestādes situācijas uzlabošanai intensificē darbu ar finansējuma saņēmējiem, 

sniedzot papildu konsultācijas, skaidrojot projektu ieviešanas nosacījumus, organizējot 

seminārus, t.sk. ar Iepirkumu uzraudzības biroja speciālistu dalību. 

„Augstākā izglītība un zinātne” 

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

veicināšanu zinātniskajai darbībai un cilvēkresursu piesaisti augstākai izglītībai, zinātnei un 

pētniecībai un tās mērķis ir nodrošināt augsti kvalificētu speciālistu sagatavošanu 

tautsaimniecības attīstībai svarīgās nozarēs un nostiprināt cilvēku potenciālu zinātnes un 

pētniecības attīstībai, uzlabojot augstākās izglītības kvalitāti un pieejamību, piesaistot 
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cilvēkresursus augstākai izglītībai, zinātnei un pētniecībai, palielinot studējošo skaitu maģistra 

un doktora studijās un veicinot motivāciju zinātniskajai darbībai.  

Turpinājusies vairāku aktivitāšu ieviešana. Līdz pārskata perioda beigām ESF atbalstu 

maģistrantūras studijām ir saņēmuši 1046 maģistrantūras studenti, t.i. 18% no kopējā (5 776) 

valstī 2009./2010.akadēmiskajā gadā studējošo maģistrantu skaita. Savukārt ESF atbalstu 

doktorantūras studijām ir saņēmuši 1153 doktorantūras studenti, t.i. 54% no kopējā (2 152) 

valstī 2009./2010.akadēmiskajā gadā doktorantūrā studējošo skaita. Piešķirtās stipendijas ļauj 

palielināt valsts budžeta apmaksāto vietu skaitu, un rādītāju ieviešanas progress pamatā atbilst 

pārskata periodā sasniegtajam finanšu progresam. 

„Izglītība un prasmes” 

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

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

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

mūžizglītībā iesaistīto institūciju kapacitāti un uzlabojot sadarbību izglītības politikas 

veidošanā un īstenošanā. 

Prioritātes aktivitātēs atbasltīta profesionālās izglītības pilnveide, pedagogu konkurētspējas 

veicināšana, mūžizglītība. Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšanai 

mērķstipendijas ir piešķirtas 39 702 sākotnējā profesionālajā izglītībā studējošajiem 

jauniešiem, jeb  79% no kopējā profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaita valstī. 

Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos īstenotā 

projekta aktivitātēs iesaistījušies 12 213 pedagogi. Pedagogu apmācībām turpinoties 2011. 

gadā, iznākuma rādītāja vērtība pieaugs. 

Atbalstot Mūžizglītības politikas pamatnostādņu īstenošanu nodarbinātām personām, 

apmācības profesionālās pilnveides programmās uzsākušas 8 709 personas, kas pārsniedz 

plānoto un ir 16,8 % no noteiktā uz 31.12.2013. Plānotā rādītāja iznākumu bija iespējams 

pārsniegt, jo faktiskās vidējās izmaksas uz vienu personu ir mazākas nekā plānots sākotnēji, 

līdz ar to pārskata periodā bija iespēja apmācībās iesaistīt lielāku skaitu bezdarba riskam 

pakļauto personu. 

„Nodarbinātības veicināšana un veselība darbā” 

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

aktīvo nodarbinātības pasākumu un citu instrumentu atbalstu nodrošinot tiem nepieciešamās 

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

veselības stāvokli. Prioritātes mērķis ir veicināt iedzīvotāju sekmīgu iekļaušanos un 

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

veselību. 

Nozīmīgs rādītāju sasniegšanas progress jāatzīmē arī Labklājības ministrijas pārziņā esošajās 

nodarbinātības veicināšanas aktivitātēs, veicot bezdarbnieku un darba meklētāju apmācību un 

vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanu (100 latu stipendiju 

programmu), kurās atbalstīto personu skaits sasniedz 78 738 (219% no 2013.gadam plānotās 

vērtības) un 83 763 (95% no plānotā). 
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Instruments uzņēmējdarbības un pašnodarbinātības veicināšanai 

Ar ESF atbalstu tiek sniegts atbalsts uzņēmējdarbības un pašnodarbinātības veicināšanai – 

programmas „Atbalsts uzņēmējdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai” ietvaros ar 

Hipotēku bankas starpniecību potenciālajiem komersantiem un pašnodarbinātajiem, kā arī 

jaundibinātajiem komersantiem tiek sniegts komplekss atbalsts konsultāciju, apmācību un 

finanšu atbalsta veidā.  

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

finansējums, 2,1 milj. latu valsts budžeta finansējums un 8,7 milj. latu ir Hipotēku bankas 

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

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

fonda darbības nodrošināšanai (skatīt tabulu Nr.1) 

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

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

konsultācijas 1200 potenciālajiem komersantiem, apmācības 900 potenciālajiem 

komersantiem un sniegt finansiālu atbalstu 600 jaunajiem komersantiem. Programma tiek 

īstenota no 21.08.2009. līdz 30.06.2015. 

Līdz 2011.gada 31.martam parakstītas vienošanās par dalību programmā 1,2 tūkst. latu 

apmērā, veikti maksājumi 3,3 milj. latu apjomā; izsniegti 289 aizdevumi un 265 granti. 

Vidējais aizdevuma apjoms ir 14,2 tūkst. latu, kas skaidrojams ar atbalsta programmas 

nosacījumiem – aizdevumiem līdz 17,5 tūkst. latu nav aizdevuma nodrošinājuma prasību, 

turklāt jaunie uzņēmēji, uzsākot uzņēmējdarbību, dod priekšroku nelieliem aizdevumiem, 

tādējādi mazinot risku iespējamās neveiksmes gadījumā. 

 

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

pašnodarbinātības uzsākšanai” ietvaros; LVL” 

 Kopējais 

finansējums 

Apstiprināti 

projekti 

Noslēgti līgumi 

Skaits Kopējais 

finansējums 

Skaits Kopējais 

finansējums 

Aizdevumi 16 480 00 289 4 026 282 

260 

3 115 016 

Granti 4 360 000 265 1 245 982 959 332 

Kopā  20 840 000 554 5 272 264 260 4 074 348 

 

Projekta ietvaros konsultēto un apmācīto personu skaits sasniedzis vai pārsniedzis plānoto 

apjomu un šī rādītāja izpildes progress vērtējams pozitīvi, savukārt izsniegto aizdevumu un 

grantu apjoms uz pārskata perioda beigām atpaliek no plānotā – atbalstīto komersantu skaits 
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sastāda 30,9% no projekta ietvaros plānotā kopējā apjoma. Hipotēku banka ir veikusi 

pasākumus, kas veicinātu programmas finansējuma apguvi, piemēram, lai stimulētu 

mikrouzņēmumu iesaistīšanos atbalsta programmā, aizdevumiem līdz 5 000 latiem vairs 

netiek prasīts uzņēmuma līdzfinansējums, kā arī ir paplašināta grantu saņēmēja mērķa grupa.  

Lai veicinātu potenciālo atbalsta saņēmēju informēšanu, Hipotēku banka organizē publikāciju 

sagatavošanu reģionālajos plašsaziņas līdzekļos, organizē tikšanās ar reģionu plašsaziņas 

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

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

komersantiem, kuru darbības laiks ir 1-3 gadi. 

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

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

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

citām nozarēm.  

Atbalsta saņēmēju sadalījums pa reģioniem ir salīdzinošo vienmērīgs un proporcionāls 

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

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

no potenciālo komersantu puses par programmas piedāvātajām iespējām.  

„Sociālās iekļaušanas veicināšana” 

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

iekļaušanas pasākumus un veicinot iekļaujoša darba tirgus attīstību.  

Progress sociālās iekļaušanas aktivitāšu ieviešanā pārskata periodā saistīts ar pasākuma 

„Darba vieta jaunietim” ieviešanu. Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās 

aprūpes pakalpojumu attīstības aktivitātes 2.kārtas 2.apakškārtas ietvaros noslēgti līgumi par 

kopējo summu 3,4 milj. latu un uzsākta 38 projektu īstenošana, kuros plānots attīstīt sociālās 

rehabilitācijas un institūcijām alternatīvus sociālās aprūpes pakalpojumus plānošanas reģionos 

ar nolūku pilnveidot personu ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenes locekļu, 

bezpajumtnieku un citu sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu sociālās un 

funkcionālās prasmes, lai palielinātu mērķa grupas nodarbinātību un integrāciju sabiedrībā. 

Finansējuma saņēmēji ir sociālo pakalpojumu reģistrā kā sociālās aprūpes vai sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēji reģistrētas privāto tiesību juridiskās personas, kā arī 

pašvaldības, pašvaldību institūcijas un valsts institūcijas.  

„Administratīvās kapacitātes stiprināšana” 

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

stiprināšanu, paaugstinot to efektivitāti un pienesumu valsts ekonomiskai un sociālai 

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

partneru un nevalstisko organizāciju savstarpējo sadarbību labākas, uz sabiedrības vajadzībām 

vērstas politikas veidošanā un ieviešanā, kā arī efektīvas un caurskatāmas publiskās pārvaldes 

veidošanā. 

Salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, pārskata periodā kopumā administratīvās kapacitātes 

atbalsta aktivitāšu ieviešanas progress ir uzlabojies attiecībā uz veiktajiem maksājumiem 
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finansējuma saņēmējiem (maksājumu apjoms pieaudzis par 5,2 %), vienlaikus vairākās 

aktivitātēs progress vērtējams kā nepietiekams. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas pārziņā esošo plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas 

kapacitātes paaugstināšanas aktivitātēs, kuru īstenošana uzsākta 2010. gada decembrī, 

turpinās projektu ieviešana un rādītāju sasniegšana plānojama  2011.gada 2. pusē.  

 

1.3.2. Darbības programma „Uzņēmējdarbība un inovācijas” 

Pārskata periodā sākusies projektu īstenošana, kuru mērķis ir sekmēt starptautiski 

konkurētspējīgas zinātnes attīstību, stiprināt zinātnes un pētniecības potenciāla kapacitāti un 

sniegt atbalstu zinātnes infrastruktūras modernizācijai, veicinot zināšanu pārnesi 

tautsaimniecībā un uz zināšanām balstītas uzņēmējdarbības nostiprināšanos.  

 Pārējās prioritātēs turpinās maksājumu veikšana un finanšu progress ir mazāks, nekā 

sākotnēji tika plānots. Informāciju par finansējuma apguvi skatīt grafikā Nr.5. 

 

Grafiks Nr.5 „ES fondu finanšu apguve darbības programmā „Uzņēmējdarbība un 

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

31.03.2011.” 

 

„Zinātne un inovācijas”  

Prioritāte vērsta uz valsts zinātnes un pētniecības potenciāla nostiprināšanu, starptautiskās 

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



 

FMzino_170511_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 2011.gada 31.martam 

17 

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

veicināšanā, izveidojot zināšanu pārneses infrastruktūru un atbalsta mehānismus.  

Zinātne, pētniecība, attīstība 

Kopumā zinātnes un pētniecības aktivitāšu ieviešana pārskata ceturksnī bijusi atbilstoši 

plānotajam. Notiek aktīva aktivitāšu ieviešana. 

Aktivitātē „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” apstiprināti projekti par gandrīz visu aktivitātē 

pieejamo finansējumu (94,8%). Līdz ar to zinātniskās institūcijas, kuras ir reģistrētas 

zinātnisko institūciju reģistrā, saņems konkrēto pētījumu veikšanai nepieciešamo aprīkojumu. 

Aktivitātes ietvaros apstiprināti projekti 34,0 milj. latu ES fondu finansējuma apmērā. 

Visvairāk apstiprināti projekti farmācijas nozarē, projekti, kuru ietvaros paredzēts ražot 

iekārtas, aparātus un instrumentus, kā arī projekti, kuros tiks veikti  zinātniskie pētījumi 

lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē. 

Š.g. 5.aprīlī apstiprināti Ministru kabineta noteikumi par aktivitātes "Zinātnes infrastruktūras 

attīstība” un nākamajā pārskata ceturksnī gaidāma apakšaktivitātes 2.kārtas izsludināšana. Šīs 

aktivitātes ietvaros tiks izveidota mūsdienīga materiāltehniskā bāze pētniecības aktivitātēm 

valsts nozīmes pētniecības centros, tādējādi sekmējot pētniecības intelektuālā potenciāla 

attīstību, kā arī attīstīta pētniecības infrastruktūru, lai veicinātu komercdarbību pētniecības 

pakalpojumu sektorā un sekmētu zināšanu pārnesi tautsaimniecībā. 

Inovācijas 

Pārskata periodā ir uzsākusies aktivitātes „Kompetences centri” ieviešana. Ir apstiprināti  

projekti par 100% jeb par 37,3 milj. latu kopējā publiskā finansējuma, un ir sākts līgumu 

slēgšanas process. Apstiprināti kompetences centri meža nozarē, farmācijā un ķīmijā, 

elektronikā, optikā, transporta un mašīnbūves nozarē. Izveidoti arī 8 tehnoloģiju pārneses 

kontaktpunkti dažādās Latvijas augstskolās, lai veicinātu zināšanu un tehnoloģiju pārneses 

aktivitātes. Tehnoloģiju pārneses kontaktpunktu galvenie darbības virzieni ir: 

o zinātnisko kompetenču datu bāžu veidošana un uzturēšana; 

o pētniecības darbu rezultātu komercializācijas piedāvājumu sagatavošana; 

o rūpnieciskā īpašuma aizsardzība un attīstība; 

o uzņēmēju un zinātnieku sadarbības semināru, konferenču un/vai kontaktbiržu 

organizēšana; 

o dalība starptautiskajās izstādēs, kontaktbiržās, tiešajās vizītēs, misijās un citos 

pasākumos ar mērķi veicināt pētījumu rezultātu komercializāciju. 

Aktivitātē „Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde”, kura vērsta uz jaunu, nozīmīgi uzlabotu 

produktu vai tehnoloģiju izstrādes atbalstīšanu, tai skaitā, patentēšanu un ieviešanu ražošanā, 

turpinās gan projektu īstenošana, gan projektu iesniegumu izvērtēšana, jo pārskata periodā ir 

noslēgusies otrā projektu iesniegumu atlases kārta apakšaktivitātē „Jaunu produktu un 

tehnoloģiju izstrāde - atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā”. 

