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IEVADS 

1. 2006.gada 11.jūlija Padomes regulas (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz vispārīgus 

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

fondu un atceļ Regulu (EK) Nr.1260/1999 (Regula Nr.1083/2006), 67.pants nosaka, ka 

VI katru gadu līdz 30.jūnijam iesniedz EK gada ziņojumu par 2007.-2013.gada 

plānošanas perioda ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda (KF) darbības programmu 

īstenošanu (ziņojums). Šis ziņojums ir par pārskata periodu no 2012.gada 1.janvāra līdz 

31.decembrim par darbības programmu „Uzņēmējdarbība un inovācijas”, identifikācijas 

numurs: 2007LV161PO001 (DP).  

2. DP mērķis: Sniegt atbalstu zinātnes, inovācijas un uzņēmējdarbības attīstībai, veicinot 

Pētniecības un attīstības (P&A) tehnoloģiju pārnesi, stiprinot P&A atbalsta un zinātnes 

infrastruktūru, sekmējot praktiskas ievirzes pētījumus, veicinot sadarbību starp 

uzņēmējiem un pētniekiem, atbalstot jaunu uzņēmumu veidošanos un atvieglojot pieeju 

finanšu resursiem. 

3. Attiecīgā atbilstīgā joma: Zinātne un inovācijas; finanšu pieejamība; uzņēmējdarbības 

veicināšana. 

4. Ziņojums apstiprināts ar 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu uzraudzības 

komitejas (UK) lēmumu Nr.L-2013/06 2013.gada 13.maijā. 

5. Ziņojuma struktūra pamatā atbilst EK regulas (EK) 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 (Regula Nr.1828/2006) XVIII pielikumā noteiktajam un 

iekļauj sevī šādas sadaļas: 

- 1.sadaļā sniegts apkopojums par atbalsta īstenošanai nozīmīgām galvenajām sociāli 

ekonomiskajām tendencēm 2012.gadā.  

- 2.sadaļā ietverta informācija par DP ieviešanā sasniegto finanšu un fizisko progresu uz 

2012.gada beigām, horizontālo prioritāšu ieviešanu, ieguldījumu ES 2020 stratēģijas 

mērķu sasniegšanā, DP sasaisti ar Baltijas jūras stratēģiju, kā arī atbilstību Kopienas 

tiesībām, jo īpaši publisko iepirkumu, komercdarbības atbalsta jomā. Tāpat aplūkoti 

izaicinājumi DP ieviešanā un veiktie pasākumi šo problēmu risināšanai, ES fondu 

vadības un kontroles sistēmas optimizēšanai, kā arī veiktie uzraudzības un izvērtēšanas, 

finanšu vadības un kontroles pasākumi.  

- Ziņojuma 3.sadaļā sniegta informācija par katras DP prioritātes īstenošanas gaitu un 

sasniegto 2012.gadā un no plānošanas perioda sākumā līdz 2012.gada beigām, tai skaitā 

iekļaujot informāciju aktivitāšu un apakšaktivitāšu līmenī, ja to ietvaros tika sasniegts 

nozīmīgs progress vai konstatētas būtiskas problēmām, kā arī ilustratīviem nolūkiem 

informācija par labās prakses piemēriem projektos. 

- 4.sadaļā aplūkots progress tehniskās palīdzības prioritāšu ieviešanā, savukārt 5.sadaļa 

veltīta ar DP ieviešanu saistītajiem informācijas un publicitātes pasākumiem. Ziņojumā 

noslēgumā sniegti galvenie secinājumi par DP ieviešanu 2012.gadā, kā arī veicamie 

pasākumi konstatēto problēmu risināšanai, kā arī DP ieviešanas procesa pilnveidošanai.  

- Pamatojoties uz Regulas Nr.1828/2006 XVII pielikuma 2.8.punktā minēto, ziņojumā nav 

sniegta informācija par valsts snieguma rezervi. Tāpat ziņojumā nav iekļauts apraksts par 

reģionālām aktivitātēm, kas iekļautas iniciatīvā ”Regions for economic change” 
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(iniciatīva), kas cieši saistīta ar ES struktūrfondu 3.mērķi „Eiropas Teritoriālā sadarbība”, 

un projektu finansēšana tiek veikta INTERREG IVC starpreģionu sadarbības 

programmas un URBACT II pilsētvides attīstības programmas 2007.-2013.gadam 

ietvaros. Līdz ar to informācija par reģionālām aktivitātēm, kas iekļautas iniciatīvā nevar 

tikt attiecināta uz ES fondu 1.mērķa „Konverģence” gada ziņojumiem par darbības 

programmu ieviešanu. 

6. Sagatavojot informāciju par sociāli ekonomiskajām tendencēm, tika izmantoti Centrālās 

statistikas pārvaldes dati, savukārt informācija par DP ieviešanā sasniegto finanšu un 

fizisko progresu balstās uz ES fondu vadībā iesaistīto institūciju sniegtajiem datiem, jo 

īpaši ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmā esošajiem 

datiem. 

7. Informācija par kopējo finanšu progresu DP līmenī sniegta, norādot kopējo attiecināmo 

finansējumu, kā arī finansējuma avotu dalījumā, lai pilnīgāk atspoguļotu ieviešanas 

progresu un būtu iespējams aptvert arī nacionālā  līdzfinansējuma ieguldījumu ES fondu 

projektu ieviešanā. Detalizētāka analīze prioritāšu un aktivitāšu līmenī sniegta, norādot 

tikai ES fondu finansējuma daļu. Pamatinformācija par finanšu progresu sniegta eiro, 

piemērojot Latvijas bankas fiksēto eiro kursu 1 eiro = 0,702804 lati, izņemot ziņojuma 

2.pielikumā sniegtos datus par veiktajiem maksājumiem finansējuma saņēmējiem, kur 

izmantots Eiropas Centrālās Bankas ik mēneša konvertācijas kurss. 
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1. Sociāli ekonomiskā situācija un tendences 

8. Šajā sadaļā sniegts apkopojums par atbalsta īstenošanai nozīmīgām galvenajām sociāli 

ekonomiskajām tendencēm Latvijā 2012.gadā. 

9. ES fondu finansējums ir viens no būtiskākajiem investīciju avotiem valsts ekonomikā, 

kas mazinājis gan ekonomikas lejupslīdi krīzes laikā, gan pozitīvi ietekmējis 

tautsaimniecības stabilizāciju un spēcīgas ekonomiskās izaugsmes atjaunošanos. 

10. IKP, ekonomiskā aktivitāte. Saskaņā ar CSP datiem Latvijas IKP 2012. gadā, 

salīdzinot ar iepriekšējo gadu, palielinājies par 5,6 procentiem. 2012. gada ceturtajā 

ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo ceturksni, IKP palielinājies par 5,1 

procentu.  

Ilustrācija 1. IKP pieaugums pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni, salīdzināmās cenās, %. CSP dati 

  

11. 2012.gadā Latvijas ekonomika bija visstraujāk augošā ekonomika Eiropas Savienībā. 

Laikā, kad eirozonas un ES izaugsmes prognozes 2012. gadam tika vairākkārt 

pārskatītas uz leju, Latvijas izaugsmes prognozes tieši pretēji – palielinātas, un jau 

2013.gadā IKP faktiskajās cenās sasniegs pirmskrīzes līmeni.  

12. Izaugsmi 2012.gadā nodrošināja gan ārējais, gan iekšējais pieprasījums. Lielāko 

ieguldījumu izaugsmē devušas tirdzniecība, apstrādes rūpniecība, būvniecība un 

transports, kas kopā veidoja vairāk nekā divas trešdaļas no IKP pieauguma. Šīs nozares 

arī bijušas starp tām, kas 2012.gadā uzrādījušas straujākos izaugsmes tempus – 

būvniecība palielinājusies par 14,6%, apstrādes rūpniecība par 9,3% un tirdzniecība par 

7,0%. 2012.gadā ražošanas apjomi palielinājās praktiski visās apstrādes rūpniecības 

nozarēs, īpaši metālapstrādē, elektronisko ierīču, mašīnu un iekārtu ražošanā, ķīmisko 

produktu ražošanā. No pārējām nozarēm vērā ņemami pieaugumi sasniegti informāciju 

un komunikāciju pakalpojumos – 8,9%, kā arī izmitināšanā un ēdināšanā – 10,8%. 

Kopējos izaugsmes tempus 2012.gadā mazināja sabiedriskā sektora nozares, kas 

skaidrojams ar budžeta izdevumu ierobežošanu un budžeta deficīta mazināšanu. 

Tādējādi šajā periodā valsts pārvaldes un aizsardzības, kā arī veselības nozarēs bija 

vērojams kritums par attiecīgi 1,6% un 2,7%, savukārt izglītībā neliels pieaugums 2,4% 

apmērā.  

13. No izlietojuma puses lielākais pieaugums bija vērojams investīcijās, kas 2012.gadā 

palielinājās par 12,3%. Investīciju apjoma palielināšanos lielā mērā ietekmēja 
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ieguldījumi tādās nozarēs kā enerģētika, metālizstrādājumu ražošana, pārtikas 

rūpniecība, transports un uzglabāšana. Neraugoties uz būtisko pieaugumu, investīcijas 

joprojām ir salīdzinoši zemā līmenī. Arī turpmāk kopējo investīciju dinamiku ietekmēs 

komercbanku piesardzīgā kreditēšanas politika, bet privātā sektora investīcijas noteiks 

uzņēmēju nogaidošais noskaņojums attiecībā uz nākotnes perspektīvām. 

14. Pēdējos gados par ekonomikas dzinējspēku ir kļuvis eksports. Preču un pakalpojumu 

eksporta apjomi pašlaik ir sasnieguši vēsturiski augstāko līmeni. 2011.gadā Latvijas 

preču un pakalpojumu eksports pieauga par 12,7 %, bet 2012.gadā, neskatoties uz 

saspringto ekonomisko situāciju ES, eksporta apjomi turpināja palielināties, pieaugot 

par 7,1%. Savukārt preču un pakalpojumu imports 2012.gadā palielinājās vien par 

3,1%. Tā rezultātā neto eksporta devums izaugsmē atkal kļuva pozitīvs. Eksporta 

turpmākās attīstības iespējas ietekmēs ne tikai ārējā pieprasījuma izmaiņas, bet arī 

Latvijas ražotāju konkurētspēja. Jāņem vērā, ka līdz šim Latvijas konkurētspējas 

uzlabošanos pamatā noteica darbaspēka izmaksu samazināšana, bet turpmāk izšķiroša 

loma būs spējai palielināt produktivitāti. 

15. Pozitīvu devumu izaugsmē 2012. gadā deva arī privātais patēriņš, kas palielinājās par 

5,4%, tādējādi atspoguļojot uzlabojumus darba tirgū un algu pieaugumu. Tomēr 

kopumā privātais patēriņš joprojām par 12,5% atpaliek no pirmskrīzes laika augstākā 

līmeņa, kas bija sasniegts 2008.gadā. Privātā patēriņa straujāku atjaunošanos ierobežo 

joprojām augstais bezdarba līmenis un liels mājsaimniecību parādu slogs. Savukārt 

sabiedriskais patēriņš 2012.gadā samazinājās par 0,2%. 

16. Inflācija. Inflācijas dinamika 2012.gadā bija ar ievērojamu samazināšanās tendenci – 

2012.gada janvārī gada inflācija (mēnesis pret iepriekšējā gada atbilstošo mēnesi) bija 

3,6%, bet gads kopumā ir noslēdzies ar 1,6% inflāciju, savukārt gada vidējā inflācija 

(12 mēneši pret iepriekšējiem 12 mēnešiem) 2012.gada janvārī bija 4,4%, bet decembrī 

rādītājs samazinājās līdz 2,3%. 

17. Lielāko ietekmi uz patēriņa cenām 2012.gadā ir radījusi importētā inflācija, kuru 

nosaka energoresursu cenu izmaiņas (gada laikā siltumenerģijas cenas ir kāpušas par 

14,6%, bet gāzes tarifi pieauguši par 12,0%) un neapstrādātās pārtikas cenas 

(pieaugums par 6,7%). Izmaiņu pamatā ir cenu svārstības pasaules izejvielu tirgos. 

18. Jau no 2012.gada septembra Latvija izpilda Māstrihtas inflācijas kritēriju eiro 

ieviešanai (gada vidējā inflācija) un labvēlīgā cenu dinamika arī turpmāk nodrošinās šī 

kritērija izpildi. 

19. Ražotāju cenas 2012.gadā salīdzinājumā ar 2011.gada vidējo līmeni palielinājušās 

par 3,7%, tajā skaitā vietējā tirgū realizētās produkcijas cenas pieaugušas par 5,2%, bet 

eksportētajai produkcijai – par 1,8%. Vislielākie cenu pieaugumi bija vērojami datoru, 

elektronisko un optisko iekārtu ražošanā -  par 12,5%, elektroenerģijas, gāzes apgādē, 

siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā – par 9,6% un ieguves rūpniecībā un karjeru 

izstrādē – par 7,8%. Savukārt lielākie cenu samazinājumi bijuši automobiļu, piekabju 

un puspiekabju ražošanā – par 4,9%, papīra un papīra izstrādājumu ražošanā – par 3,3% 

un dzērienu ražošanā – par 2,6%.  

20. Būvniecības izmaksas 2012.gadā, salīdzinot ar 2011.gadu, pieaugušas par 6,8%. 

Kopējo būvniecības izmaksu kāpumu noteicis strādnieku darba samaksas pieaugums 

par 15,8% un mašīnu un mehānismu ekspluatācijas izmaksu pieaugums par 12,2%. 

Savukārt būvmateriālu izmaksas ir palielinājušās tikai nenozīmīgi – par 0,7%. Dalījumā 

pa objektiem 2012.gadā visvairāk palielinājušās pazemes maģistrālo cauruļvadu 
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būvniecības izmaksas – par 12,1% un izglītības, veselības aprūpes un sporta ēku 

būvniecības izmaksas, kamēr biroju ēku būvniecības izmaksas augušas tikai par 1,0%. 

21. 2012.gadā veiksmīgi attīstījās Latvijas ārējā tirdzniecība. Pateicoties vietējo ražotāju 

konkurētspējas pieaugumam un eksporta tirgu diversifikācijai, Latvijas preču eksporta 

apjomi 2012. gadā kopumā palielinājās par 15%, kas, ņemot vērā sarežģīto situāciju 

ārējā vidē, vērtējams kā ļoti atzīstams sniegums. Lielāko devumu kopējā eksporta 

pieaugumā nodrošināja lauksaimniecības un pārtikas produktu eksports, kas 

salīdzinājumā ar 2011.gadu palielinājās par 43,1%. Ievērojamo nozares eksporta 

sniegumu sekmēja gan Latvijas eksportētājiem labvēlīgā pārtikas cenu dinamika, gan 

labā graudaugu raža, kuras eksports 2012.gada pēdējos četros mēnešos bija 4,3 reizes 

lielāks nekā 2011. gada attiecīgajā periodā. Metāla un tā izstrādājumu eksports 

2012.gadā ir palielinājies par 11,4%, bet koksnes un koksnes izstrādājumu eksports 

audzis par 3,5%. 

22. Latvijas preču imports 2012.gadā palielinājās nedaudz lēnāk nekā eksports – par 12,7% 

un importa pieaugumu noteica galvenokārt kapitāla un starppatēriņa preču importa 

pieaugums. Neskatoties uz to, ārējās tirdzniecības deficīts 2012.gadā nedaudz 

palielinājās, sasniedzot 1,8 miljardus latu, kas ir par 4,6% vairāk nekā 2011.gadā. 

23. Nodarbinātība un bezdarbs. Pakāpeniska ekonomisko aktivitāšu palielināšanās 

pozitīvi ietekmē situāciju darba tirgū – pieaug nodarbinātība un mazinās krīzes 

izraisītais augstais bezdarbs. Tajā pašā laikā atsevišķas iedzīvotāju grupas, īpaši 

personas ar zemu izglītības līmeni un kvalifikāciju, gados vecāki cilvēki, kā arī jaunieši, 

situācijas uzlabošanos izjūt mazāk. 

24. Pēc CSP veiktā darbaspēka apsekojuma rezultātiem, tautsaimniecībā nodarbināto 

iedzīvotāju skaits 2012.gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir palielinājies par 2,8% 

līdz 885,6 tūkstošiem. Savukārt darba meklētāju īpatsvars 2012.gadā sarucis līdz 

14,9%, salīdzinot ar 16,2% 2011.gadā. Sagaidāms, ka vidējā termiņā būs vērojams 

mērens nodarbinātības pieaugums un izaugsme galvenokārt balstīsies uz produktivitātes 

pieaugumu, savukārt darba meklētāju īpatsvara samazināšanās tempu noteiks 

tautsaimniecības izaugsme un strukturālās izmaiņas. 

25. Darba meklētāju vīriešu īpatsvars ekonomiski aktīvo vīriešu skaitā valstī 2012.gadā 

bijis augstāks nekā sievietēm (attiecīgi ekonomiski aktīvo sieviešu skaitā), veidojot 

16,0% un 13,9 %. 2012.gadā darba meklētāji ar darba pieredzi bija 133,7 tūkst. jeb 

86,0% no darba meklētāju skaita, savukārt 2011.gadā šis rādītājs attiecīgi bijis 144,1 

tūkst. un 86,5% procenti. 
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Ilustrācija 2. Nodarbināto iedzīvotāju skaits un nodarbinātības līmenis pa ceturkšņiem (% no iedzīvotāju 

kopskaita no 15 līdz 74 gadiem). CSP dati 

 

26. 2012.gadā ekonomiski neaktīvi bijuši 533,0 tūkst. cilvēku, kas ir par 6,0% mazāk, nekā 

2011.gadā. Savukārt tādu cilvēku, kas ir zaudējuši cerības atrast darbu, 2012.gadā valstī 

bija 31,3 tūkst. jeb 5,9% no ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju skaita, un tas ir par 7,8 

tūkst. cilvēku jeb 19,9% mazāk nekā 2011.gadā. 

27. Savukārt Nodarbinātības valsts aģentūras oficiāli reģistrētā bezdarba līmenis 

2012.gada beigās salīdzinājumā ar attiecīgo laiku pirms gada ir samazinājies par vienu 

procentpunktu un bija 10,5% no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem. Reģistrēto 

bezdarbnieku skaits, salīdzinot ar 2011.gada decembri, samazinājies par 26,2 tūkst. 

cilvēku un 2012.gada decembra beigās bijis 104,1 tūkst. cilvēku.2012.gadā 

bezdarbnieka statuss valstī kopumā tika piešķirts 107,7 tūkst. cilvēku, kas ir par 15,8% 

mazāk nekā 2011.gadā. 

28. Augstākais bezdarba līmenis 2012.gada beigās bija reģistrēts Latgales reģionā – 21,1%. 

Vidzemes reģionā bezdarba līmenis 2012.gada beigās bija 12,8%, Zemgales reģionā – 

11,7% un Kurzemes reģionā – 11,4%. Zemākais bezdarba līmenis bija Rīgas reģionā – 

6,8%. 

29. Iedzīvotāju ienākumi 2012.gadā turpināja pakāpeniski palielināties. Mēneša vidējā 

bruto darba samaksa valstī pieauga par 3,7%, sasniedzot 684,4 eiro. Lielākais darba 

samaksas kāpums 2012.gadā bija sabiedriskajā sektorā – par 4,5%, kas saistīts ar algu 

straujāku palielināšanos valsts un pašvaldību komercsabiedrībās, kamēr vispārējās 

valdības sektorā darba samaksa 2012.gadā palielinājās tikai par 2,6%. Privātajā sektorā 

strādājošo vidējā bruto darba samaksa 2012.gadā pieauga par 3,6%. Pēc būtiskā 

krituma 2009. un 2010.gadā un tikai niecīgā pieauguma 2011.gadā, 2012.gadā pirmo 

reizi nedaudz jūtamāk palielinājusies strādājošo reālā darba samaksa, salīdzinājumā ar 

2011.gadu pieaugot par 1,6%. 

30. Plašāka informācija par sociāli-ekonomisko situāciju Latvijā 2012.gadā (salīdzinājumā 

ar 2011.gadu) ir pieejama FM tīmekļa vietnē 

http://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/tautsaimniecibas_analize/ikmenesa_makroekonomikas

_un_budzeta_apskats/ 

http://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/tautsaimniecibas_analize/ikmenesa_makroekonomikas_un_budzeta_apskats/
http://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/tautsaimniecibas_analize/ikmenesa_makroekonomikas_un_budzeta_apskats/
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2. Darbības programmas izpildes pārskats 

31. Šajā sadaļā sniegta informācija par DP ieviešanā sasniegto finanšu un fizisko progresu 

2012.gada beigās (tai skaitā 2012.gada ietvaros), horizontālo prioritāšu ieviešanu, 

ieguldījumu ES 2020 mērķu un vadošo iniciatīvu sasniegšanā, DP sasaisti ar Baltijas 

jūras stratēģiju, kā arī atbilstību Kopienas tiesībām publisko iepirkumu un 

komercdarbības atbalsta jomās. Tāpat aplūkotas DP ieviešanā galvenās konstatētās 

problēmas un veiktie pasākumi šo problēmu risināšanai, kā arī veiktie uzraudzības un 

izvērtēšanas, finanšu vadības un kontroles pasākumi. 

32. ES fondu ieviešana notiek saskaņā ar attiecīgo ES un LR normatīvo aktu prasībām, no 

kuriem nozīmīgākais ir Regula Nr.1083/2006, kas nosaka vispārīgus noteikumus par ES 

fondiem, Regula Nr. Nr.1828/2006 kas paredz noteikumus par to, kā īstenot Regulu Nr. 

1083/2006, ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likums (nosaka ES fondu 

vadībā iesaistīto institūciju un ES fondu finansējuma saņēmēja tiesības un pienākumus, 

UK pieņemto lēmumu statusu, ES fondu vadībā iesaistīto institūciju lēmumu 

pieņemšanas, apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību u.c.), kā arī virkne MK 

noteikumu, kas pieejami FM administrētajā ES fondu tīmekļa vietnē 

(http://www.esfondi.lv/page.php?id=458). Informācija par projektu iesniegumu atlases 

procesu, atlases kritēriju apstiprināšanu, kā arī MK noteikumu par aktivitāšu īstenošanu 

izstrādāšanu ir sniegta ziņojuma par DP īstenošanu par 2011.gadu1  

2.1. Darbības programmas īstenošanas progress 2012.gadā 

33. Šajā apakšsadaļā sniegta informācija par būtiskākajiem grozījumiem plānošanas 

dokumentos, finanšu un fiziskais progresu DP līmenī, ietverot informāciju par projektu 

iesniegumu vērtēšanas kritēriju, MK noteikumu par aktivitāšu īstenošanu 

apstiprināšanas progresu, DP līmeņa uzraudzības rādītāju sasniegšanas progresu, kā arī 

ietverta informācija par horizontālo prioritāšu (HP) īstenošanas koordināciju, 

ieguldījumu Lisabonas stratēģisko mērķu sasniegšanā un DP sasaisti ar Baltijas jūras 

stratēģiju.  

34. Detalizēta informācija aktivitāšu un apakšaktivitāšu griezumā par apstiprinātajiem 

projektiem, noslēgtajiem līgumiem un kopējiem maksājumiem finansējuma saņēmējiem 

(ieskaitot avansa maksājumus) sniegta 1.pielikumā, bet dati par deklarējamo izdevumu 

apjomiem – 2.pielikumā. 

2.1.1. Izmaiņas darbības programmas īstenošanas kontekstā 

35. Pārskata periodā grozījumi DP netika veikti bet ir veikti grozījumi DPP, kas paredz:  

1) ļaut LIAA organizēt Latvijā reģistrētu komersantu, biedrību, nodibinājumu,  

kooperatīvo sabiedrību, pašvaldību un ostu pārvalžu dalību tirdzniecības misijās un 

kontaktbiržās ārvalstīs un nodrošinātu 2.3.1.1.1. apakšaktivitātes „Ārējo tirgu 

apgūšana – ārējais mārketings” (turpmāk – 2.3.1.1.1.aktivitāte) un 

2.3.1.1.2.apakšaktivitātes „Ārējo tirgu apgūšana – nozaru starptautiskās 

konkurētspējas stiprināšana” (turpmāk – 2.3.1.1.2.aktivitāte) ietvaros sniegtā atbalsta 

savstarpēju nepārklāšanos2; 

                                                 
1 Skatīt ziņojuma par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” īstenošanu 2007.–2013.gada 

plānošanas periodā par 2011.gadu 2.1.sadaļā „Darbības programmas īstenošanas progress 2011.gadā” 

(http://www.esfondi.lv/page.php?id=913). 
2 MK 2012.gada 6.marta rīkojums Nr.119 „Grozījumi darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” 

papildinājumā” 

http://www.esfondi.lv/page.php?id=458
http://www.esfondi.lv/page.php?id=547
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2) ERAF finansējuma pārdali no 2.1.2.2.2.apakšaktivitātes „Jaunu produktu un 

tehnoloģiju izstrāde - atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā” 10,9 

milj. eiro apmērā uz 2.1.2.4.aktivitāti „Augstas pievienotās vērtības investīcijas”, 

nodrošinot lielāku finansējumu atbalsta sniegšanai komersantiem 2.1.2.4.aktivitātes 

„Augstas pievienotās vērtības investīcijas” otrās projektu iesniegumu atlases ietvaros3;  

3) precizēt 2.1.1.1.aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” (turpmāk – 

2.1.1.1.aktivitāte) atbalsta veidu, mērķa grupu, finansējuma saņēmējus, kā arī 

minimālās un maksimālās projekta izmaksas, ņemot vērā, ka tiek plānots izsludināt 

2.1.1.1.aktivitātes projektu iesniegumu atlases otro kārtu4. 

4) papildināt 2.3.1.1.2.aktivitātes ietvaros atbalstāmās darbības ar mārketinga kampaņām 

un citiem pasākumiem, kuru mērķis ir ārvalstu tūristu piesaiste, ERAF finansējuma 

pārdali no 2.3.1.1.1.aktivitātes 5,07 milj. eiro apmērā uz 2.3.1.1.2.aktivitāti, kā arī 

palielināt nacionālo publisko finansējumu 2.3.1.1.2.aktivitātei par 3,39 milj. eiro, par 

tādu pašu apjomu samazinot privāto finansējumu, nodrošinot efektīvāku finansējuma 

apguvi. Grozījumi tāpat paredz precizēt 2.1.2.1.1.apakšaktivitātes „Kompetences 

centri” mērķus, kā arī precizēt maksimālo atbalsta apjomu, svītrojot iedalījumu starp 

pētniecības darbu veikšanu un pētniecības infrastruktūras izveidi5. 

36. Ņemot vērā nepietiekamo finansējuma apguves tempu un ilgstošo finanšu starpnieku 

atlasi, kā arī pamatojoties uz savstarpējā līguma nosacījumiem, kas paredz tiesības 

pārskatīt EIF ieguldījumu fonda darbības progresu un atkarībā no rezultāta pieņemt 

lēmumu, EM izstrādāja un iesniedza MK izskatīšanai koncepciju par ieguldījumu fonda 

turpmāku ieviešanu6 (apstiprināta MK 2011.gada 9.augustā). Izstrādātās koncepcijas 

rezultātā ar 2012.gada 1.janvārī ir tikusi veikta Eiropas Investīciju fondu funkciju 

nodošana LGA pārziņā, lai nodrošinātu finansējuma apguves paātrināšanu un 

administratīvo izmaksu optimizēšanu un tādējādi arī 2.2.1.1.aktivitātes „Ieguldījumu 

fonds investīcijām garantijās, paaugstināta riska aizdevumos, riska kapitāla fondos un cita 

veida finanšu instrumentos” rezultātu un rādītāju sasniegšanu. Augstākminētās aktivitātes 

ietvaros komersantu atbalstam ir pieejams publiskā finansējuma apjoms 130,18 milj. eiro 

apmērā. 

37. 2013.gadā plānots ierosināt DP finanšu plāna grozījumus, kas saistīti ar EK Reģionālās 

politikas ģenerāldirektorāta finanšu vadības instrumentu audita gala ziņojuma rezultātā 

ierosinātām finanšu korekcijām. 

2.1.2. Informācija par finanšu un fizisko progresu  

38. Šajā sadaļā aplūkota informācija par sasniegto progresu aktivitāšu nosacījumu un 

projektu iesniegumu atlases kritēriju izstrādē, projektu apstiprināšanā, līgumu 

noslēgšanā, maksājumu finansējuma saņēmējiem veikšanā. Lai nodrošinātu ziņojuma 

pārskatāmību, lielākā daļa statistiskās informācijas tika iekļauta ziņojuma pielikumos, 

sniedzot tekstā tikai pamatdatus par finanšu progresu un atsevišķus piemērus jau 

sasniegto rādītāju vērtībām. Pielikumā par iznākuma un rezultāta rādītājiem iekļauti 

komentāri par sasniegto vērtību būtiskām nobīdēm no plānotajām, informāciju par to, 

kādā projektu īstenošanas etapā tika aprēķinātas rādītāju vērtības.  

                                                 
3 2012.gada 27.jūnijā ar MK rīkojums Nr.277 „Grozījumi darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” 

papildinājumā” 
4 2012.gada 26.novembrī ar MK rīkojumu Nr.554 „Grozījumi darbības programmas „Uzņēmējdarbība un 

inovācijas” papildinājumā” 
5 2012.gada 7.decembrī ar MK rīkojumu Nr.592 „Grozījumi darbības programmas „Uzņēmējdarbība un 

inovācijas” papildinājumā” 
6 MK 2011. gada 22.augusta rīkojums Nr.399 „Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda ieguldījumu fonda 

ieviešanas koncepciju” 
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Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji 

39. Līdz 2012.gada 31.decembrim projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju komplekti ir 

apstiprināti visām DP „Uzņēmējdarbības un inovācija” papildinājumā noteiktajām 

aktivitātēm un apakšaktivitātēm7. Atsevišķu aktivitāšu/apakšaktivitāšu īstenošanas 

ietvaros to dažādām projektu iesniegumu atlases kārtām ir izstrādāti atsevišķi projektu 

iesniegumu vērtēšanas kritēriju komplekti (kopā 25). 

40. 2012.gadā ir apstiprināti trīs projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju komplekti šādām 

DP aktivitātēm/ apakšaktivitātēm: 

1) 2.1.1.1.aktivitātei „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”, kuras projektu iesniegumu 

vērtēšanas kritēriji otrajai projektu iesniegumu atlases kārtai tika apstiprināti ES 

fondu UK rakstiskās procedūras laikā 2012.gada 30.augustā. 

2) 2.1.1.3.1.apakšaktivitātei „Zinātnes infrastruktūras attīstība”, kuras projektu 

iesniegumu vērtēšanas kritēriji trešajai projektu iesniegumu atlases kārtai tika 

apstiprināti ES fondu UK rakstiskās procedūras laikā 2012.gada 9.novembrī. 

3)  2.3.2.2.2.apakšaktivitātei „Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu izveidei vai 

rekonstrukcijai”, kuras projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji projektu iesniegumu 

atlases kārtai tika apstiprināti ES fondu UK rakstiskās procedūras laikā 2012.gada 

23.oktobrī. 

41. 2012.gada 9.novembrī ES fondu UK rakstiskās procedūras laikā ir apstiprināti projektu 

iesniegumu vērtēšanas kritēriju komplekta grozījumi 2.1.1.1.aktivitātei „Atbalsts 

zinātnei un pētniecībai”, ietverot vairākus redakcionāla rakstura precizējumus. 

MK noteikumi par aktivitāšu/apakšaktivitāšu īstenošanu 

42. Līdz 2012.gada 31.decembrim DP ietvaros ir apstiprināti visi MK noteikumi par DP 

aktīvo aktivitāšu/apakšaktivitāšu īstenošanu8 par publisko finansējumu 752,19 milj. eiro 

apmērā, kas ir 100% no DP kopējā pieejamā publiskā finansējuma apmēra.  

43. 2012.gadā ir saskaņoti un 2013.gada 3.janvārī stājas spēkā MK noteikumi Nr.14 

„Noteikumi par darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 

2.1.1.1.aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” otro projektu iesniegumu atlases 

kārtu” par publisko finansējumu 25,51 9milj. eiro (tai skaitā 4,17 milj. eiro ERAF 

līdzfinansējums). 

44. 2012.gadā ir apstiprināti 11 grozījumi MK noteikumos par DP 

aktivitāšu/apakšaktivitāšu īstenošanu, lai nodrošinātu efektīvu aktivitāšu un 

apakšaktivitāšu īstenošanu, galvenokārt, paredzot izmaiņas pieejamajā finansējumā, tai 

                                                 
7 2012.gada 31.decembrī DP ”Uzņēmējdarbība un inovācijas” ietvaros ir 21 aktīva apakšaktivitāte, kā arī 4 

aktivitātes un apakšaktivitātes, kas ir neaktīvas, jo saskaņā ar MK 2009.gada 21.aprīļa protokollēmuma Nr. 25 

37. § „Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda aktivitātēm, kuru īstenošana papildus 

izvērtējama saistībā ar ekonomisko situāciju valstī” ir atlikta vienas aktivitātes – 2.1.2.3.”Zinātnes un tehnoloģiju 

parks” un trīs apakšaktivitāšu – 2.1.2.1.3.„Tehnoloģiju pārneses centri”, 2.2.1.2.1„Biznesa eņģeļu tīkls” un 

2.2.1.2.2„Vērtspapīru birža MVK”- īstenošana (visām ir izņemts finansējums, taču ir izstrādāti kritēriju 

komplekti). Papildus ir izstrādāts un apstiprināts kritēriju komplekts 2.3.2.2.2.apakšaktivitātei „Atbalsts 

ieguldījumiem ražošanas telpu izveidei vai rekonstrukcijai”, bet nav veikti atbilstošie DP ”Uzņēmējdarbība un 

inovācijas” papildinājuma grozījumi. 
8 Izņemot 2.1.1.3.1.apakšaktivitāti „Zinātnes infrastruktūras attīstība”,  kurai nav apstiprināti MK noteikumi par 

trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanu, kura plānota, jo apakšaktivitātes ietvaros ir atlikums pēc 

divām noslēgtajām atlasēm, un 2.1.1.1.aktivitāti „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”, kurai līdz 2012.gada 

31.decembrim nebija apstiprināti MK noteikumi par aktivitātes otrās kārtas ieviešanu, kurai uzņemtas 

virssaistības. 
9  Tai skaitā skaitā valsts budžeta virssaistības 21,3 milj. eiro apmērā 
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skaitā, valsts budžeta virssaistību finansējumā, aktivitāšu īstenošanas nosacījumos 

(precizēts aktivitātes finansējuma saņēmējs, atbalstāmās darbības, attiecināmo un 

neattiecināmo izmaksu kategorijas un citi īstenošanas nosacījumi, lai novērstu 

aktivitātes projektu nesasniegšanas risku, nesaskaņota komercdarbības atbalsta risku, 

dubultā finansējuma risku un neatbilstoši veikto iepirkumu risku). 

45. 2013.gadā tiek plānots uzsākt arī 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras 

attīstība” projektu iesniegumu atlases trešo kārtu, kā arī uzsākt 2.3.2.2.2.apakšaktivitātes 

„Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu izveidei vai rekonstrukcijai” līdz ar to tiks 

izstrādāti un apstiprināti jauni MK noteikumi. 

46. 2013.gadā plānots uzsākt 2.1.2.4.aktivitātes „Augstas pievienotās vērtības investīcijas” 

trešo projektu iesniegumu atlases kārtu, piesaistot valsts budžeta virssaistības un 

plānotās finansējuma pārdales no finanšu vadības instrumentiem. 

Informācija par uzsāktajām projektu iesniegumu atlasēm 

47. 2012.gadā DP ietvaros tika izsludinātas 14 projektu iesniegumu atlases 

(2.1.2.2.4.apakšaktivitātē „Mikro, mazo un vidējo komersantu jaunu produktu un 

tehnoloģiju attīstības programma”, 2.3.1.1.1.apakšaktivitātē „Ārējo tirgu apgūšana – 

ārējais mārketings” un 2.3.2.3.aktivitāte „Klasteru programma”) par kopējo ERAF 

finansējumu 16,22 milj. eiro apmērā. 2012.gadā izsludināto projektu iesniegumu atlases 

kārtu ietvaros kopā iesniegti 517 projektu iesniegumi par kopējo ERAF finansējumu 

10,67 milj. eiro apmērā un noraidīti 57 projektu iesniegumi par kopējo ERAF 

finansējumu 2,93 milj. eiro. Galvenie iemesli projektu iesniegumu noraidīšanai – 

nepietiekams punktu skaits, kas jāsasniedz kvalitātes kritērijos, neatbilstība projektu 

iesniegumu vērtēšanas kritērijiem par projekta īstenošanas nozares atbilstību aktivitātē 

atbalstāmajām nozarēm, projektu iesniegums neiegūst minimālo punktu skaitu, projekta 

iesnieguma neatbilstība vismaz vienam no neprecizējamajiem atbilstības kritērijiem. 

48. 2012.gadā noslēdzās projektu iesniegumu pieņemšana 2.1.2.4.aktivitātē „Augstas 

pievienotās vērtības investīcijas”. Atlases kārtas ietvaros bija pieejams ERAF 

finansējums 66,87 milj. eiro apmērā. Atlases kārtas ietvaros tika apstiprināti 18 projektu 

iesniegumi par ERAF finansējumu 50,65 milj. eiro un noraidīti 33 projektu iesniegumi 

par ERAF finansējumu 65,88 milj. eiro. Galvenie projektu iesniegumu noraidīšanas 

iemesli – biznesa plānu neatbilstība reālajai tirgus situācijai, neatbilstība projektu 

iesniegumu vērtēšanas kritērijam, kas nosaka, ka uzņēmums ir ieguldījis līdzekļus 

pētniecībā un attīstībā, projektu ilgtspējas trūkums. 

Progress projektu apstiprināšanā, līgumu slēgšanā un maksājumu veikšanā 

finansējuma saņēmējiem 

49. Arī 2012.gadā līdzīgi kā 2011.gadā kopumā DP ieviešana vērtējama pozitīvi, sasniedzot 

būtisku finanšu progresu gada laikā: 

a) tika apstiprināti projekti par kopējo ES fondu finansējumu 682,4 milj. eiro, kas ir 

92,6% no pieejamā finansējuma, progress salīdzinājumā ar 2011.gadu 4,5%; 

b) noslēgti līgumi par projektu īstenošanu par 677,3 milj. eiro, kas ir 91.9% no 

pieejamā finansējuma, progress salīdzinājumā ar 2011.gadu 11,6%; 

c) veikti maksājumi finansējuma saņēmējiem (tai skaitā avansi) par 409,7 milj. eiro jeb 

55,6% no pieejamā ES fondu finansējuma, progress salīdzinājumā ar 2011.gadu 

10,3%; 
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d) deklarējamo maksājumu apjoms10 ir pieaudzis par 15,6%, sasniedzot kopā 55,9% no 

pieejamā ES fondu finansējuma. 

50. Lai nodrošinātu pilnvērtīgu projektu uzsākšanu, 2012.gadā finansējuma saņēmējiem 

atbilstoši aktivitāšu ieviešanas nosacījumiem kopumā tika izmaksāti avansi par kopējo 

summu 10,3 milj. eiro jeb 1,4% no pieejamā finansējuma. Atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām paredzēts, ka finansējuma saņēmējiem ir jāatskaitās par avansu izmantošanu 

pusgada laikā (projektiem, kuriem sniegts komercdarbības atbalsts – gada laikā). 

Ilustrācija 3. DP ietvaros apstiprinātie projekti, noslēgtie līgumi un veiktie maksājumi līdz 2012.gada beigām 

salīdzinājumā ar progresu līdz 2011.gada beigām, progress gada ietvaros, ES fondu finansējums, milj.eiro 

(VIS dati)11 

 

51. Finanšu apguves dati no plānošanas perioda sākuma līdz 2012.gada beigām dalījumā pa 

finansējuma avotiem ir aplūkojami zemāk esošajā ilustrācijā. 

Ilustrācija 4. Kumulatīvi līdz 31.12.2012. DP ietvaros apstiprinātie projekti, noslēgtie līgumi, veiktie maksājumi 

t.sk. avansi (attiecināmās izmaksas), milj.eiro, % no pieejamā finansējuma12 (VIS dati) 

 

52. Analīze par ES fondu apguvi reģionālā griezumā sniegta sadaļā 2.1.5. „Horizontālo 

prioritāšu ieviešana”, savukārt par ES fondu ieviešanas gaitu prioritāšu līmenī 

atspoguļota sadaļā „Prioritāšu īstenošana”. 

Noteikto mērķu maksājumiem finansējuma saņēmējiem sasniegšana 

Jāsecina, ka ambiciozie nacionālie mērķi ir nodrošinājuši garantētu n+3/n+2
13

 izpildi 2012.gadā. Vienlaikus 

iespējami sarežģījumi 2014.gadā n+2 principa nodrošināšanā, īpaši Kohēzijas fonda ietvaros, ņemot vērā, ka 

                                                 
10 Veiktie starpposma un gala maksājumi (t.sk. deklarējamie avansi) 
11 .Apstiprināto projektu un noslēgto līgumu finansējuma summā ir iekļautas virssaistības, veiktie dekalrējamie 

izdevumi ir izdevumi, ko veikusi iestāde, kas atbildīga par maksājumu izdarīšanu atbalsta saņēmējiem.. 
12 Faktiski maksājumi tiek veikti par ES fondu un valsts budžeta finansējumu.  
13 Regulas Nr.1083/2006 93.pantā noteiktais.  
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vairāku lielo projektu ieviešana ir pagarināta vai konstatēti ieviešanas riski. Lai risinātu situāciju, plānots 

2013.gadā iesniegt grozījumus lielo projektu finansēšanas plānos, kā arī pastiprināt projektu ieviešanas 

uzraudzību. 

53.  Kopumā AI izstrādātie un MK apstiprinātie maksājumumērķi finansējuma 

saņēmējiem14 izpildīti 82,6% apmērā ERAF ietvaros. Neskatoties uz stingrajiem finanšu 

disciplīnas pasākumiem, kuri tika veikti ar mērķi novērst iepriekšējos gados novērotās 

situācijas, kad lielākā daļa maksājumu tika pastāvīgi kavēti, pārplānoti un atlikti uz gada 

pēdējo ceturksni, arī 2012.gadā lielākā daļa ministriju mēnesi no mēneša nepildīja 

noteiktās maksājumu prognozes un lielāko daļu maksājumu veica gada pēdējos 

mēnešos. 

Ilustrācija 5. Finansējuma saņēmējiem izmaksātais finansējums no kopējā ERAF finansējuma (ieskaitot 

avansus) līdz 31.12.2012. salīdzinājumā ar nacionālo finanšu mērķu izpildi, ES fondu finansējums, milj.eiro  

 

54. Latvija 2007.-2013.gada plānošanas periodā ir uzņēmusies budžeta virssaistības, lai 

nodrošinātu lielāku iespēju apgūt 100% piešķirtā ES fondu finansējuma, nosedzot 

neatbilstības, lauztos līgumus un neveiksmīgos projektus. 

55. 2012.gadā valdībā tika pieņemti lēmumi par valsts budžeta virssaistību apjomu 

noteikšanu konkrētām ministrijām un galvenajiem pamatprincipiem to izmantošanā. 

Kopējais virssaistību apjoms ir 424,8 milj. eiro, no kuriem 58,4 milj. eiro paredzēti DP 

ietvaros.  

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

virssaistību apjoma apstiprināšanas valdībā tika veikti aprēķini iespējamai ietekmei uz 

valsts budžeta deficītu, virssaistību finansējuma novirzīšanai ES fondu projekta 

īstenotājiem strikti jānorit saskaņā ar ministriju iepriekš noteiktajiem ikmēneša un 

ceturkšņa apguves plāniem. Ņemot vērā iepriekš minētos apstākļus, kā arī to, ka jau 

2012.gadā tika konstatētas virssaistību plānu neizpildes, VI izstrādāja finanšu 

disciplīnas pasākumus par piešķirtā valsts budžeta virssaistību apjoma 2007.-2013.gada 

plānošanas perioda aktivitātēs izmantošanas nosacījumiem un uzraudzību, tai skaitā 

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

iepriekš plānoto. 

                                                 
14 Mērķi maksājumiem finansējuma saņēmējiem ir ES fondu finansējuma apjoms, kuru paredzēts izmaksāt 

finansējuma saņēmējiem kalendārā gada ietvaros, un ir būtisks uzraudzības instruments, ar kura palīdzību tiek 

novērtēts ES fondu veikto investīciju progress un mazināts risks ES fondu finansējuma neizmantošanai 

plānošanas perioda beigās. 
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57. Vienlaikus gan jāņem vērā, ka viena no mērķu neizpildes problēmām saistīta ar 

iepirkumu kavēšanos, līdz ar to daļēji šī faktora ietekmi varēs mazināt  tikai pēc 

pasākumu ieviešanas publisko iepirkumu sistēmas uzlabošanai. Taču neskatoties uz to, 

katras iestādes atbildībā ir nodrošināt līdzekļu efektīvu plānošanu un izpildes 

uzraudzību, tai skaitā savlaicīgi veikt nepieciešamos korektīvos un veicinošos 

pasākumus. 2013.gada pirmajā ceturksnī paredzēts apstiprināt aktualizētus AI 

maksājumu finansējuma saņēmējiem mērķus, kā arī 2013.gada 2.pusgadā paredzēts 

apstiprināt finanšu izlietojuma mērķus finanšu instrumentu aktivitātēs. Detalizētāka 

informācija par pasākumu ieviešanu publisko iepirkumu sistēmas uzlabošanai ir sniegta 

sadaļā 2.7.6. Iepirkumu pārbaudes. 

Darbības programmas ietvaros noslēgtie līgumi sadalījumā pa dimensiju kodiem līdz 

31.12.2012. 

58. Saskaņā ar DP Latvijai 2007.-2013.gada ES fondu plānošanas periodā piemērojamas trīs 

dimensijas – „Prioritārie temati”, „Finansēšanas veids” un „Teritorijas tips”, savukārt 

saskaņā ar Regulas Nr.1828/2006 prasībām ziņojumā apkopots noslēgto līgumu ES 

fondu finansējuma sadalījums atbilstoši piecām dimensijām. Jāatzīmē, ka tam ir tikai 

informatīvs raksturs un atsevišķos gadījumos, kad nav iespējams precīzi noteikt 

finansējuma sadalījumu pa dimensiju kodiem, aprēķinos tika izmantota ekspertu 

metode. Vienlaikus jāsecina, ka precīzāku aprēķinu veikšanai trūkst EK vadlīniju par 

tāda koda pielietošanu kā „saimnieciskā (ekonomiskā) darbība”, jo nav metodikas par 

savstarpējo atbilstību starp kodiem, kas paredzēti ar 2006.gada 20.decembra Eiropas 

Parlamenta un Padomes regulā (EK) Nr.1893/2006, ar ko izveido NACE 2.redakcijas 

saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes Regulu (EEK) 

Nr.3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām, (atbilstoši kurai Latvijā 

tiek uzkrāti dati) un Regulā Nr.1828/2006 minētajiem. 

59. Analizējot noslēgto līgumu finansiālā apjoma progresu dalījumā pa dimensiju kodiem, 

salīdzinājumā ar 2011.gadu 2012.gadā lielākais progress 7,1% vērojams izglītības 

nozarēs, kur noslēgti līgumi par 192,6 milj. eiro jeb 26,1% no kopējā DP piešķirtā ES 

fondu finansējuma. Kopsummā līdz 2012.gada beigām lielākais noslēgto līgumu apjoms 

(26,6% no DP apstiprinātā ES fondu finansējuma) vērojams Citu neminēto rūpniecības 

nozaru jomā, kas liecina par ražošanas pakāpenisku attīstību un izaugsmi salīdzinājumā 

ar iepriekšējiem gadiem.. Līdz ar to secināms, ka jomās, kurās plānots lielākais 

finansiālā apjoma īpatsvars arī notiek visraitākā līgumu slēgšana un, plānojams, 

nākamajos gados arī aktīvākā projektu īstenošana un rezultatīvo rādītāju sasniegšana. 



    

18 

Gada ziņojums_2DP_VI_lv_05.03.2013.; Ziņojums Eiropas Komisijai par Eiropas Savienības struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda darbības programmu īstenošanu, 2012.gads  

Ilustrācija 6. DP ietvaros noslēgtie līgumi sadalījumā pa dimensiju kodiem-ekonomiskā darbība (milj. eiro, % 

no DP apstiprinātā ES fondu finansējuma). 

 

60. Detalizēta informācija par noslēgto līgumu ES fondu līdzfinansējuma sasniegto apjomu 

sadalījumā pa dimensiju kodiem aplūkojama ziņojuma 3.pielikumā. 

Informācija par fizisko progresu, projektu skaitu, tai skaitā pabeigtajiem projektiem 

61. Sasniegto radītāju vērtību aprēķināšanas metode ir atkarīga no aktivitāšu specifikas. 

Daļai rādītāju vērtības var tikt noteiktas, pabeidzot kādu posmu projektā. Tomēr 

pārsvarā  rādītāji ir uzskatāmi par sasniegtiem, tikai tad, kad projektā veiktas visas 

plānotās darbības. Līdz ar to, lai gan lielākās daļas apstiprināto projektu īstenošana jau 

ir uzsākta vai pat pabeigts kāds no plānotajiem posmiem, rādītāji īstenošanā esošajos 

projektos nav uzskatāmi par sasniegtiem. 

62. Kopumā pozitīvi vērtējams tas, ka jau šobrīd dažu rādītāju vērtības ir pārsniegušas 

noteikto vērtību, kuru bija plānots sasniegt līdz plānošanas perioda beigām, piemēri 

šiem rādītājiem ir sniegti zemāk, savukārt sīkākā informācija par aktivitāšu ieviešanas 

fizisko un finanšu progresu ir sniegta sadaļā „3.Prioritāšu īstenošana”. 

63. Kā redzams zemāk esošajā attēlā līdz 2012.gada beigām lielākā daļa projektu jeb 37,0% 

no visu projektu kopskaita ir pabeigti. Kopumā DP ietvaros pabeigti 1 273 projekti 86,8 

milj. eiro. Lai gan skaitliski un procentuāli no kopējā projektu skaita īstenošanā esošo 

projektu skaits ir mazāks nekā pabeigto projektu skaits, finansiālā apjoma ziņā 

īstenošanā esošo projektu apmērs ir krietni lielāks – 591,6 milj. eiro, no kā var secināt, 

ka finansiāli ietilpīgākie projekti vēl tiek īstenoti. Lielākais pabeigto projektu skaits jeb 

77,3% no kopējā pabeigto projektu skaita ir apakšaktivitātē „Ārējo tirgu apgūšana – 

ārējais mārketings”, kas skaidrojams ar to, ka apakšaktivitātes ietvaros tiek īstenoti 

projekti par mazāku finansējumu un ar īsāku ieviešanas termiņu nekā citu aktivitāšu 

projekti DP ietvaros. 

64. Tāpat kā uz 2011.gada beigām vislielākais pabeigto projektu īpatsvars to skaita ziņā ir 

2.3.1.pasākumā "Uzņēmējdarbības atbalsta aktivitātes", kā ietvaros pabeigti 984 

projekti, un tieši 2012.gada laikā pabeigti 418 projekti progress (42,5%). Tas 
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skaidrojams ar apakšaktivitātes „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings” specifiku, 

jo projektu īstenošanas periods ir salīdzinoši neliels, un projektu iesniegumu 

pieņemšana notiek pastāvīgi. Savukārt vislielākais pabeigto projektu īpatsvars 

finansiālā apjoma ziņā (70,5% no kopējās pabeigto projektu summas) ir 2.1.2. 

pasākumā „Inovācijas”, kā ietvaros līdz 2012.gada beigām pabeigti projekti 53,0 milj. 

eiro apmērā jeb 23,3% no pasākumā pieejamā ES fondu finansējuma. 

65. Pabeigto projektu skaits tiešā veidā ietekmē arī vairāku uzraudzības rādītāju 

sasniegšanu. To ietvaros uz 2012.gada beigām atsevišķi rādītāji pārsniedz līdz  

plānošanas perioda beigām sasniedzamo mērķi, bet atsevišķi rādītāji netiks izpildīti, par 

ko informācija iekļauta arī 2011.gada ziņojumā.  

66. Lai gan uz pārskata perioda beigām rādītāju „Pieteikto starptautisko patentu skaits 

(gadā)” un „Starptautiski atzītu publikāciju (tajā skaitā SCI) skaita pieaugums 

(publikācijas gadā)” izpilde ir attiecīgi 55,8% un 36,1% no mērķa, rādītāju izpildē 

vērojams labs progress, salīdzinot ar sasniegto uz 2011.gada beigām, un tiek prognozēts 

šos rādītājus pat pārpildīt līdz plānošanas perioda beigām.  

67. DP noteiktā rādītāja „Uz ārējo tirgu apgūšanu vērsto atbalstīto projektu skaits” izpilde 

līdz 2012.gada beigām jau sasniedz 298,2% no plāna, jo 2.3.1.1.1.apkašaktivitātes 

„Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings” ietvaros īstenotie projekti ir salīdzinoši 

nelieli, un vienā kalendārajā mēnesī tiek iesniegti vidēji 25 – 40 projekti. Ņemot vērā, 

ka pabeigto projektu vidējais apjoms ir mazāks nekā sākotnēji plānots, par esošo 

finansējumu ir iespējams īstenot vairāk projektu. 

68. Informācija par fizisko progresu pabeigtajos projektos pieejama 4.pielikumā attiecībā 

uz iznākuma rādītājiem, kas vislabāk raksturo faktiski paveikto projektu ietvaros.  

69. Projektu iesniegumu pieņemšana notiek tikai divās DP aktivitātēs: pastāvīgi 

apakšaktivitātē „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings”, un no 2012.gada 

3.decembra projekti tiek pieņemti apakšaktivitātē „Mikro, mazo un vidējo komersantu 

jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības programma”, kopumā 71 projekts 161,3 tūkst 

eiro apmērā jeb 2,1% no kopējā projektu skaita uz 2012.gada beigām ir statusā 

„Pieteikts”. 

70. Līdz pārskata perioda beigām ir pārtraukti 368 projekti 79,1 milj. eiro jeb 6,6% apmērā, 

ir atsaukti 115 projekti 10,5 milj. eiro jeb 0,9% apmērā un ir noraidīti 1 102 projekti 

420,7 milj. eiro jeb 35,4% apmērā no piešķirtā ES fondu finansējuma. 

Ilustrācija 7. Projektu skaits statusu dalījumā, % no kopējā projektu skaita (VIS dati) 
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71. Rādītāji pārsniegti galvenokārt prioritātes „Uzņēmējdarbības veicināšana” ietvaros: 
 

1) Pabeigti 984 uz ārējo tirgu apgūšanu vērsti projekti (300,0% no plānošanas perioda 

mērķa apakšaktivitātes „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings” ietvaros un 

298,2% kopumā aktivitātē „Ārējo tirgu apgūšana”). Papildu informācija par šī 

rādītāja izpildi pie prioritātes „Uzņēmējdarbības veicināšana ieviešana” apraksta; 

2) 535 ekonomiski aktīvie uzņēmumi saņēmuši Biznesa inkubatoru atbalstu (620,7% 

plānošanas perioda mērķa), vairāk informācijas skatīt pie prioritātes 

„Uzņēmējdarbības veicināšana ieviešana” apraksta; 

3) Attīstīto inkubatoru platība sasniegusi 28 367 m2 (157,6% no plānošanas perioda 

mērķa). Lai gan jau sākotnējā rādītāja vērtība bija samērā augsta, ņemot vērā 

komersantu lielo interesi par biznesa inkubatoros sniegtajiem pakalpojumiem, 

biznesa inkubatoru telpas tika paplašinātas, izveidojot ne vien biroja un konferenču 

telpas, bet arī ražošanas telpas. 

72. Informācija par rādītāju „Projektu skaits, kas ietver sadarbību starp komersantiem un 

zinātniskajām institūcijām” un „Radīto P&A darbavietu skaits” uz 2012.gada beigām 

vēl nav pieejama, līdz ar to izpildes dati tiks iekļauti 2013.gada ziņojumā. Savukārt 

rādītāja „Apgrozījuma pieaugums atbalstītajos uzņēmumos divus gadus pēc 

investīcijas/aizdevuma saņemšanas – 20%” izpilde būs zināma, kad būs pagājuši divi 

gadi kopš uzņēmums saņēmis investīcijas/aizdevumus. 

73. Jau šobrīd zināms vai tiek prognozēts, ka atsevišķi rādītāji netiks sasniegti, piemēram, 

vairs nepalielināsies rādītājs „Atbalstu saņēmušie (pabeigtie) un mikro un mazie 

komersanti īpaši atbalstāmajās teritorijās”, jo aktivitātē praktiski visu projektu 

īstenošana ir noslēgusies, jaunas projektu iesniegumu atlases kārtas nav plānotas, 

turpretim vairāki līgumi ar finansējuma saņēmējiem tika lauzti konstatētu neatbilstību 

dēļ. Aktivitātes ietvaros ir pabeigti 85 mikro un mazo komersantu īstenoti projekti, un 

rādītāja izpilde ir 23,6% no plānošanas perioda mērķa, papildu informāciju skatīt pie 

prioritātes „Uzņēmējdarbības veicināšana ieviešana”. 

74. Līdz 2012.gada 31.decembrim astoņi MVK saņēmuši riska kapitāla finansējumu, 

tādējādi izpildot pamatrādītāju par 12,3% no mērķa. Rādītājs netiks sasniegts pilnībā, jo 

sasniedzamā vērtība tika aprēķināta, ņemot vērā lielāku 2.2.1.1.aktivitātē „Ieguldījumu 

fonds investīcijām garantijās, paaugstināta riska aizdevumos, riska kapitāla fondos un 

cita veida finanšu instrumentos” pieejamo finansējumu nekā pieejams uz 2012.gada 

beigām, taču rādītāja izpildi veicinās jaunu izaugsmes fondu ieviešana. 

75. Turklāt kavējas finanšu instrumentu aktivitāšu rādītāju izpilde, piemēram, rādītāji 

„Sēklas stadijas investīciju skaits, kas tiek finansētas tālākās attīstības stadijās” un 

„Riska kapitāla finansējumu saņēmušo MVK skaits” līdz plānošanas perioda beigām 

netiks sasniegti, kam par iemeslu ir privātā kapitāla tirgus nepietiekama gatavība, līdz 

ar ko aizkavējās finanšu instrumentu ieviešana, komersantu izvēle izmantot 

tradicionālos finansēšanas veidus, t.i., pašu līdzekļus un komercbanku aizdevumus, kā 

arī, mainoties ekonomiskajai situācijai valstī, ir vērojamas izmaiņas finanšu tirgus 

nepilnībās. EM ir izstrādājusi novērtējumu par tirgus nepilnībām finansējuma 

pieejamības jomā, lai noteiktu faktorus, kas ierobežo komersantiem pieeju 

finansējumam dažādās attīstības stadijās un darbības sektoros un izvērtētu finanšu 

instrumentu nepieciešamību un iespējamos uzlabojumus, kā arī izstrādātu 

priekšlikumus iespējamām pieejamā finansējuma pārdalēm uz citām aktivitātēm, lai 

nodrošinātu efektīvu ES fondu līdzekļu ieguldīšanu. Papildu informāciju skatīt pie 

prioritātes „Finanšu pieejamība” apraksta. 
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76. 2013.gadā tiek strādāts pie priekšlikuma risinājumam finanšu instrumentu ieviešanas 

uzlabošanai, kas sniegtu labāku efektu tautsaimniecības attīstībai un segtu tirgus 

nepilnības, kā arī, ņemot vērā pieejamā finansējuma neapguves risku, pamatojoties uz 

EM izstrādāto novērtējumu par tirgus nepilnībām finansējuma pieejamības jomā, tiks 

veikti grozījumi DP un tās finanšu plānos. 

77. Programmas līmeņa pamatrādītājs „Izveidoto darba vietu skaits darbības programmas 

„Uzņēmējdarbība un inovācijas” ietvaros” līdz 2012.gada beigām izpildīts par 32,6%. 

Rādītāja izpildē iekļautas radītās ilgtermiņa darba vietas 2.1.2.2.2.apakšaktivitātes 

„Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde - atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju 

ieviešanai ražošanā”, 2.1.2.4.aktivitātes „Augstas pievienotās vērtības investīcijas” un 

2.3.2.1.aktivitātes „Biznesa inkubatori” īstenoto projektu ietvaros. Ņemot vērā, ka 

rādītāja progress kopš 2011.gada beigām bijis 5,4 procentpunkti, rādītāja izpildi 

nepieciešams uzlabot nākamajos plānošanas perioda gados. Tā kā vairāku aktivitāšu 

īstenošana vēl turpinās, un to ietvaros plānots radīt vēl jaunas darba vietas, 

prognozējams, ka līdz plānošanas perioda beigām mērķis tiks sasniegts. Dati par radīto 

darba vietu skaitu dzimumu dalījumā būs pieejami plānošanas perioda beigās. Papildu 

informāciju skatīt Tabulā Nr.4 „DP ietvaros ES fondu projektu īstenošanas rezultātā 

radīto darba vietu skaits 2012.gadā”. 

78. Detalizēta informācija par DP un DPP noteikto rādītāju sasniegšanas gaitu, kā arī 

sasniegto rādītāju vērtības reģionālajā griezuma  – 4.pielikumā. 

2.1.3. Ieguldījums ES 2020 stratēģijas mērķu sasniegšanā 

79. Lai īstenotu ES 2020 stratēģiju 2011.gadā tika izstrādāta Latvijas nacionālā reformu 

programma (Latvijas nacionālā reformu programma „ES 2020” stratēģijas īstenošanai) 

(turpmāk – NRP) (apstiprināta MK 2011.gada 26.aprīlī). 

