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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 

vadošā iestāde katru gadu līdz 30.jūnijam iesniedz Eiropas Komisijā (EK) gada ziņojumu 

par Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu un Kohēzijas fonda (KF) darbības programmu 

īstenošanu (ziņojums). Šis ir ceturtais ziņojums par 2007.-2013.gada plānošanas periodu 

un ietver izpildes laika posmā no 2011.gada 1.janvāra līdz 2011.gada 31.decembrim 

pārskatu 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-2012/3 2012.gada 28.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 2011.gadā.  

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

2009.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 2011.gadā un no plānošanas perioda sākumā līdz 2011.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 2011.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 LVL, izņemot ziņojuma 

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

izmantots Eiropas Centrālās Bankas ik mēneša konvertācijas kurss. 

  



    

7 

Gada ziņojums_2DP_VI_lv_28.05.2012.; Ziņojums Eiropas Komisijai par Eiropas Savienības struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda darbības programmu īstenošanu, 2011.gads  

1. Sociāli ekonomiskā situācija un tendences 

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

ekonomiskajām tendencēm 2011.gadā. 

9. Iekšzemes kopprodukts, ekonomiskā aktivitāte. Saskaņā ar Centrālās statistikas 

pārvaldes
1
 (CSP) datiem Latvijas iekšzemes kopprodukts (IKP) 2011.gadā, salīdzinot ar 

iepriekšējo gadu, palielinājās par 5,5 %. 2011.gada ceturtajā ceturksnī, salīdzinot ar 

iepriekšējā gada atbilstošo ceturksni, IKP palielinājās par 5,7 %. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Kopējās IKP izmaiņas (salīdzināmās cenās) no ražošanas aspekta 2011.gadā noteica 

galvenokārt apjomu pieaugumi tirdzniecībā (īpatsvars IKP struktūrā – 16,9%) – par 

8,7%,  apstrādes rūpniecībā (14,1%) – par 11,7%, transporta un uzglabāšanas nozarē 

(13,0%) – par 8,0%. Izmitināšanas pakalpojumi pieauguši par 23,6%, bet ēdināšanas 

pakalpojumi – par 21,5% (kopējais nozares īpatsvars IKP ir 1,7%). Būvniecības nozarē 

(6,1%) apjomi kāpuši par 12,4%. 

11. Kopējās IKP izmaiņas no izlietojuma aspekta, 2011.gadā privātajā galapatēriņā 

vērojama pirkumu apjomu palielināšanās par 4,4%. Izdevumi bruto pamatkapitāla 

veidošanai palielinājās par 24,6%, bet valdības galapatēriņš – par 1,3%. Preču eksports 

(72,2% no kopējā eksporta) pieaudzis par 12,0% un pakalpojumu eksports – par 14,0%. 

Savukārt, preču importa apjomi (83,6% no kopējā importa) pieauguši par 23,0%, bet 

pakalpojumu importa apjomi palielinājušies par 9,1%. 

12. Makroekonomiskās modelēšanas rezultāti kopumā ļauj secināt, ka ES fondiem  ir 

būtiska ietekme uz ekonomisko aktivitāti Latvijā. Saskaņā ar makro modeļa 

rezultātiem, periodā no 2002. līdz 2020.gadam, vidējais ES fondu izraisītais IKP 

palielinājums gadā ir 3.9%. 

13. Inflācija. Patēriņa cenu līmenis 2011.gada decembrī, salīdzinot ar iepriekšējā gada 

atbilstošo periodu, pieauga par 4,0%, preču cenas pieauga par 4,9%, bet pakalpojumiem 

– par 1,6%. Galvenie inflācijas cēloņi ir saistīti ar notikumiem ārējā vidē saistībā ar 

naftas produktu un pārtikas cenu kāpumu pasaulē, papildus inflāciju radīja izmaiņas 

nodokļu politikā. Iekšējā tirgus mehānisms nerada izteiktu inflācijas spiedienu un, 

atkāpjoties cenu pieaugumam pasaulē, kā arī uzturot nemainīgu nodokļu politiku, 

                                                 
1
 Centrālā statistikas pārvalde - Saskaņā ar LR likumos, MK noteikumos un CSP nolikumā noteikto CSP ir tiešās 

pārvaldes iestāde, kura darbojas EM pārraudzībā, un ir galvenā valsts statistikas darbu veicēja un koordinatore 

valstī. CSP ir atbildīga par valsts statistikas darba organizāciju Latvijā un par datu pareizību, kurus ieguvusi, 

apkopojot no respondentiem saņemto informāciju. http://www.csb.gov.lv/  

http://www.csb.gov.lv/
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kopējais inflācijas līmenis 2012.gadā mazināsies. Gada vidējā inflācija 2011.gadā, 

salīdzinot ar 2010.gadu, sasniedza 4,4%. 

14. Ražotāju cenas 2011.gadā salīdzinājumā ar 2010.gada vidējo līmeni palielinājās par 

7,7% (vietējā tirgū realizētās produkcijas cenas pieauga par 8,7%, bet eksportētajai 

produkcijai – par 6,2%). Vislielākie cenu pieaugumi bija vērojami ķīmisko vielu un 

ķīmisko produktu ražošanā (par 25,7%), metālu ražošanā (par 20,0%), poligrāfijā un 

ierakstu reproducēšanā (par 15,6%), atkritumu savākšanā, apstrādē un izvietošanā; 

materiālu pārstrādē (par 12,7%). 

15. Būvniecības izmaksas 2011.gadā, salīdzinot ar 2010.gadu, pieauga par 2,1 %. No 

būvniecības izmaksu komponentēm kāpums bija novērojams tikai iekārtu uzturēšanas 

un ekspluatācijas izmaksām – par 10,2%, bet strādnieku darba samaksas un 

būvmateriālu izmaksas gadā kopumā samazinājušās – attiecīgi par 1,0% un 0,3 %. 

Gada laikā būvniecības izmaksu kopējo līmeni visvairāk ietekmēja izmaksu pieaugums 

pazemes maģistrālo cauruļvadu un transporta objektu būvē, pārējo būvju izmaksas 

nepieauga vai pat turpināja samazināties. 

16. 2011.gadā Latvijas ārējās tirdzniecības situācija turpināja uzlaboties. Līdz ar 

tautsaimniecības struktūras maiņu, pārorientējoties uz izaugsmi, kas balstīta uz 

rūpniecību un eksportu, Latvijas preču eksports 2011.gadā sasniedza jaunu visu laiku 

augstāko līmeni, faktiskajās cenās salīdzinājumā ar 2010.gadu palielinoties par 28,1 %. 

Eksporta pieaugumu 2011.gadā visvairāk veicināja pieaugums tādās preču grupās kā 

minerālprodukti, metāli, lauksaimniecības un pārtikas preces, ķīmiskās rūpniecības 

produkcija un koks un koka izstrādājumi. 2011.gadā palielinājās Lietuvas un Igaunijas 

daļa Latvijas kopējā preču eksportā, un būtiski pieauga arī Latvijas preču eksports uz 

Poliju. 

17. Paaugstinoties ekonomiskajai aktivitātei un iekšējam patēriņam, 2011.gadā nedaudz 

straujāk palielinājies Latvijas preču imports, salīdzinājumā ar 2010.gadu pieaugot par 

28,3 %. Attiecīgi ārējās tirdzniecības deficīts 2011.gadā ir pieaudzis par 29,4%, tomēr 

šis kāpums lielā mērā ir saistīts ar investīciju preču importa pieaugumu, kas dod iespēju 

palielināt ražošanas jaudas un konkurētspēju, veicinot eksporta pieaugumu nākotnē. 

18. Nodarbinātība un bezdarbs. Atbilstoši darbaspēka apsekojuma datiem 

tautsaimniecībā nodarbināto iedzīvotāju skaita pieaugums bija vērojams no 2000.gada 

līdz 2008.gada otrajam ceturksnim. Pēc tam līdz 2010.gada pirmajam ceturksnim 

nodarbināto iedzīvotāju skaits arvien samazinājās, bet no 2010.gada otrā ceturkšņa atkal 

sāka pieaugt. 2011.gadā kopā valstī bija nodarbināti 970,5 tūkst. cilvēku, kas ir par 

3,2% jeb 29,7 tūkst. cilvēku vairāk nekā 2010.gadā. Nodarbinātības līmenis 2011.gadā, 

salīdzinot ar 2010.gadu, palielinājās par 2,2 procentpunktiem un veidoja 55,3 %. 

19. Pēc CSP veiktā darbaspēka apsekojuma rezultātiem Latvijā 2011.gadā bija 

176,5 tūkst. darba meklētāju jeb 15,4% no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem 

(nodarbinātajiem un darba meklētājiem), 2010.gadā attiecīgi darbu meklēja 

216,1 tūkst. cilvēku, un to īpatsvars ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaitā bija 18,7 %. 

Darba meklētāju vīriešu īpatsvars ekonomiski aktīvo vīriešu skaitā valstī bija augstāks 

nekā sievietēm (attiecīgi ekonomiski aktīvo sieviešu skaitā), veidojot 17,7% un 

13,1 procentu. 2011.gadā darba meklētāji ar darba pieredzi bija 151,7 tūkst. jeb 85,9% 

no darba meklētāju skaita, savukārt 2010.gadā šis rādītājs attiecīgi bija 190,2 tūkst. un 

88,0%. 

20. 2011.gadā ekonomiski neaktīvi bija 607,3 tūkst. cilvēku, kas ir par 1,4% mazāk, 

salīdzinot ar iepriekšējā gada rādītāju. Savukārt tādu cilvēku, kas ir zaudējuši cerības 
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atrast darbu, 2011.gadā valstī bija 43,1 tūkst. jeb 7,2% no ekonomiski neaktīvo 

iedzīvotāju skaita, un tas ir par 8,8 tūkst. cilvēku jeb 16,9% mazāk nekā 2010.gadā. 

21. Savukārt Nodarbinātības valsts aģentūras oficiāli reģistrētā bezdarba līmenis 

2011.gada beigās salīdzinājumā ar attiecīgo laiku pirms gada ir samazinājies par 

2,8 procentpunktiem un bija 11,5% no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem. Reģistrēto 

bezdarbnieku skaits, salīdzinot ar 2010.gada decembri, samazinājās par 

32,2 tūkst. cilvēku un 2011.gada decembra beigās bija 130,3 tūkst. cilvēku. 

Ilustrācija 2. Reģistrēto bezdarbnieku skaits un bezdarba līmenis pa ceturkšņiem (% no ekonomiski aktīvajiem 

iedzīvotājiem). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. 2011.gadā bezdarbnieka statuss valstī kopā tika piešķirts 127,9 tūkst. cilvēku (2010. 

gadā – 161,2 tūkst. cilvēku), tajā skaitā Rīgas reģionā 56,9 tūkst. cilvēku, Latgales 

reģionā 22,7 tūkst. cilvēku, Zemgales reģionā 17,5 tūkst. cilvēku, Kurzemes reģionā 

17,8 tūkst. cilvēku un Vidzemes reģionā 13,0 tūkst. cilvēku. 

23. Augstākais bezdarba līmenis 2011.gada beigās bija reģistrēts Latgales reģionā – 19,8% 

(2010.gada beigās – 22,3%), Vidzemes reģionā – 13,0% (16,2%), Zemgales reģionā – 

12,7% (15,8%) un Kurzemes reģionā – 12,1% (15,7%). Zemākais bezdarba līmenis bija 

reģistrēts Rīgas reģionā – 8,3% (10,9%). 

24. FM 2012. gada februārī izstrādātais makroekonomiskās attīstības scenārijs ir veidots 

uz konservatīviem pieņēmumiem par ārējās vides attīstību un 2012. gadam paredz 

izaugsmi 2,0% apmērā. Scenārijs ir balstīts uz pieņēmumu par pasaules izaugsmes 

tempu samazināšanos 2012. gada pirmajos divos ceturkšņos, kam sekos atgriešanās pie 

iepriekšējiem izaugsmes tempiem. Tā rezultātā, negatīvā ietekme uz Latvijas izaugsmes 

tempiem būs īslaicīga, un turpmākajos gados ekonomikas izaugsmes tempi atgriezīsies 

pie to potenciālā līmeņa 4% apmērā. 2012. gadā darba tirgus atlabšana negatīvās ārējās 

vides ietekmē var nedaudz palēnināties, bet nākamajos gados atkal gaidāms straujāks 

nodarbināto iedzīvotāju skaita pieaugums. Tomēr atgriešanās pie pirmskrīzes laikā 

sasniegtajiem rekordaugstajiem nodarbinātības un rekordzemajiem bezdarba rādītājiem 

arī nav prognozējama. Paredzams, ka 2012. gadā nodarbināto iedzīvotāju skaits 

palielināsies par 0,7%, bet gada vidējais bezdarba līmenis (pēc darbaspēka apsekojuma 

rezultātiem) samazināsies līdz 14,1%. Patēriņa cenu dinamiku Latvijā 2012. gadā 

noteiks pasaules cenu ietekmes mazinājums, ko radīs globālā pieprasījuma aktivitātes 

kritums. Nemainīgā nodokļu politika nodrošinās strauju nodokļu ietekmes 

samazinājumu uz inflāciju 2012. gada pusē, un prognozējams, ka šī ietekme 

pakāpeniski izzudīs līdz gada vidum. Savukārt iekšējā tirgū lēnais privātā pieprasījuma 
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pieaugums neradīs papildus inflācijas spiedienu. 2012. gada vidējā inflācija prognozēta 

2,6 procentu apmērā. Sākot ar 2012. gada sākumu, ir gaidāma šī indikatora pakāpeniska 

samazināšanās. Atbilstoši prognozēm, Māstrihtas kritērija novērtējums uz 2013. gada 

martu tiks izpildīts (gada vidējā inflācija 2,2%, Māstrihtas kritērijs 2,4%), tomēr 

drošības rezerve ir minimāla. Jebkurš neparedzēts cenu pieaugums var būtiski mazināt 

iespējas kritēriju izpildīt. 

25. Savukārt izveidojušās sociāli-ekonomiskās situācijas dēļ, kopumā DP aktivitāšu 

ieviešana 2011.gadā noritējusi lēnāk nekā bija plānots. Pārsvarā tas bija saistīts ar 

2009.gadā un 2010.gada sākumā radušos būvniecības cenu kritumu, kā rezultātā 

daudzos projektos konstatēto ietaupījumu dēļ bija nepieciešams rast risinājumus 

atbrīvojušos finansējuma izlietojumam un veikt grozījumus projektos. No otras puses, 

pateicoties izmaksu kritumam, bija iespējams veikt vairāk darbu jau īstenošanā esošajos 

projektos. Taču jau 2010.gada otrajā pusgadā bija vērojams cenu kāpums transporta 

un vides jomās, kas ne visos gadījumos bijis objektīvi paredzams, tādēļ jau 2010.gada 

beigās vadošā iestāde ar informatīvo ziņojumu MK sniedza analīzi par radušos situāciju 

un risinājumiem, kuri ES fondu administrēšanā iesaistītajām iestādēm jāpiemēro 

izmaksu sadārdzinājuma gadījumā. MK lēma, ka nav pieļaujams nepamatots 

sadārdzinājums ES fondu projektos, tādēļ 2011.gada ietvaros vadošā iestāde ir sekojusi 

līdzi, vai atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes ir nodrošinājušas, ka iepirkuma 

līgumi netiek slēgti par neobjektīvi augstām cenām, bet šādos gadījumos iepirkums tiek 

izsludināts atkāroti. 

26. Plašāku informāciju par sociāli-ekonomisko situāciju Latvijā 2011.gadā (salīdzinājumā 

ar 2010.gadu) lūdzu skatīt:  

http://www.fm.gov.lv/?lat/makroekonomika/ikmenesa_makroekonomikas_un_budzeta_

apskats. 

2. Darbības programmas izpildes pārskats 

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

2011.gada beigās (tai skaitā 2011.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. 

28. 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, Eiropas Savienības 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).   

29. 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu ieviešanas sistēma paredz, ka projektu 

iesniegumi tiek atlasīti atklātas vai ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā. 