Aktivitātes ieviešanas galvenās grūtības saistītas ar finanšu resursu nepietiekamību, 

kredītiestāžu augstajām prasībām, kā arī līgumu grozījumu veikšanu, kas saistīta ar 

http://www.liaa.gov.lv/lv/es_fondi/projektu_istenosana/jaunu_produktu_ieviesana_razos/jpr_2/
http://www.liaa.gov.lv/lv/es_fondi/projektu_istenosana/jaunu_produktu_ieviesana_razos/jpr_2/
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finansējuma saņēmēju ierosinātajām izmaiņām līgumos, kas paredz pieprasījumu pēc 

inovatīvāku un efektīvāku iekārtu un tehnoloģiju iegādes. Pirms grozījumu veikšanas 

līgumos, finansējuma saņēmēji pamato nepieciešamību veikt izmaiņas, pierādot attiecīgo 

iekārtu efektivitāti, kā arī sasniedzamos  rezultātus. Process ir laikietilpīgs, tāpēc aizkavējas 

projektu īstenošanas gaita. 

Aktivitātē „Augstas pievienotās vērtības investīcijas" joprojām pastāv augsts projektu 

ieviešanas risks, kā rezultātā aizkavējas maksājumu veikšana. Latvijas Investīciju un attīstības 

aģentūra realizē stingru un detalizētu projektu ieviešanas procesa, tai skaitā, norādīto iekārtu 

specifikāciju uzraudzību un kontroli. Pārskata periodā veikti maksājumi finansējuma 

saņēmējiem ~250 tūkst. latu apmērā, izpildot 14,5% no atbildīgās iestādes noteiktā 2011.gada 

marta mērķa.  

„Finanšu pieejamība”  

Prioritāte vērsta uz finansējuma pieejamības veicināšanu uzņēmējdarbības attīstībai. Mērķis 

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

riska kapitāla un citu finanšu instrumentu klāstu.  

Komersantiem ir pieejams atbalsts dažādu finanšu instrumentu aktivitāšu ietvaros, kuras 

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

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

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

komersantu konkurētspējas uzlabošanai; 

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

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

kooperatīvo sabiedrību attīstības veicināšanai; 

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

kuras ietvaros tiek sniegtas gan aizdevumu, gan eksporta garantijas; 

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

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

administrē BaltCap Management Latvia un Imprimatur Capital Fund Management. 

Š.g. 18.martā tika organizēta Eiropas Ieguldījuma fonda Projekta Uzraudzības komitejā 

(turpmāk – PSC) kuras laikā, ņemot vērā aizdevumu instrumenta nepietiekamo ieviešanas 

progresu, tika lemts palielināt maksimālo aizdevuma apjomu līdz 6 milj. eiro un pagarināt 

maksimālo aizdevuma termiņu līdz 10 gadiem, kā arī pieteikšanās termiņu pagarināt par 6 

mēnešiem, tādējādi paplašinot potenciālo aizdevumu saņēmēju loku. 

Finansējuma pieejamības nodrošināšanai uzņēmumiem tika izveidoti sekojoši finanšu 

instrumenti ERAF ietvaros: 

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

kapitāla fondos un cita veida finanšu instrumentos” finansējuma pārvaldītājs ir Eiropas 

Investīciju fonds (turpmāk – EIF). Kopējais instrumentu līmenī piesaistītais ES fondu 

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

privātais līdzfinansējums ir 44,6 milj. latu, kā rezultātā maziem un vidējiem komersantiem 
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pieejami kopsummā 108,9 milj. latu aizdevumu un pašu kapitāla investīciju veidā.  (skatīt 

grafiku Nr.6) 

Līdz 2011.gada 31.martam aizdevumu instrumenta ietvaros ir noslēgti trīs līgumi par 

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

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

finansējuma apjomu 1,4 milj. latu, tai skaitā par ES fondu finansējuma apjomu 1,0 milj. 

latu. Kopējais finanšu instrumentu investīciju apjoms jau veikts 2,4 milj. latu apjomā, tai 

skaitā 1,5 milj. latu no ES fonda finansējuma apjoma. 

 

Grafiks Nr.6 „Finanšu apguves progress aktivitātes „Ieguldījumu fonds investīcijām 

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

instrumentos” ietvaros; milj. LVL” 

 

 

2) „Garantijas komersantu konkurētspējas uzlabošanai” finanšu instrumenta ietvaros 

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

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

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

ietvaros vairumā garantiju tiek izsniegtas komersantiem, kuri darbojas ražošanas 

sektorā. Līdz 2011.gada 31.martam ir apstiprināti 775 projekti par 85,8 milj. latu 

kopējā finansējuma un noslēgti 473 līgumi par 67,8 milj. latu kopējā finansējuma. 

b) Eksporta garantijas programma uzsākta 2009.gada 1.jūnijā un tās mērķis ir atbalstīt 

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

nodrošinājumu eksporta darījuma finansējuma saņemšanai. Līdz 2011.gada 31.martam 

ir apstiprināti 77 projekti par 3,5 milj. latu kopējā finansējuma un noslēgti 58 līgumi 

par 2,7 milj. latu kopējā finansējuma.  

Sīkāku informāciju par finansējuma apguvi skatīt tabulā Nr.2. 
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Tabula Nr.2 „Finanšu apguves progress aktivitātes Garantijas komersantu konkurētspējas 

uzlabošanai” ietvaros; LVL” 

 Kopējais 

finansējums 

(ES fondu 

finansējums) 

Apstiprināti projekti 

(ieskaitot finanšu 

starpinst. līdzfin.) 

Noslēgti līgumi (ieskaitot 

finanšu starpinst. 

līdzfin.) 

Skaits Kopējais 

finansējums  

Skaits Kopējais 

finansējums  

Konkurētspējas 

garantijas 
40 544 547 775 85 795 981 473 67 789 981 

Eksporta 

garantijas 
20 000 000 77 3 982 838 58 2 727 198 

 

3) „Aizdevumi komersantu konkurētspējas uzlabošanai” nodrošina aizdevumu 

izsniegšanu komersantiem. Līdz 2011.gada 31.martam ir noslēgti 34 aizdevumu līgumi 

par kopējo ES fondu finansējuma apjomu 24,7 milj. latu (skatīt tabulu Nr.3) 

 

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

uzlabošanai” ietvaros; LVL” 

 ES fondu 

finansējums 

Apstiprināti  

projekti 

Noslēgti līgumi 

Skaits ES fondu 

finansējums 

Skaits ES fondu 

finansējums 

Aizdevumi 38 399 336 51 39 657 866 34 24 711 006 

 

 „Uzņēmējdarbības veicināšana” 

Prioritāte vērsta uz ekonomiskās aktivitātes stimulēšanu un konkurētspējas pieaugumu, 

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

komersantu konkurētspēja gan nacionālā, gan starptautiskā mērogā. Prioritātes ieviešanas 

gaita 2011.gada 1.ceturksnī vērtējama kā apmierinoša. Lai gan atsevišķu aktivitāšu ieviešana 

nenorit tik labi kā plānots, kopumā prioritātē vērojams neliels progress gan apstiprināto 

projektu, gan arī veikto maksājumu finansējuma saņēmējiem ziņā.  

Aktivitātes „Pasākumi motivācijas celšanai inovācijām un uzņēmējdarbības uzsākšanai” 

mērķis ir informēt un iedrošināt pēc iespējas plašāku sabiedrības daļu uzsākt 

uzņēmējdarbību, celt uzņēmējdarbības prestižu sabiedrības acīs, kā arī sekmēt sabiedrības 
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izpratni par inovāciju lomu konkurētspējas veicināšanā, informēt sabiedrību par norisēm 

saistībā ar inovācijām un to potenciālu, tādējādi iedrošinot pēc iespējas plašāku sabiedrības 

un uzņēmēju daļu pievērsties inovatīvu risinājumu izstrādei un pielietošanai. Pārskata 

periodā īstenoti šādi pasākumi aktivitātes ietvaros: 

 2011.gada 1.martā sāka darboties Rīgas Ekonomikas un vadības augstskolas Mentoru 

kluba īstenotā Mentoringa programma, kas turpināsies līdz 2011.gada augusta 

beigām. Tajā savu dalību pieteikuši 40 uzņēmumi, no kuriem 20 ir apstiprināti.  

 Banku augstskola īsteno Mobilo ekspozīciju, kura š.g. 2.ceturksnī tiks demonstrēta 

izbraukumos Latvijas skolās, kas viegli uztveramā veidā popularizē dabas un 

dzīvības zinātnes, interesantus tehnoloģiskos risinājumus, inovācijas būtību un 

daudzpusīgumu. 

Pārskata periodā, salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, aktivitātē “Atbalsts ieguldījumiem mikro, 

maziem un vidējiem komersantiem īpaši atbalstāmajās teritorijās” vērojams noslēgto līgumu 

skaita un apjoma samazinājums. Tas skaidrojams ar to, ka projektos tiek konstatēti 

neatbilstoši veikti izdevumi, kā arī uzņēmējiem trūkst pašu finansējuma. Līgumi tiek lauzti 

pastāvīgi, un aktivitāte netiek ieviesta atbilstoši plānotajam. Pēc aplēsēm ~50% projektos tiek 

veikti līguma grozījumi. Galvenie iemesli, kāpēc tiek veikti līguma grozījumi ir tas, ka 

projektu īstenotāji bieži plāno optimistiskus projektu ieviešanas termiņus, bieži par iemeslu ir 

problēmas ar iekārtu piegādi, vai arī iepriekš plānotās iekārtas plānots nomainīt ar citām, 

analogām, cenu svārstības u.c. Iepriekšminētie iemesli projekta paildzina īstenošanas gaitu un 

mazina finansējuma apgūšanas efektivitāti. 

 Pārskata periodā finansējuma saņēmējiem veikti maksājumi 0,4 milj. latu apmērā no publiskā 

finansējuma. Līdz 2011.gada 1.ceturkšņa beigām atbalstu saņēmuši 12 vidējie un 70 mikro un 

mazie komersanti īpaši atbalstāmajās teritorijās, kas attiecīgi ir 17% un 10% no plānotajiem 

uzraudzības rādītājiem līdz 2013.gadam. 

 

1.3.3. Darbības programma „Infrastruktūra un pakalpojumi” 

2011.gada 1.ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, atsevišķu Satiksmes ministrijas, 

Veselības ministrijas, Kultūras ministrijas un Ekonomikas ministrijas pārziņā esošo aktivitāšu 

progress, darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” ieviešanā ir vērtējams 

pozitīvi. 

Ņemot vērā sezonalitātes ietekmi uz infrastruktūras projektiem, lielāks progress darbības 

programmas ieviešanā sagaidāms 2011.gada 2. un 3.ceturksnī. Galvenie projektu ieviešanu 

kavējošie faktori ir iepirkumu problēmas (sūdzības, iepirkumu beigšanās bez rezultātiem, 

problēmas  iepirkumu procedūras norisē), sadārdzinājumi (detalizētāka informācija sadaļā par 

„Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana” ieviešanas progresu), ņemot vērā 

tendences autoceļu būvniecības tirgū un ūdenssaimniecības sektorā, problēmas būvdarbu 

izpildē (skatīt grafiku Nr.7). 
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Grafiks Nr.7 „ES fondu finanšu apguve darbības programmā „Infrastruktūra un 

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

31.12.2010.” 

 

 „Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai” 

Prioritāte vērsta uz mūsdienīgas un augstas kvalitātes pakalpojumu nodrošināšanu izglītības, 

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

un aprīkojuma uzlabošanai.  

Prioritātes ietvaros pārskata periodā nav vērojams būtisks progress. Izņēmums ir veselības 

aprūpes joma, kurā aktivitātē, kas saistīta ar ģimenes ārstu tīkla attīstību, 1.ceturksnī 

apstiprināti projekti par 84,4% no aktivitātei pieejamā finansējuma. 

Apstiprināto projektu un noslēgto līgumu ziņā 2011.gada 1.ceturksnī nav vērojams būtisks 

progress, jo aktivitātēs, kurās vēl nav noslēgti līgumi par visu aktivitātei pieejamo 
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finansējumu, nākamo kārtu konkursu izsludināšana un projektu vērtēšana ir uzsākta pārskata 

periodā vai plānota š.g. otrajā ceturksnī. 

Izglītības jomā turpinājusies projektu ieviešana- remontdarbi izglītības iestādēs, iepirkumu 

veikšana un iepirkumu līgumu slēgšana.  

2011.gada 1.ceturksnī nav sasniegta noteiktā finanšu mērķa profila izpilde, neskatoties uz to, 

ka iestādes izdevumus pa mēnešiem plānoja ļoti piesardzīgi un nenoteica pārlieku lielus 

izpildes mērķus.  

Projektu īstenošana, tai skaitā finansējuma apgūšana un rezultātu sasniegšana, daudzās 

aktivitātēs joprojām kavējas projektu ietvaros veikto iepirkumu problēmu dēļ. Ir saņemtas 

jaunas sūdzības par izsludinātajiem, uzsāktajiem iepirkumiem, kā arī kavējas iepirkumu 

ietvaros paredzēto nodevumu veikšana. Vairākos gadījumos izsludinātie konkursi noslēgušies 

bez rezultātiem, jo nav pieteicis neviens pretendents un ir nācies konkursu izsludināt atkārtoti.  

Savukārt, aktivitātē, kas saistīta ar mācību aprīkojuma modernizāciju un infrastruktūras 

uzlabošanu profesionālās izglītības programmu ietvaros, konstatēti neatbilstoši veiktie 

izdevumi gandrīz 1 milj. latu apmērā. Aktivitātē, kuras ietvaros tiek modernizēti un 

labiekārtoti dabaszinātņu kabineti skolās visā Latvijā, izdevumu neizpilde radusies, nespējot 

apstrādāt visus iesniegtos maksājumu pieprasījumus. 

Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA), lai mazinātu konstatēto trūkumu un 

neatbilstoši veikto izdevumu apjomu aktivitātē, kas saistīta ar mācību aprīkojuma 

modernizāciju un infrastruktūras uzlabošanu profesionālās mācību iestādēs, savā tīmekļa 

vietnē publicējusi informāciju par biežāk pieļautajām kļūdām projektos, tādejādi turpinot 

darbu ar finansējuma saņēmējiem vienotas izpratnes un kvalitatīvākas fondu apguves 

veicināšanai, papildus jau izstrādātajai e - rokasgrāmatu ES fondu projektu pieteicējiem un 

īstenotājiem. 

Pasākuma „Veselības aprūpes infrastruktūra” ietvaros turpinājusies visu uzsākto projektu 

īstenošana, taču pārskata periodā nebija veikto maksājumu finansējuma saņēmējiem apjoms 

nav liels. Kā iepriekš minēts, pārskata periodā pasākuma ietvaros vislielākais progress bija 

vērojams projektu apstiprināšanā aktivitātē, kas vērsta uz ģimenes ārstu tīkla attīstību 

(apstiprināti projekti par 84,4% no aktivitātei pieejamā finansējuma). Attiecībā uz 

noteiktajiem rādītājiem veselības infrastruktūras jomā, var minēt, ka saskaņā ar iedzīvotāju 

skaita samazināšanos un Veselības ministrijas politiku ģimenes ārstu prakšu paplašināšanā 

noteikts jauns mērķis - 1400 pacienti uz vienu primārās veselības aprūpes ārstu praksi (līdz 

šim noteikta plānotā vērtība 2013.gadam jau tagad izpildīta par 362% un neatbilst pašreizējai 

situācijai iepriekšējo faktoru dēļ).  