80. Latvijas NRP ir aprakstīts vidēja termiņa makroekonomiskais scenārijs, ieskaitot 

informāciju par potenciālo iekšzemes kopproduktu (turpmāk tekstā – IKP), atspoguļoti 

galvenie Latvijas tautsaimniecības makro-strukturālie izaicinājumi (šķēršļi) un galvenie 

pasākumi 2011.-2013.gadam to novēršanai, kā arī Latvijas kvantitatīvie mērķi 2020.gadam 

„ES 2020” stratēģijas kontekstā un galvenie pasākumi 2011.-2013.gadam to sasniegšanai. 

81. Es 2020 stratēģisko mērķu sasniegšanai laika posmā no 2007.gada līdz 2013.gadam DP 

ietvaros ir plānots novirzīt publisko finansējumu 752.18 milj. eiro apmērā (97% no DP 

pieejamā publiskā finansējuma apjoma – 775.17 milj. eiro) (detalizētāk skat. 

1.pielikumu), tai skaitā pasākumiem, kas atbilst šādiem ES 2020 stratēģijas mērķiem:  

(1) -Mērķis par nodarbinātības vecināšanu - 296,80 milj. eiro; 

(2) -Mērķis par ieguldījumiem pētniecībā un attīstībā (P&A) – 455,38 milj. eiro. 

82. Salīdzinot ar situāciju 2011.gada 31.decembrī, 2012.gada 31.decembrī publiskais 

finansējums ES 2020 stratēģisko mērķu sasniegšanai ir palielinājies par 2,37 milj. eiro, tā 

kā MK 2010.gada 21.septembra noteikumos Nr.887 „Noteikumi par darbības 

programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.3.1.1.aktivitātes „Ārējo 

tirgu apgūšana” 2.3.1.1.2.apakšaktivitāti „Ārējo tirgu apgūšana – nozaru starptautiskās 

konkurētspējas stiprināšana”” tika veikti grozījumi, kuru rezultātā 

2.3.1.1.2.apakšaktivitātes „Ārējo tirgu apgūšana – nozaru starptautiskās konkurētspējas 

uzlabošana” īstenošanai tika piešķirts papildu valsts budžeta finansējums 2,37 milj. eiro 

apmērā. 
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83. ES fondu jomā NRP koncentrējas uz galveno Latvijas makro-strukturālo 

izaicinājumu/šķēršļu pārvarēšanu – sabalansētas tautsaimniecības attīstības 

nodrošināšana, veicinot tirgojamo nozaru attīstību un ceļot produktivitāti, 

uzņēmējdarbības vides uzlabošana, efektīva ES fondu izmantošana, uzņēmumu pieejas 

finansēm nodrošināšana ar mērķi atbalstīt produktīvās investīcijas. 

84. NRP ir noteikti arī Latvijas kvantitatīvie mērķi 2020.gadam „ES 2020” stratēģijas 

kontekstā, kuri, cita starpā, paredz līdz 2020.gadam: 

1) sasniegt nodarbinātības līmeni 73 % apmērā; 

2) palielināt ieguldījumus pētniecībā un attīstībā (P&A) līdz 1,5 % no IKP (ES mērķis 

ieguldījumiem pētniecībā un attīstībā 3 % no IKP 2020.gadā) 

Tabula 1. Informācija par Latvijas nacionālās reformu programmas „ES 2020” stratēģijas īstenošanai mērķu 

sasniegšanu līdz 31.12.2012. 

DP/pasākuma 

Nr. un 

nosaukums 

Aktivitātes Nr., 

nosaukums un ES 2020 

stratēģiskā mērķa nr. 

  Finansējums      

Kopējais 

pasākumam/ 

aktivitātei 

pieejamais 

publiskais 

finansējums no 

2007.-2013.g., 

milj. eiro (bez 

privātā 

finansējuma) 

SF/KF 

finansējums 

Nacionālais 

publiskais 

finansējums 

Veiktie 

maksāju

mi SF 

finansēju

ma 

saņēmēji

em (SF), 

ieskaitot 

avansus, 

milj. eiro milj. eiro milj. eiro 

DP 
  

775.17 736.73 38.44 409.73 

t.sk. DP LNRP 

jomām: 

 

752.18 713.74 38.44 398.20 

2.1.1. pasākums 

"Zinātne, 

pētniecība un 

attīstība" 

2.1.1.1. Atbalsts 

zinātnei un pētniecībai 

(2) 

2.1.1.2. Atbalsts 

starptautiskās 

sadarbības projektiem 

zinātnē un tehnoloģijās 

(EUREKA, 7.IP un 

citi)  (2) 

2.1.1.3. Zinātnes un 

pētniecības 

infrastruktūras attīstība 

(2) 

221.98 219.08 2.90 82.74 

2.1.2.pasākums 

"Inovācijas" 

2.1.2.1. Zinātnes 

komercializācija un 

tehnoloģiju pārnese (2)  

2.1.2.2. Jaunu produktu 

un tehnoloģiju izstrāde 

(2)   
2.1.2.4. Augstas 

pievienotās vērtības 

investīcijas (2) 

233.40 233.40 0.00 105.07 

2.2.1.pasākums 

"Finanšu resursu 

pieejamība" 

2.2.1.1. Ieguldījumu 

fonds investīcijām 

garantijās, paaugstināta 

riska aizdevumos, riska 

kapitāla fondos un cita 

209.86 184.28 25.58 184.29 
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DP/pasākuma 

Nr. un 

nosaukums 

Aktivitātes Nr., 

nosaukums un ES 2020 

stratēģiskā mērķa nr. 

  Finansējums      

Kopējais 

pasākumam/ 

aktivitātei 

pieejamais 

publiskais 

finansējums no 

2007.-2013.g., 

milj. eiro (bez 

privātā 

finansējuma) 

SF/KF 

finansējums 

Nacionālais 

publiskais 

finansējums 

Veiktie 

maksāju

mi SF 

finansēju

ma 

saņēmēji

em (SF), 

ieskaitot 

avansus, 

milj. eiro milj. eiro milj. eiro 

veida finanšu 

instrumentos (1) 

2.2.1.3.Garantijas 

komersantu 

konkurētspējas 

uzlabošanai (1) 

2.2.1.4. Aizdevumi 

komersantu 

konkurētspējas 

uzlabošanai (1)  

2.3.1.pasākums 

"Uzņēmējdarbīb

as atbalsta 

aktivitātes" 

2.3.1.1. Ārējo tirgu 

apgūšana (1)  

2.3.1.2. Pasākumi 

motivācijas celšanai 

inovācijām un 

uzņēmējdarbības 

uzsākšanai (1)  

33.27 27.62 5.65 7.83 

2.3.2. pasākums 

“Uzņēmējdarbīb

as 

infrastruktūras 

un aprīkojumu 

uzlabojumi” 

2.3.2.1. Biznesa 

inkubatori (1)  

2.3.2.2. Atbalsts 

ieguldījumiem mikro, 

maziem un vidējiem 

komersantiem  īpaši 

atbalstāmajās teritorijās 

(1) 

2.3.2.3.Klasteru 

programma (1) 

 

53.67 49.36 4.31 18.27 

 

LNRP ES 2020 

stratēģijas īstenošanai 

% no DP 
97.00 

 

% no LNRP 

ES 2020 

stratēģijas 

īstenošanai 

kopējā 

publiskā 

finansējuma 

51.37 

 

ES 2020 mērķis: sasniegt nodarbinātības līmeni 75 % apmērā 

85. Saskaņā ar Eiropa 2020 pamatmērķi ”sasniegt nodarbinātības līmeni 75% apmērā” 

Latvijas ir noteikusi kvantitatīvo mērķi „sasniegt nodarbinātības līmeni 73% apmērā” 

līdz 2020.gadam. Mērķa sasniegšanai DP ietvaros tiek sniegts atbalsts ārējo tirgu 

apgūšanai un ārvalstu tiešo investīciju piesaistīšanai uz eksportu orientētām nozarēm, 

inovāciju veicināšanai, tiek īstenoti pasākumi ES fondu apguves paātrināšanai, kā arī 

sekmēta uzņēmumu pieeja finanšu resursiem tādā veidā veicinot darbaspēka 

piedāvājumu (tai skaitā pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības sekmēšana). 
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86. Lai nodrošinātu atbalstu ārējo tirgu apgūšanai, uzņēmējiem ir pieejami tiešie eksporta 

atbalsta pakalpojumi – konsultācijas, individuālo biznesa vizīšu organizēšana, 

tirdzniecības misijas, semināri par ārējās tirdzniecības jautājumiem, atbalsts dalībai 

starptautiskajās izstādēs (t.sk. nacionālo  stendu organizēšana nozīmīgākajās nozaru 

izstādēs ārvalstīs) un citi atbalsta pasākumi. Tāpat šī politikas virziena ietvaros tiek 

īstenota Ārvalstu tiešo investīciju piesaistes stratēģija, kurā definētās mērķa nozares, 

mērķa valstis, stratēģiskie rīcības virzieni, atbalsta stimuli un pasākumu plāns 2011.-

2017.gadam15. Lai arī DP ietvaros īstenotās aktivitātes galvenokārt vērstas uz 

uzņēmējdarbības veicināšanu, tomēr jauni noieta tirgi un preču noieta pieaugums sekmē 

arī nodarbinātības paaugstināšanos. 

87. 2012.gadā tika turpināta atbalsta sniegšana inovatīviem komersantiem ES struktūrfondu 

līdzfinansētajās programmās – 2.1.2.1.1.apakšaktivitātē „Kompetences centri”, 

2.1.2.1.2.apakšaktivitātē „Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkti”, 

2.1.2.2.1.apakšaktivitātē „Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde”, 

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

produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā”, 2.1.2.2.3.apakšaktivitātē „Jaunu produktu 

un tehnoloģiju izstrāde - atbalsts rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšanai” un 

2.1.2.4.aktivitātē „Augstas pievienotās vērtības investīcijas” ietvaros atbalstītajiem 

projektiem, kā arī uzsākta projektu iesniegumu pieņemšana 2.1.2.2.4.apakšaktivitātē 

„MVK jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības programma”, lai veicinātu inovāciju 

attīstību un sekmētu pētniecības un rūpniecības sektoru sadarbību pētījumu veikšanā 

88. Lai veicinātu ātrāku ES fondu finansējuma apguvi veikti grozījumi Ministra kabineta 

noteikumos par aktivitāšu īstenošanu, pārdalot ERAF finansējumu 3.56 milj. eiro 

apmērā no 2.3.1.1.1.apakšaktivitātes „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings” uz 

2.3.1.1.2.apakšaktivitāti „Ārējo tirgu apgūšana – nozaru starptautiskās konkurētspējas 

uzlabošana”, jo, pamatojoties uz līdzšinējo minēto aktivitāšu ieviešanas pieredzi, tika 

secināts, ka finansējuma saņēmēji 2.3.1.1.2.apakšaktivitātes ietvaros – LIAA un v/a 

„Tūrisma attīstības valsts aģentūra”, pamatojoties uz būtisku komersantu pieprasījumu 

pēc atbalsta, ir spējīgi apgūt lielāku finansējuma apjomu nekā paredzēts. 

89. Komersantiem tiek piedāvāti visi Latvijas NRP minētie galvenie atbalsta finanšu 

instrumenti 2011.–2013.gadam (piemēram, aizdevumi komersantu konkurētspējas 

uzlabošanai un izaugsmei, mezanīna aizdevumi, individuālās garantijas komersantu 

konkurētspējas uzlabošanai, īstermiņa eksporta garantijas, riska kapitāla instrumenti, 

sagatavošanas un uzsākšanas kapitāla instruments) Skat. sadaļu Prioritātes „Finanšu 

pieejamība” ieviešana. 

ES 2020 mērķis: palielināt ieguldījumus pētniecībā un attīstībā (P&A) līdz 3 % no IKP  

90. Saskaņā ar Eiropa 2020 pamatmērķi palielināt ieguldījumus P&A līdz 3% no ES 

kopprodukta, Latvijas ir noteikusi kvantitatīvo mērķi palielināt ieguldījumus P&A līdz 

1,0 % no IKP 2015.gadā un 1,5 % no IKP 2020.gadā, pakāpeniski palielinot privātā 

sektora P&A līdzfinansējumu. Mērķa sasniegšanai DP „Uzņēmējdarbība un inovācijas” 

ietvaros tiek sniegts atbalsts zinātniskās darbības potenciāla attīstībai un uzņēmumu un 

zinātnieku ilgtermiņa sadarbības platformas izveidei. 

91. 2009.gadā veiktie ieguldījumi P&A bija 0,46 % no IKP, 2010.gadā – 0,57 % no IKP, 

2011.gadā 0,7 % no IKP16. Lai gan ieguldījumu P&A jomā ir vērojama pozitīva 

                                                 
15 Apstiprināta Ministru prezidenta vadītajā Lielo un stratēģiski nozīmīgo investīciju projektu koordinācijas 

padomes 2011.gada 25.augusta sēdē 
16 Dati par 2012.gadu nav pieejami. 

file://filex/FVD/IEVIEŠANAS%20UZRAUDZĪBA/ZIŅOJUMI_MAKSĀJUMU%20PROGNOZES%20EK/DP%20īstenošanas%20gada%20ziņojumi/2012.gada%20ziņojumi/2DP_ERAF_GZ/1.versija_2DP_2012/Finanšu_pieejamība%23_3.2.Prioritātes_
file://filex/FVD/IEVIEŠANAS%20UZRAUDZĪBA/ZIŅOJUMI_MAKSĀJUMU%20PROGNOZES%20EK/DP%20īstenošanas%20gada%20ziņojumi/2012.gada%20ziņojumi/2DP_ERAF_GZ/1.versija_2DP_2012/Finanšu_pieejamība%23_3.2.Prioritātes_
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tendence, tomēr tas ir viens no zemākajiem valsts un privātā sektora investīciju 

apjomiem P&A ES. Saskaņā ar IZM apkopoto informāciju, sākot ar 2010.gadu P&A 

finansējums atkal pamazām pieaug, 2011.gadā sasniedzot pirmskrīzes līmeni. Minēto 

finansējuma pieaugumu pēckrīzes periodā pētnieciskajai darbībai būtiski ietekmēja 

iespēja zinātniskajām institūcijām un komersantiem pretendēt uz ES struktūrfondu 

finansējumu. 

92. Nepietiekamais finansējuma pieaugums un mazais P&A īpatsvars IKP ir skaidrojams ar 

nelielo valsts budžeta finansējuma apjomu zinātniski pētnieciskajām darbam (22,5%), 

kā arī nepietiekamo privātā sektora ieguldījumu (24,8% no kopējā P&A finansējuma 

2011.gadā). Pārējo P&A finansējuma daļu veido augstskolu finansējums – 1,6%, bet 

vislielāko zinātniskās pētniecības finansējuma daļu jeb 50,4% ir nodrošinājis ārvalstu 

finansējums. Nepietiekamo privātā sektora finansējuma apjomu lielā mērā ietekmē arī 

tas, ka Latvijas uzņēmējdarbības struktūru galvenokārt veido MVU, kuriem nav 

kapacitātes investēt P&A, un vāji attīstīts augsto tehnoloģiju sektors (augsto tehnoloģiju 

preču īpatsvara kopējā eksportā 2011.gadā bija tikai 6,5 %, 2012.gadā 6,3%, salīdzinoši 

ES -27 vidēji - 15,4 %17). 

93. Valsts finansējuma apjoms P&A 2011.gadā bija 22,5 % no kopējā finansējuma apjoma 

(salīdzinoši 2010.gadā – 23 %) jeb 0.61% no IKP bija niecīgākais ES dalībvalstu vidū, 

t.sk. atpaliek arī no ES jaunajām dalībvalstīm (piemēram, Igaunijā tas ir 0,71 % no 

IKP). Līdz ar to Latvijai nākotnē kļūs arvien grūtāk konkurēt un piesaistīt finansējumu 

no starptautiskajiem avotiem18. 

94. 2012.gadā turpināts sniegt atbalstu 9 valsts nozīmes pētniecības centriem zinātnes un 

tehnoloģiju resursu koncentrācijai un attīstībai (tai skaitā pētniecības infrastruktūras un 

laboratoriju 9 valsts nozīmes pētniecības centros modernizācija un jaunas aparatūras 

iegāde (2011. – 2015. gads), Latvijas uzņēmēju un zinātnieku kopējas dalības 

nodrošināšanai programmās, kas sekmē zinātnes un rūpniecības sektora sadarbību un 

jaunu tehnoloģiju, produktu izstrādi (EUREKA, EUROSTARS, ARTEMIS programmu 

ietvaros. 

95. Tā ietvaros tiek sniegts atbalsts kompetences centru programmai (atbalstīta 6 

kompetences centru izveide), kur kopumā plānots iesaistīt vismaz 72 uzņēmumus un 11 

zinātniskās institūcijas, 8 Tehnoloģiju pārneses kontaktpunktu darbībai augstākās 

izglītības iestādēs, 7 klasteru projektu īstenošanai elektronikas, ķīmijas un farmācijas, 

metālapstrādes, vieglās rūpniecības, loģistikas un saistītās nozarēs, kā arī tika īstenots 

kosmosa tehnoloģiju attīstības klastera projekts, kā arī komerciālas pētniecības 

infrastruktūras izveidei un praktiskas ievirzes pētījumu projektu īstenošanai valsts 

prioritārajos zinātnes virzienos un Latvijai svarīgās tautsaimniecības nozarēs. Tāpat tiek 

sniegts atbalsts inovatīviem komersantiem jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei un 

ieviešanai ražošanā ar mērķi sekmēt inovatīvo uzņēmumu attīstību. Uz šo mērķu 

sasniegšanu vērsta apakšaktivitāte 2.1.2.2.2. „Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde - 

atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā”, aktivitāte 2.1.2.4.„Augstas 

pievienotās vērtības investīcijas”. Tāpat ir uzsākta projektu iesniegumu pieņemšana 

apakšaktivitātē 2.1.2.2.4. „MVK jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības programma”, 

kas, cita starpā, paredz stimulēt MVU un zinātnisko institūciju sadarbību inovāciju un 

jaunu produktu un tehnoloģiju jomā. 

                                                 
17 EUROSTAT dati; http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=htec_si_exp4&lang=en 
18 Zinātnes un tehnoloģiju attīstība Latvijā, 2011, izdevējs- IZM 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=htec_si_exp4&lang=en
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Ilustrācija 8. DP ietvaros apstiprinātie projekti, noslēgtie līgumi un veiktie maksājumi finansējuma 

saņēmējiem ES 2020 jomās līdz 31.12.2012., milj. eiro (ES fondu finansējums) 

 

96. Savukārt vislielākais progress 2012.gadā ir bijis „Pētniecība, attīstība un inovācijas” 

jomā noslēgto līgumu apjomā, sasniedzot progresu 10,7% apmērā. 

97. Kopumā šobrīd īstenotās ES fondu aktivitātes nodrošina ievērojamu daļu ES 2020 / 

NRP noteikto mērķu sasniegšanai. Ņemot vērā, ka 2012.gada beigās progress ir 

ievērojams, noteikto mērķu sasniegšana ES fondu līdzfinansējuma atbalsta ietvaros līdz 

plānošanas perioda beigām paredzams, ka būs sekmīga. 

2.1.4. Informācija par darbības programmas sasaisti ar Baltijas jūras stratēģiju 

98. Šajā sadaļā sniegta informācija par nacionāla un ES līmeņa tikšanās un pasākumiem par 

ES Stratēģijas Baltijas jūras reģionam (ES Stratēģija BJR) mērķu sasniegšanu, kā arī 

sniegta informācija par finanšu un fizisko progresu DP aktivitātēs, kas saistītas ar ES 

Stratēģijas BJR mērķiem. 

99. 2012. gada 23. martā EK nāca klajā ar paziņojumu par ES Stratēģija BJR (turpmāk - 

Paziņojums). Paziņojums ir atbilde pirmajam ES Padomes 2011. gada 15. novembra 

secinājumiem, kuros EK tika aicināta pārskatīt ES Stratēģiju BJR līdz 2012.gada 

sākumam. Paziņojums ierosina kopumā četrus pasākumus: 1) stratēģisko prioritāšu 

uzlabošana; 2) politikas un finansējuma saskaņošana; 3) dažādo dalībnieku pienākumu 

precizēšana; 4) labāka komunikācija. 

Stratēģisko prioritāšu uzlabošana 

100. Dānijas ES prezidentūras ietvaros 2012.gada pirmajā pusgadā tika definēti ES 

Stratēģijas BJR trīs galvenie mērķi - Glābt jūru, Apvienot reģionu, Celt labklājību. To 

īstenošanas gaitu apraksta ES Stratēģijas BJR Rīcības plāns. 2013.gada 22.februārī EK 

izplatīja Rīcības plāna aktualizētu redakciju, kurā ir ietvertas 17 prioritātes un 5 

horizontālās darbības ar reģiona attīstībai nozīmīgiem projektiem. Katra prioritāte ir 

pakārtota kādam no ES Stratēģijas BJR galvenajiem mērķiem, sniedzot aprakstu par 

prioritātes problēmjautājumu un izvirza konkrētus mērķus un indikatorus. ES Stratēģija 

BJR un tās Rīcības plāns tiek regulāri pārskatīti, tajā iekļaujot jaunus projektus. Ar šiem 

konkrētajiem pasākumiem ES Stratēģija BJR būtiski veicina tādas svarīgas ES politikas 

īstenošanu kā stratēģija “Eiropa 2020” un integrētā jūrniecības politika, kā arī pēc 

paplašināšanās pastiprina reģiona integrāciju ES. 

188,1 (41,1%) 14,3%

210,1 (82,0%) 2,8%

429,7 (94,0%) 8,3%

231,6 (90,3%) -1,4%

425,2 (93,0%) 19,6%

231,0 (90,1%) -1,6%

457,3 (100%)

256,4 (100%)

1,0 51,0 101,0151,0201,0251,0301,0351,0401,0451,0

2 Pētniecība, attīstība un inovācijas - šajā jomā

jāiegulda 3 % no ES iekšzemes kopprodukta (gan no

publiskā, gan privātā sektora) (LV nacionālais

mērķis 1.5%)

1 Nodarbinātība - jānodarbina 75 % cilvēku vecumā

no 20 līdz 64 gadiem (LV nacionālais mērķis 73%)

Pieejamais ES fonda finansējums Noslēgtie līgumi līdz 31.12.2012.

Apstiprinātie projekti līdz 31.12.2012. Izmaksātais finansējums līdz 31.12.2012.
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Politikas un finansējuma saskaņošana 

101. ES Stratēģija BJR dod iespēju definēt, kā arī ņemt vērā reģiona vidējā termiņa attīstības 

tendences, vienlaikus paturot prātā vietējās sociālekonomiskās īpatnības. Pašreizējā 

ekonomiskajā situācijā dalībvalstis tiek aicinātas pieskaņot prioritātes atbilstoši ES 

Stratēģijas BJR mērķiem, lai efektīvāk izmantotu makro-reģionālo finansējumu. EK 

aicina piesaistīt ES Stratēģijai BJR visus pieejamos resursus, tajā skaitā: Eiropas 

Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, ELFLA, EZF, Eiropas 

Infrastruktūras savienošanas instrumentu, programmu „LIFE”, kā arī programmas 

pētniecības un inovāciju, izglītības, kultūras un veselības jomās. Saskaņā ar regulu 

piedāvājumu nākamajam ES daudzgadu budžetam 2014.-2020.gadam makro-reģionālās 

pieejas (principa) norādēm ir jāparādās pie partnerības līgumu un darbības programmu 

izveides. 

102. 2012.gada 24.oktobrī EK nosūtīja Latvijas iestādēm pozīcijas dokumentu par 

Partnerības līguma un darbības programmu izstrādi 2014. – 2020.gada plānošanas 

periodam Latvijā. Zemāk ir uzskaitīti tematiskie mērķi, kuros EK pozīcija par 

Partnerības līgumu īpaši uzsver Stratēģijas nozīmīgumu:  

- nostiprināt pētniecību, tehnoloģiju attīstību un inovāciju; 

- veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, riska novēršanu un pārvaldību; 

- aizsargāt vidi un veicināt resursu efektivitāti. 

103. Šie uzsvari saskan ar Latvijas izvirzītajām prioritātēm, kas tika apstiprinātas sākotnējā 

nacionāla pozīcijā par ES Stratēģiju BJR – 1) enerģētika, 2) konkurētspēja, 3) izglītība, 

pētniecība, kultūra, 4) vide, 5) sabiedrības drošība. 

104. Līdzīgi EK pozīcijā veiktās atsauces uz ES Stratēģiju BJR ir saistītas ar Latvijas 

Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020. gadam (NAP) rīcības virzieniem (skat. tabulu 2). 

NAP kontekstā var izcelt vairākas jomas, kur Latvijas nacionālās intereses atbilst ES 

Stratēģijas BJR mērķiem: (a) attīstīta pētniecība, inovācija un augstākā izglītība; (b) 

dabas un kultūras kapitāla ilgtspējīga apsaimniekošana; (c) energoefektivitāte un 

enerģijas ražošana; (d) augstražīga un eksportspējīga ražošana un starptautiski 

konkurētspējīgi pakalpojumi; (e) izcila uzņēmējdarbības vide. Turpmāk ir svarīgi 

analizēt Latvijas pašreizējo un iespējamo nākotnes lomu reģionā, NAP saskaņu ar citu 

reģiona valstu nacionālās attīstības iecerēm, kā arī identificēt problēmas, kuras 

visefektīvāk varētu risināt ES Stratēģijas BJR ietvaros. Ar šādu uzstādījumu 2013. gada 

11. janvārī, Stokholmā notika reģionāls darba seminārs par ES Stratēģijas BJR lomu ES 

Partnerības līgumos. Tajā piedalījās 8 reģiona dalībvalstu pārstāvji, kuri ir atbildīgi par 

Partnerības līgumu izstrādi. Latviju pusi pārstāvēja Ārlietu ministrijas, FM un Pārresoru 

koordinācijas centra eksperti. 

Tabula 2. Savstarpēji saistīto prioritāšu tabula (indikatīvi) 

EK pozīcija par 

Partnerības līgumu 

Latvijas izvirzītās 

prioritātes BJR 

Stratēģijas ietvaros 

NAP2020 Rīcības virzieni 

ES Stratēģijas 

Baltijas jūras 

reģionam 

prioritātes 

(1) nostiprināt pētniecību, 

tehnoloģiju attīstību un 

inovāciju 

(2) konkurētspēja; 

(3) izglītība, pētniecība, 

kultūra. 

attīstīta pētniecība, inovācija un 

augstākā izglītība 

PA Inno 

(5) veicināt pielāgošanos 

klimata pārmaiņām, riska 

novēršanu un pārvaldību 

(5) sabiedrības drošība dabas un kultūras kapitāla 

ilgtspējīga apsaimniekošana 

PA Secure 

HA Sustainable 

Development and 
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EK pozīcija par 

Partnerības līgumu 

Latvijas izvirzītās 

prioritātes BJR 

Stratēģijas ietvaros 

NAP2020 Rīcības virzieni 

ES Stratēģijas 

Baltijas jūras 

reģionam 

prioritātes 

Bio-economy 

(6) aizsargāt vidi un 

veicināt resursu 

efektivitāti; 

(1) enerģētika; 

(4) vide. 

(a) energoefektivitāte un enerģijas 

ražošana; 

(b) dabas un kultūras kapitāla 

ilgtspējīga apsaimniekošana. 

PA Energy 

PA Nutrients 

Biznesa vides uzlabošana (2) konkurētspēja  (a) augstražīga un eksportspējīga 

ražošana un starptautiski 

konkurētspējīgi pakalpojumi; 

(b) izcila uzņēmējdarbības vide. 

PA SME 

PA Market 

105. Latvijas īpašā interesē ES Stratēģijas BJR ietvaros ir saistāma ar finansējuma apguvi 

ārpus Kohēzijas fondiem. Tādēļ nozaru ministrijām ir izvirzīts mērķis apzināt projektus, 

kurus tās vēlas redzēt finansētus no ES horizontālajām sadarbības programmām. Lai arī 

pašlaik ES Stratēģija BJR neparedz atsevišķu finansējumu tās projektu realizācijai, taču 

paraugprojekta statuss var būt nozīmīgs kritērijs, lai palīdzētu projektam iegūt ES fondu 

līdzfinansējumu. Šobrīd Rīcības plānā ir atrodami 52 paraugprojekti ar Latvijas 

līdzdalību. 8 no tiem Latvija ir vadošais partneris. 

Labāka komunikācija un dalībnieku pienākumu precizēšana 

106. Kopš 2012.gada janvāra Latvija ir aktīvi iesaistīta ES Stratēģijas BJR komunikācijas 

izstrādes darba grupā. Panākts būtisks progress ES Stratēģijas BJR zīmola attīstībā, 

izstrādājot oficiālo mājaslapu, logo un biļeteni. Vienlaicīgi ES Stratēģijas BJR Rīcības 

plāna jaunajā redakcijā ir ietvertas dalībnieku funkcijas un pienākumi. Tāpat atzinību 

guvis Latvijas kompānijas „DEA Baltika” 2012. gada 29. jūnijā publicētais pētījums, 

kas apraksta un analizē ieinteresēto personu viedokli par Stratēģijas saziņas tīkliem pa 

reģiona valstīm un prioritārajām nozarēm. 

ES Stratēģija BJR projektu sagatavošanas fonds 

107. 2013. – 2014. gadā daļa (1,3 no 2,5 milj. eiro) no Eiropas Parlamenta ES Stratēģijai 

BJR ikgadēji piešķirtā tehniskās palīdzības finansējuma tika novirzīti projektu 

sagatavošanas fonda (Seed Money Facility) izveidei. ‘Seed Money’ ir ES dotācija, ar 

kuras palīdzību valsts, reģionālas vai pašvaldību u.c. iestādes var īstenot projektus kādā 

no prioritārajām jomām BJS ietvaros.  Projektā finansiāli iesaistītām jābūt vismaz trim 

organizācijām no trim dažādām valstīm. Projekta budžets: 30 000 - 50 000 eiro ar 85% 

līdzfinansējuma likmi. Fonda mērķis ir veicināt projektu ideju pārvēršanu pabeigtos 

projektu pieteikumos, kas gatavi iesniegšanai atklātajos konkursos uz finanšu 

instrumentu finansējuma saņemšanu. Paredzams, ka sākot ar 2014.gadu šāds 

finansējums būs iestrādāts Baltijas jūras reģiona programmā. 

ES Stratēģija BJR koordinācija Latvijā 

108. Lai koordinētu nozaru ministriju, sociālo partneru un nevalstisko organizāciju sadarbību 

ES Stratēģijas BJR Rīcības plāna īstenošanā Latvijā, 2009. gada augustā ar MK 

rīkojumu ir izveidota darba grupa, kurā šobrīd ir pārstāvētas visas nozaru ministrijas un 

Latvijas Darba devēju konfederācija. Sākot ar 2012.gadu darba grupā ir iekļauti Latvijas 

Pašvaldību savienības un Pārresoru koordinācijas centra pārstāvji. Katrā Rīcības plāna 

prioritātes jomā viena no nozares ministrijām vai iestādēm nodrošina Latvijas interešu 

apzināšanu nacionālā līmenī un to pārstāvību ES līmenī. 

http://files.groupspaces.com/EUSBSR/files/465996/Wvsm9eQiSri2EPaNJInI/Final+Report+EUSBSR+Communication+needs+.pdf
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109. 2012.gadā Latvijas Ārlietu ministrijā notika vairākas ES Stratēģijai BJR veltītas 

sanāksmes. 

- 2012. gada 29. marts un 25. jūlijs: sadarbībā ar Pārresoru koordināciju centru Latvijā 

viesojās EK ES Stratēģijas BJR eksperts A.Rodžerī. Vizīšu laikā tika organizētas 

neformālas darba sesijas ar Latvijas institūciju pārstāvjiem, kuri atbildīgi par ES fondu 

administrēšanu un koordinēšanu, lai apmainītos ar viedokļiem par ES fondu apguvi 

nākamajā ES budžeta programmēšanas periodā reģionālās sadarbības kontekstā; 

- 2012. gada 19. aprīlis: ES Stratēģijas BJR jaunās mājaslapas prezentācija - apmācības 

seminārs prioritāro nozaru koordinatoriem (sadarbībā ar INTERACT punktu Turku); 

- 2012. gada 5. septembris: starptautisks darba seminārs, kas bija veltīts pārrobežu 

sadarbībai Baltijas jūras reģionā. Dalībnieku vidū bija Zviedrijas un Latvijas eksperti 

un valsts institūciju pārstāvji; notika Latvijas potenciālo, kā arī jau atzinību guvušo 

paraugprojektu prezentācijas. 

110. Nozaru griezumā var izcelt vairākas iniciatīvas 2012.gadā ar Latvijas aktīvu līdzdalību. 

Latvija (VARAM) ir partneris „Starptautisko projektu tīklā Baltijas jūras resursu 

ilgtspējīgai un inovatīvai izmantošanai (SUBMARINER Network)” un „Dažādu līmeņu 

pārvaldība jūras telpiskajā plānošanā visā Baltijas jūras reģionā (PartiSEApate)”. EM ir 

stiprinājusi ES Stratēģijas BJR enerģētikas prioritātes koordināciju, ierosinot 

atjaunojamo enerģijas avotu un energoefektivitātes projektu iekļaušanu Rīcības plāna. 

Savukārt IZM 2012.gada novembrī iesniedza BIRTI projekta pieteikumu ES Stratēģijas 

BJR koordinatoriem. 

111. ES Stratēģijas BJR jautājumu aktualizēšana ir paredzama kontekstā ar Latvijas 

prezidentūru ES Padomē 2015.gada pirmajā pusē. Tradicionāli katra no Baltijas jūras 

reģiona valstīm savas ES prezidentūras ietvaros organizē ES Stratēģijas BJR ikgadējo 

forumu, kā arī virza uz priekšu ES Stratēģijas BJR īstenošanu ar institucionālām 

aktivitātēm, kā piemēram, prezidentūras draugu grupas sanāksmes un tam sekojošiem 

ES Padomes secinājumiem. 2013.gadā vidū par galveno atskaites punktu ES Stratēģijas 

BJR attīstībā kļūs vispārējs makro-reģionālo stratēģiju novērtējuma ziņojums. Lietuvas 

prezidentūras ES Padomē ietvaros nākamais ES Stratēģijas BJR forums notiks 2013. 

gada 12.-13. novembrī, Viļņā. 

Ar ES Stratēģiju BJR saistītās DP aktivitātes 

112. Visas DP aktivitātes, izņemot „Tehnisko palīdzību” sekmē Baltijas jūras stratēģijas 

īstenošanu.  

113. 2012.gadā netika uzsākta neviena jauna aktivitāte.  

114. Salīdzinot ar 2011.gadu, kopējais DP ietvaros pieejamais publiskais finansējums, kas 

vērsts uz BJS mērķu sasniegšanu ir palielinājies par 2,36 milj. eiro, sasniedzot 752,19 

milj. eiro. Palielinājums skaidrojams ar grozījumiem MK 2010.gada 21.septembra 

noteikumos Nr.887 „Noteikumi par darbības programmas „Uzņēmējdarbība un 

inovācijas” papildinājuma 2.3.1.1.aktivitātes „Ārējo tirgu apgūšana” 

2.3.1.1.2.apakšaktivitāti „Ārējo tirgu apgūšana – nozaru starptautiskās konkurētspējas 

stiprināšana””, kuru rezultātā 2.3.1.1.2.apakšaktivitātes „Ārējo tirgu apgūšana – nozaru 

starptautiskās konkurētspējas uzlabošana” īstenošanai tika piešķirts papildu valsts 

budžeta finansējums 2,36 milj. eiro apmērā. 

115. Detalizētu informāciju par finanšu progresu un apstiprināto projektu un noslēgto līgumu 

skaitu aktivitātēs, kas vērstas uz BJS īstenošanu, var aplūkot 1.pielikumā, savukārt 
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zemāk redzamajā grafikā atspoguļots šo aktivitāšu ieviešanas progress dalījumā pa BJS 

mērķiem. 

Ilustrācija 9. DP ietvaros aktivitāšu, kas vērstas uz Baltijas Jūras stratēģijas īstenošanu apstiprinātie projekti, 

noslēgtie līgumi un veiktie maksājumi finansējuma saņēmējiem (ieskaitot avansus) dalījumā pa Baltijas Jūras 

stratēģijas mērķiem, ES fondu finansējums, milj. eiro, % kumulatīvais progress 

 

116. Līdz 31.12.2012. lielākais progress sasniegts aktivitātēs, kas saistības ar BJS mērķi Nr. 

7 – izmantot visu reģiona potenciālu pētniecības un jaunrades jomā, kā ietvaros 

apstiprināti projekti par 425,1 milj. eiro jeb 99,8% un noslēgti līgumi par 420,6 milj. 

eiro jeb 98,7% no aktivitātēm pieejamā ES fondu finansējuma. Vērtējot progresu 

2012.gadā jāsecina, ka salīdzinot ar 2011.gadu tas ir nedaudz palēninājies, bet pozitīva 

tendence saglabājas – noslēgto līgumu un finansējuma saņēmējiem veikto maksājumu 

pozīcijās progress bijis vairāk kā 15%.  

117. Kopumā BJS ieviešanas progress 2012.gadā vērtējams kā pozitīvs. Informācija par 

aktivitāšu ieviešanas fizisko progresu iekļauta ziņojuma sadaļās ,,Fiziskais progress’’ 

un ,,Prioritāšu īstenošana’’. 

2.1.5. Horizontālo prioritāšu ieviešana 

118. Šī sadaļa veltīta HP īstenošanas aktualitātēm 2012.gadā. LR normatīvajos aktos ir 

noteiktas sešas HP, kas ir neatņemamas ES fondu darbības programmu ieviešanas 

sastāvdaļas: makroekonomiskā stabilitāte, informācijas sabiedrība, vienlīdzīgas 

iespējas, teritoriju līdzsvarota attīstība, Rīgas starptautiskā konkurētspēja, ilgtspējīga 

attīstība19. 

119. Informācija par HP ieviešanas un uzraudzības sistēmas pamatprincipiem ir detalizēti 

aprakstīta gada ziņojumā par 2009.gadu20. Arī 2012.gadā tika nodrošināta HP 

ieviešanas uzraudzība, informācija par paveikto HP ieviešanā ir pieejama HP 

koordinējošo iestāžu ziņojumos, kas pieejami arī UK portfelī 21.  

                                                 
19 Par HP atbildīgās iestādes ir noteiktas MK 2007. gada 26.jūnija noteikumu Nr.419 „Kārtība, kādā Eiropas 

Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu 

sagatavošanu un šo fondu ieviešanu” 3.punktā 
20Skatīt ziņojuma par DP īstenošanu 2009.gadu 2.1.6.sadaļu ,,Horizontālo prioritāšu ieviešana’’ 

(http://www.esfondi.lv/page.php?id=913)  
21 HP ziņojumi ir pieejami UK portfelī 

http://komitejas.esfondi.lv/AI%20uzraudzbas%20ziojumi/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fAI%20uzraudz

bas%20ziojumi&View=%7b0F1E504A%2d61FD%2d4243%2d9AEF%2dE9074475530E%7d 

http://www.esfondi.lv/page.php?id=913
http://komitejas.esfondi.lv/AI%20uzraudzbas%20ziojumi/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fAI%20uzraudzbas%20ziojumi&View=%7b0F1E504A%2d61FD%2d4243%2d9AEF%2dE9074475530E%7d
http://komitejas.esfondi.lv/AI%20uzraudzbas%20ziojumi/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fAI%20uzraudzbas%20ziojumi&View=%7b0F1E504A%2d61FD%2d4243%2d9AEF%2dE9074475530E%7d
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120. Jāatzīmē, ka par katru HP ir noteikta AI un HP koordinēšanai paredzēti TP līdzekļi 

(skat. 3. tabulu). Līdz 31.12.2012. visvairāk (38.7%) līdzekļi izlietoti HP „Teritoriju 

līdzsvarota attīstība” un „ Rīgas starptautiskā konkurētspēja” īstenošanai, no tā lielākā 

daļa ir ārpakalpojumu izmaksas, kas saistītas ar izvērtēšanas pakalpojumiem u.c. Vidēji 

katrā prioritātē nodarbināts 1 cilvēks, izņemot HP „Makroekonomiskā stabilitāte”. 

Tabula 3. Par HP ieviešanu atbildīgās iestādes un HP vadībai izmantotie tehniskās palīdzības līdzekļi līdz 

31.12.2012.  

HP/ 

atbildīgā 

iestāde 

2012.gadā HP 

koordinēšanai 

izlietotie 

līdzekļi (EUR) 

Kopā līdz 

31.12.2012. 

HP 

koordinēšanai 

izlietotie 

līdzekļi TP 2. 

kārtai 

(EUR)*** 

HP 

koordinēšanā 

iesaistīto 

darbinieku 

skaits uz 

31.12.2012. 

Ārpakalp. 

izmaksas 

(eiro) 

Galvenās izdevumu 

pozīcijas 

Makroekono-

miskā 

stabilitāte (FM) 

35981,77 35981,77 3* 5647,46 

Atlīdzības izmaksas, darba 

vietu iekārtošanas un 

nodrošināšanas izmaksas 

(administratīvās izmaksas), 

apmācību izmaksas, ES 

struktūrfondu un Kohēzijas 

fonda vadības informācijas 

sistēmas papildināšana. 

Informācijas 

sabiedrība 

(VARAM) 

22888,74 22888,74 1* 3728,52 

Atlīdzības izmaksas, ES 

fondu informatīvo un 

publicitātes pasākumu 

izmaksas, komandējumu 

izmaksas, elektronisko 

sakaru pakalpojumu un 

pasta sakaru pakalpojumu 

izmaksas. 

Vienlīdzīgas 

iespējas (LM) 

23580,42 23580,42 1* 9060,24 

Atlīdzības izmaksas; 

Pētījuma izmaksas; Ar 

attiecīgo ES fondu saistīto 

mācību, konferenču, 

semināru izmaksas; ES 

fondu informatīvo un 

publicitātes pasākumu 

izmaksas; Administratīvās 

izmaksas; Komandējumu 

izmaksas. 

Teritoriju 

līdzsvarota 

attīstība  

(VARAM)** 

56905,94 56905,94 2* 39839,30 

Atlīdzības izmaksas, ES 

fondu izvērtēšanas 

pakalpojumi, ar attiecīgo ES 

fondu saistīto mācību, 

konferenču, semināru 

izmaksas, ES fondu 

informatīvo un publicitātes 

pasākumu izmaksas, 

datubāzu un specifisko 

informatīvo materiālu 

izmantošanas, abonēšanas 

un ieguves izmaksas. 

Rīgas 

starptautiskā 

konkurētspēja 

(VARAM)** 

Ilgtspējīga 

attīstība 

(VARAM) 

8201,70 8201,70 1* 0,00 

Atlīdzības izmaksas 

KOPĀ: 147558,57 147558,57 8* 58275,52  
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* Nodarbināto darbinieku skaits visās darbības programmās. 

** Izdevumi par ES fondu izvērtēšanas pakalpojumiem HP „Teritoriju līdzsvarota attīstība” un „Rīgas 

starptautiskā konkurētspēja” tiek norādīti kopā, tad arī pārējie abu HP izdevumi tiek norādīti kopā. 

121. *** TP 2. kārtas projektu īstenošana tika uzsākta 01.01.2012.Zemāk sniegta informācija par 

2012.gadā DP ietvaros paveikto katras HP ieviešanā. 

Makroekonomiskā stabilitāte 

122. HP „Makroekonomiskā stabilitāte” (HP MS) mērķis ir Kohēzijas politikas īstenošanas 

ietvaros sekmēt valsts makroekonomisko stabilitāti, nodrošinot ES fondu investīciju 

piesaisti produktīvām nozarēm, kas vidējā un ilgā termiņā var garantēt ieguldījumu 

ekonomikas kopapjoma pieaugumā, kā arī nodrošinot ilgtspējīgu finanšu politiku, 

papildus publiskajam finansējumam piesaistot arī privāto finansējumu. 

123. ES fondu plānošanas dokumentu sagatavošanā saskaņā ar ES fondu aktivitāšu būtību 

tika identificēta to atbilstība HP MS. Attiecīgi šo aktivitāšu projektu vērtēšanas kritēriju 

komplektā tika iekļauti kvalitātes kritēriji, vērtēšanas procesā piešķirot projektam 

papildu punktus, ja projekta pieteikumā tiek pamatota HP MS principu ieviešana, 

realizējot konkrēto projektu.  

124. Lai nodrošinātu ES fondu efektu uz tautsaimniecības attīstību, vairākumā aktivitāšu, 

kuru ietvaros tiek sekmēta HP MS, vērtēšanas kritērijiem tika iekļauts kritērijs, kas 

paredz, ka projektu iesniegumi tiek vērtēti atkarībā no tā, cik lielu proporciju no 

projekta attiecināmajām izmaksām sedz pats projekta iesniedzējs, vai arī tiek piesaistīti 

citi finanšu avoti, kas nav ES fondi vai valsts budžets. Tas ir nozīmīgi, lai mazinātu 

spiedienu uz valsts budžetu konsolidācijas apstākļos, kā arī lai veicinātu uzņēmumu – 

kā reālās ekonomikas nozīmīgāko veidotāju – aktivitāti ES finansējuma absorbcijā. 

Šāda projektu vērtēšanas kritērija esamība ir vērtējama pozitīvi, jo šādā veidā ir 

iespējams aplūkot privātā finansējuma apjomu, kas līdztekus ES fondu finansējumam 

un nacionālajam publiskajam finansējumam ir ieplūdis Latvijas tautsaimniecībā, 

veicinot tās ātrāku atlabšanu. 

125. No visām DP aktivitātēm/apakšaktivitātēm 84,8% ir pozitīva ietekme uz HP MS. 

74,7% 2012.gadā īstenotajām aktivitātēm ir tieša ietekme uz HP MS un 10,1% - netieša 

ietekme uz HP MS, bet tikai 15,2% aktivitātēm bijusi neitrāla ietekme uz HP MS.  

Ilustrācija 10. DP aktivitāšu/apakšaktivitāšu ietekme uz horizontālo prioritāti „Makroekonomiskā stabilitāte” 

 

126. Atbilstoši HP MS principiem, lai samazinātu pieaugušo bezdarba līmeni, ES fondu 

ieviešanā ir jānodrošina jaunu darba vietu radīšana. Vērtējot 2012.gadā ar ES fondu 
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palīdzību paveikto, kopumā 2012.gadā VSID līmenī tika radītas 14 821 darba vietas, no 

kurām 2 440 ir ilgtermiņa un 12 381 īstermiņa (t.sk. darba praktizēšanas vietas). 
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Tabula 4 DP ietvaros ES fondu projektu īstenošanas rezultātā radīto darba vietu skaits 2012.gadā. (Datu 

avots: AI 2012.gada pārskati, iesniegtie saskaņā ar 27.10.2009. MK Nr.1238 9.3. punktu) 

Darbības programma/ 

pasākums/aktivitāte/ apakšaktivitāte 

Atbildīga iestāde, 

kas sniedz 

informāciju, par 

aktivitātes/ 

apakšaktivitātes 

ietekmi uz HP 

Radīto darba vietu skaits HP 

"Makroekonomiskā stabilitāte" 

ietvaros 

Ilgtermiņa Īstermiņa 

2.1.1.1. "Atbalsts zinātnei un pētniecībai" 
IZM 

 

76 

2.1.1.2.  "Atbalsts starptautiskās 

sadarbības projektiem zinātnē un 

tehnoloģijās" 

IZM   2 

2.1.2.2.2. "Jaunu produktu un tehnoloģiju 

izstrāde – atbalsts jaunu produktu un 

tehnoloģiju ieviešanai ražošanā" 

EM 118   

2.1.2.4. "Augstas pievienotās vērtības 

investīcijas" 

EM 350   

2.3.2.1. "Biznesa inkubatori" EM 1164   

Kopā 
  1 632 78 

127. Lielākais jaunradīto darba vietu skaits 2012.gadā bijis DP ietvaros, kur izveidotas 

67,3% no visām ES fondu līdzfinansēto iniciatīvu ieviešanas rezultātā pērn radītajām 

ilgtermiņa darba vietām.  

128. Papildus jāatzīmē, ka arī VI ir radītas 3 papildus darbavietas deleģēto funkciju 

kontroles veikšanai. 

129. Kopumā 2012.gadā ES fondu projektu ieviešana palielinājusi nodarbināto skaita gada 

pieauguma tempu vidēji par 1,4 procentpunktiem. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ES 

fondu pozitīvā ietekme uz nodarbināto skaita izmaiņām palielinājusies par 0,4 

procentpunktiem. 

130. 2012.gadā Latvijas ekonomika bija visstraujāk augošā ekonomika ES. Salīdzinājumā ar 

2011.gadu, IKP palielinājās par 5,6%. Izaugsmi nodrošināja gan ārējais, gan iekšējais 

pieprasījums. Lielāko ieguldījumu izaugsmē devušas tirdzniecība, apstrādes rūpniecība, 

būvniecība un transports, kas kopā veidoja vairāk nekā divas trešdaļas no IKP 

pieauguma. ES fondu ietekmes izvērtējums parāda, ka, kopš 2004.gada ES fondu 

investīciju īpatsvaram IKP 2012.gadā palielinoties aptuveni par 1,9 procentpunktiem, 

arī ES fondu līdzekļi ir ievērojami veicinājuši valsts ekonomikas izaugsmi. 
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Ilustrācija 11. ES fondu ietekme uz investīciju pieaugumu un reālā IKP izmaiņu tempu 

 

131. Kohēzijas politikas finansējums 2007.–2013.gada plānošanas periodam ir 

visapjomīgākās publiskās investīcijas un pievienojušas savus procentu punktus 

ekonomiskās izaugsmes rādītājiem. Analīzes dati apliecina, ka bez ES fondu 

ieguldījumiem IKP pieaugums 2012.gadā būtu par aptuveni 4,5 procentpunktiem 

zemāks. 

132. Pēdējos gados par ekonomikas dzinējspēku ir kļuvis eksports, 2012.gadā eksporta 

apjomiem pieaugot par 7,1%. Pozitīva ietekme uz eksporta palielinājumu bijusi arī ES 

fondu aktivitātēm, 2012.gadā veicinot eksporta apjoma pieauguma tempu par aptuveni 

0,7 procentpunktiem. Tomēr jāatzīmē, ka Kohēzijas politikas finansējums sekmējis, 

galvenokārt, iekšējā tirgus attīstību un infrastruktūras uzlabošanos, tādēļ ES fondu 

investīciju ietekme uz eksportu bijusi mērena. Uzņēmumu eksportspēja Kohēzijas 

politikas ietvaros 2012.gadā tika veicināta tieši – ar atbalstu starptautiskam 

mārketingam un netieši – ar aktivitātēm, kuru mērķis ir celt uzņēmumu produkcijas 

kvalitāti un pievienoto vērtību. 

133. Preču un pakalpojumu imports 2012.gadā palielinājās par 3,1%. Pozitīvu devumu 

ekonomiskas izaugsmē deva arī privātais patēriņš, kas palielinājās par 5,4%, tādējādi 

atspoguļojot uzlabojumus darba tirgū un algu pieaugumu. Turpināja pakāpeniski 

palielināties arī iedzīvotāju ienākumi – mēneša vidējā bruto darba samaksa valstī 

pieauga par 3,7%, sasniedzot 684,4 eiro. Būtiska pozitīva ietekme uz šo rādītāju 

izaugsmi bijusi arī ES fondu investīcijām. 2012.gadā ES fondu ieguldījums sekmējis 

vidējās nominālās darba samaksas pieauguma tempa palielinājumu par aptuveni 3,2 %, 

tādējādi radot privātā patēriņa pieauguma tempu veicinošu efektu aptuveni 4,3 % 

apmērā. Turklāt privātā patēriņa pieaugums un pieprasījums pēc ārvalstu investīciju 

precēm (izejvielas, būvmateriāli utt.) stimulējis importa pieaugumu par 2,3 %. 

134. Inflācijas dinamika 2012.gadā bija ar ievērojamu samazināšanās tendenci – janvārī 

gada inflācija (mēnesis pret iepriekšējā gada atbilstošo mēnesi) bija 3,6%, bet gads 

kopumā ir noslēdzies ar 1,6% inflāciju, savukārt gada vidējā inflācija (12 mēneši pret 

iepriekšējiem 12 mēnešiem) 2012.gada janvārī bija 4,4%, bet decembrī rādītājs 

samazinājās līdz 2,3%. ES fondi palielinājuši inflāciju par aptuveni 1,2 

procentpunktiem, taču jāatzīmē, ka jau no 2012.gada septembra Latvija izpilda 
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Māstrihtas kritēriju inflācijai un labvēlīgā cenu dinamika tikai nostiprina Latvijas 

pozīciju. 

135. Kopumā 2012.gadā Kohēzijas politikas ietvaros tika apgūti 748,7 milj. eiro. Vislielākie 

ieguldījumi veikti būvniecības nozarē (F) (NACE 2.red) – 209,0 milj. eiro, t.sk. ES 

fondu līdzekļi – 169,3 milj. eiro, kas veido 29,5% no kopējā Latvijai piešķirtā ES fondu 

finansējuma 2012.gadā. Nacionālā publiskā finansējuma apmērs būvniecībā 2012.gadā 

bijis 27,2 milj. eiro (31,1% no kopējā nacionālā publiskā finansējuma ES fondu 

projektiem 2012.gadā). Salīdzinot ar 2011.gadu, ES fondu finansējums būvniecības 

nozarē ir samazinājies par 53,6 milj. eiro jeb 24,1% (2011.gadā ES finansējums šajā 

nozarē bijis 223,0 milj. eiro). 

Ilustrācija 12. Investīciju ieguldījums pa nozarēm, milj. lati, 2012.gads. 

 

A- Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība; B- Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde; C- 

Apstrādes rūpniecība; D- Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana; E- Ūdens 

apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija; F- Būvniecība; G- Vairumtirdzniecība; 

mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts; H- Transports un uzglabāšana; I- Izmitināšana un 

ēdināšanas pakalpojumi; J- Informācijas un komunikācijas pakalpojumi; K- Finanšu un apdrošināšanas 

darbības; L- Operācijas ar nekustamo īpašumu; M- Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi; N- 

Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība; O- Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā 

apdrošināšana; P- Izglītība; Q- Veselība un sociālā aprūpe; R- Māksla, izklaide un atpūta; S- Citi pakalpojumi 

136. Ūdens apgādes, notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošanas un sanācijas nozarē (E), 

2012.gadā tika ieguldīti 82,5 milj. eiro jeb 14,4% no kopējā ES fondu ieguldījuma 

tautsaimniecībā, projektiem izglītības nozarē (P) ES fondu līdzfinansējums bijis 61,3 

milj. eiro jeb 10,7% no kopējā ES fondu finansējuma. Salīdzinot ar 2011.gadu, jāsaka, 

ka situācija ES fondu investīciju apguvē nozaru griezumā nav būtiski mainījusies, bet ir 

vērojamas izmaiņas ES fondu ieguldījumu struktūrā: vislielākais ES fondu ieguldījums 

2011.gadā bijis būvniecībā – 223,0 milj. eiro jeb 31,2% no kopējā ES fondu 

finansējuma, 85,2 milj. eiro tika investēti ūdens apgādes un atkritumu 

apsaimniekošanas pasākumos (11,9% no kopējā ES fondu finansējuma)  un 67,0 milj. 

eiro – izglītības nozarē (9,4% no kopējā ES fondu finansējuma).  

137. ES fondu projektu īstenošanas ietvaros 2012.gadā Latvijas tautsaimniecībā ticis 

piesaistīts privātais finansējums 116,1 milj. eiro apmērā, kas ir par 28,2 milj. eiro 

lielāks kā 2011.gadā. Astoņās nozarēs privātā finansējuma īpatsvars kopējās 
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attiecināmajās izmaksās bijis robežās no 30% līdz 50% un pārējās nozarēs piesaistītā 

privātā finansējuma daļa bijusi mazāka par 10% no kopējām attiecināmām izmaksām.  

138. Nodrošinot HP MS koordinēšanas funkcijas, 2012.gada 23.februārī tika rīkota ES fondu 

tematiskās izvērtēšanas konsultatīvās darba grupas (turpmāk – TIKGD) sanāksme, 

pieaicinot Pašvaldību savienības un Latvijas Zinātnieku savienības pārstāvjus, un 

Baltijas Starptautiskā Ekonomikas Politikas Studiju Centra (turpmāk – BICEPS) 

pārstāvjus. Sanāksmes laikā tika prezentēta BICEPS 2011.gadā izstrādātā Latvijas ES 

fondu ietekmes makroekonomiskās novērtēšanas modeļa (turpmāk – Modelis) 

metodoloģija un galvenie rezultāti, veiktas diskusijas par izvērtēšanas iespējām.  

139. 2012.gada martā tika sagatavots kārtējais ikgadējais ziņojums „Par horizontālās 

prioritātes „Makroekonomiskā stabilitāte” īstenošanu un sasniegto 2011.gadā”, sniedzot 

analītisko apskatu par galveno HP MS uzraudzības rezultātu sasniegšanu un HP MS 

ieviešanas principu izpildi atskaites periodā. 

140. 2012.gada laikā FM prezentēja ES fondu ietekmes izvērtējuma metodiku un simulācijas 

rezultātus dažāda līmeņa sanāksmēs (t.sk. ES fondu pagaidu UK 14.09.2012. sēdē). 

141. Līdz 2012.gada 17.decembrim tika izpildīti Valsts kontroles ieteikumi attiecībā uz  HP 

MS koordinēšanas procedūrām, veicot grozījumus vadlīnijas Nr.10.6 „Vadlīnijas, kas 

nosaka horizontālo politiku ieviešanas uzraudzības sistēmas darbības pamatprincipus 

un uzraudzības kārtību 2007.-2013.gada plānošanas periodā” (turpmāk tekstā – 

Vadlīnija) sadaļā IX „Horizontālās prioritātes „Makroekonomiskā stabilitāte” apraksts”. 

Ir precizēti Vadlīnijas 39.1.1. un 39.1.2. punkti, precizējot atbildīgo institūciju sniegtās 

informācijas specifiku 2007.-2013.gada plānošanas periodā. Lai nodrošinātu ieteikuma 

izpildi par nepieciešamību izstrādāt kārtību, kādā veidā veikt makroekonomisko 

rādītāju un citas pieejamās informācijas analīzi, lai novērtētu, vai finansējums tiek 

novirzīts prioritātei atbilstoša satura projektiem, vai un kādā mērā šie projekti ietekmē 

makroekonomiskās stabilitātes sasniegšanu, ir izstrādāta forma informācijas 

apkopošanai par ES fondu investīciju un tām piesaistīto līdzekļu apguves progresu un 

atbilstību finansēšanas plānam, nodrošinot atskaites periodā īstenoto projektu izpēti.  

142. Attīstot HP MS metodoloģiju, ir uzsākta jaunas ES fondu ietekmes uz tautsaimniecību 

izvērtēšanas kārtības izstrāde 2014.-2020.gada plānošanas periodam, lai nodrošinātu 

informācijas akumulēšanu par galvenajiem makroekonomisko stabilitāti 

raksturojošajiem rādītājiem ES īstenoto aktivitāšu līmenī. 

143. ES fondu ietekmes izvērtēšanas metodoloģijas attīstībai 2012.gadā tika izsludināts 

atklāts konkurss iepirkumam „Pētījums par izspiešanas efektu un publiskā kapitāla 

elastību Latvijā ES fondu ietekmes izvērtēšanas metodoloģijas attīstībai”, kura ietvaros 

paredzēts izstrādāt Latvijas gadījumam atbilstošu ES fondu investīciju izspiešanas 

pakāpes un publiskā kapitāla elastības izvērtēšanas metodiku un veikt empīrisko 

pierādījumu. 2012.gada 27.decembrī iepirkuma komisijas sēdē par atklātā konkursa 

uzvarētāju tika atzīsta SIA „Projektu un kvalitātes vadība” un tai tika piešķirtas līguma 

slēgšanas tiesības. Pētījuma rezultāti tiek plānoti 2013.gada 4.ceturksnī, līdz ar to 

analīzi, izmantojot pētījuma rezultātus, būs iespējams sniegt nākamajā ziņojumā. 

144. ES fondu ietekmes izvērtēšanas vajadzībām 2012.gadā tika paplašināta VIS, integrējot 

pieprasījuma veidni ar papildu metrikām, kas nodrošina ES fondu līdzfinansējuma 

izlietojuma ceturkšņa datu atlasi pēc projektam atbilstošās prioritārās jomas, izdevumu 

ekonomiskās kategorijas un tautsaimniecības nozares koda (NACE 2.red.). Pateicoties 

jaunās pieprasījuma veidnes integrēšanai VIS, tika atvieglota datu savietojamība ar ES 

fondu makroekonomiskās novērtēšanas modeli, paplašinātas ES fondu datu analīzes 
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iespējas un pilnveidota ES fondu ietekmes izvērtēšanas metodika, kā arī izvērtēšanas 

rezultāti. 

145. Jāatzīmē, ka šajā plānošanas periodā Latvija koncentrējusies uz infrastruktūras 

pilnveidošanu, izglītību, zinātni un uzņēmumu konkurētspējas veicināšanu un 

investīcijām Latvijas galvenajā vērtībā – cilvēku kapitālā, kā rezultātā tiek paaugstināta 

iedzīvotāju dzīves kvalitāte un veicināta biznesa attīstībai labvēlīga vide Latvijā. 

Īstenotie ES fondu projekti ir sabiedrībai nozīmīgi. Tuvojoties jaunajam plānošanas 

periodam ir nepieciešams turpināt pārdomātu ES fondu vadības politiku, resursu 

ieguldīšanu makroekonomiku stabilizējošās aktivitātēs, t.sk. ir būtiski turpināt 

Kohēzijas politikas atbalstu uzņēmējdarbībai un eksporta veicināšanai. 