Savukārt pirms projektu iesniegumu atlases atbildīgās iestādes izstrādā un UK 

apstiprina projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus, pēc kuriem tiek vērtēti visi 

projektu iesniegumi. Pēc projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju apstiprināšanas UK 

vai arī paralēli šim procesam atbildīgās iestādes izstrādā MK noteikumus par aktivitāšu 

http://www.fm.gov.lv/?lat/makroekonomika/ikmenesa_makroekonomikas_un_budzeta_apskats
http://www.fm.gov.lv/?lat/makroekonomika/ikmenesa_makroekonomikas_un_budzeta_apskats
http://www.esfondi.lv/page.php?id=458
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īstenošanu, kuros detalizēti tiek aprakstīti vispārējie aktivitātes īstenošanas nosacījumi, 

projekta iesniedzējam noteiktās prasības, projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji, 

atbildīgās un sadarbības iestādes funkciju sadalījums, kā arī citi nozīmīgi nosacījumi, 

kas tiek apstiprināti MK.  

2.1.  Darbības programmas īstenošanas progress 2011.gadā 

30. 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.  

31. 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 

32. Lai nodrošinātu ES fondu līdzekļu pārstrukturēšanu un to efektīvāku novirzīšanu 

tautsaimniecībā, kā arī, lai izpildītu Papildu saprašanās memoranda (Saprašanās 

memoranda trešais papildinājums) doto uzdevumu strukturālo jautājumu un reformu 

jomā  –  izstrādāt un īstenot Ārvalstu tiešo investīciju piesaistes stratēģiju 2011.-

2015.gadam, MK 2011.gada 5.septembrī ar rīkojumu Nr.425 apstiprināja grozījumus 

DP „Uzņēmējdarbība un inovācijas”, kas paredz: 

1) precizēt 2.3.1.pasākuma „Uzņēmējdarbības atbalsta aktivitātes” mērķi, kā arī 

atbilstoši  precizēt 2.3.1.1.aktivitātes  „Ārējo tirgu apgūšana un ārvalstu investīciju 

piesaiste” nosaukumu un mērķi, lai aktivitātes ietvaros varētu finansēt ārvalstu 

investīciju piesaistes pasākumus; 

2) veikt grozījumus finanšu plānā, pārdalot ERAF finansējumu 22,8 milj. latu  

apmērā no DP „Uzņēmējdarbība un inovācijas” 2.2.prioritātes „Finanšu pieejamība” 

LM pārziņā esošo DP „Cilvēkresursi un nodarbinātība” aktīvo darba tirgus pasākumu 

īstenošanai 2012.un 2013.gadā; 

3) tehniskās palīdzības (TP) izmaksu nosacījumu vienkāršošanu, nosakot, ka TP 

aktivitātes izmaksas ir kopīgas visu darbības programmu izmaksām un tās tiek 

noteiktas un deklarētas proporcionāli, balstoties uz īpatsvaru, kas noteikts nacionālā 

līmeņa dokumentos,  nemainot kopējo pieejamo TP finansējumu (DP papildināta ar 

jaunu sadaļu „Uzdevumu deklarēšana” un 416.1 punktu). 

33. Atbilstoši grozījumiem darbības programmā „Uzņēmējdarbība un inovācijas”, tika 

veikti grozījumi DP „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumā. Grozījumi tikai 

veikti ar mērķi aktivitāšu un apakšaktivitāšu ietvaros radušos ES fondu atlikumu 

novirzīt aktivitātēm un apakšaktivitātēm, kurām saskaņā ar  Koalīcijas partneru 

Sadarbības padomes darba grupas par ES fonda jautājumiem 2011.gada 30.maija 

sanāksmē lemto nepieciešams piešķirt papildu ES fondu finansējumu, tādējādi 
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nodrošinot ES fondu līdzekļu pārstrukturēšanu un to efektīvu novirzīšanu 

tautsaimniecībā
2
.  

34. Tāpat grozījumi DP „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumā paredzēja: 

1) sadalīt 2.2.1.4.aktivitāti „Aizdevumi komersantu konkurētspējas uzlabošanai” 

divās apakšaktivitātēs - 2.2.1.4.1.apakšaktivitātē „Atbalsts aizdevumu veidā 

komersantu konkurētspējas uzlabošanai” un 2.2.1.4.2.apakšaktivitātē „Mezanīna 

aizdevumi investīcijām komersantu konkurētspējas uzlabošanai” (turpmāk – 

2.2.1.4.2.apakšaktivitāte), 2.2.1.4.2.apakšaktivitāte ir izstrādāta, lai nodrošinātu 

komersantiem pieeju finansējumam komercdarbības attīstībai, saņemot aizdevumus 

situācijās, kad komersanta rīcībā esošais pašu kapitāls nav pietiekams kredītresursu 

piesaistei nepieciešamajā apjomā, tās īstenošanai pārdalot 2.2.1.3.aktivitātes 

„Garantijas komersantu konkurētspējas uzlabošanai” ietvaros pieejamo ERAF un 

valsts budžeta finansējumu 17.74 milj. latu apmērā
3
; 

2) precizēt 2.3.1.pasākuma „Uzņēmējdarbības atbalsta aktivitātes” ietvaros norādīto 

informāciju, ļaujot finansēt ārvalstu investīciju piesaistes pasākumus; 

3) precizēt 2.3.2.3. aktivitātes „Klasteru programma” īstenošanas nosacījumus 

atbilstoši MK noteikumiem par aktivitātes īstenošanu; 

4) papildināt DPP ar jaunu 2.1.2.2.4.apakšaktivitāti „MVK jaunu produktu un 

tehnoloģiju attīstības programma”, kas izstrādāta ar mērķi veicināt MVK inovāciju 

un jaunu produktu vai tehnoloģiju attīstību, tehnoloģiju pārnesi un konkurētspējas 

stiprināšanu
4
. 

35. 2011.gada 10.oktobrī EK apstiprināšanai atkārtoti tika iesniegti (ievietoti SFC2007 

sistēmā) konsolidētie grozījumi darbības programmā „Uzņēmējdarbība un inovācijas”. 

2011.gada 21.oktobrī tika saņemta EK atbildes vēstule, ar kuru tika noraidīti Latvijas 

iesniegtie grozījumi, noraidījumu pamatojot ar nepilnībām DP „Uzņēmējdarbība un 

inovācijas” grozījumu ekonomiskajā pamatojumā. 

36. Lai pārrunātu DP „Uzņēmējdarbība un inovācijas” noraidīšanas iemeslus, 2011.gada 

8.novembrī Briselē tika organizēta augsta līmeņa tikšanās ar EK pārstāvjiem, kuras 

laikā tika panākta vienošanās, ka Latvija precizēs DP „Uzņēmējdarbība un inovācijas” 

grozījumu ekonomisko pamatojumu, to papildinot ar Latvijas Komercbanku asociācijas 

sagatavoto vērtējumu par tirgus vajadzībām, spēju apgūt finansējumu, kā arī par tuvāko 

2-3 gadu laikā sagaidāmajām tirgus attīstības tendencēm (tirgus pieprasījumu un 

„apetīti”). 

37. Tāpat, lai pārrunātu ar finanšu instrumentu aktivitāšu ieviešanu saistītos jautājumus, 

2012.gada 12.janvārī tika organizēta vēl viena tikšanās ar EK (DG REGIO un DG 

EMPLOY pārstāvjiem), kuras laikā DG REGIO  auditori informēja, ka šobrīd pabeidz 

darbu attiecībā uz finanšu instrumentu aktivitātēm un, neskatoties uz to, ka vadošā 

iestāde ir noteikusi neatbilstoši uzņemto saistību apjomu 2.2.1.3.aktivitātē  „Garantijas 

komersantu konkurētspējas uzlabošanai”,  DG REGIO veiks paši savu izvērtējumu, t. i. 

paši noteiks neatbilstību summu Latvijai. No Latvijas attiecībā uz 2009.-2010.gada 

maksājumiem vairs netiek gaidīti nekādi pasākumi, nedz arī koriģētās metodikas. 

                                                 
2
 MK 2011.gada 5.jūlija rīkojums Nr.296 „Grozījumi darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” 

papildinājumā” 
3
 MK 2011. gada 24. maija rīkojums Nr.211 „Grozījumi darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” 

papildinājumā” 
4
 MK 14.oktobra rīkojums Nr.532 „Grozījumi darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” 

papildinājumā”  
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38. Saskaņā ar DG REGIO sniegto informāciju, neatbilstību summa tiks paziņota 2012.gada 

marta vidū. Attiecīgi precizēto ekonomisko pamatojumu ir plānots iesniegt EK š.g. 

pirmajā ceturksnī. 

39. 2011.gada 9.augustā MK apstiprināja ERAF ieguldījumu fonda ieviešanas koncepciju
5
, 

kas paredz ar 2012.gada 1.janvāri  nodot Eiropas Investīciju fonda (EIF) ieguldījumu 

fonda ieviešanas funkcijas (2.2.1.1.aktivitātes „Ieguldījumu fonds investīcijām 

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

instrumentos” ieviešanu) SIA „Latvijas Garantiju aģentūra” (turpmāk - LGA). 

40. Saskaņā ar trīspusējo līgumu, kas 2011.gada 16.decembrī tika parakstīts starp EIF, 

Ekonomikas ministriju (EM) un LGA, un divpusējo līgumu, kas 2011.gada 30.decembrī 

tika parakstīts starp LGA un EM, LGA sākot ar 2012.gada 1.janvāri pārņem no EIF 

2.2.1.1.aktivitātes „Ieguldījumu fonds investīcijām garantijās, paaugstināta riska 

aizdevumos, riska kapitāla fondos un cita veida finanšu instrumentos” ieviešanu, kuras 

ietvaros komersantu atbalstam pieejamais publiskā finansējuma apjoms ir 64,3 milj. 

latu. 

41. 2011.gada nogalē tika veikts 2.1.2.1.1.apakšaktivitātes „Kompetences centri” vadības 

kontroles sistēmas novērtējuma audits, kura laikā tika konstatēti vairāki būtiski 

apakšaktivitātes ieviešanu ietekmējošie riski: 

- risks, ka netiks nodrošināta projektu ilgtspēja; 

- aktivitātes un projektu mērķu nesasniegšanas risks; 

- nesaskaņotas komercdarbības atbalsta risks; 

- neatbilstoši veikto iepirkumu risks; 

- dubultā finansējuma risks. 

42. Pamatojoties uz audita laikā konstatētajiem riskiem, 2011.gada 22.decembrī uz laiku, 

kamēr tie nav novērsti, tika apturēta minētās apakšaktivitātes ieviešana. Attiecīgi EM kā 

AI šobrīd izstrādā grozījumus 2010.gada 13.aprīļa MK noteikumos Nr.361 „Noteikumi 

par darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 

2.1.2.1.1.apakšaktivitāti „Kompetences centri””, lai novērstu audita laikā konstatētos 

apakšaktivitātes ieviešanas riskus. 

2.1.2. Informācija par darbības programmas fizisko un finanšu progresu  

43. 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.  

                                                 
5
 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 

44. Līdz 2011.gada 31.decembrim projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju komplekti ir 

apstiprināti visām DP ”Uzņēmējdarbība un inovācijas” ietvaros ieviestajām aktivitātēm 

un apakšaktivitātēm
6
 (kopā 25) . 

45. 2011.gadā ir apstiprināti trīs projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju komplekti šādām 

DP aktivitātēm/apakšaktivitātēm, tai skaitā: 

1) 2.1.2.4.aktivitātei „Augstas pievienotās vērtības investīcijas”, kuras projektu 

iesniegumu vērtēšanas kritēriji otrajai projektu iesniegumu atlases kārtai tika 

apstiprināti ES fondu UK 2011.gada 16.jūnija sēdē; 

2) 2.3.2.3.aktivitātei „Klasteru programma”, kuras projektu iesniegumu vērtēšanas 

kritēriji tika apstiprināti ES fondu UK 2011.gada 16.jūnija sēdē; 

3) 2.2.1.4.2.apakšaktivitātei „Mezanīna aizdevumi investīcijām komersantu 

konkurētspējas uzlabošanai”, kuras projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji tika 

apstiprināti ES fondu UK rakstiskās procedūras laikā 2011.gada 22.jūnijā. 

46. 2011.gadā ir apstiprināti trīs projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju komplektu 

grozījumi divām  DP apakšaktivitātēm: 

1) 2.3.1.1.1.apakšaktivitātei „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings”, kuras 

projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju grozījumi tika apstiprināti ES fondu UK 

rakstiskās procedūras laikā 2011.gada 1.jūlijā un 2011.gada 6.decembrī; 

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

iesniegumu otrās atlases kārtas vērtēšanas kritēriju grozījumi tika apstiprināti ES 

fondu UK rakstiskās procedūras laikā 2011.gada 24.martā. 

47. Grozījumi projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju komplektos tika veikti ar mērķi 

nodrošināt efektīvu aktivitāšu un apakšaktivitāšu īstenošanu un veicināt aktivitāšu 

apguves efektivitāti, kā arī, lai: 

1) precizētu projektu iesniedzēju atbilstības nosacījumus nodibinājumiem 

2.3.1.1.1.apakšaktivitātē „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings”; 

2) nodrošinātu 2.3.1.1.1.apakšaktivitātes „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings” 

kritēriju atbilstību UK 2011.gada 16.jūnija sēdē pieņemtajam lēmumam par jauna 

kritērija iestrādāšanu visās aktivitātēs, ka „projekta iesniedzējs nav sodīts par 

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 189.2 panta trešajā daļā minētā 

administratīvā pārkāpuma vai Krimināllikuma 280.panta otrajā daļā minētā 

noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu vai tam nav piemēroti piespiedu ietekmēšanas 

līdzekļi (ja projekta iesniedzējs ir privāto tiesību juridiska persona) par minētā 

noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu”. 

                                                 
6
 2011.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 izstrādāts kritēriju 

komplekts). 
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3) nodrošinātu kritēriju atbilstību MK noteikumu par 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes 

„Zinātnes infrastruktūras attīstība” īstenošanu, kā arī valsts atbalsta normu prasībām. 

MK noteikumi par aktivitāšu/apakšaktivitāšu īstenošanu 

48. Līdz 2011.gada 31.decembrim DP ietvaros ir apstiprināti visi MK noteikumi par DP 

aktīvo aktivitāšu/apakšaktivitāšu īstenošanu par publisko finansējumu  526,98
7
 milj. 

LVL apmērā (749,82 milj. EUR), kas ir 100 % no DP noteiktā kopējā pieejamā publiskā 

finansējuma apmēra. Salīdzinoši līdz 2010.gada 31.decembrim bija apstiprināti MK 

noteikumi par DP aktīvo aktivitāšu/apakšaktivitāšu īstenošanu par publisko finansējumu 

462,44
8
 milj.LVL (658 milj. EUR). 

49. 2011.gadā ir apstiprināti pieci MK noteikumi par publisko finansējumu 95,66
9
  milj. 

LVL (136,12 milj. EUR) (tai skaitā ERAF līdzfinansējums 75,51 milj. LVL jeb 107,45 

milj. EUR, valsts budžeta līdzfinansējums – 20,15 milj. LVL jeb 28,67 milj. EUR), tai 

skaitā: 

1) MK 2011.gada 5.aprīļa noteikumi Nr.266 „Noteikumi par darbības programmas 

„Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes „Zinātnes 

infrastruktūras attīstība” otro projektu iesniegumu atlases kārtu”; 

2) MK 2011.gada 19.oktobra noteikumi Nr.817 „Noteikumi par darbības 

programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1.2.4.aktivitātes 

„Augstas pievienotās vērtības investīcijas” projektu iesniegumu atlases otro un 

turpmākajām kārtām”; 

3) MK 2011.gada 2.augusta noteikumi Nr.613 „Noteikumi par mezanīna 

aizdevumiem saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai”;  

4) MK 2011.gada 11.oktobra noteikumi Nr.788 „Noteikumi par darbības 

programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.3.2.3.aktivitāti 

„Klasteru programma””; 

5) MK 2011.gada 11.oktobra noteikumi Nr.790 „Noteikumi par darbības 

programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1.2.2.4.apakšaktivitāti 

„Mikro, mazo un vidējo komersantu jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības 

programma””. 