Nodarbinātības un sociālo pakalpojumu infrastruktūras aktivitāšu ietvaros jau līdz 

pārskata perioda sākumam līgumi noslēgti gandrīz par visu finansējumu (98%), savukārt 

maksājumi finansējuma saņēmējiem veikti par 71,6%. Pabeigto projektu rezultātā ir atbalstīti 

3 profesionālās rehabilitācijas centri un izveidota daļa (vēl tiek īstenots viens projekts) no 

plānotā informācijas punktu skaita, kur var iepazīties ar informāciju par darba tirgus 

institūciju sniegtajiem pakalpojumiem. Savukārt, aktivitātē, kas vērsta uz pirmsskolas 

izglītības iestāžu infrastruktūras attīstību nacionālās un reģionālas nozīmes attīstības centros, 
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2011.gada 1.ceturksnī tika pabeigti divi projekti: „Daugavpils 24.pirmsskolas izglītības 

iestādes infrastruktūras attīstība” un „Krāslavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde 

"Pīlādzītis" infrastruktūras attīstība”. Līdz ar to, līdz pārskata perioda beigām tika renovētas 

vai labiekārtotas 24 pirmsskolas izglītības iestādes, kas par 200% pārsniedz 2013.gada mērķi, 

kā arī paplašinātas vai uzceltas 12 pirmsskolas izglītības iestādes jeb 63% no 2013.gada 

mērķa. Mērķa pārsniegšana bija iespējama projektu izdevumu samazināšanas dēļ un par 

pieejamo finansējumu bija iespējams īstenot vairāk projektu nekā sākotnēji bija plānots. 

Pārskata periodā tika atbalstīti četri alternatīvās aprūpes centri Skrundas, Salacgrīvas Tukuma 

un Ozolnieku novadā. 

„Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana” 

Prioritāte vērsta uz dažādu valsts teritorijas daļu sasniedzamību un pakalpojumu pieejamību 

iedzīvotājiem, to panākot ar informācijas komunikācijas tehnoloģiju attīstību, elektroniskās 

pārvaldes ieviešanu un reģionālās nozīmes transporta savienojumu uzlabošanu.  

Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” ietvaros vislielākais progress 

2011.gada 1.ceturksnī projektu apstiprināšanā un līgumu slēgšanā ir bijis tieši šajā prioritātē. 

Informāciju par apstiprināto projektu, noslēgto līgumu un izmaksāto finansējuma progresu 

skatīt ziņojuma 1.pielikumā.  

Vislielākais apstiprināto projektu progress 2011.gada ceturksnī ir bijis aktivitātēs, kas vērstas 

uz publiskā transporta attīstību ārpus Rīgas, satiksmes drošības uzlabojumiem Rīgā un 

apdzīvotās vietās ārpus Rīgas, kā arī publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu un 

informācijas sistēmu attīstību. Lielākā daļa, tas ir, 86% no prioritātē izmaksātā finansējuma 

izmaksāta aktivitāšu „Publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu un informācijas sistēmu 

attīstība” un „Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās un Rīgā” ietvaros.  

Kā galveno aktivitāšu projektu ieviešanas kavējošos faktorus var minēt iepirkumu problēmas, 

tai skaitā, pārsūdzības, problēmas ar iepirkuma dokumentāciju u.c. 

Aktivitātē, kuras ietvaros tiek sakārtoti valsts 1.šķiras autoceļu maršruti, pašlaik nevar apgūt 

finansējumu pilnībā, jo finansējums ir sadalīts pa reģionālajām kvotām, kas ierobežo projektu 

atlasi. Pēc iepirkuma procedūru pabeigšanas apstiprināto projektu ietvaros tiks noteikts 

ietaupījums, kas būs radies katrā attiecīgajā reģionā, un, ņemot vērā atlikušo finansējumu, 

kurš iepriekšējā atlases kārtā nav apgūts, tiks izsludināta nākamā projektu iesniegumu atlases 

kārta.  

Attiecībā uz rādītājiem prioritātē „Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana” var 

minēt, ka iepriekš minēto iemeslu dēļ un būvdarbu sezonalitātes dēļ noasfaltēto valsts 1.šķiras 

autoceļu kopgarums ir 20,8 km, kas ir tikai 21% no 2009.gada mērķa un 6% no 2013.gada 

mērķa, taču atbilstoši apstiprinātajiem projektiem līdz ieviešanas perioda beigām rādītājs tiks 

sasniegts.  

Savukārt rekonstruēto tranzītielu kopgarums ir 0,49 km jeb 3% no 2013.gada mērķa 

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

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

apstiprinātie projekti tiks realizēti atbilstoši apstiprinātajiem projektu iesniegumiem, rādītājs 

tiks pilnībā sasniegts. 
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Ņemot vērā, ka radītājs autoceļu projektos par sasniegtu tiek uzskatīts tikai pēc pilnīgas 

projekta pabeigšanas un to, ka visos apstiprinātajos projektos šobrīd norit intensīvs darbs, 

rādītāji prioritātes ietvaros būs sasniegti pēc projektu īstenošanas, kad arī varēs izvērtēt kopējo 

ES fondu ietekmi uz transporta nozari un ekonomisko labumu, ko ES fondi snieguši. Taču jau 

tagad viennozīmīgi var minēt, ka aktivitāšu ieviešana pieejamības un transporta sistēmas 

attīstības ietvaros uzlabojusi ceļu kvalitāti un satiksmes drošību, sniedzot pozitīvu ietekmi uz 

visiem satiksmē iesaistītajiem dalībniekiem, kas ir ļoti būtiski.  

Bez prioritātes ietvaros īstenojamajiem autoceļu projektiem būtiska nozīme transporta nozarē 

ir īstenotajiem mazo ostu infrastruktūras uzlabošanas darbiem. Pabeigtā Mērsraga ostas 

infrastruktūras uzlabošana un šogad pabeigt plānotā Skultes ostas infrastruktūras uzlabošana 

pozitīvi ietekmē starptautisko kravu pārvadājumu attīstību, tādējādi nodrošinot ostu izaugsmi 

un veicinot reģionu attīstību. 

Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju nozares projektos 1.ceturksnī nav vērojams 

būtisks progress.  

Pirmie sasniegtie rezultāti aktivitātē, kas saistīta ar informācijas sistēmu un elektronisko 

pakalpojumu izveidi, plānoti šā gada otrajā pusgadā, kad noslēgsies vairāku projektu 

īstenošana. 

Joprojām informācijas un komunikāciju tehnoloģiju nozares projektu īstenošanu apgrūtina 

iepirkumu problēmas: kavējas nodevumu veikšana, iepirkumu beigšanās bez rezultātiem, 

sūdzību saņemšanu par iepirkuma rezultātiem. 

Piemēram, pārskata periodā uz izglītības iestāžu informatizāciju vērstajā aktivitātē saskaņā ar 

Iepirkumu uzraudzības biroja atzinumu par veikto centralizēto iepirkumu par datoru u.c. 

tehnikas iegādi 745 izglītības iestādēm būs nepieciešams izsludināt iepirkumu no jauna, 

precizējot prasības pretendentiem. 

Ņemot vērā iepirkumu problēmas, kā arī gūto ietaupījumu rezultātā, atsevišķos projektos 

netiek izpildīts arī kopējais maksājumu finansējuma saņēmējiem veikšanas plāns.  

 „Eiropas nozīmes transporta tīklu attīstība un ilgtspējīga transporta veicināšana” 

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

pilnveidojot transporta infrastruktūru, kā arī veicinot videi draudzīgas transporta sistēmu 

attīstību.  

Darbības programmas ietvaros šī ir viena no prioritātēm, kur jau iepriekšējos pārskata 

periodos līgumi par projektu īstenošanu noslēgti par 96% no pasākumam pieejamā 

finansējuma. Informāciju par apstiprināto projektu, noslēgto līgumu un izmaksāto 

finansējuma progresu skatīt ziņojuma 1.pielikumā. 

2011.gada 1.ceturksnī lielākie maksājumi ir veikti aktivitātē „TEN-T autoceļu tīkla 

uzlabojumi”, izmaksājot 79% no visa prioritātē izmaksātā finansējuma.  

Galvenās problēmas prioritātes projektu īstenošanā saistītas ar iepirkuma problēmām, tai 

skaitā iepirkuma procedūras ieilgšanu, ņemot vērā, ka iepirkumi ir tehniski sarežģīti un par 

lielu finansējuma apjomu. Vienlaikus izsludināto iepirkumu ietvaros 2011.gadā tika 

konstatēts būvniecības izmaksu kāpums salīdzinājumā ar sākotnēji plānotajām izmaksām 
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autoceļu segas rekonstrukcijas projektos, līdz ar to iepirkuma līgumi netika noslēgti. Izvērtējot 

neuzsākto projektu īstenošanas laika grafiku un apstiprināto finansējumu, kā risinājumu 

situācijai finansējuma saņēmējs izvēlējās atcelt šo projektu īstenošanu. Tā vietā tika 

izsludināta jaunu projektu iesniegumu atlases kārta par neīstenoto projektu finansējumu. 

Iemesls tam ir apstāklis, ka finansējuma saņēmējs ir valsts budžeta iestāde, kura papildu 

nepieciešamo finansējumu projektu īstenošanai nevar gūt nekur citur kā vien no valsts 

budžeta. Projektos, kurus īsteno citi finansējuma saņēmēji, sadārdzinājumus (ja tādi radīsies) 

saskaņā ar valdības lēmumiem būs jāsedz finansējuma saņēmējiem 

Attiecībā uz prioritātes ietvaros noteiktajiem rādītājiem ir jāatzīmē, ka izbūvētais un 

rekonstruētais TEN autoceļa kopgarums ir 23,5 km, līdz ar to 2009.gadam noteiktais mērķis 

jau ir sasniegts, bet 2013.gada mērķis izpildīts par 42%. Līdz ar to secināms, ka kopumā 

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

rezultātā ir veiktas vairākas projektu iesniegumu atlases kārtas. Turklāt, ja projekti tiks 

īstenoti atbilstoši apstiprinātajiem projektu iesniegumiem, rādītājs tiks ievērojami pārsniegts. 

Kopumā skatoties, prioritātes īstenošanā sasniegtais progress ir vērtējams pozitīvi – tika 

turpināta projektu ieviešana, kopumā noslēgto līgumu apjoms sasniegts par 96% no pieejamā 

finansējuma. Ņemot vērā, ka 55,4% no prioritātes finansējuma ir lielie projekti, tad prioritātes 

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

informācijas sniegts šī ziņojuma 1.3.5.sadaļā „Lielo projektu īstenošana”. 

 „Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskai aktivitātei nodrošināšana” 

ERAF līdzfinansēta prioritāte vērsta uz nepieciešamo priekšnosacījumu veidošanu 

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

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

saglabāšanā, tūrisma produktu attīstībā.  

Ņemot vērā, ka pārskata periodā turpinājusies jaunu projektu iesniegumu atlase, 1.ceturksnī 

nav bijis progress projektu apstiprināšanā un līgumu slēgšanā. Izsludināto projektu 

iesniegumu atlašu rezultātā: 

 Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 

2000 4.projektu atlases kārtā iesniegti 64 projektu iesniegumi.  

 Hidrotehnisko būvju rekonstrukcijas plūdu draudu risku novēršanai un samazināšanai 

ietvaros 1.projektu atlases kārtas 2.uzsaukuma rezultātā iesniegts 1 iesniegums. 

 Savukārt bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas ex situ infrastruktūras izveides  

1.projektu atlases kārtas 2.uzsaukumā nav iesniegts neviens iesniegums, kā rezultātā 

aktivitāšu īstenošana tiek kavēta. Lai nodrošinātu atbilstošas dokumentācijas 

sagatavošanu un attiecīgā projekta aktivitātes ietvaros apstiprināšanu, 2011.gada 

10.janvārī parakstīts līgums par tehniskā projekta specifikāciju sagatavošanu un tehniskā 

projekta un atbalsta dokumentācijas izstrādi valsts aģentūras „Nacionālais botāniskais 

dārzs” iekļaušanai 2007.gada līdz 2013.gada finanšu plānošanas perioda aktivitātē 

„Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas ex situ un vides izglītības infrastruktūras 

izveide”. Tiek plānots, ka līguma izpildes rezultātā tiks sagatavota tehniskā 

dokumentācija, plānotais līguma izpildes termiņš ir 2011.gada jūlijs. Attiecīgi nākamā 

http://www.vidm.gov.lv/lat/finansu_instrumenti/kohez/?doc=9282
http://www.vidm.gov.lv/lat/finansu_instrumenti/kohez/?doc=9282
http://www.vidm.gov.lv/lat/finansu_instrumenti/kohez/?doc=9905
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atlases kārta šīs aktivitātes ietvaros tiek plānota 2011.gada otrajā pusgadā (projektu 

iesniegumu pieņemšanas pabeigšanas termiņš).  

2011.gada 1.ceturksnī progress maksājumu veikšanā finansējuma saņēmējiem pārsvarā 

saistīts ar ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu 

līdz 2000 aktivitātes īstenošanu. Jāatzīmē, ka arī šīs prioritātes projektu īstenošanu ietekmē 

sezonalitāte, līdz ar to gada sākumā netiek plānoti lieli maksājumi. Vienlaikus  jāatzīmē, kā 

galvenos projektu ieviešanu kavējošais faktors ir problēmas  iepirkumu procedūras norisē, 

sūdzības. 

Mājokļu energoefektivitātes uzlabošanas jomā ar ERAF palīdzību 2011.gada 1.ceturksnī tika 

pabeigta 9 daudzdzīvokļu māju un 1 sociālās mājas energoefektivitātes uzlabošana, kā arī 

apstiprināti vēl 36 projekti un noslēgti 40 līgumi par energoefektivitātes uzlabošanu 

daudzdzīvokļu mājās. Līdz ar to līdz 2011.gada 1.ceturkšņa beigām 23 daudzdzīvokļu mājās 

un 10 sociālajās mājās ir pabeigta energoefektivitātes uzlabošana, noslēgts vēl 131 līgums par 

daudzdzīvokļu māju un 50 līgumi par sociālo māju energoefektivitātes uzlabošanu, kā arī 

apstiprināts 41 projektu iesniegums par daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanu. 

Pasākuma „Kultūrvides sociālekonomiskā ietekme” ietvaros vislielākais progress 2011.gada 

1.ceturksnī projektu apstiprināšanā, līgumu slēgšanā un izmaksātā finansējuma apjomā ir bijis 

aktivitātē „Sociālekonomiski nozīmīgu kultūras mantojuma objektu atjaunošana”. Kopumā 

pasākumā apstiprināti projekti par 24 milj. latu jeb 94,8% no pasākumam pieejamā 

finansējuma, kas ir pozitīvi vērtējams. Kā galveno aktivitāšu projektu ieviešanas kavējošos 

faktorus var minēt iepirkumu problēmas, tai skaitā pārkāpumi būvdarbu iepirkuma nolikumā, 

sūdzības par iepirkuma procedūras rezultātu. Kultūras ministrijas pārziņā esošajās aktivitātēs 

gan iznākuma, gan rezultāta rādītāji pagaidām nav sasniegti, jo projekti ir uzsākšanas stadijā. 