Vienlīdzīgas iespējas  

146. HP „Vienlīdzīgas iespējas” mērķis ir sniegt atbildi uz tādiem politikas plānotāju un 

sabiedrības jautājumiem kā, piemēram, vai, ieguldot ES līdzekļus Latvijas 

tautsaimniecības nozaru attīstībā, tiek ievērotas vienlīdzīgas iespējas visām sabiedrības 

grupām, vai ikvienam ir iespēja būt labuma guvējam ES fondu projektos, vai projektu 

ietvaros attīstītā infrastruktūra ir pieejama ikvienam, vai projektu ietvaros attīstītie 

pakalpojumi ir pieejami ikvienam, vai projektu īstenotāji izprot, kas ir vienlīdzīgas 

iespējas, un vai projektos tiek īstenoti specifiski pasākumi, lai veicinātu vienlīdzīgu 

iespēju ievērošanu, u.tml. Par HP „Vienlīdzīgas iespējas” ieviešanas koordinēšanu ir 

atbildīga LM. 

147. HP „Vienlīdzīgas iespējas” ietekme ir paredzēta visās darbības programmās. 

Iespējamais ES fondu projektu ietekmes līmenis uz vienlīdzīgu iespēju veicināšanu tiek 

iedalīts šādi: 

- Projektam būs tieša ietekme uz HP „Vienlīdzīgas iespējas”, ja projekta iesniegumā 

tiek noteikta mērķgrupa un sniegts tās raksturojums pēc vecuma, dzimuma un 

invaliditātes veida, tiek analizēta esošā situācija jomā, kurā darbojas projekta 

iesniedzējs, noteiktas problēmas, kas skar mērķgrupu, pašas mērķgrupas problēmas 

vai nevienlīdzība un projektā tiek īstenoti mērķtiecīgi un jēgpilni pasākumi šo 

problēmu risināšanai vai mazināšanai. 

- Projektam būs netieša ietekme uz HP „Vienlīdzīgas iespējas”, ja projekta iesnieguma 

sagatavotājs ir noteicis saikni starp projekta aktivitātēm un iespējamu nevienlīdzību šo 

aktivitāšu pieejamībā dažādām mērķgrupām, noteicis šīs mērķgrupas un sniedzis 

mērķgrupas raksturojumu pēc dzimuma, vecuma un invaliditātes veida, izanalizējis 

esošo situāciju, bet neveic mērķtiecīgus pasākumus nevienlīdzības mazināšanai un 

vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai, toties argumentēti pierāda, ka projekta īstenošana 

uzlabos konkrētās mērķgrupas stāvokli. 

- Projekts neietekmēs HP „Vienlīdzīgas iespējas”, ja tas ir izteikti tehnisks, vērsts uz 

tehnoloģiju pilnveidošanu vai nomaiņu vai tml. Parasti šādi projekti nav saistīti ar 

ieguldījumiem cilvēkresursu kapacitātes palielināšanā vai infrastruktūras un vides 

pieejamības uzlabošanā. 

148. No DPP aprakstītajām aktivitātēm/apakšaktivitātēm 2012.gadā tika īstenotas 24 

aktivitātes/apakšaktivitātes. No visām aktivitātēm/apakšaktivitātēm 38% jeb 9 ir tieša 

ietekme uz HP „Vienlīdzīgas iespējas” un 54% jeb 13 aktivitātes/apakšaktivitātes tieši 

neietekmē HP „Vienlīdzīgas iespējas” un 8% jeb 2 aktivitātes netieši ietekmē HP 
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„Vienlīdzīgas iespējas. Aktivitāšu ietekmes uz HP „Vienlīdzīgas iespējas” tabulu 

pielikumā).22 

Ilustrācija 13. DP aktivitāšu/apakšaktivitāšu ietekmi uz HP „Vienlīdzīgas iespējas” 

 

149. Saskaņā ar IZM sniegto informāciju, 2.1.1.2.aktivitātes „Atbalsts starptautiskās 

sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās” kopējais dalībnieku skaits bija 414 

personas, t.sk. 179 sievietes un 235 vīrieši, kas veido sieviešu un vīriešu proporciju 43: 

57. Šāda sieviešu un vīriešu līdzdalības proporcija ir uzskatāma par līdzvērtīgu abu 

dzimumu līdzdalību. No kopējā aktivitātes dalībnieku skaita 2 personas, sievietes ir ar 

funkcionāliem traucējumiem. 

150. Līdzīgi kā iepriekšējos gados, datu trūkums par EM pārziņā esošajām DP aktivitātēm 

neļauj izdarīt secinājumus par apstākļiem, kas varētu veicināt viena vai otra dzimuma 

nevienlīdzību, vai diskrimināciju invaliditātes vai vecuma dēļ uzņēmējdarbības un 

inovāciju jomā, vai tendencēm mērķa grupas dalībnieku portretā. 

151. Aktivitātes 2.3.2.1. "Biznesa inkubatori" ietvaros ir 10 biznesa inkubatori, kuru 

pakalpojumus saņem 535 mikro, mazie un vidējie komersanti, kuros kopā ir vairāk 

nekā 1200 darbinieku. Līgums par projekta īstenošanu tika parakstīts 2009.gada 

27.februārī, līdz ar to prasības sniegt mērķa grupu raksturojumu netika iekļautas 

līgumā. Papildu EM informē, ka biznesa inkubatori darbojas uz iepirkuma līguma 

pamata, nav iespējams veikt grozījumus līgumā un pieprasīt finansējuma saņēmējam 

sniegt mērķa grupas raksturojumu, kā to prasa iepriekšminētie MK noteikumi. 

152. Aktivitātes 2.3.1.2. "Motivācijas programma" ietvaros LIAA izsludina iepirkumus, 

kuru ietvaros izpildītāji organizē noteiktus pasākumus. Aktivitāte tika uzsākta 

2009.gada 7.martā kopš aktivitātes uzsākšanas ir liels pieprasījums no interesentiem. 

Uzsākot aktivitātes īstenošanu, prasība sniegt mērķa grupas portretu nebija iekļauta 

līgumos, līdz ar to šāda informācija netiek apkopota. EM norāda, ka īstenotajos 

pasākumos mērķis bija informēt pēc iespējas lielāku personu skaitu, neizdalot jebkādas 

mērķa grupas. Kā rezultāta EM šajā aktivitātē var uzskaitīt personu skaitu, bet 

ierobežoto administratīvo resursu dēļ nevar nodrošināt  mērķa grupas raksturojumu MK 

noteikumos noteiktajā kārtībā. Aktivitātes mērķa grupa ir pamatizglītības, vidējās, 

                                                 
22 Saskaņā ar 2012.gada 30.marta vadlīniju Nr.10.6 „Vadlīnijas, kas nosaka horizontālo politiku ieviešanas uzraudzības 

sistēmas darbības pamatprincipus un uzraudzības kārtību 2007.-2013.gada plānošanas periodā” 1. pielikumu 
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vidējās speciālās, augstākās izglītības iestāžu audzēkņi, potenciālie uzņēmējdarbības 

uzsācēji, komersanti, nevalstiskās organizācijas, pašvaldības, valsts institūcijas. Šīs 

aktivitātes ietvaros 2012.gadā atbalstu ir saņēmušas 15 134 personas, tomēr nav 

pieejami dati par šo personu dzimumu, vecumu, invaliditāti vai izglītību. 

153. Par aktivitātes 2.1.2.1.1. "Kompetences centri” informācija nav saņemta, līdz ar to 

ziņojumā netiek atspoguļota informācija par mērķa grupām. Šie ir ilgtermiņa projekti 

un projekta īstenošanas otrajā gadā rādītāji nav sasniegti un finansējuma saņēmēji nav 

snieguši informāciju par mērķa grupām. Šajā aktivitātē noteiktie rezultāti nav augsti 

(paredzēts piesaistīt līdz 50 zinātniekiem), līdz ar to informāciju no finansējuma 

saņēmējiem būs iespējams iegūt un iekļaut EM ziņojumā par horizontālo prioritāšu 

īstenošanu ES fondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ietvaros par 2013.gadu. 

154. Pārskata periodā atbilstoši aktivitāšu/apakšaktivitāšu īstenošanas noteikumos 

noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem tika izvērtēti projektu iesniegumi 

2.1.1.3.1.apakšaktivitātes projektu iesniegumu atlases 2.kārtā. Specifiskie HP 

„Vienlīdzīgas iespējas” vērtēšanas kritēriji netika piemēroti. Īstenojot 

2.1.1.3.1.apakšaktivitates 2.kārtas projektus tiks ievēroti valstī noteiktie būvniecību 

reglamentējošie tiesību akti, zinātniskajās institūcijās nodrošinot piekļuves iespējas 

cilvēkiem ar kustību traucējumiem.  

155. Pozitīvi ir vērtējams fakts, ka nozaru ministriju pārziņā esošajās aktivitātēs tika īstenoti 

daudzveidīgi vides pieejamības risinājumi. Piemēram, 2.1.2.4.aktivitātes ietvaros 

augstas pievienotas vērtības investīciju projektos teritorijā pie ēkas tika izveidotas 

pieejamas sēdvietas gados vecākiem apmeklētājiem. 

Vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanas labās prakses piemēri. 

156. 2.1.2.4.aktivitātes „Augstas pievienotās vērtības investīcijas” projektu konkursu laikā 

LIAA organizēja trīs seminārus projektu iesniedzējiem, kuru ietvaros par horizontālo 

prioritāti „Vienlīdzīgas iespējas” informācija tika sniegta 110 semināru dalībniekiem. 

157. EM sniedza informāciju par specifiskām aktivitātēm vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai 

nenosaucot projektus, kuru ietvaros minētās darbības tiek īstenotas. Tomēr projektu 

īstenotāju ikgadējos pārskatos, biežāk minētās tika minēta šādas specifiskās aktivitātes:  

- Mērķa grupu uzskaites nodrošināšana: partnerībā īstenotajos projektos ir izstrādāta 

speciāla veidlapa, kādu aizpilda katrs sadarbības partneris par katru savu darbinieku, 

tādējādi nodrošinot konfidencialitāti, kā arī identisku datu pārnesi uz kopīgo Ikgadējā 

pārskata veidlapu. Pēc mācību kursa beigšanas apmācību saņēmēji aizpilda anketas 

elektroniskajā vidē. Šāda pieeja arī nodrošina konfidencialitāti un ērtu, katram 

projekta dalībniekam pieejamu atskaitīšanās sistēmu, kuru izmantot var sev ērtā 

laikā. Projekta dalībniekiem ir iespēja izteikt arī savu viedokli par horizontālo 

prioritāšu jautājumiem kopumā. Cita pieeja paredz anonīmas aptaujas anketas, kuras 

tiek aizpildītas klātienē, apmācību laikā. Komunikācijai tiek izmantota e-sarakste un 

dropbox failu apmaiņas sistēma; 

- Dzimumu līdztiesības principa nodrošināšana: uzsākot apmācības, finansējuma 

saņēmējs ir apzinājis dalībnieku sociālo portretu, līdz ar to jau savlaicīgi tiek plānoti 

specifiski pasākumi mērķa grupu vajadzību nodrošināšanai. Piemēram, tiek saskaņoti 

visiem pieejami mācību norises laiki, īpaši domājot par cilvēkiem, kuru 

aizbildniecībā ir aprūpējamās personas (bērni, veci cilvēki, cilvēki ar invaliditāti), 

kas veicina darba un ģimenes dzīves saskaņošanu; 
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- Aktīvā novecošana: ņemot vērā to, ka gados vecāki cilvēkiem nav angļu valodas 

zināšanu, lai veicinātu arī šīs mērķa grupas izaugsmi, ārvalstu lektoru apmācību laikā 

tiek nodrošināti tulkošanas pakalpojumi. Ir apmācību kursi, kuros darbinieki tiek 

apmācīti darbam ar informācijas un komunikāciju tehnoloģijām, tādējādi veicinot arī 

gados vecāku cilvēku prasmju ilgtspēju aktīvajā darba tirgū; 

- Etniskās minoritātes: projektu ietvaros tiek nodrošināta konfidencialitāte noteiktu 

etnisko grupu pārstāvjiem, kā arī ietverti tulkošanas pakalpojumi (angļu, krievu uc.), 

tādējādi radot vienlīdzīgas iespējas arī minoritāšu pārstāvjiem; 

- Darbiniekiem ar kustību traucējumiem: projekta ietvaros organizētajās apmācībās ir 

piedalījušies darbinieki ar kustību traucējumiem, tāpēc, organizējot apmācības tika 

piemērotas atbilstoša norises vieta un apmācību laikā lielāka uzmanība tika pievērsta 

regulāriem pārtraukumiem. 

158. Ņemot vērā, ka finansējuma saņēmējs (LIAA) darbojas, kā vienas pieturas aģentūra, 

pakalpojumus – eksporta konsultācijas komersanti var saņemt elektroniski vai 

apmeklējot LIAA klātienē. LIAA jau vairākus gadus ir nodrošināts lifts cilvēkiem ar 

kustību traucējumiem, lai klienti bez problēmām varētu nokļūt jebkurā LIAA telpā un 

saņemt nepieciešamās konsultācijas. LIAA zālē, kur iespējams iekļūt cilvēkiem ar 

kustību traucējumiem, 2012.gadā LIAA organizēja 16 seminārus par eksporta un ārējās 

tirdzniecības jautājumiem. Dalībnieku skaits 1042 cilvēki. LIAA lielāko daļu semināru 

translēja LIAA mājas lapā tiešraidē. Pirms semināriem tiek sagatavoti un translēti 

„YouTube.com” nelieli informatīvi klipi par semināra tēmu. 

159. 2012.gadā tika nodrošinātas 58 individuālas vides pieejamības ekspertu konsultācijas 

ERAF un KF līdzfinansēto projektu īstenošanas vietās par vides un informācijas 

pieejamību personām ar kustību, dzirdes, redzes un intelektuālās attīstības 

traucējumiem. Labās prakses apkopojums un Gada ziņojums par vides pieejamības 

ekspertu sniegtajām konsultācijām pieejami interneta vietnē 

http://sf.lm.gov.lv/lv/vienlidzigas-iespejas/pazinojums4/. 

160. 2012.gada 13.novembrī Latvijas Televīzijā tika pārraidīta mācību videofilma 

„Pieejama vide – iespējas un risinājumi” (turpmāk – filma). Filma satur informāciju 

par ERAF un KF līdzfinansēto projektu ietvaros īstenotajiem vides un informācijas 

pieejamības nodrošināšanas pasākumiem personām ar kustību, redzes, dzirdes un 

garīgās attīstības traucējumiem rekonstruējamās un renovējamās ēkās, būvniecības 

objektos, uz rekonstruējamiem un renovējamiem ceļiem u.c., kā arī vides pieejamības 

nodrošināšana no dzimumu un vecuma perspektīvas. Mācību videomateriāls DVD 

formātā pieejams LM Vienlīdzīgu iespēju nodaļā, kā arī ir skatāms LM mājas lapā 

interneta vietnē http://www.youtube.com/user/LabklajibasMinistrij. 

161. Kopumā 2012.gadā sadarbības/atbildīgās iestādes ir veikušas 341 pārbaudi projektu 

īstenošanas vietās, kuru ietvaros tika pārbaudīts, vai projektā tiek ievēroti vienlīdzīgu 

iespēju horizontālās politikas principi saistībā ar dzimumu līdztiesību, invaliditāti un 

novecošanos. 

162. Saskaņā ar LIAA sniegto informāciju, veicot PPĪV, Programmu sadarbības iestāde 

(PSI) pārbauda, vai tiek īstenotas projekta iesniegumā paredzētās specifiskās aktivitātes 

vienlīdzīgu iespēju pamatprincipu nodrošināšanai, par kurām projektu vērtēšanas 

procesā tika piešķirti punkti. PSI pārraudzībā esošajos projektos tika īstenotas 

specifiskas aktivitātes vides pieejamības nodrošināšanai, kā arī vienā no projektiem tika 

nodarbināts „neizdevīgais darbinieks”, līdz ar to pārbaužu rezultāts ir bijis pozitīvs. 

http://sf.lm.gov.lv/lv/vienlidzigas-iespejas/pazinojums4/
http://www.youtube.com/user/LabklajibasMinistrij
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163. Savukārt LIAA veica pārbaudes 86 projektu īstenošanas vietās (1.3.1.1.1., 1.3.1.2., 

2.1.2.1.1., 2.1.2.4., 3.4.2.1.1., 3.4.2.1.2., 3.4.4.2.), kur tika pārbaudīta HP „Vienlīdzīgas 

iespējas” pamatprincipu ievērošana. 10 projektos pārbaudes rezultāts bija pozitīvs. 41 

projektā pārbaudes rezultāts bija „ar iebildumiem”, kas nozīmē, ka šajos projektos tika 

izteikti iebildumi projekta īstenošanas laikā un tika izsekots, lai iebildumi tiktu ņemti 

vērā un trūkumi novērsti. 31 gadījumā pārbaudes rezultāts bija negatīvs, kas nozīmē, ka 

trūkumi tika konstatēti jau pēc projekta beigām. 

164. Savukārt 4 projektos bija konstatētas atkāpes saistībā ar HP „Vienlīdzīgas iespējas”. 

Konstatētās atkāpes attiecās uz kontrastējošu marķējumu, nobrauktuves/uzbrauktuves 

kāpnēm un tiltiņiem nebija pietiekami drošas, uz ielām nebija nodrošinātas atbilstošas 

līmeņu maiņas. Atsevišķos projektos nebija veikti projekta iesniegumā paredzētie HP 

„Vienlīdzīgas iespējas” pasākumi. 

165. LM kā AI par HP „Vienlīdzīgas iespējas” koordināciju 2011. un 2012.gadā veica 22 

apsekojumus Eiropas Sociālā fonda projektu īstenošanas vietās, kuru ietvaros tika 

sniegtas konsultācijas projektu īstenotājiem par dzimumu līdztiesības, invaliditātes un 

novecošanās aspektu ievērošanu projektu īstenošanā. No intervijām, kas tika veiktas 

apsekojumu laikā, secināms, ka biežākās kļūdas, kuras pieļāvuši projektu īstenotāji bija 

tās, ka netika veikta mērķauditorijas, risināmo problēmu analīze no dzimumu 

līdztiesības, invaliditātes un novecošanās perspektīvas, kā arī nenotika konsultācijas ar 

dzimumu līdztiesības vai invaliditātes jomas speciālistiem. 

166. 2013.gadā tiek plānotas sekojošas aktivitātes, kas paaugstinās izpratni par HP 

„Vienlīdzīgas iespējas” mērķiem: 

- Lai nodrošinātu sistēmisku pieeju informācijas izplatīšanai un izpratnes 

paaugstināšanai par HP VI mērķiem un praktisku ieviešanu, tiks nodrošināti semināri 

ES fondu vadībā un ieviešanā iesaistīto institūciju darbiniekiem, projektu iesniegumu 

vērtētājiem, projektu iesniedzējiem, būvniecības speciālistiem un studentiem, īpašu 

uzmanību pievēršot projektu īstenošanā iesaistītā personāla kompetences 

paaugstināšanai. 

- Lai veicinātu vides pieejamību un tādējādi uzlabotu personu ar invaliditāti dzīves 

kvalitāti, nodrošinot iespēju pilnvērtīgi iesaistīties visos sabiedrības procesos, tiks 

nodrošinātas individuālas vides pieejamības konsultācijas ERAF un KF projektu 

īstenošanas vietās. 

- 2013.gada otrajā ceturksnī tiek plānots pētījums par HP „Vienlīdzīgas iespējas” 

ieviešanas efektivitāti 2007. – 2013.gada plānošanas periodā. Balstoties uz pētījumā 

veiktās analīzes rezultātiem, tiks izvirzītas rekomendācijas ES fondu atbalstam 

piemērojamo instrumentu uzlabošanai HP VI principu ieviešanas veicināšanai 

nākošajā plānošanas periodā.  

- Balstoties uz veiktā pētījuma rezultātiem, kā arī sadarbībā ar vadošo un atbildīgajām 

iestādēm HP „Vienlīdzīgas iespējas” koordinēšanas ietvaros tiek plānots analizēt 

līdzšinējo pieredzi HP „Vienlīdzīgas iespējas” īstenošanā un veikt situācijas 

izvērtējumu, lai noteiktu potenciālās riska jomas un problēmas Latvijā HP 

„Vienlīdzīgas iespējas” jomā. Plānots noteikt tādus mērķus un sasniedzamos HP 

„Vienlīdzīgas iespējas” rādītājus, kuru izpildi varētu mērīt caur aktivitāšu un projektu 

ietvaros īstenotajiem HP „Vienlīdzīgas iespējas” rādītājiem, kā arī darbības 

programmu un papildinājumu līmenī definēt konkrētus specifiskos pasākumus HP 

„Vienlīdzīgas iespējas” mērķu sasniegšanai, lai būtu iespējams mērīt to izpildi caur 

aktivitāšu/ apakšaktivitāšu/ projektu ietvaros īstenotajiem HP „Vienlīdzīgas iespējas” 



    

43 

Gada ziņojums_2DP_VI_lv_05.03.2013.; Ziņojums Eiropas Komisijai par Eiropas Savienības struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda darbības programmu īstenošanu, 2012.gads  

specifiskajiem pasākumiem, tai skaitā, kas atbilstu VSID noteiktajiem 

sasniedzamajiem HP „Vienlīdzīgas iespējas” rādītājiem. 

Informācijas sabiedrība 

167. HP „Informācijas sabiedrība” (HP IS) mērķis ir, izmantojot IKT, veicināt sociālo 

iekļaušanu un samazināt reģionālo atšķirību radītos šķēršļus, tai skaitā, atvieglojot 

pieeju apmācībai un zināšanām, organizējot darbu un darba attiecības, veicinot 

publiskās pārvaldes un privātā sektora pakalpojumu pieejamību, daudzveidīgāku brīvā 

laika pavadīšanu, kā arī sniedzot iedzīvotājiem iespēju aktīvāk piedalīties lēmumu 

pieņemšanā valsts un pašvaldību līmenī, kā arī piedalīties citos sabiedriskajos procesos. 

Veidojot informācijas sabiedrību, svarīgi ir nodrošināt, lai ikviens iedzīvotājs varētu gūt 

labumu no IKT piedāvātajām iespējām. Par HP IS koordināciju atbildīga ir VARAM. 

168. HP IS attīstība paredzēta visās darbības programmās: „Cilvēkresursi un nodarbinātība”, 

„Uzņēmējdarbība un inovācijas” un „Infrastruktūra un pakalpojumi”. Iespējamais ES 

fondu projektu ietekmes līmenis uz informācijas sabiedrības attīstību tiek iedalīts šādi: 

- projektam var būt tieša ietekme uz informācijas sabiedrības attīstību. Tas nozīmē, ka 

projektā ir paredzēti konkrēti pasākumi, kas veicina informācijas sabiedrības 

veidošanu un attīstību. Piemēram, projekts ir vērsts uz informācijas tehnoloģiju 

infrastruktūras attīstību un to pieejamību, satura paplašināšanu, lietotāju apmācību; 

- projekts var netieši ietekmēt informācijas sabiedrības attīstību. Tas nozīmē, ka 

projektā nav paredzēti konkrēti pasākumi, kas veicina informācijas sabiedrības 

attīstību, taču ar projekta aktivitāšu palīdzību tā netieši tiks veicināta. Piemēram, 

attīsta infrastruktūra paaugstina iedzīvotāju zināšanu līmeni, veicina informētību, 

t.sk., par publiskiem un citiem pakalpojumiem; 

- projekts var tieši neietekmēt informācijas sabiedrības attīstību. Tas nozīmē, ka 

projektā nav paredzētas konkrētas aktivitātes informācijas sabiedrības attīstībai un 

projekta aktivitātes negatīvi neietekmēs informācijas sabiedrības attīstību. 

169. DPP kopumā ir aprakstītas 27 aktivitātes/apakšaktivitātes (ja aktivitātei ir 

apakšaktivitāte, uzskaitītas tiek tikai apakšaktivitātes, jo ir iespējama situācija, kad 

vienas aktivitātes apakšaktivitātēm ietekmes līmenis uz HP IS atšķiras; aktivitātes, 

kurām ir tieša vai netieša ietekme uz HP, bet kuru īstenošanai paredzētais finansējumu 

ir novirzīts citu aktivitāšu finansējumam, tiek uzskaitītas par aktivitātēm, kurām ir 

neitrāla ietekme) un 70% no tām ir pozitīva ietekme (tieša un netieša ietekme) uz HP IS 

(skat. 14. ilustrācijā) 

Ilustrācija 14. DPP aktivitāšu/apakšaktivitāšu ietekme uz HP IS 
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170. Visas DPP aktivitātes iedalās: 

 19 aktivitātes* pozitīvi ietekmē HP IS attīstību; 
 8 aktivitātes* tieši neietekmē HP IS attīstību.  

* ja aktivitātei ir apakšaktivitātes, uzskaitītas tiek tikai apakšaktivitātes, jo, ja visai aktivitātei  kopumā ir 

ietekme uz HP IS attīstību, ne vienmēr arī visām tās apakšaktivitātēm ir tieša ietekme un otrādi. 

171. DP prioritārie mērķi ir: 

1. Sekmēt starptautiski konkurētspējīgas zinātnes attīstību, stiprinot zinātnes un 

pētniecības potenciāla kapacitāti un sniedzot atbalstu zinātnes infrastruktūras 

modernizācijai, veicināt zināšanu pārnesi tautsaimniecībā un uz zināšanām balstītas 

uzņēmējdarbības nostiprināšanos; 

2. Veicināt pieeju finansējumam komercdarbības attīstībai, vienlaicīgi samazinot tiešā 

valsts atbalsta negatīvo ietekmi uz tirgus konkurenci un efektīvāk izlietot valsts 

atbalsta līdzekļus, tos izmantojot atkārtoti uzņēmējdarbības attīstības veicināšanā vai 

piemērojot multiplikatoru; 

3. Veicināt jaunu komersantu rašanos un paaugstināt esošo komersantu konkurētspēju. 

172. Viens no informācijas sabiedrības elementiem ir komersantu tehnoloģiskā izcilība un 

elastība. Tas nozīmē, ka informācijas sabiedrības attīstība sniedz ieguldījumu 

tautsaimniecības attīstībā, gan piedāvājot jaunus pakalpojumus un izmantojot jaunās 

tehnoloģijas komercdarbības inovāciju veikšanai, gan arī attīstoties pašai informācijas 

un komunikāciju tehnoloģiju nozarei. Attiecīgi šādu darbību sekmēšana DP ietvaros 

veicinās informācijas sabiedrības attīstību Latvijā. 

173. Veicot AI iesniegto ziņojumu par HP īstenošanu ES fondu līdzfinansēto pasākumu un 

aktivitāšu ietvaros analīzi, tika secināts, ka DP projektu ietvaros pārskata periodā ir 

sasniegti šādi HP IS uzraudzības rādītāji: 

• izveidoti/uzlaboti 4 komunikāciju tīkli; 

• izveidotas/uzlabotas 19 informācijas sistēmas; 

• iegādātas 30 datortehnikas vienības;  

• apmācīti 192 cilvēki IKT jomā. 

174. Norādāms, ka rādītāja „apmācīti cilvēki IKT jomā” vērtības lielākā daļa ir sasniegta 

EM 2.1.2.1.1.apakšaktivitātes „Kompetences centri”, 2.1.2.4.aktivitātes „Augstas 

pievienotās vērtības investīcijas” un 2.1.2.2.2.apakšaktivitātes „Jaunu produktu un 

tehnoloģiju izstrāde – atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā 

(2.kārta)” ietvaros, kā arī 2.1.2.4.aktivitātes „Augstas pievienotās vērtības investīcijas” 

ietvaros ir sasniegta lielākā daļa no kopējās DP aktivitāšu rādītāju „izveidotas/uzlabotas 

informācijas sistēmas” un „iegādātas datortehnikas vienības” vērtības. 

175. Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu sasniegto uzraudzības rādītāju apjoms ir 

pieaudzis (skat. 5. tabulu). Dati tabulā par 2012.gadu norādīti kumulatīvi. 
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Tabula 5. DP ietvaros sasniegtie HP IS rādītāji  

 
Izveidoti/uzlaboti 

komunikāciju tīkli 

Izveidotas/uzlabotas 

informācijas sistēmas 

Iegādātas 

datortehnikas 

vienības 

Apmācīti  

cilvēki IKT 

jomā 

Līdz 31.12.2010. 
1 1 19 30 

Līdz 31.12.2011. 4 7 43 215 

Līdz 31.12.2012. 8 26 73 407 

176. EM savā ziņojumā ir norādījusi, ka informācija par HP IS tika sniegta 8 semināros 

(dalībnieku skaits – 436), piemēram, semināros par 2.3.1.1.1.aktivitāti „Ārējo tirgu 

apgūšana – ārējais mārketings”, 2.3.2.3.aktivitāti „Klasteru programma”. 

177. 2.3.1.2.aktivitātes „Pasākumi motivācijas celšanai inovācijām un uzņēmējdarbības 

uzsākšanai” ietvaros informācija pārskata periodā tika izplatīta, izmantojot interneta 

portālus www.liaa.gov.lv, www.idejukauss.lv, www.firmasnoslepums.lv , 

www.inovacijasbusins.lv un citus elektroniskos informācijas nesējus. Projekta ietvaros 

izstrādāts saturs un veikta tehniskā izstrāde Inovāciju portālam 

www.innovativelatvia.lv, kurā iekļauta visa aktuālā informācija par inovācijām 

uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai, t.sk informāciju par Motivācijas programmas 

aktualitātēm. 

178. HP IS ieviešana tiek sekmēta arī ar to, ka projektu iesniedzējiem ir iespēja iesniegt 

projektus, izmantojot e-parakstu. 

179. EM ir sniegusi informāciju, ka, lai veicinātu HP IS ieviešanu, 2.3.1.1.1.apakšaktivitatē 

„Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings”, izvērtējot projektu iesniegumus, papildus 

punkti tiek piešķirti, ja projekta iesniedzējs darbojas informācijas un tehnoloģiju IKT 

nozarē. Pārskata periodā tika apstiprināti 66 projekti, kuros paredzētās darbības saistītas 

ar IKT nozari -, no tiem 2012.gadā tika pabeigti 26 projekti. 

180. Zemāk uzskaitītajās aktivitātēs projektu ieviešana ir cieši saistīta ar IKT attīstību 

Latvijā kopumā, jo aktivitātes nosacījumi paredz jaunu tehnoloģiju izstrādi, esošo 

tehnoloģisko procesu pilnveidi u.c. darbības: 

- 2.1.2.2.1.apakšaktivitāte „Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde” – līdz pārskata 

perioda beigām ir pabeigti 83 projekti un pārējie ir ieviešanas stadijā; 

- 2.1.2.2.2.apakšaktivitāte „Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde – atbalsts jaunu 

produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā” - līdz pārskata perioda beigām ir pabeigti 

45 projekti, kuros ietekme uz horizontālo prioritāti ir pozitīva un pārējie ir ieviešanas 

stadijā; 

- 2.1.2.4. apakšaktivitāte „Augstas pievienotās vērtības investīcijas”; 

- 2.1.2.1.2.apakšaktivitāte „Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkti – tiek ieviesti 8 

projekti”; 

- 2.1.2.1.1. apakšaktivitāte „Kompetences centri” – tiek ieviesti 6 projekti. 

Teritoriju līdzsvarota attīstība un Rīgas starptautiskā konkurētspēja 

181. Šajā sadaļā ir sniegts kopsavilkums par divu HP ieviešanu: „Teritoriju līdzsvarota 

attīstība” (TLA) un „Rīgas starptautiskā konkurētspēja” (RSK), jo abas HP ir vērstas uz 

Latvijas teritoriju attīstību. Par HP ieviešanu ir atbildīga VARAM. 

http://www.liaa.gov.lv/


    

46 

Gada ziņojums_2DP_VI_lv_05.03.2013.; Ziņojums Eiropas Komisijai par Eiropas Savienības struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda darbības programmu īstenošanu, 2012.gads  

182. HP TLA mērķis ir nodrošināt sociālās un ekonomiskās attīstības līmeņu un tempu 

sabalansēšanu atsevišķās valsts teritorijās, efektīvi izmantojot tajās pieejamos resursus 

izaugsmes sekmēšanai un nodrošinot iedzīvotājiem kvalitatīvus dzīves apstākļus un 

izaugsmes priekšnosacījumus neatkarīgi no to piederības konkrētai teritorijai. HP RSK 

mērķis ir nodrošināt Rīgas kā ekonomisko aktivitāšu jeb darījumu, transporta un 

komunikāciju, inovāciju un jaunu zināšanu radīšanas, kā arī kultūras centra izaugsmi un 

atpazīstamību starptautiskā mērogā, izmantojot tajā pieejamos resursus un izaugsmes 

potenciālu, vienlaikus radot priekšnosacījumus valsts kopējai atpazīstamībai un 

izaugsmei starptautiskā vidē. 

183. HP TLA uzraudzībai tiek izmantots rādītājs – plānošanas reģionu (turpmāk – reģions) 

teritorijas attīstības līmeņa indekss  (bāzes vērtība: 2005.gadā: Rīgas reģionam ir 1,003, 

Vidzemes reģionam ir  mīnuss 0,877, Kurzemes reģionam ir mīnuss 0,431, Zemgales 

reģionam ir mīnuss 0,59, Latgales reģionam ir mīnuss 1,346; vidējais vienmēr ir 0). 

184. Reģionu vidū vienīgi Rīgas reģionam raksturīgas pozitīvas TAI vērtības, kamēr pārējo 

reģionu teritorijas attīstību raksturo dažāda lieluma negatīvas vērtības. Tas 

izskaidrojams ar Rīgas reģiona pārākumu uz citu reģionu sociālekonomiskās attīstības 

fona: Rīgas reģions stabili turas virs valsts vidējā attīstības līmeņa, tāpēc Rīgas reģionā 

TAI vērtības izmaiņas notiek pozitīvo indeksu apgabalā. 2005.gadā Rīgas reģiona TAI 

bija 1,003, 2012.gadā TAI rādītājs jau bija zemāks nekā 2005.gadā (0,836). Tātad 

2012.gadā, salīdzinot 2005.gadu, Rīgas reģiona sociālekonomiskās attīstības līmeņa 

novirze no valsts vidējā rādītāja ir samazinājusies. 

185. 2012.gadā otrs augstākais TAI bija Kurzemes reģionam (-0,384), tam sekoja Zemgales 

reģions (-0,449) un Vidzemes reģions (-0,551), savukārt zemākais TAI bija Latgales 

reģionam (-1,199) Līdz ar to, apskatot TAI vērtības periodā no 2005.-2011.gadam, var 

secināt, ka būtiskas izmaiņas teritoriju līdzsvarotas attīstības virzienā nav notikušas, proti, 

izņemot Rīgas reģionu, visu pārējo reģionu TAI vērtības ir negatīvas, tātad šīs teritorijas 

ir zem vidējā valsts sociālekonomiskās attīstītības līmeņa, taču ir vērojama pozitīva 

tendence, ka gadu gaitā Rīgas reģiona TAI vērtība samazinās, kas liecina par Rīgas 

reģiona dominances mazināšanos, kas ir priekšnoteikums teritorijas līdzsvarotai attīstībai. 
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Ilustrācija 15. Reģionu Teritorijas attīstības līmeņa indeksa dinamika no 2005.-2012.gadam 

 

186. HP RSK uzraudzībai tiek izmantots rādītājs – IKP uz vienu iedzīvotāju pēc pirktspējas 

paritātes Rīgā % pret vidējo IKP uz 1 iedzīvotāju pēc pirktspējas paritātes Baltijas jūras 

reģiona galvaspilsētās (Kopenhāgena, Stokholma, Helsinki, Viļņa, Tallina) (Rīgas 

bāzes vērtība 2004.gadā: 60%). Izvērtējot šo rādītāju var secināt, ka Rīga salīdzinājumā 

ar bāzes gadu ir uzrādījusi nelielu izaugsmi no 60% 2004.gadā līdz  64% 2010.gadā, 

atpaliekot no Kopenhāgenas (129%), Stokholmas (119%), Helsinkiem (109%), Tallinas 

(68%), bet apsteidzot Viļņu (63%). Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu, rādītājs ir 

uzrādījis pieaugumu (2009.gadā – 62%). Tam par pamatu ir ekonomiskās krīzes 

pārvarēšana – pēc Eurostat datiem 2010.gadā Latvijas iekšzemes kopprodukta kritums 

pret iepriekšējo gadu sastādīja tikai mīnus 0,9%, savukārt 2009.gadā – tas bija mīnus 

17,7%. 

187. Kā ES fondu ieguldījumi ziņojumā tiek apskatīti no 01.01.2007. līdz 31.12.2012. 

veiktie maksājumi finansējuma saņēmējiem. Lai sniegtu objektīvu informāciju par ES 

fondu ieguldījumiem Latvijas teritorijās – reģionos un pašvaldībās – ES fondu 

aktivitātes/ apakšaktivitātes tika sadalītās pēc to ietekmes mēroga aktivitātēs ar 

nacionāla, reģionāla un vietēja līmeņa ietekmi. 

188. DP ietvaros kopējais izmaksātā finansējuma apjoms sasniedz 440,4 milj. latu, t.sk. 

aktivitātēm ar reģionāla un vietēja līmeņa ietekmi izmaksātais finansējums veido 201,9 

milj. latu jeb 45,8% no kopējā DP izmaksātā finansējuma (aktivitātēm ar ietekmi tikai uz 

HP TLA, kā arī aktivitātēm, kurām ir noteikta ietekme gan uz HP TLA, gan uz HP RSK). 

DP ietvaros aktivitāšu ar reģionālu un vietēju ietekmi ietvaros nav izmaksāts finansējums 

tikai HP RSK ietekmējošajām aktivitātēm (finansējums ir izmaksāts aktivitātēs ar 

nacionāla līmeņa ietekmi). 
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189. DP aktivitātes aptver 16,5% no darbības programmās izmaksātā finansējuma aktivitātēm 

ar reģionāla un vietēja līmeņa ietekmi. 

190. DP aktivitātes ar reģionālu ietekmi sniedz atbalstu zinātnes un pētniecības attīstībai un 

tehnoloģiju pārnesei, starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās, 

aktivitātes ar vietēju ietekmi – jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei un ieviešanai 

ražošanā, mārketinga aktivitātēm ārējo tirgu apgūšanai, augstas pievienotās vērtības 

investīcijām, kā arī mikro, mazo un vidējo komersantu attīstībai īpaši atbalstāmajās 

teritorijās23.  

191. Ievērojamu finansējuma daļu piesaistījuši Rīgas un Kurzemes reģioni, attiecīgi 50,4% un 

22,8%, kamēr Latgales, Zemgales un Vidzemes reģioni saņēmuši finansējumu robežās no 

7,6 līdz 10,9% (16. Ilustrācija). 

Ilustrācija 16. DP ietvaros izmaksātais ES fondu finansējums HP TLA aktivitātēs dalījumā pa reģioniem. milj. 

eiro un % 

 

192. Līdzīgi kā iepriekšējā pārskata periodā gan aktivitāšu ar reģionāla un vietēja līmeņa 

ietekmi, gan atsevišķi aktivitāšu ar vietēja līmeņa ietekmi gadījumā attiecība starp lielākā 

finansējuma saņēmēju un mazākā finansējuma saņēmēju, attiecīgi Rīgas un Latgales 

reģionu, ir relatīvi liela, attiecīgi 6,6 un 5,3 reizes. Būtiskas atšķirības finansējuma 

sadalījumā varētu būt skaidrojamas ar faktu, ka lielākā daļa valstī reģistrēto uzņēmumu 

darbojas Rīgā24, kā arī ar lielāku uzņēmēju aktivitāti Rīgas un Kurzemes reģionos, t.sk. 

finansiāli ietilpīgu projektu sagatavošanā. Lai gan nav konstatēta ievērojama saistība 

starp finansējuma apjomu un teritorijas attīstības līmeni, aktivitāšu ar reģionāla un vietēja 

līmeņa ietekmi ietvaros finansējumu vairāk saņēmuši caurmērā reģioni ar augstāku TALI 

un IKP uz vienu iedzīvotāju.  

 

                                                 
23 Īpaši atbalstāmā teritorija ir teritorija, kurā ilgstoši saglabājas negatīvas ekonomiskās un sociālās attīstības 

tendences vai viena no šīm tendencēm un kurai ir piešķirts īpaši atbalstāmās teritorijas statuss MK noteiktajā 

kārtībā. 

24 Statistikas datu analīze uzrāda, ka ekonomiskā un sociālā aktivitāte Latvijā koncentrējas Rīgā un tās tuvumā, 

stipri atpaliekot pārējiem reģioniem, t.sk. 2011.gadā Rīgas reģionā tika reģistrēti gandrīz 77% no kopējā 

jaundibināto uzņēmumu skaita. 
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Ilustrācija 17. DP aktivitāšu ar reģionāla un vietēja līmeņa ietekmi ieguldījumi reģionos, milj.eiro 

 

193. DP aktivitātes ar reģionālu ietekmi sniedz atbalstu zinātnes un pētniecības attīstībai un 

tehnoloģiju pārnesei, starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās, 

aktivitātes ar vietēju ietekmi – jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei un ieviešanai 

ražošanā, projektiem produkcijas ar augstu pievienoto vērtību ražošanai, mārketinga 

aktivitātēm ārējo tirgu apgūšanai, augstas pievienotās vērtības investīcijām, kā arī 

mikro, mazo un vidējo komersantu attīstībai īpaši atbalstāmajās teritorijās. 

194. Apskatot reģioniem piesaistīto finansējumu aktivitāšu dalījumā pa atbalsta jomām, 

jāsecina, ka finansējums izmaksāts tikai divās jomās – zinātne un pētniecība, 

uzņēmējdarbība. Finansējumu 287,3 milj. eiro apmērā piesaistījuši visi reģioni, no tiem 

84,9% veido finansējums uzņēmējdarbībai. Lielāko finansējuma daļu abās jomās 

saņēmis Rīgas reģions, kopumā piesaistot 144,6 milj. eiro. Tālāk seko Kurzemes 

reģions, kas piesaistījis 65,6 milj. eiro. Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu, 

mazāko finansējuma vairs nav saņēmis Zemgales reģions, bet gan Latgales reģions 

attiecīgi – 23,9 milj. eiro un 21,9 milj. eiro. Zinātnes un pētniecības jomā Rīgas reģions 

ir piesaistījis pārliecinoši lielāko finansējumu – 36,7 milj. eiro, pārējo reģionu 

piesaistītais finansējuma apjoms veido 6,5 milj. eiro.  

195. Finansējums uzņēmējdarbības jomā ir piesaistīts 2.1.2.2.1.apakšaktivitātes „Jaunu 

produktu un tehnoloģiju izstrāde”, 2.1.2.2.2.apakšaktivitātes „Jaunu produktu un 

tehnoloģiju izstrāde – atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā”, 

2.1.2.2.3.apakšaktivitātes „Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde - atbalsts rūpnieciskā 

īpašuma tiesību nostiprināšanai”, 2.1.2.4.aktivitātes „Augstas pievienotās vērtības 

investīcijas”, 2.3.1.1.1.apakšaktivitātes „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings” un 

2.3.2.2.aktivitātes „Atbalsts ieguldījumiem mikro, maziem un vidējiem komersantiem 

īpaši atbalstāmajās teritorijās (ĪAT)” ietvaros. 

196. Lielāko finansējumu piesaistījis Rīgas reģions 2.1.2.4.aktivitātes „Augstas pievienotās 

vērtības investīcijas” ietvaros – 49,5 milj. eiro, kamēr Kurzemes reģions šajā aktivitātē 

piesaistījis nedaudz mazāku finansējuma apjomu – 47 milj. eiro. 

2.1.2.2.3.apakšaktivitātē „Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde – atbalsts rūpnieciskā 

īpašuma tiesību nostiprināšanai” finansējumu nav piesaistījuši Kurzemes, Latgales un 

Vidzemes reģioni. Latgales reģions finansējumu nav piesaistījis arī 

2.1.2.2.1.apakšaktivitātes „Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde” ietvaros. Kopumā 
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lielākais finansējums izmaksāts 2.1.2.4.aktivitātes „Augstas pievienotās vērtības 

investīcijas” un 2.1.2.2.2.apakšaktivitātes „Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde – 

atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā” ietvaros, attiecīgi 132,9 

milj. eiro un 69 milj. eiro apmērā. 

197. Zinātnes un pētniecības jomā finansējums ir izmaksāts 2.1.1.1.apakšaktivitātē „Atbalsts 

zinātnei un pētniecībai”, 2.1.1.2.aktivitātē „Atbalsts starptautiskās sadarbības 

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

2.1.2.1.2.apakšaktivitātē „Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkti”. Tikai Vidzemes 

reģions nav piesaistījis finansējumu 2.1.2.1.2.apakšaktivitātē „Tehnoloģiju pārneses 

kontaktpunkti”. Lielākais izmaksātā finansējuma apjoms ir 2.1.1.1.aktivitātes „Atbalsts 

zinātnei un pētniecībai” ietvaros, kas izmaksāts Rīgas reģionam – 32,6 milj. eiro.  

198. Finansiāli ietilpīgākie projekti īstenoti 2.1.2.4.aktivitātes „Augstas pievienotās vērtības 

investīcijas” ietvaros, Rīgas reģionā projektam „Kokskaidu granulu ražotnes izveide” 

izmaksāti 12,1 milj. eiro, Kurzemes reģionā projektam „Augstas pievienotās vērtības 

investīcijas SIA „Vika Wood” ražotnē īpaši atbalstāmajā teritorijā ražošanas jaudu un 

efektivitātes celšanai” izmaksāti 9,7 milj. eiro un Latgales reģionā projektam 

„Uzņēmuma „Ditton Chain” izveide uz Ditton pievadķēžu rūpnīcas bāzes jaunu un 

kvalitatīvu produktu ražošanai eksporta tirgiem metālapstrādes un mašīnbūves nozarē” 

izmaksāti 8,7 milj. eiro. 

199. Apskatot kopējo finansējumu saņēmušo projektu skaitu un tam piesaistītā 

finansējuma apjomu, redzams, ka lielāks projektu skaits visos reģionos vienlaikus 

nenozīmē arī lielāku piesaistītā finansējuma apjomu šo projektu īstenošanai (Tabula 6). 

200. Gan aktivitātēs ar reģionāla un vietēja līmeņa ietekmi, gan atsevišķi aktivitātēs ar 

vietēja līmeņa ietekmi līderis ar vislielāko īstenoto projektus skaitu un tiem izmaksāto 

finansējumu ir Rīgas reģions. 

201. Lai arī Vidzemes un Zemgales reģioni aktivitātēs ar reģionāla un vietēja līmeņa ietekmi 

īstenojuši vienādu projektu skaitu – 101, tomēr izmaksātais finansējums atšķiras par 7,4 

milj. eiro. Līdzīgi arī Zemgales un Latgales reģioniem, kuriem izmaksāts līdzīgs 

finansējuma apjoms, attiecīgi 23,8 milj. eiro un 21,5 milj. eiro, tai pat laikā īstenoto 

projektu skaits ievērojami atšķiras, attiecīgi 101 un 73. Vēl izteiktāka atšķirība starp 

izmaksāto finansējumu un īstenoto projektu skaitu abiem iepriekš minētajiem 

reģioniem vērojama vietēja līmeņa aktivitātēs, īstenoto projektu skaits Zemgales 

reģionam – 89, Latgales reģionam – 66, bet izmaksātā finansējuma apjoms atšķiras 

tikai par 0,4 milj. eiro. 

Tabula 6. DP finansējumu saņēmušo projektu skaits un piesaistītā finansējuma apjoms, milj. eiro 

Reģions 

Finansējumu saņēmušo projektu skaits Izmaksātais finansējums (milj. eiro) 

Aktivitātes ar 

reģionāla un vietēja 

līmeņa ietekmi 

Aktivitātes ar 

vietēja līmeņa 

ietekmi 

Aktivitātes ar 

reģionāla un vietēja 

līmeņa ietekmi 

Aktivitātes ar 

vietēja līmeņa 

ietekmi 

Rīgas reģions 1 054 934 144,6 108,0 

Kurzemes reģions 143 137 65,6 64,0 

Vidzemes reģions 101 99 31,3 31,2 

Zemgales reģions 101 89 23,9 20,6 

Latgales reģions 73 66 21,9 20,2 

Kopā 1 472 1 325 287,3 244,0 
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202. Aktivitāšu finansējuma uz vienu iedzīvotāju salīdzinājums reģionos liecina, ka gan 

aktivitāšu ar reģionāla un vietēja līmeņa ietekmi, gan atsevišķi ar vietēja līmeņa ietekmi 

ietvaros vairāk kā citos reģionos finansējumu uz vienu iedzīvotāju saņēmis Kurzemes 

reģions – attiecīgi 226,1 eiro un 221 eiro (Error! Reference source not found.). 

Aktivitāšu ar reģionāla un vietēja līmeņa ietekmi ietvaros attiecība starp Kurzemes un 

Latgales reģiona saņemto finansējuma apjomu, kam ir mazākais finansējums uz vienu 

iedzīvotāju, ir relatīvi liela – 3,3 reizes, aktivitātēs ar vietēja līmeņa ietekmi šī attiecība 

ir vēl lielāka – 3,5 reizes. 

203. Vidējais aktivitāšu finansējums uz vienu iedzīvotāju Latvijā ir 130,5 eiro, t.sk. 

aktivitātēm ar vietēja līmeņa ietekmi – 110,8 eiro. 

Ilustrācija 18. DP aktivitāšu ar reģionāla un vietēja līmeņa ietekmi ieguldījumi uz vienu iedzīvotāju reģionos, 

eiro 

 

204. Apskatot ieguldījumus nacionālas nozīmes attīstības centros DP ietvaros, lielāko 

finansējumu piesaistījusi Rīga – 88,1 milj. eiro, tālāk seko Ventspils – 30,5 milj. eiro, 

Daugavpils piesaistījusi 14,4 milj. eiro. Lielākais īstenoto projektu skaits ir Rīgai, 

Liepājai un Daugavpilij, attiecīgi 869, 89 un 26 projekti. 

205. Mazāko finansējuma apjomu piesaistījusi Jūrmala, Rēzekne un Valmiera, attiecīgi 0,21 

milj. eiro, 0,78 milj. eiro un 3,6 milj. eiro. Mazāko projektu skaitu īstenojusi Jēkabpils – 

7, Rēzekne un Jūrmala attiecīgi realizējušas 11 un 13 projektus. 

206. Apskatot ieguldījumus pa atbalsta jomām, var secināt, ka kopā izmaksātais 

finansējums nacionālas nozīmes attīstības centros veido 161,9 milj. eiro. Lielākais 

finansējums izmaksāts uzņēmējdarbības jomā – 125,5 milj. eiro, zinātnes un pētniecības 

jomā izmaksāts 36,4 milj. eiro. Lielākā finansējuma saņēmēja ir Rīga, kas kopā abās 

jomās saņēmusi 88,2 milj. eiro, tai seko Ventspils ar 30,6 milj. eiro un Daugavpils ar 

14,4 milj. eiro lielu finansējumu. Liepāja un Jēkabpils attiecīgi saņēmušas 12,4 milj. 

eiro un 6,3 milj. eiro lielu finansējumu. Jelgava un Valmiera saņēmušas attiecīgi 5,5 un 

3,6 milj. eiro, bet mazāko finansējumu piesaistījušas Rēzekne un Jūrmala, attiecīgi 0,9 

un 0,3 milj. eiro. Jāatzīmē, ka zinātnes un pētniecības jomā finansējums nav izmaksāts 

Jūrmalai un Jēkabpilij. 
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207. Apskatot ieguldījumus reģionālas nozīmes attīstības centros DP ietvaros, lielāko 

finansējumu piesaistījis Madonas novads – 12,2 milj. eiro, tam seko Talsu un Gulbenes 

novadi attiecīgi ar 10,1 un 4,7 milj. eiro lielu finansējumu. Lielākais īstenoto projektu 

skaits ir Ogres novadam – 39, tālāk seko Dobeles novads – 22, Alūksnes un Madonas 

novadi katrs īstenojuši 13 projektus. 

208. Apskatot ieguldījumus pa atbalsta jomām, var secināt, ka kopā izmaksātais 

finansējums reģionālas nozīmes attīstības centriem veido 48,0 milj. eiro, no kuriem 

lielāko īpatsvaru veido uzņēmējdarbības jomā piesaistītais finansējums – 46,8 milj. 

eiro, attiecīgi zinātnes un pētniecības jomai piesaistot tikai 1,1 milj. eiro. Lielāko 

finansējumu šajās jomās piesaistījis Madonas novads – 12,2 milj. eiro, tālāk seko Talsu 

novads – 10,1 milj. eiro un Gulbenes novads – 4,7 milj. eiro.  

209. DP aktivitātes ar reģionālu un vietēju ietekmi aptver 287,3 milj. eiro jeb 16,5% no 

darbības programmās izmaksātā finansējuma. Tās ietvaros ievērojamu finansējuma daļu 

ir piesaistījuši Rīgas un Kurzemes reģioni, attiecīgi 50,4% un 22,8%, kamēr Latgales, 

Zemgales un Vidzemes reģioni saņēmuši finansējumu robežās no 7,6% līdz 10,9%. 

Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu ir nedaudz pieaudzis Rīgas reģionam 

piesaistītā finansējuma īpatsvars – no 47,9% līdz 50,4%, tādējādi nedaudz palielinot 

atšķirības starp Rīgas reģionam un pārējiem reģioniem piesaistītā finansējuma 

uzņēmējdarbībai un inovācijām īpatsvaru. Finansējuma īpatsvars pieaudzis arī 

Vidzemes un Zemgales reģioniem, attiecīgi no 9,6% līdz 10,9% un no 8,1% līdz 8,3%. 

Vienlaikus piesaistītā finansējuma īpatsvars ir samazinājies Kurzemes un Latgales 

reģioniem, attiecīgi no 25,1% līdz 22,8% un no 9,1% līdz 7,6%. 

210. Izvērtējot reģioniem piesaistīto finansējumu aktivitāšu iedalījumā pa atbalsta jomām, 

jāsecina, ka finansējums 287,3 milj. eiro apmērā izmaksāts divās jomās – zinātne un 

pētniecība, uzņēmējdarbība. Finansējumu piesaistījuši visi reģioni, 84,9% finansējuma 

veido ieguldījumi uzņēmējdarbībai. Vislielāko finansējuma daļu abās jomās saņēmis 

Rīgas reģions – 144,6 milj. eiro. Tālāk seko Kurzemes reģions, kas piesaistījis 65,6 

milj. eiro uzņēmējdarbības jomā. Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu, mazāko 

finansējuma vairs nav saņēmis Zemgales reģions, bet gan Latgales reģions attiecīgi – 

23,9 milj. eiro un 21,9 milj. eiro. Zinātnes un pētniecības jomā Rīgas reģions ir 

piesaistījis pārliecinoši lielāko finansējumu – 36,7 milj. eiro, pārējo reģionu piesaistītais 

finansējuma apjoms veido 6,5 milj. eiro. 

Ilgtspējīga attīstība  

211. HP ,,Ilgtspējīga attīstība” (turpmāk – HP IA) mērķi ir: samazināt vides piesārņojumu un 

nodrošināt kvalitatīvo dzīves vidi, saglabāt bioloģisko daudzveidību, racionāli izmantot 

dabu un energoresursus, novērst draudus iedzīvotāju veselībai, uzraudzīt un kontrolēt 

vides piesārņojumu, paaugstināt vides apziņu. Atbilstoši šiem mērķiem izvirzīti HP IA 

īstenošanas uzraudzības rādītāji, kas tiks apskatīti tālāk.25 

212. Visās trīs darbības programmās gandrīz 50% no aktivitāšu/apakšaktivitāšu skaita ir 

tieša vai netieša ietekme uz HP IA. Aktivitātes/apakšaktivitātes, kurām ir netieša 

ietekme uz HP IA, ir 23% un kurām tieša (ilgtermiņā pozitīvi vai negatīvi) - 26% 

(Ilustrācija 19).  

                                                 
25 HP ziņojumi ir pieejami UK portfelī 

http://komitejas.esfondi.lv/AI%20uzraudzbas%20ziojumi/Forms/AllItems.aspx 

http://komitejas.esfondi.lv/AI%20uzraudzbas%20ziojumi/Forms/AllItems.aspx
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Ilustrācija 19. Aktivitāšu/apakšaktivitāšu sadalījums atbilstoši to ietekmei uz HP IA, skaits (%) 

 

213. 73% no DP aktivitātēm/apakšaktivitātēm HP IA ietekmē netieši un tikai 9% jeb 2 

aktivitātes/apakšaktivitātes – tieši. 

214. Kopumā DP ietvaros, vērtējot projektu iesniegumus, 123 projektu iesniegumiem 

piešķirti punkti horizontālajā prioritātē „ilgtspējīga attīstība”, 9 projektu iesniegumos 

identificēta ietekme uz ūdens piesārņojuma samazinājumu un ūdens zudumu 

samazinājumu, 10 projektu iesniegumos plānots samazināt atkritumu daudzumu, 18 

projektiem iespējama ietekme uz piesārņojošo vielu emisijām gaisā un 17 projektu 

aktivitātes vērstas uz siltumnīcas efekta gāzu emisiju samazinājumu. Vienā projektā var 

tikt īstenotas aktivitātes, kas vērstas uz vairākām horizontālās prioritātes „ilgtspējīga 

attīstība” jomām. 

215. DP ietvaros tiek īstenotas arī „eko-inovācijas” popularizējošas aktivitātes, informējot 

sabiedrību par „eko-inovācijas” pielietojuma priekšrocībām konkurētspējīgas un 

ilgtspējīgas uzņēmējdarbības attīstībā. Projektā „Inovatīvas uzņēmējdarbības 

motivācijas programma” ir paredzēts inovatīvo biznesa ideju konkurss „Ideju kauss 

2012” un mobilās ekspozīcijas projekts „Inovācijas busiņš” (aktivitātes realizācija 

uzsākta 2010.gadā un turpināsies 2013.gadā). Aktivitātes „Tehnoloģiskās jaunrades 

veicināšanas pasākums jaunatnei” „Mobilā ekspozīcija”” ietvaros apmeklētājiem ir 

iespēja iepazīt eko-inovāciju dzīvē un izprast tās lomu ilgtspējīgas attīstības 

nodrošināšanā.” 

• Labās prakses piemēri 2012.gadā saistībā ar HP IA ieviešanu DP ietvaros. 

216.  „Zaļā iepirkuma” princips 2012. gadā piemērots IZM, EM un VARAM kompetencē 

esošajās aktivitātēs – kopumā šis princips ievērots, īstenojot 14 projektus, 22 

iepirkumos. Piemēram, DP ietvaros īstenojot EM 2.1.2.4. aktivitātes „Augstas 

pievienotās vērtības investīcijas” projektu „SIA Bucher Schoerling Baltic mašīnbūves 

ražotnes attīstības projekts augstākas pievienotās vērtības produktu ražošanai”, viena 

projekta ietvaros „zaļā iepirkuma” princips piemērots 6 iepirkumos. 
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217. EM kompetencē esošās 2.1.2.2.2. aktivitātes „Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde – 

atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā” 2012. gadā pabeigto 

projektu ietvaros radīta 1 energoefektīva tehnoloģija. 

218. IZM pārziņā esošajā 2.1.1.1. aktivitātē „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” Latvijas 

Organiskās sintēzes institūta īstenotais projekta „Dihidropiridīna atvasinājumi – jauni 

vēža ķīmijterapijas līdzekļu potencētāji” ietvaros izstrādāts jauns inovatīvs produkts – 

esošo ķīmijterapijas preparātu darbības potencētājs ar zemu toksicitāti, kā rezultātā ir 

radīta iespēja samazināt daudzpakāpju toksisko preparātu ražošanu, aizstājot tos ar 

maztoksiskiem.  

2.2. Informācija par atbilstību Kopienas tiesībām 

219. Šajā sadaļā sniegts apraksts par DP atbilstību Kopienas tiesībām, jo īpaši publisko 

iepirkumu jomā, komercdarbības (valsts) atbalsta jomā, kā arī DP aktivitāšu atbilstību 

EK prasībām atkritumu, notekūdeņu un ūdens jomā. 

220. DP ieviešanas gaitā, būtiskas problēmas ar potenciālu neatbilstības raksturu, kas 

saistītas ar atbilstību Kopienas tiesībām, netika konstatētas. Individuāli gadījumi tiek 

operatīvi risināti. Savukārt analizējot informāciju par konstatētajām neatbilstībām, kas 

iekļauta informatīvajos ceturkšņa ziņojumos par ES fondu un citu ārvalstu finanšu 

instrumentu apguvi, iespējams secināt, ka biežāk sastopamie cēloņi, kā rezultātā 

2012.gadā radušies neatbilstoši veiktie izdevumi, ir iepirkuma procedūras pārkāpumi. 

2012.gadā nav konstatēti gadījumi, kad mākslīgi tiktu noteikta vienības vai pakalpojuma 

cena, kā arī gadījumi, kad apzināti tiktu sadalīta kāda tirgus daļa. 

2.2.1. Atbilstība Eiropas Kopienas tiesībām publisko iepirkumu jomā 

221. Publisko iepirkumu tiesiskais regulējums atbilst ES direktīvu prasībām. 2012.gada 

1.augustā stājās spēkā grozījumi Publisko iepirkumu likumā (PIL). Minētie likuma 

grozījumi precizē dažas esošās PIL normas, kā arī papildina regulējumu, ņemot vērā ES 

Tiesas prakses atziņas. 