Tabula 1. MK noteikumu par aktivitāšu/apakšaktivitāšu īstenošanu statuss uz 31.12.2011., salīdzinot ar 

31.12.2010. 

 līdz 31.12.2010. līdz 31.12.2011. 

Apstiprināti MK noteikumi 462,44 526,97 

Apstiprināmi MK noteikumi 46,35 0,00 

50. 2011.gadā ir apstiprināti 17 grozījumi MK noteikumos par DP 

aktivitāšu/apakšaktivitāšu īstenošanu. Lai nodrošinātu efektīvu aktivitāšu un 

apakšaktivitāšu īstenošanu, grozījumi MK noteikumos par DP 

aktivitāšu/apakšaktivitāšu īstenošanu, galvenokārt, paredzēja izmaiņas 

aktivitāšu/apakšaktivitāšu ietvaros pieejamā finansējuma, aktivitāšu īstenošanas 

                                                 
7
 Neskaitot 2.4.prioritātes „Tehniskā palīdzība” ietvaros pieejamo ERAF finansējumu 16, 15 milj LVL (22.99 

milj. EUR) 
8
 Neskaitot 2.4.prioritātes „Tehniskā palīdzība” ietvaros pieejamo ERAF finansējumu  16.15 milj. LVL (22,99 

milj. EUR) 
9
 Tai skaitā valsts budžeta attiecināmais finansējums - virssaistības 13,08 milj. LVL apmērā 2.1.2.4.aktivitātes 

„Augstas pievienotās vērtības investīcijas” otrajās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros 
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nosacījumos (precizēts aktivitātes īstenošanas mērķis, atbalstāmās darbības, attiecināmo 

un neattiecināmo izmaksu kategorijas, noteikta rīcība projektu sadārdzinājumu 

gadījumā un citi izmaksu attiecināšanas nosacījumi). 

Informācija par uzsāktajām projektu iesniegumu atlasēm 

51. 2011.gadā DP „Uzņēmējdarbība un inovācijas” ietvaros tika izsludinātas 16
10

  projektu 

iesniegumu atlases par kopējo finansējumu  217,14 milj. eiro apmērā. Kopumā tika 

iesniegti
11

 449 projekti par kopējo finansējumu  256,06 milj. eiro apmērā, no kuriem 

apstiprināti 353 projekti
12

 par kopējo finansējumu 155,76 milj. eiro apmērā un noraidīti 

96 projekti par kopējo finansējumu 100,3 milj. eiro apmērā, galvenokārt, nepietiekama 

ES fondu finansējuma aktivitātes vai apakšaktivitātes ietvaros (finansējuma piešķiršanas 

kritērijs), nepietiekams punktu skaits, kas jāsasniedz kvalitātes kritērijos, neatbilstība 

projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem, kas vērtē projekta īstenošanas nozares 

atbilstību aktivitātē atbalstāmajām nozarēm, projekta iesniegumā konstatētas 

nepamatotas izmaksas (sadārdzinājums), projekta īstenošanas rezultātā netiks radīts 

jauns produkts, projekta iesniegums neiegūst minimālo punktu skaitu, vai nesaņem 

minimālo punktu skaitu kvalitātes kritērijā „eksporta potenciāls”.  

52. 2011.gadā noslēdzās projektu iesniegumu pieņemšana 2.1.2.2.2.apakšaktivitātē „Jaunu 

produktu un tehnoloģiju izstrāde – atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai 

ražošanā”, kas tika uzsākta 2010.gadā. Atlases kārtas ietvaros bija pieejams 37,42 milj. 

latu publiskais finansējums (t.sk., ERAF finansējums 48.38 milj.eiro apmērā un valsts 

budžeta virssaistības 4,8 milj. eiro apmērā). Atlases kārtas ietvaros tika apstiprināti 112 

projektu iesniegumu (kopējais finansējums 48,5 milj.eiro) un noraidīti 62 projektu 

iesniegumi (kopējais finansējums 28,5 milj.eiro). Galvenie noraidīšanas iemesli: 

projekta iesniegumā konstatētas nepamatotas izmaksas (sadārdzinājums), projekta 

īstenošanas rezultātā netiks radīts jauns produkts, projekta iesniegums neiegūst 

minimālo punktu skaitu, vai nesaņem minimālo punktu skaitu kvalitātes kritērijā 

„eksporta potenciāls”. 

53. 2011.gadā tika uzsāktas divas projektu atlases 2.1.1.3.1.apakšaktivitātē „Zinātnes 

infrastruktūras attīstība”. Pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros (projektu 

iesniegumu iesniegšanas termiņš 18.07.2011) tika iesniegti 9 projektu iesniegumi un 

oktobra sākumā IZM pieņēma deviņus lēmumus par projektu iesniegumu apstiprināšanu 

ar nosacījumiem. Novembrī nosacījumi tika izpildīti un līdz gada beigām noslēgtas 8 

vienošanās, savukārt devītā vienošanās noslēgta 2012.gada janvāra sākumā. Kopumā 

apstiprināti deviņi projektu iesniegumi par kopējo attiecināmo izmaksu summu 90,39 

milj. eiro, tajā skaitā ERAF finansējums 80,17 milj. eiro. 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes 

1.kārtas ietvaros projektus īstenos: Farmācijas un biomedicīnas Valsts nozīmes 

pētniecības centrs; Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas 

tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centrs; Informācijas, komunikāciju un 

signālapstrādes tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centrs; Latviešu valodas, 

kultūrvēsturiskā mantojuma un radošo tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centrs; 

                                                 
10

 2011.gadā tika izsludinātas: 12 projektu iesniegumu atlases kārtas 2.3.1.1.1.apakšaktivitātes „Ārējo tirgu 

apgūšana – ārējais mārketings” ietvaros, 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” pirmā un 

otrā projektu iesniegumu atlases kārta, 2.1.2.4.aktivitātes „Augstas pievienotās vērtības investīcijas” otrā 

projektu iesniegumu atlases kārta, projektu iesniegumu atlase 2.2.1.4.2.apakšaktivitātes „Mezanīna aizdevumi 

investīcijām komersantu konkurētspējas uzlabošanai” ietvaros.  
11

 2.1.2.4.aktivitātē „Augstas pievienotās vērtības investīcijas” atlases kārta tika izsludināta 2011.gada 

12.decembrī, neviens projekta iesniegums atlases ietvaros līdz 2011.gada beigām netika iesniegts. 
12

 Tai skaitā 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” otrās projektu iesniegumu atlases 

ietvaros ar nosacījumu apstiprināti 11 projektu iesniegumi par kopējo ERAF finansējumu 46,9 milj.eiro.  
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Lauksaimniecības resursu izmantošanas un pārtikas Valsts nozīmes pētniecības centrs; 

Meža un ūdens resursu Valsts nozīmes pētniecības centrs; Nanostrukturēto un 

daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības 

centrs; Sabiedrības veselības un klīniskās medicīnas Valsts nozīmes pētniecības centrs; 

Valsts nozīmes pētniecības centrs sociālekonomikā un sabiedrības vadībā. 

54. 2.1.1.3.1.apakšaktivitātē „Zinātnes infrastruktūras attīstība” otrās projektu iesniegumu 

atlases kārtas ietvaros (projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš 19.09.2011) tika 

iesniegti 29 projektu iesniegumi. Decembrī IZM pieņēma 11 lēmumus par projektu 

iesniegumu apstiprināšanu ar nosacījumiem un 18 lēmumus par projektu iesniegumu 

noraidīšanu. 

55. Kopumā līdz 2011.gada beigām tika izsludinātas 55
13

 projektu atlases kārtas,  kuru 

ietvaros tika apstiprināti 1230 projektu iesniegumi par kopējo summu 977,22 milj eiro, 

(tai skaitā ERAF finansējumu 608,3 milj.eiro, valsts budžeta finansējumu 33,2 milj. eiro  

apmērā un privātais līdzfinansējumu 335,7 milj. eiro apmērā). Minēto projektu atlašu 

ietvaros tika iesniegti 2622 projektu iesniegumi, no tiem 1230 tika apstiprināti, 1005 – 

noraidīti, 385 – atsaukti vai pārtraukti, un 2 projekti ir pieteikti. 

Progress projektu apstiprināšanā, līgumu slēgšanā un maksājumu veikšanā 

finansējuma saņēmējiem 

56. Vērtējot DP īstenošanas gaitu un ņemot vērā ES fondu ieviešanu ierobežojošos faktorus 

sakarā ar sarežģītu ekonomisko situāciju valstī, secināms, ka kopumā 2011.gadā 

sasniegts ievērojams progress ES fondu apguvē. 

57. Līdz 2011.gada 31.decembrim ir apstiprināti 1408 projekti par kopējo ES fondu 

finansējumu 681,1 milj. eiro (92,5%) un noslēgti 1325 līgumi par kopējo ES fondu 

finansējumu 591,5 milj. eiro (80,3%), kā arī veikti maksājumi finansējuma saņēmējiem 

par 333,8 milj. eiro jeb 45,3% no pieejamā ES fondu finansējuma. Sakarā ar to, ka kopš 

2009.gada 30.oktobra ar EK norit diskusijas par DP grozījumu nepieciešamību un 

apmēru, attiecīgi EK apstiprinātajā PD norādītais Eiropas Savienības struktūrfondu 

finansējums atšķiras prioritāšu, pasākumu un aktivitāšu līmenī no MK apstiprinātās DP 

redakcijas. Lai attēlotu reālo ES fondu finansējuma apguvi, apguves dati tiek norādīti 

procentuāli pret ES fonda finansējumu atbilstoši konceptuāli apstiprinātajam MK 

protokollēmumam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13

 2.2.1.1. aktivitātē „Ieguldījumu fonds investīcijām garantijās, paaugstināta riska aizdevumos, riska kapitāla 

fondos un cita veida finanšu instrumentos” tika izsludināta viena atlases kārta par visu aktivitātei pieejamo 

finansējumu. Aktivitātes īstenošanu ar 2012.gada 1.janvāri pārņem SIA „Latvijas Garantiju aģentūra”. 
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Ilustrācija 3 DP ietvaros apstiprinātie projekti un noslēgtie līgumi un veiktie maksājumi līdz 2011.gada 

beigām salīdzinājumā ar progresu līdz 2010.gada beigām, ES fondu finansējums, milj. eiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58. Savukārt kopš plānošanas perioda sākuma līdz 2011.gada 31.decembrim: 

- apstiprināti projekti par 1 050,1 milj. eiro apmērā no kopējā attiecināmā finansējuma 

(t.sk. 659,2 milj. eiro ES fondu finansējums, 44,1 milj. eiro nacionālais publiskais 

finansējums un 347,1 milj. eiro privātais finansējums); 

- noslēgti līgumi par 944,0 milj. eiro no kopējā attiecināmā finansējuma (t.sk. 587,8 milj. 

eiro ES fondu finansējums, 33,1 milj. eiro nacionālais publiskais finansējums un 323,1 

milj. eiro privātais finansējums); 

- veikti maksājumi par 476,4 milj. eiro jeb 64,7% no kopējā attiecināmā finansējuma 

(t.sk. 359,4 milj. eiro ES fondu finansējums, 27,9 milj. eiro nacionālais publiskais 

finansējums, 89,1 milj. eiro- privātais finansējums), t.sk. avansi finansējuma 

saņēmējiem 74,2 milj. eiro apmērā (t.sk. 74,2 milj. eiro ES fondu finansējums un 0,03 

milj. eiro nacionālais publiskais finansējums). 

59. Lai nodrošinātu pilnvērtīgu projektu uzsākšanu, finansējuma saņēmējiem atbilstoši 

aktivitāšu ieviešanas nosacījumiem tika izmaksāti avansi par kopējo summu 36,0 milj. 

eiro jeb 4,9% 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). 

60. Savukārt no EK saņemti starpposma maksājumi par 227,8 milj. eiro jeb 30,9% no 

kopējā attiecināmā finansējuma. 
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Ilustrācija 4 Līdz 31.12.2011. DP ietvaros veiktie deklarējamie maksājumi un no EK saņemtie avansa un 

starpposma maksājumi, % no pieejamā ES fondu finansējums, milj. eiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61. Salīdzinot ar statusu uz 31.12.2010., 2011.gadā  lielākais progress tika sasniegts 2.1. 

prioritātē „Zinātne un inovācijas” (skatīt detalizēto informāciju 1.pielikumā). Kopējais 

2.1.prioritātes „Zinātne un inovācijas” progress apstiprināto projektu un noslēgto 

līgumu ziņā pārsniedz 30%. 2.1.1.3.aktivitātē "Zinātnes un pētniecības infrastruktūras 

attīstība" 2011.gadā apstiprināti projekti un noslēgti līgumi attiecīgi par 88,2% un 

53,3% no pieejamā ES fondu finansējuma, tādejādi uzrādot attiecīgi 78,9% un 44% 

progresu, salīdzinājumā ar apguves statusu uz 2010.gada beigām. 

62. Vērtējot ES fondu apguvi reģionālā griezumā, jāatzīmē, ka līdz 2011.gada beigām 

vislielākais izmaksātā līdzfinansējuma īpatsvars ir finansējuma saņēmējiem, kuru 

projekti tiek īstenoti visā Latvijā (64% no kopējā piešķirtā līdzfinansējuma) un Rīgā 

(18% no ES fondu finansējuma). 

Ilustrācija 5 Finansējuma saņēmējiem izmaksātais finansējums (tai skaitā avansi ) dalījumā pa reģioniem uz 

31.12.2011, ES fondu finansējums, % 
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Ilustrācija 6 Finansējuma saņēmējiem izmaksātā finansējuma īpatsvars uz 1 iedzīvotāju dalījumā pa reģioniem 

uz 31.12.2011, ES fondu finansējums, %
14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63. Savukārt lielākais izmaksātā finansējuma projektu īstenotājiem īpatsvars uz 1 

iedzīvotāju dalījumā pa reģioniem līdz 2011.gada beigām ir visā Latvijā realizēto 

projektu ietvaros (26% no kopējā piešķirtā līdzfinansējuma), Kurzemē (21% no kopējā 

piešķirtā līdzfinansējuma) un Rīgā (23% no kopējā piešķirtā līdzfinansējuma). 

64. Detalizēta informācija par ES fondu ieviešanas gaitu prioritātes līmenī atspoguļota 

sadaļā „Prioritāšu īstenošana”, savukārt zemāk sniegts kopsavilkums DP līmenī par 

finansējuma saņēmējiem veiktajiem maksājumiem, EK iesniegtajiem starpposma 

pieprasījumiem un no EK saņemtajiem maksājumiem. 

Noteikto mērķu maksājumiem finansējuma saņēmējiem sasniegšana 

65. Pirmajā Latvijas Saprašanās memorandā, kas tika parakstīts 2009.gada 28. janvārī starp 

Eiropas Kopienu un Latvijas Republiku (Saprašanās memorands) , tika noteikts 

nosacījums 2011.gadā demonstrēt efektīvu līdzekļu izlietojumu (izdevumi, ko veikušas 

starpniekinstitūcijas) vismaz 318 milj. eiro apmērā no ERAF . 

66. Kopumā Saprašanās memorandā noteiktās saistības ir pārpildītas 12% apmērā, veicot 

maksājumus par 74.2 milj. eiro vairāk, nekā noteikts memorandā. Minētā pārpilde 

izveidojusies galvenokārt ESF aktivitāšu projektu ietvaros. 

67. ERAF ietvaros veikti maksājumi finansējuma saņēmējiem par kopējo summu  334,3 

milj. eiro no ERAF6 VSID ietvaros, tādējādi noteiktais plāns ERAF sasniegts 105,1% 

apmērā no Saprašanās memorandā plānotā. 