„Vides infrastruktūras un videi draudzīgas enerģētikas veicināšana” 

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

dabas aizsardzības infrastruktūru, kā arī paaugstina energoefektivitāti un atjaunojamo 

energoresursu izmantošanu centralizētās siltumapgādes pakalpojumos. Prioritāte tiek īstenota, 

investējot vides, enerģijas ražošanas un apgādes infrastruktūrā.  

2011.gada 1.ceturksnī prioritātes ietvaros progress projektu apstiprināšanā galvenokārt 

sasniegts uz aktivitāšu „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes 

paaugstināšanai” un „Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība” rēķina, 

savukārt noslēgto līgumu summa palielinājusies sakarā ar projektu uzsākšanu reģionālo 

atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstības  un vides monitoringa un kontroles sistēmas 

attīstības. Lielākie maksājumi finansējumu saņēmējiem tika veikti aktivitātēs, kas vērstas uz 

ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstību aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 

2000 un reģionālo atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstību. Jāatzīmē, ka 2010.gada 

beigās vides infrastruktūras un ūdensapgādes projektiem tika piešķirti avansi, līdz ar to 

2011.gada sākumā maksājumi finansējuma saņēmējiem nebija lielā apjomā. Maksājumu 

apjoms varētu būt lielāks, taču par dažiem pabeigtajiem projektiem tika iesniegti nekvalitatīvi 

pārskati (piemēram, ūdenssaimniecības infrastruktūras aktivitātē apturēto noslēguma 

maksājumu summa ir 1,2 milj. latu). 
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Attiecībā uz jaunām projektu iesniegumu atlasēm, jāatzīmē, ka  ūdenssaimniecības 

infrastruktūras attīstības aglomerācijas ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000 ietvaros 

aktivitātē tika iesniegti 6 projektu iesniegumi, kas pašlaik tiek vērtēti. 

Aktivitātē, kas ir vērsta uz centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanu, 

pārsaka periodā tika pabeigts viens projekts Tukumā un apstiprināti 26 projekti. 

Kā galvenos projektu ieviešanu kavējošos faktorus var minēt problēmas iepirkumu procedūras 

norisē un būvdarbu izpildē, atsevišķos gadījumos arī būvdarbu pārtraukšana/ neveikšana. 

Turklāt 2011.gada 1.ceturksnī iepirkumos ir parādījusies tendence, ka piedāvātās cenas par 

veicamajiem darbiem pārsniedz plānoto apjomu līdz pat 60%, līdz ar to iepirkumi tika izbeigti 

bez rezultāta un tiek izsludināti jauni iepirkumi, pārskatot prasības un specifikācijas.  

„Policentriska attīstība” 

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

pilsētreģionu konkurētspējas, pieejamības un pievilcības faktoru attīstībai saskaņā ar 

integrētām pašvaldību attīstības programmām. Pārskata periodā prioritātē progress nav 

būtisks, jo projekti tika apstiprināti un līgumi par projektu īstenošanu tika noslēgti 

iepriekšējos periodos. 2011.gada I. ceturksnī notika projektu īstenošana, kuru rezultātā tiek 

veikta Latvijas pilsētu ielu rekonstrukcija un infrastruktūras uzlabošana, kultūrizglītības 

centru ēku izveide vai rekonstrukcija un aprīkojuma iegāde, bibliotēku un muzeju 

rekonstrukcija u.c. 

Prioritātes ietvaros progress ir vērojams aktivitātē „Nacionālas un reģionālas nozīmes 

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

periodā tika pabeigti divi projekti: „Ražošanas un biroja telpu izbūve Valmieras Biznesa un 

Inovāciju inkubatora darbības nodrošināšanai” un „Transporta infrastruktūras sakārtošana 

Jelgavas pilsētas centra un apkārtējo teritoriju sasniedzamības uzlabošanai”. Savukārt vēl tiek 

turpināta 47 projektu īstenošana.   

Jāatzīmē, ka prioritātes ietvaros jau līdz 2010.gada beigām ir noslēgti līgumi par lielāko daļu 

no pieejamā publiskā finansējuma (73,1%), savukārt 1.ceturkšņa laikā projektu izmaksu 

samazināšanās dēļ apstiprināto projektu un noslēgto līgumu summa samazinājusies par 0,2% 

no prioritātei pieejamā publiskā finansējuma. Ņemot vērā, ka jau iepriekšēja gada beigās 

finansējuma saņēmējiem tika izmaksāti avansi, 1.ceturksnī progress maksājumu veikšanā ir 

tikai 1% no prioritātei pieejamā publiskā finansējuma.  

2011.gada I. ceturksnī tika veikti maksājumi par ERAF finansējumu 1,9 milj. latu apmērā, 

līdz ar to finanšu apguves mērķis tika izpildīts par 55%. Galvenie projektu īstenošanu 

kavējošie faktori ir plānotā projekta ieviešanas laika grafika neizpilde, jo bieži tiek iesniegtas 

sūdzības par būvniecības iepirkumiem. Vienlaikus jāatzīmē, ka arī šīs prioritātes projektu 

ieviešanu ietekmē sezonalitāte, līdz ar to lielākas progress sagaidāms turpmākajos mēnešos. 

 

1.3.4. Lielo projektu īstenošana 

Finanšu ministrija EK ir nosūtījusi visus 7 plānotos projektu iesniegumus un uz šo brīdi EK ir 

apstiprinājusi 5 lielos projektus – „Otrā sliežu ceļa būvniecība Skrīveri-Krustpils (Rīga – 

http://www.vidm.gov.lv/lat/finansu_instrumenti/kohez/?doc=6400
http://www.vidm.gov.lv/lat/finansu_instrumenti/kohez/?doc=6400
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Krustpils iecirknis)”, „Autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži) – Koknese būvniecība”, „Autoceļa 

E22 posma Ludza-Terehova būvniecība”, „Rīgas piepilsētas dzelzceļa pasažieru pārvadājumu 

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

vietu „Inčukalna sērskābā gudrona dīķa” sanācijas darbi”.  

2011.gada 1.ceturksnī satiksmes nozares lielo projektu ietvaros finansējuma saņēmējiem ir 

veikti maksājumi 5,4 milj. latu apmērā, kas ir 50,5% no KF 2011.gadā I ceturksnī plānotā 

apgūstamā finansējuma 10,7 milj. latu. Kavējumi mērķa apguvē ir saistīti ar projekta 

„Infrastruktūras attīstība lidostā „Rīga”” ietvaros projektēšanas līguma noslēgšanas 

aizkavēšanos. Projektēšanas līgums tika noslēgts 2011.gada 25.februārī un aprīlī tiks iesniegts 

pirmā maksājuma pieprasījums. Savukārt projektos „Autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži) – 

Koknese būvniecība”, „Autoceļa E22 posma Ludza-Terehova būvniecība” plānoto līdzekļu 

apguvi  kavēja juridiskās problēmas saistībā ar būvniecībai nepieciešamo zemju iegādi un ir 

nepieciešams veikt to piespiedu atsavināšanu, iesniegtās sūdzības iepirkuma procedūras laikā, 

ģeoloģiskās īpatnības, ko konstatēja būvdarbus uzsākot, kā rezultātā uzņēmēji nebija laicīgi 

iesnieguši rēķinus apmaksai. Finansējumu plānots apgūt 2011.gada 2., 3. ceturksnī. 

Vides nozares lielajam projektam 2011.gada 1.ceturksnī maksājumus veikt nav plānots, taču 

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

apgūstamo finansējumu skatīt ES fondu mājas lapā www.esfondi.lv. 

Visos 7 lielajos projektos ir izsludinātas plānotās būvdarbu un būvdarbu uzraudzības 

iepirkumu procedūras. Lielo projektu ietvaros iepirkumu līgumu slēgšana notiek jau no 

2007.gada un lielākā daļa no paredzētajiem līgumiem līdz 2010.gada beigām ir jau noslēgti. 

Dažu iepirkumu līgumu slēgšana turpinās arī 2011.gadā. Jāpiebilst, ka iepirkumu procedūru 

laikā pasūtītāji saskaras ar vairākām problēmām, kas aizkavē līgumu noslēgšanu. Piemēram, 

projekta „Rīgas piepilsētas dzelzceļa pasažieru pārvadājumu sistēmas modernizācija un 

dīzeļvilcienu ritošā sastāva atjaunošana” iepirkumā ir saņemtas vairākas sūdzības no 

pretendentiem par nekorektu iepirkumu dokumentācijas sagatavošanu, savukārt projektā 

„Infrastruktūras attīstība lidostā „Rīga” projektēšanas darbu līguma slēgšanu aizkavēja 

uzvarētāja organizācijā veiktās iekšējās administratīvās reformas.   

Savukārt projektos „Autoceļa E 22 posma Ludza – Terehova būvniecība” un „Autoceļa E 22 

posma Rīga (Tīnūži) – Koknese būvniecība” ir noslēgti visi plānotie būvdarbu līgumi, līdz ar 

to norisinās fiziskie būvniecības darbi projektu īstenošanas vietās. Šo divu projektu ietvaros 

atsevišķu ceļu posmu rekonstrukcija ir pabeigta, kā rezultātā jau ir izbūvēti/rekonstruēti 29,4 

km asfaltētie ceļi.  

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

plānotais ES fondu (KF un ERAF) līdzfinansējums ir 385,2 milj. latu. Līdz 2011.gada 

31.martam lielo projektu ietvaros ir veikti attiecināmie izdevumi (avansa un starpposma 

maksājumi) par kopējo summu 103,9 milj. latu apmērā jeb 18,75% no kopējām 

attiecināmajām izmaksām. 

2011.gada 1.ceturksnī kļuva aktuāls jautājums par projekta „Infrastruktūras attīstība Krievu 

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

īstenošanas iespējām. Ņemot vērā, ka EK vēl joprojām nav apstiprinājusi komercdarbības 

atbalsta nosacījumus, Rīgas brīvostas pārvalde nevar noslēgt līgumus ar stividoru 
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kompānijām par to darbības pārcelšanu uz Krievu salu pēc projekta pabeigšanas, līdz ar to 

pašreiz faktiskā projekta uzsākšana nevar notikt. Sīkāku situācijas izklāstu par ar projekta 

īstenošanu saistītajiem riskiem skatīt Satiksmes ministrijas sagatavotajā informatīvajā 

ziņojumā „Par informāciju par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 

papildinājuma 3.3.1.3. aktivitātes „Lielo ostu infrastruktūras attīstība „Jūras maģistrāļu” 

ietvaros” lielā projekta „Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no 

pilsētas centra” īstenošanu”. 

 

1.3.5. Tehniskās palīdzības aktivitāšu īstenošana 

Saskaņā ar Likumu par valsts budžetu 2011.gadam ES fondu tehniskās palīdzības projektiem 

plānotais finansējums ir 16,7 milj.
1
 lati. Kopējās atmaksas valsts pamatbudžetā par 

izdevumiem, kas veikti laika posmā no 2008.gada 1.janvāra līdz 2011.gada 31.martam ir 19,4 

milj. latu apmērā, kas ir 42,11% no kopējā 1.kārtas ES fondu tehniskās palīdzības projektiem 

apstiprinātā finansējuma. Neatbilstoši veiktās izmaksas visu ES fondu tehniskās palīdzības 

projektu ietvaros laika posmā no 2008.gada 1.janvāra līdz 2011.gada 31.martam ir 210 100,31 

lats.  

Kopējā 2011.gada 1.ceturkšņa maksājumu mērķa izpilde ES fondu tehniskās palīdzības 

prioritāšu ietvaros ir vērtējama kā apmierinoša, jo sasniedz 87,2% no plānotā. Prioritāšu 

līmenī visliktākie rezultāti ir vērojami 3.8.prioritātē, kas tiek finansēta no KF (skatīt tabulu 

Nr.4). 

 

Tabula Nr.4 „Kopējā 2011.gada 1.ceturkšņa maksājumu mērķa izpilde ES fondu tehniskās 

palīdzības prioritāšu ietvaros”  

Prioritāte Mērķis  Izpilde  % no mērķa 

1.6. 518 763 505 603 97,5% 

2.4. 534 334 450 843 84,4% 

3.7. 1 334 332 1 190 273 89,2% 

3.8. 237 335 141 843 59,8% 

KOPĀ 2 624 764 2 288 563 87,2% 

 

Vislielākie izdevumi ES fondu tehniskās palīdzības projektu ietvaros ir bijuši tādās izdevumu 

pozīcijās kā „ierēdņu un darbinieku atlīdzība” (t.sk. piemaksas un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas), kas ir aptuveni 70% no kopējā finansējuma izlietojuma 

un  „pakalpojumi”, kas ir aptuveni 15% no kopējā finansējuma izlietojuma. Pārējās izdevumu 

                                                 
1
 Saskaņā ar 2011.gadā veikto valsts budžeta finansējuma pārdali 180 000 latu apmērā IUB projekta īstenošanai. 



 

FMzino_170511_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 2011.gada 31.martam 

31 

pozīcijās „pamatkapitāla veidošana”, „informācija un publicitāte” (publicitāte plašsaziņas 

līdzekļos, reprezentācijas materiāli, izdoti bukleti u.c. informācijas nesēji, organizēti semināri 

un konferences), „komandējumi un dienesta braucieni” „telpu noma”, „izvērtējumi un 

pētījumi” (dažāda veida izvērtējumi un pētījumi, kas saistīti ar ES fondu ieviešanu Latvijā), kā 

arī citi izdevumi (krājumi, materiāli, energoresursi, preces un inventārs, ko neuzskaita 

ekonomiskās klasifikācijas kodā 5000, ES fondu vadības informācijas sistēmas attīstība un 

sasaiste ar citām informācijas sistēmām, dalība citu institūciju organizētajos semināros, 

apmācībās, konferencēs) veiktie izdevumi ir sadalījušies vienmērīgi robežās 2% - 4% no 

kopējā finansējuma izlietojuma. 

Līdz 2011. gada 31. martam ES fondu tehniskās palīdzības finansējuma izpilde valsts budžetā 

bija 1,84 milj. latu jeb 11% no 2011.gada valsts budžeta plāna.  