222. Paredzēts, ka minētie PIL grozījumi samazinās administratīvo un finansiālo slogu 

uzņēmējiem, proti, pasūtītājs vairs nevarēs pieprasīt izziņas, kas ir pieejamas 

publiskajās datu bāzēs, kā arī tiek samazināts piedāvājuma nodrošinājuma apjoms, kas 

turpmāk nedrīkst pārsniegt 2% no līgumsummas un jebkurā gadījumā ne vairāk kā 

10 000 lati. Turklāt piedāvājuma nodrošinājuma veidu turpmāk izvēlēsies piegādātājs, 

ne pasūtītājs. 

223. PIL precizēti nosacījumi paredzamās līgumcenas noteikšanai, kas, savukārt, ietekmē 

iepirkuma procedūras veida izvēli, proti, precizēta līgumcenas definīcija un skaidrota 

iespēja neveikt iepirkumus attiecībā uz tām daļām, kuru līgumcena mazāka par 20% no 

kopējās visu daļu līgumcenas, ja šo daļu vērtība ir mazāka par 10 000 latu būvdarbu 

līgumiem un 3000 latu – piegāžu un pakalpojumu līgumiem. 

224. Saskatot nepamatotu līgumu grozījumu riskus, kā arī, lai skaidrāk pievērstu uzmanību 

šim jautājumam, PIL pieņemti būtiski grozījumi arī attiecībā uz iepirkuma līgumu 

slēgšanu. Definēts iepirkuma līgumu darbības termiņš, kā arī  līguma un vispārīgās 

vienošanās grozīšanas nosacījumi. 

225. Lai novērstu gadījumus, ka pretendenti tiek noraidīti nesamērīga pamatojuma dēļ, PIL 

ir precizēti nosacījumi papildus informācijas un preču paraugu pieprasīšanai 

piedāvājuma vērtēšanas procesā. 
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226. Attiecībā uz ārvalstu pretendentu pieteikšanās iespēju Latvijā īstenotajos ES fondu 

projektos 2012.gadā būtiskas izmaiņas nav notikušas. Joprojām visi paziņojumi par 

izsludinātajiem iepirkumiem ir atrodami IUB mājaslapā (tomēr tikai latviešu valodā), 

bet paziņojumi par publiskajiem iepirkumiem, kuru līgumcena pārsniedz MK 

noteikumos Nr.519 „Noteikumi par publisko iepirkumu līgumcenu robežām” noteiktās 

līgumcenu robežas, tiek publicēti arī ES Oficiālajā vēstnesī.  

227. Informācija par 2012.gadā veiktajiem iepirkumu pirmspārbaudēm, konstatētajām 

kļūdām publiskajos iepirkumos sniegta sadaļā „Iepirkumu pirmspārbaudes”. 

2.2.2. Atbilstība EK prasībām komercdarbības atbalsta jomā 

228. Par komercdarbības atbalsta kontroli atbildīgā institūcija ir FM, izņemot, ja atbalsts 

plānots darbībām, kas saistītas ar lauksaimniecības produktiem, kas minēti Līguma par 

ES darbību 1.pielikumā, ar zivsaimniecības produktiem, kā arī mežsaimniecību, kas ir 

ZM kompetencē. Saskaņā ar tiesību aktu prasībām atbalsta programmas vai 

individuālos atbalsta projektus, kā arī plānotos grozījumus esošajās atbalsta 

programmās vai individuālajos atbalsta projektos pirms to īstenošanas uzsākšanas ir 

jāiesniedz sākotnējai izvērtēšanai FM, lai tādējādi nodrošinātu to atbilstību 

komercdarbības atbalsta kontroles normu prasībām.  

229. Arī 2012.gadā FM nodrošināja plānoto pasākumu izvērtēšanu, lai konstatētu, vai 

plānotais pasākums ir uzskatāms par komercdarbības atbalstu Līguma par ES darbību 

107.panta izpratnē. Visiem pasākumiem, kas bija kvalificējami kā komercdarbības 

atbalsts, saskaņošanas procesā tika izvērtēta atbilstība komercdarbības atbalsta 

kontroles normām, lai tiktu ievērotas prasības par pieļaujamo atbalsta mērķi, izmaksām, 

maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti, sektorālajiem ierobežojumiem, u.c. Tās tika 

saskaņotas ar EK (izņemot gadījumus, ja pasākums bija atbrīvots no paziņošanas). 

230. VI aktualizētais un papildinātais metodoloģiskais atbalsts komercdarbības atbalsta 

nosacījumu uzraudzībai. 

a) 2012.gada septembrī aktualizēta metodika ,,Eiropas Savienības fondu vadošās 

iestādes metodika pārbaužu veikšanai Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas 

fonda finansētā projekta īstenošanas vietā 2007. – 2013.gada plānošanas periodā’’ 

(pārbaužu metodika), iekļaujot tajā papildus nosacījumu komercdarbības atbalsta 

uzraudzībai.26 

b) Pārbaužu metodika papildināta ar nosacījumu par nepieciešamību veicot PPĪV 

pārbaudīt dubultā finansējuma risku kontekstā ar komercdarbības atbalstu projektu 

ietvaros, lai konstatētu iespējamu pārklāšanos, kā arī pārliecinātos, vai netiek 

pārsniegta kopējā noteiktā atbalsta intensitāte. 

c) Pārbaužu metodika papildināta ar pārbaudes lapu komercdarbības atbalsta nosacījumu 

atbilstības pārbaudei, kurā iekļauti pārbaudes jautājumi atbilstoši katras aktivitātes, 

kurām paredzēts komercdarbības atbalsts, atbalsta veidam.27. 

231. Saskaņā ar FM pieejamo informāciju, visas ES fondu aktivitātes, kas ir kvalificējamas kā 

komercdarbības atbalsts, tiek īstenotas, ievērojot Eiropas Kopienas tiesībās noteiktās 

                                                 
26 VI metodika pārbaužu veikšanai ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansētā projekta īstenošanas vietā 

2007. – 2013.gada plānošanas period pieejamā šeit -  http://www.esfondi.lv/upload/00-

vadlinijas/vadlinijas_2013/1.4.1.metodika.pdf 
27 Komercdarbības atbalsta nosacījumu ieviešanas atbilstības pārbaudes lapa  http://www.esfondi.lv/upload/00-

vadlinijas/vadlinijas_2013/1.4.2.metodikas_8.pielikums.pdf 

http://www.esfondi.lv/upload/00-vadlinijas/vadlinijas_2013/1.4.1.metodika.pdf
http://www.esfondi.lv/upload/00-vadlinijas/vadlinijas_2013/1.4.1.metodika.pdf
http://www.esfondi.lv/upload/00-vadlinijas/vadlinijas_2013/1.4.2.metodikas_8.pielikums.pdf
http://www.esfondi.lv/upload/00-vadlinijas/vadlinijas_2013/1.4.2.metodikas_8.pielikums.pdf


    

56 

Gada ziņojums_2DP_VI_lv_05.03.2013.; Ziņojums Eiropas Komisijai par Eiropas Savienības struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda darbības programmu īstenošanu, 2012.gads  

procedūras, kā arī prasības par pieļaujamo atbalsta mērķi, izmaksām, maksimāli 

pieļaujamo atbalsta intensitāti, kumulācijas un sektorālajiem ierobežojumiem, u.c. 

Tabula 7. DP aktivitāšu saraksts, kuru ietvaros ir sniegts valsts atbalsts , saraksts 

Nr. (No) Aktivitātes/apakš-

aktivitātes 

nosaukums 

Valsts atbalsta veids ERAF finansējums, 

eiro 

2.1.1.1. 
Atbalsts zinātnei un 

pētniecībai 

Saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) 

Nr.800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta 

kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, 

piemērojot Līguma 87. un 88.pantu 

(vispārējā grupu atbrīvojuma regula) 

31.panta 2.punkta b) un c) apakšpunktu, 32. 

un 33 pantu. Atbalsta programmas Nr.: X 

930/2009 

51 786 945 

2.1.1.3.1.  

Zinātnes 

infrastruktūras 

attīstība 

1.kārta. Kombinēta atbalsta veida projektu 

īstenošanai ERAF finansējumu piešķir 

saskaņā ar Komisijas 2006.gada 

15.decembra Regulu (EK) Nr. 1998/2006 

par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu de 

minimis atbalstam vai saskaņā ar Komisijas 

2008.gada 6.augusta Regulu (EK) 

Nr.800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta 

kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, 

piemērojot Līguma 87. un 88.pantu 

(vispārējā grupu atbrīvojuma 

regula).                                                           

2.kārta. saskaņā ar Komisijas 2008.gada 

6.augusta Regulu (EK) Nr. 800/2008, kas 

atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par 

saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot 

Līguma 87. un 88.pantu (vispārējā grupu 

atbrīvojuma regula). 

146 123 578 

2.1.2.1.1. Kompetences centri  

Saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) 

Nr.800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta 

kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, 

piemērojot Līguma 87. un 88.pantu 

(vispārējā grupu atbrīvojuma regula) 

31.panta 2.punkta b) un c) apakšpunktu. 

Atbalsta programmas Nr.: X 241/2010. 

53 178 191 

2.1.2.2.1. 
Jaunu produktu un 

tehnoloģiju izstrāde  

Saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) 

Nr.800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta 

kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, 

piemērojot Līguma 87. un 88.pantu 

(vispārējā grupu atbrīvojuma regula) 

31.panta 2.punkta b) un c) apakšpunktu. 

Atbalsta programmas Nr.: X 187/2009. 

10 380 567 

2.1.2.2.2. 
Jaunu produktu un Saskaņā ar Komisijas 2008.gada 6.augusta 

55 917 872 

http://www.esfondi.lv/upload/Ieteikumi,rekomendacijas,skaidrojumi/Valsts_atbalsts_2DP_02.12_2.xlsx


    

57 

Gada ziņojums_2DP_VI_lv_05.03.2013.; Ziņojums Eiropas Komisijai par Eiropas Savienības struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda darbības programmu īstenošanu, 2012.gads  

Nr. (No) Aktivitātes/apakš-

aktivitātes 

nosaukums 

Valsts atbalsta veids ERAF finansējums, 

eiro 

tehnoloģiju izstrāde 

– atbalsts jaunu 

produktu un 

tehnoloģiju 

ieviešanai ražošanā 

Regulu (EK) Nr. 800/2008, kas atzīst 

noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām 

ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 

88.pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma 

regula) 

2.1.2.2.3. 

Jaunu produktu un 

tehnoloģiju izstrāde 

- atbalsts 

rūpnieciskā 

īpašuma tiesību 

nostiprināšanai 

Saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) 

Nr.800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta 

kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, 

piemērojot Līguma 87. un 88.pantu 

(vispārējā grupu atbrīvojuma regula) 

33.pantu. Atbalsta programmas Nr.: X 

186/2009. 

248 667 

2.1.2.4. 
Augstas pievienotās 

vērtības investīcijas  

1.kārta. Saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) 

Nr.800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta 

kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, 

piemērojot Līguma 87. un 88.pantu 

(vispārējā grupu atbrīvojuma regula) 

13.pantu. Atbalsta programmas Nr.: X 

676/2009. 

2.kārta. saskaņā ar Komisijas 2008.gada 

6.augusta Regulu (EK) Nr. 800/2008, kas 

atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par 

saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot 

Līguma 87. un 88.pantu  

108 113 093 

2.2.1.1. 

Ieguldījumu fonds 

investīcijām 

garantijās, 

paaugstināta riska 

aizdevumos, riska 

kapitāla fondos un 

cita veida finanšu 

instrumentos 

1) Sagatavošanas kapitāla fondiem un 

izaugsmes kapitāla fondiem sniedz 

finansējumu saskaņā ar Komisijas 2006.gada 

15.decembra Regulu (EK) Nr. 1998/2006 

par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu de 

minimis atbalstam.  

2) Sākuma kapitāla fondiem un riska 

kapitāla fondiem sniedz finansējumu 

saskaņā ar Komisijas 2008.gada 6.augusta 

Regulu (EK) Nr. 800/2008, kas atzīst 

noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām 

ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 

88.pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma 

regula) 

83 280 404 

2.2.1.4.1. 

Atbalsts aizdevumu 

veidā komersantu 

konkurētspējas 

uzlabošanai 

1)Apgrozāmo līdzekļu aizdevumus sniedz kā 

de minimis atbalstu saskaņā ar EK 

2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr. 

1998/2006 par Līguma 87. un 88.panta 

piemērošanu de minimis atbalstam.              

57 362 564 
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Nr. (No) Aktivitātes/apakš-

aktivitātes 

nosaukums 

Valsts atbalsta veids ERAF finansējums, 

eiro 

2)Investīciju aizdevumus sniedz kā 

reģionālo atbalstu ieguldījumiem saskaņā ar 

EK 2008.gada 6.augusta Regulu (EK) Nr. 

800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta 

kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, 

piemērojot Līguma 87. un 88.pantu 

(vispārējā grupu atbrīvojuma regula)  

2.2.1.4.2 

Mezanīna 

aizdevumi 

investīcijām 

komersantu 

konkurētspējas 

uzlabošanai 

Aizdevumu sniedz kā reģionālo atbalstu 

ieguldījumiem saskaņā ar EK2008.gada 

6.augusta Regulu (EK) Nr. 800/2008, kas 

atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par 

saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot 

Līguma 87. un 88.pantu (vispārējā grupu 

atbrīvojuma regula) 

15 184 734 

2.3.2.2. 

Atbalsts 

ieguldījumiem 

mikro un mazo 

komersantu attīstībā 

īpaši atbalstāmajās 

teritorijās 

Saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) 

Nr.800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta 

kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, 

piemērojot Līguma 87. un 88.pantu 

(vispārējā grupu atbrīvojuma regula) 

13.pantu. Atbalsta programmas Nr.: X 

348/2009, iepriekšējais atbalsta programmas 

Nr.: XR 44/2008. 

20 068 096 

 

Problemātiskie aspekti 

232. Attiecībā uz DP neatbilstoša komercdarbības atbalsta risks tika identificēts 

2.1.2.1.1.apakšaktivitātē „Kompetences centri” (turpmāk – KC aktivitāte) RI veiktā 

audita ietvaros 2011.gada beigās. Pamatojoties uz RI audita konstatējumiem, VI 

apturēja KC aktivitātes ieviešanu 2011.gada nogalē uz laiku, kamēr nav novērsti 

identificētie riski, tai skaitā, neatbilstoša komercdarbības atbalsta risks.  

233. Līdz 2011.gada beigām spēkā esošie KC aktivitātes nosacījumi paredzēja, ka KC 

aktivitātē līdzfinansējumu saņem pētījumi, kurus īsteno un kuru rezultāti pieder 

kompetenču centriem – patstāvīgām juridiskām personām (juridiskā forma - SIA), 

kurus nodibināja komersanti un zinātniskās institūcijas ar mērķi veikt kopīgus 

pētījumus nozares interesēs. Līdz ar to, labuma guvējiem no KC aktivitātēm bija jābūt 

kompetenču centriem, nevis to dibinātājiem. Kompetences centri, kuru izveides 

priekšnoteikums bija vismaz vienas pētnieciskās institūcijas un trīs uzņēmumu 

apvienošanās, tika izveidoti sešās Latvijas tautsaimniecības nozīmīgās jomās: 

• farmācijā un ķīmiskajā rūpniecībā; 

• informācijas un komunikāciju tehnoloģijās; 

• meža nozarē; 

• elektrisko un optisko iekārtu ražošanā; 

• vides, bioenerģētikas un biotehnoloģiju nozarē; 

• transporta mašīnbūves nozarē. 
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234. 2011.gada beigās, veicot pārbaudi KC aktivitātē, RI secināja, ka atsevišķi KC pētījumu 

apraksti norāda uz to, ka pētījums patiesībā tiks veikts konkrēta KC dibinātāja 

(komersanta) interesēs. Līdz ar to komersants būtu saņēmis neatļautu komercdarbības 

atbalstu.  

235. 2012.gadā notika konsultācijas ar EK DG COMP un 2012.gada oktobrī tika grozīti KC 

aktivitātes nosacījumi un turpmāk likumīgu valsts atbalstu var saņemt arī komersanti – 

KC dibinātāji. Tādējādi ir novērsts neatļauta komercdarbības atbalsta risks un KC 

aktivitātes īstenošana ir pilnībā atjaunota. 

236. KC aktivitātē atbilstoši MK noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteiktajam līdz 

2012.gada 31.decembrim LIAA ir iesnieguši papildinātas un aktualizētas projekta 

iesnieguma veidlapas, lai nodalītu nozares interesēs veicamos un individuālos 

pētījumus.  

2.3. Izaicinājumi darbības programmas ieviešanā, ES fondu sistēmas 

pilnveidošana un vienkāršošana 

237. EK 2012.gada janvāra beigās apturēja ES fondu maksājumus Latvijai, norādot uz 

trūkumiem ES fondu 2007.-2013.gada perioda vadības un kontroles sistēmā, kas saistīti 

galvenokārt ar deleģēto funkciju pārbaudēm un to stiprināšanu, lai sniegtu EK un SEI 

pietiekošu pārliecību par deklarējamo izdevumu atbilstību. FM sagatavoja un īstenoja 

rīcības plānu sistēmas pilnveidošanai, kā rezultātā 2012.gada jūnijā izdevumu 

deklarēšana EK tika atjaunota.  

238. Galvenie 2012.gadā paveiktie pasākumi ES fondu vadības un kontroles sistēmas 

pilnveidošanai ir šādi: 

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

kvalitatīvas izpildes kontroli (iestāžu procedūru, vērtēšanas procesa, projekta ieviešanas 

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

Turpmāk VI atbilstoši risku novērtējumam katru gadu izstrādās plānu, kādā tā veiks 

deleģēto funkciju uzraudzības pārbaudes ES fondu vadībā iesaistītajās institūcijās un 

atbilstoši šim plānam nodrošinās pārbaužu veikšanu un ieteikumu ieviešanas 

uzraudzību.  

240. Kopumā 2012.gada 2.pusgadā veikto deleģēto funkciju pārbaužu rezultāti ir labi, jo maz 

ir tādu problēmu, kas ietekmē izdevumu attiecināmību, tomēr VI saredz iespēju arī 

iespējamajiem uzlabojumiem. Pārbaužu rezultātā visbiežāk konstatētie trūkumi saistīti 

ar projekta iesnieguma vērtēšanas izsekojamību, maksājuma pieprasījuma izskatīšanas 

termiņa neievērošanu (visbiežāk saistīts ar to, ka finansējuma saņēmēju iesniegtie 

maksājumu pieprasījumi ir sagatavoti nekvalitatīvi un nepilnīgi, kā arī atsevišķām 

iestādēm ir nepietiekoša kapacitāte), pārkāpumiem iepirkumu jomā, ko ES fondu vadībā 

iesaistītās iestādes savās kontrolēs iepriekš nav konstatējušas, un ne vienmēr iestāžu 

procedūras atbilst spēkā esošiem tiesību aktiem un VI sniegtajiem skaidrojumiem 

(Detalizēta informācija par deleģēto funkciju pārbaudēm ir sniegta sadaļā „Deleģētu 

funkciju pārbaudes un virspārbaudes”).  

241. VI regulāri piedalās virspārbaudēs ES fondu projektu īstenošanas vietās (PPĪV) 

novērotāja statusā, lai gūtu pārliecību par to, ka AI/SI PPIV veic atbilstoši VI un AI/SI 

izstrādātajai metodikai/vadlīnijām. Kopš 2012.gada februāra VI ir piedalījusies 40 

virspārbaudēs, t.sk. 11 virspārbaudēs novērotāja statusā, un guvusi pārliecību par to, ka 

pārsvarā AI un SI pārstāvji pārbaudes īstenošanas vietās veic atbilstošā kvalitātē. 
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242. Papildus VI ir veikusi arī 9 PPIV, t.sk. 6 PPIV veikuši tehniskie eksperti un 3 PPIV 

veikuši VI eksperti. 

243. Pārbaudes un auditi (skat. 5. pielikumā) biežāk veikti iestādēs ar augstāku riska līmeni, 

ko regulāri VI nosaka atbilstoši izstrādātajai metodikai. Pārbaužu rezultātā izteikti 

ieteikumi, kuru ieviešanas izpilde tiek kontrolēta un uzraudzīta no VI puses. FM ir 

izteikusi ieteikumus nepilnību novēršanai un regulāri uzrauga ieteikumu ieviešanas 

statusu.  

244. Izvērtētas iestāžu ar ES fondu ieviešanu saistītās iekšējās procedūras. 2012.gada 

pirmajā pusgadā FM veica AI un SI ar ES fondu ieviešanu saistīto iekšējo procedūru 

izvērtējumu saskaņā ar MK noteikumu Nr. 524 18.punktā noteikto, lai gūtu pārliecību 

par AI un SI izstrādāto iekšējo procedūru atbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem 

aktiem, VI izdotajām metodikām, vadlīnijām un sniegtajiem skaidrojumiem, kā arī lai 

gūtu pārliecību, ka pēc būtības, īstenojot iekšējās procedūrās noteiktās darbības, ir 

iespējams nodrošināt atbilstošu ES fondu aktivitāšu ieviešanu. 

245. Kopumā izvērtējuma rezultātā VI secinājusi, ka AI un SI iekšējās procedūras saistībā ar 

ES fondu ieviešanu ir atbilstošas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un VI 

vadlīnijām, metodikām un sniegtajiem skaidrojumiem, taču atsevišķas procedūras 

nepieciešams aktualizēt vai papildināt. 

246. VI ir informējusi ES fondu vadībā iesaistītās iestādes par veikto procedūru izvērtējumu 

un tā rezultātiem, norādot gan individuālus ieteikumus katrai iestādei, gan horizontālus 

ieteikumus, kas ieviešami visām iestādēm. Attiecīgi FM nodrošinās ieteikumu 

ieviešanas pārbaudi, veicot deleģēto funkciju pārbaudes pie iestādēm, kā arī veicot 

nākamo procedūru izvērtējumu. 

247. Stiprināta iekšējā audita loma ES fondu sistēmā. 2012.gada 16.februārī MK 

apstiprināts rīkojums par iekšējā audita lomu ES fondu sistēmā, kas nosaka FM Iekšējā 

audita tiesības veikt iekšējo auditu iestādēs gadījumā, ja tā nevar paļauties uz iestādes 

iekšējā audita viedokli.  

248. Sākot ar 2012.gadu aizvien vairāk iekšējā audita loma ES fondu sistēmā tiek izmantota 

kā preventīvs mehānisms, lai novērstu iespējamās nepilnības ES fondu vadības un 

kontroles sistēmā un pilnveidotu sistēmas efektivitāti. AI un SI audita struktūrvienības 

veic iekšējos auditus iestādēs un izsaka ieteikumus to darbības uzlabošanai. FM Iekšējā 

audita vienība uzrauga ieteikumu ieviešanu, izskata audita ziņojumus un informē VI par 

audita ziņojumos atklātajām nepilnībām. VI izskata audita ziņojumus un būtisku 

nepilnību gadījumā veic darbības maksājumu un izdevumu deklarēšanas apturēšanai 

saskaņā ar MK noteikumiem Nr.1041. 

249. Papildus FM iekšējā audita struktūrvienība veic arī horizontālos auditus ES fondu 

sistēmā, par kuru nepieciešamību katru gadu ierosinājumus tai iesniedz VI. 2012.gada 

laikā veikts iekšējais audits par neatbilstību sistēmu un snieguši priekšlikumus tās 

uzlabošanai, bet kopumā izvērtējuma rezultātā secināts, ka auditētajās iestādēs izveidotā 

iekšējās kontroles sistēma neatbilstību un finanšu korekciju piemērošanas jomā 

darbojas.  

250. Noteikta nacionālā procedūra maksājumu un izdevumu deklarēšanas apturēšanai, 

ja iestāde nekvalitatīvi veic tai deleģētās funkcijas vai konstatēti cita veida būtiski 

trūkumi. 2012.gada 10.aprīlī sēdē tika apstiprināti MK noteikumi „Grozījums Ministru 

kabineta 2010.gada 9.novembra noteikumos Nr.1041. MK noteikumi ir izstrādāti kā 

viens no trūkumu novēršanas pasākumiem, kas jāveic, lai EK atjaunotu maksājumus 

Revīzijas_iestādes#_pielikums._
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visās darbības programmās. MK noteikumi paredz pienākumu SEI, pamatojoties uz VI 

lēmumu par darbības programmas, prioritātes, pasākuma, aktivitātes, apakšaktivitātes 

vai projekta ietvaros veikto izdevumu deklarēšanas apturēšanu EK, uz laiku līdz 

attiecīgo trūkumu novēršanai apturēt šo izdevumu deklarēšanu EK. Minētais lēmums 

tiks pieņemts gadījumā, ja AI vai SI vadības un kontroles sistēmā tiek konstatēti būtiski 

trūkumi vai ir cita pamatota un objektīva informācija, kas liecina par deleģēto funkciju 

nepienācīgu izpildi.  

251. Metodoloģiskā atbalsta stiprināšana ES fondu vadībā iesaistītajām iestādēm. 
Pārskata periodā FM aktualizējusi virkni metodisko un skaidrojošo materiālu ES fondu 

vadībā iesaistītajām iestādēm, kas izstrādāti un regulāri tiek precizēti un papildināti ar 

mērķi nodrošināt vienotu praksi starp iestādēm un mazināt neatbilstoši veikto izdevumu 

rašanās risku. Vadlīnijas un metodikas aktualizētas, ņemot vērā RI auditos, VI deleģēto 

funkciju pārbaudēs, PPĪV un procedūru izvērtējumā konstatētās sistēmiskās nepilnības, 

kā arī izmaiņām normatīvajos aktos. Visas VI izstrādātās vadlīnijas, metodikas un 

skaidrojošie materiāli pieejami ES fondu mājas lapā 

(http://www.esfondi.lv/page.php?id=613).  

252. Par grūtībās nonākuša uzņēmumu noteikšanu. VI, lai nodrošinātu vienotu grūtībās 

nonākuša uzņēmuma izvērtējuma veikšanas kārtību, izstrādāja grozījumus MK 

2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.419 (turpmāk - noteikumi Nr.419). Noteikumu 

Nr.419 grozījumu projekts paredz noteikt pienākumu AI, SI, kā arī ES fonda 

finansējuma saņēmējam veikt izvērtējumu par ES fonda projekta iesniedzēja un atbalsta 

saņēmēja atbilstību grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmēm, ja šis subjekts atbilst 

saimnieciskās darbības veicēja statusam. Tāpat noteikumu Nr.419 grozījumu projekts 

paredz augstāk minētajām iestādēm pienākumu, veicot vērtējumu, ņemt vērā VI 

izstrādātās vadlīnijas grūtībās nonākušu uzņēmumu noteikšanai, tādējādi nodrošinot 

vienotu praksi minētā izvērtējuma veikšanai. Noteikumu Nr.419 grozījumu 

saskaņošanas laikā konstatēts, ka, veicot saimnieciskās darbības veicēja izvērtējumu 

atbilstoši grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmēm, EK tiesību aktos un dokumentos 

noteikto principu piemērošana nozares ietvaros var atšķirties. Gan izvērtējamā subjekta 

juridiskais statuss, gan aktivitātes ietvaros paredzētā atbalsta veida specifika papildus 

jau noteiktajiem EK pamatprincipiem var radīt nepieciešamību veikt atsevišķu, 

specifisku kritēriju izvērtējumu. Tāpat tika secināts, ka horizontāla izvērtējuma 

ieviešanai jebkurā gadījumā nepieciešami grozījumi MK noteikumos par aktivitāšu 

īstenošanu, paredzot izvērtējuma veikšanas kritēriju. Līdz ar to lai nodrošinātu 

horizontālu nosacījumu grūtībās nonākušo uzņēmumu noteikšanai, MK 2013.gada 

12.martā nolemts, ka ar šīm normām papildina attiecīgi MK noteikumus par aktivitāšu 

īstenošanu. 

253. Lai 2007. – 2013.gada ES fondu plānošanas perioda beigās horizontālajos noteikumos 

Nr.419 neiestrādātu normas, kas risina tikai atsevišķu atlases kārtu ietvaros iesniegto 

projektu vērtēšanas kārtību (jāņem vērā, ka jaunu atlases kārtu izsludināšana ir 

paredzēta tikai atsevišķās aktivitātēs), kā arī normas, kas iespējams jau tuvākajā nākotnē 

var mainīties, daudz lietderīgāk ir nevis grozīt horizontālos noteikumus Nr.419, bet 

nodrošināt nepieciešamo nosacījumu iekļaušanu MK noteikumos par aktivitātes 

īstenošanu (jau šobrīd tiek darīts), kā arī sagatavot un publiskot kvalitatīvu metodisko 

materiālu (VI aktualizējusi vadlīnijas). Lai to nodrošinātu FM apkopos un AI un SI 

nosūtīts informāciju par aktivitātēm/ apakšaktivitātēm, kuru īstenošanas noteikumos 

jāparedz izvērtējuma veikšanas kritērijs, kā arī sagatavos priekšlikumu minētā kritērija 

redakcijai MK noteikumos par aktivitātes/ apakškativitātes īstenošanu.  

file://filex/FVD/IEVIEŠANAS%20UZRAUDZĪBA/ZIŅOJUMI_MAKSĀJUMU%20PROGNOZES%20EK/DP%20īstenošanas%20gada%20ziņojumi/2012.gada%20ziņojumi/2DP_ERAF_GZ/1.versija_2DP_2012/(http:/www.esfondi.lv/page.php%3fid=613).
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254. VI paralēli veica nepieciešamos darbus, lai aktualizētu vadlīnijas, kas paredzētas AI un 

SI (tai skaitā ES fonda finansējuma saņēmējam), lai varētu noteikt ES fonda projekta 

iesniedzēja un atbalsta saņēmēja atbilstību grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmēm. 

Izstrādātās vadlīnijas ir dokuments, kas nosaka ES tiesību aktos noteiktā vērtējuma 

veikšanas procedūru. Saskaņā ar vadlīnijās noteikto tiek veidotas arī AI un SI iekšējās 

procedūras. VI izstrādātās vadlīnijas, kā izvērtējuma procesu regulējošs darba līmeņa 

dokuments, nodrošina vienotas prakses izveidi AI un SI, nodrošina ES struktūrfondu un 

KF likuma 2.pantā noteiktā efektivitātes un caurredzamības principa ievērošanu.  

255. Grozījumi MK noteikumos Nr.740, lai normatīvajā aktā noteiktu kārtību, kādā 

piemēro proporcionālo finanšu korekciju ES fondu projektiem. 2012.gada 3.janvārī 

apstiprinātie MK noteikumi paredz noteikt, ka, ja līgumslēdzējs (AI vai SI), pieņemot 

lēmumu par neatbilstības konstatēšanu, secina, ka neatbilstoši veikto izdevumu summu 

nav iespējams konkrēti noteikt vai samazināt projekta attiecināmo izmaksu summu par 

visu izdevumu summu, kurus finansējuma saņēmējs veicis neatbilstoši normatīvo aktu 

un civiltiesiskā līguma vai vienošanās par projekta īstenošanu nosacījumiem, būtu 

nesamērīgi, līgumslēdzējs attiecināmo izmaksu summu samazina proporcionāli. ES 

fondu finansējuma saņēmēju tiesiskās noteiktības interesēs MK noteikumu projektā ir 

arī noteikts, ka attiecināmo izmaksu summas proporcionālās samazināšanas 

pamatprincipus FM nosaka vadlīnijās par finanšu korekciju piemērošanu. Lai arī 

faktiski šādas vadlīnijas jau ir izstrādātas un praksē tiek piemērotas, šis punkts pēc 

būtības nodrošina gan to, ka līgumslēdzējiem ir jāievēro vadlīnijās minētie principi, gan 

arī to, ka finansējuma saņēmēji ir informēti par šādām vadlīnijām un var paļauties uz to, 

ka līgumslēdzējs tās piemēros, ja būs nepieciešams attiecināmo izmaksu summu 

samazināt proporcionāli, kā arī to, ka visos līdzīgos gadījumos tiek piemērota vienāda 

finanšu korekcija. 

256. Elektroniskās darba laika uzskaites ieviešana ES fondu vadībā iesaistītajās 

institūcijās. EK ar 2012.gada decembra vēstuli ir atbalstījusi FM piedāvātās 

vienkāršotās elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas koncepta ieviešanu, līdz ar to 

tiek turpināts darbs pie sistēmas izstrādes un metodikas izveides, lai atalgojuma 

daļveida attiecināšanas sistēmas ieviešana ES fondu vadībā iesaistītajās institūcijās būtu 

praktiski iespējama no 2014.-2020.gada plānošanas perioda ES fondu tehniskās 

palīdzības finansējuma. 

Plānotie pasākumi 2013.gadā ES fondu vadības un kontroles sistēmas 

pilnveidošanai 

257. Metodoloģiskā atbalsta stiprināšana ES fondu vadībā iesaistītajām iestādēm. VI 

plāno turpināt aktualizēt un apstiprināt virkni metodisko un skaidrojošo materiālu ES 

fondu vadībā iesaistītajām iestādēm, kas izstrādāti un regulāri tiek precizēti un 

papildināti ar mērķi nodrošināt vienotu praksi starp iestādēm un mazināt neatbilstoši 

veikto izdevumu rašanās risku. Vadlīnijas un metodikas aktualizētas, ņemot vērā RI 

auditos, VI deleģēto funkciju pārbaudēs, PPĪV, izmaiņas normatīvajos aktos un 

procedūru izvērtējumā konstatētās sistēmiskās nepilnības. Lielākā daļa no precizētajām 

vadlīnijām/ metodikām pašlaik ir saskaņošanas procesā ar ES fondu vadībā 

iesaistītajām iestādēm. 

258. Ir plānots aktualizēt šādas vadlīnijas/ metodikas28:  

1) Vadlīnijas Nr.10.1. „Vadlīnijas attiecināmo un neattiecināmo izmaksu noteikšanai 

2007. – 2013.gada plānošanas periodā”.Vadlīnijas papildinātas ar nosacījumiem 

                                                 
28 Visas 2007.-2013. plānošanās perioda vadlīnijas ir pieejamās šeit - http://www.esfondi.lv/page.php?id=1099.  

http://www.esfondi.lv/page.php?id=1099
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attiecībā uz TP otrās kārtas projektu ieviešanu, ar skaidrojumiem par atlīdzības 

izmaksām ES fondu projektos nodarbinātajiem, t.sk. par izdevumiem par ikgadējo 

apmaksāto atvaļinājuma, kā arī papildatvaļinājumu, ar skaidrojumu atlīdzības 

izmaksu aprēķina atbilstībai EIF metodoloģijai, papildinātas ar nosacījumiem 

attiecībā uz atbilstošu informatīvo un publicitātes prasību ievērošanu. 

2) Vadlīnijas Nr.10.10 „Vadlīnijas par finanšu korekciju piemērošanu ES fondu 

finansētajos projektos”. Vadlīnijas papildinātas ar dažāda veida proporcionālo 

korekciju piemērošanas gadījumiem, tādā viedā nodrošinot ES fondu uzraudzībā 

iesaistīto iestāžu izpratni par korekciju piemērošanas specifiku dažādu pārkāpumu 

gadījumā. Papildus proporcionālo finanšu korekciju vadlīnijās veikti precizējumi 

attiecinot tās uz EEZ finanšu instrumentu, Norvēģijas finanšu instrumentu un 

Šveices programmām. Tāpat vadlīnijās noteikti proporcionālo finanšu korekciju 

apmēri par pārkāpumiem iepirkumu jomā, īpaši izdalot gadījumus un korekciju 

apmērus iepirkumos virs un zem normatīvajos aktos noteiktajiem sliekšņiem. 

259. Pilnveidots regulējums attiecībā uz pasūtītāja finansētiem iepirkumiem (pašlaik 

MK Nr.65). 2012.gada 23.augustā VSS tika izsludināts MK noteikumu projekts 

„Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem 

projektiem”, kas aizstās šobrīd spēkā esošos MK 2008.gada 5.februāra noteikumus 

Nr.65. MK noteikumu projektā iekļautā regulējuma mērķis ir radīt pēc iespējas elastīgu 

procedūru piegādes, pakalpojumu un būvdarbu līgumu noslēgšanai, vienlaikus 

nodrošinot atklātības ievērošanas pamatnosacījumus un ierobežojot finanšu saņēmēju 

un piegādātāju atrašanos acīmredzamā interešu konflikta situācijā, kā arī radot 

finansējuma izlietojuma pamatotības kontroles mehānismu. Noteikumu paredzētais 

regulējums ir pašpietiekams un tā interpretācijā nav izmantojams PIL detalizēti 

noteiktais iepirkuma procedūru regulējums, t.sk. attiecībā uz izņēmumiem, prasībām 

piegādātājiem un iepirkuma priekšmetu. Noteikumi nosaka arī atšķirīgu standartu 

atklātības, vienlīdzīgas attieksmes un citu PIL paredzēto principu ievērošanai, prioritāti 

dodot finansējuma saņēmēja pienākumam nodrošināt piešķirtā finansējuma efektīvu 

izmantošanu. Ņemot vērā atšķirīgos viedokļus un priekšlikumus efektīvākam 

risinājumam, plānots, ka MK noteikumu projekts stāsies spēkā 2013.gada 1.jūnijājūlijā. 

MK noteikumu projekts iesniegts Valsts kancelejā izskatīšanai MK. 

260. Iepirkumu plānu iesniegšanas procesa optimizēšana. Ņemot vērā iestāžu 

ierosinājumus, Iepirkumu uzraudzības biroja organizētā iepirkumu pirmspārbaužu 

darba grupas ietvaros izskatīti iespējamie risinājumi attiecībā uz iepirkumu 

pirmspārbaužu plāna veidošanu, kā arī pārbaudes izlases veidošanu un nepieciešamo 

intensitāti. 2012.gada ceturtā ceturkšņa ietvaros turpinās darbs pie iepirkumu 

pirmspārbaužu metodikas ,,Metodika par iepirkumu pirmspārbaužu veikšanu 

atbildīgajām iestādēm un sadarbības iestādēm” aktualizēšanas, kuras ietvaros AI un SI 

tiks noteikti vienkāršoti pārbaužu plāna un pārbaužu izlases veidošanas nosacījumi. 

261. Sistēmiskie pilnveidojumi, ņemot vērā deleģēto funkciju pārbaužu rezultātā 

konstatēto. Ņemot vērā VI deleģēto funkciju pārbaužu pie iestādēm rezultātus, VI 

2013.gadā izvērtēs un lems par nepieciešamajiem sistēmiskajiem pilnveidojumiem, lai 

nodrošinātu vienotu praksi un principus starp iestādēm, tādējādi atvieglojot gan iestāžu, 

gan finansējuma saņēmēju darbu un mazinot neatbilstoši veikto izdevumu rašanās risku 

ES fondu vadības un kontroles sistēmā. Tāpat, ņemot vērā deleģēto funkciju pārbaudes 

un pieredzi to veikšanā, VI vērtē un pastāvīgi nodrošina kontroļu sistēmas 

pilnveidošanu un vienlaicīgi nodrošina kontroles, lai vērtētu drošas finanšu pārvaldības 

principu ievērošanu. 
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2.3.1. Risku vadība  

262. Turpinot iepriekšējos gados uzsāktos ES fondu ieviešanas sistēmas pilnveidošanas un 

optimizēšanas pasākumus, 2012.gadā savu darbību turpināja ES struktūrfondu, KF, 

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta, 

Latvijas un Šveices sadarbības programmas un ES finanšu instrumentu PHARE 

programmas un Pārejas programmas risku pārvaldības darba grupa (Risku pārvaldības 

darba grupa). Ņemot vērā, ka Risku reģistrā iekļauti vairāki riski saistībā ar publisko 

iepirkumu jomu, 2012.gada jūnijā Risku pārvaldības darba grupas sastāvā tika iekļauta 

arī IUB pārstāve, kas sadarbībā ar VI pārstāvjiem uzlabos ar iepirkumu jomu saistīto 

risku pārvaldību, novērtēs veikto uzraudzības un mazināšanas pasākumu efektivitāti. 

Risku pārvaldības darba grupas darbība 2012.gadā 

263. Saskaņā ar iekšējām procedūrām VI ir veikusi risku izvērtējumu par jomām, kurās 

identificēts augstākais risku līmenis. Pēc šādu potenciālo risku izskatīšanas Risku 

pārvaldības darba grupā, risku reģistrs tika papildināts ar jauniem riskiem 

(nepietiekamā kvalitātē sagatavota iepirkuma dokumentācija (nolikumi, tehniskās 

specifikācijas u.c.), aizkavējusies iepirkuma līgumu noslēgšana ES fondu projektos, 

t.sk. konkurenci ierobežojošu prasību izvirzīšana pretendentiem, sūdzību saņemšana 

iepirkuma gaitā, iepirkuma noslēgums bez rezultāta, nesaskaņoti grozījumi ES fondu 

projekta vienošanās un MK noteikumiem neatbilstošas izmaiņas projekta ieviešanā), 

kuriem tika noteikti to īpašnieki – ES fondu vadošās iestādes darbinieki un citu FM 

struktūrvienību eksperti, kā arī tika noteikta pārvaldības stratēģija. 

264. 2012.gada jūnijā arī apstiprināti aktualizētie metodiskie norādījumi Risku pārvaldības 

darba grupai, lai varētu nodrošināt risku izvērtēšanu atbilstoši vienotiem nosacījumiem. 

265. 2012.gada rudenī uzsākts darbs pie risku reģistra pārstrukturizēšanas un pilnveidošanas 

saskaņā ar Risku pārvaldības darba grupas ekspertu ieteikumiem un priekšlikumiem. 

266. Būtiskākie risku pārvaldības un kontroles pasākumi, kas veikti 2012.gadā: 

a) Ieviests papildus mehānisms, lai mazinātu neatbilstoši veikto izdevumu rašanos - 

veiktas izmaiņas normatīvajos aktos, lai AI un SI varētu veikt iepirkumu 

pirmspārbaudes. Tas ļāva ievērojami palielināt pārbaudīto iepirkumu apjomu un izteikt 

ieteikumus iepirkuma dokumentāciju precizēšanai, novēršot potenciālo neatbilstību 

rašanos. 

b) Aktualizēti un papildināti virkne metodisko norādījumu, lai starp ES fondu 

administrēšanā iesaistītajām iestādēm nodrošinātu vienotu izpratni un labo praksi – 

aktualizēta PPĪV veikšanas metodika, aktualizētas vadlīnijas par ziņošanu par 

neatbilstībām, izstrādāta izmaksu izmaiņu vadības metodika, aktualizētas vadlīnijas par 

pamatojošiem dokumentiem izdevumu attiecināmībai (skat. sīkāk sadaļās, Izaicinājumi 

darbības programmas ieviešanā, ES fondu sistēmas pilnveidošana un vienkāršošana”, 

,,Deleģēto funkciju pārbaudes un virspārbaudes”, ,,Pārbaudes projektu īstenošanas 

vietās”, ,,Iepirkumu pārbaudes”). 

267. Kopumā secināms, ka noteiktie risku mazināšanas pasākumi ir efektīvi, lai gan to 

rezultāti bieži vien nav tūlītēji, jo rezultāti ir redzami un izmērāmi pēc ilgāka laika 

posma, vienlaikus arī risku līmenim ir tendence samazināties. Turklāt lielākā daļa no 

risku reģistrā iekļautajiem riskiem atrodas stadijā, kad tiem ir noteikts zems vai ļoti 

zems līmenis. 
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Atbildīgo iestāžu un sadarbības iestāžu risku novērtēšana 

268. Ņemot vērā, ka VI nodrošina gan deleģēto funkciju pārbaužu veikšanu, gan iestāžu 

veikto PPĪV, virspārbaužu, gan PPĪV plānošanu un to veikšanu atbilstoši risku 

izvērtējumam, sākot ar 2012.gada maiju tika nodrošināta ikmēneša iestāžu risku 

novērtēšana saskaņā ar VI iekšējo procedūru. 

269. Iestāžu risku ikmēneša novērtējums tiek veikts izvērtējot visu VI pieejamo informāciju 

(no VIS, iestāžu auditu ziņojumiem, progresa ziņojumiem, RI, iekšējo auditu 

ziņojumiem, VI veiktajām kontrolēm un pārbaudēm, masu medijos un publiski 

pieejamo informāciju, saņemtajām sūdzībām no privātpersonām u.c.) pēc noteiktu 

kritēriju skalas, lai identificētu potenciālo apdraudējumu. Kritēriji, galvenokārt, saistīti 

ar potenciālā riska ietekmi uz ES fondu vadības un kontroles sistēmas darbību un 

izdevumu attiecināmību. 

270. Pēc risku novērtējuma iestādes tiek sarindotas prioritārā secībā un nepieciešamības 

gadījumā tiek precizēts deleģēto funkciju vai citu VI veikto pārbaužu plāns (skat. sīkāk 

par deleģēto funkciju uzraudzību sadaļā ,,Deleģēto funkciju pārbaudes un 

virspārbaudes’’). 

2.4. Būtiskas izmaiņas saskaņā ar Regulas (EK) Nr.1083/2006 57.pantu 

271. Saskaņā ar atbildīgo un sadarbības iestāžu sniegto informāciju 2012.gadā projektu 

īstenošanā saskaņā ar atbildīgo un sadarbības iestāžu sniegto informāciju netika 

konstatētas būtiskās izmaiņas Regulas (EK) Nr.1083/2006 57.panta izpratnē. 

2.5. Papildinātība ar citiem instrumentiem 

272. Šajā sadaļā aplūkota informācija par papildinātību un pasākumiem demarkācijas 

nodrošināšanai. Tāpat atbilstoši EK prasībām sniegta informācija par EIB aizdevuma 

izmantošanu nacionālā līdzfinansējuma nodrošināšanai. 

Papildinātība un demarkācija 

273. ES fondu ietvaros īstenotās aktivitātes tiek papildinātas ar citu ES fondu un ārvalstu 

finanšu palīdzības programmu projektiem, tai skaitā ar: Eiropas Lauksaimniecības 

fondu lauku attīstībai, Eiropas Zivsaimniecības fondu, ES struktūrfondu 3.mērķa 

„Eiropas teritoriālā sadarbība” programmām, Eiropas Kopienas investīciju Eiropas 

komunikāciju tīkla transporta nozarei, ES Pārejas programmu un ES Phare programmu, 

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumentu un Norvēģijas valdības divpusējā 

finanšu instrumenta, valsts galvotā aizdevuma projektu, Latvijas un Šveices sadarbības 

programmas, Eiropas Kopienas iniciatīvas Sabiedrības veselības jomā, Privatizācijas 

fonda veselības jomā; Klimata pārmaiņu finanšu instrumentu (KPFI). Plašāka 

informāciju par papildinātību ir sniegta ziņojumā par 2011. gadu29 sadaļā 

2.5„Papildinātība un demarkācija” 

274. Lai nodrošinātu demarkāciju un novērstu dubultās finansēšanas saņemšanas risku, 

2012.gadā VI ir izstrādājusi iespējamā dubultfinansējuma riska matricu, kurā apkopota 

informācija par 2007.- 2013.gada plānošanas perioda ES fondu aktivitāšu ietvaros 

atbalstāmajām darbībām, kurām varētu būt potenciāls risks pārklāties ar citu finanšu 

instrumentu, fondu atbalstu programmu, pārrobežu sadarbības programmu u.c. atbalsta 

veidiem. 2013.gada I ceturksnī matricas projekts nosūtīts visām iesaistītajām iestādēm 

papildināšanai un precizēšanai. Visu saņemto informāciju plānots apkopot izveidojot 

vienotu potenciāli riskanto atbalstāmo darbību un jomu režģi, kurā iekļauto informāciju 

                                                 
29 skatīt ziņojuma 2.5.sadaļā ,,Papildinātība un demarkācija” (http://www.esfondi.lv/page.php?id=913). 

http://www.esfondi.lv/page.php?id=913
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iestādes varēs izmantot uz risku balstītai un efektīvai kontroles un uzraudzības 

pasākumu plānošanai. 

275. Sekojošas EM pārziņā esošās ES struktūrfondu aktivitātes pārskata periodā ir 

veicinājušas Nacionālās Lisabonas programmas mērķu sasniegšanā tādās jomās kā 

pētniecība un attīstība, inovāciju attīstība, un komercdarbības un pašnodarbinātības 

uzsākšana. 

a. Būtisku atbalsta kopumu uzņēmumiem nodrošina 2.1.2.2.aktivitāte „Jaunu produktu 

un tehnoloģiju izstrāde”, kur tās dažādās apakšaktivitātēs uzņēmums var saņemt 

atbalstu gan jauna produkta izstrādei, gan ieviešanai ražošanā, gan intelektuālo tiesību 

nostiprināšanai.  

b. 2012.gadā tika turpināta programmas „Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde - 

atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā” īstenošana, tāpat 

apzinoties pašlaik pastāvošu nepieciešamību pēc lielu projektu realizēšanas, kas ļautu 

koncentrēt resursus un tādā veidā sasniegt papildus efektivitāti 2012.gadā tika noslēgti 

līgumi 2.1.2.4.aktivitātes „Augstas pievienotās vērtības investīcijas” otrās projektu 

iesniegumu atlase kārtas ietvaros.  

c. KC (2.1.2.1.1.apakšaktivitāte) mērķis ir praktiski realizēt zinātnieku un komersantu 

sadarbību un komersantu konkurētspējas paaugstināšanu, veicinot pētniecības un 

rūpniecības sektoru sadarbību rūpniecisko pētījumu, jaunu produktu un tehnoloģiju 

attīstības projektu īstenošanā. Ar šo programmu ir plānots sekmēt Latvijas prioritāro 

nozaru attīstība, kas noteiktas saskaņā ar EM Informatīvo ziņojumu Par ekonomikas 

atveseļošanas politikas virzieniem vidēja termiņa periodā. Papildus būtisks aspekts ir, 

ka MK ir apstiprinājis deviņus valsts nozīmes pētniecības centrus (turpmāk – VNPC), 

ar ko ir paredzēts koncentrēt zinātnes resursus Eiropas līmeņa pētniecībai zinātnes 

prioritārajos virzienos, sekmējot Latvijas tautsaimniecības prioritāro nozaru un 

sabiedrības attīstību. Pašreizējā situācijā, kad Latvija ir definējusi savas prioritārās 

nozares, kā nākamais mērķis ir izvirzīts nepieciešamo resursu novirzīšana šīm 

nozarēm, kas tādā veidā ļautu sasniegt nozīmīgu ietekmi konkrētajās tautsaimniecības 

nozarēs ne tikai Latvijas, bet visas Eiropas līmenī. Lai nodrošinātu šādu resursu 

koncentrāciju, kas, tai skaitā, ir uzsvērta kā viena no pamatlietām ES Kohēzijas 

politikas ietvaros saskaņā ar EK sagatavoto Piekto ziņojumu par ekonomisko, sociālo 

un teritoriālo kohēziju, būtiski ir dot šiem VNPC iespēju veicināt tautsaimniecības 

attīstību, sniedzot pakalpojumus atbilstošiem kompetences centriem. Vienlaikus šādā 

veidā tiek nodrošināts, ka Latvijas iekšējā politika ir saskaņota un virzīta vienotu 

mērķu sasniegšanai. 

d. Lai atbalstītu kontaktpunktu sadarbību ar komersantiem valsts zinātniskajos institūtos 

un augstākās izglītības iestādēs un nodrošinātu pētījumu rezultātu komercializāciju, 

2012.gadā tika turpināta programmas „Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkti” (TPK) 

(2.1.2.1.2.apakšaktivitāte) īstenošana. Programmas ietvaros TPK finansēšana notiek 

šādās augstskolās un zinātniskajos institūtos: Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā 

universitāte, Daugavpils Universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte, Ventspils 

Augstskola, Rēzeknes Augstskola, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Latvijas 

Mākslas akadēmija. 

276. Tādu, no ES fondiem līdzfinansētu inovācijas atbalsta programmu īstenošana, kā 

„Tehnoloģiju pārnese kontaktpunkti”, „Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde”, „Jaunu 

produktu un tehnoloģiju izstrāde – atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai 

ražošanā”, „Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde – atbalsts rūpnieciskā īpašuma 

tiesību nostiprināšanai” un „Augstas pievienotas vērtības investīcijas” ir veicinājušas arī 
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privātā līdzfinansējuma piesaisti. Minēto programmu ietvaros līdz šim jau piesaistīti 

79,44 milj. eiro privātā līdzfinansējuma.  

277. 2012.gadā tika turpināta Valsts atbalsta programmas „Biznesa inkubatori” ieviešana. 

Papildus programmas ieviešanai un uzraudzībai sabiedrībai dažādos forumos un 

pasākumos ir sniegta informācija par biznesa inkubatoru darbību un iespējām 

komersantiem saņemt atbalstu biznesa inkubatoros. 

278. NAP ir norādīts, ka, lai nodrošinātu tautsaimniecības konkurētspēju pasaules tirgū, tai 

jābalstās uz tehnoloģiski izciliem lieliem, vidējiem un maziem uzņēmumiem, kuri spēj 

elastīgi atsaukties globāla vai vietēja rakstura izmaiņām ekonomikā. Tādēļ jāstimulē 

arvien jaunu un jaunu augstu pievienoto vērtību radošu uzņēmumu veidošanās, kā arī 

jāveicina pāreja uz augstas pievienotās vērtības produktu ražošanu jau esošos 

uzņēmumos. Uz šo mērķu realizāciju ir orientētas tādas atbalsta programmas kā 

„Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkti”, „Kompetences centri” un „Jaunu produktu un 

tehnoloģiju izstrāde”. Tāpat Nacionālajā attīstības plānā ir uzsvērti tādi inovāciju 

politikas virzieni kā zināšanu komercializācija, tehnoloģiju pārnese un inovācijas 

veicināšana, kam kopā ir jāveido vienota dinamiska inovāciju sistēma.  

279. Iepriekšminētajām atbalsta programmām ir cieša saikne arī ar Latvijas ilgtspējīgas 

attīstības stratēģijā Latvija 2030 (Latvija 2030) paustajiem mērķiem. Latvija 2030 

stratēģijā kā būtiskas ir uzsvērtas masveida jaunrade un inovācijas. Tāpat stratēģijā 

Latvija 2030 ir plānots, ka izdevumi pētniecībai un attīstībai no IKP gadā ir jāsasniedz 

3%  līdz 2030.gadam, kā arī ir plānots panākt, ka augsto tehnoloģiju nozaru eksporta 

īpatsvars no visa eksporta gadā veidos 15% līdz 2030 gadam. 

280. 2009.gada februārī MK pieņēma noteikumus Nr.164 „Par aizdevumiem komersantu 

konkurētspējas uzlabošanai” (pieejami no 2009.gada aprīļa), paredzot, ka Hipotēku 

banka līdz 2013.gada decembrim izsniegs aizdevumus komersantiem konkurētspējas 

uzlabošanai 298,8 milj. eiro apmērā. Programmai tiek piesaistīti ES struktūrfondu un 

Ziemeļu Investīciju bankas līdzekļi. Noteikumi nosaka, ka programmas ietvaros tiks 

izsniegti investīciju un apgrozāmo līdzekļu aizdevumi, kopējai aizdevuma summai 

vienam komersantam nepārsniedzot 10,7 milj. eiro. Aizdevumi pamatā ir paredzēti 

apstrādes nozares komersantu projektu realizācijai un komersantiem, kuriem ir 

ekonomiski pamatoti turpmākās darbības plāni, bet nav pieejams kredītiestāžu 

finansējums paaugstinātu risku dēļ.  

281. 2009.gada septembrī MK pieņēma noteikumus Nr.1065 „Par aizdevumiem sīko (mikro), 

mazo un vidējo komersantu un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību 

attīstības veicināšanai”. Atbilstoši šiem noteikumiem, Hipotēku bankai uzdots realizēt 

jaunu aizdevumu programmu, kuras mērķis ir uzlabot Latvijā reģistrētu saimnieciskās 

darbības veicēju pieeju finansējumam, tādējādi veicinot tautsaimniecības attīstību. 

Paredzēts, ka programmas ietvaros līdz 2013.gada decembrim sīko (mikro), mazo un 

vidējo komersantu un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstības 

veicināšanai būs pieejami apgrozāmo līdzekļu un investīciju aizdevumi 99,6 milj. eiro 

apmērā. Kopējā aizdevumu summa vienam saimnieciskās darbības veicējam nedrīkst 

pārsniegt 426,9 tūkst. eiro, Programmas realizācijai Hipotēku banka 2009.gada oktobrī 

ir noslēgusi 100 milj. eiro apmērā aizdevuma līgumu ar EIB, kas stāsies spēkā pēc valsts 

galvojuma līguma parakstīšanas. Pašlaik programmas ietvaros jau ir izsniegti aizdevumi 

aptuveni 44,1 milj. eiro apmērā. 2012.gada martā programmā tika veikti grozījumi, lai 

no programmas līdzekļiem sniegtu finansējumu arī lauksaimniekiem (maksimālais 

aizdevuma apjoms līdz 3,1 milj. eiro).  
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Informācija par Eiropas Investīciju Bankas aizdevumu 

282. Lai stiprinātu valsts budžeta ES fondu līdzfinansēšanas spējas, 30.10.2008. starp LR un 

Eiropas Investīciju Banku (EIB) tika noslēgts aizdevuma līgums par līdzfinansējuma 

nodrošināšanu 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES līdzfinansēto projektu 

īstenošanai par kopējo summu 500 milj. eiro, kura 2009.gada 17.februārī ar līguma 

grozījumiem tika palielināta līdz 750 milj. eiro.  

283. Saskaņā ar iepriekšminētā līguma nosacījumiem, EIB aizdevumu izsniedz LR ar 

nosacījumu, ka tas var tikt novirzīts valsts budžeta līdzfinansējuma nodrošināšanai vai 

arī kā aizdevums finansējuma saņēmējiem nacionālā līdzfinansējuma nodrošināšanai 

2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu projektos. 

284. Kopumā EIB ir izmaksājusi 225 milj. eiro, 2011.gadā EIB nav veikusi maksājumus, 

taču panākta vienošanās ar banku par aizdevuma izmaksas pieprasījuma iesniegšanas 

termiņa pagarinājumu līdz 30.10.2012. Saskaņā ar aizņēmuma līgumu EIB iesniegtas 

aizņemto līdzekļu izvietojuma atskaites aizņēmuma līgumā definētajās projektu grupās. 

Saskaņā ar līguma nosacījumiem banka veikusi projektu izvērtēšanu, lai apstiprinātu 

iesniegtās līdzekļu izveidošanas atskaites. 17.01.2012. EIB apstiprinājusi līdzekļu 

izvietošanas atskaiti, tādejādi nodrošinot pieeju turpmākām izmaksām aizņēmuma 

līguma ietvarā. 

2.6. Uzraudzības un izvērtēšanas pasākumi 

285. Šajā sadaļā sniegta informācija par galvenajiem uzraudzības pasākumiem, tai skaitā arī 

UK darbību 2012.gadā, ikgadējo sanāksmi ar EK par ES fondu ieviešanu, VIS 

funkcionēšanu un tajā esošo informāciju par šķērsfinansējumu, kā arī kopsavilkums par 

izvērtēšanas pasākumiem. Savukārt horizontālo prioritāšu ieviešanas uzraudzības 

aktualitātes aprakstītas sadaļā „Horizontālo prioritāšu ieviešana”. 

2.6.1. Informācija par uzraudzības pasākumiem 

286. ES fondu uzraudzības sistēma ir izveidota ar mērķi nodrošināt ES fondu ieviešanu 

atbilstoši ES fondu vadību reglamentējošiem ES un LR normatīvajiem aktiem.  

287. Viens no ES fondu uzraudzības sistēmas galvenajiem instrumentiem ir VIS, kuras 

galvenie uzdevumi ir uzkrāt un uzglabāt pamatinformāciju par ES fondu plānošanas 

dokumentiem un projektiem, kas nepieciešama ES fondu vadībai un darbības 

programmu īstenošanas uzraudzībai, kā arī nodrošināt iespējas veidot, atlasīt un analizēt 

informāciju par ES fondu aktivitāšu un lielo projektu īstenošanu. Vairāk informācijas 

par VIS var aplūkot sadaļā „ES fondu vadības informācijas sistēma”. 

288.  Ievērojamu ieguldījumu ES fondu uzraudzībā un problēmjautājumu apspriešanā 

sniedza UK, par kuras darbību 2012.gadā informācija sniegta nākamajā sadaļā 

„Uzraudzības komiteja”. 

289. Turpinot iepriekšējo gadu praksi, 2012.gadā finanšu progresa uzraudzībai tika izmantoti 

vadošās iestādes izstrādātie un MK apstiprinātie finansējuma apguves mērķi atbildīgo 

iestāžu un aktivitāšu (apakšaktivitāšu) dalījumā, kas ļāva savlaicīgi konstatēt novirzes 

no plānotā un veikt pasākumus to novēršanai. Dati par mērķu profiliem, to izpildes 

prognozēm un faktisko izpildi katru mēnesi tika publicēti ES fondu tīmekļa vietnē30, 

sūtīti starptautiskajiem aizdevējiem un UK dalībniekiem. Plašākā informācija par mērķa 

profilu izpildi līdz 2012.gada beigām ir ziņojuma sadaļā „Informācija par finanšu 

progresu”. 

                                                 
30 http://www.esfondi.lv/page.php?id=909  

http://www.esfondi.lv/page.php?id=909
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290. Tāpat tika izmantoti tādi uzraudzības elementi kā ikmēneša VIS datu analīze, regulāras 

ES fondu vadībā iesaistīto iestāžu sanāksmes par aktuāliem jautājumiem, par ES fondu 

projektu ietvaros konstatētajām neatbilstībām, ES fondiem pieejamā valsts budžeta 

finansējuma izlietojuma uzraudzība, dažāda veida ziņojumu sagatavošana un 

iesniegšana valdībā, vadlīniju aktualizēšana, kā arī ar ES fondu jautājumiem saistītās 

informācijas publicēšana ES fondu tīmekļa vietnē www.esfondi.lv. Informācija par šiem 

uzraudzības sistēmas aspektiem tika sniegta ziņojumā par 2009. un 2010.gadu31.  