68. Tomēr iepriekš atbildīgo iestāžu un sadarbības iestāžu izstrādātie un MK apstiprinātie 

finanšu apguves mērķi[3] izpildīti 91,4% apmērā. Neskatoties uz stingrajiem finanšu 

disciplīnas pasākumiem, kuri 2011.gada sākumā tika veikti ar mērķi novērst 

iepriekšējos gados novērotās situācijas, kad lielākā daļa maksājumu tika pastāvīgi 

kavēti, pārplānoti un atlikti uz gada pēdējo ceturksni, arī 2011.gadā lielākā daļa 

ministriju mēnesi no mēneša nepildīja noteiktās maksājumu prognozes un lielāko daļu 

maksājumu veica gada pēdējos mēnešos. 
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 Informācija par iedzīvotāju skaitu reģionos aprēķina veikšana no CSP tīmekļa vietas- dati par administratīvo 

iedalījumu un iedzīvotāju blīvumu 2011.gada sākumā http://data.csb.gov.lv 

http://data.csb.gov.lv/
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Ilustrācija 7. Finansējuma saņēmējiem izmaksātais finansējums no kopējā ERAF finansējuma (ieskaitot 

avansus) līdz 31.12.2011. salīdzinājumā ar Saprašanās memorandā plānoto maksājumu apjomu un nacionālo 

finanšu mērķu izpilde, ES fondu finansējums, mij.eiro
15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darbības programmas ietvaros noslēgtie līgumi sadalījumā pa dimensiju kodiem līdz 

31.12.2011. 

69. 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. 

70. Līdz 2011.gada beigām vislielākais noslēgto līgumu apjoms dimensiju kodu dalījumā 

bija finanšu jomā, kurā noslēgti līgumi ar finansējuma saņēmējiem par 184,3 milj. eiro 

(31,5% no kopējā DP apstiprinātā ES fondu finansējuma). No tā var secināt, ka 

2011.gadā uzsvars ticis likts uz finanšu resursu pieejamības nodrošināšanu uzņēmējiem, 

dodot iespēju saņemt garantijas un aizdevumus konkurētspējas uzlabošanai.  

71. Analizējot noslēgto līgumu finansiālā apjoma progresu 2011.gada ietvaros dalījumā pa 

dimensiju kodiem – ekonomiskā darbība, lielākais progress 7,2% vērojams izglītības 

nozarēs, kur noslēgti līgumi par 140,0 milj. eiro jeb 23,7% no kopējā DP piešķirtā ES 

fondu finansējuma. Otrs lielākais progress vērojams citas neminētas rūpniecības nozares 

sfērā, kurā 2011.gada ietvaros noslēgti līgumi par 175,0 milj. eiro jeb 29,6% no DP 

apstiprinātā ES fondu finansējuma. 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. 

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

sadalījumā pa dimensiju kodiem aplūkojama ziņojuma 3.pielikumā. Salīdzinājumā ar 
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Procenti aprēķināti no kopējā 2DP un 3DP ERAF piešķīruma 



    

22 

Gada ziņojums_2DP_VI_lv_28.05.2012.; Ziņojums Eiropas Komisijai par Eiropas Savienības struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda darbības programmu īstenošanu, 2011.gads  

2010.gadu, atsevišķi līgumi EM administrētajās aktivitātēs vairs nav norādīti, kas 

skaidrojams ar to laušanu vai pārtraukšanu. 

Ilustrācija 8 DP ietvaros noslēgtie līgumi sadalījumā pa dimensiju kodiem-ekonomiskā darbība (milj. eiro, % 

no DP apstiprinātā ES fondu finansējuma). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiziskais progress 

73. Ņemot vērā to, ka DP ieviešanu arī 2011.gadā negatīvi turpināja ietekmēt sociāli-

ekonomiskā krīze un ar to saistītās sekas, kā arī būtiski kavējušas problēmas ar finanšu 

resursu pieejamību, kā arī problēmas iepirkumos, līdz ar to faktisko darbu uzsākšanu 

projektos, DP ietvaros sasniegto radītāju progress neatbilst cerētajam. Lai padarītu 

fizisko rādītāju uzraudzību efektīvāku un pārskatāmāku, 2011.gada rudenī vadošā 

iestāde aicināja atbildīgās iestādes sniegt informāciju par plānoto rādītāju sasniegšanas 

progresu to administrētajās aktivitātēs dalījumā pa gadiem līdz pat plānošanas perioda 

beigām, kā arī sniegt informāciju, ja ņemot vērā pieejamo informāciju par ieviešanas 

stadiju, pastāv riski, ka kādu no rādītājiem nebūs iespējams sasniegt pilnībā. 

74. Analizējot atbildīgo iestāžu sniegto informāciju, secināms, ka kopumā fizisko rādītāju 

progress atbilst iestāžu plānotajam apjomam uz 2011.gada beigām. 

75. Jāatzīmē, ka lielākā daļa DP fizisko rādītāju klasificējami kā tādi, kas 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. Izņēmums ir atsevišķu rādītāji, kuru mērvienība atļauj uzraudzīt rādītāju 

projekta īstenošanas gaitā, piemēram, rekonstruētie km autoceļa vai dzelzceļa) 

atspoguļo pabeigto projektu ietvaros sasniegtos rādītājus. 

76. Zemāk esošajā attēlā ir atspoguļota informācija par visu iesniegto projektu iesniegumu 

statusiem. Gandrīz puse no iesniegtajiem projektu iesniegumiem  tika apstiprināti 

(48,9%), no tiem 22,4% atrodas īstenošanas stadijā un pabeigto projektu īpatsvars ir 

26,5%. Jāatzīmē, ka fonda ietvaros bija pietiekoši daudz projektu iesniegumu (34,9%), 

kuri tika noraidīti sakarā ar neatbilstību atlases kritērijiem un finansējuma 

nepietiekamību. Lielākā daļa no noraidītajiem iesniegumiem bija apakšaktivitātē 
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„Atbalsts ieguldījumiem mikro, maziem un vidējiem komersantiem  īpaši atbalstāmajās 

teritorijās”, t.i., 37,9% no visiem noraidītajiem iesniegumiem. Lielu īpatsvaru 

noraidītajos iesniegumos veido apakšaktivitāšu „Jaunu produktu un tehnoloģiju 

izstrāde” un „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings” projekti. Savukārt 3,6% no 

visu iesniegto projektu skaita veido projekti, kurus dažādu iemeslu dēļ atsaukuši paši 

finansējuma saņēmēji. Vienlaikus, saistībā ar līguma nosacījumu neizpildi par projekta 

kvalitatīvu īstenošanu noteiktajos termiņos, MK noteikumu Nr.197 noteikto prasību 

neievērošanu, 9,8% projektu tika pārtraukti. 

Ilustrācija 9 Projektu dalījumus pa to statusiem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77. Savukārt lielākais progress vērojams šādos rādītājos: 

1) 2.3.prioritātes „Uzņēmējdarbības veicināšana” ietvaros atsevišķu rādītāju izpilde jau 

šobrīd pārsniedz plānoto. Motivācijas programmās iesaistīto personu skaits 

(aktivitāte „Pasākumi motivācijas celšanai inovācijām un uzņēmējdarbības 

uzsākšanai”) līdz 2011. gada 31.decemrbim ir izpildīts 125,8% apmērā no 2011.gada 

mērķa, apmācot motivācijas programmās 12 116 cilvēkus plānoto 9 629 cilvēku 

vietā. Ekonomiskās krīzes un augstā bezdarba rezultātā, interese par biznesa 

uzsākšanu ir bijusi ļoti liela. Līdz ar to, šīs aktivitātes ieviešana ir efektīvāka nekā 

sākotnēji plānots; 

2) 2.2.prioritātē „Finanšu pieejamība” aktivitātē „Garantijas komersantu konkurētspējas 

uzlabošanai” 155 komersanti saņēmuši garantijas vai augsta riska aizdevumus 

situācijās, kad komersanta rīcībā esošais nodrošinājums nav pietiekams kredītresursu 

piesaistei nepieciešamajā apjomā un bankas komersantu novērtējušas kā pārāk 

riskantu, tādējādi izpildot 100% no mērķa 2011.gadā un 62% no plānotā mērķa 

plānošanas periodā; 

3) 2.1.prioritātē „Zinātne un inovācijas” aktivitātē „Atbalsts starptautiskās sadarbības 

projektiem zinātnē un tehnoloģijās (EUREKA, 7.Ietvara programma u.c.)” 

2011.gadā turpinājās 20 projektu īstenošana, izpildot 66,7% no sasniedzamā mērķa 

plānošanas periodā. Jāatzīmē, ka uzraudzības rādītāja vērtība šajā aktivitātē paliks 

nemainīga, jo nav paredzēts apstiprināt papildus projektus; 

78. Ņemot vērā, ka pamatrādītāju progresa uzraudzība tika uzsākta tikai 2010.gada 

2.ceturksnī, kā arī komunikācijas ar EK par SFC ievadīto pamatrādītāju informāciju 

rezultātā, konstatēts, ka lielākā daļa pamatrādītāju nav tieši atbilstoši DP un DPP 

noteiktajiem rādītājiem -  konstatēta atšķirība to aprēķina metodoloģijā, jo DP un DPP 
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līmeņa rādītāju vērtības tiek iegūtas gan no īstenošanā esošajiem, gan pabeigtajiem 

projektiem nosakot projektu ietvaros radīto vērtību kopsummu, taču pamatrādītāju 

vērtībā, saskaņā ar EK sniegto informāciju, jāiekļauj tikai pabeigto projektu ietvaros 

radītās vērtības, turklāt pamatrādītāji, kuri paredz projekta skaita apkopošanu, vērtību 

nepieciešams aprēķināt ņemot vērā, gan īstenošanā esošo projektu par kuriem ir 

noslēgti līgumi, gan pabeigto projektu skaitu. Ņemot vērā minēto, ievadot informāciju 

par pamatrādītāju sasniegtajām vērtībām 2011.gadā, SFC tiks precizētas arī iepriekšējos 

gados sasniegtās vērtības, atbilstoši EK norādījumiem. 

79. Iepriekš identificētie pamatrādītāji, atbilst Latvijas plānošanas dokumentos iekļautajiem 

rādītājiem un nav mainījušies, kā arī nav nepieciešams veikt izmaiņas SFC 2007, ir 

tikusi pārskatīta atsevišķu pamatrādītāju aprēķina metodoloģija ņemot vērā valstī 

īstenoto reformu rezultātā radītajām izmaiņām.  

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

sasniegto rādītāju vērtības reģionālajā griezuma  – 4.pielikumā. 

Informācija par pabeigtajiem projektiem 

81. DP ietvaros līdz 2011.gada beigām ir pabeigti 764 projekti 35,8 milj. eiro jeb 4,9% 

apmērā no pieejamā ES fondu finansējuma. 

82. Vislielākais pabeigto projektu īpatsvars to skaita ziņā ir 2.3.1.pasākumā 

"Uzņēmējdarbības atbalsta aktivitātes", kā ietvaros pabeigti 566 projekti. Savukārt 

vislielākais pabeigto projektu īpatsvars to finansiālā apjoma ziņā ir 2.1.2. pasākumā 

„Inovācijas”, kā ietvaros pabeigti projekti par 26,1 milj. eiro jeb 11% no pieejamā ES 

fondu finansējuma. 

83. Vislielākie sasniegti fiziskie rādītāji salīdzinājumā pret atbildīgo iestāžu plānoto vērtību 

līdz 2011.gada beigām ir 2.3.1.1.1.apkašaktivitātē „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais 

mārketings” un 2.3.2.2.aktivitātē „Atbalsts ieguldījumiem mikro, maziem un vidējiem 

komersantiem īpaši atbalstāmajās teritorijās (ĪAT)”, taču jāatzīmē, ka attiecībā uz 

atbalstītajiem uzņēmumiem īpaši atbalstāmajās teritorijās rādītāji pret DPP noteiktajām 

plānošanas periodā sasniedzamajām vērtībām sasniedz vien 21% mikro un mazajiem 

komersantiem un 23% vidējiem komersantiem. Tā kā 2.3.2.2.aktivitātē „Atbalsts 

ieguldījumiem mikro, maziem un vidējiem komersantiem īpaši atbalstāmajās teritorijās 

(ĪAT)” jauni uzsaukumi nav plānoti, paredzams, ka sasniegtie rādītāji turpmāk vairs 

nepalielināsies. 

84. Tā kā lielākajā daļā aktivitāšu 2011.gadā vēl turpinājās projektu īstenošana, daudzi 

rādītāji pabeigtajiem projektiem vēl nav sasniegti. 

85. Pabeigto projektu ietvaros rādītāju izpilde pārsniedz plānošanas periodā sasniedzamo 

vērtību 2.3.1.1.1.apkašaktivitātes „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings” ietvaros. 

Rādītāja „Uz ārējo tirgu apgūšanu vērsto atbalstīto projektu skaits” izpilde jau līdz 

2011.gada beigām sasniedz 171,5% no plāna, jo pabeigti 566 projekti 330 plānoto 

vietā. Rādītāja pārpilde skaidrojama ar to, ka projektos samazinājušās attiecināmo 

izdevumu summas, līdz ar to par pieejamo finansējumu iespējams īstenot vairāk 

projektu. 

86. Kopumā 2.1.2.2.aktivitātes „Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde” ietvaros līdz 

2011.gada beigām pabeigti 92 projekti, kas ir 21,9% no plānotās rādītāja „Komersantu 

skaits, kas ievieš jaunus produktus vai tehnoloģijas” vērtības. Lielākā daļa – 67 projekti 

jeb 72,8% no kopējā aktivitātē pabeigto projektu skaita ir 2.1.2.2.1.apakšaktivitātes 

„Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde” ietvaros, attiecīgi apakšaktivitātes līmenī 
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rādītājs izpildīts par 47,9% no gala vērtības saskaņā ar DPP un 95,7% no atbildīgās 

iestādes plānotās vērtības pabeigtajos projektos. 

87. Detalizēta informācija par aktivitāšu ietvaros pabeigtajiem projektiem pieejama 

1.pielikumā, savukārt informācija par fizisko progresu pabeigtajos projektos pieejama 

4.pielikumā attiecībā uz iznākuma rādītājiem, kas vislabāk raksturo faktiski paveikto 

projektu ietvaros. Tā kā pabeigto projektu skaits ir salīdzinoši neliels, tad analīzi par 

pabeigto projektu ietvaros gūtajiem rezultātiem attiecībā uz aktivitātē plānotajām 

sasniedzamajām vērtībām tiks iekļauta nākošajos ziņojumos. 

2.1.3. Ieguldījums ES 2020 stratēģijas mērķu sasniegšanā 

88. 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).  

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

informāciju par potenciālo 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. 

90. ES 2020 stratēģisko mērķu sasniegšanai laika posmā no 2007.gada līdz 2010.gadam DP 

„Uzņēmējdarbības un inovācijas” ietvaros ir plānots novirzīt publisko finansējumu 

749,83  millj. EUR apmērā (97%  no DP „Uzņēmējdarbības un inovācijas” ietvaros 

pieejamā publiskā finansējuma apjoma – 772,80 millj. EUR) (sīkāk skat. 1.Pielikumu), 

tai skaitā pasākumiem, kas atbilst šādiem ES 2020 stratēģijas mērķiem: 

- nodarbinātība  - 455,39 milj. EUR; 

- pētniecība – 294,44 milj. EUR. 

91. Salīdzinot ar situāciju 2010.gada 31.decembrī, 2011.gada 31.decembrī publiskais 

finansējums ES 2020 stratēģisko mērķu sasniegšanai ir samazināts par 32,45 milj. EUR 

saistībā ar ERAF finansējuma pārdali no DP „Uzņēmējdarbība un inovācijas” 

2.2.prioritātes „Finanšu pieejamība” LM pārziņā esošo DP „Cilvēkresursi un 

nodarbinātība” aktīvo darba tirgus pasākumu īstenošanai 2012.un 2013.gadā. Grozījumi 

DP „Uzņēmējdarbība un inovācijas” finanšu plānā tika izstrādāti, reaģējot uz 

makroekonomisko situāciju valstī, kad stabilizējoties ekonomikai, ir nepieciešama ES 

fondu līdzekļu pārstrukturēšana, lai nodrošināta to efektīvāku novirzīšanu 

tautsaimniecībā. 