Saskaņā ar veiktajiem grozījumiem Ministru kabineta noteikumos
2
 (MK 22.03.2011. sēdes 

protokols Nr.18 37.§) Labklājības ministrijai tika palielināts maksimāli pieejamais 

finansējuma apjoms par 28 836 latiem, kā arī tika veiktas citas izmaiņas attiecināmo izmaksu 

nosacījumos (turpmāk sakaru tehniskas – mobilā telefona iegādes izmaksas ir attiecināmas no 

ES fondu tehniskās palīdzības finansējuma, mobilā telefona abonēšanas un sarunu izmaksas 

limits tika palielināts no 45 latiem uz 75 latiem, gadījumā, ja tiek plānots pārsniegt noteikto 

izmaksu ierobežojumu 500 lati mēnesī transportlīdzekļu nomai vai transporta pakalpojumu 

pirkšanai, kas saistītas ar ES fondu darbības programmu papildinājumos norādīto aktivitāšu 

administrēšanu, pirms izmaksu veikšanas projektā tās ir jāsaskaņo ar sadarbības iestādi). 

 

1.4.  2007.-2013.gada plānošanas perioda finanšu apguves 

salīdzinājums starp jaunajām ES dalībvalstīm 

Apskatot ES fondu apguves datus ES jauno dalībvalstu starpā, kas tika apkopoti uz ES jauno 

dalībvalstu konferenci š.g. 18. – 20.aprīlī, Latvija uzrāda ļoti labus apguves rādītājus gan 

apstiprināto projektu, gan finansējuma saņēmējiem veikto maksājumu ziņā (skatīt grafiku 

Nr.8).  

Apstiprināto projektu procentuālais apmērs pret pieejamo ES fondu finansējumu Latvijai ir 

otrais labākais aiz Kipras – Latvijā projekti apstiprināti par 77% no ES fondu finansējuma.  

Savukārt pēc finansējuma saņēmējiem veikto maksājumu īpatsvara Latvija ir līdera pozīcijā, 

dalot pirmo vietu ar Lietuvu – abās Baltijas valstīs finansējuma saņēmējiem izmaksāti 30% no 

pieejamā ES fondu finansējuma. 

                                                 

2
 Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumi 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””. 

 



 

FMzino_170511_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 2011.gada 31.martam 

32 

EK deklarēto izdevumu ziņā Latvijas sasniegtais rādītājs ir vienāds ar ES desmit jauno 

dalībvalstu vidējo rādītāju – 15% no ES finansējuma.  

Attiecīgi Latvija pēc vairākiem apguves rādītājiem ir pārsniegusi ES jauno dalībvalstu vidējo 

līmeni. 

Grafiks Nr.8 „ES jauno dalībvalstu fondu apguves salīdzinājums 2007-2013.gada plānošanas 

periodā uz 28.02.2011., % no dalībvalstij pieejamā ES fondu finansējuma” 

 

 

Pēc EK sniegtās informācijas Latvija ierindojusies sestajā vietā starp pārējām ES jaunajām 

dalībvalstīm no EK saņemto starpposma un avansa maksājumu ziņā (skatīt grafiku Nr.9). 

Salīdzinot EK veiktos maksājumus ES jaunajām dalībvalstīm fondu griezumā, Latvija 

joprojām atrodas stabilā pirmajā vietā ESF ietvaros, kur no EK saņemti maksājumi 47,9% 

apmērā no ES fondu finansējuma. 
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Grafiks Nr.9 „EK veiktie maksājumi (% pret ES fondu finansējumu) jaunajām ES 

dalībvalstīm 2007-2013.gada plānošanas periodā uz 31.03.2011.” 
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2. Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu 

instrumentu apguve 

2.1.  2004.-2009.gada plānošanas periods 

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu 

instrumenta (turpmāk – EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenti) finansējums 50,5 milj. eiro jeb 

35,5 milj. latu apmērā bija pieejams no 2004.gada 1.maija līdz 2009.gada 30.aprīlim (5 gadu 

saistību periods), paredzot iespēju īstenot projektus un līdz ar to arī apgūt piešķirto 

finansējumu līdz 2011.gada 30.aprīlim. Lai gan līdz 2009.gada 30.aprīlim Granta līgumi bija 

noslēgti 100% apmērā no pieejamā granta, tomēr līdz pārskata perioda beigām Granta līgumu 

summa ir samazinājusies līdz 99,4% no pieejamā granta, jo trijos projektos donorvalstis 

piemēroja finanšu korekciju par iepirkumu procedūru pārkāpšanu, savukārt viens no 

finansējuma saņēmējiem 2009.gada 10.decembrī atteicās ieviest apstiprināto projektu. Tomēr 

šo finansējumu vairs nebija iespējams izmantot citiem projektiem, jo saskaņā ar donorvalstu 

nosacījumiem visas pārdales starp projektiem bija veicamas līdz 2008.gada 31.oktobrim. 

Tiek ieviestas šādas aktivitātes: 

 66 individuālie projekti; 

 6 grantu shēmas (Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un sabiedrības integrācija, 

Akadēmiskie pētījumi, NVO fonds, Stipendiju grantu shēma, Projektu sagatavošanas 

fonds un Īstermiņa ekspertu fonds); 

 3 programmas (Vides politikas integrācija Latvijā, Valsts un privātās partnerības 

veicināšana (VPP) un Pārrobežu sadarbība). 

VPP programmas, NVO fonda  un Vides politikas programmas ietvaros apakšprojektu 

ieviešanas pieļaujamais termiņš ir pagarināts līdz 2011.gada 31.martam. Tā kā maksimāli 

pieļaujamais programmu ieviešanas termiņš ir 2011.gada 30.aprīlis, tad apsaimniekotāji ir 

uzņēmušies risku veikt pagarināto apakšprojektu gala pārskatu apstiprināšanu un noslēguma 

maksājuma izmaksāšanu 1 mēneša laikā no to pabeigšanas. 

Līdz pārskata perioda beigām atmaksas EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu finansējuma 

saņēmējiem ir 22,2 milj. latu jeb 62,6% no finanšu instrumentu piešķīruma (skatīt grafiku 

Nr.10). Salīdzinoši ar iepriekšējo ceturksni atmaksas palielinājušās par 1,7 milj. latu jeb 4,8%. 
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Grafiks Nr.10 „No donorvalstīm atgūtais EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu finansējums uz 

31.03.2011.salīdzinājumā ar 31.12.2010., milj. LVL” 

 

Tā kā lielākā daļa projektu tiks ieviesti līdz maksimālajam projektu īstenošanas termiņam – 

2011.gada 30.aprīlim, tad šobrīd sasniegtie apguves rādītāji vērtējami kā apmierinoši. Arī no 

donorvalstīm saņemtā informācija par EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu līdzekļu apguvi 

liecina, ka uz pārskata perioda beigām saskaņā ar procentuālajiem apguves rādītājiem Latvija 

ieņem 6 vietu no 15 saņēmējvalstīm. Jāņem vērā, ka trim saņēmējvalstīm (Igaunija, kas ieņem 

1.vietu; Slovēnija - 2.vieta; Kipra - 4.vieta), kuras Latviju apsteidz, bija tiesības rīkot tikai 

vienu atklāto konkursu, jo šīm valstīm piešķirtā EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu summa 

bija salīdzinoši neliela, savukārt Latvijai obligāti bija jāizsludina vismaz 2 atklātie individuālo 

projektu konkursi, kas prasa laikietilpīgas procedūras un rada dažādus citus sarežģījumus, un 

palēnina ieviešanas gaitu. Salīdzinājumam - Lietuva uz pārskata perioda beigām ieņem tikai 

10.vietu apguves rādītājos, savukārt 3.vietā ir Čehija. 

Jau šobrīd paredzams, ka projektiem piešķirtais EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu 

finansējums netiks apgūts pilnā apmērā, jo vairāku projektu ietvaros ir izveidojušies 

ietaupījumi. Ietaupījumi galvenokārt veidojušies šādu iemeslu dēļ: 

 daži no apstiprinātajiem apakšprojektiem programmu un grantu shēmu ietvaros 

novēloti atteicās no to īstenošanas; 

 vienā apakšprojektā izcēlās ugunsgrēks un donorvalstis aizliedza veikt atlikušos 

maksājumus apakšprojektam; 

 programmu un grantu shēmu apsaimniekotāji, veicot apakšprojektu noslēguma 

pārskatu izskatīšanu, konstatēja ietaupījumus apakšprojektos, kurus ierobežotā finanšu 

apguves laika dēļ, līdz 2011.gada 30.aprīlim, nebūs iespējams vairs izlietot; 
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 projektu ietvaros noslēgto iepirkumu procedūru rezultātā pakalpojumi/preces/būvdarbi 

iepirkti par zemāku cenu nekā sākotnēji tika plānots, pie tam šos ietaupījumus nav 

bijis iespējams novirzīt citām aktivitātēm; 

 donorvalstu neapstiprinātie atsevišķu projektu grozījumi, kas paredzēja uz ietaupījumu 

rēķina īsā laika termiņā pirms projekta beigām veikt papildus/iepriekš neparedzētas 

aktivitātes; 

 projektos konstatētās neatbilstības un līdz ar to donorvalstu piemērotās finanšu 

korekcijas atsevišķiem iepirkumiem; 

 neattiecināmie izdevumi, kas ieturēti no kārtējiem projektu maksājumiem. 

Līdz ar to kopējie ietaupījumi EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu ietvaros, kas netiks apgūti, 

uz doto brīdi veido aptuveni 1,6 milj. latu jeb 4,5% no EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu 

Latvijai pieejamā finansējuma. 

Visu projektu ieviešanu plānots veiksmīgi pabeigt līdz maksimālajam attiecināmības 

periodam - 2011.gada 30.aprīlim, izņemot Ieslodzījumu vietu pārvaldes īstenoto projektu 

„Ieslodzīto informācija sistēmas izstrāde un ieviešana” prioritātē „Tieslietas”, kurā vienu no 

aktivitātēm finansējuma saņēmējs sola pabeigt tikai 2011.gada 3.ceturksnī. Visas aktivitātes, 

kas tiks veiktas pēc 2011.gada 30.aprīļa finansējuma saņēmējam būs jāsedz no saviem 

līdzekļiem nevis no projekta līdzekļiem. 

Pamatojoties uz finansējumu saņēmēju Projektu īstenošanas plānos, kas ir Granta līgumu 

neatņemama sastāvdaļa, noteikto finanšu plūsmu 2011.gada 1.ceturksnī bija plānotas 

atmaksas 1,5 milj. latu apmērā, faktiskā apguve ir 114%. (skatīt grafiku Nr.11). 

 

Grafiks Nr.11 „EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu faktiskās atmaksas no donorvalstīm pret 

plānotajām 2011.gada ceturkšņu griezumā; milj. LVL” 
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2010.gada decembrī 3 no 6 grantu shēmām ir noslēgušās un vienai no tām donorvalstis ir jau 

apstiprinājušas Projekta noslēguma pārskatu (skatīt tabulu Nr.5). 

 

Tabula Nr.5 „Projekta noslēguma pārskats (1)” 

Grantu shēma Apstirināto 

apakšprojektu 

skaits 

Sasniegtie rezultāti  

Projektu 

sagatavošanas 

fonds 

33 no 33 apakšprojektu īstenotājiem 31 iesniedza projekta iesniegumu 

otrajā individuālo projektu atklātajā konkursā, no kuriem 10 tika 

apstiprināti individuālo projektu otrajā atklātajā konkursā 

Īstermiņa 

ekspertu fonds 

27 - tika veikti 42 dažāda apjoma pētījumi, kā arī veiktas analīzes labās 

prakses pārņemšanai, piemēram, tādās jomās kā, vides aizsardzība, 

ilgtspējīga attīstība, Eiropas kultūras mantojuma saglabāšana; 

- lai apmainītos ar labās prakses piemēriem, noorganizētas 120 

darba vizītes Latvijas pārstāvjiem uz citām EEZ valstīm, kā arī 

Latvijā tika uzņemtas ārvalstu delegācijas un noorganizēti 245 

dažādi pasākumi 

Pilsoniskās 

sabiedrības 

stiprināšana un 

sabiedrības 

integrācijas 

veicināšana 

32 15 mazākumtautību nevalstiskās organizācijas saņēma atbalstu 

kapacitātes stiprināšanai, publicēts plašs materiālu klāsts par 

mazākumtautību kultūru vēsturi un reliģiju, kā arī 873 skolēni no 

14 skolām aktīvi sadarbojās ārpusskolas pasākumos, veicinot 

sadarbību starp dažādu tautību skolēniem 

 

Līdz pārskata perioda beigām no 66 individuālajiem projektiem ir noslēgušies 27 un četriem 

no tiem donorvalstis ir jau apstiprinājušas Projekta noslēguma pārskatu (skatīt tabulu Nr.6). 

 

Tabula Nr.6 „Projekta noslēguma pārskats (2)” 

Prioritāte Projektu 

skaits 

Sasniegtie rezultāti  

1 2 3 

Bērni ar īpašām 

vajadzībām 

3 - stiprināta daudzfunkcionāla atbalsta centra bērniem ar īpašām 

vajadzībām Jelgavā kapacitāte un uzlaboti dzīvošanas apstākļi 

bērniem ar garīgās veselības traucējumiem Dauguļu speciālajā 

internātpamatskolā 

- izveidots multifunkcionālu atbalsta centrs Ventspilī 
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1 2 3 

Veselība 4 - ieviesta IT sistēma pacientu slimības vēstures uzglabāšanai Paula 

Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Asinsvadu Ķirurģijas 

nodaļā un ieviesta radioloģijas sistēma Daugavpils reģionālās 

slimnīcā 

- modernizētas vēža diagnostikas sistēmas un ieviestas mūsdienīgas 

diagnostiskās radioloģijas metodes Rīgas Austrumu slimnīcā 

- nodibināta ambulatorās psihiskās veselības aprūpes nodaļa 

Daugavpils psihoneiroloģiskajā slimnīcā 

Cilvēkresursu 

attīstība un 

izglītība 

3 - izveidota jauno mediju mākslas doktora studiju programma un 

uzlabota materiāltehniskā un cilvēkresursu bāze Liepājas 

Universitātē 

- izveidots jauns multimediju mācību materiāls 1.-6.klases 

dabaszinību un 8.-11.klases ķīmijas priekšmetiem 

- izveidots un tehniski aprīkots Rīgas Stradiņa universitātes Vides 

modelēšanas centrs un apmācīti 7 universitātes lektori vides 

piesārņojuma modelēšanas jautājumos 

Eiropas kultūras 

mantojuma 

saglabāšana 

1 - atjaunota Kuldīgas novada muzeja ēka un palīgēka un apmācīti 5 

vietējie amatnieki koka arhitektūras restaurēšanas darbos 

Vides 

aizsardzība un 

Ilgtspējīga 

attīstība 

5 - nodrošināta energoefektivitātes paaugstināšana Katvaru speciālās 

internātskolas ēkās un Salacgrīvas novada mācību iestādēs, uzstādot 

siltumsūkņus, kā arī popularizēta atjaunojamo resursu izmantošana 

- izstrādāta iekšējo ūdeņu zvejas un akvakultūras informācijas 

sistēma un pilnveidota Latvijas zivju produkcijas dioksīnu un 

policiklisko aromātisko ogļūdeņražu satura kontroles sistēma 

Reģionālā 

politika un 

ekonomisko 

aktivitāšu 

attīstīšana 

3 - izstrādāti reģionālās ietekmes projekti un izveidots administratīvās 

un institucionālās darbības modelis integrētai sabiedriskā transporta 

pakalpojumu sistēmai Kurzemes reģionā  

- izstrādāta integrēta Talsu rajona ūdenssaimniecības vadības 

sistēma 

- izstrādāti instrumenti ilgtspējīgas Zemgales plānošanas reģiona 

attīstības veicināšanai, t.sk. reģiona uzņēmējdarbības attīstībai 
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1 2 3 