291. Turpinot iepriekšējo gadu praksi, tiek nodrošināta risku pārvaldība, t.sk. 2012.gadā ir 

uzsākta ikmēneša iestāžu risku novērtēšana. Plašāka informācija par risku pārvaldību 

2012.gadā ir sniegta ziņojuma sadaļā „Risku vadība”. Tāpat tiek nodrošināta projektu 

uzraudzība, kuru kopējas izmaksas ir sasniegušas 45 milj. eiro un pastāv risks, ka tie var 

sasniegt lielā projekta slieksni (50 milj. eiro), 2012. gadā izmaksu pieauguma risks līdz 

lielā projekta slieksnim nav konstatēts.  

292. Pārskata periodā DP ietvaros nav aktivitāšu, kurās ir paredzēts šķērsfinansējums. 

2.6.2. Uzraudzības komiteja 

293. UK ir koleģiāla ES fondu vadībā iesaistīta institūcija, kuras darbības mērķis ir 

nodrošināt ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda īstenošanas efektivitātes un kvalitātes 

uzraudzību.  

294. 2012.gada UK sēžu plāns tika apstiprināts 2011.gada 15.septembra UK sēdē. 2012.gadā 

tika organizētas divas UK sēdes un ERAF/KF apakškomitejas sēdes. Ik gada pēdējā UK 

sēdē apstiprinātais nākamā gada sēžu plāns tiek ievietots ES fondu mājas lapā – 

http://www.esfondi.lv/page.php?id=490. 

295. Tāpat UK sekretariāts regulāri e-pastos informē par ES fondu finanšu progresu u.c. ar 

ES fondu ieviešanu saistītiem jautājumiem gan UK locekļus ar balsstiesībām, gan 

locekļus ar padomdevēja tiesībām. Aktuālie UK sanāksmju un rakstisko procedūru 

materiāli tiek publicēti UK dokumentu vadības sistēmā e-portfelī 

(http://komitejas.esfondi.lv). 

296. 2012.gada 30. – 31.maijā, ņemot vērā Latgales reģionā rīcības plānā noteikto mērķus – 

attīstīt uzņēmējdarbību, panākt aktīvāku iedzīvotāju iesaistīšanos uzņēmējdarbībā un 

labvēlīgākus nosacījumus privāto investīciju piesaistei Latgalē, kā arī noteiktos kritērijus 

sēdes vietas izvēlei ārpus Rīgas, Rēzekne tika izvēlēta kā atbilstošākā UK sēžu norises 

vieta. 

297. 2012.gada 30. – 31.maija UK sēdēs skatītie informatīvie jautājumi: 

- ES fondu izvērtēšana (izvērtēšanas aktualitātes un plāni, t.sk., izvērtējuma par ES 

fondu līdzfinansētajiem pētījumiem rezultāti), ES direktīvu ieviešana vides jomā. 

Tika sniegta informācija par Publiskās un privātās partnerības projektu īstenošanas 

pieredzi ES un perspektīvām Latvijā, kā arī par Latvijas ceļu kvalitāti u.c. 

jautājumiem; 

- RI darba rezultāti, kas atspoguļoja paveikto saistībā ar auditiem, sniedzot statistisko 

informāciju, kā arī informējot par turpmāk plānotajiem revīzijas pasākumiem; 

- EK jauniešu iniciatīvas ieviešana Latvijā, par ko savā redzējumā dalījās EK un LM 

pārstāvji; 

                                                 
31Skatīt ziņojuma  par DP īstenošanu par 2009. un 2010. gadu 2.6.1.sadaļu ,,Informācija par uzraudzības 

pasākumiem’’(http://www.esfondi.lv/page.php?id=913) 

 

http://www.esfondi.lv/
http://www.esfondi.lv/page.php?id=490
http://komitejas.esfondi.lv/
http://www.esfondi.lv/page.php?id=913
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- Aktuālā informācija par civiltiesisku līgumu satura nozīmi un problēmām ES fondu 

vadībā; 

298. Būtiska loma sēžu darba kārtībā tika atvēlēta ar 2014. – 2020.gada plānošanas periodu 

saistītiem jautājumiem. Pārresoru koordinācijas centrs, VI un EK pārstāvji informēja 

UK dalībniekus par plānošanas dokumentu izstrādi, un citām aktualitātēm, kas saistītas 

ar gatavošanos jaunajam plānošanas periodam. Diskusiju laikā tika panākta vienošanās 

par labas partnerības principu ievērošanu un attiecīgo sociālo partneru piesaistīšanu, 

gatavojoties 2014. – 2020.gada plānošanas periodam. 

299. Tika pieņemti lēmumi par projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju komplektu ar 

precizējumiem apstiprināšanu trīs aktivitātēs. 

300. Vienlaikus 2012.gada 31.maija UK sēdē tika pieņemts lēmums papildināt UK sastāvu 

un atbilstoši FM uzaicinājumam ES fondu UK locekļu ar padomdevēja tiesībām sastāvā 

iekļaut Pārresoru koordinācijas centru.  

301. Izbraukuma sēdes ietvaros notika projektu vizītes. Sēdes dalībniekiem bija iespēja 

klātienē iepazīties ar vairākiem nozīmīgiem, finansiāli apjomīgiem, arī jau īstenotiem 

ES fondu investīciju projektiem Rēzeknē – speciāli apstrādātu koksnes granulu ražotne 

RSEZ SIA „NewFuels”, Rēzeknes biznesa inkubatoru, Austrumlatvijas nacionālas un 

reģionālas nozīmes daudzfunkcionālo kultūras centru, bērnu un jauniešu interešu 

izglītības centru (CARANDACHE), kā arī vairākus infrastruktūras projektus – ceļu 

izveide un sakārtošana, rekonstrukcija. 

302. 2012.gada otrajā UK sēdē 14.septembrī tika skatīti šādi jautājumi: 

- ES fondu ieguldījumu statuss, finanšu instrumentu ieviešana un lielo projektu 

ieviešanas progress, kā arī nākotnē risināmie jautājumi, iespējamie riski un 

izaicinājumi;  

- ES direktīvu ieviešanas progress vides jomā;  

- RI 2012.gada revīziju starprezultāti; 

303. Sociālie partneri un sadarbības partneri sniedza informāciju par ieviesto ES fondu 

projektu rezultātiem, gūto pieredzi, sagaidāmo ietekmi un atziņas, kas radušās projektu 

īstenošanas gaitā; 

304. Sēdē tika pieņemts lēmums par grozījumiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijos 

aktivitātē 3.4.3.2. „Sociālekonomiski nozīmīgu kultūras mantojuma objektu 

atjaunošana”; 

305. 2012.gadā notika sešas rakstiskās procedūras, kuras kopumā vērtējamas kā efektīvas – 

no 15 lēmumprojektiem tika pieņemti 14 lēmumi (par grozījumiem projektu iesniegumu 

vērtēšanas kritērijos un UK balsstiesīgo locekļu sastāvā, kā arī par darbības programmu 

ieviešanas 2011.gada ziņojumu un 2010.-2012.gada Stratēģiskā ziņojuma 

apstiprināšanu). 

306. Tā kā 2010.gada pēdējā UK sanāksmē tika pieņemts konceptuāls lēmums par to, ka 

veicinot ne tikai Rīgas, bet arī citu Latvijas reģionu attīstību, kā arī, lai būtu iespēja UK 

dalībniekiem doties projektu vizītēs, turpmāk katru gadu viena UK sēde tiek rīkota 

ārpus Rīgas reģiona pēc rotācijas principa – katru gadu citā Latvijas reģionā. 2012.gada 

pirmā UK sēde notika 31.maijā, Rēzeknē. 

307. Arī 2012.gadā, tāpat kā 2011.gadā, lemjot par nākamo UK norisi tika pieņemts lēmums 

turpināt līdzšinējo praksi un arī 2013.gadā rīkot izbraukuma sēdes ārpus Rīgas. 
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2.6.3. Informācija par ikgadējām sanāksmēm ar Eiropas Komisiju par ES fondu 

ieviešanu 

308. Ikgadējā tikšanās ar EK notika 2012.gada 5.decembrī, un tās ietvaros EK tika sniegta 

informācija par ES fondu ieviešanas finanšu un fizisko progresu, ietverot finanšu 

instrumentu ieviešanu, galvenos izaicinājumus programmu īstenošanā, Baltijas Jūras 

stratēģijas īstenošanas progresu, kā arī veiktos izvērtējumus, to rezultātus un aktuālo 

informāciju par vadības un kontroles sistēmu. 

309. Lielākais uzsvars tika likts uz uzraudzības rādītāju sasniegšanas progresu. VI un EK 

panāca vienošanos, ka turpmāk rādītāju uzraudzībai tiks pievērsta pastiprināta 

uzmanība, apzinot un izvērtējot gan sasniegtās vērtības, gan rādītāja plānoto izpildi, gan 

arī izlietoto finansējumu katra rādītāja sasniegšanā (skat. pielikumā). 

310. Attiecībā uz finanšu rādītāju sasniegšanu EK atzinīgi novērtēja ES fondu ieviešanas 

progresu. Neskatoties uz to, ka EK 2012.gada sākumā apturēja maksājumu veikšanu 

Latvijai, līdz gada beigām maksājumi tika veikti, un Latvijai izdevās atgūt ceturto vietu 

ES jauno dalībvalstu starpā. EK veikto maksājumu apmērs Latvijai procentuālā ziņā 

pret valsts piešķīrumu uz 2012.gada beigām pārsniedz vidējo ES dalībvalstīm veikto 

maksājumu procentuālo apmēru. 

311. VI informēja EK par iespējamiem grozījumiem DP. Grozījumu priekšlikumi, kas ietver 

finansēšanas plāna izmaiņas un finansējuma pārdales starp fondiem vai programmām, ir 

jāiesniedz EK līdz 2013.gada 30.septembrim. 

312. EK tika informēta par aktivitātes „Biznesa inkubatori” ieviešanu. Ņemot vērā RI 

identificētās problēmas, VI apturēja aktivitātes ietvaros veikto maksājumu deklarēšanu 

nacionālā līmenī līdz brīdim, kad RI konstatēto pārkāpumu novēršanas ieteikumi tiks 

pilnībā ieviesti. 

313. SM un VARAM informēja par iespējamiem grozījumiem atsevišķos lielajos projektos, 

un šī informācija iesniegta VI izvērtēšanai. 

314. Nākamā ikgadējā tikšanās ar EK plānota 2013.gada 10.septembrī. 

2.6.4. ES fondu vadības informācijas sistēma 

315. VIS veidota kā centrāla tīkla sistēma, kas pieejama visām ES fondu vadībā iesaistītajām 

institūcijām (VI, e, RI, SEI, AI, SI, IUB). Sistēmā tiek uzkrāti dati par 2004-2006.gada 

ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda un 2007-2013.gada ES fondu finansētiem 

projektiem. 

316. ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēma (VIS) ir viens no 

galvenajiem instrumentiem efektīvas ES fondu uzraudzības nodrošināšanai. 

317. Datu ievade VIS notiek, izmantojot ekrānformas vai transportējot datus no atbildīgo un 

savdabības iestāžu lokālajām informācijas sistēmām (datu transports tiek nodrošināts 

no: CFLA, LIAA, SIF, VRAA,VIAA). Datu ievadē ar ekrānformu palīdzību tiek lietotas 

Microsoft InfoPath 2007 datu apstrādes formas, ar kurām iespējams nodrošināt plašu 

funkcionalitāti (piemēram, automātiska lauku aizpildīšana, meklēšana un aizvietošana, 

eksporta iespējas) un augstu datu kvalitāti (piemēram, vērtības tiek pārbaudītas pēc 

iepriekš definētiem parametriem). 

318. Datu analīzes rīka funkcionalitāte tiek nodrošināta, izmantojot biznesa analīzes 

platformu MicroStrategy 9 un Microsoft standarta programmatūru. Datu analīzes rīka 

funkcionalitāte nodrošina standarta un nestandarta pieprasījumu veidošanu un rezultātu 

Darbības_programmas#_pielikums._


    

72 

Gada ziņojums_2DP_VI_lv_05.03.2013.; Ziņojums Eiropas Komisijai par Eiropas Savienības struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda darbības programmu īstenošanu, 2012.gads  

iegūšanu, datu analīzi no augstākā līmeņa uz zemāko, rezultātu eksportu uz citiem 

formātiem un citas datu analīzei svarīgas funkcijas. 

319. Uz 2012.gada beigām VIS lietošanai reģistrēti 730 lietotāji (no tiem aptuveni 282 jeb 

38.6% neaktīvi lietotāji) no visām ES fondu vadībā iesaistītajām iestādēm. Neskatoties 

uz darbinieku maiņu un iestāžu optimizēšanu, kopējais VIS reģistrēto lietotāju skaits 

nav būtiski mainījies, tomēr jāsecina, ka nedaudz pieaudzis neaktīvo lietotāju skaits 

2012.gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu.  

320. Līdz 2011.gada beigām VIS uzkrāta informācija par aptuveni 10 373 esošā ES fondu 

plānošanas perioda projektiem (iesniegtie projekti līdz 31.12.2012, t.sk. noraidītie) 6.1 

miljardu eiro apmērā (ES fondu daļa), finansējuma saņēmējam veiktajiem maksājumiem 

aptuveni 2.7 miljardu eiro apmērā (ES fondu daļa) kopā visās darbības programmās, kā 

arī par veiktajām pārbaudēm, neatbilstībām, atgūstamajiem maksājumiem, rādītājiem.   

321. Līdzīgi kā iepriekšējos gados, arī 2012.gadā tika nodrošināta VIS ievadīto datu 

pastāvīga pārbaude un kvalitātes uzraudzība: 

- Lai visām iesaistītajām pusēm nodrošinātu vienotu izpratni par datu vadīšanu VIS, 

2010.gada decembrī VI sagatavoja biznesa rokasgrāmatu, kas vienkopus apkopo 

uzdotos jautājumus un vadošās iestādes sniegtās atbildes un skaidrojumus par VIS 

lietošanu. 2012.gada laikā tā tikusi aktualizēta un papildināta trīs reizes (02/2012, 

08/2012, 10/2012), ņemot vērā uzlabojumus sistēmā un identificētos 

problēmjautājumus, kuriem bija nepieciešami papildus detalizēti skaidrojumi. Biznesa 

rokasgrāmata pieejama VIS sadaļā „Palīdzība”; 

- Lai papildinātu vadošās iestādes VIS veikto pārbaužu apjomu 2012.gada 26.jūnijā 

tika aktualizēta vadošās iestādes kārtība Nr. 9.2. ,,Kārtība, kādā tiek nodrošināta 

ievadīto darbu pārbaude un uzkrāšana Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas 

fonda vadības informācijas sistēmā” (turpmāk – iekšējā kārtība). Iekšējā kārtībā tika 

definēti jauni datu kvalitātes pieprasījumi dažādām datu grupām kā arī atjaunots datu 

kvalitātes pārbaužu kompetenču sadalījums vadošās iestādes departamentu un nodaļu 

starpā. 

- Atbilstoši starpresoru vienošanās noteiktajam, datiem, kas ir ievadīti VIS vai 

automātiski tiek transportēti no lokālās informācijas sistēmas uz VIS, jābūt pilnīgi un 

pareizi ievadītiem. Dati, kas nav ievadīti pilnīgi (visi obligāti aizpildāmie lauki), vai 

dati, kas ir ievadīti nepareizi (piemēram, lauks, kurā jābūt ievadītam ciparam, ir 

aizpildīts vārdiem), tika noraidīti datu pārbaudes procesā. Nepilnīgi vai nepareizi dati 

tika noraidīti datu importa procesā. Sistēmā iestrādāts „četru acu princips”, kas 

nozīmē, ka viens lietotājs ievada datus, savukārt otrs lietotājs pārbauda datus un 

apstiprina to pareizību. Dati, kas ir ievadīti ES fondu VIS sistēmā, bet nav 

apstiprināti, netika iekļauti standartpārskatos un/ vai datu analīzes rīka datu 

izvilkumos; 

- Papildus VI izstrādāja datu kvalitātes (datu integritāte, uzticamība un pilnīgums) 

pārbaudes lapas, kuras reizi mēnesī aizpildīja atbildīgās iestādes un SI un iesniedz VI 

(noteikts starpresoru vienošanās). Katrai institūcijai, kas ievada vai automātiski 

transportē datus VIS, bija papildus jāpārbauda ievadītie vai transportētie dati, 

izmantojot datu analīzes rīku un aizpildot datu kvalitātes pārbaudes lapu. Pārbaudes 

lapai jābūt aizpildītai par katru DP aktivitāti, kas ir attiecīgās institūcijas pārziņā. Ja 

informācija, kas ir lokālajā informācijas sistēmā, vai institūcijām pieejamā 

informācija neatbilst tai informācijai, kas ir ievadīta vai transportēta centrālajā 

informācijas sistēmā (VIS), institūcijām bija jānorāda šīs pozīcijas un jāizskaidro 
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nepilnības. Starpresoru vienošanās ar AI/SI nosaka, ka šādas nepilnības ir jānovērš 10 

darbdienu laikā no nepilnības konstatēšanas brīža. Reizi mēnesī pēc atbildīgo un/vai 

sadarbības iestāžu datu kvalitātes pārbaužu lapu saņemšanas, vadošās iestādes 

atbildīgie darbinieki izvērtēja un pārbaudīja atbildīgo iestāžu un sadarbības iestāžu 

sniegto informāciju par datu kvalitāti VIS sistēmā saskaņā ar iekšējo kārtību. Ja tika 

konstatētas neatbilstības datos un/vai datu kvalitātes lapās, par to tika ziņots atbildīgo 

un/vai sadarbības iestāžu atbildīgajiem darbiniekiem, kuru uzdevums ir novērst 

identificētās neatbilstības; 

- Tāpat VI katru mēnesi veica ievadīto vai transportēto datus pārbaudi, lai nodrošinātu, 

ka visi nepieciešamie dati saskaņā ar biznesa loģiku ir ievadīti (piemēram, līdz ar 

projekta statusa maiņu, dati pieaug). Ja VI konstatēja nepilnības ievadītajos vai 

transportētajos datos, tā informēja AI/SI, kurai atbilstoši starpresoru vienošanās 

nepilnības bija jānovērš 10 darbdienu laikā no brīža, kad saņemta informācija no VI.  

- Par būtiskām nepilnībām VIS datu kvalitātē VI sniedza informāciju SEI, sniedzot 

ikmēneša apliecinājumu par VIS datu pilnīgumu un korektumu32 . 

322. 2012.gada laikā sistēmā tika veikti šādi funkcionālie un lietotāju ērtībai paredzētie 

uzlabojumi: 

- Izdevumu deklarācijas funkcionalitātes izmaiņas atbilstoši 2010.gada 9.novembra 

MK noteikumu Nr. 1041 "Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas 

Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī 

maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība" 50.punktā 

noteiktajam paredzot, ka par izdevumiem, kas veikti no 2012.gada 1.janvāra 

izdevumu deklarāciju izveidi nodrošina SEI. Papildus, VIS tika iestrādāts e-pasta 

apziņošanas mehānisms, kas iepriekš definētiem lietotājiem nosūta informāciju par 

SEI sagatavoto un apstiprināto izdevuma deklarāciju. 

- Viens MP, vairāki maksājumi – VIS tika veiktas izmaiņas, kas ļauj projekta vienam 

MP ievadīt vairākas apstiprināto attiecināmo izdevumu un veikto maksājumu summas 

gadījumā, ja viena MP apmaksa notikusi ar vairākiem maksājumiem. Papildus, VIS 

iestrādāts elastīgāks datu labošanas mehānisms attiecībā uz mazāk kritiskajiem MP 

datiem (piemēram, turpmāk arī statusos „Samaksāts” un „Daļēji samaksāts” lietotāji 

paši varēs mainīt MP iesniegšanas datumu, pārskata periodu No – Līdz, MP 

pieprasīto finansējumu, maksājuma veidu no starpposma uz noslēguma maksājumu). 

VIS iestrādāts jauns lauks „Atkārtots iesniegšanas datums”, kurā jānorāda 

informācija, ja finansējuma saņēmējs pēc pirmreizējā MP iesniegšanas veicis MP 

precizēšanu vai sniedzis papildus informāciju, kas nepieciešama iesniegtā MP 

apstiprināšanai. Lietotāju ērtībai, neapstiprinātie MP dati MP sarakstā tiks iekrāsoti 

dzeltenā krāsā. 

- Atgūstamā un atgūtā maksājuma sadalījums pa finansēšanas avotiem – VIS veiktās 

izmaiņas nodrošina, ka atgūstamās summas eiro aprēķināšanai tiek izmantots VIS 

noteiktais eiro kurss, kas ir spēkā lēmuma pieņemšanas dienā vai lietotāja norādītais 

eiro kurss. Turpmāk atgūstamā un atgūtā maksājuma summas būs iespējams norādīt 

un precizēt arī sadalījumā pa finansēšanas avotiem. Papildus, VIS iestrādāts 

                                                 
32 Vadošās iestādes 2012.gada 29.jūnija iekšējā kārtība Nr.4.1. ,,Kārtība, kādā Eiropas Savienības fondu vadošā 

iestāde sagatavo apliecinājumu, ka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas 

sistēmā iekļautie dati ir pilnīgi un korekti, nav konstatēti trūkumi, kas apdraud izveidotās Eiropas Savienības 

struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības un kontroles sistēmas darbību un tiek nodrošināta Padomes regulas 

(EK) Nr.1083/2006 60.pantā minēto darbību izpilde’’ 
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elastīgāks datu labošanas mehānisms attiecībā uz atgūstamā un atgūtā maksājuma 

datiem (piemēram, atgūtā maksājuma dati labošanai tiek slēgti tikai, kad konkrētais 

atgūtais maksājums ir iekļauts izdevumu deklarācijā). Lietotāju ērtībai neapstiprinātie 

atgūstamo un atgūto maksājumu dati atgūstamo maksājumu sarakstā tiks iekrāsoti 

dzeltenā krāsā. 

- Projekta līmeņa rādītāju ievade reģionu griezumā – VIS veiktās izmaiņas nodrošina 

iespēju projekta līmeņa rādītāju plānotās un sasniegtās vērtības norādīt sadalījumā pa 

reģioniem. Papildus, VIS iestrādāts elastīgāks datu labošanas mehānisms attiecībā uz 

rādītāju aktuālajām vērtībām un to labošanu (lietotājs varēs precizēt jau ievadītu un 

apstiprinātu rādītāja vērtību). 

- Rezultāta rādītāju ievade reģionu griezumā – VIS veiktās izmaiņas nodrošina iespēju 

rezultāta rādītāju plānotās un sasniegtās vērtības norādīt aktivitātes/apakšaktvitātes 

līmenī sadalījumā pa reģioniem. 

- Lietotāju ērtībai VIS pirmajā lapā tiks attēloti pēdējie 10 projekti, kurus konkrētais 

lietotājs ir skatījies/labojis iepriekšējās pieslēgšanās reizēs. Projekti pirmajā lapā būs 

pieejami skatīšanās vai labošanās režīmā atbilstoši lietotājam piešķirtajam tiesību 

kopumam. 

- Finanšu instrumentu datu uzkrāšana aktivitātes līmenī – sistēmā tika iestrādāti 

papildus lauki aktivitātes/apakšaktivitātes līmenī, lai FI aktivitātēs varētu uzkrāt 

kopējos datus par apstiprinātajiem projektiem, noslēgtajiem līgumiem un izmaksāto 

atbalstu. 

- Kontrolēta datu labošana – sistēmā izstrādāta funkcionalitāte noteiktās datu grupās, 

piemēram, līgums, maksājuma pieprasījumi, nodrošina iespēju īpašiem vadošās 

iestādes lietotājiem koriģēt ievadītos datus gadījumā, ja datu ievades un/vai datu 

transporta rezultātā sistēmas datos ieviesusies kļūda. Sistēmā tiek uzkrāta informācija 

par veiktajām izmaiņām, laiku un pamatojumu izmaiņu veikšanai. 

- Neapstiprinātās datu grupas – sistēmas lietotājiem ērtā veidā ir iespējams atlasīt datus 

par savas iestādes ievadītajiem un vēl neapstiprinātajiem projekta datiem, tādējādi 

ātrāk identificējot datus, kuri līdz datu apstiprināšanas brīdim netiks iekļauti sistēmas 

pārskatos un atskaitēs. 

- Operatīvākai informācijas izgūšanai un tālākai datu apstrādei, sistēmā izveidoti 

vairāki jauni standart pārskati – „Apstiprinātie attiecināmie izdevumi / Faktiski 

atgūtie izdevumi”; „Dati par veiktajiem / atgūtajiem maksājumiem makro modelim” 

323. Lai nodrošinātu sistemātisku pieeju un veicinātu lietotāju izpratni par datu analīzes rīka 

funkcionalitāti un iespējām datu kvalitātes nodrošināšanai, 2012.gada 3.ceturksnī tika 

rīkotas datu analīzes rīka apmācības ES fondu vadībā iesaistīto iestāžu darbiniekiem. 

2012.gadā tika organizēti 8 mācību semināri, kopumā tika apmācīti 69 dalībnieki. Arī 

2013.gadā 2. ceturksnī ir plānots organizēt datu analīzes rīka apmācības. 

2.6.5. Informācija par izvērtēšanas pasākumiem 

324. Lai nodrošinātu ES fondu piešķirtā finansējuma efektīvu izmantošanu, VI saskaņā ar 

Regulas Nr.1083/2006 47. pantu veic tematisko izvērtēšanu. 

Izvērtējumi 

325. Izvērtējums „Aktīvie nodarbinātības pasākumi”. 2012.gada maijā izsludinātais 

iepirkums par izvērtējuma veikšanu  noslēdzās bez uzvarētāja un izvērtējuma veikšana 

ir atlikta. Balstoties uz Pasaules bankas vienošanos ar LM un NVA, Pasaules banka veic 
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pētījumu "Latvija: kurš ir bezdarbnieks, ekonomiski neaktīvais un trūcīgais?". Ņemot 

vērā, ka starp izvērtējumiem pastāv lieli tematiskās pārklāšanās riski, tad izvērtējuma 

„Aktīvie nodarbinātības pasākumi” veikšana ir atlikta, lai novērstu potenciālu 

nelietderīgu līdzekļu izlietošanu. Par tehniskās specifikācijas saturu izvērtējumam 

„Aktīvie nodarbinātības pasākumi” plānots lemt 2013. gada aprīlī. 

326. 2012.gada oktobrī tika izsludināts iepirkums izvērtējumam „ES Kohēzijas politikas 

fondu darbības programmas 2014.-2020.gadam sākotnējais (ex-ante) izvērtējums”. 

Iepirkuma procedūrā tika saņemti 7 piedāvājumi, kas tika izvērtēti un iepirkuma 

procedūras rezultātā ar iepirkuma konkursa uzvarētāju plānots noslēgt līgumu 2013. 

gada marta sākumā. 

Tematiskās izvērtēšanas darba grupa 

327. Izvērtējumu uzraudzību saskaņā ar MK 27.10.2009. noteikumu Nr.1238 „Eiropas 

Savienības fondu ieviešanas un uzraudzības kārtība” 21.punktā noteikto veic VI 

izveidota ES fondu tematiskās izvērtēšanas konsultatīvā darba grupa. 

328. 2012.gada laikā ir organizētas divas darba grupas sanāksmes un 12 rakstiskās 

procedūras, kuru ietvaros saskaņotas izvērtējumu tēmas un iepirkumu tehnisko 

specifikāciju projekti. Tāpat rakstisko procedūru ietvaros tematiskās izvērtēšanas 

konsultatīvās darba grupas (turpmāk - TIKGD) locekļi ir iesaistīti 2014. – 2020.gada 

plānošanas perioda ERAF, KF un ESF kopējo rādītāju komentēšanā. 

329. Papildus izvērtēšanas organizēšanai 2012.gadā ir veikti vairāki pasākumi izvērtēšanas 

kapacitātes stiprināšanai: 

1) 2012.gada maijā VI sadarbībā EK pārstāvjiem organizēja semināru TIKGD tematiskās 

izvērtēšanas konsultatīvās darba grupas locekļiem par rādītāju definēšanu 2014.-

2020.gada plānošanas periodā. Semināra ietvaros tika veikts pilota izmēģinājums 

rādītāju definēšanai aktivitātei „uzņēmējdarbība inovācijas” balstoties uz jauno pieeju 

2014.-2020.gada plānošanas periodam. 

2) 2012.gada novembrī VK organizēja divu dienu apmācības par tēmu „Measuring Tools 

and Evaluation Techniques for EU funds”, kuru mērķauditorija bija TIKGDtematiskās 

izvērtēšanas konsultatīvās darba grupas locekļi un valsts institūciju darbinieki, kuri ir 

iesaistīti ES fondu izvērtēšanā. Apmācību ietvaros dalībnieki tika iepazīstināti ar 

galvenajām ietekmes izvērtējumu metodēm, kā arī ar ES regulējumu attiecībā uz 

izvērtējumu veikšanu un plānošanu 2014. - 2020. gada plānošanas periodā. 

Rekomendāciju ieviešana 

330. Rekomendāciju ieviešanas plāns pēdējo reizi ir aktualizēts un prezentēts UK 2012.gada 

31.maijā. Kopumā Rekomendāciju ieviešanas plānā ir iekļautas 132 rekomendācijas. 

Saskaņā ar šiem datiem uz 2012.gada maiju bija ieviestas 99, jeb 75 % no visām 

rekomendācijām. 26 no rekomendācijām netiek ieviestas, kamēr 7 rekomendācijas ir 

ieviestas daļēji. Atsevišķas Vairākas rekomendācijas 2012. gadā vēl nav/netiek ieviestas, 

jo tās ieviešamas uz 2014.–2020. gada plānošanas periodu. 
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Ilustrācija 20. Rekomendāciju ieviešanas progress uz 2012. gada maiju (skaits, %) 

331. Būtisks progress 2012. gadā vērojams rekomendāciju ieviešanā, kas saistītas ar 

dokumentu elektroniskās aprites veicināšanu un vienotu pieeju pētījumu izstrādei un 

publicēšanai. Rekomendāciju ieviešanas piemēru apraksts sniegts tabulā 8. 

Tabula 8. Rekomendāciju ieviešanas piemēri 

Rekomendācija Paveiktais 

Maksimāli veicināt  dokumentu 

elektronisko apriti, tai skaitā 

izstrādāt priekšlikumus e-paraksta 

pieejamākai formai. 

Sniegti priekšlikumi grozījumiem Iesniegumu 

likumā, kas tostarp paredz paplašinātas iespējas 

iesniegt iesniegumu elektroniskā formā. Iesniegumi 

var tikt pieņemti, izmantojot standartizētu e-

iesnieguma risinājumu, no 01.09.2012. (Grozījumi 

Iesniegumu likumā Saeimā tika pieņemti 

15.03.2012., 04.04.2012. tika izsludināti, stājās 

spēkā 01.09.2012.) 

Jānodrošina zinātnisko pētījumu 

aktivitāšu īstenošanas 

reglamentējošo noteikumos 

finansējuma saņēmējiem saistošu 

prasību iestrāde – projektu ietvaros 

izstrādātos pētniecības darbus 

publicēt vienotā datu bāzē, 

piemēram, jau izveidotajā Valsts 

kancelejas pētījumu un publikāciju 

datu bāzē. 

Saskaņā ar sniegto rekomendāciju un Publiskas 

personas finanšu līdzekļu un  mantas izšķērdēšanas 

novēršanas likuma 9.2 pantu,  2013. gada 8. janvāri 

spēkā stājās MK noteikumi nr.1.  „Kārtība, kādā 

publiska persona pasūta pētījumus”, kā ietvaros 

Pāresoru koordinācijas centrs nodrošina pētījumu 

publiskošanu vienotā datu bāzē. 

Kārtība paredz vienotus principus pētījumu 

pasūtīšanai un saskaņošanai tādējādi mazinot 

pētījumu tēmu pārklāšanās riskus. 

 

2.7. Finanšu vadība un kontrole 

332. Šajā sadaļā aprakstīti pasākumi, kurus veica ES fondu vadībā iesaistītās institūcijas, lai 

nodrošinātu ES fondu ieviešanas kvalitāti un efektivitāti, to starp sniegts kopsavilkums 

par būtiskajām 2012.gadā veiktajām izmaiņām vadības un kontroles sistēmā, tās 

izvērtējumu, veiktajām vadības pārbaudēm (deleģēto funkciju pārbaudēm, 

virspārbaudēm, pārbaudēm projektu īstenošanas vietā, maksājumu pieprasījumu 

pārbaudēm, kā arī IUB un AI/SI veiktajām iepirkumu pirmspārbaudēm), ES fondu 

vadības un kontroles sistēmas auditiem, sertificēto izdevumu revīziju, kā arī SEI 

veiktajām pārbaudēm pirms izdevumu deklarāciju apstiprināšanas, iekļauta arī 

informācija par veiktajām finanšu korekcijām un atkāroti izmaksātu finansējumu 

atbilstoši Regulas Nr.1083/2006 98.panta 2.punktam. 

99; 75%

7; 5%

26; 20%

Ieviestas

Daļēji ieviestas

Netiek ieviestas
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333. Saskaņā ar ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likumu un MK 2010.gada 

21.decembra noteikumiem Nr.1153„Kārtība, kādā nodrošina revīzijas iestādes funkcijas 

ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā” FM ES fondu revīzijas departaments 

nodrošina RI funkcijas. 

334. RI, veicot sertificēto izdevumu izlases pārbaudes, pārbauda atsevišķus projektus. Kā arī 

veicot vadības un kontroles sistēmas auditus, lai gūtu pārliecību par EK definētajām 

pamatprasībām un kritērijiem, izlases veidā tiek atlasīts reprezentatīvs projektu skaits 

viedokļa sniegšanai. 

335. 2012.gadā, balstoties uz RI auditu un darbību revīziju rezultātiem un iegūtajiem auditu 

pierādījumiem par periodu no 2011.gada 1.jūlija līdz 2012.gada 30.jūnijam, RI 

secinājusi, ka Latvijā izveidotā ES fondu vadības un kontroles sistēma ir vērtējama 

2.kategorijā (sistēma darbojas, taču tajā ir nepieciešami atsevišķi uzlabojumi) 

336. 2012.gada ietvaros veikti 9 ar DP saistīti vadības un kontroles sistēmas auditi. Sistēmu 

auditu un projektu revīziju rezultāti parāda, ka visvairāk kļūdu un pārkāpumus ES fondu 

projektu īstenotāji pieļauj iepirkumu jomā.  

337. Analizējot informāciju par 2012.gadā konstatēto pārkāpumu finansiālo ietekmi jāsecina, 

ka lielākā daļa neatbilstību tiek konstatēti, veicot iesniegto finansējuma saņēmēju 

maksājumu pieprasījumu pārbaudi. Maksājumu pieprasījuma pārbaudes uzskatāmas par 

vienu no efektīvākajām, jo ļauj identificēt lielāko daļu neatbilstoši veikto izdevumu vēl 

pirms maksājumu veikšanas finansējuma saņēmējiem, ieturot tos no kārtējā vai nākošā 

maksājuma, tādejādi novēršot nepieciešamību lieki tērēt resursus (gan cilvēkstundas, 

gan finanšu), lai atgūtu neatbilstoši izlietoto finansējumu no finansējuma saņēmējiem.  

338. Savukārt PPĪV ļauj kontrolēt ieviešamo darbību kvalitāti, pārbaudot gan projekta 

ieviešanas gaitu, gan faktiski paveikto, gan konstatējot, vai nepastāv riski, kas varētu 

apdraudēt projekta rezultātu sasniegšanu, kā arī sasniegto rezultātu ilgtspējību. 

2.7.1. Vadības un kontroles sistēmas apraksts  

339. ES fondu vadības un kontroles sistēmas izveidošanas mērķis ir nodrošināt efektīvu ES 

fondu vadību, un tās pamatā ir vienotas pamatprasības un pamatprincipi, kas noteikti 

Eiropas Kopienas un nacionālajos normatīvajos dokumentos. ES fondu vadības un 

kontroles sistēmas apraksts saskaņā ar Regulas Nr.1828/2006 21.panta prasībām no EK 

puses tika apstiprināts 2009.gada 4.jūnijā. Vadības un kontroles sistēmas apraksts ir 

aktualizēts uz 2012.gada 30.jūniju33. ES fondu vadības un kontroles sistēmas aktuālo 

versiju lūdzam skatīt ES fondu tīmekļa vietnē www.esfondi.lv pēc adreses 

http://www.esfondi.lv/page.php?id=789. 

340. 2012.gada 1.martā notikusi VI reorganizācija kontroles mehānismu stiprināšanai. 

Reorganizācijas rezultātā izveidots jauns departaments (ES fondu vadības sistēmas 

departaments). Galvenā jaunā departamenta atbildība ir esošās ES fondu vadības un 

kontroles sistēmas pilnveidošana, tai skaitā ir izveidota jauna nodaļa (ES fondu kontroles 

nodaļa) būs atbildīga par pārbaužu uz vietas veikšanu, lai nodrošinātu AI/SI deleģēto 

funkciju uzraudzību. Galvenie 2012.gadā paveiktie pasākumi ES fondu vadības un 

kontroles sistēmas pilnveidošanai ir aprakstīti 2.3. sadaļā Izaicinājumi darbības 

programmas ieviešanā, ES fondu sistēmas pilnveidošana un vienkāršošana. 

                                                 
33 Detalizēta informācija par Latvijā izveidoto ES fondu vadības un kontroles sistēmu ir aplūkojama ES fondu 

vadības un kontroles sistēmas aprakstā saskaņā ar Regulas Nr.1828/2006 21.panta prasībām, kas ievietota ES 

fondu tīmekļa vietnē: http://www.esfondi.lv/page.php?id=789  

http://www.esfondi.lv/
http://www.esfondi.lv/page.php?id=789
http://www.esfondi.lv/page.php?id=789
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341. 2012.gadā stiprinātas VI kontroles un virsuzraudzība, nodrošinot ES fondu AI / SI 

deleģēto funkciju kvalitatīvas izpildes kontroli ar: iestāžu procedūru pārbaudēm; 

vērtēšanas procesa pārbaudēm; projekta ieviešanas procesa u.c. pārbaudēm; vērtējumu 

par iestādes spēju veikt deleģētās funkcijas. Pārbaužu rezultātā tiek izteikti ieteikumi, 

kuru ieviešanas izpilde tiek kontrolēta un uzraudzīta no VI puses.  

342. Noteikta nacionālā procedūra maksājumu apturēšanai, ja iestāde nekvalitatīvi veic tai 

deleģētās funkcijas. 2012.gada 10.aprīlī MK sēdē tika apstiprināti MK noteikumi 

„Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 9.novembra noteikumos Nr.1041 „Kārtība, 

kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 

līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu 

deklarācijas sagatavošanas kārtība”” (spēkā no 2012.gada 13.aprīļa). 

343. Stiprināta RI neatkarība. Pieņemti MK 2012.gada 24.jūlija noteikumi Nr.501 „Kārtība, 

kādā nodrošina revīzijas iestādes funkcijas ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 

vadībā”, kas nosaka kārtību, kādā nodrošina RI funkcijas ES fondu vadībā.  

344. Stiprināta iekšējā audita loma ES fondu sistēmā. Sākot ar 2012.gadu aizvien vairāk 

iekšējā audita loma ES fondu sistēmā tiek izmantots kā preventīvs mehānisms, lai 

novērstu iespējamās nepilnības ES fondu vadības un kontroles sistēmā. Lai efektīvi 

uzraudzītu deleģēto funkciju izpildi un preventīvi novērstu iespējamās neatbilstības un 

trūkumus sistēmā, ir identificēta nepieciešamība atjaunot iekšējā audita funkciju ES 

fondu sistēmā. Līdz ar to 2012.gada 16.februārī MK apstiprināts rīkojums par iekšējā 

audita lomu ES fondu sistēmā. Rīkojums nosaka FM Iekšējā audita tiesības veikt 

iekšējo auditu iestādēs gadījumā, ja tā nevar paļauties uz iestādes iekšējā audita 

viedokli. Papildus FM iekšējā audita struktūrvienība veic horizontālos auditus ES fondu 

sistēmā, par kuru nepieciešamību katru gadu ierosinājumus tai iesniedz VI.  

2.7.2. Vadības un kontroles sistēmas izvērtējums 

345. Atbilstoši Regulas Nr.1083/2006 62.panta 1.punkta d) apakšpunktā noteiktajam RI 

sagatavo un iesniedz EK Gada kontroles ziņojumu un Atzinumu par ES fondu vadības 

un kontroles sistēmas darbības efektivitāti, lai nodrošinātu pietiekamu pārliecību, ka EK 

iesniegtās izdevumu deklarācijas ir pareizas, un līdz ar to nodrošinot pietiekamu 

pārliecību, ka attiecīgie darījumi tika veikti likumīgi un pareizi. Gada kontroles 

ziņojums tiek izstrādāts un iesniegts EK līdz katra gada 31.decembrim, izmantojot 

SFC2007 sistēmu, kā arī ir pieejams ES fondu tīmekļa vietnē 

http://www.esfondi.lv/page.php?id=854.  

346. Balstoties uz veikto vadības un kontroles sistēmas auditu rezultātiem un sertificēto 

izdevumu izlases revīziju rezultātiem, 2012.gada 21.decembrī atbilstoši regulu prasībām 

RI iesniedza EK Gada kontroles ziņojumu un Atzinumu par Latvijā izveidotās ES fondu 

vadības un kontroles sistēmas darbības efektivitāti (visās trīs darbības programmās) par 

periodu no 2011.gada 1.jūlija līdz 2012.gada 30.jūnijam un 2011.gadā deklarēto 

izdevumu likumību un pareizību.  

347. Balstoties uz RI ES fondu vadības un kontroles sistēmu auditu un darbību revīziju 

rezultātiem un iegūtajiem auditu pierādījumiem, RI secināja, ka Latvijā izveidotā ES 

fondu vadības un kontroles sistēma ir vērtējama 2.kategorijā (sistēma darbojas, taču tajā 

ir nepieciešami atsevišķi pilnveidojumi) un atklātais kļūdas līmenis izlasē ir 1.26% 

(ekstorpolētā kļūda 0,86%), kas ir zemāks par EK noteikto būtiskuma slieksni (2%), līdz 

ar to EK tika iesniegts audita Atzinums bez iebildēm. 

348. Lai gūtu pārliecību, ka kopš SIA “Ernst&YoungBaltic” 2008.gada 15.septembra 

sniegtās akreditācijas atbilstoši Regulas Nr.1083/2006 un Regulas Nr.1828/2006 58-

http://www.esfondi.lv/page.php?id=854
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60.pantos noteiktajām prasībām, ES fondu vadības un kontroles sistēmā nav notikušas 

būtiskas izmaiņas un ES fondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina RI auditos 

izteikto ieteikumu ieviešanu, RI ES fondu vadības un kontroles sistēmas auditu ietvaros 

izvērtēja veiktās izmaiņas sistēmā, kā arī sistēmas uzlabošanai izteikto ieteikumu 

ieviešanu. Rezultātā RI guva pietiekamu pārliecību, ka periodā no 2012.gada 1.janvāra 

līdz 2012.gada 30.novembrim ES fondu vadības un kontroles sistēmā veiktās izmaiņas 

atbilst ES un LR normatīvajiem aktiem un ES fondu vadībā iesaistītās institūcijas 

kopumā nodrošina auditos izteikto ieteikumu ieviešanu. 

349. Detalizēta informācija par izveidoto vadības un kontroles sistēmu efektivitātes darbību 

un to novērtējumu, ir sniegta sadaļā 2.7.8. „ES fondu vadības un kontroles sistēmas 

auditi”. 

2.7.3. Deleģētu funkciju pārbaudes un virspārbaudes 

350. VI veikusi deleģēto funkciju pārbaudes visās ES fondu administrēšanā iesaistītajās 

iestādēs - kopā 18 deleģēto funkciju pārbaudes  

351. Ievērojot VI veikto pārbaužu rezultātus, VI ir veikusi izvērtējumu par problemātiskajām 

jomām un nepieciešamajiem uzlabojumiem katrā iestādē, kā rezultātā iestādēm izteikti 

ieteikumi nepilnību novēršanai un darbības uzlabošanai, kuru ieviešanas izpilde regulāri 

tiek kontrolēta un uzraudzīta no VI puses.  

Ilustrācija 21. 2012. gadā VI veikto pārbaužu rezultāti 

 

352. Kopumā 2012.gadā deleģēto funkciju pārbaužu ietvaros ir izteikti 96 ieteikumi, t.sk., ar 

augstu prioritāti 25 ieteikumi, vidēju prioritāti 53, zemu prioritāti – 18 ieteikumi, kā arī 

7 ieteikumi uz VI.  

353. No tiem uz ziņojuma sagatavošanas brīdi ieviesti 69 ieteikumi, neieviesti 9 ieteikumi, 

procesā 9 ieteikumi, neuztur 2 ieteikumus un pastāvīgi ievērojami 7 ieteikumi.  
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Ilustrācija 22. VI pārbaužu rezultātā izteikto ieteikumu prioritāte un ieviešanas statuss 

Ilustrācija 22. VI pārbaužu rezultātā izteikto ieteikumu skaits un ieviešanas statuss katrai AI/SI 

 

354. Izvērtējot izteikto ieteikumu specifiku un intensitāti gada griezumā, VI ir identificējusi 

šādas galvenās jomas lielākajā daļā iestāžu, kurās nepieciešami uzlabojumi (detalizētu 

informāciju skat. 3.pielikumā): 

- Projektu iesniegumu vērtēšanas process - nepilnības saistītas ir izsekojamības 

nodrošināšanu trešajām pusēm, kā arī saistīts ar nepilnīgi izstrādātām metodikām, kas 

skaidri nenosaka veidu, kā un pēc kādiem parametriem ir jāizvērtē informācija, kas 

attiecas uz konkrētā kritērija novērtējumu. 

- Maksājumu pieprasījumu izskatīšana - līdz šim galvenās konstatētās atkāpes MP 

izskatīšanā saistītas ar MK noteikumos Nr.1041 noteikto termiņu neievērošanu. 

- Datu ievade un datu kvalitāte VIS - pārbaužu ietvaros secināts, ka iestādes savlaicīgi 

nenodrošina aktuālo datu ievadi VIS attiecībā uz pārbaudēm, to plānotajiem termiņiem, 

rezultātiem, kā arī citu informāciju. 

- Iepirkumu pirmspārbaudes - finansējuma saņēmēji neinformē AI/SI par izmaiņām 

attiecībā uz plānotajiem iepirkumiem MK not.Nr.41934 noteiktajā kārtībā, kā rezultātā 

tas apgrūtina iepirkumu pirmspārbaužu plāna aktualizēšanas procesu. Tomēr, lai 

                                                 
34 26.06.2007. MK noteikumi Nr.419 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 

vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu" 
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nodrošinātu atbilstošu uzraudzības un kontroles mehānismu, gadījumos, kad attiecīgā 

projekta ietvaros veiktajam iepirkumam tiek plānots veikt iepirkuma dokumentācijas 

pirmspārbaudi, bet termiņu nobīdes vai nesavlaicīgas informēšanas rezultātā to nav 

iespējams veikt, tiek veikta iepirkuma norises pārbaude.  

- Iepirkuma līguma grozījumu tiesiskums un atbilstība PIL - atsevišķos gadījumos VI 

ir radušās šaubas par veikto iepirkuma līguma grozījumu tiesiskumu un atbilstību PIL, 

ievērojot iepirkumu līgumu ietvaros veikto grozījumu būtiskumu un to ietekmi uz 

potenciālo piegādātāju loku, piedāvāto iepirkuma līguma cenu, tāpat arī uz iepirkuma 

norises rezultātiem. Atsevišķos gadījumos ir grūti identificējami iepriekš neparedzami 

apstākļi, kas ir noteikuši līguma grozījumu nepieciešamību.  

- Uzraudzības nodrošināšana - atsevišķos gadījumos VI radušās bažas par pienācīgu 

uzraudzības nodrošināšanu no iestāžu puses (SIF, VM), kā rezultātā VI veikusi darbības, 

lai stiprinātu iestāžu uzraudzības funkcijas un gūtu pārliecību par atbilstošu un efektīvu 

deleģēto funkciju veikšanu.  

- Informācijas un publicitātes nodrošināšana - ne vienmēr tiek ievērotas un 

nodrošinātas publicitātes prasības (neaktuāla informācija mājas lapā, nesavlaicīga 

informācijas nosūtīšana VI par veiktajiem publicitātes pasākumiem u.c.). 

355. Kopš 2012.gada februāra VI ir piedalījusies 40 virspārbaudēs novērotāja statusā un 

guvusi pārliecību par to, ka pārsvarā AI un SI pārstāvji pārbaudes īstenošanas vietās 

veic atbilstošā kvalitātē. Papildus šajā pārskata periodā FM kā ES fondu VI ir veikusi 

arī deviņas PPIV, t.sk. sešas PPIV veikuši tehniskie eksperti un trīs PPIV veikuši VI 

eksperti. 

356. Kopumā VI virspārbaužu ietvaros izteikti 62 ieteikumi attiecībā uz iestāžu PPIV 

veikšanas procesa uzlabošanu, iekšējo procedūru pilnveidošanu, pārbaudes apjoma 

izlases veidošanu u.c. un PPIV ietvaros tika izteikts 31 ieteikums, no tiem 25 ieteikumi 

izteikti finansējuma saņēmējam trūkumu un nepilnību novēršanai, bet 6 ieteikumi 

izteikti AI, ar nepieciešamību izvērtēt konstatējumos norādīto trūkumu ietekmi uz 

projekta īstenošanu, izdevumu attiecināmību u.tml.  

Ilustrācija 23. VI 2012.gadā veikto virspārbaužu ietvaros izteikti  ieteikumi 

 

357. Kopumā VI ir guvusi pārliecību par to, ka pārsvarā AI un SI pārstāvji PPIV veic 

atbilstošā kvalitātē, atbilstoši normatīvo aktu prasībām un saskaņā ar VI apstiprināto 

metodiku. Konstatētie trūkumi vairumā gadījumu attiecināmi uz datu ievadi VIS, AI/SI 

iekšējo procedūru uzlabošanu un precizēšanu, lai nodrošinātu kvalitatīvu pārbaužu 

veikšanu, dokumentēšanu un izsekojamību trešajām personām t.sk., atbilstošu PPIV 

apjoma un izlases veidošanu, ziņojumu vai ekvivalenta sagatavošanu un finansējuma 

saņēmēju informēšanu par PPIV rezultātu MK noteikumos noteiktajā termiņā.   
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358. Kopumā pārbaužu rezultātā ir gūta pārliecība, ka AI/SI 2007.-2013.gada plānošanas 

periodā saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr.1083/2006 59.panta otro punktu un 

60.pantu deleģētās funkcijas pilda apmierinošā kvalitātē, taču ir nepieciešami atsevišķi 

uzlabojumi. 

2.7.4. Pārbaudes projektu īstenošanas vietās 

Informācija par pārbaužu veikšanas metodiku 

359. Plašs PPĪV sistēmas apraksts tika sniegts gadskārtējā ziņojuma par 2008.gadu35, kā arī 

informācija par būtiskajām izmaiņām, kas veiktas 16.02.2010. no jauna izdoto MK 

noteikumi Nr.140 ,,Kārtība, kādā vadošā iestāde, sertifikācijas iestāde, sadarbības 

iestāde vai atbildīgā iestāde veic pārbaudi ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 

finansētā projekta īstenošanas vietā” piemērošanas metodikā, tika iekļauta gadskārtējā 

ziņojuma par 2009.gadu 2.7.3.sadaļā ,,Pārbaudes projektu īstenošanas vietās”36 

metodikā.  

360. Tā kā PPĪV ir viens no svarīgākajiem uzraudzības mehānismiem, ar kuru iespējams 

pārliecināties par ieguldīto investīciju atbilstību plānotajam un sasniegtā rezultāta 

ilgtspējību, nepārtraukti tiek pilnveidots šo pasākumu veikšanas process. 

361. 2012.gadā aktualizēta VI metodika par PPĪV, kurā iekļauta virkne papildus nosacījumu 

kvalitatīvāku un izsekojamu pārbaužu projektu īstenošanas vietās veikšanai: 

a) Metodika papildināta ar komercdarbības atbalsta nosacījumu ieviešanas atbilstības 

pārbaudes lapu, kurā iekļauti detalizētāki nosacījumi komercdarbības pārbaudes 

veikšanai. 

b) Iekļauts nosacījums par nepieciešamību pārbaudīt dubultā finansējuma risku 

kontekstā ar komercdarbības atbalstu projektu ietvaros, kā arī iekļauti papildus 

pārbaudāmie aspekti dubultfinansējuma kontrolei. 

c) Iekļauti papildus pārbaudāmie aspekti iepirkumu jomā, t.sk. ņemot vērā izmaiņas 

PIL, gan pārbaudāmie aspekti mazajos zemsliekšņa iepirkumos, pārbaudāmie aspekti 

attiecībā uz iepirkuma komisijas kompetenci un darba kvalitāti u.c. 

d) Iekļauti detalizētāki nosacījumi par pārbaužu plānošanu nepieciešamajā intensitātē 

atbilstoši projektu risku līmeņiem. 

e) Iekļautas norādes uz papildus pārbaudāmiem aspektiem Finanšu vadības instrumentu 

aktivitātēs. 

f) Iestrādāta nepieciešamība korekti dokumentēt  un uzglabāt liecības par veiktajām 

pārbaudēm. 

362. VI ir aicinājusi AI / SI, kuras veic PPĪV, nodrošināt to iekšējo procedūru aktualizēšanu 

atbilstoši aktualizētajai metodikai. Par minēto nosacījumu ieviešanu VI gūs pārliecību 

2013.gadā veicot iestāžu procedūru izvērtējumu, kā arī deleģēto funkciju pārbaužu 

ietvaros. 

363. Lai arī turpmāk VI varētu sekot līdzi, vai iestāžu procedūras atbilst VI un EK 

metodikām un vadlīnijām, 2012.gada sākumā FM iekšējā tīmekļa vietnē iestādes 

augšupielādē savas iekšējās procedūras (gan aktualizētās, gan iepriekš spēkā bijušās), 

tādejādi nodrošinot, ka VI ir pieejama aktuāla informācija par AI / SI iekšējām 

procedūrām, vienkāršojot un atvieglojot informācijas apriti šajā jomā.  

 

                                                 
35Ziņojums ir pieejams SFC2007 un ES fondu tīmekļa vietnē http://www.esfondi.lv/page.php?id=913  
36Ziņojums ir pieejams SFC2007 un ES fondu tīmekļa vietnē http://www.esfondi.lv/page.php?id=913  

http://www.esfondi.lv/page.php?id=913
http://www.esfondi.lv/page.php?id=913
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2012.gadā DP ietvaros veiktās PPĪV 

364. DP ietvaros 2012.gadā veiktas 326 pārbaudes37 299 projektu īstenošanas vietās jeb 

16,7% projektos no kopējā DP projektu skaita. Pārbaudīto projektu izmaksu ES fondu 

daļa ir 46,2 milj. eiro, savukārt kopējā pārbaudēs atklāto pārkāpumu finansiāla ietekme 

ir 845,4 tūkst. eiro jeb 1,8% no kopējas pārbaudīto projektu izmaksu ES fondu daļas. 

Pārbaudes veiktas izveidojot projektu izlasi, ņemto vērā projektu risku novērtējumu. 

365. Pēc PPĪV rezultātiem var secināt, ka arī 2012.gadā saglabājusies līdzīga tendence kā 

iepriekšējos gados, proti, lielākā daļa jeb 48,8% pārbaudēs rezultāts ir pozitīvs, 37,4% 

ar iebildumiem, bet 13,8% negatīvs. 

Ilustrācija 24. DP ietvaros 2012.gadā veikto pārbaužu projektu īstenošanas vietās rezultāti  

 

366. Pēc pārkāpumu veida pamatā konstatētas neatbilstības, kuras saistītas ar dažādiem 

līguma pārkāpumiem (pārkāpumi ES fondu aktivitātes ieviešanas normu neievērošanā, 

līguma vai vienošanās par projekta īstenošanu neievērošana, LR normatīvo aktu 

pārkāpumi par grāmatvedības kārtošanu, komandējuma aprēķiniem, kas noteikti MK 

noteikumos par aktivitātes ieviešanu u.c), kā arī pārkāpumi kuri klasificēti, kā aizdomas 

par krāpšanu vai organizēto noziedzību (papildu informācija par DP ietvaros 

konstatētajām neatbilstībām un atgūtajiem maksājumiem skat. sadaļā ,,Atmaksāts vai 

atkārtoti izmantots atbalsts’’). 

367. VI veic pastāvīgu informācijas analīzi par veiktajām pārbaudēm projektu īstenošanas 

vietās, izskatot informāciju un uzraugot trūkumu novēršanas gaitu, izmantojot VIS 

ievadītos datus, kā arī sniedzot ikmēneša apliecinājumu sertifikācijas iestādē atbilstoši 

izstrādātajai iekšējai kārtībai38 un MK not. Nr.41939 (par vadošās iestādes veiktajām 

VIS datu kvalitātes pārbaudēm sīkāk skat. sadaļā ,,ES fondu vadības un informācijas 

sistēma’’). 

2.7.5. Maksājumu pieprasījumu pārbaudes 

368. DP ietvaros tiek pārbaudīti visi iesniegtie maksājumu pieprasījumi, tādejādi, kā jau 

minēts iepriekšējās sadaļās, maksājumu pieprasījumu pārbaudes ļauj savlaicīgi konstatēt 

neatbilstoši veiktos izdevumus un neveikt par tiem maksājumu finansējuma 

saņēmējiem. 

                                                 
37 Iekļauta informācija par visās TP aktivitātēs (arī 1 un 3 DP) veiktajām PPĪV, jo nav iespējams pilnīgi precīzi 

nodalīt katras DP īpatsvaru. 
38 Vadošās iestādes 2012.gada 29.jūnija iekšējā kārtība Nr.4.1. ,,Kārtība, kādā Eiropas Savienības fondu vadošā 

iestāde sagatavo 2007.-2013.gada plānošanas perioda Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 

vadības un kontroles sistēmas atbilstības apliecinājumu Sertifikācijas iestādei” 
39 MK 2007.gada 26.jūnija noteikumi Nr. 419 ,,Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas 

fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu’’ 

122; 37.4%

45; 13.8%

159; 48.8%
Ar iebildumiem

Negatīvs

Pozitīvs
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369. 2012.gadā veiktajās pārbaudēs DP ietvaros pārbaudīti 709 projektos40 iesniegtie 1109 

maksājumu pieprasījumi par kopējo ES fondu daļas summu 180,9 milj. eiro. No 

minētajiem maksājumu pieprasījumiem neatbilstības konstatētas 389 gadījumos 4,3 

milj. eiro apmērā jeb 2,4%. 

Ilustrācija 25. 2012.gadā veiktajās maksājumu pieprasījumu pārbaudēs konstatēto neatbilstību īpatsvars, 

milj.eiro 

 

370. Salīdzinot ar informāciju par 2011.gadu secināms, ka ir pieaugusi gan kopējā 

maksājumu pieprasījumos pārbaudītā summa (no 116,0 milj. eiro 2011.gadā līdz 180,9 

milj. eiro 2012.gadā), gan arī konstatēto neatbilstību summa maksājumu apjomā (no 

0,2% 2011.gadā, līdz 2,4% 2012.gadā).  

371. Izvērtējot informāciju par maksājumu pieprasījumu pārbaudēs konstatētajiem 

pārkāpumiem ar finansiālo ietekmi, var secināt, ka visbiežāk ir konstatēti publiskā 

iepirkuma pārkāpumi. Otrs biežāk konstatētais pārkāpums ir aktivitāšu ieviešanas 

noteikumiem neatbilstošu izdevumu iekļaušana maksājumu pieprasījumos, kā izdevumu 

veikšana atsevišķās pozīcijās neievērojot aktivitāšu noteikumos iekļauto no projekta 

kopējām izmaksām procentuāli noteiktos limitus (papildus informācija par DP ietvaros 

konstatētajām neatbilstībām un atgūtajiem maksājumiem skat. sadaļā ,,Atmaksāts vai 

atkāroti izmantots atbalsts’’). 

372. Lielākā daļa atklāto trūkumu ar finansiālo ietekmi tiek konstatēti, veicot maksājumu 

pieprasījumu pārbaudi pirms maksājuma veikšanas un tiek ieturēti no kārtējā vai 

nākamā maksājuma, tādejādi novēršot nepieciešamību uzsākt procedūru par neatbilstoši 

veikto izmaksu atgūšanu. 

2.7.6. Iepirkumu pārbaudes 

373. Ar 2012. gada 2. janvāri ir stājušies spēkā grozījumi MK noteikumos Nr. 419 , saskaņā 

ar kuriem sākot ar 2012. gadu iepirkumu pārbaudes izlases veidā veic arī AI/SI. Līdz ar 

to 2012. gadā veikto iepirkumu pārbaužu apjoms ir ievērojami pieaudzis. Kopā 2012. 

gadā ir veiktas 1259 iepirkumu pārbaudes, no tiem 190 pārbaudes veica IUB un 1069 

pārbaudes veica AI/SI. Tādejādi 2012. gada veikto pārbaužu skaits salīdzinot ar līdz 

31.12.2011. veikto ir gandrīz trīskāršojies. Analīze par IUB un AI/SI veiktajām 

pārbaudēm tiks sniegta atsevišķi. Informācija par biežāk sastopamajām kļūdām ES 

fondu projektu iepirkumos un normatīvo aktu skaidrojumi IUB mājas lapā tiek regulāri 

aktualizēti. 