92. ES fondu jomā Latvijas NRP 2011.-2013.gadu periodā 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. 

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

stratēģijas kontekstā, kuri līdz 2020.gadam paredz: 

1) sasniegt  nodarbinātības līmeni 73 % apmērā; 

2) palielināt ieguldījumus pētniecībā  un attīstībā (R&D) līdz 1,5 % no IKP (ES 

mērķis ieguldījumiem pētniecībā un attīstībā 3 % no IKP 2020.gadā). 
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ES 2020 mērķis: sasniegt  nodarbinātības līmeni 73 % apmērā 

94. Lai veicinātu nodarbinātības līmeņa pieaugumu, Latvijas NRP koncentrējas uz 

pasākumiem, ar kuru palīdzību ir iespējams veicināt darbaspējas pieprasījumu-

strukturālās reformas preču un pakalpojumu tirgos, uzņēmējdarbības vides uzlabošana, 

gan pasākumiem, kas vecina darbaspēka piedāvājumu (tai skaitā pašnodarbinātības un 

uzņēmējdarbības sekmēšana). DP ietvaros tiek sniegts atbalsts klientu apkalpošanas 

infrastruktūras pilnveidošanā darba tirgus institūcijās – klientu kvalitatīvai apkalpošanai 

nepieciešamās datortehnikas, biroja tehnikas un programmatūras iegāde, telpu remonti, 

darba informācijas punktu izveide sabiedriskos objektos, pašapkalpošanās iespēju 

nodrošinājums internetā un filiālēs uz vietas, IKT modernizācija klientu vajadzībām 

atbilstošu pakalpojumu sniegšanai. Vienlaikus atbalsts tiek sniegts ES fondu vadībā 

iesaistīto institūciju ES fondu vadības funkciju nodrošināšanai, finansējot darbinieku 

atalgojumu, atalgojumu tiešo vadības funkciju veikšanā iesaistītajiem ekspertiem. 

Netieši nodrošinot nodarbinātības veicināšanu tiek sniegts atbalsts pirmsskolas 

izglītības iestāžu infrastruktūras attīstībai nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības 

centros, kā arī atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai. 

Politikas virziens atbalsts ārējo tirgu apgūšanai 

95. 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. 2011.gadā ir atvērta Latvijas Ārējā 

ekonomiskā pārstāvniecība Lietuvā. 

Politikas virziens ārvalstu tiešo investīciju piesaistīšana uz eksportu orientētām 

nozarēm 

96. Ministru prezidenta vadītajā Lielo un stratēģiski nozīmīgo investīciju projektu 

koordinācijas padomes 2011.gada 25.augusta sēdē tika apstiprinātas Ārvalstu tiešo 

investīciju piesaistes stratēģijā definētās mērķa nozares, mērķa valstis, stratēģiskie 

rīcības virzieni, atbalsta stimuli un pasākumu plāns 2011.-2017.gadam.  

Politikas virziens inovācijas veicināšana 

97. Tiek turpināta atbalsta sniegšana sešiem kompetences centriem un astoņiem tehnoloģiju 

pārneses kontaktpunktiem. Tāpat tiek turpināta atbalsta sniegšana komersantiem ES 

struktūrfondu programmas „Kompetences centri”, „Tehnoloģiju pārneses 

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 pievienotās vērtības investīcijas” ietvaros atbalstītajiem 

projektiem, kā arī izstrādāta jauna programma „MVK jaunu produktu un tehnoloģiju 

attīstības programma”, kurā projektu iesniegumu pieņemšanu plānots uzsākt 2012.gada 

otrajā ceturksnī. 

Politikas virziens ES fondu apguves paātrināšana 

98. Veiktas izmaiņas normatīvajā regulējumā attiecībā uz apakšaktivitāti 2.1.2.2.2.„Jaunu 

produktu un tehnoloģiju izstrāde – atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai 

ražošanā”. MK 2011.gada 18.janvāra noteikumi Nr.62 „Grozījumi MK 2010.gada 

21.septembra noteikumos Nr.888 „Noteikumi par darbības programmas 

„Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1.2.2.aktivitātes „Jaunu produktu un 
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tehnoloģiju izstrāde” 2.1.2.2.2.apakšaktivitātes „Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde 

– atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā” projektu iesniegumu 

atlases otro un turpmākajām kārtām”” paredz ka, lai noslēgtu līgumu ar sadarbības 

iestādi par projekta īstenošanu, projekta iesniedzējs iesniedz sadarbības iestādē nevis 

kredītiestādes kredītkomitejas lēmumu par kredīta piešķiršanu projekta īstenošanai, bet 

gan līgumu ar kredītiestādi par nepieciešamā aizdevuma piešķiršanu, lai neveidotos 

situācija, kad sadarbības iestāde noslēdz līgumu ar projekta iesniedzēju, bet 

kredītiestāde nenoslēdz līgumu par kredīta piešķiršanu. Papildus tika noteikts, ka, lai 

saņemtu avansa maksājumu, ir jāiesniedz kredītiestādes garantija. Lai saņemtu avansa 

maksājumu, finansējuma saņēmējs triju mēnešu laikā pēc līguma par projekta 

īstenošanu noslēgšanas iesniedz sadarbības iestādē garantiju par termiņu līdz 2 

mēnešiem pēc projekta īstenošanas pabeigšanas. 

99. Attiecībā uz aktivitāti „Augstas pievienotās vērtības investīcijas” 2011.gada 19.oktobra 

MK noteikumos Nr.817 „Noteikumi par darbības programmas „Uzņēmējdarbība un 

inovācijas” papildinājuma 2.1.2.4.aktivitātes „Augstas pievienotās vērtības investīcijas” 

projektu iesniegumu atlases otro un turpmākajām kārtām” ir iestrādāta prasība projekta 

iesniedzējam iesniegt pirmā pieprasījuma līguma izpildes garantijas vēstuli. Tāpat 

starpposma pārskatā attiecināmajās izmaksās var iekļaut arī atbilstoši projekta 

iesniegumam faktiski veiktos izdevumus par ieguldījumiem, kas vēl nav finansējuma 

saņēmēja īpašumā Latvijā, ja par starpposma pārskatā norādīto finansējuma apmēru ir 

iesniegta kredītiestādes garantija, ka sākotnējie ieguldījumi projekta noslēguma pārskata 

iesniegšanas dienā būs pilnībā samaksāti, būs finansējuma saņēmēja īpašumā Latvijā un 

tiks izmantoti projektā paredzētās saimnieciskās darbības veikšanai. 

100. Papildus augstākminētajiem uzdevumiem, 2011.gadā MK tika pieņemti vairāki svarīgi 

nosacījumi finanšu disciplīnas jomā, kas ļauj efektīvāk izmantot attiecīgajā gadā 

paredzētos valsts budžeta resursus maksājumiem ES fondu finansējuma saņēmējiem, 

tādejādi ātrāk un efektīvāk novirzot tik ļoti nepieciešamos finansējuma resursus 

uzņēmējiem un paātrinot ES fondu ieviešanu kopumā. 

Politikas virziens uzņēmumu pieeja finanšu resursiem 

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

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

uzlabošanai un izaugsmei, individuālās garantijas komersantu konkurētspējas 

uzlabošanai, īstermiņa eksporta garantijas, riska kapitāla instrumenti, sagatavošanas un 

uzsākšanas kapitāla instruments). Papildus 2011.gada ceturtajā ceturksnī uzsākta 

mezanīna aizdevumu izsniegšana. Augstākminētie instrumenti būs pieejami arī 2012. un 

2013.gadā. 

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

IKP 

102. Latvijas indikatīvais mērķis: līdz 1,0 % no IKP 2015.gadā un 1,5 % no IKP 2020.gadā, 

pakāpeniski palielinot privātā sektora P&A līdzfinansējumu. 

103. 2009.gadā veiktie ieguldījumi P&A bija 0,46 % no IKP, 2010.gadā – 0,57 % no IKP, 

2011.gada prognoze – 0,6 % no IKP. Lai gan ieguldījumu P&A jomā ir vērojama 

pozitīva tendence, tomēr tas ir viens no zemākajiem valsts un privātā sektora investīciju 

apjomiem R&D ES.  Saskaņā ar IZM apkopoto informāciju, 2009.gada ieguldījumi 

P&A pēc 2005.-2008.gada kāpuma krīzes ietekmē ir samazinājušies un atgriezušies 

2005.gada līmenī. 
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104. Nepietiekamais finansējuma pieaugums un mazais P&A īpatsvars IKP ir skaidrojams ar 

nelielo valsts budžeta finansējuma apjomu, kā arī nepietiekamo privātā sektora 

ieguldījumu pētniecībā (38,8% no kopējā P&A finansējuma 2010.gadā). Nepietiekamo 

privātā sektora finansējuma apjomu lielā mērā ietekmē arī tas, ka Latvijas 

uzņēmējdarbības struktūru galvenokārt veido mazie un vidējie uzņēmumi, kuriem nav 

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

produktu īpatsvars kopējā eksportā 2010.gadā sastādīja tikai 10,9 %, salīdzinoši 

2009.gadā 10,7%). 

105. Valsts finansējuma apjoms P&A 2010.gadā 0,23 % no IKP  bija niecīgākais ES 

dalībvalstu vidū, turklāt negatīvi vērtējams ir arī fakts, ka Latvija valsts budžeta 

finansējuma ziņā 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 avotiem. 

106. Lai palielinātu ieguldījumus P&A, Latvijas NRP koncentrējas uz pasākumiem, kuri 

veicina nodarbināto skaita palielināšanu zinātnē un pētniecībā, veicina sadarbību starp 

zinātniekiem un uzņēmējiem un atbalsta inovatīvo komersantu attīstību. 

Politikas virziens zinātniskās darbības potenciāla attīstība 

107. Finansēti lietišķo pētījumu projekti dažādās pētniecības programmās, piemēram, 

EUREKA programmā (0,25 milj. EUR), ARTEMIS projekti (0,13 milj. EUR), 

EURATOM programmā (0,21 milj. EUR), valsts pētījumu programmas projekti (5,66 

milj EUR), tirgus orientēto pētījumu programmā (0,22 milj EUR). 

108. Uzsākta pētniecības infrastruktūras un laboratoriju (9 valsts nozīmes pētniecības 

centros) modernizācija un jaunas aparatūras iegāde (2012.-2015.g.); kopumā paredzēts 

modernizēt 27 valsts nozīmes pētniecības centrus veidojošās zinātniskās institūcijas. 

Politikas virziens uzņēmumu un zinātnieku ilgtermiņa sadarbības platformas izveide 

109. 2011.gada 12.aprīlī MK pieņemti noteikumi Nr.289 „Par Līgumu starp EUREKA 

Sekretariātu un Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju”, kas paredz 

izveidot kopīgu pētniecības un attīstības programmu "Eurostars" par labu pētniecībā un 

attīstībā iesaistītajiem mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. 

110. Uzsākta valsts nozīmes pētījumu centru (turpmāk – VNPC) izveide ar mērķi sekmēt 

zinātnisko izcilību, koncentrēt pētniecības infrastruktūru un komercializēt pētniecības 

rezultātus. Paredzēts, ka VNPC nodrošinās saikni starp Eiropas līmeņa pētniecību un 

izvirzītajiem Latvijas līmeņa zinātnes prioritārajiem virzieniem, kā arī ar esošajiem 6 

kompetences centriem un tautsaimniecības vajadzībām. Komerciālas pētniecības 

infrastruktūras izveidei 2011.gadā notika projektu iesniegumu izvērtēšana, kā rezultātā 

2012.gadā apstiprināti 11 projektu iesniegumi. 

111.  2011.gadā turpinājās 122 praktiskas ievirzes pētījumu projektu īstenošana valsts 

prioritārajos zinātnes virzienos un Latvijai svarīgās tautsaimniecības nozarēs; projektus 

īsteno 29 zinātniskās institūcijas. Projektu rezultātā ir pieteikti 4 starptautiskie patenti. 

112. EK Latvijai 2011.gadā ir aizrādījusi par ieguldījumu P&A nozīmīgumu ES 2020 mērķu 

sasniegšanā un norādījusi uz to, ka Latvija ir samazinājusi P&A ieguldījumu 

kvantitatīvos mērķus (līdz 0,6 % no IKP 2012.gadā un 0,9% no IKP 2013). Sākotnēji 

VSID 2007.-2013.gadam P&A ieguldījumi 2013.gadā bija paredzēti 1,5% apmērā no 

IKP.  Tomēr arī šobrīd pastāv bažas par Latvijas NRP noteikto mērķu sasniegšanu 

attiecībā uz ieguldījumiem P&A 2015.gadā (1% no IKP) un 2020.gadā (1,5 % no IKP), 

jo nav skaidra plānota finansējuma trajektorija nākamajos gados.  Ikgadējās valsts 
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finansējuma svārstības, neziņa par nākamā gada finansējuma apjomu zinātniskajās 

institūcijās rada nedrošību par nākotni, kavē iesaistīšanos nozīmīgos starptautiskos 

pētniecības un infrastruktūras projektos, kam nepieciešams valsts līdzfinansējums. Lai 

risinātu augstākminēto jautājumu, jau 2012.gadā ir nepieciešams valsts budžetā paredzēt 

papildu finansējumu zinātniskai darbībai 7,175 milj. latu (zinātniskās darbības 

potenciāla attīstībai – 6,975 milj. latu un - 0,2 milj. latu)  apmērā tādu rūpniecisku 

pētījumu veikšanai, kuru ietvaros tiek piesaistīts līdzfinansējums no privātā sektora. 

113. Informējam, ka šobrīd tiek gatavots Progresa ziņojums par Latvijas NRP īstenošanu 

2011.gadā, kurā detalizēti tiks izvērtēti līdz šim īstenotie pasākumi un tiks norādīti 

2012.gadā veicamie pasākumi. Progresa ziņojumu ir plānots apstiprināt MK un iesniegt 

EK līdz 2012.gada aprīļa beigām. 

Ilustrācija 10 DP ietvaros apstiprinātie projekti, noslēgtie līgumi un veiktie maksājumi finansējuma 

saņēmējiem ES 2020 jomās līdz 31.12.2011., milj. eiro (ES fondu finansējums) 

 

 

 

 

 

 

 

 

114. Galvenais „ES 2020” stratēģijas mērķis ir veicināt izaugsmi un nodarbinātību ES 

kopumā un katrā ES dalībvalstī atsevišķi. 

115. Apstiprināto projektu un noslēgto līgumu ziņā vislielākais progress ir bijis „Pētniecība, 

attīstība un inovācijas” jomā, kurās apstiprināti projekti par 85,6 % no pieejamā 

finansējuma, sasniedzot 37,1% lielu progresu. Savukārt noslēgto līgumu apjoms pret 

pieejamo finansējumu ir 73,3%, sasniedzot progresu 24,8% apmērā. 

116. Kopumā šobrīd īstenotās ES fondu aktivitātes nodrošina ievērojamu daļu ES 2020 

noteikto mērķu sasniegšanai. Ņemot vērā, ka jau 2011.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 

117. 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. 