Tieslietas 4 - ieviesta kvalitātes nodrošināšanas sistēma un iegādātas analītiskās 

iekārtas Valsts tiesu ekspertīžu birojā 

- rekonstruētas ēkas un uzcelta viena jauna ēka bijušo ieslodzīto 

resocializācijai, kā arī izstrādātas izglītības programmas bijušajiem 

ieslodzīto resocializācijai 

- izstrādātas 3 apmācību programmas probācijas un ieslodzījuma 

sistēmas darbiniekiem 

- izveidota elektronisko dokumentu informācijas sistēma ES tiesību 

pārņemšanai un veikti 4 pētījumi Latvijas normatīvā regulējuma 

uzlabošanai 

Šengena 4 - aprīkotas piecas Latvijas Valsts policijas koledžas reģionālās 

klases un uzlabota LR diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību 

informācijas tehnoloģiju infrastruktūra, iegādājot nepieciešamās IT 

iekārtas 

- nodrošināta efektīvāka savstarpējā datu apmaiņa starp Šengenas 

informācijas sistēmu , Sodu reģistru un pārējām Iekšlietu ministrijas 

Informācijas centra uzturētajām informācijas sistēmām  

- ieviesta nacionālās Šengenas informācijas sistēmas un SIRENE 

biroja tehnoloģisko un informatīvo resursu palīdzības procesu 

pārvaldības sistēma 

 

2.2.  2009.-2014.gada plānošanas periods 

2009.–2014.gada plānošanas perioda uzsākšana tika aizkavēta donorvalstu līmenī, jo bija 

sarežģījumi līgumu noslēgšanā starp ES un Norvēģijas Karalisti par Norvēģijas finanšu 

instrumenta 2009.–2014.gada periodam un ES un Īslandi, Lihtenšteinas Firstisti un 

Norvēģijas karalisti par EEZ finanšu instrumenta 2009.–2014.gada periodam. Minēto līgumu 

noslēgšana aizkavējās par gadu un trīs mēnešiem, jo dažām no ES dalībvalstīm bija iebildumi 

par EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu finansējuma sadali starp saņēmējvalstīm. Attiecīgos 

līgumus parakstīja tikai 2010.gada 28.jūlijā. 

Latvijai jaunajā periodā būs pieejami aptuveni 73 milj. eiro jeb 51,3 milj. latu, no kuriem 

jāatskaita donorvalstu administratīvās izmaksas un izmaksas, kas paredzētas partnerību 

veidošanas iespēju veicināšanai ar donorvalstu institūcijām. Finansējuma apmērs ir par 13,5 

milj. latu lielāks nekā iepriekšējā plānošanas periodā (53,8 miljoni eiro jeb 37,8 milj. latu). 

Pēc iepriekš minēto līgumu noslēgšanas starp ES un donorvalstīm ar katru EEZ/Norvēģijas 

finanšu instrumentu saņēmējvalsti (t.sk., Latviju) donorvalstis individuāli noslēgs saprašanās 

memorandus, kuru ietvaros tiks noteikts  EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu ieviešanas 
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mehānisms, kā arī konkrētas prioritātes, kuras dalībvalsts izvēlēsies no donorvalstu piedāvātā 

prioritāšu saraksta. 

2011.gada 2.februārī starp donorvalstu un Finanšu ministrijas pārstāvjiem notika atkārtotas 

sarunas par prioritātēm, programmām, to finansējuma apjomu un ieviesējiem, lai nodrošinātu 

saprašanās memorandu noslēgšanu. 

Lai atjaunotu Latvijas pozīciju pēc pēdējām sarunām ar donorvalstīm, Finanšu ministrija 

izstrādāja informatīvo ziņojumu „Par Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un 

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada plānošanas perioda 

saprašanās memorandu sarunām”, kurš tika apstiprināts 2011.gada 22.februāra Ministru 

kabineta sēdē. Saskaņā ar minēto informatīvo ziņojumu Latvija no savas puses ir izvirzījusi 

sekojošas prioritātes līdzekļu izmantošanā: 

 klimata izmaiņas, 

 NVO fonds, 

 kultūras mantojuma aizsardzība, 

 atbalsts zaļākai rūpniecībai, 

 kapacitātes celšana un institucionālā sadarbība ar Norvēģijas valsts, vietējām un 

reģionālajām iestādēm, 

 bilaterālās pētniecības un stipendiju programma, 

 tieslietas un iekšlietas, 

 cienīga darba un trīspusējās sadarbības veicināšana. 

Saprašanās memorandus plānots noslēgt 2011.gada 28.aprīlī, līdz ar to 2011.gada martā 

Finanšu ministrija nodrošināja saprašanās memorandu sagatavošanu pirms to iesniegšanas 

Ministru kabinetā un 2011.gada 29.martā saprašanās memorandi tika apstiprināti. 
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3. Latvijas un Šveices sadarbības programmas 

apguve 

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

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

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

kopumā ir pieejami 56,9 milj. Šveices franku jeb 31,2 milj. latu. Līdz pārskata perioda beigām 

Šveices kompetentās iestādes ir apstiprinājušas 4 individuālos projektus, 1 programmu, 3 

grantu shēmas, 1 tehniskās palīdzības/projektu sagatavošanas fonda projektu par kopējo 

finansējumu 49,4 milj. Šveices franku jeb  27,1 milj. latu (86,9% no kopējā pieejamā 

finansējuma), kā arī 1 projekta izklāstu par kopējo finansējumu 7,5 milj. Šveices franku jeb 

4,1 milj. latu (13,1% no kopējā pieejamā finansējuma). Šveices programmas ietvaros projekta 

izklāsta apstiprināšana ir uzskatāma par „pirmā līmeņa” projekta apstiprināšanas posmu, 

savukārt, nākamais posms, pēc Šveices kompetento iestāžu pozitīva lēmuma saņemšanas, ir 

projekta gala iesnieguma izstrāde. 

Līdz pārskata perioda beigām atmaksas Šveices programmas finansējuma saņēmējiem ir 3,6 

milj. latu  jeb 11,7% no Šveices programmas kopējā finansējuma (skatīt grafiku Nr.12). 

Salīdzinoši ar iepriekšējo ceturksni atmaksas palielinājušās par 342,4 tūkst. latu jeb 1,1%. 

 

Grafiks Nr.12 „No Šveices atgūtais Šveices programmas finansējums uz 

31.03.2011.salīdzinājumā ar 31.12.2010., milj. CHF*” 

 

*Ņemot vērā ļoti svārstīgo Šveices franka kursu grafikā informācija atspoguļota CHF nevis 

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

apguves rādītāji vēl nav lieli. No donorvalsts saņemtā informācija liecina, ka Latvija ieņem 

1.vietu no 3 Baltijas valstīm Šveices programmas līdzekļu apguves ziņā. 

Līdz pārskata perioda beigām ir noslēgti 7 no 10 paredzētajiem Projektu līgumiem Latvijas 

Republikas un Šveices Konfederācijas starpā. Atlikušos 3 līgumus ir paredzēts noslēgt 

2011.gadā, uzsākot šādu projektu īstenošanu: „Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā” 

 (2011.gada februārī Šveice ir apstiprinājusi projekta gala iesniegumu), „Atbalsts jaunatnes 

politikas attīstībai attālos vai mazattīstītos Latvijas reģionos” (2011.gada martā Šveice ir 

apstiprinājusi projekta gala iesniegumu) un „Mikrokreditēšanas programma” (2011.gada 

2.ceturksnī projekta gala iesniegumu plānots iesniegt Šveicei apstiprināšanai). 

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

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

pārvadāšanai. Projekts noslēgsies 2011.gada 2.ceturksnī. 

Projekta „Tiesu modernizācija Latvijā” ietvaros 2011.gada martā izsludināts iepirkums 

„Video konferences un ierakstu iekārtu piegāde, uzstādīšana un uzturēšana tiesu un 

ieslodzījuma vietu vajadzībām”, kurš noslēgsies 2011.gada aprīlī.  Iepirkuma ietvaros plānots 

iegādāties un uzstādīt 81 videokonferenču iekārtu visās tiesu sēžu zālēs (41 tiesas zālēs un 

Augstākā tiesas zālē) un visās ieslodzījuma vietās (12 vietas), kā arī 295 audio ierakstu 

iekārtas, kuras paredzētas visām tiesu sēžu zālēm. 

NVO fonda ietvaros ar 2011.gadu ir uzsākta visu 56 apakšprojektu īstenošana. To aktivitāšu 

veikšanā tiks iesaistīti 18 partneri no Šveices, un lielākā daļa projektu tiks īstenoti sadarbībā 

ar pašvaldībām, valsts un citām nevalstiskā sektora organizācijām. 

Stipendiju fonda ietvaros 2010.gada 1.novembrī noslēdzās pirmais stipendiju konkurss 

doktorantiem un jaunajiem zinātniekiem, kura ietvaros tika saņemti 5 iesniegumi. Trīs 

iesniegtie iesniegumi tika apstiprināti Stipendiju fonda vadības komitejā Šveicē 2011.gada 

martā. 

Projekta „Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija – Sarkandaugavas teritorijā” īstenošana tiks 

uzsākta ar 2011.gada 1.aprīli. Projekts paredz attīrīšanas darbu veikšanu piecos objektos 

Rīgas Brīvostas teritorijā. Kopumā plānots attīrīt aptuveni 77 000 m
2
 lielu platību. Pirmo 

iepirkumu par attīrīšanas darbu veikšanu plānots izsludināt 2011.gada 3.ceturksnī. 
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4. Neatbilstības un neatbilstoši veikti izdevumi ES 

fondu projektu ietvaros  

Kopējā kumulatīvā konstatēto neattiecināmo izdevumu summa atbildīgo ministriju griezumā 

ir atspoguļota šī ziņojuma pielikumā Nr.4 „Informācija par neatbilstībām un neatbilstoši 

veiktiem izdevumiem un atgūtiem neatbilstoši veiktiem izdevumiem uz 31.03.2011, latos 

(neieskaitot maksātnespējas gadījumus)”, savukārt šī ziņojuma pielikumā Nr.3 „Tiešās vai 

pastarpinātās valsts pārvaldes iestādes, atvasinātas publiskas personas vai citas valsts iestādes 

īstenotajos projektos konstatētie neatbilstoši veiktie izdevumi pārskata periodā (ceturksnī)” 

atspoguļota informācija par 2011.gada 1.ceturknī konstatētajām neatbilstībām un 

neattiecināmiem izdevumiem tiešo vai pastarpināto valsts pārvaldes iestāžu, atvasināto 

publisko personu vai citu valsts iestāžu īstenotajos projektos. 

 

4.1.  2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondi 

2007.-2013.gada plānošanas periodā līdz 2011.gada 31.martam konstatēto neatbilstību summa 

ir 6
3
 milj. latu jeb 0,54% no kopējā finansējuma saņēmējiem izmaksātā publiskā finansējuma 

(1,1 miljards latu). Tas nozīmē, ka šobrīd kopumā Latvijā konstatēto ES fondu neatbilstību 

apjoms pret izmaksāto finansējumu nesasniedz kritisko 2% būtiskuma līmeni
4
.  

Pārsvarā neatbilstības ES fondu projektos rodas dēļ pārkāpumiem iepirkumu procedūrās un 

normatīvajos aktos, dēļ tā, ka finansējuma saņēmēji neveic saimniecisko darbību, kā arī 

aktivitāšu īstenošanas nosacījumu vai projekta saskaņotajai tāmei neatbilstoši veikto darbu 

apjomu dēļ. Lielākā daļa neatbilstību tiek atklāta jau projekta ieviešanas laikā un attiecīgās 

summas tiek ieturētas no kārtējā vai nākošā maksājuma finansējuma saņēmējiem.  

Neatbilstību apjomi pēc finansējuma avotiem sadalās šādi: 

- 0,4 milj. latu valsts budžeta finansējums; 

- 5,4 milj. latu ES fondu finansējums; 

- 0,2 milj. latu cits publiskais finansējums. 

Salīdzinājumā ar 2010.gada 4.ceturksni neatbilstību apjoms 2011.gada 1.ceturksnī ir 

pieaudzis par  43,3%. Tas skaidrojams ar neatbilstību konstatēšanu finansiāli apjomīgos 

projektos, un to, ka šajā ceturksnī ievērojamam skaitam projektu veiktas maksājumu 

pirmspārbaudes. Neatbilstību apjoms ir pieaudzis arī, pamatojoties uz vadošās iestādes 

sniegtajiem skaidrojumiem par neatbilstību būtību (skaidrojot neatbilstību definīciju) un to 

ievadi ES fondu vadības informācijas sistēmā. Ņemot vērā augstākminēto, atbildīgās un 

sadarbības iestādes pēc konstatēto trūkumu pārvērtēšanas daudzus iepriekš atklātus gadījumus 

                                                 
3
 Analīzē izmantots publiskais finansējums, kas sevī ietver gan ES fondu finansējumu, gan arī valsts budžeta un 

pašvaldību budžeta līdzfinansējumu projektu īstenošanai. 
4
 Komisijas 2006.gada 8.decembra Regulā Nr 1828/2006, kas paredz noteikumus par to, kā īstenot Padomes 

Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, 

Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1080/2006 par 

Eiropas Reģionālās attīstības fondu IV pielikuma 2.punkts 
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ir klasificējušas kā neatbilstības, attiecīgi ziņojot par tām. Neatbilstību apjoms salīdzinājumā 

ar datiem uz 2010. gada beigām atspoguļots grafikā Nr 13.  

 

Grafiks Nr.13 „Konstatētās neatbilstības sadalījumā pa finansējuma saņēmēju veidiem uz 

31.12.2010 un 31.03.2011”, milj. LVL, (% no kopējiem veiktajiem maksājumiem finansējuma 

saņēmējam uz 31.12.2010 un 31.03.2011.) 