                                                 
40 Iekļauta informācija par visās TP aktivitātēs (arī 1 un 3 DP) veiktajām maksājumu pieprasījumu pārbaudēm, jo 

nav iespējams pilnīgi precīzi nodalīt katras DP īpatsvaru. 

http://www.iub.gov.lv/node/183
http://www.iub.gov.lv/node/183
http://www.iub.gov.lv/node/98
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374. Saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību IUB 2012.gadā turpināja veikt ES fondu 

projektu iepirkuma dokumentācijas un iepirkuma procedūras norises izlases veida 

pārbaudes, vienlaikus ņemot vērā arī atbildīgo un sadarbības iestāžu izteiktos lūgumus 

par konkrētu iepirkumu iekļaušanu IUB pirmspārbaužu plānā. 2012.gadā IUB ir veicis 

128 iepirkuma procedūru pārbaudes un sniedzis 237 atzinumus, no kuriem 117 atzinumi 

ir ar iebildumiem un 120 – pozitīvi atzinumi. Kā būtiskākās problēmas darba 

organizācijā var minēt šādas: 

- Atbildīgo un sadarbības iestāžu saskaņotie un IUB iesniegtie finansējumu saņēmēju 

sagatavotie iepirkuma plāni atsevišķos gadījumos sniedza informāciju tikai par jau 

veiktajiem iepirkumiem, nevis plānotajiem iepirkumiem; 

- Atbildīgo un sadarbības iestāžu saskaņotie un IUB iesniegtie finansējumu saņēmēju 

sagatavotie iepirkuma plāni atsevišķos gadījumos neattiecās uz IUB kompetenci 

atbilstoši MK noteikumu Nr.419 31.punkta regulējumam. 

375. Iepirkuma dokumentācijā un procedūras norisē tika konstatētas šādas būtiskākās 

konstatētās neatbilstības: 

- pārāk augstu un komplicētu kvalifikācijas prasību izvirzīšana (piemēram, pārāk liels 

pieredzes pārbaudei pieprasīto objektu daudzums; prasība uzrādīt pārāk specifiskus 

objektus u.tml.); 

- PIL regulējumam neatbilstošu prasību izvirzīšana (piemēram, nepilnīgi noteikti PIL 

39.pantā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi vai arī noteikti papildu 

izslēgšanas nosacījumi, kādus neparedz PIL 39.pants; specifiska satura atsauksmju 

pieprasīšana u.tml.); 

- PIL regulējuma, kas stājās spēkā ar 2012.gada 1.augustu, nosacījumu neievērošana 

(piemēram, iepirkuma dokumentācijā, t.sk. līgumprojektā, nav noteikta līguma 

izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņas kārtība atbilstoši PIL 

68.pantam, nav pietiekami detalizēti atrunāta līguma grozījumu veikšanas kārtība, kā 

to paredz PIL 67.1pants u.tml.); 

- Nepietiekami dokumentēta iepirkuma procedūras norises gaita, līdz ar to nav 

iespējams viennozīmīgi izvērtēt pieņemtā lēmuma par iepirkuma rezultātiem 

atbilstību. 

376. 2012.gadā IUB atbilstoši MK noteikumu Nr.419 36.1.apakšpunkta regulējumam ir 

veicis pārbaudes par 8 ES fondu atbildīgo iestāžu un sadarbības iestāžu veiktajām 

pirmspārbaudēm, izvērtējot 9 iepirkumu dokumentāciju. IUB konstatējas šādas 

būtiskākās neatbilstības atbildīgo un sadarbības iestāžu veiktajās pirmspārbaudēs: 

- ietverti PIL neatbilstoši izslēgšanas nosacījumi (piemēram, nav ietvertas norādes 

attiecībā uz izslēgšanas nosacījumu noilguma termiņiem u.tml.); 

- izvirzītas neatbilstošas vai neprecīzas prasības attiecībā uz pretendenta pieredzi 

(piemēram, no nolikuma regulējuma izriet, ka pretendents nevar apliecināt pieredzi, 

kas ir gūta tekošajā gadā, proti, 2012.gadā u.tml.); 

- ietvertas norādes attiecībā uz konkrētu ražotāju precēm un prasīta atbilstība 

konkrētiem standartiem; 

- sniegti MK noteikumiem Nr.419 neatbilstoši atzinuma veidi (piemēram, atzinuma ar 

iebildumiem vietā faktiski bija sniedzams negatīvs atzinums). 

377. 2012.gadā IUB ir vadījis 4 darba grupas sanāksmes par iepirkumu pirmspārbaužu 

veikšanu, konstatēto problēmu risināšanu un pirmspārbaužu metodikas aktualizēšanu 

(AI/SI pirmspārbaužu veikšana ir jauna funkcija no 2012.gada). Līdz ar to 2012.gadā 

IUB ir ne tikai konsultējis minētās iestādes pirmspārbaužu veikšanā, bet arī izstrādājis 

un būtiski precizējis Metodiku par iepirkumu pirmspārbaužu veikšanu AI/SI. 
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378. Zemāk ilustrācijā informācija par 2012.gadā IUB veiktajām iepirkuma pirmspārbaudēm 

dalījumā pa fondiem un atzinumu veidiem (pozitīvie atzinumi norādīti ieskaitot veiktās 

pēcpārbaudes). 2012.gada ietvaros DP aktivitātēs IUB veica 52 pārbaudes, kuru ietvaros 

pozitīvo atzinumu īpatsvars ir 51,9% un atzinumu ar iebildumiem īpatsvars ir 48,1%, 

savukārt negatīvi atzinumi netika sniegti. 

Ilustrācija 26. DP ietvaros 2012.gadā IUB veiktajās iepirkumu pārbaudēs sniegtie atzinumi 

 

379. Tomēr, neapšaubāmi pirmspārbaužu veikšanai ir daudz priekšrocību, piemēram, 

savlaicīgi tiek konstatētas neatbilstības iepirkuma dokumentācijā un norisē, un līdz ar to 

mazinās sūdzību saņemšanas un izdevumu neattiecināšanas risks. Zemāk ilustrācijā 

informācija par 2012.gadā AI/SI veiktajām iepirkuma pirmspārbaudēm dalījumā pa 

fondiem un atzinumu veidiem 2012.gada ietvaros DP aktivitātēs AI/SI sniegto pozitīvo 

atzinumu īpatsvars ir 79,5% un atzinumu ar iebildumiem īpatsvars ir 16,5%, savukārt 

negatīvo atzinumu - 4%. 

Ilustrācija 27. DP ietvaros 2012.gadā AI/SI veiktajās iepirkumu pārbaudēs sniegtie atzinumi 

 

380. AI/SI veiktajās iepirkumu pārbaudēs visbiežāk tiek konstatēti pārkāpumi saistībā ar  

nepamatotu prasību izvirzīšanu pretendentiem, iepirkumu nolikumu neatbilstība PIL 
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prasībām, nekvalitatīvi izstrādātas tehniskās specifikācijas, Pārkāpumi piedāvājumu 

vērtēšanas procesā. 

381. Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) - www.eis.gov.lv lietotāju skaits 2012. gadā ir 

sasniedzis 333 pircēju organizācijas, kas ir par 18,5% vairāk nekā 2011. gadā (t.sk. - 

199 valsts iestādes un uzņēmumi; 118 pašvaldību iestādes un uzņēmumi un 16 

neatkarīgas iestādes un pašpārvaldes organizācijas). Kopējais apgrozījums EIS 2012. 

gadā ir sasniedzis 30 milj. eiro pieaugums salīdzinot ar 2011. gadu ir 57,9%. 

382. Sistēmas uzturētāju veiktais EIS efektivitātes novērtējums pierāda, ka tiešie ieguvumi 

no EIS izmantošanas (cenu starpība starp cenām EIS un vairumtirdzniecības cenām 

ārpus EIS) ar ticamības līmeni 95% un kļūdu intervālu +/- 10% ļauj valsts un 

pašvaldības iestādēm vidēji ekonomēt ap 20% budžeta līdzekļu, kas 2012.gadā veido 

5,2 milj. eiro. Savukārt, 2012.gada netiešais līdzekļu ietaupījums – administratīvo 

resursu ekonomija, nerīkojot atsevišķus iepirkumus, kas pārsniedz PIL noteikto 3 000 

latu slieksni – ir 0,6 milj. eiro. Aprēķinos izmantoti CSP dati par vidējo algu 

sabiedriskajā sektorā 2012.gadā (724 eiro mēnesī), kā arī EK dati par viena iepirkuma 

organizēšanai nepieciešamo ieguldījumu cilvēkdienās.  

383. 2012.gadā kopā saņemtas 274 sūdzības par veiktajiem iepirkumiem ES fondu projektos, 

kas ir par 9,6% vairāk nekā 2011.gadā.  

384. 92 jeb 33,6% sūdzību bijušas pamatotas. Savukārt ievērojams skaits sūdzību – 76 jeb 

27,7% bija atsauktas. Pastāv iespēja, ka šādu sūdzību iesniegšanas iemesls var būt 

projekta īstenošanas speciāla aizkavēšana. 2012. gadā citi sūdzību izskatīšanas rezultāti 

(1 gadījums, kad bija uzdots veikt grozījumus iepirkumu procedūras dokumentācijā, 1 

gadījumā pieņemts starplēmums, 1 gadījumā pasūtītājs noslēdzis līgumu). 

Ilustrācija 28. 2012.gadā saņemtās sūdzības un to izskatīšanas rezultāti 

 

Tabula 9. 2012.gadā saņemtās sūdzības un to izskatīšanas rezultāti 

Sūdzības izskatīšanas rezultāts 

Pozitīvs (sūdzība 

pamatota) 

Negatīvs (sūdzībai nav 

pamata) 

Sūdzības izskatīšana 

pārtraukta 
Sūdzības rezultāts 

2012. 

gadā 

% pieaugums 

salīdzinājumā 

ar 2011.gadu 

2012. 

gadā 

% pieaugums 

salīdzinājumā 

ar 2011.gadu 

2012. 

gadā 

% pieaugums 

salīdzinājumā 

ar 2011.gadu  

 

 

82 -17  

 

pēc sūdzības izskatīšanas 

atļauts slēgt iepirkuma 

līgumu 

92; 34%

94; 34%10; 4%

76; 28% Pozitīvs (sūdzība pamatota)

Negatīvs (sūdzībai nav pamata)

Sūdzības izskatīšana pārtraukta

Sudzība ir atsaukta
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Sūdzības izskatīšanas rezultāts 

Pozitīvs (sūdzība 

pamatota) 

Negatīvs (sūdzībai nav 

pamata) 

Sūdzības izskatīšana 

pārtraukta 
Sūdzības rezultāts 

2012. 

gadā 

% pieaugums 

salīdzinājumā 

ar 2011.gadu 

2012. 

gadā 

% pieaugums 

salīdzinājumā 

ar 2011.gadu 

2012. 

gadā 

% pieaugums 

salīdzinājumā 

ar 2011.gadu  

82 -36  

 

 

 

pēc sūdzības izskatīšanas ir 

aizliegts slēgt iepirkuma 

līgumu 

 

 

12 50  

 

pēc sūdzības izskatīšanas 

atstāts spēkā iepirkumu 

komisijas lēmums par 

procedūras pārtraukšanu 

9 350  

 

 

 

pēc sūdzības izskatīšanas 

atcelts iepirkuma komisijas 

lēmums par procedūras 

pārtraukšanu 

    10 -23 izbeigta iesnieguma 

lietvedība 

91  94  10  Kopā 

385. Ņemot vērā, ka problēmas publisko iepirkumu jomā ir viena no galvenajām problēmām 

kas sarežģī un kavē projektu ieviešanu 2012. gadā tika izstrādāti priekšlikumi pasākumu 

plānam, kas ietver svarīgākos PIL interpretācijas jautājumus un nākamos risināmos 

likuma grozījumu līmeņa jautājumus. Galvenie akcenti šajā plānā ir uz:  

- pārsūdzības sistēmas pilnveidošanu, lai novērstu iespēju ļaunā ticībā izmantot pārsūdzības 

līdzekļus negodprātīgu un konkurenci traucējošu darbību veikšanai; 

- likuma vienveidīgu piemērošanu, nodrošinot paredzamību un vienotu izpratni par 

svarīgākajiem jautājumiem, kas nepieciešams it īpaši sarežģītos projektos. 

386. Risināmie jautājumi ir apkopoti zemāk esošajā tabulā: 

Tabula 10. Risināmie jautājumi 

Risināmie 

jautājumi 
Problēma Risinājums 

Pārsūdzības 

sistēmas 

pilnveidošana  

 

Šobrīd negodprātīgiem konkurentiem 

ir iespēja ļaunā ticībā izmantot 

Publisko iepirkumu likumā (PIL) 

paredzētos pārsūdzības līdzekļus, jo 

atbilstoši PIL 83.panta piektajai daļai 

sūdzības iesniegšana Iepirkumu 

uzraudzības birojā (IUB) aptur 

iepirkuma procesu, aizliedzot slēgt 

iepirkuma līgumu ar uzvarētāju. Tā kā 

sākotnēji noteikto termiņu - 1 mēnesis 

- sūdzības izskatīšanai IUB objektīvu 

apstākļu dēļ var pagarināt (PIL 

84.panta pirmā daļa), tad pašreizējā 

kārtība pieļauj ar pārsūdzību faktiski 

apturēt procesu vismaz uz vairākiem 

Analizējot citu valstu praksi, secināms, 

ka gandrīz visās ES dalībvalstīs 

iepirkumu uzraudzības institūcija 

vienīgi vērtē nepieciešamību aizliegt 

slēgt iepirkuma līgumu ar uzvarētāju 

(piemēram, Igaunijas Publisko 

iepirkumu likuma 123.pants), tādējādi 

objektīvi izvērtējot lietas apstākļus, 

visu ieinteresēto pušu interešu 

iespējamo aizskārumu, kā arī neradot 

automātisku neuzticību pasūtītājam. 

Tāpat ierasta prakse ir samērīgas valsts 

nodevas vai depozīta iemaksa pie 

sūdzības iesniegšanas (piemēram, 

Čehijā – 1% no iepirkuma līgumcenas 
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Risināmie 

jautājumi 
Problēma Risinājums 

mēnešiem, kas daudzos gadījumos 

nozīmē sadārdzināšanos un 

neskaidrību, kā arī negatīvu publicitāti 

uzvarētājam. 

ar noteiktu minimālo un maksimālo 

slieksni). 

 

Rīcība gadījumos, 

kad pasūtītājam ir 

pamatotas bažas par 

to, vai uzvarētājs, 

kas formāli atbilst 

konkursa prasībām, 

labticīgi pildīs 

uzņemtās 

līgumsaistības 

PIL šobrīd neparedz mehānismu, kas 

ļautu no iepirkuma izslēgt negodīgus 

komersantus, kas iepriekš tiesības 

slēgt iepirkuma līgumu ieguvuši, 

maldinot pasūtītāju par savām spējām 

savlaicīgi un kvalitatīvi izpildīt 

līgumu, kā rezultātā līgums nav ticis 

pildīts vai pasūtītājs bijis spiests 

vienpusēji no tā atkāpties. Piemēram, 

lai komersanta iesniegtais 

piedāvājums konkursā šķistu 

„izdevīgāks”, tiek norādīta nepamatoti 

samazināta preces vai pakalpojuma 

cena vai komersants sniedz nepatiesu 

informāciju par savām faktiskajām un 

profesionālajām iespējām pildīt 

līgumu, kā rezultātā uzvarētājs pēc 

neilga laika no līguma noslēgšanas 

paziņo, ka ir spējīgs pildīt 

līgumsaistības tikai, ja tiek palielināta 

atlīdzība. Iepirkuma procedūras 

ietvaros pasūtītājam ne vienmēr ir 

iespējams pārliecināties par iesniegtā 

piedāvājuma pamatotību, kā rezultātā 

tiek noslēgti līgumi, kurus pretendents 

vai kandidāts pēc tam nav spējīgs 

izpildīt. 

Šādi gadījumi neveicina 

godīgu konkurenci, kā arī apgrūtina 

ātru un efektīvu iepirkuma procedūras 

norisi.  

 

1)IUB vadlīnijas, kas palīdzētu 

balansētu konkursa nolikumu izstrādi, 

kur pietiekami aizsargātas pasūtītāja 

intereses pret negodprātīgu rīcību (it 

īpaši ņemot vērā citu valstu pieredzi un 

praksi), tas ir, maksimāli ierobežotu 

iespēju un interesi pieteikt dalību 

konkursā negodprātīgiem 

komersantiem; 

2)Papildināt PIL ar tiesisko 

regulējumu, kas analoģisks 

Aizsardzības un drošības jomas 

iepirkumu likuma 44.panta pirmās 

daļas 3.punktā ietvertajam 

regulējumam, paredzot, ka pretendentu 

vai kandidātu var izslēgt no turpmākas 

dalības iepirkuma procedūrā, ja 

kandidāts vai pretendents, izpildot 

iepriekš noslēgtu iepirkuma līgumu, 

nav izpildījis iepriekš noslēgtu 

iepirkuma līgumu, un pasūtītājs, kas ir 

bijis attiecīgā līguma puse, piegādātāja 

pieļauto iepirkuma līguma pārkāpumu 

dēļ saskaņā ar noslēgtā iepirkuma 

līguma noteikumiem ir vienpusēji 

atkāpies no līguma. Vienlaikus 

samērīguma nodrošināšanas nolūkos 

PIL nosakāmi šāda ierobežojuma 

piemērošanas nosacījumi un termiņš; 

3) tiek veikts informatīvs 

darbs ar nozaru ministriju starpniecību, 

aicinot pasūtītājus izvērtēt 

nepieciešamību nolikumos prasīt 

garantijas par saistību izpildi. Šai 

aspektā svarīgi, lai tiktu sasniegts 

mērķis, vienlaikus neradot nesamērīgu 

slogu komersantiem, kā arī nodrošinātu 

vienotu pieeju un izpratni par garantiju 

mērķi, formu, saturu. 

 

Centralizēto 

iepirkumu 

paplašināšana uz 

citām kategorijām 

Virknē pietiekami standartizētu 

iepirkumu valsts kopumā būtiski 

pārmaksā, ņemot vērā, ka konkrēto 

pakalpojumu pērk katra iestāde 

atsevišķi un tādējādi nav iespēja 

ietaupīt līdzekļus uz apjoma atlaižu 

rēķina. Piemēri - telekomunikāciju un 

interneta pakalpojumi002E 

 

MK 2010.gada 28.decembra noteikumi 

Nr.1241 "Centralizēto elektronisko 

iepirkumu noteikumi" paplašināmi - ar 

attiecīgām korekcijām noteikumos - ka 

centralizēti iepērkami arī citi 

standartizēti pakalpojumi, kas varētu 

veicināt būtisku valsts budžeta līdzekļu 

ekonomiju, izmantojot apjoma atlaižu 

iespējas. Šai kontekstā vērtējams arī, 

vai atsevišķos objektīvi pamatotos 

gadījumos, ievērojot konkurences un 

valsts atbalstu regulējošās normas, 

paredzami izņēmumi, veicinot mazo un 

vidējo uzņēmumu iespēju piedalīties 
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Risināmie 

jautājumi 
Problēma Risinājums 

iepirkumos. 

IUB vadlīniju 

lomas stiprināšana 

darba grupa uzskata, ka, ņemot vērā 

IUB lomu likumā ietverto principu - 

valsts līdzekļu efektīva izlietošana un 

godīga konkurence - prasību 

sabalansēšanā, ir pamatoti piešķirt 

IUB vadlīnijām lielāku lomu likuma 

vienveidīgā interpretācijā. Šobrīd, it 

īpaši stratēģisko projektu, prakse 

liecina, ka ir būtiskas atšķirības 

dažādu pasūtītāju interpretācijā 

svarīgos jautājumos, piemēram, vai 

konkrētās prasības ir pamatotas un 

objektīvas. 

Būtu sekmējama IUB vadlīniju loma, it 

īpaši nozaru ministrijām veicot 

informatīvu darbu ar to pārziņā 

esošajiem pasūtītājiem. 

 

VID un UR 

publiski pieejamo 

datubāžu pienācīga 

aktualizācija 

 

Ņemot vērā, ka Saeimā Ministru 

prezidenta iesniegtie darba grupas 

izstrādātie priekšlikumi grozījumiem 

Publisko iepirkumu likumā paredz 

vienas pieturas aģentūras principa 

ieviešanu arī attiecībā uz VID un UR 

rīcībā esošo informāciju par nodokļu 

parāda vai maksātnespējas esību, ir 

svarīgi, ka minētās datubāzes ir 

aktuālas, lai nodrošinātu informācijas 

patiesumu un minēto datubāzu mērķa 

sasniegšanu. 

Nepieciešams novērst iemeslus, kādēļ 

VID un UR datubāzes atsevišķos 

gadījumos nav aktuālas (piemēram, 

VID šo datubāzi šobrīd aktualizē 

vienīgi divreiz mēnesī). 

 

 

 

2.7.7. Sertificēto izdevumu revīzija 

387. DP ietvaros 2012.gadā RI veica vienu sertificēto izdevumu regulāro revīziju. Revīzijas 

rezultātā tika pārbaudīti izdevumi 21,66% apmērā no kopējiem 2011.gada II pusgadā 

deklarētajiem izdevumiem (skatīt tabulu 11).  

388. Atbilstoši Komisijas Regulas (EK) Nr.1828/200641 16.panta 2.punkta prasībām revīzijas 

ietvaros tika gūta pietiekama pārliecība, ka DP ietvaros laika posmā no 01.07.2011. līdz 

31.12.2011. sertificētie izdevumi kopumā ir attiecināmi finansēšanai no ERAF saskaņā ar 

ES un LR normatīvajiem aktiem. Konstatētās kļūdas sertificēto izdevumu periodā no 

01.07.2011. – 31.12.2011. nepārsniedz būtiskuma līmeni. 

Tabula 11. DP ietvaros veikto sertificēto izdevumu regulārās revīzijas rezultāti 2012.gadā 

                                                 
41 Komisijas 08.12.2006. Regula (EK) 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. 
42 klasificēti kā „citi neatbilstoši veiktie izdevumi”, jo tika konstatēti ārpus izlases 

Revīzijas 

veids 
Fonds 

Atsa

uce 

(KI

K 

num

urs) 

Programm

a 

Sertificēto 

izdevumu 

revīzijas 

veikšanas 

periods 

Sertificētie 

izdevumu 

periods 

Deklarācijā 

iekļautie 

sertificētie 

izdevumi 

(eiro) 

Pārbaudītā sertificēto 

izdevumu summa 
Neatbilstoši 

veiktie 

izdevumi 

(eiro) 

Citi 

neatbilstoš

i veiktie 

izdevumi42 

(eiro) (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Regulārā 
revīzija 

ERAF 

2007

LV1

61P

O00
1 

2.darbības 

programma 

„Uzņēmējd

arbība un 
inovācijas” 

06.02.2012.

-

15.06.2012. 

01.07.2011.

-

31.12.2011. 

82 931 889,55 17 961 907,72 21,66 1 500 000,00 
1 047 865,4

1 
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389. Ņemot vērā to, ka 2011.gadā sertificēto izdevumu regulārajās revīzijās tika konstatēti 

trūkumi atsevišķu ES fondu administrējošo institūciju deklarētajos maksājuma 

pieprasījumos, tika pieņemts lēmums veidot papildu izlasi, izlases kopu veidojot no 

konkrēto institūciju deklarētajiem maksājuma pieprasījumiem. Papildu revīzijas mērķis 

bija gūt pietiekamu pārliecību par to, vai RI viedoklis attiecībā uz atsevišķiem iekšējās 

kontroles sistēmas elementiem paliek nemainīgs un atbilstoši Komisijas Regulas (EK) 

Nr.1828/2006 16.panta 2.punkta prasībām EK deklarētie SEI apstiprinātie izdevumi ir 

attiecināmi finansēšanai no ERAF saskaņā ar ES un LR normatīvajiem aktiem. 

390. Atbilstoši Komisijas Regulas (EK) Nr.1828/20061 16.panta 2.punkta prasībām papildu 

revīzijas ietvaros tika gūta pietiekama pārliecība, ka DP ietvaros laika posmā no 

01.07.2011. līdz 31.12.2011. sertificētie izdevumi kopumā ir attiecināmi finansēšanai no 

ERAF saskaņā ar ES un LR normatīvajiem aktiem (skat. tabulu 11). 

Tabula 12. DP ietvaros veikto sertificēto izdevumu papildu revīzijas rezultāti 2012.gadā 

Fonds 

Atsauce 

(KIK 

numurs) 

Programm

a 

Sertificēto 

izdevumu 

revīzijas 

veikšanas periods 

01.01.11-31.12.2011. 

deklarācijā iekļautie 

sertificētie izdevumi 

Citi izdevumi par 

kuriem tika veiktas 

papildu revīzijas 

Neatbilstoši 

veiktie 

izdevumi  

(eiro) (eiro) (eiro) 

1 2 3 4 5 6 7 

ERAF 
2007LV161

PO001 

2.darbības 
programma 

„Uzņēmējd

arbība un 
inovācijas” 

16.07.2012.-
05.10.2012. 

82 931 889,55 859 606,59 4,24 

391. RI veica arī papildu revīziju iepriekš veikto regulāro revīziju izlasē iekļautajiem LIAA 

deklarētajiem avansa maksājumiem, kas sertificēti laika posmā no 2010.gada 1.janvāra 

līdz 2011.gada 31.decembrim. Papildu revīzijas mērķis bija gūt pietiekamu pārliecību 

atbilstoši Komisijas Regulas (EK) Nr.1828/2006 16.panta 2.punkta prasībām par to, vai 

par EK deklarētiem SEI apstiprinātiem izdevumiem, kas sākotnēji izmaksāti avansa 

veidā, ir veikta savlaicīga atskaitīšanās par faktisko avansa izlietojumu un avansā 

izmaksātie izdevumi ir attiecināmi finansēšanai no ERAF saskaņā ar ES un LR 

normatīvajiem aktiem. 

392. Atbilstoši Komisijas Regulas (EK) Nr.1828/2006 16.panta 2.punkta prasībām papildu 

revīzijas ietvaros tika gūta pietiekama pārliecība, ka DP ietvaros laika posmā no 

01.01.2010. līdz 31.12.2010. sertificētie un EK deklarētie avansa maksājumi 

3 513 371,30 eiro apmērā ir attiecināmi finansēšanai no ERAF saskaņā ar ES un LR 

normatīvajiem aktiem (skat. tabulu Nr.12). 

Tabula 13. DP ietvaros izmaksāto avansu papildu revīzijas rezultāti par EK 2010.gadā deklarētajiem avansiem 

2012.gadā 

Fonds 

Atsauce 

(KIK 

numurs) 

Programma 

01.01.2010-31.12.2010. 

deklarācijā iekļautie 

sertificētie izdevumi 

Pārbaudītei 

atlasītā 

sertificēto 

izdevumu 

summa 

Izdevumi par 

kuriem tika 

veiktas papildu 

revīzijas 

Neatbilstoši 

veiktie 

izdevumi 

(eiro) (eiro) (eiro) (eiro) 

1 2 3 4 5 6 7 

ERAF 
2007LV1
61PO001 

2.darbības 

programma 
„Uzņēmējdarbība 

un inovācijas” 

144 103 518,45 3 513 371,30 1 906 319,20 0,00 

393. Detalizēta informācija par sertificēto izdevumu revīziju ietvaros konstatēto kļūdu 

raksturu ir pieejama Gada kontroles ziņojumā, kuru RI iesniedz EK līdz katra gada 

31.decembrim atbilstoši Regulas Nr.1083/2006 62.panta 1.punkta d) apakšpunktā 
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noteiktajam. Gada kontroles ziņojums ir pieejams ES fondu tīmekļa vietnē 

http://www.esfondi.lv/page.php?id=854. 

2.7.8. Sertifikācijas iestādes veiktās pārbaudes pirms izdevumu deklarāciju 

apstiprināšanas  

394. Papildus iepriekš sniegtajai informācijai par vadības pārbaudēm un sertificēto izdevumu 

revīziju, šajā ziņojumā aplūkotas arī Valsts kases kā SEI veiktās pārbaudes pirms 

izdevumu deklarāciju apstiprināšanas. 

395. SEI pamatfunkcija saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr.1083/2006 (turpmāk- regula) 

61.pantu ir sagatavot un iesniegt EK apstiprinātas izdevumu deklarācijas un maksājumu 

pieteikumus, apliecinot, ka izdevumu deklarācijas ir pareizas un sagatavotas, izmantojot 

uzticamas grāmatvedības sistēmas datus, un to pamatā ir pārbaudāmi pamatojuma 

dokumenti, kā arī deklarētie izdevumi atbilst spēkā esošajiem Kopienas un LR tiesību 

aktiem un ir veikti saistībā ar darbībām, kas finansēšanai izraudzītas saskaņā ar 

programmai piemērojamiem kritērijiem un ievērojot Kopienas un LR tiesību aktus. 

396. Lai gūtu pārliecību par EK iesniegtajās izdevumu deklarācijās iekļauto izdevumu 

attiecināmību, Valsts kase atbilstoši ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības 

likumā un 09.11.2010. MK noteikumos Nr. 1041 „Kārtība, kādā paredzami valsts 

budžeta līdzekļi ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, 

kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība” 

noteiktajam veic izdevumu deklarācijās iekļauto maksājuma pieprasījumu pamatojošās 

dokumentācijas izlases veida pārbaudi AI/SI.  

397. Galvenie EK konstatējumi, ka arī 2012.gadā paveiktie pasākumi ES fondu vadības un 

kontroles sistēmas pilnveidošanai ir aprakstīti sadaļā „Izaicinājumi darbības 

programmas ieviešanā, ES fondu sistēmas pilnveidošana un vienkāršošana”. SEI ir 

pilnveidojusi pasākumus pārbaužu veikšanas uzlabošanai un iepriekš deklarēto 

izdevumu pārvērtēšanai, lai sniegtu EK pārliecību, ka sistēmas trūkumi neietekmē 

deklarēto izdevumu attiecināmību. Veicot deklarēto izdevumu pārbaudi, DP ietvaros 

tika konstatēti iespējamie neatbilstoši veiktie izdevumi, kas uz laiku tika ieturēti no 

izdevumu deklarācijas un vēlāk, pamatojoties uz SI sniegto informāciju, tika secināts, 

ka konstatējumam nav finansiālās ietekmes. Līdz 2012.gada marta beigām SEI bija 

īstenojusi lielāko daļu rīcības plānā noteikto uzlabojumu, ko pārbaudīja arī RI ieteikumu 

ieviešanas pēcuzraudzības audita laikā. EK izvērtēja RI pēcuzraudzības audita rezultātus 

un 2012.gada jūnijā un jūlijā43 EK atjaunoja maksājumu veikšanu.  

398. SEI 2012.gadā uzlaboja metodiku izdevumu deklarācijā iekļauto maksājumu 

pieprasījumu pārbaudei piemērojot šādu kārtību: 

1) Kalendārā gada sākumā tiek noteikts katras AI/SI pārliecības līmenis. Pārliecības 

līmeņa noteikšanai tiek izvērtētas procedūras (2012.gadā, nosakot pārliecības līmeni, 

tika izvērtētas procedūras plašākā apjomā, iekļaujot arī komercdarbības atbalsta 

nosacījumu, dubultā finansējuma neesamības un iepirkuma nosacījumu pārbaudi), 

pārbaužu un auditu ziņojumos norādītie trūkumi, SEI veikto maksājumu 

pieprasījumu pamatojošās dokumentācijas pārbaudes rezultāti u.c.. Pamatojoties uz 

katrai AI/SI noteikto pārliecības līmeni tiek noteikts SEI veicamo maksājumu 

pieprasījumu pamatojošās dokumentācijas (t.sk. dubultā finansējuma neesamības un 

iepirkuma pārbaudes) izlases veida pārbaužu biežums.  

                                                 
43 Reģionu politikas ģenerāldirektorāts jūnija beigās, bet Nodarbinātības, sociālo  lietu un iekļautības 

ģenerāldirektorāts jūlija sākumā 

http://www.esfondi.lv/page.php?id=854
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2) SEI maksājumu pieprasījumu izvēlē ir noteikusi vairākus kritērijus, paredzot, ka ir 

jāveic katras AI/SI administrējamās aktivitātes ietvaros veikto izdevumu pārbaude, 

nosakot, ka pārbaudei ir jāizvēlas lielākais maksājumu pieprasījums (ja iepriekš MP 

šī līguma ietvaros jau ir ticis baudīts, tad jāizvēlas MP ar nākamo lielāko izdevumu 

sumu), kā arī jānodrošina dažādu izdevumu kategoriju (darba algas, 

piegāžu/pakalpojumu līgumu ietvaros veiktie izdevumi u.c.) pārbaude. 2012.gadā 

SEI palielināja pārbaužu apjomu, iekļaujot pārbaudēs arī dubultā finansējuma 

neesamības un iepirkumu nosacījumu atbilstības pārbaudi.  

399. Papildus SEI sertifikācijas procesa nodrošināšanai katru mēnesi veic VIS pieejamās 

informācijas par PPĪV konstatēto un nenovērsto trūkumu analīzi, kā arī no RI 

saņemtajos ziņojumos (gan par darbību auditu, gan izveidotās vadības un kontroles 

sistēmas pārbaudēm) norādīto trūkumu analīzi, izvērtē iepriekš minētajos ziņojumos 

identificēto trūkumu ietekmi uz sertifikācijas procesu un izdevumu attiecināmību. 

Situācijās, kad SEI ir saņēmusi informāciju no VI, vai citām ES fondu vadībā 

iesaistītām institūcijām vai publiskā telpā ir izskanējusi informācija (prese, TV u.c.) ar 

dažāda veida pārkāpumiem projektos, tiek lūgti skaidrojumi no VI/SI/AI, analizēta 

pieejamā informācija un pieņemts lēmums par attiecīgo izdevumu neiekļaušanu EK 

iesniedzamajā izdevumu deklarācijā. Skaidrojumi par ietekmi uz deklarējamo izdevumu 

attiecināmību tiek pieprasīti SI/AI arī gadījumos, ja pārbaužu projektu īstenošanās vietā 

ir konstatēti un nenovērsti trūkumi un pārskata periodā attiecīgā projekta ietvaros ir 

apstiprināts maksājums, nepieciešamības gadījumā maksājums tiek ieturēts no EK 

iesniedzamās izdevumu deklarācijas. Gadījumos, kad ir saņemts RI ziņojums un 

iestādes, kurās konstatēti trūkumi (neatbilstoši veikti izdevumi) tiem nepiekrīt, SEI 

neatbilstoši veiktos izdevumus ietur no EK iesniedzamās izdevumu deklarācijas. 

400. Reizi mēnesī tiek izskatīta un izanalizēta VIS ievadītā informācija par konstatētajām un 

neslēgtajām neatbilstībām, to ietekmi uz izdevumu deklarācijā iekļauto izdevumu 

attiecināmību. Gadījumos, kad SEI rīcībā esošā informācija nav pietiekama trūkumu, to 

novēršanas procesa vai neatbilstību izanalizēšanai, tiek pieprasīta papildu informācija 

no AI/SI.  

401. 2012.gadā SEI DP ietvaros maksājuma pieprasījumu pamatojošo dokumentāciju 

pārbaudes ietvaros būtiskus trūkumus, kas ietekmētu  izdevumu deklarācija iekļauto 

izdevumu attiecināmību nekonstatēja, taču analizējot informāciju par jau deklarētajiem 

avansiem tika secināts, ka divu projektu ietvaros tie neatbilst EK regulas 

Nr.1083/200644 78(2).panta nosacījumiem, līdz ar to no izdevumu deklarācijas tika 

ieturētas deklarētā avansa maksājuma summas.  

Sertifikācijas iestādes 2012.gadā veikto pārbaužu apjoms un rezultāti: 

Tabula 14. SEI 2012.gadā DP ietvaros veikto pārbaužu apjoms un rezultāti 

Pārbaudīto 

maksājumu 

pieprasījumu skaits 

Pārbaudīto 

maksājumu 

pieprasījumu 

summa, lati 

Pārbaudīto 

maksājumu 

pieprasījumu 

summa, eiro* 

Pārbaudes rezultāts 

22** 9 803 363 13 948 929 Pozitīvs 

*summas eiro norādītas informatīvajiem nolūkiem, piemērojot Latvijas bankas noteikto fiksēto eiro 

konvertācijas kursu: 1 eiro =0,702804 lati 

** t.sk. tehniskās palīdzības projektu maksājuma pieprasījumi, kas aptver vairākus fondus un kuros iekļauti 

izdevumi par DP 

                                                 
44 PADOMES REGULA (EK) Nr. 1083/2006 (2006. gada 11. jūlijs), ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas 

Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999 
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402. Saņemtās informācijas analīzes rezultātā no 2012.gada decembrī EK iesniegtās DP izdevumu 

deklarācijas kopumā ir ieturēti izdevumi 13,1 milj. eiro apmērā.  

2.7.9. ES fondu vadības un kontroles sistēmas auditi 

403. 2012. gadā RI veica 16 sistēmu auditus, aptverot visas ES fondu vadībā iesaistītās 

institūcijas, tai skaitā, RI veica 4 horizontālos sistēmu auditus tādās jomās kā 

informāciju tehnoloģiju sistēmu efektivitāte un drošība, komercdarbības atbalsta 

kontroles sistēma, publiskā iepirkuma kontroles sistēma un finanšu instrumentu 

kontroles sistēma. Uz DP ir attiecināmi 14 vadības un kontroles sistēmas auditi. Sīkāka 

informācija par katru no auditiem, to galvenie konstatējumi un vadošās iestādes veiktā 

un plānotā rīcība trūkumu novēršanai un ieteikumu ieviešanai ir sniegta 5.pielikumā.  

404. Apkopojot visu veikto sistēmu auditu rezultātus, RI nonāca pie secinājuma, ka Latvijā 

izveidotā ES fondu vadības un kontroles sistēma darbojas, bet uzlabojumi ir 

nepieciešami.  

405. Sistēmu auditu un projektu revīziju rezultāti parāda, ka visvairāk kļūdu un pārkāpumus 

ES fondu projektu īstenotāji pieļauj iepirkumu jomā. ES fondu projektu ieviesēju 

noslēgtajos iepirkumu līgumos tiek veikti būtiski grozījumi (darbu apjomu 

palielinājumi/samazinājumi, izpildes termiņu pagarinājumi, avansu izsniegšanas, kas 

sākotnēji nebija paredzētas iepirkuma dokumentācijā, un izmaiņas norēķinu kārtībā 

u.c.), kas ietekmē/maina iepirkuma rezultātu, tādējādi radot nevienlīdzīgus apstākļus 

citiem iepirkuma pretendentiem. Tāpēc ļoti būtiski ir veicināt vienotu izpratni un 

stiprināt kontroles šajā jomā. 

406. RI savās pārbaudēs ir konstatējusi trūkumus arī attiecībā uz ES fondu projektu 

ieviesējiem izsniegto un EK deklarēto avansu uzraudzību. Ir konstatēti gadījumi, kad 

avansi netiek izmantoti ES fondu projektos un aktivitātēs paredzētajiem mērķiem, tas ir, 

avansi netiek savlaicīgi apgūti/dzēsti. RI saskata risku, ka nepienācīgi uzraudzīta 

izsniegto avansu apgūšana var radīt maldīgu priekšstatu attiecībā uz ES fondu 

finansējuma apguves rādītājiem, kā arī kavē finansējuma investēšanu paredzētajās 

aktivitātēs. 

407. Visas institūcijas tika vērtētas atbilstoši 7 EK izvirzītajām pamatprasībām, kuras sastāv 

no 24 vērtēšanas kritērijiem. Nosakot kopējo novērtējumu, RI piemēroja principu, ka 

institūcijas kopējais novērtējums nevar būt augstāks kā institūcijas zemākais 

kritērija/pamatprasības novērtējums. 

408. 2012.gadā stiprināta iekšējā audita loma ES fondu sistēmā. Sākot ar 2012.gadu aizvien 

vairāk iekšējā audita loma ES fondu sistēmā tiek izmantots kā preventīvs mehānisms, 

lai novērstu iespējamās nepilnības ES fondu vadības un kontroles sistēmā. Papildus FM 

iekšējā audita struktūrvienība veic horizontālos auditus ES fondu sistēmā, par kuru 

nepieciešamību katru gadu ierosinājumus tai iesniedz VI.  

409. FM IAD veica 4 auditus un 8 iestāžu veikto auditu ziņojumu izvērtējumus. Sīkāka 

informācija par katru no auditiem/izvērtējumiem, to galvenie konstatējumi un vadošās 

iestādes veiktā un plānotā rīcība trūkumu novēršanai un ieteikumu ieviešanai tabulā 

6.pielikumā.  

2.7.10. Eiropas Komisijas auditi 

410. Šajā sadaļā sniegta informācija par 2012.gadā veiktajiem EK auditiem, kā arī par 

konstatēto trūkumu novēršanas un izteikto rekomendāciju ieviešanas gaitu. 

file://filex/FVD/IEVIEŠANAS%20UZRAUDZĪBA/ZIŅOJUMI_MAKSĀJUMU%20PROGNOZES%20EK/DP%20īstenošanas%20gada%20ziņojumi/2012.gada%20ziņojumi/2DP_ERAF_GZ/1.versija_2DP_2012/Revīzijas_iestādes%23_pielikums._
file://filex/FVD/IEVIEŠANAS%20UZRAUDZĪBA/ZIŅOJUMI_MAKSĀJUMU%20PROGNOZES%20EK/DP%20īstenošanas%20gada%20ziņojumi/2012.gada%20ziņojumi/2DP_ERAF_GZ/1.versija_2DP_2012/Finanšu_ministrijas%23_pielikums._
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Tabula 15. EK veiktie/turpinātie auditi 2012.gadā 

Nr. 

p.k. 
Audits 

Audita 

mērķis 

Galvenie/ 

provizoriskie 

secinājumi/ 

ieteikumi 

Vadošās iestādes plānotā rīcība sistēmas 

pilnveidošanai 

4. Nr.2011/LV/REGI

O/J2/976/1 – EK 

audita misija par RI 

darba pārskatīšanu 

par finanšu 

instrumentiem 

attiecībā uz ERAF 

un Kohēzijas fondu 

Audita mērķis 

ir gūt pārliecību 

par sistēmu 

darbību 2007.-

2013.gadā, 

pārskatot 

revīzijas iestāžu 

darbu. Vispārējie 

mērķi: 

1)gūt pietiekamu 

pārliecību par RI 

darba atbilstību 

Padomes Regulā 

(EK) 

Nr.1083/2006 un 

īpaši tās 62.pantā 

izvirzītajām 

prasībām un 

2)attiecīgi 

izvērtēt, cik lielā 

mērā komisijas 

dienesti var 

paļauties uz RI 

darba rezultātiem, 

kas izklāstīti gada 

kontroles 

ziņojumos un 

gada atzinumos, 

kurus sniedz 

atbilstīgi Padomes 

Regulas (EK) 

Nr.1083/2006 

63.panta 1.punkta 

d) apakšpunkta i) 

un ii) punktam. 

EK konstatētās 

būtiskākās 

neatbilstības: 

1) apgrozāmā 

kapitāla un 

aizdevumu 

atmaksas brīvdienu 

finansēšanā; 

2) grūtībās 

nonākušu 

uzņēmumu 

finansēšanā; 

3) neatbilstība 

Komisijas Regulas 

(EK) Nr.1828/2006 

43.pantam - 

komisija nedrīkst 

kļūt par 

finansēšanas 

vadības instrumentu 

līdzfinansētāju, 

akcionāru; 

4) 

dubultfinansējumā, 

apvienojot dotācijas 

un aizdevumus; 

5) iepirkumos 

pasūtītāja 

finansētiem 

projektiem. 

Pēc EK audita ziņojuma projekta saņemšanas 

tika pieņemts MK 03.08.2012. protokollēmums 

par turpmāko rīcību šī audita rezultātā secināto 

trūkumu novēršanai, paredzot, ka VI nostāja 

šajā jautājumā papildus varētu tikt argumentēta 

tiekoties ar EK. Protokollēmums paredz, ka FM 

jāveic nepieciešamās darbības, lai aizstātu 

LHZB pamatkapitālā ieguldītos ERAF līdzekļus 

ar valsts budžeta līdzekļiem; VI jāizstrādā MK 

instrukcija grūtībās nonākušo uzņēmumu 

noteikšanai. 03.08.2012. VI nosūtījusi atbildi RI 

ar argumentāciju par auditā konstatēto. RI 

savukārt sniegusi minēto informāciju EK. 

29.10.2012. VI amatpersonas tikās  ar EK, lai 

pārrunātu problēmjautājumus un trūkumu 

novēršanas iespējas. 2012.gada novembrī EK 

tika iesniegti papildus argumenti un trūkumu 

novēršanas pierādījumi EK, tajā skaitā noteiktu 

MK protokollēmuma uzdevumu izpildes 

apliecinājumi. Turpinās uzlabojumu veikšana, 

lai novērstu EK norādītos trūkumus finanšu 

vadības instrumentu aktivitātēs (MK 

05.03.2013. akceptēja pozīciju Nr.2 šajā 

jautājumā), 2013.gada martā plānots EK 

informēt par progresu un plānoto. 

5. Nr.2011/LV/REGI

O/J2/958/1 - EK 

DG REGIO audits 

par 2011.gada 

misiju 

"Nr.EU/S/1505/12 

"Revīzijas iestādes 

darbu pārbaude"" 

par RI darba 

pārbaudi attiecībā 

uz vadības un 

kontroles sistēmas 

auditu SM, 

VARAM un LIAA 

Auditu mērķis 

ir gūt pārliecību 

par sistēmu 

darbību 2007.-

2013.gadā, 

pārskatot 

revīzijas iestāžu 

darbu. Vispārējie 

mērķi: 

1)gūt pietiekamu 

pārliecību par RI 

darba atbilstību 

Padomes Regulā 

(EK) 

Nr.1083/2006 un 

īpaši tās 62.pantā 

izvirzītajām 

prasībām un 

2)attiecīgi 

Konstatētas 

atsevišķas 

nepilnības attiecībā 

uz finanšu 

korekciju veikšanas 

mehānismu, 

iepirkumu 

pirmspārbaudēm, 

projektu vērtēšanu, 

pārbaudēm, 

piedāvājumu 

iesniegšanas 

termiņa 

samazināšanu, 

trūkumiem 

līgumcenas 

noteikšanas 

pamatošanā, 

ierobežojošu atlases 

Saņemts apvienots audita ziņojums par EK 

misijām Nr.2011/LV/REGIO/J2/958/1, 

Nr.2011/LV/REGIO/J2/975/1, 

Nr.2011/LV/REGIO/J2/976/1. VI sniegusi 

papildus argumentāciju par atsevišķiem EK 

konstatējumiem: 

- ar 12.06.2012. MK noteikumos Nr.407 grozīti 

MK 10.08.2010. noteikumi Nr.740 "Kārtība, 

kādā ziņo par ES struktūrfondu un Kohēzijas 

fonda ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, 

pieņem lēmumu par piešķirtā finansējuma 

izlietojumu un atgūst neatbilstošis izdevumus", 

proti, ir stājies spēkā 6.prim pants, kas paredz 

rīcību, kad netiek piekritsts RI piedāvātajām 

finanšu korekcijām; 

- VI vadlīnijās 10.11. "Vadlīnijas ziņošanai par 

ES fondu ieviešanā konstatētajām neatbilstībām 

un neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu 2007.-

2013.gada plānošanas periodā" ir skaidrots, kā 
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izvērtēt, cik lielā 

mērā komisijas 

dienesti var 

paļauties uz RI 

darba rezultātiem, 

kas izklāstīti gada 

kontroles 

ziņojumos un 

gada atzinumos, 

kurus sniedz 

atbilstīgi 

Padomes Regulas 

(EK) 

Nr.1083/2006 

63.panta 1.punkta 

d) apakšpunkta i) 

un ii) punktam. 

 

kritēriju 

piemērošanu, 

projektu izvēles 

procesu. 

RI ziņo par konstatētajām neatbilstībām; 

- veikti grozījumi Publisko iepirkumu likumā ar 

21.06.2012. (stājās spēkā 01.08.2012.), 

paredzot, ka tiek skaidrāk noteikts, ka 

informatīvajā ziņojumā jābūt tādai pašai 

informācijaa detalizācijai kā līgumā; 

- VI ir aktualizējusi  vadlīnijas Nr.10.7. 

"Vadlīnijas par projekta attiecināmo izmaksu 

pamatojošajiem dokumentiem un to 

pārbaudēm", kurās uzsvērta nepieciešamība pēc 

tirgus izpētes; 

- VI ir stiprinājusi VKS, tajā skaitā iepirkumu 

pirmspārbaužu veikšanu - apstiprināta IUB 

metodika. 

6. Nr.2011/LV/REGI

O/J2/975/1 - EK 

DG REGIO audits 

par 2011.gada 

misiju 

"Nr.EU/S/1505/12 

"Revīzijas iestādes 

darba pārbaude"" 

par RI darba 

pārbaudi attiecībā 

uz 4 projektiem 

2009.-2010.gadā 

saistībā ar par 

publiskajiem 

iepirkumiem 

Konstatētas 

atsevišķas 

nepilnības attiecībā 

uz auditu pārbaudes 

lapām, papildus 

pakalpojumu iegādē 

neparedzētu 

apstākļu gadījumā, 

izdevumu 

atbilstības perioda 

ievērošanu, atlases 

kritēriju 

nesamērīgumu, 

trūkumiem 

iepirkuma 

dokumentācijā. 

7. Nr.2011/LV/REGI

O/J2/976/1 - EK 

DG REGIO audits 

par 2011.gada 

misiju 

"Nr.EU/S/1505/12 

"Revīzijas iestādes 

darba pārbaude"" 

par RI darba 

pārbaudi 

EK gala ziņojumā 

nav EK 

konstatējumi par šo 

auditu. 

Tā kā EK gala ziņojumā nav EK konstatējumi 

par šo auditu, papildus darbības nav 

nepieciešamas, tomēr sniegta atbilde kopējā 

gala audita ziņojuma komentēšanas ietvaros. 

8. Nr.2012/LV/REGI

O/J2/1093/1 - EK 

DG REGIO audits 

par 2012.gada 

misiju RI par tās 

gada kontroles 

ziņojuma 

sagatavošanu 

Vispārējais 

revīzijas mērķis ir 

pārliecināties par 

RI darbu 

sagatavojot gada 

kontroles 

ziņojumu 2007.-

2013.gada 

plānošanas 

periodam. 

Audita ziņojuma 

projekts neskar ES 

fondu jomas 

sistēmiskos 

jautājumus. 

Turpmākā VI rīcība nav nepieciešama. 

9. Nr. 

2012/LV/REGIO/J2

/1160/1 EK DG 

REGIO audits 

22.10.2012. — 

26.10.2012. par 

līdzekļu piedziņu  

Vispārējais 

revīzijas mērķis ir 

iegūt pamatotu 

pārliecību, ka 

izraudzītajā 

sertifikācijas 

iestādē ir veikti 

pietiekami 

pasākumi, lai: 

1)veiktu 

atgūstamo 

summu uzskaiti 

un atgūtu 

nepamatoti 

veiktus 

maksājumus 

saskaņā ar 

piemērojamiem 

noteikumiem 

2)nodrošinātu 

Sistēma darbojas 

labi, bet 

nepieciešami 

nenozīmīgi 

uzlabojumi. 

Minēto audita gala ziņojumu plānots saņemt 

2013.gadā. 
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atbilstību Regulas 

(EK) Nr. 

1083/2006 101. 

p. 

10. Nr. 

2012/LV/REGIO/J2

/1158/1 - EK DG 

REGIO  audits 

22.10.2012. — 

26.10.2012. 

maksājumu 

atjaunošanas rīcības 

plāna ieviešanas 

pārbaudei  

Pārliecināties par 

maksājumu 

atjaunošanas 

rīcības plāna 

ieviešanu VI. 

Audita ziņojuma 

projekts nav 

saņemts. 

Minēto audita gala ziņojumu plānots saņemt 

2013.gadā. 

 

2.7.11. Atmaksāts vai atkārtoti izmantots atbalsts 

411. Līdz 31.12.2012. DP ietvaros kopējā konstatēto neatbilstību summa ir 13,3 milj. eiro jeb 

2,6% no DP ietvaros iesniegtajiem maksājumu pieprasījumiem. Kopējā neatbilstību 

apjomā ir ieskaitīti neatbilstību gadījumi bez finansiālas ietekmes, kas veidojas, kad 

neatbilstība tiek atklāta pirms maksājumu veikšanas finansējuma saņēmējiem. Līdz ar to 

neatbilstoši veikto izdevumu summa, ir 6,9 milj. eiro jeb 1,3% no DP ietvaros 

iesniegtajiem maksājumu pieprasījumiem, tādējādi neatbilstoši veikto izdevumu apjoms 

pret izmaksāto finansējumu nesasniedz kritisko 2% būtiskuma līmeni, vienlaikus VI 

mērķis ir 1,5%. 

412. No kopējā DP ietvaros konstatētā neatbilstoši veikto izdevumu apjoma 65,6% ir 

2012.gadā konstatētie neatbilstoši veiktie izdevumi, attiecīgi neatbilstoši veikto izdevumu 

summa ir 8,7 milj. eiro (t.sk. 6,9 milj. eiro deklarētie un 1,8 milj. eiro nedeklarētie) jeb 

4,8% no 2012.gadā iesniegtajiem maksājumu pieprasījumiem (publiskā finansējuma). 

Vairāk nekā pusi no kopējā 2012.gadā konstatētā neatbilstoši veikto izdevumu apjoma 

(3,6 milj. eiro jeb 59,0%) veido konstatētas neatbilstības trijos aktivitātes „Augstas 

pievienotās vērtības investīcijas” projektos, kas kvalificētas kā aizdomas par krāpšanu vai 

organizēto noziedzību. Ņemot vērā tiesībsargājošo institūciju sniegto informāciju, viena 

no minētajām neatbilstību lietām ir anulēta, vēl viena ir slēgta un neatbilstoši veiktie 

izdevumi ir atgūti, savukārt trešā lieta ir izskatīšanas procesā. Ņemot vērā, ka iespējamās 

krāpniecības gadījumi ir sarežģīti un grūti pierādāmi, kā arī  prasa papildus specifiskas 

informācijas apkopošanu un tiesībsargājošo institūciju iesaisti, kā rezultātā lietas 

izskatīšanas process ir ļoti komplicēts un laikietilpīgs. 

413. Ņemot vērā, ka 2012.gadā pieaudzis konstatēto neatbilstību apjoms pret kopējo pieprasīto 

finansējumu un vairākās DP aktivitātēs pārsniedz 2%, VI ir vērsusi uzmanību un 

aicinājusi AI un SI vēl vairāk veikt preventīvus un korektīvus kontroles pasākumus 

trūkumu novēršanai. Aktivitātēs, kurās lielākais neatbilstību apjoms konstatēs iepirkumu 

normu pārkāpumu dēļ, visiem projektiem VI ir aicinājusi veikt iepirkumu 

pirmspārbaudes. 

414. 2012.gadā līdzīgi kā iepriekšējos gados plānošanas periodā vienu no lielākajiem 

neatbilstību apjomiem DP ietvaros veido neatbilstības, kuras saistītas ar dažādiem līguma 

pārkāpumiem (pārkāpumi ES fondu aktivitātes ieviešanas normu neievērošanā, līguma 

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

grāmatvedības kārtošanu, komandējuma aprēķiniem, kas noteikti MK noteikumos par 

aktivitātes ieviešanu u.c.) par kopējo summu 4,55 milj. eiro apmērā jeb 36,9,2% no 

kopējā konstatēto neatbilstību apjoma. Pamatā neatbilstības konstatētas komersantu 
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īstenotajos projektos 11,95 milj. eiro jeb 96,5%. Informācija par neatbilstību dalījumu pa 

veidiem atspoguļota ilustrācijā zemāk. Ņemot vērā, ka joprojām problēmas iepirkumu 

jomā ir būtiskākais faktors, kas aizkavē projektu ieviešanu un palielina neatbilstoši veikto 

izdevumu summu, ir identificētas būtiskākas problēmas un iespējamie risinājumi 

(detalizēta informācija sadaļās 2.7.6. Iepirkumu pārbaudes un 2.7.9. ES fondu vadības un 

kontroles sistēmas auditi) 

Ilustrācija 29. DP ietvaros konstatētās neatbilstības 2012.gadā dalījumā pa to veidiem, ES fondu finansējums, 

(projektu skaits). 

 

415. 2012.gadā no 422 gadījumiem 14 gadījumos par konstatētajām neatbilstībām bija 

nepieciešams un tika ziņots Eiropas Krāpšanas un apkarošanas birojam (OLAF) par 

kopējo summu 3,4 milj. eiro. No kopējās OLAF ziņoto gadījumu summas 3,3 milj. eiro ir 

deklarēti un 0,1 milj. eiro nav deklarēti, bet ir daļa no konstatēto neatbilstību kopējās 

vērtības. Tas nozīmē, ka atsevišķos gadījumos neatbilstība projektā ir konstatēta pirms 

maksājumu veikšanas finansējuma saņēmējam, līdz ar to nerodas neatbilstoši veikti 

izdevumi, bet tā kā neatbilstības veids ir bijis „Aizdomas par krāpšanu vai organizēto 

noziedzību”, informācija par šiem gadījumiem tika nosūtīta OLAF. 

416. Analizējot 2012.gadā konstatētās neatbilstības dalījumā pa to atklāšanas veidiem, 

secināms, ka 92% gadījumu neatbilstību konstatēja veicot maksājumu pieprasījuma 

pārbaudi. Nelielā skaitā gadījumu neatbilstības tika konstatētas PPĪV 3%, kā arī RI 

sertificēto izdevumu izlases pārbaudēs 1%. Detālāks neatbilstību dalījums pa atklāšanas 

metodēm redzams ilustrācijā zemāk. 



    

99 

Gada ziņojums_2DP_VI_lv_05.03.2013.; Ziņojums Eiropas Komisijai par Eiropas Savienības struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda darbības programmu īstenošanu, 2012.gads  

Ilustrācija 30. DP ietvaros 2012.gadā konstatētās neatbilstību skaits dalījumā pa atklāšanas metodēm 

 

417. Kā redzams ilustrācijā zemāk, analizējot konstatēto neatbilstību finansiālo apjomu 

dalījumā pa neatbilstību atklāšanas veidiem, vislielākais neatbilstību īpatsvars konstatēts 

kā „Maksājumu pieprasījumu pārbaude” (4,3 milj. eiro jeb 49,3% no kopējās 

neatbilstību ES fondu daļas). Tāpat liels apjoms neatbilstību konstatēts kā „Cits veids” 

(3,5 milj. eiro jeb 40,4% no kopējās neatbilstību ES fondu daļas). piemēram, par 

neatbilstību uzzināts no masu medijos iekļautās publikācijas, anonīmi sniegtas 

informācijas, cita audita vai revīzijas ietvaros u.c.  

Ilustrācija 31. DP ietvaros 2012.gadā konstatēto neatbilstību finansiālais apjoms dalījumā pa neatbilstību 

atklāšanas veidiem, ES fondu finansējums, % no kopējā neatbilstību apjoma 

 

418. 2012.gadā salīdzinājumā ar 2011.gadu vērojams atgūto maksājumu procentuālais 

samazinājums attiecībā pret neatbilstību kopējo apjomu. Tas galvenokārt skaidrojams ar 

finansiāli apjomīgu neatbilstību par aizdomām par krāpšanu gadījumu, kura izskatīšanā 

ir iesaistītas arī citas institūcijas, kā rezultātā maksājums vēl nav atgūts un lieta ir 

procesā. Kopumā 2012.gada DP ietvaros atgūti 2,9 milj. eiro jeb 32,7% no neatbilstību 

summas. 

419. Attiecībā uz 2012.gadā atgūtajiem maksājumiem iestādes ir apliecinājušas, ka projektu 

ietvaros atbrīvotie līdzekļi nav izlietoti vēlreiz darbībai vai darbībām, kas ir bijušas 
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korekcijas priekšmets atbilstoši Regulas Nr. 1083/2006 98.panta 3.punkta 

nosacījumiem. Minētais finansējums galvenokārt ticis izmantots aktivitāšu nākamo 

kārtu projektu īstenošanai, vai arī ticis pārdalīts citu atbildīgo iestāžu pārziņā esošo 

aktivitāšu nākamo kārtu īstenošanai. 

3.Prioritāšu īstenošana  

420. Šajā sadaļā ir aplūkots finanšu un fiziskais progress prioritāšu līmenī, sniedzot arī 

informāciju par atsevišķiem pasākumiem, aktivitātēm vai apakšaktivitātēm, ja tajās tika 

novērots būtisks progress vai otrādi, konstatētas problēmas, kas būtiski kavēja ES fondu 

apguvi. Detalizēta informācija par finanšu progresu sniegta ziņojuma 1. un 2. 

pielikumā, savukārt par DP un DPP noteiktajiem uzraudzības rādītājiem – 4.pielikumā. 

Informācija par 2.4.prioritātes „Tehniskā Programmas vadības un atbalsta funkciju 

nodrošināšana” īstenošanu sniegta ziņojuma 4.sadaļā „Tehniskā palīdzība”. 

421. Ņemot vērā, ka līdz līdz 2012.gadā beigām tika apstiprināti visi projektu iesniegumu 

vērtēšanas kritēriju komplekti visām DPP noteiktajām aktivitātēm un apakšaktivitātēm, 

sadaļā „Informācija par darbības programmas fizisko un finanšu progresu” netiek 

sniegts detalizēts apraksts par kritēriju un MK noteikumu apstiprināšanas gaitu, 

uzmanību pievēršot sasniegtajam progresam projektu apstiprināšanā un līgumu 

noslēgšanā, maksājumiem finansējuma saņēmējiem un pirmajiem sasniegtajiem 

fiziskajiem rādītājiem. 