118. Lai diskutētu un izplatītu informāciju par ES Stratēģija BJR mērķiem, indikatoriem, 

ieviešanas rezultātiem, 2011.gadā notikuši vairāki ES līmeņa pasākumi – sanāksmes, 

konsultācijas, semināri un forumi, kā arī divas nacionālā līmeņa darba grupas 

sanāksmes. 
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119. ES līmeņa pasākumi - sanāksmes un konsultācijas: 

• No 16. līdz 17.februārim Gdaņskā (Polijā) norisinājās II darba sanāksme par ES 

Stratēģijas BJR) ieviešanu, kuru organizēja EK Reģionu politikas ģenerāldirektorāts 

sadarbībā ar Interact informācijas punktu Turku (Somijā). Sanāksmē piedalījās ES 

Stratēģijas BJR Rīcības plāna prioritāšu koordinatori (PACs), nacionālo kontaktpunktu 

(NCPs) un paraugprojektu vadītāji. Kā galvenais jautājums tika izskatīts ES Stratēģijas 

BJR pirmā ieviešanas gada rezultāti; 

• 10.jūnijā un 6.oktobrī Briselē (Beļģijā) notika darba grupas sanāksmes ES Stratēģijas 

BJR mērķu definēšanai; 

• No septembra līdz novembrim Briselē (Beļģijā) notika 5 Prezidentūras darba grupas 

sanāksmes, lai apspriestu ES Padomes secinājumu projektu ES Stratēģijai BJR 

(Council conclusions on the Review of the European Union Strategy for the Baltic 

Sea Region); 

• 9.novembrī Stokholmā (Zviedrijā) notika ES Stratēģijas BJR galveno ieinteresēto 

personu sanāksme. Tās mērķis bija iepazīstināt klātesošos ar prioritāšu līmeņa mērķu 

un indikatoru izstrādes metodoloģiju; 

• 10.novembrī Stokholmā (Zviedrijā) notika ES Stratēģijas BJR ieinteresēto personu 

seminārs par ES daudzgadu budžeta finansējuma saskaņošanu ar ES Stratēģijas BJR 

mērķiem; 

• 21.novembrī Briselē (Beļģijā) tika nodrošināta dalība ES Stratēģijas BJR reģionam 

Augsta līmeņa grupas sanāksmē; 

• 12.decembrī Varšavā (Polijā) notika ES Stratēģijas BJR nacionālo kontaktpunktu 

neformālā sanāksme, kuras ietvaros tika diskutēts par ES Stratēģijas BJR mērķiem 

un indikatoriem uzraudzības sistēmas vajadzībām. 

• Papildus tika nodrošināta dalība divpusējās konsultācijās. 

120. ES līmeņa semināri un forumi: 

• No 14. līdz 15.martam Briselē (Beļģijā) notika seminārs ES Stratēģijas BJR PACs un 

NCPs, kuru organizēja Eiropas Komisijas Reģionu politikas ģenerāldirektorāts 

sadarbībā ar Interact punktu Turku (Somijā). Sanāksmes galvenais uzdevums bija 

precizēt PACs un NCPs uzdevumus, kā arī vienoties par ES Stratēģijas BJR mērķu 

un to sasniegšanas indikatoru noteikšanu; 

• 21.septembrī Rīgā notika starptautisks seminārs „ES stratēģija BJR – stimuls 

inovatīvai uzņēmējdarbībai” (EU Strategy for the Baltic Sea Region: Incentive for 

Innovative Entrepreneurship). Semināru organizēja LR Ārlietu ministrija sadarbībā 

ar Latvijas Darba devēju konfederāciju, EK pārstāvniecību Latvijā, Interact punktu 

Turku (Somijā) un Ziemeļu Ministru padomes biroju Latvijā. Semināra mērķis bija 

celt Latvijas valsts pārvaldes institūciju, vietējo pašvaldību un akadēmisko 

organizāciju kapacitāti, lai uzlabotu un iedrošinātu Latvijas uzņēmējus izmantot ES 

Stratēģiju BJR kā platformu, plānojot un īstenojot reģionālos sadarbības projektus; 

• No 24. līdz 26.oktobrim Gdaņskā (Polijā) notika EK organizētais 2.ES Stratēģijas 

BJR gadskārtējais forums, kurā tika diskutēts par ES Stratēģijas BJR sadarbību 

augstākā līmenī, diskutējot par jaunām ambīcijām un mērķiem, kas nozīmīgi arī ES 
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2020 stratēģijas ilgtspējīgai, gudrai un iekļaujošai izaugsmei mērķiem. Foruma 

dalībnieki tika aicināti piedalīties diskusijās par reģiona turpmāko nākotni. 

121. Nacionālā līmeņa pasākumi: 

• 1.aprīlī un 12.oktobrī ir notikušas ES Stratēģijas BJR Rīcības plāna īstenošanas 

koordinēšanas darba grupas sanāksmes. Darba grupa izveidota ar MK 25.08.2009. 

rīkojumu Nr.577 „Par darba grupu, lai koordinētu Eiropas Savienības stratēģijas 

Baltijas jūras reģionam rīcības plāna īstenošanu” un tajā iesaistītas atbildīgās nozaru 

ministrijas, sociālie partneri un nevalstiskās organizācijas. Katrā ES Stratēģijas BJR 

Rīcības plāna prioritātes jomā attiecīgā nozares ministrija vai iestāde nodrošina 

Latvijas interešu apzināšanu nacionālā līmenī un to pārstāvību ES līmenī, un 

sadarbojas tās atbildības jomā ar ES Stratēģijas BJR Rīcības plānā noteiktajiem 

prioritāšu koordinatoriem, kā arī veic ES Stratēģijas BJR Rīcības plānā iekļauto 

projektu un to īstenošanas analīzi, priekšlikumu izvērtēšanu un iesniegšanu darba 

grupai. 

122. Visas DP aktivitātes, izņemot 2.4.prioritātes „Tehniskā palīdzība”  2.4.1.1.aktivitāte 

„Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana”, sekmē Baltijas jūras 

stratēģijas īstenošanu. 

123. 2011.gadā tika uzsākta trīs jaunu aktivitāšu īstenošana: 2.3.2.3.aktivitāte „Klasteru 

programma”, kuras mērķis ir veicināt nozares savstarpēji nesaistītu komersantu, 

pētniecības, izglītības un citu institūciju sadarbību, tādējādi veicinot nozaru un 

komersantu konkurētspējas celšanu, eksporta apjomu palielināšanu, inovācijas un jaunu 

produktu veidošanos, un 2.1.2.2.4.apakšaktivitāte „MVK jaunu produktu un tehnoloģiju 

attīstības programma” ar mērķi veicināt MVK inovāciju un jaunu produktu vai 

tehnoloģiju attīstību, tehnoloģiju pārnesi un konkurētspējas stiprināšanu, kā arī  

2.2.1.4.2.apakšaktivitāte „Mezanīna aizdevumi investīcijām komersantu konkurētspējas 

uzlabošanai” ar mērķi 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.   

124. Salīdzinot ar 2010.gadu, kopējais DP ietvaros pieejamais finansējums, kas vērsts uz 

Baltijas jūras stratēģijas mērķu sasniegšanu, ir samazinājies par 22,8 milj.latu, jo ar MK 

2011.gada 5.jūlija rīkojumu Nr.296 „Grozījumi darbības programmas "Uzņēmējdarbība 

un inovācijas" papildinājumā” tika veikti grozījumi DP finanšu plānā, pārdalot ERAF 

22,8 milj. latu apmērā no DP „Uzņēmējdarbība un inovācijas” 2.2.prioritātes „Finanšu 

pieejamība” 2.2.1.3.aktivitātes „Garantijas komersantu konkurētspējas uzlabošanai” 

LM pārziņā esošo DP „Cilvēkresursi un nodarbinātība” aktīvo darba tirgus pasākumu 

īstenošanai 2012.un 2013.gadā. 

125. Detalizētu informāciju par finanšu progresu un apstiprināto projektu un noslēgto 

līgumu skaitu aktivitātēs, kas vērstas uz BJS īstenošanu, var aplūkot 1.pielikumā, 

savukārt zemāk redzamajā grafikā atspoguļots šo aktivitāšu ieviešanas progress 

dalījumā pa BJS mērķiem. 

 

 



    

32 

Gada ziņojums_2DP_VI_lv_28.05.2012.; Ziņojums Eiropas Komisijai par Eiropas Savienības struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda darbības programmu īstenošanu, 2011.gads  

Ilustrācija 11 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

126. Līdz 31.12.2011. lielākais progress sasniegts aktivitātēs, kas saistības ar BJS mērķi Nr. 

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

apstiprināti projekti par 391,6 milj. eiro jeb 86,5%, noslēgti līgumi par 335,4 milj. eiro 

jeb 74,1% un veikti maksājumi finansējuma saņēmējiem par 122,7 milj. eiro jeb 27,1 % 

no aktivitātēm pieejamā ES fondu finansējuma. Vērtējot progresu 2011.gadā minētā 

mērķa ietvaros, noslēgto līgumu un apstiprināto projektu pozīcijās tas bijis vairāk kā 

30%. 

127. Kopumā BJS ieviešanas progress 2011.gadā vērtējams kā pozitīvs. Informācija par 

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

un ,,Prioritāšu īstenošana’’. 

2.1.5. Horizontālo prioritāšu ieviešana 

128. Šī sadaļa veltīta horizontālo politiku  īstenošanas aktualitātēm 2011.gadā. LR 

normatīvajos aktos ir noteiktas sešas horizontālās prioritātes (HP), kas ir neatņemamas 

ES fondu darbības  programmu ieviešanas sastāvdaļas: makroekonomiskā stabilitāte, 

informācijas sabiedrība, vienlīdzīgas iespējas, teritoriju līdzsvarota attīstība, Rīgas 

starptautiskā konkurētspēja, ilgtspējīga attīstība
16

 .  

129. Pēc EK pieprasījuma šajā ziņojuma sadaļā būtu nepieciešams iekļaut arī informāciju 

par energoefektivitāti. Taču, ņemot vērā, ka Latvijā tā nav noteikta kā HP, informācija 

par energoefektivitātes jomā īstenojamām aktivitātēm sniegta tikai 3.DP ziņojuma 

sadaļā par prioritāšu īstenošanu.  

130. Latvijā energoefektivitātes jomā risināmie uzdevumi ir saistīti ar komunālās 

infrastruktūras kvalitātes uzlabošanu, energoresursu nelietderīgas izmantošanas 

novēršanu un vienotas atbalsta politikas izstrādāšanu energoefektivitātes 

paaugstināšanai siltumapgādes uzņēmumu sistēmās un ēku energoefektivitātes 

paaugstināšanai.  

131. EM, kas ir energoefektivitātes jomas atbildīgā ministrija, 2011.gadā pabeigusi 

2010.gadā uzsāktā Otrā energoefektivitātes plāna izstrādi, kas 16.09.2011. apstiprināts 

                                                 
16

 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 
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MK
17

. Ņemot vērā, ka nepieciešamie statistikas dati par 2011.gadu vēl nav pieejami, 

nav iespējams novērtēt rīcības plānā noteikto kritēriju izpildi, piemēram, sasniegt 

enerģijas ietaupījumu 1896 GWh apjomā 2013.gadā. Atbilstoši MK Nr.923
18

 

noteiktajam, EM minēto u.c. energoefektivitātes plānā noteikto kritēriju izvērtēšanai 

nepieciešamo informāciju apkopot katru gadu līdz 1.maijam par iepriekšējo kalendāro 

gadu. Informācija par 2011.gadā sasniegto energoefektivitātes plāna ietvaros tiks 

iekļauta nākošajā gada ziņojumā.  

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

aprakstīta gada ziņojumā par 2009.gadu
19

. Arī 2011.gadā tika nodrošināta HP ieviešanu 

uzraudzība atbilstoši MK Nr.1238
20

, savukārt kopsavilkuma informācija par paveikto 

HP ieviešana ir pieejama HP koordinējošo iestāžu ziņojumus, kas pieejami arī UK 

portfelī 
21

.   

133. Jāatzīmē, ka par katru HP ir noteikta atbildīgā iestāde un HP koordinēšanai paredzēti 

tehniskās palīdzības līdzekļi. 

Tabula 2 Par HP ieviešanu atbildīgās iestādes un HP vadībai izmantotie tehniskās palīdzības līdzekļi līdz 

31.12.2011.  

HP/ atbildīgā 

iestāde 

 

2011.gadā HP 

koordinēšanai 

izlietotie 

līdzekļi (EUR) 

Kopā līdz 

31.12.2011. 

HP 

koordinēšanai 

izlietotie 

līdzekļi 

(EUR) 

HP 

koordinēšanā 

iesaistīto 

darbinieku 

skaits uz 

31.12.2011. 

Ārpakalp. 

izmaksas 

(EUR) 

Galvenās izdevumu 

pozīcijas 

Makroekono-

miskā 

stabilitāte (FM) 

0 0 0 17 722,84 

Pakalpojumi HP aktivitāšu 

administrēšanai 

Informācijas 

sabiedrība 

(VARAM) 

0 0 0 3 316,96 

Pētījuma sagatavošana HP 

Vienlīdzīgas 

iespējas (LM) 

4 504,63 

 

19 238,67 

 

1* 11 443,20 Informatīvā materiāla par 

HP VI principu ievērošanu 

SF finansētajos projektos 

izdošanas un pavairošanas 

pakalpojuma apmaksa, 

Dienesta braucieni un 

komandējumi ES fondu un 

horizontālās politikas 

"Vienlīdzīgas iesējas" 

jautājumos, Darba vietas 

iekārtošana ierēdnim, kurš 

nodrošina HP VI 

koordinēšanu, t.sk., 

datortehnikas un biroja 

                                                 
17

 MK 2011.gada 16.septembra rīkojuma Nr. 460 prot. Nr.52, 14§ apstiprināts Latvijas Republikas Otrais 

energoefektivitātes rīcības plāns 2011.-2013.gadam. 
18

 Ministru kabineta noteikumi Nr. 923 ,,Kārtība, kādā uzskaita valsts enerģijas galapatēriņa ietaupījumu un 

nodrošina energoefektivitātes monitoringa sistēmas darbību’’. 
19

Skatīt ziņojuma par DP īstenošanu 2009.gadu 2.1.6.sadaļu ,,Horizontālo prioritāšu ieviešana’’ 

(http://www.esfondi.lv/page.php?id=913)  
20

 Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumi Nr. 1238 "Eiropas Savienības fondu ieviešanas uzraudzības 

un izvērtēšanas kārtība" 
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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HP/ atbildīgā 

iestāde 

 

2011.gadā HP 

koordinēšanai 

izlietotie 

līdzekļi (EUR) 

Kopā līdz 

31.12.2011. 

HP 

koordinēšanai 

izlietotie 

līdzekļi 

(EUR) 

HP 

koordinēšanā 

iesaistīto 

darbinieku 

skaits uz 

31.12.2011. 

Ārpakalp. 

izmaksas 

(EUR) 

Galvenās izdevumu 

pozīcijas 

preču iegāde. 

Teritoriju 

līdzsvarota 

attīstība  

(VARAM) 

7 342,60 14 568,04 3* 40 666,39 

Pakalpojumi horizontālo 

prioritāšu īstenošanai 

ietvaros (60 mācības, 

semināri, konferences; 15 

pasākumi, pakalpojuma 

līgumi, pavadzīmes - rēķini; 

1 pakalpojumu līgums), 

Komandējumi un dienesta 

braucieni horizontālo 

prioritāšu īstenošanai 

ietvaros, Krājumi, materiāli, 

energoresursi, prece, biroja 

preces un inventārs, ko 

neuzskaita kodā 5000 

horizontālo prioritāšu 

īstenošanai ietvaros (EKK 

2311 Biroja preces). 

Rīgas 

starptautiskā 

konkurētspēja 

(VARAM) 

Ilgtspējīga 

attīstība 

(VARAM) 

4 679,56 15 477,46 2* 8 427,99 Horizontālās prioritātes 

"Ilgtspējīga attīstības" 

uzraudzība 

KOPĀ: 16 526,79 49 284,17 6* 81 577,38  

* Nodarbināto darbinieku skaits visās darbības programmās. 

134. Kā galvenās problēmas, ar ko saskārās HP koordinējošās iestādes, tika minētas: 

neapmierinoša informācijas kvalitāte, kuru sniedza institūcijas un finansējuma 

saņēmēji; analītiskas informācijas un labas prakses piemēru trūkums atbildīgo iestāžu 

iesniegtajos ziņojumos. Savukārt vadošā iestāde vērsa uzmanību uz galvenajiem 

sagatavoto HP ziņojumu trūkumiem, piemēram, nepietiekošu korektīvo pasākumu un 

novērošanas instrumentu aprakstu gadījumos, kad konkrētu aktivitāšu ieviešana var tikt 

uzskatīta par problemātisku un tādējādi var ietekmēt HP īstenošanu, ietekmes 

novērtējums nav pietiekoši detalizēts.  