 
 

Pēc finansējuma saņēmēju veidiem pārskata periodā lielākais neatbilstību apjoms pret 

pārskata periodā izmaksāto finansējumu (52,4 milj. latu) 2,1% apmērā (1,08 milj. latu), ir 

konstatēts komersantu un izglītības iestāžu īstenotajos projektos. Pašvaldību ;īstenotajos 

projektos konstatētas neatbilstības 0,46 milj. latu jeb 0,8% no pārskata periodā kopējiem 

finansējuma saņēmējiem izmaksātā finansējuma. Pārskata periodā konstatēto neatbilstību 

apjoms sadalījumā pa finansējuma saņēmēju tipiem apkopots grafikā Nr. 14.  

 

Grafiks Nr.14 „Konstatētās neatbilstības sadalījumā pa finansējuma saņēmēju veidiem 

2011.gada I ceturksnī (%)” 
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Pārskata periodā lielākais neatbilstību apjoms konstatēts Izglītības un zinātnes ministrijas 

pārziņā esošajā aktivitātē „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana 

profesionālās izglītības programmu īstenošanai” par kopējo summu 1 milj., latu jeb 40% no 

pārskatā periodā konstatēto neatbilstību summas. Neatbilstības sastāda konstatētie pārkāpumi 

Aizkraukles arodvidusskolas īstenotajā projektā un tie klasificēti, kā „iepirkumu vai 

konkurences normu pārkāpums”.  

Pārskata periodā pēc neatbilstību veida visvairāk neatbilstību  gadījumu klasificētas, kā „Cita 

neatbilstība” par kopējo summu 1,2 milj. latu jeb 2,44% pret pārskata periodā veiktajiem 

maksājumiem. Gadījumi, kas klasificēti kā „Cita neatbilstība” ietver pārkāpumus, kas saistīti 

ar dažādiem ES fondu aktivitātes ieviešanas normu pārkāpumiem, kas noteikti MK 

noteikumos par aktivitātes ieviešanu. Pēc neatbilstības summas 1,1 milj. latu ir 32 neatbilstību 

gadījumi, kas klasificēti, kā „iepirkumu vai konkurences normu pārkāpumi”. Neatbilstoši 

veikto izdevumu konstatēto lietu skaits un procentuālais dalījums pēc pārskata periodā 

veiktajiem maksājumiem apkopots grafikā Nr.15. 

 

Grafiks Nr.15 „Neatbilstību sadalījums pēc to klasifikācijas 2011.gada I ceturksnī” 

 

2007.-2013.gada plānošanas periodā līdz 2011.gada 31.martam kopumā atgūti 4,8 milj. latu 

jeb 78,76% apmērā no neatbilstību kopējās summas (6 milj. latu). No tiem pārskata periodā 

neatbilstību summa ir 2,6 milj. latu, no kuriem jau atgūti 1,48 milj. latu jeb 55,8 %.  

Analizējot šī ziņojuma pielikumā Nr.3 informāciju par 2011.gada 1.ceturknī konstatētajiem 

neatbilstoši veiktajiem izdevumiem tiešo vai pastarpināto valsts pārvaldes iestāžu, atvasināto 

publisko personu vai citu valsts iestāžu īstenotajos projektos, redzams, ka tas kopumā rada 

zaudējumus valsts budžetam 1,6 milj, latu apmērā. Pārskata periodā konstatēto neatbilstoši 

veikto izdevumu apjoms tiešo vai pastarpināto valsts pārvaldes iestāžu, atvasināto publisko 

personu vai citu valsts iestāžu īstenotajos projektos ir 61% no pārskata periodā konstatēto 

neatbilstoši veikto izdevumu apjoma.  
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Atbildīgajai iestādei konstatējot neatbilstību vai neatbilstoši veiktus izdevumus valsts budžeta 

iestādes īstenotajā projektā vai tās kā ES fondu vadībā iesaistītās institūcijas pienākumu 

izpildē, jāveic dienesta pārbaudi atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 35.panta pirmajai 

daļai un pēc dienesta pārbaudes atzinuma saņemšanas, ja nepieciešamas, jāierosina 

disciplinārlieta pret atbildīgajām amatpersonām un pārvaldes amatpersonām atbilstoši Valsts 

civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likumam, Darba likumam un citiem speciālajiem 

normatīvajiem aktiem, kuri regulē amatpersonu disciplināratbildību
5
.  

Darbības programma „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 

Pārskata periodā darbības programmā „Cilvēkresursi un nodarbinātība” ietvaros konstatētas 

25 neatbilstību gadījumu valsts pārvaldes iestāžu īstenotajos projektos par kopējo neatbilstoši 

veikto izdevumu summu 31 tūkst. latu (0,02% no projekta ietvaros finansējuma saņēmējiem 

veiktajiem maksājumiem), tajā skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 26 tūkst. latu un 

valsts budžeta finansējums 4,6 tūkstoši latu. Kopumā neatbilstoši veikto izdevumu summas ir 

nelielas, tomēr lielākās neatbilstoši veikto izdevumu summas ir konstatētas Valsts Darba 

inspekcijas īstenotajā projektā – 18,5 tūkst. latu. 

Kopumā 2007.-2013.gada plānošanas periodā līdz 2011.gada 31.martam neatbilstības ir 399,3 

tūkst. latu apmērā jeb 0,2% no kopējā finansējuma saņēmējiem izmaksātā finansējuma.  

Pārskata periodā neatbilstības konstatētas 153,5 tūkst. latu apmērā jeb 0,69 % no pārskata 

periodā finansējumu saņēmējiem izmaksātā finansējuma. No tiem liekākais neatbilstību 

apjoms konstatēts: 

1. Ekonomikas ministrijas pārziņā esošajās aktivitātēs –117,5 tūkst. latu;  

2. Labklājības ministrijas pārziņā esošajās aktivitātēs – 20,6 tūkst. latu;  

3. Izglītības zinātnes ministrijas pārziņā esošajās aktivitātēs – 14,9 tūkst. latu.  

Pārskata periodā darbības programmā „Cilvēkresursi un nodarbinātība” ietvaros visvairāk 

konstatēto neatbilstību klasificētas, kā „Cita neatbilstība” un to summa ir 0,59 % no pārskata 

periodā veiktajiem maksājumiem. Neatbilstības, kas klasificētas, kā „Iepirkuma vai 

konkurences normu pārkāpums” ir 0,11% no pārskata periodā veiktajiem maksājumiem. 

Neatbilstību sadalījums pa identificētajiem veidiem un to procentuālais dalījums pēc pārskata 

periodā veiktajiem maksājumiem apkopots  grafikā Nr.15 

 

                                                 
5
 Ministru kabineta 2011. gada 8. marta sēdes protokols Nr. 14., 21§ 4. punkts.  



 

FMzino_170511_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 2011.gada 31.martam 

47 

Grafiks Nr.16 „Neatbilstību sadalījums pēc to klasifikācijas 2011.gada I ceturksnī.” 

 
 

Pārskata periodā lielākā neatbilstību summa konstatēta „komersantu” īstenotajos projektos un 

tā sastāda 0,54 % no pārskata periodā veiktajiem maksājumiem.  

2007.-2013.gada plānošanas periodā līdz 2011.gada 31.martam atgūti (ieturot no kārtējā vai 

nākamā maksājuma finansējuma saņēmējam) 320,7 tūkst. latu jeb 81,82% no kopējās 

neatbilstību summas.  

3.pielikumā iekļauta informācija par neatbilstoši veikto izdevumu summu, kas rada 

zaudējumus valsts budžetam.  

Pārskata periodā darbības programmā „Cilvēkresursi un nodarbinātība” aktivitātes ietvaros 

vienā jau noslēgtā projektā ir identificēts projekts, kurā neatbilstoši veikto izdevumu summa 

pret tajā veiktajiem maksājumiem pārsniedz 2% būtiskuma līmeni (skatīt tabulu Nr.7) 

 

Tabula Nr.7 „Projekti, kuros neatbilstību summas pret tajos veiktajiem maksājumiem 

pārsniedz 2% (EK noteikto) būtiskuma pakāpi” 

Finansējuma saņēmējs/ 

projekta Nr. 
6
 

Neatbilstoši 

veikti 

izdevumi 

2011. gada 

1.ceturksnī  

Projekta 

ietvaros veiktie 

maksājumi  no 

projekta 

kopējām 

attiecināmajā

m izmaksām 

(%) 

Neatbilstoši 

veiktie 

izdevumi no 

projekta 

ietvaros 

veiktajiem 

maksājumie

m FS (%) 

Valsts darba inspekcija/ 

1DP/1.3.1.3.1/08/IPIA/NVA/001 

18 517,60 100% 2,93% 

 

                                                 
6
 Detalizēta informācija atrodama pielikumā Nr.3 „Tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestādes, atvasinātas 

publiskas personas vai citas iestādes īstenotajos projektos konstatētie neatbilstoši veiktie izdevumi pārskata 

periodā (ceturksnī)”.  
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Darbības programma „Uzņēmējdarbība un inovācijas”  

Pārskata periodā Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Uzņēmējdarbība 

un inovācijas” ietvaros tiešo vai pastarpināto valsts pārvaldes iestāžu, atvasināto publisko 

personu vai citu valsts iestāžu īstenotajos projektos konstatēti neatbilstoši veikti izdevumi 

kopumā par 23,0 tūkst. latu (0,4% no projektu ietvaros veiktajiem maksājumiem).  

Lielākais neatbilstību apjoms konstatēts galvenokārt aktivitātes „Tehnoloģiju pārneses 

kontaktpunkti” ietvaros – 13,8 tūkst. latu jeb 59,7% no kopējās neatbilstību summas, un 

galvenie neatbilstību iemesli ir iepirkuma vai konkurences normu neievērošana, kā arī 

neatbilstošie izdevumi radušies valūtas kursa svārstību un neattiecināmo izmaksu dēļ. 

Neatbilstības konstatētas arī vienā aktivitātes „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings” 

projektā, kurā finansējuma saņēmējs ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, 

un neatbilstoši veikto izdevumu summa ir 8,6 tūkst. latu jeb 90,0% no projekta ietvaros veikto 

maksājumu apjoma. Neatbilstības projektā radušās, jo projekta ietvaros tika noslēgts 

iepirkuma līgums ar iesaistītajām personām, līgums par mārketinga materiālu izgatavošanu 

tika noslēgts pirms līguma noslēgšanas ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par 

projekta īstenošanu. Aktivitātes „Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un 

tehnoloģijās” projektā konstatēti neatbilstoši veikti izdevumi 184,8 latu jeb 0,3% apmērā no 

projekta ietvaros veikto maksājumu summas. Arī četros tehniskās palīdzības projektos 

2011.gada 1.ceturksnī konstatēti neatbilstoši veiktie maksājumi, no kuriem lielākā neatbilstību 

summa – 408,6 latu ir projektā, kura finansējuma saņēmējs ir Valsts izglītības attīstības 

aģentūra. Tehniskās palīdzības projektu ietvaros konstatētās neatbilstības ir atgūtas 100% 

apmērā, ieturot tās no kārtējiem maksājumu pieprasījumiem. Kopumā no tiešajām vai 

pastarpinātajām valsts pārvaldes iestādēm pārskata periodā ir atgūti 15,7 tūkst. latu jeb 67,9% 

apmērā no neatbilstības summas. 

Kopumā pārskata periodā ERAF darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” 

ietvaros konstatētas neatbilstības par kopējo summu 0,5 milj. latu (0,24% no kopējā 

finansējuma saņēmējiem izmaksātā publiskā finansējuma). Neatbilstības pārskata periodā 

konstatētas: 

1. Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošajās aktivitātēs 549,7 latu jeb 0,01% 

apmērā no finansējuma saņēmējiem veiktajiem maksājumiem (publiskā finansējuma); 

2. Ekonomikas ministrijas pārziņā esošajās aktivitātēs 0,5 milj. latu jeb 0,25% apmērā no  

finansējuma saņēmējam veiktajiem maksājumiem.  

3. Finanšu ministrijas pārziņā esošās tehniskās palīdzības aktivitātēs 586,9 latu jeb 0,01 

% apmērā no tehniskās palīdzības projektos veiktajiem maksājumiem.  

Līdz 2011.gada 31.martam konstatēto neatbilstību summa ir 1 milj. latu (0,46% no kopējā 

finansējuma saņēmējiem izmaksātā publiskā finansējuma), un no tiem lielākā daļa jeb 93,1% 

ir ERAF finansējums. Neatbilstības radušās galvenokārt Ekonomikas ministrijas aktivitāšu 

projektos. No kopējās neatbilstību summas 0,16 milj. latu jeb 15,9% ir atgūti, veicot 

ieturējumus no kārtējiem maksājumu pieprasījumiem projektos. 

Pārskata periodā lielāko neatbilstību summu sastāda neatbilstības, klasificētas kā „Aizdomas 

par krāpšanu vai organizēto noziedzību” un to summa sastāda 0,16 % no pārskata periodā 
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veiktajiem maksājumiem. Neatbilstības, kas klasificētas, kā „Cita neatbilstība” ir 0,08% no 

pārskata periodā veiktajiem maksājumiem. Neatbilstību sadalījums pa identificētajiem 

veidiem un to procentuālais dalījums pēc pārskata periodā veiktajiem maksājumiem apkopots  

grafikā Nr.17. 

 

Grafiks Nr.17 „Neatbilstību sadalījums pēc to klasifikācijas 2011.gada I ceturksnī.”  
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Pārskata periodā lielākā neatbilstību summa konstatēta „komersantu” īstenotajos projektos 0,5 

milj. latu apmērā.   

Pārskata periodā darbības programmā „Uzņēmējdarbība un inovācijas” aktivitātes ietvaros 

dažos projektos ir identificēti projekti, kuros neatbilstību summas pret tajos veiktajiem 

maksājumiem ir sasniegušas un pārsniedz 2% būtiskuma līmeni (skatīt tabulu Nr.8) 

 

Tabula Nr.8 „Projekti, kuros neatbilstību summas pret tajos veiktajiem maksājumiem 

pārsniedz 2% (EK noteikto) būtiskuma pakāpi” 

Finansējuma saņēmējs/ 

projekta Nr. 
7
 

Neatbilstoši 

veikti 

izdevumi 

2011. gada 

1.ceturksnī 

Projekta 

ietvaros veiktie 

maksājumi  no 

projekta 

kopējām 

attiecināmajām 

izmaksām (%) 

Neatbilstoši 

veiktie 

izdevumi no 

projekta 

ietvaros 

veiktajiem 

maksājumiem 

FS (%) 

Daugavpils Universitāte/ 

2DP/2.1.2.1.2/08/APIA/LIAA/009 

3 530,75 41% 

 

3,64% 

 

                                                 
7
 Detalizēta informācija atrodama pielikumā Nr.3 „Tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestādes, atvasinātas 

publiskas personas vai citas iestādes īstenotajos projektos konstatētie neatbilstoši veiktie izdevumi pārskata 

periodā (ceturksnī)”.  
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"Daugavpils Universitātes 

Tehnoloģiju pārneses 

kontaktpunkts" 

Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrija/ 

2DP/2.3.1.1.1/08/APIA/LIAA/056 

"IKT nozares uzņēmumu ārējā 

mārketinga aktivitātes" 

8580,69 28% 

 

90,01% 

 

Tabulā Nr.8 minētie projekti ir uzskatāmi par riskantiem, līdz ar to nepieciešams īpaši 

uzraudzīt projektu norisi. 