422. Kopumā DP ieviešana ir apmierinoša, līdz 2012.gada beigām ir noslēgti līgumi 91,9% 

apmērā no pieejamā ES fondu finansējuma, kas ir par 11,6% vairāk nekā bija noslēgts 

līdz 2011.gada 31.decembrim. 2012.gada nogalē veikts lielākais īpatsvars no gada laikā 

veikto maksājumu apjoma, salīdzinot ar 2011.gada beigām progress veikto maksājumu 

finansējuma saņēmējiem ziņā ir 10,3%. 

423. 2012.gadā turpinājās vairāku zinātnes un inovāciju atbalsta pasākumu īstenošana un to 

aktivitāšu īstenošana, kas vērstas uz tehnoloģiju pārneses un izgudrojumu 

komercializācijas veicināšanu ar mērķi nodrošināt pētniecības un uzņēmējdarbības 

sektoru sadarbību jaunu, konkurētspējīgu un tirgū pieprasītu produktu un tehnoloģiju 

vai pakalpojumu izstrādei. Joprojām būtiska loma ekonomikas atveseļošanā ir finanšu 

pieejamībai, kas realizēta ES fondu finanšu instrumentu ietvaros. 

424. Lai arī 2012.gada ceturtajā ceturksnī prioritātē „Uzņēmējdarbības veicināšana” 

vērojams apstiprināto projektu un noslēgto līgumu apjoma regress, kopumā pārskata 

gada ietvaros salīdzinājumā ar 2011.gadu sasniegts apguves rādītāju progress attiecīgi 

apstiprināto projektu apjomā par 0,6% un noslēgto līgumu apjomā par 0,5%. Regress 

2012.gada noslēgumā skaidrojams ar to, ka aktivitātē „Atbalsts ieguldījumiem mikro, 

maziem un vidējiem komersantiem īpaši atbalstāmajās teritorijās (ĪAT)” turpinājās 

līgumu laušana, kā arī veikti pabeigto projektu finansēšanas plānu grozījumi, samazinot 

sākotnēji plānotās projekta izmaksas galvenokārt apakšaktivitātē „Ārējo stirgu 

apgūšana – ārējais mārketings” (papildu informāciju skat. sadaļā 3.3.Prioritātes 

„Uzņēmējdarbības veicināšana” ieviešana). 

425. Līdzīgi kā iepriekšējā pārskata periodā, arī 2012.gadā, salīdzinot ar 2011.gadu, lielākais 

progress vērojams 2.1.prioritātē „Zinātne un inovācijas”, kur līdz 2012.gada beigām 

apstiprināti projekti 93,9% apmērā (progress gada laikā 7,4%) un noslēgti līgumi 93,0% 

no DP ERAF finansējuma (progress gada laikā 18,8%). 

file://filex/FVD/IEVIEŠANAS%20UZRAUDZĪBA/ZIŅOJUMI_MAKSĀJUMU%20PROGNOZES%20EK/DP%20īstenošanas%20gada%20ziņojumi/2012.gada%20ziņojumi/2DP_ERAF_GZ/1.versija_2DP_2012/Uzņēmējdarbības_ve%23_3.3.Prioritātes_
file://filex/FVD/IEVIEŠANAS%20UZRAUDZĪBA/ZIŅOJUMI_MAKSĀJUMU%20PROGNOZES%20EK/DP%20īstenošanas%20gada%20ziņojumi/2012.gada%20ziņojumi/2DP_ERAF_GZ/1.versija_2DP_2012/Uzņēmējdarbības_ve%23_3.3.Prioritātes_
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Ilustrācija 32. DP prioritāšu ietvaros līdz 31.12.2012. apstiprināto projektu,  noslēgto līgumu un veikto 

maksājumu finansējuma saņēmējiem (ieskaitot avansus) ES fondu finansējums milj.eiro (t.sk. virssaistības), % 

pret prioritātēm pieejamo finansējumu; progress 2012.gadā %. 

 

3.1. Prioritātes „Zinātne un inovācijas” ieviešana 

426. Prioritāte vērsta uz valsts zinātnes un pētniecības potenciāla nostiprināšanu, 

starptautiskās konkurētspējas palielināšanu, kā arī zināšanu pārneses un to 

komercializācijas veicināšanu. Šie mērķi sasniedzami, investējot zinātnes un 

pētniecības centru aprīkojumā, pētniecības veicināšanā, izveidojot zināšanu pārneses 

infrastruktūru un atbalsta mehānismus. 

427. Prioritātes ,,Zinātne un inovācijas’’ ietvaros līdz 2012.gada beigām apstiprināti projekti 

un noslēgti līgumi par 420,6 milj. eiro (93,0%), kā arī veikti maksājumi finansējuma 

saņēmējiem (t.sk. avansi) 187,8 milj. eiro (40,3%) apmērā no ES fondu finansējuma. 

428. Skaitliskā informācija par prioritātes „Zinātne un inovācijas” ietvaros noteikto 

uzraudzības rādītāju sasniegšanas progresu tabulā zemāk. Analīzi un prognozes skatīt 

Ziņojuma sadaļas 2.1.2. Informācija par finanšu un fizisko progresu apakšsadaļā 

„Informācija par fizisko progresu, projektu skaitu, tai skaitā pabeigtajiem 

projektiem”. 

11,5 (50,1%);+14,4%
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Kopā: 502,4 (111%)

Kopā: 85,5 (111,1%)
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Tabula 16. Prioritātes „Zinātne un inovācijas” ietvaros DP noteiktie uzraudzības rādītāju sasniegšanas 

progress (AI dati) 

2.1.prioritātes "Zinātne un inovācijas" iznākuma rādītāji 

R
ā

d
īt

ā
ja

 

n
o

sa
u

k
u

m
s 

M
ēr

v
ie

n
īb

a
 

S
ā

k
o

tn
ēj

ā
 

v
ēr

tī
b

a
 

G
a

la
 v

ēr
tī

b
a

 

sa
sk

a
ņ

ā
 a

r 
D

P
 

S
a

sn
ie

g
ts

 l
īd

z 

3
1

.1
2
.2

0
1

2
. 

Iz
p

il
d

e 
u

z 

3
1

.1
2
.2

0
1

2
. 

p
re

t 

p
lā

n
o

ša
n

a
s 

p
er

io
d

ā
 

sa
sn

ie
d

za
m

o
 

v
ēr

tī
b

u
 

Prognoze 

2
0

1
3
 

2
0

1
4
 

2
0

1
5
 

Atbalstīto pētniecības 

projektu skaits 

Skaits 0 200 122 61.0% 122 122 188 

Projektu skaits, kas ietver 

sadarbību starp 

komersantiem un 

zinātniskajām institūcijām 

Skaits 0 50 46 92% 46 46 50 

2.1.prioritātes "Zinātne un inovācijas" rezultāta rādītāji 

Pieteikto starptautisko 

patentu skaits (gadā) 

Skaits 11 43 24 55.8% 93.00 97.00 97.00 

Starptautiski atzītu 

publikāciju (tajā skaitā 

SCI) skaita pieaugums 

(publikācijas gadā) 

Skaits 350 800 289 36.1% 289 812 835 

Radīto P&A darbavietu 

skaits  

Skaits 0 50 - - - - - 

429. Lai arī prioritātes ieviešana nav veikusies kā plānots, tomēr progress 2012.gadā 

salīdzinājumā ar 2011.gadu ir vērtējams kā pozitīvs, jo apstiprināti projekti un noslēgti 

līgumi par 14,4%, kā arī veikti maksājumi par 18,8% vairāk. Informācija par progresu 

pasākumu līmenī atspoguļota ilustrācijā zemāk. 

430. Kopumā 2012.gadā prioritātes ieviešana uzskatāma par veiksmīgu, tomēr analizējot 

situāciju aktivitāšu līmenī, progress nav vērtējams viennozīmīgi. IZM administrēto 

aktivitāšu (2.1.1 pasākums „Zinātne”, īpaši apakšaktivitāte "Zinātnes infrastruktūras 

attīstība" ) apguves temps vērtējams kā lēns, pie kā lielākoties vainojamas sarežģītas un 

laikietilpīgas iepirkumu procedūras, turpretī EM administrēto inovāciju aktivitāšu 

izpilde ir tuvu plānotajam. Protams, kopumā progresu ietekmēja arī sarežģījumi 

atsevišķu aktivitāšu īstenošanā, kā piemēram, apakšaktivitātē „Kompetences centri”, 

taču konstatētie šķēršļi aktivitāšu ieviešanā jau uz 2013.gadā ir novērsti. 
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Ilustrācija 33. 2.1.prioritātes ,, Zinātne un inovācijas’’ ietvaros apstiprināto projektu, noslēgto līgumu un 

finansējuma saņēmējiem veikto maksājumu (ieskaitot avansus) ES fondu finansējums kumulatīvi līdz 

31.12.2012. milj. eiro, % pret pieejamo finansējumu, % progress pret 2011.gadu 

 

Zinātne, pētniecība un attīstība 

431. 2.1.1.pasākuma „Zinātne, pētniecība un attīstība” mērķis ir stiprināt zinātnes un 

pētniecības potenciāla kapacitāti, sekmējot praktiskas ievirzes pētniecības projektu 

atbilstoši prioritārajiem virzieniem īstenošanu, modernizējot zinātniskās institūcijas, 

veidojot sabiedrības izpratni un interesi par pētniecību un inovācijām.  

432. Kopumā pasākumā „Zinātne, pētniecība un attīstība” izsludinātas projektu iesniegumu 

atlases 215,1 milj. eiro apmērā, kas sastāda 98,2% no ES fonda piešķīruma, un ir 

apstiprināti 162 projekti un noslēgti līgumi par 192,2 milj. eiro ES fondu finansējuma, 

kas ir 87,7% no pasākuma ietvaros paredzētā finansējuma. 2012.gadā divi projekti ir 

pabeigti; par viena projekta īstenošanu vienošanās pārtraukta. 

433. Aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” ietvaros notiek 122 praktiskas ievirzes 

pētījumu projektu īstenošana par kopējo noslēgto līguma summu 47,8 milj. eiro ES 

fondu finansējuma. Projektu īstenošanas laikā pieaudzis starptautiski atzītu publikāciju 

skaits gadā – 289. Kā arī pieaudzis pieteikto starptautisko patentu skaits gadā – 24. Lai 

arī aktivitātē „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” 2012.gadā izmaksātais finansējums 

finansējuma saņēmējiem pārsniedz mērķi (2012.gada mērķis izpildīts par 110% jeb 

finansējuma saņēmējiem izmaksāti 16,9 milj. eiro), atsevišķos projektos paredzēto 

aktivitāšu īstenošana kavējās sekojošu iemeslu dēļ: 

 uzsākot projektu īstenošanu, aizkavējās pakalpojumu un piegāžu līgumu slēgšana, jo 

iepirkumu procedūru dokumentācijas (nolikums, tehniskā specifikācija) sagatavošana, 

iepirkumu veikšana, iespējams, netika plānota atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 

normām;  

 finansējuma saņēmēju projektā iesaistītā personāla un institūciju administratīvā 

personāla pieredzes un kapacitātes trūkums ES fondu īstenošanā un dokumentācijas 

nodrošināšanā – netiek iesniegta progresa dokumentācija pilnā apjomā atbilstoši 

izdevumus attaisnojošo dokumentu sarakstam. 

434. Aktivitātes „Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās” 

ietvaros atbalstīti 20 starptautiskās sadarbības projekti un ir sasniegts 2012.gada mērķis 
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maksājumiem finansējuma saņēmējiem. Taču atsevišķu projektu ietvaros novērojams, 

ka maksājumi finansējuma saņēmējiem netiek veikti atbilstoši plānotajam. Viens no 

iemesliem ir projektu raksturs – konferenču apmeklējumi, sadarbību starp 

zinātniskajām institūcijām veicinoši pasākumi, tajā skaitā vizītes pie potenciālajiem 

sadarbības partneriem, kā arī starptautiskās sadarbības projektu iesniegumu 

sagatavošana dalībai 7. Ietvara programmā, EUREKA un citās ES un starptautiskajās 

pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmās. Līdz ar to aktivitāšu īstenošana ir 

atkarīga no ārējiem faktoriem, kas nav ietekmējami, piemēram, konferenču 

apmeklējumi ir atkarīgi no starptautisku konferenču norišu laikiem. 

435. Apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projektu īstenošana norit ar 

kavēšanos, kā dēļ 2012.gada IZM mērķis maksājumiem finansējuma saņēmējiem 

sasniegts tikai par 54% jeb 18,1 milj. eiro. Ar novirzi no plānotā laika un finanšu 

apguves grafika norit apakšaktivitātes pirmās kārtas projektu īstenošana. Iemesls tam ir 

iepirkuma procesu uzsākšana un norise. Finansējuma saņēmēji saskaras ar grūtībām 

apjomīgas iepirkuma dokumentācijas sagatavošanā, vienlaicīgi izsludinātas vairākas 

iepirkumu procedūras par sarežģītas tehnikas iegādi, kur nepieciešams ilgāks laiks 

saņemto piedāvājumu vērtēšanā. Sagatavojot iepirkumu tehnisko specifikāciju, atklājas, 

ka iepriekš izstrādātie skiču projekti vairs nav aktuāli, līdz ar to ir nepieciešams tos 

aktualizēt, kas aizkavē būvniecības iepirkumu izsludināšanu. Dažas iepirkuma 

procedūras ir beigušās bez rezultātiem, kā rezultātā nākas iepirkumus izsludināt no 

jauna. To pašu var minēt par zinātniskā aprīkojuma tehnisko specifikāciju izstrādi, tiek 

secināts, ka ražotāji vairs nepiedāvā attiecīgas iekārtas, kādas ir norādītas projektu 

iesniegumos. Arī apakšaktivitātes otrās kārtas ietvaros projektu īstenošana uzsākta ar 

nobīdēm no plānotā investīciju grafika problēmu iepirkumu procedūru veikšanā dēļ. 

Apakšaktivitātes otrās kārtas finansējuma saņēmēji (komersanti) 2012.gada pirmajā 

pusgadā pēc līguma vai vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas atteicās no 

paredzēto avansu saņemšanas, kas tika skaidrots ar neizdevīgiem avansa saņemšanas 

nosacījumiem. 

436. Lai mazinātu augstāk minēto aktivitāšu ieviešanu kavējošo apstākļu ietekmi, VIAA ir 

gan organizējusi individuālas konsultācijas finansējuma saņēmējiem, gan seminārus, 

t.sk. sadarbībā ar IUB, veikusi iepirkumu pirmspārbaudes, kā arī izstrādājusi 

informatīvu materiālu, apkopojot un analizējot ES fondu īstenošanā pieļautās kļūdas, 

kas rada neatbilstības, kā arī sniedzot norādījumus to novēršanai. Par to ir informēti visi 

finansējuma saņēmēji, un šis materiāls ir publicēts VIAA tīmekļa vietnē. 

437. Apakšaktivitātes „Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras un informācijas sistēmu 

uzlabošana zinātniskajai darbībai” projekta „Vienota nacionālas nozīmes Latvijas 

akadēmiskā pamattīkla zinātniskās darbības nodrošināšanai izveide” īstenošana 

aizkavējusies dēļ iepirkuma par piekļuves iegādi specializētajām datu bāzēm, kas tika 

veikts 2012.gada pirmajā ceturksnī. Iepirkums tika pārtraukts, jo projekta vadības 

grupas sanāksmē tika pieņemts lēmums par citu risinājumu datu centru izveidei, kā 

rezultātā radās nepieciešamība ar koplietošanas datu centra izveidi saistīto tehnisko 

dokumentu, tajā skaitā iepirkuma tehniskās specifikācijas, pārstrāde. Minētie 

dokumenti apstiprināti 2012.gada septembrī.  

Inovācijas 

438. Pasākuma „Inovācijas” ietvaros līdz 2012.gada beigām noslēgti 266 līgumi par projektu 

īstenošanu, finansējuma saņēmējiem kopumā izmaksāti 105,0 milj. eiro jeb 45,0% no 

pieejamā publiskā finansējuma, tai skaitā 25,8 milj. eiro izmaksāti 2012.gadā. 

Vissliktākais ieviešanas progress novērojams apakšaktivitātes „Kompetences centri” 
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ietvaros, kur līdz gada beigām finansējuma saņēmējiem izmaksāti tikai 5,2% no noteiktā 

apjoma 2012.gadā, kas skaidrojams, ar aktivitātes ilglaicīgo apturēšanu līdz 2012.gada 

9.oktobrim, kad tika apstiprināti grozījumi MK noteikumos par apakšaktivitātes 

„Kompetences centri” ieviešanu, kuros skaidri definēti aktivitātes ieviešanas nosacījumi 

un mazināts neatbilstību risks projektu īstenošanas fāzē.  

439. Savukārt vislabāk ieviešana noritējusi apakšaktivitātē 

„Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde – atbalsts 

jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā”, 

kurā mērķis maksājumiem finansējuma saņēmējiem 

līdz 2012.gada beigām ir sasniegts par 49,1%, 

neskatoties uz to, ka apakšaktivitātes projektos veikti 

finansēšanas plānu grozījumi, un atsevišķi projekti 

tikuši pārtraukti.  

440. Lai uzlabotu ES fondu investīciju izlietojumu un 

sniegtu lielāku ieguldījumu Latvijas ekonomikai, 2012.gada decembrī tika uzsākta 

apakšaktivitāte „MVK Jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības programma”. 

Apakšaktivtāte tika uzsāktas gadu vēlāk, nekā sākotnēji plānots, ņemot vērā SI 

kapacitātes trūkumu 2012.gada pirmajos ceturkšņos, kad noritēja darbs pie tādu 

aktivitāšu ietvaros iesniegto projektu izvērtēšanas kā „Augstas pievienotās vērtības 

investīcijas” un „Klasteru programma”, kuru ietvaros tika iesniegts neplānoti liels 

projektu skaits un bija nepieciešams izvērtēt to biznesa plānus. 

441. Pasākuma ietvaros finansiāli lielākā ir aktivitāte „Augstas pievienotās vērtības 

investīcijas”. Attiecīgi šai aktivitātei ir būtiska ietekme uz sasniegto progresu visas 

prioritātes līmenī. Aktivitātes 1.kārtas ietvaros pašlaik ir pabeigti 7 projekti, kur kā 

vienu no veiksmīgajiem piemēriem var minēt AS „Latvijas Finieris”, kas realizēja 

projektu uzstādot inovatīvu finieru žāvēšanas un šķirošanas līniju45 tādējādi kļūstot par 

efektīvāko augstas kvalitātes bērza saplākšņa ražotni pasaulē (ar jaudu 160 000m3 

gadā). Projekta rezultātā ir palielinājusies uzņēmuma konkurētspēja pasaules tirgos, 

paralēli radot darba vietas, kurās tiek veidota augsta pievienotā vērtība. Kā vēl vienu 

veiksmes stāstu aktivitātes ietvaros var minēt SIA „Malmar Sheet Metal” īstenoto 

projektu „Autotransporta detaļu un piederumu ražotnes izveide”46, kura ietvaros tika 

izveidota jauna ražotne – augstas tehnoloģijas pulverkrāsošanas cehs un piegādātas 

nepieciešamās iekārtas. Uzņēmumā veic kravas mašīnu un autobusu detaļu ražošanu, 

                                                 
45 Projekts „Finieru žāvēšanas procesu optimizācija”. Finansējuma saņēmējs – Latvijas Finieris; Projekta ilgums 

– 1 gads un 9 mēneši; Kopējās izmaksas – 6,4 milj eiro; ERAF daļa – 2,1 milj. eiro. 
46 Projekts „Autotransporta detaļu un piederumu ražotnes izveide”. Finansējuma saņēmējs – Malmar Sheet 

Metal; Projekta ilgums – 2 gadi un 4 mēneši; Kopējās izmaksas – 6,3 milj eiro; ERAF daļa – 2,6 milj. eiro. 
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tādējādi nodrošinot uzņēmuma apgrozījuma, peļņas un eksporta līmeņa pieaugumu. 

 

442. Aktivitātes „Augstas pievienotās vērtības investīcijas” ietvaros līdz 2012.gada trešā 

ceturkšņa beigām maksājumi finansējuma saņēmējiem bija veikti tikai par pusi no 

plānotā apjoma, taču pēdējā ceturkšņa laikā izmaksāta lielākā daļa finansējuma, 

tādējādi uz gada beigām izpildot mērķi par 90,8%. 

443. Uzraudzības rādītāju neapmierinošais progress skaidrojams ar to, ka daudzu projektu 

īstenošana pasākuma ietvaros vēl nav noslēgusies, līdz ar to rādītāju progress būs 

vērojams pēc projektu pabeigšanas. Tomēr ir atsevišķi rādītāji, kuru sasniegšana ir 

vērtējama kā laba, piemēram, aktivitātē „Augstas pievienotās vērtības investīcijas” 

pabeigti septiņi augstas pievienotās vērtības projekti (70,0% no plānošanas periodā 

sasniedzamās vērtības), komercdarbības attīstībai piesaistīts privātais finansējums 29,3 

milj. eiro apmērā (58,7% no plānošanas periodā sasniedzamās vērtības). Aktivitātes 

„Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde” ietvaros kopumā 160 komersanti veiksmīgi 

īstenojuši projektus, kuru ietvaros ieviesti jauni produkti vai tehnoloģijas (38,1% no 

plānošanas periodā sasniedzamās vērtības). Ņemot vērā, ka kopējā rādītāja vērtība 

veidojas no četrās apakšaktivitātēs īstenotu projektu summas, un apakšaktivitāte „MVK 

Jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības programma” tika uzsākta 2012.gada beigās, 

iespējams, ka rādītājs tiks izpildīts līdz plānošanas perioda beigām. 

444. Biežāk sastopamās problēmas sekmīgā un efektīvā aktivitāšu īstenošanā inovāciju jomā 

ir: 

 Nekvalitatīvi sagatavoti projektu iesniegumi, kas neatbilst aktivitātē definētajiem 

projektu iesniegumu atlases kritērijiem, kā rezultātā daudzi projekti netiek 

apstiprināti; 

 Finansējuma saņēmējam ir nodokļu parāds VID, kas SI kavē maksājumu veikšanu – 

šādos gadījumos SI nosaka divu – trīs mēnešu termiņu nodokļu nomaksai. Ja šajā 

periodā netiek novērsta atkāpe, tad FS atbalstu vairs nevar saņemt (tiek samazinātas 

attiecīgas projekta izmaksas, izbeigti līgumi), tādējādi finansējums netiek nepamatoti 

ilgstoši rezervēts; 

 Projektu ietvaros iegādāts materiāls vai piegādāta iekārta, izmantojot trešo 

uzņēmumu kā starpnieku/piegādātāju/komplektētāju, kas nav ražotājs, radot būtisku 

iegādājamā materiāla vai pamatlīdzekļa sadārdzinājumu, ko veido piegādātāja vai 

pakalpojuma sniedzēja uzcenojums. Parasti minētajā shēmā piegādātāji kā 

starpniekus izmanto Latvijā, Lietuvā vai Igaunijā reģistrētus uzņēmumus, vai 

projektā norādīti piegādātāji, kas nekad nav nodarbojušies ar iekārtu piegādi, vai  par 

iekārtu piegādi iepirkumā uzvarējušas juridiskās personas, kuras nav iespējams 

identificēt publiskajos resursos; 
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 FS nav skaidri normatīvo aktu un līguma par projekta īstenošanu nosacījumi, kā 

rezultātā maksājuma pieprasījumos tiek iekļautas neattiecināmas izmaksas (piemēram, 

skaidrās naudas darījumi),  kā arī ir FS, kuri neņem vērā jau iepriekš pieļautās kļūdas, 

un turpmākajos projektos attiecināmas izmaksas ir jāsamazina to pašu iemeslu dēļ. Par 

biežāk pieļautajām kļūdām SI sniedz skaidrojumus attiecīgo aktivitāšu ieviešanas 

semināros un publicē par to informāciju tīmekļa vietnē www.liaa.gov.lv;  

 Tiek konstatētas būtiskas pārmaiņas projektu pēcuzraudzības periodā, kas ir pamats 

finanšu korekciju piemērošanai; 

 Publisko iepirkumu regulējošo normatīvo aktu pārkāpumi – būtiski iepirkuma līgumu 

grozījumi, kā rezultātā pastāv finanšu korekcijas piemērošanas risks. 

3.2.Prioritātes „Finanšu pieejamība” ieviešana 

445. 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. 

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

atsevišķi uzrauga finansējuma nonākšanu līdz faktiskajiem labuma guvējiem – 

komersantiem. 

447. Kopumā prioritātes „Finanšu pieejamība” ieviešanā netiek sasniegti vēlamie finanšu 

rādītāji. Līdz 2012.gada beigām komersantiem ir veiktas investīcijas, faktiski izsniegti 

aizdevumi un sniegtas garantijas 80,8 milj. eiro jeb 48% apmērā no prioritātei pieejamā 

ES fondu finansējuma. Līdz pārskata perioda beigām netika sasniegts ieviesējinstitūciju 

noteiktais mērķis veiktajām investīcijām, faktiski izsniegtiem aizdevumiem un 

sniegtām garantijām (73,6% no plānotā līdz 2012.gada beigām un 38,9% no plānotā 

līdz plānošanas beigām). Līdz ar to VI sadarbībā ar EM, ņemot vērā jauno instrumentu 

sarežģīto mehānismu, kā arī privātā kapitāla tirgus nepietiekošu gatavību un izmaiņas 

finanšu tirgus nepilnībās, strādā pie priekšlikumiem risinājumam finanšu instrumentu 

ieviešanas uzlabošanai, kas sniegtu labāku efektu tautsaimniecības attīstībai un segtu 

tirgus nepilnības. 

448. Skaitliskā informācija par prioritātes „Finanšu pieejamība” ietvaros noteikto 

uzraudzības rādītāju sasniegšanas progresu tabulā zemāk. Analīzi un prognozes skatīt 

Ziņojuma sadaļas 2.1.2. Informācija par finanšu un fizisko progresu apakšsadaļā 

„Informācija par fizisko progresu, projektu skaitu, tai skaitā pabeigtajiem 

projektiem”. 
 

Tabula 17. Prioritātes „Finanšu pieejamība” ietvaros DP noteiktie uzraudzības rādītāju sasniegšanas progress 

(AI dati) 

2.2.prioritātes "Finanšu pieejamība" iznākuma rādītāji 

R
ā

d
īt

ā
ja

 

n
o

sa
u

k
u

m
s 

M
ēr

v
ie

n
īb

a
 

S
ā

k
o

tn
ēj

ā
 

v
ēr

tī
b

a
 

G
a

la
 v

ēr
tī

b
a

 

sa
sk

a
ņ

ā
 a

r 

D
P

 

S
a

sn
ie

g
ts

 l
īd

z 

3
1

.1
2
.2

0
1

2
. 

Iz
p

il
d

e 
u

z 

3
1

.1
2
.2

0
1

2
. 

p
re

t 

p
lā

n
o

ša
n

a
s 

p
er

io
d

ā
 

sa
sn

ie
d

za
m

o
 

v
ēr

tī
b

u
 Prognoze 

2
0

1
3
 

2
0

1
4
 

2
0

1
5
 

Riska kapitāla 

finansējumu saņēmušo 

MVK skaits 

Skaits 0 65 8 12.3% 15 30 44 

http://www.liaa.gov.lv/


    

108 

Gada ziņojums_2DP_VI_lv_05.03.2013.; Ziņojums Eiropas Komisijai par Eiropas Savienības struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda darbības programmu īstenošanu, 2012.gads  

2.2.prioritātes "Finanšu pieejamība" rezultāta rādītāji 

Apgrozījuma pieaugums 

atbalstītajos uzņēmumos 

divus gadus pēc 

investīcijas/aizdevuma 

saņemšanas – 20% 

% 0 20 0 0.0% - - 20

% 

Sēklas stadijas 

investīciju skaits, kas 

tiek finansētas tālākās 

attīstības stadijās 

Skaits 0 45 3 6.7% 6 10 10 

449. Sīkāka informācija par finanšu instrumentu ieviešanas progresu ir sniegta dalījumā pa 

finanšu instrumentiem zemāk, 34. un 35.ilustrācijās. 

Ilustrācija 34. Finanšu apguves progress līdz 31.12.2012. 2.2. prioritātes „Finanšu pieejamība" ietvaros; 

milj. eiro (% no pieejamā ES fondu finansējuma) 

 

*Aktivitātēm/apakšaktivitātēm pieejamais finansējums, ieskaitot ieviesējinstitūciju un finanšu starpnieku vadības 

izmaksām paredzēto finansējumu. 

** Veiktas investīcijas, faktiski izmaksāti aizdevumi, granti (komersantiem veikti maksājumi) un faktiski sniegtas 

garantijas, neskaitot aktivitāšu administrēšanas vadības izmaksas. 

** Saskaņā ar plānošanas dokumentiem, ieviešot ES fondu garantiju komersantu konkurētspējas uzlabošanai 

aktivitāti tiek piemērots multiplikators ×4 (Apgūtais ES fondu finansējums komersantu līmenī garantiju 

aktivitātes ietvaros aprēķināts pēc formulas: Faktiski izsniegto garantiju apjoms/4). 

0 50 100 150 200

Apgūts ES fondu finansējums komersantu

līmenī **

Noslēgti līgumi ar

ieviesējinstitūcijām/finanšu starpniekiem*

Pieejamais ES fondu finansējums līdz

2015.gadam atbilstoši DP

80,8 (48%)

165,7 (98,5%)

168,2 (100%)
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Ilustrācija 35. Finanšu instrumentu ieviešanas mērķu izpilde līdz 31.12.2012. kumulatīvi 2.2.prioritātes 

„Finanšu pieejamība” ietvaros; ES fondu finansējums, milj latu (mērķa izpilde, %) 

 

*Starpniekinstitūciju plānotais veikto investīciju, faktiski izmaksāto aizdevumu un faktiski sniegto garantiju 

apjoms, neskaitot aktivitāšu administrēšanas vadības izmaksas. 

**Ieskaitot gan konkurētspējas, gan eksporta garantijas;  

**Nacionālā līmenī apstiprinātajos plānošanas dokumentos ES fondu garantijām komersantu konkurētspējas 

uzlabošanai paredzēts finansējums 28 milj. latu. Saskaņā ar plānošanas dokumentiem, ieviešot ES fondu 

garantiju komersantu konkurētspējas uzlabošanai aktivitāti, tiek izmantots multiplikators ×4, tādejādi 

minimālais izsniedzamais garantiju apjoms ir vismaz 112 milj. eiro, bet ieviesējinstitūcija līdz 2015.gadam plāno 

izsniegt garantijas par krietni lielāku apjomu - aptuveni 287,8 milj. eiro apmērā. 

450. Īstenojot prioritāti „Finanšu pieejamība” līdz 2012.gada beigām ir piesaistīts privātais 

finansējums aizdevumu un līzinga finansētiem pasākumiem 286,3 milj. eiro apmērā 

(89,1% no plānotā uzraudzības rādītāja līdz 2015.gadam). Savukārt, ņemot vērā, ka 

programma tika uzsākta pirms trīs gadiem un lielākā daļa projektu tiek īstenoti līdz 

diviem gadiem, vēl nav izmērāms apgrozījuma pieauguma rādītājs – atbalstītajos 

uzņēmumos divus gadus pēc investīcijas/aizdevuma saņemšanas plānots apgrozījuma 

pieaugums par 20%. 

451. Līdz plānošanas perioda beigām riska kapitāla finansējumu ir plānots izmaksāt 65 

maziem un vidējiem komersantiem. Līdz šim investīcijas ir saņēmuši 8 komersanti 

(12,3% no plānotā). Ņemot vērā, ka ir samazināts sākotnēji riska kapitālam plānotais 

finansējums, plānotais mazo un vidējo komersantu skaits visticamāk netiks sasniegts. 

Taču tiek plānota jaunu finanšu instrumentu ieviešana un ir indikācijas rādītāju sasniegt 

67,7% apmērā (44 komersanti) no sākotnēji plānotā apjomā. Lai nodrošinātu 
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komersantiem ne tikai finanšu pieejamību komercdarbības uzsākšanai, bet arī sniegtu 

atbalstu komercdarbības attīstībai, tiek vērtēts sēklas stadijas investīciju skaits, kas tiek 

finansētas tālākās attīstības stadijās. Diemžēl līdz 2012.gada beigām sasniegtie rezultāti 

šajā ziņā nav apmierinoši, šādas investīcijas ir saņēmuši 3 no sākotnēji plānotajiem 45 

komersantiem (plānošanas periodā noteiktā sasniedzamā vērtība sasniegta 6,7% 

apmērā).  

452. 2013.gada 18.janvārī ir saņemts DG REGIO finanšu instrumentu audita gala ziņojums. 

Ņemot vērā audita ietvaros konstatētos trūkumus finanšu instrumentu vadības un 

kontroles sistēmā, 2013.gada pirmajā ceturksnī ir plānots izstrādāt un saskaņot ar EM 

turpmāko rīcības plānu konstatēto trūkumu novēršanai. Pamatojoties uz DG REGIO 

finanšu instrumentu audita gala ziņojumā iekļautajiem konstatējumiem, pastāv risks, ka 

var samazināties aktivitātei „Ieguldījumu fonds investīcijām garantijās, paaugstināta 

riska aizdevumos, riska kapitāla fondos un cita veida finanšu instrumentos” un 

apakšaktivitātei „Aizdevumi komersantu konkurētspējas uzlabošanai” piešķirtais 

finansējums. Iespējamā samazinājuma apjoms būs zināms pēc turpmākās rīcības plāna 

konstatēto trūkumu novēršanai izstrādes un saskaņošanas. 

453. Finansējuma pieejamības nodrošināšanai uzņēmumiem ERAF ietvaros ir izveidoti šādi 

finanšu instrumenti: 

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

kapitāla fondos un cita veida finanšu instrumentos”;  

454. Aktivitātes ieviešana tika uzsākta 2008.gada 16.jūlijā, kad LR valdība noslēdza līgumu 

ar EIF. 2011.gadā Latvijas valsts izmantoja līgumā starp LR valdību un EIF paredzēto 

iespēju – pārņemt EIF funkcijas trīs gadus pēc līguma parakstīšanas. 2011.gada 

9.augustā MK pieņēma lēmumu par EIF funkciju nodošanu LGA. Taču saskaņā ar 

trīspusējo līgumu, kas 2011.gada 16.decembrī tika parakstīts starp EIF, EM un LGA un 

divpusējo līgumu, kas 2011.gada 30.decembrī tika parakstīts starp LGA un EM, LGA 

sākot ar 2012.gada janvāri pārņēma no EIF ES fondu līdzfinansētās aktivitātes 

„Ieguldījumu fonds ieguldījumiem garantijās, paaugstināta riska aizdevumos, riska 

kapitāla fondos un cita veida finanšu instrumentos” ieviešanu. 

455. Ieguldījumu fonda ietvaros pašlaik ir pieejami tādi finanšu instrumenti kā riska kapitāls 

un aizdevumi. „BaltCap Latvia” riska kapitāla fonds un „Imprimatur Capital” sēklas un 

uzsākšanas kapitāla fonds sniedz atbalstu uzņēmumiem, kuriem nepieciešams 

finansējums sākotnējai biznesa uzsākšanai un darbības paplašināšanai. Līdz 2012.gada 

31.decembrim ir noslēgti 21 dažādu stadiju riska kapitāla ieguldījumu līgumi 6,6 milj. 

eiro apmērā. Kopumā 2012.gada laikā ir uzlabojusies riska kapitāla ieviešana, līdz 

2012.gada beigām ir veiktas riska kapitāla investīcijas 6,3 milj. eiro jeb 25,7% apmērā 

no pieejamā ES fondu finansējuma, izpildot ieviesējinstitūciju mērķi par 85,6%.  

456. Savukārt, aizdevuma instruments, kura ieviesēji ir AS „SEB banka” un AS 

„Swedbank”, nodrošina maziem un vidējiem komersantiem īpaši apstrādes rūpniecības 

sektorā pieeju aizdevumiem, investīcijām un apgrozāmajiem līdzekļiem biznesa 

attīstībai un paplašināšanai. Aizdevumu instrumentos izmaksātais finansējums 

komersantiem ir 6,5 milj. eiro jeb 16,2% pieejamā ES fondu finansējuma, t.i., tikai 31% 

no plānotā līdz 2012.gada beigām.  

457. 2009.gadā Eiropas Investīciju fonds izstrādāja aizdevuma instrumentu kā risinājumu 

komersantu finansēšanai tā brīža situācijā, kad kredītiestādes būtiski samazināja 

aizdevumu izsniegšanas apjomus, jo tām trūka likviditātes, kā arī to pašu kapitāla 

apjoms ierobežoja jaunu aizdevumu izsniegšanu. Jau ieviešanas sākumā šis instruments 
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tika plānots ar ierobežotu darbības termiņu, proti, līdz 2012.gada 4.ceturksnim, 

paredzot, ka līdz tam laikam minētās kredītiestāžu finanšu problēmas būs atrisinājušās. 

Aizdevuma instrumentu sliktie apguves rezultāti norāda, ka tirgū nebija spēcīgs 

pieprasījums pēc šāda instrumenta. Tāpat programmā noteiktais ierobežojums, proti, ka 

vismaz 70% aizdevumu ir jāizsniedz ražošanas komersantiem, būtiski ietekmēja 

instrumenta pielietojumu. Tāpēc, ņemot vērā zemos apguves rādītājus, kā arī to, ka 

iesaistītie finanšu starpnieki neizrādīja interesi turpināt šo aktivitāti, tika pieņemts 

lēmums aizdevuma instrumenta ieviešanu pārtraukt. 

458. Ņemot vērā fonda kopējo apjomu un šīs aktivitātes ietvaros veikto investīciju 

līdzšinējos tempus, LGA jau 2013.gadā izveidos papildus divus līdz trīs riska kapitāla 

fondus ar kopējo apjomu aptuveni 40 milj. eiro. 2012.gadā aktivitātē „Ieguldījumu 

fonds investīcijām garantijās, paaugstināta riska aizdevumos, riska kapitāla fondos un 

cita veida finanšu instrumentos” norisinājās riska kapitāla fondu vadības kompāniju 

iepirkums. Konkursa rezultāti tika paziņoti 2013.gada 12.februārī. Tāpat tiek arī 

turpināts darbs pie mikro aizdevumu fondu programmas ieviešanas, šobrīd tās 

noteikumi tiek saskaņoti ar EK. Lai nodrošinātu finanšu pieejamību maziem un 

vidējiem komersantiem un efektīvi izmantotu ES fondu līdzekļus, 2013.gada laikā ir 

plānots veikt pirmās investīcijas jaunizveidoto finanšu instrumentu ietvaros. 

- „Garantijas komersantu konkurētspējas uzlabošanai”; 

459. Šīs aktivitātes ietvaros finansējuma pārvaldītājs LGA izsniedz konkurētspējas un 

eksporta garantijas. 

460. Saskaņā ar nacionālā līmenī apstiprinātiem plānošanas dokumentiem garantijām 

komersantu konkurētspējas uzlabošanai paredzēts ES fondu finansējums 28 milj. eiro, 

kā arī noteikts, ka, ieviešot garantiju aktivitāti, jāizmanto multiplikators ×4, līdz 

2012.gada beigām tas ir sasniegts un līdz 2012.gada 31.decembrim noslēgti garantiju 

līgumi par 120 milj. eiro, atbalstot 411 uzņēmumus. Faktiski izsniegto garantiju apjoms 

(ņemot vērā izsniegto finansējuma apjomu) līdz 2012.gada 31.decembrim ir 105,2 milj. 

eiro.  

461. Līdz 2012.gada beigām lielākā daļa jeb 40% atbalsta komersantiem ir sniegta 

apgrozāmo līdzekļu garantiju veidā, t.i., 47,9 milj. eiro apmērā. Pieaug arī investīciju 

garantiju apjoms, t.i., 42,5 milj. eiro jeb 35% no izsniegto garantiju apjoma.  

462. Uz šo brīdi LGA ir noslēgusi 28 sadarbības līgumus ar finanšu institūcijām, kā rezultātā 

LGA kredīta garantiju portfeli veido izsniegtās garantijas 24 finanšu institūcijām. 

2012.gada laikā visvairāk garantijas ir izsniegtas AS „Citadele banka” un AS „SEB 

banka” attiecīgi 6,5 milj. eiro un 4,3 milj. eiro apmērā. Analizējot nozaru dalījumu, 

secināms, ka lielākā garantiju portfeļa daļu veido projekti, kas tiek īstenoti apstrādes 

rūpniecībā – 55%. 

463. Kopš eksporta kredīta garantiju programmas uzsākšanas ir saņemti 195 eksporta kredīta 

garantiju pieteikumi, no kuriem atteikti ir 24,6%, kā biezāko atteikuma iemeslu minot 

ārvalstu pircēja augsto saistību nepildīšanas risku un informācijas trūkumu par ārvalstu 

pircēju. Baltkrievija un Krievija ar sarežģīto prognozējamību ir valstis ar vislielāko 

pieprasījumu pēc eksporta garantijām. 38% eksporta garantiju ir sniegti darījumiem uz 

Baltkrieviju, 25% uz Krieviju un 14% uz Kazahstānu. Eksporta kredīta garantiju 

programma neparedz nozaru ierobežojumu, taču tāpat kā kredīta garantiju portfelī arī 

eksporta kredīta garantiju portfelī dominē apstrādes rūpniecība, t.i., 98% no visa 

portfeļa, no kuriem 40% ir koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot 

mēbeles.  
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464. Aktivitātes ietvaros ir izmaksātas vienpadsmit kompensācijas kopumā par 895,4 tūkst. 

eiro, kas uzskatāms par ļoti zemu riska pakāpi, turklāt lielākā daļa no kompensācijām 

izmaksātas par garantijām, kas izsniegtas līdz 2008.gada beigām. Salīdzinot ar situāciju 

2011.gadā, ir pasliktinājusies kredīta garantiju portfeļa kvalitāte, jo uz 2011.gada 

31.decembri  kavējumi  virs 30 dienām veidoja 11% savukārt uz 2012.gada 

31.decembri – 13,3% no garantiju portfeļa. 

- „Aizdevumi komersantu konkurētspējas uzlabošanai”  

465. Aktivitāte nodrošina aizdevumu izsniegšanu komersantiem. Aktivitāti līdz šim ieviesa 

tikai LHZB, savukārt kopš apakšaktivitātes „Mezanīna aizdevumi investīcijām 

komersantu konkurētspējas uzlabošanai” ieviešanas aizdevumu instrumenta ieviesējs ir 

arī LGA.  

466. „Aizdevumi komersantu konkurētspējas uzlabošanai” apakšaktivitātes ietvaros kopš 

konkurētspējas aizdevumu programmas sākuma līdz 2012.gada 31.decembrim ir 

noslēgti 63 līgumi par aizdevumiem komersantu konkurētspējas uzlabošanai 43,6 milj. 

eiro apmērā, no kuriem komersantiem faktiski izmaksāti 40,9 milj. eiro. 

467. Uz 2012.gada 31.decembri 7 aizdevuma līgumiem par kopējo aizdevuma līguma 

summu 4,3 milj. eiro ir kavējums virs 90 dienām par kavējuma summu 1,7 milj. eiro. 

468. Saskaņa ar plānošanas dokumentiem 2013.gadā noslēdzas aizdevumu izsniegšana 

komersantiem konkurētspējas uzlabošanai. Aktivitātes ieviesējs LHZB ir plānojis 

pilnībā apgūt komersantiem pieejamo ES fondu finansējumu. 

469. „Mezanīna aizdevumi investīcijām komersantu konkurētspējas uzlabošanai” 

apakšaktivitātes mērķis ir nodrošināt komersantiem pieeju finansējumam 

komercdarbības attīstībai un ES fondu projektu ieviešanai, saņemot aizdevumus 

situācijās, kad komersanta rīcībā esošais pašu kapitāls nav pietiekams kredītresursu 

piesaistei nepieciešamajā apjomā, kā arī veicināt Latvijas komersantu konkurētspēju, 

sekmēt jaunu tirgu apgūšanu un nostiprināšanos esošajos.  

470. Ņemot vērā, ka mezanīna aizdevuma finanšu instruments ir jaunums Latvijas finanšu 

tirgū, šīs apakšaktivitātes ieviešana norit ļoti lēni, taču LGA aktīvi iepazīstina 

kredītiestādes un komersantus ar iespējām, ko sniedz mezanīna aizdevumu 

apakšaktivitāte.  

471. Papildus 2012.gada 28.jūnijā stājās spēkā grozījumi apakšaktivitātes noteikumos, 

nodrošinot plašāku pieejamību finanšu resursiem komercdarbības uzsākšanai un 

attīstībai. Grozījumi paredz aizdevumu izsniegšanu ne tikai kopā ar ilgtermiņa 

aizdevumu, bet arī ar finanšu līzinga, atceļ minimālā mezanīna aizdevuma summu un 

atvieglo nozaru ierobežojumus. 

472. Ņemot vērā veiktos grozījumus mezanīna aizdevumu apakšaktivitātē, nodrošinot 

plašāku pieejamību finanšu resursiem komercdarbības uzsākšanai un attīstībā, 

2012.gada 2.pusē ir nedaudz uzlabojusies mezanīna aizdevumu apakšaktivitātes 

ieviešana. Līdz 2012.gada 31.decembrim ir izsniegti 3 aizdevumi 759,9 tūkst. eiro 

apmērā,  lopu kautuves un gaļas pārstrādes, maizes ražotnes un rapšu eļļas ražotnes 

attīstīšanai, taču tas neatbilst iepriekš plānotajam mezanīna aizdevuma apakšaktivitātes 

ieviešanas tempam, līdz 2012.gada beigām ir izsniegti aizdevumi 10,4 % apmērā no 

plānotā apjoma. 
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3.3.Prioritātes „Uzņēmējdarbības veicināšana” ieviešana 

473. Prioritātes ietvaros lielākajā daļā aktivitāšu 2012.gadā turpinājās iepriekšējos pārskata 

periodos uzsākto projektu īstenošana, un jauni projektu pieteikumi tika pieņemti tikai 

apakšaktivitātē „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings” un aktivitātē „Klasteru 

programma”. Līdz ar to ir salīdzinoši neliels apstiprināto projektu un noslēgto līgumu 

apjoma pieaugums, savukārt lielākais progress vērojams tieši veiktajiem maksājumiem 

finansējuma saņēmējiem.  

474. Līdz 2012.gada 31.decembrim prioritātē apstiprināti projekti par 51,9 milj. eiro jeb 

67,5% un noslēgti līgumi par 51,3 milj. eiro jeb 66,6% no ES fondu finansējuma 

tādējādi progress, salīdzinot ar datiem uz 2011.gada beigām, ir attiecīgi par 0,6% un 

0,5%. Progresu negatīvi ietekmēja līgumu laušana aktivitātē „Atbalsts ieguldījumiem 

mikro, maziem un vidējiem komersantiem īpaši atbalstāmajās teritorijās (ĪAT)” 

projektos konstatētu neatbilstību dēļ (sīkāk par problēmām prioritātes ieviešanā skat. 

484.punktu). 

475. Salīdzinot ar 2011.gadu, apstiprināto projektu un noslēgto līgumu regress 

apakšaktivitātē „Ārējo tirgu apgūšana – nozaru starptautiskās konkurētspējas 

stiprināšana” skaidrojams ar apakšaktivitātei pieejamā finansējuma palielinājumu. 

Absolūtos skaitļos summas nav samazinājušās.  

476. Finansējuma saņēmējiem izmaksāts 26,1 milj. eiro jeb 33,9% no ES fondu finansējuma, 

kas ir par 9,7% vairāk nekā izmaksātā summa uz 2011.gada beigām. Var secināt, ka 

veikto maksājumu progress pēdējo trīs gadu laikā bijis ļoti stabils – gada laikā 

izmaksātā finansējuma apjoms palielinājies vidēji 

par 9,5%, salīdzinot ar datiem līdz iepriekšējā 

gada beigām (2010.gadā – 9,2%, 2011.gadā – 

9,6%). Ņemot vērā, ka lielākā daļa jeb 66,1% 

prioritātē pieejamā finansējuma jāizmaksā 

pēdējos trīs plānošanas perioda gados, 

nepieciešams palielināt maksājumu intensitāti, lai 

finansējumu varētu pilnībā apgūt. 

477. Sasniegto DP līmeņa uzraudzības rādītāju ziņā uz 

2012.gada beigām labākais progress ir rezultāta 

rādītāja „Ekonomiski aktīvie uzņēmumi, kas 

saņēmuši atbalstu biznesa inkubatoros” sasniegšanā, kur izpilde uz 2012.gada 

31.decembri pret plānošanas periodā sasniedzamo vērtību ir 620,7%. Arī rādītāja 

„Izveidoto biznesa inkubatoru platība” pārsniedz noteikto mērķi – līdz pārskata perioda 

beigām biznesa inkubatoru platība ir 28,4 tūkst.m2 (157,6% no plānošanas periodā 

sasniedzamās vērtības). Tam par iemeslu bijusi arī valsts nodarbinātības pasākumu 

veicināšanas politika – aktīvi veicinot jaunu komersantu dibināšanu, rezultāts 

atspoguļojas arī pieprasījumā pēc uzņēmējdarbības uzsākšanas aktivitāšu ietvaros 

sniegtā atbalsta. Vienlaikus jāņem vērā biznesa inkubatoru aktivitātes ieviešanas 

problēmas, skat. 484.punktu. 

478. Pārsniegts arī rādītājs „Uz ārējo tirgu apgūšanu vērsto atbalstīto projektu skaits” – 

pabeigti 984 uz ārējo tirgu apgūšanu vērsti projekti (298,2% no plānošanas periodā 

sasniedzamās vērtības). Komersanti joprojām izrāda lielu interesi par pieejamo 

finansējumu dalībai tirdzniecības misijās, tiešajās vizītēs un starptautiskajās izstādēs, lai 

veicinātu jaunu noieta tirgu iegūšanu un veicinātu konkurētspēju ārvalstīs. Tomēr pie 

rādītāja pārliecinošās izpildes jāņem vērā arī ārējo tirgu aktivitātes ieviešanas izmaiņas 

no sākotnēji prognozētā – uzraudzības rādītājs sākotnēji noteikts, pieņemot, ka tiks 
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atbalstīti finansiāli apjomīgāki projekti, līdz ar to, par to pašu finansējumu bija 

iespējams atbalstīt ievērojami vairāk projektu. 

479. 2012.gadā pabeigti deviņi mikro vai mazo komersantu īstenoti projekti īpaši 

atbalstāmajās teritorijās, kopumā sasniedzot vērtību 85 (23,6% no plānošanas periodā 

sasniedzamās vērtības), taču paredzams, ka šis rādītājs līdz perioda beigām netiks 

sasniegts, jo aktivitātē nav plānots uzsākt jaunu projektu īstenošanu, un lielākā daļa 

projektu jau ir pabeigti. 

480. Attiecībā uz rezultāta rādītāju „Apgrozījuma pieaugums atbalstītajos uzņēmumos divus 

gadus pēc investīcijas saņemšanas – 20%” izpilde ir 401,2%. Lai arī tikai daļai projektu 

pagājuši 2 gadi pēc investīcijas saņemšanas, uz 2012.gada beigām sasniegtā rādītāja 

vērtība ir augsta, jo liela daļa pabeigto projektu ir MVK, kuri neilgi pirms projekta 

uzsākšanas bija jaundibināti komersanti. Plānots, ka sasniedzamā rādītāja vērtība būs ne 

zemāka kā 50,0%. 

Tabula 18. Prioritātes „Uzņēmējdarbības veicināšana” ietvaros DP noteiktie uzraudzības rādītāju sasniegšanas 

progress (AI dati) 

2.3.prioritātes " Uzņēmējdarbības veicināšana" iznākuma rādītāji 
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Uz ārējo tirgu apgūšanu 

vērsto atbalstīto projektu 

skaits 

Skaits 0 330 984 298.2% 1010 1082 1082 

Attīstīto inkubatoru 

platība – 18 000 m2 

m2 0 18000 28367 157.6% 29000 29500 29500 

Atbalstu saņēmušie mikro 

un mazie komersanti ĪAT 

Skaits 0 360 85 23.6% 85 85 85 

2.3.prioritātes " Uzņēmējdarbības veicināšana" rezultāta rādītāji 

Apgrozījuma pieaugums 

atbalstītajos uzņēmumos 

divus gadus pēc 

investīcijas saņemšanas – 

20% 

% 0 20 80 401.2% 70 60 50 

Ekonomiski aktīvie 

uzņēmumi, kas saņēmuši 

atbalstu biznesa 

inkubatoros 

Skaits 0 82 535 620.7% 560 580 600 

481. Galvenās problēmas un riski prioritātes ieviešanā: 

1) Līgumu laušana aktivitātē „Atbalsts ieguldījumiem mikro, maziem un vidējiem 

komersantiem īpaši atbalstāmajās teritorijās (ĪAT)” projektos konstatētu 

neatbilstību dēļ. Bieži vien projektus neīsteno saskaņā ar noslēgto līgumu, pērkot 

mazlietotas nevis jaunas iekārtas, vai arī nopirktās iekārtas netiek izmantotas 

projektā paredzētajām vajadzībām. Apzinoties šīs problēmas, finansējumu, kas 

radies (ĪAT) aktivitātes neatbilstību un lauzto līgumu rezultātā, plānots novirzīt citu 

aktivitāšu īstenošanai. 
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2) Pārskata periodā tika risināti aktivitātes „Biznesa inkubatori” problēmjautājumi 

saistībā ar RI Revīzijas ziņojumā (Revīzijas Nr.AI/SAI-ESF/ERAF/KF-11/19) un 

audita ziņojumā (Nr.1DP/2DP/3DP-LIAA-12/3) ietvertajiem konstatējumiem, kā 

arī iepirkuma ietvaros veikto Biznesa inkubatoru operatoru darbības izvērtējumos 

ietvertajiem secinājumiem. Ņemot vērā konstatējumus un ieteikumus, 2012.gada 

10.jūnijā tika apturēta aktivitātes ietvaros veikto maksājumu deklarēšana līdz 

ieteikumu pilnīgai ieviešanai, taču maksājumu veikšana nav apturēta. LIAA kā SI 

ir aktualizējusi iekšējos noteikumus, pilnveidojot kontroles un uzraudzības sistēmu, 

kuru plānots ieviest 2013.gadā, izvērtējot cilvēkresursu noslodzi un riskus.  

482. Ņemot vērā brīvos finanšu līdzekļus 2.3.prioritātes „Uzņēmējdarbības veicināšana” 

ietvaros, pārskata periodā tika uzsākta jaunas atbalsta programmas apakšaktivitātes 

„Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu izveidei vai rekonstrukcijai” izstrāde. 

Apakšaktivitātes mērķi ir veicināt komersantu paplašināšanos vai jaunu komersantu 

veidošanos, attīstot industriālo telpu veidošanos reģionos, samazināt reģionu 

nevienlīdzīgu attīstību, paaugstinot uzņēmējdarbības attīstību un nodarbinātību, kā arī 

samazināt darbaspēka aizplūšanu no reģioniem uz Rīgu vai ārpus Latvijas.  

483.  Kopumā prioritātes ieviešanas progress pārskata periodā ir bijis apmierinošs, ņemot 

vērā finansējuma saņēmējiem veikto maksājumu apjomu un rādītāju izpildi, taču, lai 

prioritātes finansējums tiktu efektīvi un pilnīgi izmantots, nākamajos plānošanas 

perioda gados progresu nepieciešams uzlabot. 

4.Tehniskā palīdzība 

484. Šajā sadaļā sniegta informācija par Tehniskās palīdzības (TP) projektu īstenojošo 

institūciju (finansējuma saņēmēji)  īstenotajām darbībām ar TP līdzekļu atbalstu, 

sasniegto finanšu un fizisko progresu DP 2.4. prioritātes aktivitātes „Programmas 

vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana” ietvaros ar mērķi nodrošināt programmas 

vadībā iesaistīto institūciju funkciju efektīvu īstenošanu. Plašākā informācija 

atbalstāmajām darbībām ar TP finansējumu ir sniegta ziņojuma sadaļās 2.6. 

„Uzraudzības un izvērtēšanas pasākumi”, 2.7. „Finanšu vadība un kontrole” un 6. 

„Informācija un publicitāte” (papildu informāciju skatīt ES fondu mājas lapā - 

http://www.esfondi.lv/page.php?id=1052, jo šo funkciju izpildi pamatos finansē TP. 

485. Līdz 31.12.2012. DP ietvaros TP līdzekļi izlietoti 11,5 milj. eiro apmērā (2012.gada 

laikā progress 3,3 milj. eiro). 

TP 2. kārtā finansējuma saņēmēji 2.4. prioritātes ietvaros ir veikuši izdevumus 1,7 milj. 

eiro apmērā, jeb 20,7% no kopējiem TP izdevumiem 2012. gadā. 

486. Dalījumā pa izdevumu pozīcijām vislielākie izdevumi no kopējā finansējuma 

izlietojuma (skat. 36.ilustrācijā) ir bijuši tādās izdevumu pozīcijās kā: 

1) ES fondu uzraudzība - 53,2%,  

2) ES fondu administrēšanas funkciju nodrošināšana (lietveži, grāmatveži, juristi, 

projektu vadītājs, kā arī aprīkojums, pamatlīdzekļi, apsaimniekošana u.c. 

administratīvās izmaksas) - 18%, 

3) ES fondu informatīvie un publicitātes pasākumi - 6,8%, 

4) ES fondu finanšu kontroles un revīzijas nodrošināšana, ES fondu projektu iesniegumu 

vērtēšanas nodrošināšana, komandējumi un dienesta braucieni,  ES nākotnes kohēzijas 

politikas stratēģiskā plānošana, izvērtējumi un pētījumi, kā arī citi veiktie izdevumi ir 

sadalījušies vienmērīgi - no 1% līdz 5%.  

http://www.esfondi.lv/page.php?id=1052
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487. Atlīdzībai izmaksas ir aptuveni 81,4% no  kopējiem izdevumiem, savukārt 18,6% veido 

citi izdevumi. 

Ilustrācija 36. Tehniskās palīdzības 2.kārtas finansējuma izlietojums dalījumā pa izmaksu veidiem 2012.gadā, 

% 

 

488. 2012.gadā nacionāli noteiktā apguves mērķa plāna izpilde ir 99%, kas vērtējama kā 

laba. Apguvi kavējošie faktori ir saistīti gan ar neprecīzi saplānotajiem līdzekļiem, 

neprecīzu maksājuma pieprasījumu iesniegšanu un iepirkumu procesu sarežģījumiem, 

gan arī ar TP specifiku, kas ir pakārtota pamatfunkcijām un to izpildei (skat. 

37.ilustrācijā). 
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Ilustrācija 37. Tehniskās palīdzības 2.kārtas finanšu līdzekļu apguve attiecībā pret mērķa profiliem 2012.gadā, 

% 

 

489. Uz 31.12.2012. rezultāta rādītājs „ES fondu līdzekļu sekmīgas apguves vērtējums 

Latvijas iedzīvotāju vidū” ir sasniegts 100% apmērā (uz pārskata perioda beigām 

sasniegtā vērtība ir 58%, plānotā 2013.gadā 42%), balstoties uz Sabiedriskās domas 

izvērtējumu par iedzīvotāju informētību par ES fondiem (aptaujas veikšanas laiks no 

10.11.2012. līdz 22.11.2012.). Sīkāk skat.:  http://www.esfondi.lv/upload/01-

strukturfondi/petijumi/ES_fondi-11_2012.pdf.  

490. Iznākuma rādītājs „Atbalstīto institūciju skaits” ir pārpildīts, bet pēc būtības mērķis tiek 

sasniegts ar ES fondu vadībā iesaistīto institūciju funkciju efektīvu izpildi ar TP līdzekļu 

mērķtiecīgu novirzīšanu un izlietošanu. 

491. Neatbilstoši veikti izdevumi 2.DP no TP projektu īstenošanas uzsākšanas līdz 

31.12.2012. veido 0,12 milj. eiro jeb 0,6% no noslēgto vienošanās kopsummas. Visi 

konstatētie neatbilstoši veiktie izdevumi ir atgūti no kārtējā vai nākamā maksājuma 

pieprasījuma. Ņemot vērā to, ka neatbilstoši veiktie izdevumi nedrīkst tikt izmantoti 

atkārtoti tā paša projekta (operation) ietvaros (padomes regula Nr. 1083/2006, 98 

pants), paredzams, ka šie resursi tiks novirzīti citiem TP projektiem, kuru ietvaros nav 

bijuši neatbilstoši veikti izdevumi. 

492. Lai novērstu izdevumu neattiecināmības riskus attiecībā uz informatīvo, publicitātes un 

komunikācijas pasākumu īstenošanu TP projektos un lai nodrošinātu maksimāli efektīvu 

ES fondu līdzekļu izlietošanas uzraudzību un optimālu TP rezultātu sasniegšanu, tika 

veikti grozījumi TP regulējošos MK noteikumos Nr. 69447, precizējot ES fondu projektu 

īstenošanas nosacījumus, precizējot regulējumu attiecībā uz ES fondu uzraudzību, t.sk. 

atbalstāmajām darbībām  un izmaksu attiecināmību,  TP finansējuma rezerves turpmāko  

pieejamību, apmācību finansēšanu un citiem jautājumiem, tādējādi  novēršot izdevumu 

neattiecināmības riskus nākotnē un nodrošinātu sekmīgu ES fondu apguvi. 