135. Ņemot vērā, ka 2011.gada 16.aprīlī vadošās iestādes organizētās diskusijas laikā ar HP 

koordinējošām iestādēm, uz vadošās iestādes aicinājumu iestādēm uzlabot sadarbību 

savā starpā, īpaši attiecībā uz regulāru apmaiņu ar informāciju un datu kvalitātes 

uzlabošanu nav novērtos progress, 2011.gada nogalē vadošā iestāde uzsākusi darbu pie 

HP vadlīniju  aktualizēšanas un izteikusi priekšlikumus aktivitāšu ietekmes uz HP 

ietekmes pārvērtēšanai, identificējot vairākas aktivitātes, kurās vadošā iestāde ir 

konstatējusi ietekmi uz vēl kādu no HP, kas iepriekš nav tikusi noteikta. 2012.gada I 

ceturksnī notiek minēto priekšlikumu saskaņošana, kā arī iestādes ir tikušas aicinātas 

pārvērtēt aktivitāšu ietekmi uz HP un, nepieciešamības gadījumā, sniegt priekšlikumus 

vadlīniju aktualizācijai.  

136. 2011.gada ietvaros ir veikti divu HP izvērtējumi: ,,Informācijas sabiedrība’’ un 

,,Vienlīdzīgas iespējas’’. Sīkāka informācija par izvērtējumu rezultātiem iekļauta sadaļā 

par attiecīgajām HP.  

137. Zemāk sniegta informācija par 2011.gadā DP ietvaros paveikto katras HP ieviešanā. 



    

35 

Gada ziņojums_2DP_VI_lv_28.05.2012.; Ziņojums Eiropas Komisijai par Eiropas Savienības struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda darbības programmu īstenošanu, 2011.gads  

Makroekonomiskā stabilitāte 

138. Par makroekonomiskās stabilitātes HP koordināciju ir atbildīga FM. 2008.gadā FM 

nodrošināja šīs HP īstenošanas principu integrēšanu projektu iesniegumu vērtēšanas 

kritēriju izvērtēšanā, gan koordinējot un nepieciešamības gadījumā sniedzot 

konsultācijas par HP „Makroekonomiskā stabilitāte” (HP MS) principu ievērošanu. 

139. 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.  

140. ES fondu plānošanas dokumentu sagatavošanā  saskaņā ar ES fondu aktivitātes būtību 

tika identificēta tās 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.  

141. Lai nodrošinātu ES fondu efektu uz tautsaimniecības attīstību, vairākumā no 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 atdzīvināšanu. 

142. DP papildinājumos ir aprakstītas 155 aktivitātes/apakšaktivitātes, no kurām 2011.gadā 

ES fondu finansējuma apguves progress vērojams 112 aktivitātēs/apakšaktivitātes. No 

visām DP aktivitātēm/apakšaktivitātēm 87% ir tieša ietekme uz HP MS. 13% nav tiešas 

ietekmes un tā vērtējama kā neitrāla. 

Ilustrācija 12 DP aktivitāšu/apakšaktivitāšu ietekme uz horizontālo prioritāti „Makroekonomiskā stabilitāte” 

 

 

 

 

 

 

 

 

143. DP "Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumā kopumā ir aprakstītas 25 

aktivitātes/apakšaktivitātes. No visām DP aktivitātēm/apakšaktivitātēm 100 % ir tieša 

ietekme uz HP MS. 
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144. Lielākais DP HP MS pozitīvi ietekmējošo aktivitāšu skaits 2011.gadā bija īstenotas 

2.1.1. un 2.1.2. pasākumu ietvaros. 

Tabula 3 DP "Uzņēmējdarbība un inovācijas" pasākumu ietekme uz horizontālo prioritāti "Makroekonomiskā 

stabilitāte" 

Nr.  Pasākums 

Aktivitātes, 

kurām ir tieša 

ietekme uz HP 

"Makroekono

miskā 

stabilitāte" 

Aktivitātes, 

kurām ir netieša 

ietekme uz HP 

"Makroekonomi

skā stabilitāte"  

Aktivitātes, 

kuras tieši 

neietekmē HP 

"Makroekono

miskā 

stabilitāte" 

2.1.1. 

Pasākums "Zinātne, pētniecība un 

attīstība" 

0 4 0 

2.1.2. Pasākums "Inovācijas" 5 0 0 

2.2.1. 
Pasākums "Finanšu resursu pieejamība" 1 0 0 

2.3.1. 

Pasākums "Uzņēmējdarbības atbalsta 

aktivitātes" 

3 0 0 

2.3.2. 

Pasākums "Uzņēmējdarbības 

infrastruktūras un aprīkojuma uzlabojumi" 

2 0 0 

2.4.1. 

Pasākums "Atbalsts darbības programmas 

"Uzņēmējdarbība un inovācijas" vadībai" 

1 0 0 

145. Pasākums 2.1.1. "Zinātne, pētniecība un attīstība" ir vērsts uz zināšanu ietilpīgas 

ekonomikas attīstību, līdz ar to pieaugs inovatīvo komersantu skaits, kas savukārt 

veicinās eksporta pieaugumu un ārējās bilances uzlabošanu.  

146. Pasākums 2.1.2. "Inovācijas" ir vērsts uz inovāciju attīstību, kas ir svarīgs 

tautsaimniecības attīstības veicināšanas instruments, kas sekmēs augstākas pievienotās 

vērtības radīšanu un līdz ar to arī komercsabiedrību un valsts konkurētspēju globālajā 

ekonomikā. Kritēriji projektu vērtēšanai netiek piemēroti, jo ietekmi uz 

makroekonomisko stabilitāti nosaka aktivitātes saturs. 

147. Pasākums 2.2.1. "Finanšu resursu pieejamība" sekmē makroekonomisko stabilitāti, 

veicinot komercdarbības attīstību un jaunu komersantu veidošanos. It sevišķi riska 

kapitāla finansēto komersantu konkurētspējas un darbinieku skaita izaugsme 

tradicionāli ir vairākas reizes augstāka par vidējiem rādītājiem tautsaimniecībā. Visi 

investīciju virzieni pasākuma ietvaros paredz piesaistīt ievērojamu privāto finansējumu. 

148. Jāatzīmē, ka atbilstoši HP MS principiem, lai samazinātu pieaugušo bezdarba līmeni, 

ES fondu ieviešanā ir jānodrošina jaunu darba vietu radīšana. Vērtējot 2011.gadā ar ES 

fondu palīdzību paveikto, jāatzīmē, ka kopumā 2011.gadā VSID līmenī tika radītas 

38149 darba vietas, no kurām 3243 ir ilgtermiņa un 34906 īstermiņa (t.sk. 34841 ir 

īslaicīgās darba vai darba praktizēšanas vietas). No minētajām darba vietām 1638 

ilgtermiņa darba vietas radītas tieši DP ,,Uzņēmējdarbība un inovācijas’’ ietvaros. 

149. Papildus jāatzīmē, ka FM  koordinēto tehniskās palīdzības projektu ietvaros 2011.gadā 

ir radītas 34 darba vietas, t.sk.: 

• Zemgales plānošanas reģiona projekta Nr.VSID/TP/CFLA/08/04/014 „Zemgales 

plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra darbības īstenošana” (1.6.1.1., 

2.4.1.1., 3.7.1.1. un 3.8.1.1. aktivitāte) ietvaros radīta 1 darbavieta; 

• Kultūras ministrijas projekta Nr.VSID/TP/CFLA/08/23/021 „Tehniskā palīdzība 

Eiropas Savienības fondu atbildīgajai iestādei Latvijā” (3.7.1.1. aktivitāte) ietvaros 

radītas 7 darbavietas; 
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• VIAA projekta Nr.VSID/TP/CFLA/08/17/009 „Valsts izglītības attīstības aģentūras 

tehniskās palīdzības projekts ES fondu apguvei 2008.-2011.gada periodam” (1.6.1.1.. 

2.4.1.1. un3.7.1.1. aktivitāte) ietvaros radītas 5 darbavietas; 

• VARAM projekta Nr.VSID/TP/CFLA/08/22/017 „Tehniskā palīdzība Vides 

projektu uzraudzībai, publicitātei, efektīvai ieviešanai un pētījumu veikšanai” (1.6.1.1., 

2.4.1.1., 3.7.1.1. un 3.8.1.1. aktivitāte) ietvaros radītas 9 darbavietas; 

• Iepirkumu uzraudzības biroja projekta Nr.VSID/TP/CFLA/10/01/025 „Tehniskā 

palīdzība Iepirkumu uzraudzības birojam Eiropas Savienības fondu administrēšanā un 

uzraudzībā” (1.6.1.1., 2.4.1.1., 3.7.1.1. un 3.8.1.1. aktivitāte) ietvaros radītas 6 

darbavietas. 

150. Citu IZM un EM esošo aktivitāšu pārziņā radītas šādas darbavietas: 

• 2.1.1. pasākuma „Zinātne, pētniecība un attīstība” aktivitātes 2.1.1.1. „Atbalsts 

zinātnei un pētniecībai” ietvaros 2011.gadā tika radītas 262 jaunas darbavietas un 

aktivitātes 2.1.1.2. „Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un 

tehnoloģijās” ietvaros 2011.gadā tika radītas 16 jaunas darbavietas; 

• 2.3.2. pasākuma „Uzņēmējdarbības infrastruktūras un aprīkojuma uzlabojumi" 

2.3.2.1.aktivitātes „Biznesa inkubatori” ietvaros ir radītas 1198 jaunas darba vietas; 

• 2.1.2.4. aktivitātes „Augstas pievienotās vērtības investīcijas” ietvaros atbalstītajos 

projektos plānots radīt 1164 darba vietas un 2011.gadā visos īstenotajos projektos tika 

radītas 162 darba vietas. 

151. Izvērtējot ES fondu ietekmi uz darba tirgus rādītājiem, ir secināms, ka pirmskrīzes 

periodā ES fondu projektu ieviešana samazināja bezdarba līmeni vidēji par 1.6 

procentpunktiem. Jāatzīmē, ka kopš 2009.gada ES fondu pozitīvā ietekme uz bezdarba 

līmeņa dinamiku ievērojami pieaug. Vidēji ES fondu projektu ietekmē bezdarba līmenis 

no 2001.līdz 2011.gada beigām tika samazināts par 2.4 procentpunktiem. ES fondu 

ietekme uz nodarbināto skaita pieaugumu ir samērā neliela, kas skaidrojams ar to, ka 

ES fondu investīcijas galvenokārt stimulējušas  darbaspēka produktivitāti un 

cilvēkkapitāla attīstību. 

152. Kopumā jāsecina, ka ES fondu līdzfinansēto iniciatīvu īstenošana ir sekmējusi 

ekonomisko izaugsmi un nodarbinātību, veicinājusi arī jaunu darba vietu radīšanu un 

esošo saglabāšanu, infrastruktūras un vides prasību ievērošanas uzlabošanu. 

153. Jāatzīmē, ka ES fondu investīcijas līdz 2011.gadam ir atstājušas pozitīvu ietekmi uz  

svarīgākajiem makroekonomiskajiem rādītājiem. Izvērtējuma rezultāti, kas balstās uz  

SIA „Stockholm School of Economics in Riga” pētījumu par ES fondu ietekmi, 

demonstrē, ka 2009.gadā ES fondi mazināja investīciju lielāko kritumu, kas sasniedza 

37,4%, par 6,7 procentpunktiem. Savukārt 2009.gada krīzes ietekmētais IKP 

samazinājums par 17,7% bez ES fondu līdzekļiem būtu vēl par 3,7 procentpunktiem 

lielāks. ES fondu labvēlīgā ietekme uz IKP dinamiku parādās arī turpmākajos gados, 

pieaugot atbilstoši apgūtā finansējuma apjomam.  
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Ilustrācija 13 ES fondu ietekme uz investīciju pieaugumu un reālā IKP izmaiņu tempu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

154. Izvērtējot ES fondu ietekmi uz darba tirgus rādītājiem, jāuzsver ES fondu pozitīvo 

ietekmi bezdarba līmeņa samazināšanā līdz 2011.gadam. Pirmskrīzes periodā ES fondu 

projektu ieviešana samazināja bezdarba līmeni vidēji par 1,6 procentpunktiem. 

Jāatzīmē, ka kopš 2009.gada ES fondu pozitīvā ietekme uz bezdarba līmeņa dinamiku 

ievērojami pieaug. Vidēji ES fondu projektu ietekmē bezdarba līmenis no 2001.līdz 

2011.gada beigām tika samazināts par 2,4 procentpunktiem. Līdz 2011.gadam ES 

fondu ietekme uz nodarbināto skaita pieaugumu ir samērā neliela, kas skaidrojams ar 

to, ka ES fondu investīcijas, galvenokārt, stimulējušas darbaspēka produktivitāti un 

cilvēkkapitāla attīstību.  

155. Pirms krīzes ES fondu līdzekļu ieplūde papildus viegli pieejamajiem lētajiem kredītiem 

veicināja inflācijas līmeņa kāpumu, savukārt, krīzes laikā mazināja deflāciju. Kopumā 

ES fondi radīja salīdzinoši nelielu inflāciju paaugstinošu efektu - laika periodā no 2004. 

līdz 2011.gadam vidēji par 1 procentpunktu. 

156. ES fondu apguve pozitīvi ietekmēja reālo algu pieaugumu, laikā līdz 2011.gadam 

palielinot privāto patēriņu vidēji par 2,5 procentpunktiem gadā. Privātā patēriņa 

pieaugums un pieprasījums pēc ārvalstu investīciju precēm stimulēja importa 

pieaugumu - vidēji par 4 procentpunktiem gadā. 

157. ES fondu ieguldījuma struktūra nozaru griezumā (NACE 2.red). 2011. gadā vislielākais 

finansējums tika piešķirts būvniecībā – 264,5 milj. eiro, t.sk. ES fondu līdzekļi – 222,7 

milj. eiro, kas veido 31,2% no kopējā Latvijai piešķirtā ES fondu finansējuma 

2011.gadā. Valsts budžeta piešķirtais finansējums būvniecībā 2011.gadā bija 31,9 milj. 

eiro (36,5% no kopējā valsts budžeta finansējuma 2011.gadā). Salīdzinot ar 2010.gadu, 

ES fondu finansējums būvniecības nozarē ir pieaudzis par 96,8 milj. eiro jeb 1,8 reizes 

(2010.gadā ES finansējums šajā nozarē bijis 126,1 milj. eiro). 
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Ilustrācija 14 Investīciju ieguldījums pa nozarēm, milj.LVL, 2011.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 

158. Citas nozares, kur 2011.gadā ieguldīts vislielākais ES fondu investīciju apjoms, ir 

„Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija”, kur ES fondu 

finansējums bijis 60 milj. LVL jeb 11,9% no kopējā ES fondu ieguldījuma 

tautsaimniecībā 2011.gadā un „Izglītība”, kur 2011.gadā ES fondu līdzfinansējums bijis 

46,5 milj. LVL jeb 9,3% no kopējā ES fondu finansējuma. Salīdzinot ar situāciju 2010. 

gadā, jāsaka, ka lielākās ES finansētās nozares saglabājušās tās pašas, bet ir vērojamas 

izmaiņas ES fondu ieguldījumu struktūrā: vislielākais ES fondu ieguldījums 2010.gadā 

bija ūdens apgādes un atkritumu apsaimniekošanas pasākumos - 94,74  milj. LVL jeb 

21% no kopējā ES fondu finansējuma, 88,60 milj. LVL (19,6%) tika investēti 

būvniecībā un 61,67 milj. LVL (13,7%) – izglītībā.  

159.  Nodrošinot HP MS  koordinēšanas funkcijas 2011.gadā tika veikti vairāki pasākumi, 

t.sk. rīkotas sanāksmes, organizētas starptautiskas konferences un veikts izvērtējums. 

160. 2010.gadā tika rīkota sanāksme ar ES fondu atbildīgajām institūcijām, lai izdiskutētu 

jautājumus, kas saistoši ikgadējā ziņojuma sagatavošanā, atspoguļojot HP MS principu 

ieviešanu, ņemot vērā EK un Valsts kontroles izteiktos komentārus. 

161. 2011.gada martā tika sagatavots kārtējais ikgadējais ziņojums par HP 

„Makroekonomiskā stabilitāte” Īstenošanu un sasniegto 2010.gadā, sniedzot analītisko 

apskatu par galveno HP MS uzraudzības rezultātu sasniegšanu un principu izpildi HP 

MS ieviešanu atskaites periodā. 