Darbības programma „Infrastruktūra un pakalpojumi” 

Pārskata periodā darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” ietvaros valsts 

pārvaldes iestāžu īstenotajos projektos konstatētas neatbilstības par kopējo summu 1,5 milj. 

latu jeb 3% (ERAF un KF) no projekta ietvaros finansējuma saņēmējiem veiktajiem 

maksājumiem (detalizēta informācija pielikumā Nr.4). 

Pārskata periodā darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” ietvaros konstatētas 

neatbilstības par kopējo summu 1,9 milj. latu (4% no pārskata periodā finansējuma 

saņēmējiem izmaksātā publiskā finansējuma), no kurām vislielākā neatbilstību daļa 1,2 milj. 

latu apmērā konstatēta Izglītības zinātnes ministrijas pārziņā esošajās aktivitātēs (detalizēta 

informācija pielikumā Nr.4 (neieskaitot maksātnespējas gadījumus
8
)). No tām 1,5 milj. lati 

jeb 78% no kopējās neatbilstoši veikto izdevumu summas ir valsts budžeta iestāžu projektos 

konstatēto neatbilstoši veikto izdevumu summas (detalizēta informācija pielikumā Nr.3). 

Kopumā no plānošanas perioda sākuma līdz 2011.gada 31.martam konstatēto neatbilstību 

summa ir 4,6 milj. latu (0,68% no kopējā finansējuma saņēmējiem izmaksātā publiskā 

finansējuma).  

Pārskata periodā lielāko neatbilstību summu sastāda neatbilstības, kas klasificētas, kā 

„Iepirkuma vai konkurences normu pārkāpums” un to summa sastāda 5,6 % no pārskata 

periodā veiktajiem maksājumiem. Neatbilstības, kas klasificētas, kā „Cita neatbilstība” 

sastāda 4,1% no pārskata periodā veiktajiem maksājumiem. Neatbilstību sadalījums pa 

identificētajiem veidiem un to procentuālais dalījums pēc pārskata periodā veiktajiem 

maksājumiem apkopots  grafikā Nr.18. 

                                                 
8
 Maksātnespēju gadījumi netiek uzskatīti par neatbilstību.  



 

FMzino_170511_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 2011.gada 31.martam 

51 

Grafiks Nr.18 „Neatbilstību sadalījums pēc to klasifikācijas 2011.gada I ceturksnī.” 

 

Pārskata periodā lielākā neatbilstību summa konstatēta „pašvaldību” īstenotajos projektos un 

tā sastāda 2% no pārskata periodā veiktajiem maksājumiem un 21% no kopējās pārskata 

periodā darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” konstatēto neatbilstību 

summas.  

Pārskata periodā darbības programmā „Infrastruktūra un pakalpojumi” aktivitātes ietvaros 

dažos projektos ir identificēti projekti, kuros neatbilstību summas pret tajos veiktajiem 

maksājumiem ir sasniegušas un pārsniedz 2% būtiskuma līmeni (skatīt tabulu Nr.9). Tabulā 

Nr.9 iekļauti desmit neatbilstoši veikto izdevumu ziņā apjomīgākie projekti. Minētie projekti 

ir uzskatāmi par riskantiem, līdz ar to nepieciešams īpaši uzraudzīt projektu norisi. 

Neatbilstoši veiktie izdevumi pašvaldību īstenotajos projektos pārsvarā radušies iepirkumu 

procedūru pārkāpumu dēļ, kā arī aktivitāšu īstenošanas nosacījumu vai projekta saskaņotajai 

tāmei neatbilstoši veikto faktisko darbu apjomu rezultātā. Lai uzlabotu situāciju gan Finanšu 

ministrija, gan Iepirkumu uzraudzības birojs ir organizējis dažādus seminārus un apmācības, 

tomēr vēl joprojām pārkāpumi iepirkumu jomā rada lielāko daļu neatbilstības ES fondu 

projektos. 
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Tabula Nr.9 „Projekti, kuros neatbilstību summas pret tajos veiktajiem maksājumiem 

pārsniedz 2% (EK noteikto) būtiskuma pakāpi” 

Finansējuma saņēmējs/ 

projekta Nr. 9 

Neatbilstoši 

veikti 

izdevumi 

2011. gada 

1.ceturksnī 

Projekta 

ietvaros 

veiktie 

maksājumi  

no projekta 

kopējām 

attiecināma

jām 

izmaksām 

(%) 

Neatbilstoši 

veiktie 

izdevumi no 

projekta 

ietvaros 

veiktajiem 

maksājumie

m FS (%) 

1 2 3 4 

Jēkabpils pilsētas pašvaldība 

/3DP/3.4.2.1.1/08/APIA/LIAA/008 Jēkabpils 

Vecpilsētas laukuma rekonstrukcija jauna 

tūrisma produkta attīstībai 

14 159,94 46% 

 

4,17% 

 

Daugavpils pilsētas dome 

/3DP/3.4.2.1.1/08/APIA/LIAA/010 Daugavpils 

vēsturiskā centra dominantes - Vienības nama 

atjaunošana 

18 230,78 98% 

 

2,24% 

 

Tukuma novada dome Pūres un Jaunsātu 

pagastu pārvalde 

/3DP/3.4.4.2.0/08/IPIA/MA/018Sociālās 

dzīvojamās mājas "Lāmas" siltumnoturības 

uzlabošanas pasākumi 

10 777,62 39% 15,62% 

Balvu novada pašvaldība 

/3DP/3.4.4.2.0/08/IPIA/MA/001Sociālās 

dzīvojamās mājas Balvos, Daugavpils ielā 73a, 

energoefektivitātes paaugstināšana 

7 730,87 84% 8,54% 

Daugavpils pilsētas dome/ 

3DP/3.4.4.2.0/08/IPIA/MA/003 Daugavpils 

sociālās dzīvojamās mājas Šaura ielā 28 

siltumnoturības uzlabošanas pasākumi 

(1.etaps) 

8 420,13 71% 6,40% 

                                                 
9
 Detalizēta informācija atrodama pielikumā Nr.3 „Tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestādes, atvasinātas 

publiskas personas vai citas iestādes īstenotajos projektos konstatētie neatbilstoši veiktie izdevumi pārskata 

periodā (ceturksnī)”.  
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1 2 3 4 

Madonas novada pašvaldības sabiedrība ar 

ierobežotu atbildību „Madonas slimnīca”/ 

3DP/3.1.5.3.1/10/IPIA/VEC/020 Stacionārās 

veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas 

pilnveidošana SIA „Madonas slimnīca”, 

nodrošinot un attīstot 

467 80,60 60% 16,40% 

Aizkraukles arodvidusskola 

/3DP/3.1.1.1.0/10/IPIA/VIAA/056 

,,Aizkraukles arodvidusskolas dienesta 

viesnīcas renovācijas II kārta'' 

626 912,4 67% 95,3% 

Aizkraukles arodvidusskola 

/3DP/3.1.1.1.0/10/IPIA/VIAA/056 

,,Aizkraukles arodvidusskolas dienesta 

viesnīcas renovācijas II kārta'' 

313 103,8 67% 47,6% 

 

Rūjienas novada pašvaldība 

/3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/089 

,,Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas 

materiālās bāzes nodrošināšana Rūjienas 

vidusskolā” 

9 464,2 90% 

 

10,7% 

 

Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvalde/ 

3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/072 

,,Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas 

materiālās bāzes nodrošināšana sešās Liepājas 

vispārizglītojošās skolās” 

14 000,0 55% 

 

25,8% 

 

 

4.2.  2004.-2006.gada plānošanas periods 

Pārskata periodā, ERAF, ESF, Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda un 

Zivsaimniecības virzības finanšu instrumenta aktivitātēs atbilstoši ES fondu vadības 

informācijas sistēmā esošiem datiem nav konstatēti jauni neatbilstību gadījumi.  

Divos KF projektos saskaņā ar neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanas laika grafiku ir atgūti 

neatbilstoši veiktie izdevumi 6515,39 latu apmērā
10

.  

                                                 
10

 "Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Dienvidlatgales reģionā” un „Malienas reģiona sadzīves atkritumu 

apsaimniekošana, Latvijā”.  
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5. ES fondu ieviešanas sistēmas uzraudzība un 

pilnveidošana  

2011.gada 1.ceturksnī attiecībā uz vienkāršošanas pasākumiem ir veiktas izmaiņas un 

pilnveidota netiešo izmaksu nemainīgās likmes piemērošanas kārtība. 2011.gada 

16.februārī stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos 

Nr.419 „Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā 

iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu 

ieviešanu”, precizējot netiešo izmaksu nemainīgās likmes piemērošanas nosacījumus 

atbilstoši ar EK panāktajai vienošanās. Minēto Ministru kabineta noteikumu grozījumi 

nosaka: 

 netiešo izmaksu nemainīgās likmes korekciju atkarībā no projektā paredzētā 

ārpakalpojumu apjoma; 

 netiešo izmaksu nemainīgās likmes apmēru, tai skaitā, netiešo izmaksu 

nemainīgās likmes korekcijas noteikšanu līgumā vai vienošanās starp atbildīgo 

iestādi vai sadarbības iestādi un finansējuma saņēmēju;  

 projekta iesnieguma un pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas nav 

netiešās izmaksas; 

 netiešo izmaksu nemainīgo likmi nepiemēro tiem projektiem, kuru ietvaros 

maksājuma pieprasījumi ir iesniegti par vairāk kā 50% no tiešajām 

attiecināmajām izmaksām. 

Š.g. aprīļa sākumā būs pieejami centralizētās ES fondu projektu finansējuma saņēmēju 

apmierinātības izvērtējuma rezultāti, kas  ļaus  noskaidrot finansējuma saņēmēju 

apmierinātību ar saņemto pakalpojumu projekta sagatavošanas un īstenošanas laikā un 

attiecīgi identificēt nepieciešamos uzlabojumus.  

Uzskatām, ka līdzšinējais darbs pie ES fondu vadības sistēmas vienkāršošanas ir bijis 

sekmīgs – ir uzlabota gan maksājumu plūsma projektos, gan vienādota ES fondu 

ieviešanā iesaistīto institūciju darba prakse un to izvirzītās prasības finansējuma 

saņēmējam, gan arī novērstas nesamērīgas ES fondu finansējuma saņēmējam izvirzītās 

prasības. Līdz ar to šajā plānošanas periodā nav plānoti ievērojami vienkāršošanas 

pasākumi un turpmāk darbs tiks koncentrēts uz strukturālākām un konceptuālākām ES 

fondu vadības sistēmas izmaiņām nākamajā 2014.-2020.gada plānošanas periodā – pie 

ES fondu vadībā iesaistīto institūciju skaita samazināšanas, kā arī pie jautājuma par 

ministru tiesībām izdot ārējos normatīvos aktus. 
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6. Secinājumi un turpmākā rīcība 

Darbības programmā „Cilvēkresursi un nodarbinātība”  turpinājās aktivitāšu ieviešana 

bezdarba mazināšanas un nodarbinātības veicināšanas jomā, lai nodrošinātu 

apmācības, pārkvalifikācijas un citus darba tirgus aktivizēšanas pasākumus atbilstoši 

situācijai darba tirgū. Nodarbinātības veicināšanas aktivitātēs, veicot bezdarbnieku un 

darba meklētāju apmācību un vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu 

ieviešanu (100-latu stipendiju programmu) kopējais atbalstīto personu skaits sasniedz 

70 000.Pieaudzis arī augstākās izglītības jomā atbalstu saņēmušo kopskaits - ESF 

atbalstu saņēmuši 1046 maģistrantūras studenti un 1153 doktorantūras studenti. 

Darbības programmā „Uzņēmējdarbība un inovācijas” aktivizējusies zinātnes un 

pētniecības aktivitāšu ieviešana. Inovāciju pasākumā, kurā tiek īstenot i daudz augsta 

riska projekti, šajā ceturksnī būtiski pieaudzis neatbilstoši veikto izdevumu apjoms. 

Atsevišķu aktivitāšu ieviešanu kavē finanšu resursu nepietiekamība, kredītiestāžu 

augstās prasības, kā arī līgumu grozījumu veikšana, kas saistīta ar finansējuma 

saņēmēju ierosinātajām izmaiņām līgumos. 

Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 

2011.gada 1.ceturksnī, izņemot atsevišķu Satiksmes ministrijas, Veselības ministrijas, 

Kultūras ministrijas un Ekonomikas ministrijas  pārziņā esošo aktivitāšu progresu, 

kopumā darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” ieviešanā progress nav 

būtisks. Ņemot vērā sezonalitātes ietekmi uz infrastruktūras projektiem, lielāks 

progress ieviešanā sagaidām 2011.gada 2. un 3. ceturksnī. Galvenie projektu 

ieviešanu kavējošie faktori ir iepirkumu problēmas (piemēram, sūdzības, iepirkumu 

beigšanās bez rezultātiem, problēmas iepirkumu procedūras norisē), sadārdzinājumi, 

ņemot vērā tendences autoceļu būvniecības tirgū un ūdenssaimniecības sektorā, 

problēmas būvdarbu izpildē. Vienlaikus atzīmējams, ka 2011.gada sākumā vides 

infrastruktūras un policentriskas attīstības  jomā maksājumi fiksējuma saņēmējiem nav 

paredzami lielā apjomā 2010.gada beigās piešķirto avansu dēļ.  

Vērtējot apguvi š.g. 1.ceturksnī, secināms, ka lielākā daļa ministriju nav pildījušas 

savus noteiktos plānus, apgūstot tikai 60% no paredzētā maksājumu apjoma 

finansējuma saņēmējiem. 2011.gads tiek plānots, kā viens no aktīvākajiem ES fondu 

apguves gadiem šajā plānošanas periodā un budžetā ES fondiem atvēlētais 

finansējums 648 miljoni latu ir ievērojami lielāks nekā iepriekšējos gados. Turklāt 

jāņem vērā, ka fiskālo ierobežojumu dēļ nākamā turpmākajos gados ES fondu 

projektu finansēšanai būs nedaudz jāsamazina, tādēļ svarīgi ir šī gada budžeta 

sniegtās iespējas. Šajā kontekstā apguves plāna neizpilde pirmajā ceturksnī ir 

satraucošs faktors.  

Finanšu ministrija uzsākusi aktīvi gatavoties nākošajam plānošanas periodam, 

formulējot Latvijas intereses Kohēzijas politikai pēc 2013.gada. Nākamajā ceturksnī 
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plānots aktīvi risināt Latvijai svarīgos jautājumus, t.sk. jautājumus, kas atkarīgi no 

EK institūcijām. 
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