493. Galvenās problēmas TP aktivitāšu ieviešanā 2012. gadā ir saistītas ar kavējumiem 

iepirkumu veikšanā, finanšu plānošanā, nekvalitatīvi sagatavotiem un kavētiem 

                                                 
47 MK 2011.gada 6. septembra noteikumi Nr.694 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 

1.6.1.1.aktivitātes „Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana”, darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” 
papildinājuma 2.4.1.1.aktivitātes „Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana”, darbības programmas „Infrastruktūra un 

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

„Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana” projektu iesniegumu atlases otro kārtu”” 

AI rīcības plānā

noteiktais

2012.gadam

Izmaksāts

2012.gadā

dalījumā pa

pusgadiem

Izmaksāts

2012.gadā kopā

Izmaksāts kopā

līdz 31.12.2012.

2,3 milj.eiro                       

jeb 100%

1,1 milj,.eiro                   

jeb 48%                           

I pusgads

2,3 milj.eiro                    

jeb 99% no                      

2012. gada                   

plāna

11,5 milj.eiro jeb 

50% no pieejamā 

finansējuma

1,2 milj.eiro                     

jeb  52%                              

II pusgads

http://www.esfondi.lv/upload/01-strukturfondi/petijumi/ES_fondi-11_2012.pdf
http://www.esfondi.lv/upload/01-strukturfondi/petijumi/ES_fondi-11_2012.pdf
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maksājuma pieprasījumiem, kas negatīvi ietekmē apguves rādītājus. Lai risinātu šo 

situāciju, SI (skat. SI mājas lapu - http://www.cfla.gov.lv/lv/) nodrošina finansējuma 

saņēmējiem konsultācijas, skaidrojot aktivitāšu ieviešanu regulējošo normatīvo aktu 

nosacījumus Lai mazinātu finansējuma neapguves risku, CFLA jānodrošina rūpīga 

finansējuma saņēmēja iesniegto maksājumu prognožu izvērtēšana un izpildes kontrole, 

savlaicīgi norādot uz iespējamajiem neizpildes riskiem un pieprasot finansējuma 

saņēmējam konkrētus risinājumus konstatēto problēmu risināšanai. 

494. Lai nepieļautu dubultās finansēšanas iespēju, CFLA pārbaudot maksājumu 

pieprasījumus un progresa pārskatus pārliecinās, vai projektā rēķini un maksājumi 

netiek iekļauti vairākkārtīgi, kā arī savas kompetences ietvaros izvērtē projekta ietvaros 

veiktās aktivitātes un iesniegtos pamatojošos dokumentus, kā arī veicot PPĪV, pārbauda, 

vai saskaņā ar aktivitāšu īstenošanas nosacījumiem projekta attiecināmajos izdevumos 

nav iekļauti saņēmēja pamatdarbības izdevumi vai citu Eiropas Kopienas vai valsts, vai 

pašvaldības līdzfinansēto projektu izdevumi, tādējādi novēršot dubultu finansēšanu un 

nodrošinot faktisko ar attiecīgā projekta īstenošanu saistīto izdevumu atmaksu. 

495. Attiecībā uz riskiem, kas saistīti ar iepirkumiem, CFLA stingrāk kontrolēs iepirkumu 

plānu realizāciju, lai uzlabotu finansējuma apguvi un mazinātu neatbilstoši veikto 

izdevumu konstatēšanu un finanšu korekcijas piemērošanu. Lai pēc iespējas samazinātu 

neatbilstoši veikto izdevumu risku, CFLA atgādina finansējuma saņēmējiem neveikt 

līgumos grozījumus, kurus var klasificēt kā būtiskas izmaiņas attiecībā uz Publisko 

iepirkumu likumu, kā arī gadījumos, kad nepieciešami papildu darbi vai citas izmaiņas 

projektā, kuras radušās projekta ieviešanas procesā, un aicina pirms izmaksu veikšanas 

konsultēties ar CFLA.  

496. 2013. gadā galvenie TP pasākumi saistīti ar efektīvu  ES fondu vadības un kontroles 

sistēmas darbības nodrošināšanu, kā arī atbalstu 2014.-2020.gadu plānošanas perioda 

programmēšanai un uzsākšanai. Paredzēts pilnveidot pārskata veidlapu par TP projektos 

veiktajām attiecināmajām izmaksām pa atbalstāmajām darbībām datu analīzei, kā 

vienam no instrumentiem TP izmaksu optimizēšanai un plānošanai 2014.-2020. gada 

plānošanas periodā . 

5.Informācija un publicitāte48 

497. 2012.gadā nodrošināta ES fondu komunikācijas stratēģijas 2007.-2015.gadam (stratēģija) 

īstenošana atbilstoši EK regulas 1083/2006 69.pantam, īstenojot gan stratēģijā iekļautā 

informatīvo un publicitātes pasākumu plāna 2.posma „Darbības programmu ieviešana” 

(laika periodā no 2008.gada februāra līdz 2015.gada decembrim īstenojamos) pasākumus, 

gan pastāvīgi līdz darbības programmu noslēgumam īstenojamos pasākumus. 

ES fondu komunikācijas stratēģijā 2007.-2015.gadam noteikto pastāvīgi veicamo 

pasākumu ieviešana 

1.pasākums – Sadarbība ar plašsaziņas līdzekļiem 

498. Lai nodrošinātu ES fondu aktuālo jautājumu atspoguļojumu nacionālajos un 

reģionālajos medijos, 2012.gadā DP vadībā iesaistītās institūcijas un 5 reģionālie 

struktūrfondu informācijas centri (RSIC) sagatavojuši un izplatījuši 82 paziņojumus 

plašsaziņas līdzekļiem par aktualitātēm ERAF jautājumos, t.sk. par ERAF atbalsta 

mērķiem, atvērtajiem projektu konkursiem, to izvērtēšanas gaitu un apstiprinātajiem 

                                                 
48 Saskaņā ar ES fondu komunikācijas stratēģijas 2007.-2015.gadam 7.punktu „Informācijas un publicitātes 

pasākumu plāns”. Ir pieejama šeit: http://www.esfondi.lv/page.php?id=613  

http://www.esfondi.lv/page.php?id=613
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projektiem, ES fondu līdzekļu pārdali, fondu apguves sistēmas vienkāršošanu, 

uzraudzības komitejās izskatītajiem jautājumiem utt. Plašsaziņas līdzekļos ievietotas 22 

apmaksātas publikācijas par ES fondu tematiku, t.sk. informatīvie sludinājumi, no 

kurām 9 publicējušas ES fondu vadībā iesaistītās institūcijas un 13 – RSIC. 

499. Lai informētu žurnālistus klātienē, ERAF ietvaros 2012.gadā Latvijas Investīciju un  

attīstības aģentūra rīkojusi vienu preses konferenci. Preses konference kā mediju 

attiecību instruments ir zaudējusi savu aktualitāti, tā vietā ienāk aktīva informācijas 

sniegšana sociālajos tīklos, piemēram, www.twitter.com, kur vairākas iestādes aktīvi 

informē par aktualitātēm. Tāpat visu 2012.gadu institūcijas regulāri nodrošinājušas 

atbildes uz mediju uzdotajiem jautājumiem un sniegušas speciālistu komentārus. 

500. 2012.gadā turpināta institūciju un RSIC sadarbība ar televīziju un radio, kopā 

nodrošinot 12 televīzijas sižetus (3 sižeti par ERAF tematiku), 22 oriģinālraidījumus 

„Eirobusiņš”, 132 radio sižetus/raidījumus (25 sižeti par ERAF tematiku). 2012.gadā 

par ERAF tematiku televīzijas sižetus un raidījumus veidojusi VI un Zemgales RSIC. 

Radio raidījumus par ERAF tematiku veidojusi VI, VIAA un RSIC. 

2.pasākums – Mediju monitorings 

501. 2012.gadā institūcijas veikušas ES fondu tematikas monitoringu gan ikdienas preses 

apskatu ietvaros, gan pasūtot atsevišķus preses apskatus. 

ES fondu komunikācijas stratēģijas 2007.-2015.gadam 2.posma „Darbības programmu 

ieviešana” ietvaros noteikto pasākumu īstenošana 

1.pasākums – darbības programmas atklāšanas pasākums  

502. Pārskata periodā nav notikuši darbības programmu atklāšanas pasākumi. 

2.pasākums – liela mēroga pasākums par ES fondiem 

503. 2012.gadā VI īstenojusi divus liela mēroga pasākumus, kas tematiski aptvēra visas trīs 

darbības programmas: 

 ES fondu apguvei veltītā televīzijas raidījuma „Eirobusiņš” pārraidīšana: 

504. 2012.gadā turpināta televīzijas raidījuma „Eirobusiņš” 

pārraidīšana. 2012.gadā sagatavoti un Latvijas Televīzijas 

1.programmā pārraidīti 22 oriģinālraidījumi, kuros 

iekļauti arī sižeti par ERAF projektiem. 26 minūšu garais 

raidījums veidots kā informatīvi izglītojoša pārraide, 

2012.gadā sasniedzot vairāk nekā vienu miljonu skatītāju 

auditoriju oriģinālraidījumiem un aptuveni pusmiljonu 

skatītāju raidījumu atkārtojumiem. 

505. Raidījuma pamatmērķis ir sniegt sabiedrībai visplašāko informāciju par ES fondu 

ieviešanu, kā arī: 

 nodrošināt regulāru un visaptverošu informāciju par ES fondiem kopumā un to 

aktualitātēm, veicinot sabiedrības izpratni un atbalstu līdzekļu izlietošanai; 

 nodrošināt potenciālo ES fondu finansējuma saņēmēju grupu informētību par fondu 

piedāvātajām iespējām; 

 veicināt sabiedrības zināšanas un izpratni par ES fondu līdzekļu ieguldījumu Latvijā 

un sabiedrības gūto labumu no tā; 

 veicināt dažādu sabiedrības sociālo grupu, kā arī reģionu aktīvu iesaistīšanos ES fondu 

apguvē; 

http://www.twitter.com/
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 regulāri ziņot sabiedrībai par ES fondu apguves gaitu un praktiskajiem ieguvumiem; 

 sniegt informāciju par projektu īstenošanas pieredzi, veicinot projektu izstrādes 

kvantitatīvo un kvalitatīvo rādītāju pieaugumu; 

 sniegt informāciju par ES reģionālo politiku ES fondu izmantošanas kontekstā. 

506. Raidījuma saturu lielā mērā nosaka ES fondu ieviešanas gaitas aktualitātes, kas tiek 

definētas, izvērtējot atgriezenisko informāciju no auditorijas. Raidījumu tēmu plāns 

izstrādāts, sadarbojoties visām ES fondu vadībā iesaistītajām institūcijām, ņemot vērā 

katras iestādes priekšlikumus. Sižetiski raidījums aptver visus Latvijas reģionus, 

atspoguļojot reģionos veiktos projektus un intervējot projektu īstenotājus, kā arī dažādas 

sociālās grupas, kas ir ieguvējas projektu īstenošanas rezultātā. 

Kadri no 2012.gada televīzijas raidījumiem „Eirobusiņš” (Avots: FM) 

 

507. 2012.gada 8. – 9.septembrī norisinājās ES fondu projektu atvērtās dienas Latvijā: 

508. Projektu dienās ikvienam Latvijas iedzīvotājam no vairāk nekā pieciem tūkstošiem ES 

fondu finansētu projektu apskatei bija atvērti vairāk nekā 150 Eiropas Sociālā fonda 

(ESF), Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Kohēzijas fonda (KF) finansēti 

projekti ikvienā Latvijas reģionā.  

509. Lielākā daļa apskatāmo projektu bija pašvaldībās īstenoti sabiedriski nozīmīgi ES fondu 

projekti: gan atjaunotas skolas, bērnudārzi, bērnu un jauniešu centri, gan kultūrvēstures 

un tūrisma objekti, jaunās koncertzāles Vidzemē un Latgalē, siltinātas ēkas, kā arī 

izveidoti gājēju un veloceliņi un uzlabotas ielas.  
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510. Projektu dienās piedalījās arī atsevišķi uzņēmumi, kas parādīja savas ražotnes un 

ieviestos jauninājumus, pateicoties ES fondu finansējumam. Arī vairākas augstskolas 

atsaucās aicinājumam un iepazīstināja ar ES fondu finansētajiem ieguvumiem. Sociālo 

jomu pārstāvēja vairāki ESF projekti. 

511. Informācija un reklāma par atvērtajām projektu dienām tika izplatīta reģionālajos 

laikrakstos un internetā. Projektu dienu plakāti tika izvietoti skolās un citās pašvaldību 

iestādēs. RSIC piedalījās plakātu un informatīvo skrejlapu izplatīšanā. Pasākuma 

apmeklētājiem tika dalītas aproces ar ES fondu simboliku. Pasākums tika atspoguļots arī 

raidījumā Eirobusiņš. 

512. Lai veicinātu iedzīvotāju aktivitāti un informētu par pasākuma laikā apskatei atvērtajiem 

projektiem, tika izveidota ES fondu projektu atvērto dienu apskates objektu karte. Karte 

ir pieejama vadošās iestādes uzturētajā mājaslapā www.esfondi.lv arī pēc projektu dienu 

norises, un tajā apskatāmi ES fondu projektu piemēri. Karte apskatāma šeit: 

http://www.esfondi.lv/projektudienas/  

513. ES fondu projektu atvērto dienu projekti iedzīvotājiem reprezentēja kohēzijas politikas 

jeb ES fondu finansējumu izaugsmei 2007.–2013. gadā 4,6 miljardu eiro apmērā, kas ir 

visnozīmīgākās investīcijas Latvijā un veido 70% no kopējā publiskā finansējuma. 

Pateicoties tam, Latvijas dzīves līmenis ir būtiski tuvinājies ES vidējam līmenim. 

514. Projektu dienas organizēja FM sadarbībā ar plānošanas reģioniem, Latvijas Pašvaldību 

savienību un Latvijas Lielo pilsētu asociāciju. 

Foto (avots FM): ES fondu projektu atvērto dienu Latvijā informatīvā skrejlapa, projektu karte un fotoattēli no 

atvērtajiem projektiem.  

 

http://www.esfondi.lv/projektudienas/
http://www.esfondi.lv/
http://www.esfondi.lv/projektudienas/
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3.pasākums – Specializētas informācijas izplatīšana 

515. 2012.gadā no DP vadībā iesaistītājām institūcijām tikai LIAA izdeva 3 veidu 

informatīvos materiālus gan drukātā, gan elektroniskā formātā. LIAA veica arī klientu 

aptaujas pētījumu. 

516. LIAA sagatavoja šādus informatīvos materiālus:  

 „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings”: 

o aktualizēta faktu lapa; 

o izstrādāts buklets „Kā sagatavot atskaiti”; 

o izstrādāts materiālu kopums „Dodies uz izstādi un saņem finansējumu (aploksne, 

kurā ievietots informatīvs materiāls un vizuālās identitātes uzlīme”; 

o izstrādāts informatīvs materiāls par projekta sagatavošanu. 

 „Mikro, mazo un vidējo komersantu jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības 

programma” 

 Tika sagatavots informatīvs materiāls (apkopojums) „LIAA administrētās 

programmas” 

517. 2012.gadā LIAA veica klientu aptaujas pētījumu „LIAA klientu apmierinātība ES fondu 

administrēšanas jautājumos”. Pētījuma rezultāti tiks izmantoti LIAA darba kvalitātēs 

uzlabošanai. 

4.pasākums – Sabiedriskās domas aptauja par iedzīvotāju informētību par ES fondu 

jautājumiem 

518. 2012.gada novembrī pēc FM pasūtījuma SIA „Latvijas Fakti” veica kopš ES fondu 

ieviešanas uzsākšanas Latvijā 2004.gadā jau astoto sabiedriskās domas aptauju 



    

123 

Gada ziņojums_2DP_VI_lv_05.03.2013.; Ziņojums Eiropas Komisijai par Eiropas Savienības struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda darbības programmu īstenošanu, 2012.gads  

„Sabiedrības informētība par ES fondu līdzekļu apguvi Latvijā”49, kurā tiešajās 

intervijās aptaujāti 1000 visu Latvijas reģionu iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 74 gadiem. 

519. 2012.gada novembrī 95,4% aptaujāto Latvijas iedzīvotāju atbildēja, ka ir dzirdējuši par 

to, ka Latvijai ir pieejami ES fondu līdzekļi. Tas ir augstākais sasniegtais rādītājs kopš 

aptauju uzsākšanas 2004.gadā, kad par Latvijai pieejamajiem ES fondu līdzekļiem bija 

dzirdējuši nepilni 63% aptaujāto (skat. ilustrāciju zemāk). Zemāk pievienoto ilustrāciju 

avots ir sabiedriskās domas aptaujas „Sabiedrības informētība par ES fondu līdzekļu 

apguvi Latvijā” 2012.gada rezultātu apkopojums. 

Ilustrācija 38: Latvijas iedzīvotāju informētība par ES fondu pieejamību Latvijā 

 

520. 2006.g.-2012.g. veikto aptauju rezultātu dinamika uzrāda pozitīvu tendenci – ar katru 

aptauju pieaug to aptaujāto skaits, kurus apmierina pieejamā informācija par ES 

fondiem. 2012.gadā šādu viedokli paudušo respondentu skaits sasniedza 70,7% no 

visiem aptaujātajiem (salīdzinājumam 2011.g. – 64,6%).  

521. Kritisku pozīciju („informācija par ES fondiem ir nepietiekama”) pauda 21,3% aptaujas 

dalībnieku, kas ir mazāk kā gadu iepriekš (skat. ilustrāciju zemāk). 

Ilustrācija 39. Pieejamās informācijas par ES fondiem novērtējums 

 

                                                 
49 Pilnā apjomā pētījums pieejams ES fondu mājas lapas www.esfondi.lv sadaļā “ES fondu izvērtēšana” - 

http://www.esfondi.lv/page.php?id=1106  

http://www.esfondi.lv/
http://www.esfondi.lv/page.php?id=1106
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522. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu aptaujām pieaugusi Eiropas Reģionālās attīstības 

fonda un Kohēzijas fonda atpazīstamība. Savukārt par dažiem procentiem kritusies 

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Sociālā fonda un Eiropas 

Zivsaimniecības fonda atpazīstamība (skat. ilustrāciju zemāk). 

Ilustrācija 40. ES fondu atpazīstamība 

 

523. Pārliecinoši nozīmīgākais informācijas avots par ES fondu izmantošanu Latvijā ir 

televīzija. 81,5% aptaujāto atbildēja, ka informāciju par ES fondiem un to 

atbalstāmajiem projektiem gūst ar televīzijas starpniecību. Līdzīgi rezultāti bija 

vērojami arī iepriekšējos gados. 

524. Nākamās vietas nozīmīgāko informācijas avotu sarakstā ieņem radio, nacionālie un 

reģionālie preses izdevumi, kā arī projektu informācijas plāksnes un stendi, kas izvietoti 

projektu īstenošanas vietās. 

525. 2012.gada aptaujas rezultātos redzams, ka aptuveni 8% iedzīvotāju informāciju par ES 

fondiem iegūst sociālajos medijus. Jāatzīmē, ka 2011.gadā aptaujātie neminēja sociālos 

medijus kā informācijas par ES fondiem avotu (skat. ilustrāciju zemāk). 
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Ilustrācija 41. Visbiežāk izmantotie avoti informācijas par ES fondiem iegūšanai 

 

526. 2012.gada aptauja parāda, ka apzināti informāciju par ES fondiem meklējuši nepilni 

26% (salīdzinājumam 2011.g. – 30%). Šie apzinātie interesenti visbiežāk informāciju 

par ES fondiem meklējuši interneta mājaslapā www.esfondi.lv vai citās – ministriju un 

aģentūru mājaslapās. Arī ES fondu iestādes ir nozīmīgi informācijas avoti par ES 

fondiem (skat. ilustrāciju zemāk).  

http://www.esfondi.lv/
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Ilustrācija 42. Visbiežāk izmantotie avoti informācijas par ES fondiem iegūšanai 

 

527. Salīdzinoši liels respondentu skaits ir dzirdējuši par konkrētiem projektiem, kuros 

piesaistīti ES fondu līdzekļi. 2012.gada novembrī par kādu konkrētu ES fondu projektu 

bija dzirdējuši 80% aptaujāto Latvijas iedzīvotāju (skat. ilustrāciju zemāk). Visbiežāk 

(55,8% gadījumu) tika atpazīti ceļu un transporta sistēmas sakārtošanas projekti. 41,2% 

respondentu ir dzirdējuši par ES fondu finansētiem projektiem lauksaimnieku atbalstam.  

Bieži minētas sociālās infrastruktūras un nodarbinātības veicināšanas projektu grupas, 

attiecīgi 33,2% un 27,3% aptaujāto. 

Ilustrācija 43. Konkrētu projektu atpazīstamība 
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528. 2012.gada aptauja uzrādīja vēsturiski vispozitīvāko sabiedrības attieksmi pret ES fondu 

apguvi Latvijā. 2012.gadā valdošais viedoklis sabiedrībā ir pozitīvs– 58,4% respondentu 

ES fondu apguvi Latvijā vērtēja kā ļoti vai drīzāk sekmīgu, savukārt pretējās domās bija 

33,4% aptaujāto Latvijas iedzīvotāju (skat. ilustrāciju zemāk). 

Ilustrācija 44. ES fondu līdzekļu apguves vērtējums 

 

529. Pārliecinošs aptaujas dalībnieku vairākums (79,4%) pārstāvēja viedokli, ka  ES 

piešķirtie līdzekļi pozitīvi ietekmē Latvijas tautsaimniecību. Kritisku viedokli šajā 

jautājumā pārstāvēja 3,7% respondentu. Salīdzinājumā ar 2011.gada pētījumu par 

aptuveni 5% palielinājies pozitīvu viedokli paudušo iedzīvotāju skaits (skat. ilustrāciju 

zemāk). 

Ilustrācija 45. Iedzīvotāju vērtējums par ES fondu ietekmi uz Latvijas tautsaimniecības un sabiedrības attīstību 

 

530. Latvijas iedzīvotāju skatījumā ES fondu atbalstītajās jomās vislielākā atdeve ir ceļu un 

transporta sistēmas sakārtošanā (minēja 45,7% respondentu), lauksaimniecībā (30,5%), 

vides sakārtošanā (22,6%), kā arī nodarbinātības veicināšanā un izglītības attīstībā, 

attiecīgi 20% un 19,8%. 
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531. 2012.gadā kā prioritārās jomas, kurās turpmāk būtu jāiegulda vairāk ES fondu līdzekļu, 

pārliecinoši visbiežāk tika nosauktas - nodarbinātības veicināšana (minēja 54,7% 

respondentu) un veselības un sociālā aprūpe (52,7%). Nākamās vietas prioritāro jomu 

sarakstā ieņem atbalsts ceļu un transporta sistēmas sakārtošanai (minēja 34% aptaujāto), 

lauksaimniekiem (33,7%), kā arī izglītības attīstība (26,2%). Šādas prioritārās jomas 

tikai citā secībā iedzīvotāji minēja arī 2011.gada aptaujā. 

Aptaujas rezultātu izmantošana turpmāko komunikācijas pasākumu plānošanā: 

 

532. Analizējot sabiedriskās domas aptaujas par iedzīvotāju informētību par ES fondu 

jautājumiem rezultātus pa gadiem, redzams, ka kopumā tie kopš 2004.gada pastāvīgi 

uzlabojas. Augsti rādītāji sasniegti gan iedzīvotāju informētības līmenī, gan iedzīvotāju 

pozitīvās attieksmes pret ES fondiem ziņā. Pārliecinoši lielākā iedzīvotāju daļa ir 

informēta, ka Latvijai pieejami ES fondu līdzekļi, ir dzirdējuši par konkrētiem ES fondu 

projektiem, ir apmierināti ar pieejamo informācijas daudzumu un pozitīvi vērtē ES fondu 

ietekmi uz tautsaimniecības attīstību un iedzīvotāju labklājību (skat. tabulu un grafiku 

zemāk).  

533. Aptaujas dati parāda, ka iedzīvotāji ES fondu kontekstā dalās aktīvajā un pasīvajā grupā. 

Aktīvā grupa ir meklējusi informāciju par ES fondiem (2012.gadā - 25,7%), plāno 

pieteikties ES fondu atbalstam (2012.gadā - 10,9%), ir iesnieguši vai mēģinājuši iesniegt 

projektu (2012.gadā – 5,9%). Šī grupa meklē konkrētu informāciju par ES fondiem un 

iespējām iesniegt projektus. Šai grupai nepieciešamā informācija tiek sniegta ES fondu 

iestāžu un RSIC mājaslapās, klātienes un neklātienes konsultācijās RSIC un ES fondu 

iestādēs, semināros, konferencēs un specifiskos informatīvos materiālos. Šie pasākumi ir 

pierādījuši savu efektivitāti, guvuši interesentu atzinību un tiks turpināti arī nākotnē. 

534. Otra grupa ir pasīvā iedzīvotāju daļa, kas par ES fondiem un to sniegtajām iespējām 

apzināti neinteresējas. Šo grupu var sasniegt ar plašsaziņas līdzekļu (televīzija, radio, 

interneta ziņu vietnes, laikraksti, žurnāli, u.c.) starpniecību. Iedzīvotāju uzmanību un 

interesi iespējams piesaistīt arī ar plaša mēroga pasākumiem, kas tiek rīkoti vairākos 

Latvijas reģionos un kuru organizēšanā piedalās partneri no publiskā, privātā un 

nevalstiskā sektora. Lai izplatītā informācija un organizētie pasākumi piesaistītu 

auditorijas uzmanību, nepieciešams viegli uztverams, saistošs un reizēm arī izklaidējošs 

saturs.  

535. Aptaujas rezultāti rāda, ka līdz šim īstenotā komunikācija plašsaziņas līdzekļos un plaša 

mēroga pasākumos ir pamanīta, kā rezultātā pastāvīgi uzlabojas gan iedzīvotāju 

informētības līmenis, gan noskaņojums pret ES fondu investīcijām. Izvēlētie informācijas 

kanāli ļauj sasniegt lielu auditoriju, un šos kanālus ES fondu iestādes un RSIC izmantos 

arī nākotnē.  

536. Vienlaikus ES fondu iestādes un RSIC strādā pie plašsaziņas līdzekļos sniegtās 

informācijas satura pilnveidošanas. Tai iedzīvotāju daļai, kas neinteresējas par ES 

fondiem, nav ne laika, ne vēlēšanās iedziļināties sarežģītā vai apjomīgā informācijā. 

Tādēļ ES fondu iestādes un RSIC šai auditorija cenšas gatavot un nodot, vienkāršu, 

kodolīgu un saistošu informāciju, kas balstīta uz konkrētiem sabiedrības un iedzīvotāju 

grupu ieguvumiem, ko devuši īstenotie ES fondu projekti. Nodrošinot vienkāršu un 

saprotamu informāciju plašsaziņas līdzekļos, interese par ES fondu projektiem un vēlme 

pašiem īstenot projektu varētu rasties arī šobrīd vienaldzīgajai iedzīvotāju daļai. 
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Tabula 19. Sabiedriskās domas aptaujas par iedzīvotāju informētību par ES fondu jautājumiem rezultāti pa 

gadiem. Avots: FM. 

Sabiedriskās domas aptaujas par iedzīvotāju informētību par ES fondu jautājumiem rezultāti pa gadiem 

 

 
2004 2005 2006 2007 2008 2010 2011 2012 

1. Zina, ka Latvijai ir pieejami ES  

fondu līdzekļi % 62,9 61,6 72,3 66,1 71,4 92,3 91,7 95,4 

2. Uzskata, ka pieejamā informācija  

par ES fondiem ir pietiekama % 

  

28,9 41,1 46,6 53,8 64,6 70,7 

3. Ir meklējuši informāciju par ES fondiem % 

 

25,2 23,3 27 34,3 23,8 30,1 25,7 

4. Ir dzirdējuši par konkrētu ES fondu projektu % 48 54,1 57,6 59,8 63,1 71,7 85,8 80 

5. Ir mēģinājuši pieteikt projektu ES fondu 

atbalstam % 

 

6,9 5,6 7,2 7,8 5,2 5,2 5,9 

6. Plāno pieteikties ES fondu atbalstam % 

   

9,7 8,4 9,4 12,3 10,9 

7. Ir vērsušies ES struktūrfondu reģionālajos 

informācijas centros % 

  

5,9 7,2 7,9 4,3 3,9 5,2 

8. Uzskata, ka ES fondu ieviešana Latvijā ir 

sekmīga % 34,2 37,2 38,3 50,7 42,5 36,7 48 58,4 

9. Uzskata, ka ES piešķirtie līdzekļi pozitīvi 

ietekmē Latvijas tautsaimniecību un sabiedrības 

attīstību % 65,7 66,8 62,5 68,9 63,3 57,5 73,8 79,4 

10. Zina konkrētu gadījumu, kurā ES fondu līdzekļi  

nav izmantoti paredzētajiem mērķiem % 

     

26,8 24,3 21,6 

 

Ilustrācija 46. Sabiedriskās domas aptaujas par iedzīvotāju informētību par ES fondu jautājumiem rezultāti pa 

gadiem. Avots: FM. 

5.pasākums – Informācijas stendu un informācijas plākšņu izvietošana ES fondu projektu 

īstenošanas vietās 

537. Lai nodrošinātu publicitātes prasības, 2012.gadā DP projektos izvietoti 44 informatīvie 

stendi un 531 informatīvās plāksnes. LIAA atbalstu saņēmušajiem uzņēmumiem 

nodrošinājusi arī atbilstoši publicitātes prasībām noformētas uzlīmes, piemēram, ārējo 

tirgu apgūšanas projektos. 
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6.pasākums – Interneta mājaslapu aktualizēšana 

538. 2012.gadā ES fondu vadībā iesaistītās institūcijas un RSIC regulāri aktualizējušas to 

mājaslapās ar ES fondu saistītās sadaļas, publicējot aktualitātes par to pārziņā esošajām 

DP aktivitātēm, t.sk. regulāri papildinot ar aktuālāko aktivitāšu  dokumentāciju, 

normatīvajiem aktiem, projektu pieredzēm, jautājumiem un atbildēm, kā arī citu 

projektu īstenotājiem saistošu informāciju. 

539. FM uzturējusi un regulāri aktualizējusi ES fondu mājaslapu www.esfondi.lv, ievietojot 

gan vadošās iestādes, gan citu ES fondu vadībā iesaistīto institūciju aktualitātes, regulāri 

atjaunojot nākamā mēneša informatīvo pasākumu u.c. sadaļas, tādējādi nodrošinot 

interneta lietotājiem aktuālāko informāciju par ES fondiem. 2012. gadā www.esfondi.lv 

kopējais apmeklētāju skaits pārsniedza 200 000 (dienā vidēji 500-600 apmeklējumi), no 

tiem aptuveni puse – unikālie apmeklētāji (vidēji dienā 250-300 unikālie apmeklētāji).  

7.pasākums – Informācija un konsultācijas, informatīvie pasākumi potenciālajiem projektu 

iesniedzējiem, t.sk. informatīvais un konsultatīvais atbalsts reģionos 

540. Lai potenciālie projektu pieteicēji turpinātu saņemt nepieciešamās konsultācijas un 

informāciju, tiktu palielināta mērķa grupu kapacitāte ES fondu projektu iesniegšanā, 

2012.gadā ES fondu iestādes un RSIC kopā DP ietvaros organizēja 92 informatīvos 

pasākumus. RSIC rīkoja 60 seminārus, ES fondu iestādes rīkoja 32 informatīvos 

seminārus potenciālajiem projektu iesniedzējiem un projektu īstenotājiem.  

541. Piemēram, EM organizēja 4 seminārus Latvijas reģionos par atbalstu uzņēmējiem. Tajos 

piedalījās LIAA, LGA un Hipotēku bankas pārstāvji. 2012.gadā EM organizēja 3 

forumus „Industriālā politika un atbalsts biznesam”. 

8.pasākums – Tehniska satura konferences, semināri, pieredzes apmaiņas un labās prakses 

publiskošanas pasākumi par lielo projektu īstenošanu 

542. Pārskata periodā nav notikuši informatīvi pasākumi par lielo projektu īstenošanu. 

9.pasākums – ES fondu atbalstīto projektu saraksta publicēšana 

543. 2012.gadā vadošās iestādes administrētajā ES fondu mājaslapā www.esfondi.lv  

nodrošināta automātiska ES fondu projektu informācijas publiskošana vienkopus un 

pārskatāmā veidā. ES fondu projektu informācija apskatāma gan katras aktivitātes 

ietvaros, gan atsevišķā projektu meklēšanas sadaļā, kur projektus iespējams grupēt pēc 

vairākiem parametriem, piemēram, pēc fonda, pēc finansējuma apmēra, pēc reģiona un 

pēc administrējošās iestādes. Projektu informācija tiek aktualizēta vienu reizi 2 nedēļās 

un tiek atainoti visi īstenošanā esošie un visi pabeigtie projekti (skat. ES fondu 

aktivitātes un projekti http://www.esfondi.lv/activities.php?id=867). 

10.pasākums – ES karoga izkāršana 9.maijā pie ES fondu vadošās iestādes 

544. Saskaņā ar EK regulu Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas 

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

(EK) Nr. 1260/1999, 2012.gadā pastāvīgi nodrošināta ES karoga izkāršana pie ES fondu 

vadošās iestādes – Finanšu ministrijas. 

ES fondu komunikācijas vadība 

ES fondu komunikācijas vadības grupas sanāksmes: 

545. 2012.gadā VI koordinējusi atbildīgo un sadarbības iestāžu publicitātes pasākumu 

īstenošanu, t.sk. apkopojusi ES fondu iestāžu 2012.gada komunikācijas pasākumu plānu 

un rīkojusi četras ES fondu komunikācijas vadības grupas (pārstāvētas visas ES fondu 

http://www.esfondi.lv/
http://www.esfondi.lv/
http://www.esfondi.lv/
http://www.esfondi.lv/activities.php?id=867
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vadībā iesaistītās institūcijas, 5 reģionālie struktūrfondu informācijas centri, EK 

pārstāvniecība Latvijā) sanāksmes.  

Pārskats par komunikācijas pasākumu un rezultatīvo rādītāju izpildi par visiem ES fondiem:  

546. Apkopojot ES fondu institūciju un RSIC sniegtos datus redzams, ka ES fondu 

komunikācijas stratēģijā 2007.-2015.gadam noteiktie rādītāji ir jau izpildīti vai arī pilnā 

apjomā tiks izpildīti līdz 2015.gada beigām. Septiņi no 13 rādītājiem jau šobrīd izpildīti 

par vairāk nekā 100%. Vēl nesasniegto rādītāju izpildes progress svārstās 69%-89% 

robežās. Šobrīd viszemākā izpilde (69%) ir apmaksāto preses publikāciju skaita 

rādītājam. Tas skaidrojams ar to, ka ES fondu institūcijas un RSCI šo komunikācijas 

veidu pēc iespējas cenšas aizstāt ar bezmaksas preses publikācijām (skat. tabulu zemāk). 

547. Rādītāju izpildes progress nav pieejams darbības programmu griezumā vai sadalījumā 

pa gadiem, jo stratēģijā rādītāji tika noteikti visam stratēģijas periodam un ES fondu 

griezumā. Arī stratēģijas īstenošanas finansējums nav stingri noteikts un sadalīts pa 

gadiem. Finansējums komunikācijas pasākumiem tiek plānots, ņemot vērā 

nepieciešamos pasākumus, to paredzamo efektivitāti, atbilstību noteiktajām mērķa 

grupām un spējai sasniegt stratēģijā izvirzītos mērķus. Saskaņā ar ES fondu institūciju 

un RSIC sniegto informāciju 2012.gadā visām ES fondu un darbības programmu 

komunikācijas aktivitātēm, neskaitot personāla izmaksas, izlietots finansējums 250 000 

latu apmērā. 

548. Jāņem vērā, ka stratēģijā rādītāji tika noteikti 2007.-2015.gadam un tik ilgam laika 

posmam noteikt precīzu nepieciešamo pasākumu un aktivitāšu skaitu ir sarežģīti. Tādēļ 

ES fondu institūcijas un RSIC analizē gan ikgadējos sabiedrības aptaujas rezultātus, gan 

citu pieejamo informāciju un mērķa auditoriju atsauksmes. Analīzes rezultāti tiek 

izmantoti komunikācijas pasākumu un aktivitāšu plānošanā. Ja analīze liecina, ka 

pasākums ir bijis sekmīgs, sasniedzis izvirzītos mērķus un guvis mērķa auditoriju 

atzinību, tas tiek turpināts arī gadījumos, ja rādītājs jau izpildīts. 

549. Tas, ka stratēģijā rādītāji ir dalīti pa ES fondiem nevis darbības programmām, apgrūtina 

noteikto rādītāju progresa uzraudzību darbības programmu līmenī. Nākotnē plānots šo 

nepilnību novērst. Tomēr jāatzīmē, ka lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju uztver ES fondus 

kā veselu kopumu nevis atsevišķas darbības programmas. Arī sabiedrības aptauju dati 

liecina, ka iedzīvotāju informētība par ES fondu ieguldījumiem Latvijā stabili pieaug un 

arvien vairāk iedzīvotāju uzskata, ka ES fondu investīcijām ir pozitīvi ietekmē valsts 

attīstību un iedzīvotāju labklājību. 

Tabula 20. ES fondu komunikācijas stratēģijā 2007.-2015.gadam noteikto rezultatīvo rādītāju izpilde. Avots: 

FM. 

Nr. 
Rādītāja nosaukums 

Skaits 

2011.g. 

Skaits 

2012.g. 

Skaits 

kopā 

2007.g-

2011.g. 

Skaits 

kopā 

2007.-

2012.g. 

Stratēģijā 

plānotais līdz 

2015.g.beigām 

Izpilde 

% no 

plānotā 

1 

Informatīvie materiāli 

(veidu skaits) 43 15 129 144 162 89% 

2 

Informatīvo pasākumu 

skaits 296 275 1312 1587 1170 136% 

3 
Informatīvo kampaņu 
skaits 3 4 8 12 16 75% 

4 Konferenču skaits 9 11 30 41 41 100% 
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Nr. 
Rādītāja nosaukums 

Skaits 

2011.g. 

Skaits 

2012.g. 

Skaits 

kopā 

2007.g-

2011.g. 

Skaits 

kopā 

2007.-

2012.g. 

Stratēģijā 

plānotais līdz 

2015.g.beigām 

Izpilde 

% no 

plānotā 

5 Preses konferenču skaits 2 3 34 37 47 79% 

6 

Izplatīto preses relīžu 

skaits 157 392 886 1278 1535 83% 

7 
Apmaksāto preses 
publikāciju skaits 173 101 627 728 1049 69% 

8 Pētījumu skaits 3 3 11 14 11 127% 

9 
Radio sižetu/ raidījumu 
skaits 181 132 358 490 326 150% 

10 
Televīzijas sižetu/ 
raidījumu/ klipu skaits 64 34 186 220 179 123% 

12 

Aktualizēta mājaslapa 

vai mājaslapas sadaļa 20 20 20 20 20 100% 

13 

Reprezentatīvie materiāli 

(veidu skaits) Nav datu 38 109 147 114 129% 

550. ES fondu institūciju un RSIC komunikācijas aktivitāšu mērķa grupas un komunikācijas 

ziņojumus var iedalīt divās lielās grupās. Specifiska, detalizēta informācija un 

konsultācijas interesentiem un potenciālajiem projektu pieteicējiem un nozares 

ekspertiem. Vienkāršota, uz projektu piemēriem un sabiedrības ieguvumiem balstīta 

informācija tai sabiedrības daļai, kas lieto masu medijus, bet apzināti nemeklē 

informāciju par ES fondiem. Tādējādi tiek nodrošināts, ka sabiedrība kopumā ir 

informēta un pozitīvi noskaņota par ES fondu sniegtajiem ieguldījumiem. Savukārt 

vajadzības un intereses gadījumā iedzīvotāji zina, kur informāciju meklēt un saņemt. 

Pārskats par informatīvo un publicitātes pasākumu finansējumu: 

551. ES fondu institūcijas un RSIC saņem finansējumu informatīvo un publicitātes pasākumu 

īstenošanai no tehniskās palīdzības projektu līdzekļiem. ES fondu institūciju un RSIC 

tehniskajos projektos plānotais finansējums informatīvajiem un publicitātes pasākumiem 

netiek dalīts pa darbības programmām, tādēļ finansējuma apjoms ir norādīts kopā par 

visām trim darbības programmām (skat. tabulu zemāk).  

552. Saskaņā ar ES fondu institūciju un RSIC tehniskās palīdzības projektiem (projektu 

redakcijas uz 28.03.2013.), kopējais plānotais finansējums informatīvajiem un 

publicitātes pasākumiem visām darbības programmām periodā no 2008.gada līdz 

2015.gadam ir 4 671 003 eiro. 2007.gadā finansējuma saņemšana no tehniskās palīdzības 

projektiem vēl nebija uzsākta. Periodā no 2008.gada līdz 2012.gada beigām ES fondu 

institūcijas un RSIC informatīvo un publicitātes pasākumu nodrošināšanai visu trīs 

darbības programmu ietvaros ir izlietojušas 3 018 481 eiro jeb 65% no kopējā plānotā 

finansējuma apjoma. Atsevišķi apskatot tikai 2012.gadu, redzams, ka visu trīs darbības 

programmu ietvaros informatīvo un publicitātes pasākumu nodrošināšanai izlietoti 433 

247 eiro jeb 9% no kopējā plānotā finansējuma apjoma. Atlikušajam stratēģijas periodam 

no 2013.gada līdz 2015.gadam informatīvo un publicitātes pasākumu nodrošināšanai 

plānoti 1 652 522 eiro jeb 35% no kopējā plānotā finansējuma apjoma.  

553. Analizējot kopējo plānotā un izlietotā finansējuma apjomu, jāsecina, ka tas ir ticis plānots 

un izlietots vienmērīgi. Stratēģijas periodā no 2007.gada līdz 2015.gadam ietilpst 9 gadi. 
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Ja neskaita 2007.gadu, kurā netika lietots tehniskās palīdzības projektu finansējums, tad 

finansējums ir plānots 8 gadiem. Pirmajos 5 gados ir izlietoti 65% no plānotā 

finansējumu un atlikušajiem 3 gadiem ir pieejami 35% finansējuma. 

554. Ja aplūko konkrētu ES fondu institūciju un RSIC plānotā un izlietotā finansējuma 

proporciju, tad vērojams, ka atlikušā finansējuma apjoms dažos gadījumos pārsniedz 

70%, bet citos gadījumos ir mazāks par 10%. Vēsturiski stratēģijā plānotais finansējums 

ir ticis būtiski samazināts, un ES fondu iestādes un RSIC ir pielāgojuši informatīvo un 

publicitātes pasākumu apjomu un izmaksas šiem samazinājumiem. Tāpat jāmin, ka 

tehniskās palīdzības projektus ir iespējams grozīt un pārplānot finansējuma apjomu 

informatīvo un publicitātes pasākumu nodrošināšanai, ja ir nepieciešamība un 

pamatojums. 

555. Turpinot rūpīgu informatīvo un publicitātes pasākumu plānošanu, un gan sasniedzamās 

auditorijas, gan izmaksu ziņā efektīvu kanālu izmantošanu, atlikušais kopējais 

finansējuma apjoms 1 652 522 eiro apmērā ir uzskatāms par pietiekamu, lai nodrošinātu 

informatīvos un publicitātes pasākumus līdz stratēģijā noteiktā perioda beigām. 

Vienlaicīgi jāmin, ka atsevišķas ES fondu iestādes, iespējams, neizmantos tehniskās 

palīdzības projektos plānoto finansējumu pilnā apjomā, bet citas informatīvajiem un 

publicitātes pasākumiem ieplānos papildus līdzekļus. 

Tabula 21: ES fondu informatīvo un publicitātes pasākumu finansējums tehniskās palīdzības projektos. Avots: 

FM. 

Informatīvo un publicitātes pasākumu finansējums tehniskās palīdzības projektos 

Nr. 

ES fondu institūcijas un RSIC 

2008.-2015. 

kopējais 

plānotais 

finansējums, 

eiro 

2008.-2012. izlietotais 

finansējums 

2012. izlietotais 

finansējums 

2013.-2015. plānotais 

finansējums 

eiro 
 % no 

kopējā 
eiro 

 % no 

kopējā 
eiro 

 % no 

kopējā 

1 Finanšu ministrija     628 487,57      470 363,66  75%  161 012,83  26%     158 123,92  25% 

2 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrija 
    757 385,80      297 022,58  39%    30 183,22  4%     460 363,22  61% 

3 Ekonomikas ministrija     175 844,33        37 686,40  21%      4 129,25  2%     138 157,94  79% 

4 Labklājības ministrija     240 576,50      229 563,46  95%      4 268,60  2%       11 013,04  5% 

5 Izglītības un zinātnes ministrija     414 872,10      168 937,48  41%    22 276,72  5%     245 934,61  59% 

6 Satiksmes ministrija     211 906,48        52 692,78  25%    11 530,92  5%     159 213,69  75% 

7 Veselības ministrija       79 529,06        57 657,40  72%      4 820,90  6%       21 871,66  28% 

8 Kultūras ministrija       15 710,65        13 774,84  88%         596,89  4%         1 935,82  12% 

9 Valsts kanceleja       57 017,58        36 058,82  63%         384,32  1%       20 958,76  37% 

10 Centrālā finanšu un līgumu aģentūra       46 237,09        38 212,82  83%         512,96  1%         8 024,27  17% 

11 Nodarbinātības valsts aģentūra       54 308,91        54 004,77  99%      3 253,04  6%            304,14  1% 

12 Valsts izglītības attīstības aģentūra     245 533,24      138 716,64  56%    30 181,77  12%     106 816,59  44% 

13 Sabiedrības integrācijas fonds       50 628,97        37 096,66  73%      5 105,89  10%       13 532,31  27% 

14 Valsts reģionālās attīstības aģentūra     427 470,49      337 423,86  79%    34 602,63  8%       90 046,63  21% 

15 Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra     359 465,84      304 191,65  85%    51 441,20  14%       55 274,19  15% 

16 Valsts kase            142,29               23,01  16%           23,01  16%            119,28  84% 

17 Iepirkumu uzraudzības birojs       40 099,37          1 946,49  5%           22,77  0%       38 152,88  95% 

18 Kurzemes plānošanas reģions     163 305,56      135 650,21  83%    14 103,09  9%       27 655,35  17% 
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19 Latgales plānošanas reģions     172 528,73      123 524,50  72%    19 465,78  11%       49 004,23  28% 

20 Rīgas plānošanas reģions     116 343,58        91 165,84  78%      9 742,39  8%       25 177,73  22% 

21 Vidzemes plānošanas reģions     202 504,01      193 817,71  96%    17 209,96  8%         8 686,31  4% 

22 Zemgales plānošanas reģions     211 105,71      198 949,93  94%      8 379,11  4%       12 155,78  6% 

 
KOPĀ 4 671 003,85 3 018 481,51 65% 433 247,26 9% 1 652 522,34 35% 

556. Pie šķēršļiem, kas apgrūtina veiksmīgu stratēģijas īstenošana, jāmin ar publisko 

iepirkumu veikšanu saistītie ierobežojumi un riski. Piemēram, nav iespējams noorganizēt 

nepieciešamo komunikācijas aktivitāti īsā termiņā vai arī aizkavējas nepieciešamā līguma 

slēgšana. 

557. Tāpat jāmin, ka ES fondu institūcijām un RSIC jāpilnveido spēja vienkāršā, saistošā un 

izklaidējoša veidā uzrunāt to sabiedrības daļu, kas šobrīd neinteresējas par ES fondiem un 

neplāno iesniegt projektus. Šo sabiedrības daļu neinteresē, kādus projektus un kādā veidā 

var pieteikt ES fondu atbalstam, vai kāds ir nozarēm piešķirtais finansējums. Tomēr viņus 

varētu interesēt interesanti un pat izklaidējoši fakti par to, kā ES fondu projekti ir 

uzlabojuši viņu un līdzcilvēku dzīvi, vai kāds saistošs un emocionāls stāsts.  

558. ES fondu institūcijas un RSIC ikdienā sniedz interesentiem profesionālu informāciju un 

palīdz sagatavot projektu iesniegumus. No šīm iestādēm sagaida atbildību un kompetenci. 

Tādēļ tās nav radušas sniegt informāciju izklaidējošā veidā, sniegt informāciju, kas rada 

emocionālu saikni, sniegt informāciju, kurai nav praktiskas vērtības, bet kas ir 

interesanta. Jāmin, ka arī komunikācijas aktivitāšu ārpakalpojuma sniedzēji, sadarbojoties 

ar valsts iestādēm, bieži vairās piedāvāt un realizēt netradicionālas idejas un risinājumus, 

jo uzskata, ka valsts pārvaldes komunikācija jāietur konservatīvā formā. Protams, ka ES 

fondu institūcijas un RSIC vispirms ir profesionālas, atbildīgas un kompetentas iestādes, 

taču, lai sasniegtu šobrīd vienaldzīgo auditorijas daļu, ir nepieciešami netradicionāli 

risinājumi. 

6. Secinājumi un turpmākā rīcība 

559. ES fondiem ir būtiska ietekme uz ekonomisko aktivitāti Latvijā, kā to liecina 

Makroekonomiskās modelēšanas rezultāti. Saskaņā ar makro modeļa rezultātiem, 

periodā no 2002. līdz 2020.gadam, vidējais ES fondu izraisītais IKP palielinājums gadā 

ir 3,9%.  

560. ES fondu  līdzfinansētās investīcijas līdz šim ir radījušas būtisku stimulējošo ietekmi uz 

ekonomisko aktivitāti un sagaidāms, ka pozitīvā ietekme saglabāsies arī turpmākajos 

gados50. 

561. ES fondu finansējums ir viens no būtiskākajiem investīciju avotiem valsts ekonomikā, 

kas mazinājis gan ekonomikas lejupslīdi krīzes laikā, gan pozitīvi ietekmējis 

tautsaimniecības stabilizāciju un spēcīgas ekonomiskās izaugsmes atjaunošanos. ES 

fondi par 6,7% mazināja krīzes ietekmēto investīciju kritumu, kas 2009. gadā sasniedza 

37,4%. Savukārt 2009. gada IKP samazinājums par 17,7% bez ES fondu līdzekļiem 

būtu vēl par 3,7 procentpunktiem lielāks.  

562. Valsts kopumā ir spējusi sekmīgi nodrošināt ES fondu ieviešanu, t.sk. veikusi 

pasākumus, lai sekmētu ES fondu finansējuma izmantošanas iespēju pilnā apmērā, 

konceptuāli piešķirot valsts budžeta virssaistības 424,8 milj. eiro jeb 9% no ES fondu 

                                                 
50 2011.gadā veiktais izvērtējums par ES fondu ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību 

(http://www.esfondi.lv/upload/Petijumi_un_izvertejumi/2ndStageReportUltimateFinal15Dec.docx#_Toc312171

390)  

http://www.esfondi.lv/upload/Petijumi_un_izvertejumi/2ndStageReportUltimateFinal15Dec.docx#_Toc312171390
http://www.esfondi.lv/upload/Petijumi_un_izvertejumi/2ndStageReportUltimateFinal15Dec.docx#_Toc312171390
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finansējuma, no kuriem 58,4 milj. eiro paredzēti DP ietvaros, kas ir 7,5% no DP kopējā 

publiskā finansējuma. Lai arī daļa no ES fondu aktivitātēm joprojām ir ieviešanas 

stadijā, jau sasniegtie rezultāti liecina, ka Latvija šajā fondu plānošanas periodā kopumā 

spēs sasniegt izvirzītos mērķus un rādītājus.  

563. Ambiciozie nacionālie mērķi ir nodrošinājuši garantētu n+3/n+251 izpildi 2012.gadā. 

Vienlaikus iespējami sarežģījumi 2014.gadā n+2 principa nodrošināšanā.  

564. DP ieviešana 2012.gadā kopumā vērtējama pozitīvi, sasniedzot būtisku finanšu progresu 

- gada laikā tika apstiprināti projekti par 682,4 milj. eiro, progress pārskata gada laikā 

4,5%, noslēgti līgumi par projektu īstenošanu par 677,3 milj. eiro, progress pārskata 

gada laikā 11,6%, kā arī veikti maksājumi finansējuma saņēmējiem (tai skaitā avansi) 

par 409,7 milj.eiro, progress pārskata gada laikā 10,3%, deklarējamo maksājumu 

apjoms ir pieaudzis par 15,6%. Savukārt no plānošanas perioda sākuma apstiprināti 

projekti par 92,6%, noslēgti līgumi par projektu īstenošanu par 91,9% un veikti 

maksājumi finansējuma saņēmējiem par 55,6% no ES fondu finansējuma.  

565. DP ietvaros līdz 2012.gada beigām ir pabeigti 1298 projekti 173,9 milj. eiro jeb 23,6% 

apmērā no pieejamā ES fondu finansējuma. 

566. Tomēr, neskatoties uz pozitīvo finanšu progresu DP ieviešana 2012.gadā atpalika, proti, 

nacionālo maksājumu mērķu izpilde ir bijusi neapmierinoša, valdība, uzklausot FM 

progresa ziņojumus, ir uzstājīgi aicinājusi nozaru ministrijas veikt pasākumus apguves 

paātrināšanai, aicinājusi diskutēt par apguvi kavējošajiem faktoriem dažāda līmeņa 

forumos un meklēt veidus kā tos novērst, kā arī noteikusi stingrus finanšu disciplīnas 

pasākumus, kā arī veikusi virkni citu pasākumu, tai skaitā, finansējuma pārdales starp 

aktivitātēm.  

567. 2012.gadā MK noteikumu grozījumiem52 ir novērsti RI 2011.gadā audita laikā 

konstatētie riski attiecībā uz apakšaktivitātes „Kompetences centri” ieviešanu. Ar 

grozījumu spēkā stāšanos apakšaktivitātes ieviešana ir pilnībā atjaunota. Atbilstoši MK 

noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteiktajam ir nodalīti individuālie un nozares 

pētījumi, 2013.gadā paredzēta Kompetenču centru izvērtēšana. 

568. Ņemot vērā RI ziņojumos ietvertos konstatējumus un ieteikumus attiecībā uz LIAA 

darbību un aktivitātes „Biznesa inkubatori” ieviešanu, 2012.gada 10.jūnijā tika apturēta 

aktivitātes ietvaros veikto maksājumu deklarēšana, līdz ieteikumu pilnīgai ieviešanai, 

neapturot maksājumu veikšanu. LIAA kā SI ir aktualizējusi iekšējos noteikumus, 

pilnveidojot kontroles un uzraudzības sistēmu, kuru plānots ieviest 2013.gadā, izvērtējot 

cilvēkresursu noslodzi un riskus. 

569. Attiecībā uz uzraudzības rādītāju izpildi DP vislabāk ir veicies ar prioritātes 

„Uzņēmējdarbības veicināšana” rādītāju sasniegšanu, kur vairāki noteiktie rādītāji jau 

uz 2012.gada beigām ir ievērojami pārsniegti, ņemot vērā lielo interesi par piedāvātajām 

iespējām veicināt uzņēmumu attīstību, t.i., 160 komersanti ir veiksmīgi īstenojuši 

projektus, kuru ietvaros ieviesti jauni produkti vai tehnoloģijas (38,1% no plānošanas 

perioda mērķa), realizēti 984 uz ārējo tirgu apgūšanu vērsti projekti (298,2% no 

plānošanas perioda mērķa), kā arī pabeigti septiņi augstas pievienotās vērtības projekti 

(70% no plānošanas perioda mērķa). 

                                                 
51 Regulas Nr.1083/2006 93.pantā noteiktais.  
52 2012.gada 9.oktobra grozījumi Ministra kabineta 2010.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.361 „Noteikumi par 

darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1.2.1.1.apakšaktivitāti „Kompetences 

centri”” 
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570. Uzņēmējdarbības un inovāciju jomā aktualizējas riski finanšu instrumentu ieviešanā. 

2012.gadā notika komunikācija par DG Regio audita ziņojuma konstatējumiem, kā 

rezultātā 2013.gada sākumā 2.2.prioritātei „Finanšu pieejamība” ir aprēķināta finanšu 

korekcija 12 509 936 eiro apmērā. 2013.gada 5.marta Ministri kabineta sēdē (protokols 

Nr.13, 38§) tika pieņemts lēmums piekrist DG Regio noteiktajam finanšu korekcijas 

apmēram. Papildus, jāņem vērā arī šo jauno instrumentu sarežģīto mehānismu, kā arī 

privātā kapitāla tirgus nepietiekošu gatavību un izmaiņas finanšu tirgus nepilnībās. 

2013.gadā tiek strādāts pie priekšlikuma risinājumam finanšu instrumentu ieviešanas 

uzlabošanai, kas sniegtu labāku efektu taustsaimniecības attīstībai un segtu tirgus 

nepilnības. Paredzams, ka sasniedzamie rādītāji, proti, „riska kapitāla finansējumu 

saņēmušo MVK skaits” un „sēklas stadijas investīciju skaits, kas tiek finansētas tālākās 

attīstības stadijā” būs zemāki nekā sākotnēji plānots.  

571. 2012.gadā VI ir veikusi virkni pasākumu ES fondu vadības un kontroles sistēmas 

pilnveidošanai. Izstrādātas un aktualizētas vairākas vadlīnijas, gan MK noteikumi un to 

grozījumi, gan organizēti arī vairāki semināri. Lai pilnveidotu ES fondu vadības un 

kontroles sistēmu un veicinātu vienotu izpratni par ES fondu ieviešanu, veikti šādi 

pasākumi: 

1) stiprinātas VI kontroles un virsuzraudzība, nodrošinot AI un SI deleģēto funkciju 

kvalitatīvas izpildes kontroli (iestāžu procedūru, vērtēšanas procesa, projekta 

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

funkcijas); 

2) stiprināta iekšējā audita loma ES fondu sistēmā. Sākot ar 2012.gadu aizvien vairāk 

iekšējā audita loma ES fondu sistēmā tiek izmantots kā preventīvs mehānisms, lai 

novērstu iespējamās nepilnības ES fondu vadības un kontroles sistēmā;   

3) noteikta nacionālā procedūra maksājumu apturēšanai, ja iestāde nekvalitatīvi veic tai 

deleģētās funkcijas vai konstatēti cita veida būtiski trūkumi. Ir paredzēti pienākumu 

SEI, pamatojoties uz VI lēmumu par DP, prioritātes, pasākuma, aktivitātes, 

apakšaktivitātes vai projekta ietvaros veikto izdevumu deklarēšanas apturēšanu EK, 

uz laiku līdz attiecīgo trūkumu novēršanai, apturēt šo izdevumu deklarēšanu EK. 

Minētais lēmums tiks pieņemts gadījumā, ja AI vai SI vadības un kontroles sistēmā 

tiek konstatēti būtiski trūkumi vai ir cita pamatota un objektīva informācija, kas 

liecina par deleģēto funkciju nepienācīgu izpildi;  

4) metodoloģiskā atbalsta stiprināšana ES fondu vadībā iesaistītajām iestādēm.  

5) pārskata periodā FM aktualizējusi virkni metodisko un skaidrojošo materiālu ES 

fondu vadībā iesaistītajām iestādēm, kas izstrādāti un regulāri tiek precizēti un 

papildināti; 

6) elektroniskās darba laika uzskaites ieviešana ES fondu vadībā iesaistītajās 

institūcijās.  

572. Savukārt kā galvenie uzdevumi 2013.gadam ir atzīmējami: 

1) Metodoloģiskā atbalsta stiprināšana ES fondu vadībā iesaistītajām iestādēm; 

2) Iepirkumu plānu iesniegšanas procesa optimizēšana  

3) Sistēmiskie pilnveidojumi, ņemot vērā deleģēto funkciju pārbaužu rezultātā 

konstatēto  

4) Pasākumu īstenošana, kas mazinās problēmas publisko iepirkumu jomā 
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5) Finanšu disciplīnas pasākumi nacionālo mērķu izpildes veicināšanai 

6) Lielo projektu īstenošana un to pastiprināta uzraudzība; 

7) Gatavošanās 2014.-2020.gada plānošanas periodam. 

573. VI vērtē ES finansējuma investīciju progresu kā pietiekoši pārliecinošu un vadības un 

kontroles sistēmu kā drošu, sniedzot pārliecību SEI un EK par izdevumu atbilstību. 
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Pielikumi 

1. pielikums. „Dabības programmas „Uzņēmēmējdarbība un inovācijas” 2007.-

2013.gada plānošanas perioda ES fondu ieviešanas statuss (uz 31.12.2012., 

salīdzinot ar 31.12.2011.)” 

Skat. failu ,,1.pielikums_2DP_IEVIEŠANAS PROGRESS_31.12.2012.” 

2. pielikums. „Finanšu līdzekļi, par kuriem veikti maksājumi ES fondu finansējuma 

saņēmējam un saņemtie maksājumi no EK līdz 31.12.2011. (eiro) darbības 

programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" ietvaros” 

Skat. failu ,,2.pielikums_2DP_MAKSĀJUMI_31.12.2011.” 

3. pielikums. „Darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” ietvaros 

noslēgtie līgumi sadalījumā pa dimentsiju kodiem līdz 31.12.2012. (eiro)” 

Skat. failu ,,3.pielikums_2DP_KATEGORIZĀCIJAS LAPA_2012” 

4. pielikums. „Darbības programmas ietvaros sasniegtie uzraudzības rādītāji līdz 

31.12.2011.” 

Skat. failu ,,4.pielikums_RĀDĪTĀJI_31.12.2011.” 

5. pielikums. „Revīzijas iestādes veiktie ES fondu vadības un kontroles sistēmas 

auditi” 

Skat. failu ,,5.pielikums_RI_AUDITI_31.12.2012.” 

6. pielikums. „Finanšu ministrijas Iekšējā audita departamenta (IAD) veiktie auditi 

un iestāžu veikto auditu izvērtējumi” 

Skat. failu ,,6.pielikums_IAD_AUDITI_31.12.2012.” 