162. Modeļa funkcionālo bāzi veido ekonometriskās likumsakarības starp 

makroekonomiskajiem rādītājiem. Kopumā Modelis satur 149 eksogēnus un 33 

endogēnus mainīgos, līdz ar to modeļa uzturēšana ir saistīta ar makroekonometrisko 

datu bāžu pārvaldību un padziļināto korelācijas un regresijas analīzi un sistemātisko 

novērtēšanas metodikas pielāgošanu reālajai ekonomiskajai situācijai.  

163. FM paredz izmantot Modeli HP MS koordinēšanā, analizējot ES fonu investīciju 

ietekmi uz galvenajiem makroekonomiskajiem rādītājiem dažādu ekonomikas scenāriju 
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un tautsaimniecības sektoru griezumā, sniedzot pamatotus secinājumus par ES fondu 

līdzekļu izlietojuma efektivitāti un sagatavojot ES fondu ietekmes uz Latvijas 

ekonomikas attīstību īsā un vidējā termiņa prognozes. Papildus FM ir paredzama 

Modeļa ģenerēto izvērtēšanas rezultātu interpretācijas un prezentācijas metodoloģijas 

izstrāde un pilnveidošana, kā arī analītiskā rīka funkcionālā paplašināšana, kas paredz 

FM patstāvīgi veicamos pētījumus un ciešo sadarbību ar valsts un ārvalstu ekspertiem 

specifiskajās jomās.  

164. Paralēli Modeļa izstrādes un pārņemšanas procesam, FM publiski prezentēja ES fondu 

ietekmes izvērtējuma metodiku un eksperimentālos simulācijas rezultātus dažāda 

līmeņa sanāksmēs, kā arī veica diskusijās ar ES fondu tematiskās izvērtēšanas 

konsultatīvās darba grupas (turpmāk – TIKGD) locekļiem par Modeļa pilnveidošanas 

potenciālajām iespējām. 2011.gada 15.septembra UK sēdē tika panākta vienošanās par 

paplašinātās TIKGD sanāksmes par Modeļa konceptuālās pilnveidošanas stratēģiju 

organizēšanu, pieaicinot Pašvaldības savienības un Latvijas Zinātnieku savienības 

pārstāvjus. 

165. 2011.gada 30.novembrī norisinājās starptautiska konference „ES fondu izvērtēšanas 

konference par vidus posma izvērtējumu rezultātiem”, kur tika prezentēti vidus posma 

izvērtējuma rezultāti Latvijā un citās ES dalībvalstīs un izdiskutēti ES fondu ieviešanas 

uzlabošanas galvenie aspekti šajā un nākošajā plānošanas periodā. Vienā no 

konferences darba sekcijām „Fondu ietekme uz makroekonomiku” dalībnieki tika 

izpazīstināti ar topošā Latvijas ES fondu ietekmes izvērtēšanas modeļa 

pamatprincipiem un galvenajiem eksperimentālā izvērtējuma rezultātiem.  

166. Papildus, HP MS koordinēšanas administratīvās kapacitātes stiprināšanai ar FM 

2011.gada 14.novembra rīkojumu Nr.533 "Par izmaiņām Finanšu ministrijas struktūrā 

un veicamajiem pasākumiem" tika paredzēts 2012.gadā izveidot Tautsaimniecības 

analīzes departamenta ietvaros jaunu struktūrvienību - Ārvalstu finanšu resursu analīzes 

nodaļu, kuras pamatuzdevumos ietilpst makroekonomiskā modeļa uzturēšana, 

pilnveidošana un praktiskā pielietošana makroekonomiskās stabilitātes metodikas 

izstrādē un pilnveidošanā. 

167. Var secināt, ka ES fondu finansējums kā viens no būtiskākajiem investīciju avotiem 

valsts ekonomikā līdz šim mazināja un amortizēja ekonomikas lejupslīdi krīzes laikā, 

un arī pēc tās turpina pozitīvi ietekmēt tautsaimniecības stabilizāciju un izaugsmi. ES 

fondu līdzekļi 2011.gadā ir snieguši ieguldījumu ekonomiskās situācijas stabilizācijas 

un izaugsmes veicināšanā, mazinot bezdarbu, veidojot jaunas darba vietas un stimulējot 

tautsaimniecības nozaru attīstību. 

Vienlīdzīgas iespējas 

168. HP „Vienlīdzīgas iespējas” (HP VI) 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 ieviešanas koordinēšanu ir atbildīga LM. 

169. Informācija uzraudzības rādītāju progresu. VSID sasniedzamais rādītājs 

nodarbinātības jomā ir nodarbinātības līmeņa pieaugums līdz 70% (bāzes vērtība 
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2006.gadā – 66,3%), tajā skaitā, sieviešu nodarbinātības līmenis – līdz 66% un vecāku 

cilvēku nodarbinātības līmenis – līdz 55%. 

170. HP „Vienlīdzīgas iespējas” uzraudzības rādītāji ir nodarbinātības līmenis dzimumu 

griezumā (bāzes vērtība 2006.gada 15-64 gadu vecuma grupā: vīrieši – 70,5%, sievietes 

– 62,3%), vecākiem cilvēkiem (bāzes vērtība 2006.gada vecuma grupā 55-64 gadi: 

53,3%), cilvēkiem ar invaliditāti (bāzes vērtība nodarbināto invalīdu īpatsvars 

iedzīvotāju kopskaitā vecuma grupā 15-64 gadi nosakāma ar izvērtējuma palīdzību 

plānošanas perioda sākumā: indikatīvs novērtējums 40-52%). 

171.  2011.gadā sasniegtie HP „Vienlīdzīgas iespējas” uzraudzības rādītāji: 

1) Nodarbinātības līmenis 15- 64 gadu vecuma grupā
22

: 

- Vīriešiem – 62,9 % (2010.gadā - 59,2%, bāzes vērtība 2006.gadā -  70,5%). Rādītāja 

procentuālā izteiksme pret plānoto vērtību (74%)  – 85%. 

- Sievietēm – 60,8 %  (2010.gadā - 59,4%, bāzes vērtība 2006.gadā – 62,3%). Rādītāja 

procentuālā izteiksme pret plānoto vērtību (66%) – 92,12%. 

2) Nodarbinātības līmenis 55-64 gadu vecuma grupā
23

: 

Kopā vīrieši un sievietes – 51,3%, t.sk. vīriešiem 52,6%, sievietēm 49,9% (2010.gadā 

– 48,2%, bāzes vērtība 2006.gadā – 53,3%). Rādītāja procentuālā izteiksme pret 

plānoto vērtību (55%) – 93,3%. 

3) Nodarbinātības līmenis personām ar invaliditāti
24

:  

Nodarbinātības līmenis visās vecuma grupās – 20,7%  pret kopējo personu ar 

invaliditāti skaita, t.sk. 10.2% sievietēm un 10,5% vīriešiem  (2010.gadā – 19,3%) 

(indikatīva bāzes vērtība 2006.gadā – 40-52%). 

172. HP VI ietekme ir paredzēta visās DP. Iespējamais ES fondu projektu ietekmes līmenis 

uz vienlīdzīgu iespēju veicināšanu tiek iedalīts šādi: 

- projektam būs tieša ietekme uz HP VI, 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 VI, 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 tieši neietekmēs HP VI, 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. 

173. No DPP aprakstītajām 24 aktivitātēm/apakšaktivitātēm 2011.gadā tika īstenotas 19 

aktivitātes/apakšaktivitātes. No visām aktivitātēm/apakšaktivitātēm 42% jeb 8 ir tieša 

                                                 
22

 CSP dati par 2011.gadu 
23

 CSP dati par 2011.gadu 
24

 2011.gada decembrī Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras uzskaitē 2011.gada decembrī bija 143 818 

personas ar invaliditāti, t.sk. 73 395 sievietes un 70 423 vīrieši 
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ietekme uz HP „Vienlīdzīgas iespējas” un 58% jeb 11 aktivitātes/apakšaktivitātes tieši 

neietekmē HP „Vienlīdzīgas iespējas”. 

Ilustrācija 15 DP aktivitāšu/ apakšaktivitāšu ietekme uz horizontālo prioritāti ,,Vienlīdzīgas iespējas’’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

174. Saskaņā ar atbildīgo iestāžu sniegto informāciju, dati par mērķa grupas portretu tika 

apkopoti divās aktivitātēs: 2.1.1.2.aktivitāte „Atbalsts starptautiskās sadarbības 

projektiem zinātnē un tehnoloģijās” (IZM) un 2.1.2.4. Augstas pievienotās vērtības 

investīcijas (1.kārta) (EM). Kopējais dalībnieku skaits šajās aktivitātēs bija 44 sievietes 

un 189 vīrieši, kurās sieviešu un vīriešu proporcija ir 1: 4,3. Šāda sieviešu un vīriešu 

līdzdalības nevienlīdzība norāda uz tendenci, ka uzņēmējdarbības un inovāciju jomā 

galvenokārt labuma guvēji ir vīrieši
25

, taču datu trūkums par dzimumu sadalījumu citās 

šīs programmas aktivitātēs neļauj izdarīt secinājumus par viena vai otra dzimuma 

diskrimināciju. Piemēram, 2.1.2.4.aktivitātes “Augstas pievienotās vērtības 

investīcijas” ietvaros tiek atbalstīta rūpnieciskā ražošana, ielu, ceļu un sliežu ceļu 

attīstība, ķīmiskās rūpniecības uzņēmumu būve, smagās rūpniecības uzņēmumu 

attīstība  u.c. jomas ar augstu pievienoto vērtību, un,  kā rāda statistika, šajās jomās ir 

augstāka darba samaksa un  ir koncentrējies vīriešu pārsvars. 

175. Aktivitātē 2.1.2.1.1. „Kompetences centri” 2011.gadā beidzās projektu iesniegumu 

izvērtēšana un uzsākta projektu īstenošana. Šie ir ilgtermiņa projekti, līdz ar to projekta 

īstenošanas pirmajā gadā rādītāji nav sasniegti un finansējuma saņēmēji nav snieguši 

informāciju par mērķa grupām. 

176. 2.3.2.1. aktivitātē ”Biznesa inkubatori” mērķa grupa ir ekonomiski aktīvie uzņēmumi, 

kas saņēmuši atbalstu biznesa inkubatoros, līdz ar to mērķa grupas portrets nav 

identificējams.  

177. Savukārt 2.3.1.2. aktivitātē "Pasākumi motivācijas celšanai inovācijām un 

uzņēmējdarbības uzsākšanai" mērķa grupa ir pamatizglītības, vidējās, vidējās speciālās, 

augstākās izglītības iestāžu audzēkņi, potenciālie uzņēmējdarbības uzsācēji, komersanti, 

nevalstiskās organizācijas, pašvaldības, valsts institūcijas. Projektā „Inovatīvas 

uzņēmējdarbības motivācijas programmas” uz 2011.gada 31.decembri atbalstu 

saņēmušo skaits bija 14 671 personas, taču trūkst informācijas par mērķa grupas 

portretu.  

178. Līdz ar to kopumā nav iespējams sniegt datus par mērķa grupas dalībnieku portretu 

dzimumu, vecumu, piederības sociālās atstumtības riska grupām u.c. griezumos 

                                                 
25

 Izvērtējuma „Es fondu ieguldījumu un ietekmes uz plānošanas dokumentos noteikto horizontālās prioritātes 

„Vienlīdzīgas iespējas”  īstenošanu” ietvaros  veiktā analīze liecina, ka no DPP izlasē iekļautajiem 27 projektiem 

19 bija norādīts mērķa grupas dalījums dzimumu aspektā  - 3200 vīrieši un 953 sievietes. Vīriešu būtiskais 

pārsvars (3 reizes) norāda, ka šajos projektos labuma guvēji galvenokārt ir vīrieši. 
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darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” aktivitātēs, kurām ir tieša vai 

netieša ietekme uz HP „Vienlīdzīgas iespējas”. 

179. Vides pieejamības ekspertu konsultācijas ERAF un KF līdzfinansēto projektu 

īstenošanas vietā. 2011.gadā tika nodrošinātas 210 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. Pakalpojuma sniegšanas laikā no 210 apsekotajām projektu 

īstenošanas vietām, 59 objekti jeb 28 % tika novērtētas ar „5” ballēm, kas nozīmē, ka 

šajos objektos ir nodrošināta vides pieejamība personām ar dažādiem funkcionālo 

traucējumu veidiem. Savukārt 90 jeb 43% novērtēti ar „4 ballēm, kas nozīmē, ka šajos 

objektos ir nodrošināta vides pieejamība vismaz trijiem no funkcionālo traucējumu 

veidiem: personām ar kustību traucējumiem; personām ar redzes traucējumiem; 

personām ar garīga rakstura traucējumiem; personām ar dzirdes traucējumiem, kas arī ir 

ļoti labs rādītājs. No 210 objektiem 25 jeb 15% atradās būvniecības vai projektēšanas 

stadijā un konsultācija tika sniegta par tehnisko projektu. 7% objektos vides pieejamība 

netika nodrošināta, galvenokārt tādēļ, ka tas netika paredzēts projektā. 

180. Pakalpojuma ietvaros tika izstrādāts Labās prakses apkopojums, kur ir identificēts 21 

labās prakses piemērs attiecībā uz vides pieejamības nodrošināšanu. Izstrādātajā 

Noslēguma ziņojumā ir apkopota informācija par apsekotajiem objektiem nozaru 

griezumā, kā arī sniegti secinājumi, rekomendācijas un veiktās vides pieejamības 

ekspertu konsultāciju pakalpojuma saņēmēju anketēšanas rezultāti
26

 . 

181. Priekšlikumu izmaiņām būvniecību reglamentējošajos normatīvajos aktos 

(Priekšlikumi) un Vadlīniju par būvnormatīvu piemērošanu attiecībā uz vides 

pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem (Vadlīnijas)
27

 izstrāde. 

2011.gadā Labklājības ministrija nodrošināja Vadlīniju un Priekšlikumu izstrādi, kas ir 

cieši saistīti gan ar HP „Vienlīdzīgas iespējas” koordinēšanas ietvaros īstenoto mērķa 

grupas apmācību un informēšanu, gan ar konsultāciju sniegšanu par vides un 

informācijas pieejamības nodrošināšanas pasākumiem personām ar kustību, redzes, 

dzirdes un garīgās attīstības traucējumiem. 

182. Mācību videomateriāla izveidošana par ERAF un KF līdzfinansēto projektu labās 

prakses piemēriem. 2011.gadā tika izveidots mācību videomateriāls 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
28

. 

183. Vidus posma (mid – term) izvērtējuma ,,ES fondu ieguldījums un ietekme uz 

horizontālās prioritātes „Vienlīdzīgas iespējas” īstenošanu 2007.-2013.gada 

plānošanas periodā” (Izvērtējums) veikšana.
29

  2011.gadā veikts 2007.-2013.gada 

plānošanas perioda ES fondu VSID prioritāšu, pasākumu un aktivitāšu ieviešanas 

efektivitātes vidus posma (mid-term) izvērtējums “ES fondu ieguldījums un ietekme uz 

                                                 
26

 Labās prakses apkopojums un Noslēguma ziņojums par vides pieejamības ekspertu sniegtajām konsultācijām 

pieejami interneta vietnē http://sf.lm.gov.lv/lv/vienlidzigas-iespejas/pazinojums4/  
27 Vadlīnijas ir pieejamas interneta vietnē: http://sf.lm.gov.lv/lv/vienlidzigas-iespejas/pazinojums4/ 
28

 Mācību videomateriāls DVD formātā  pieejams Labklājības ministrijā Vienlīdzīgu iespēju nodaļā, kā arī ir 

skatāms Labklājības ministrijas mājas lapā interneta vietnē http://www.youtube.com/user/LabklajibasMinistrija  
29

 Izvērtējums ir pieejams interneta vietnē: 

http://www.esfondi.lv/upload/Petijumi_un_izvertejumi/GALA_VERSIJA_06122011_Vienlidzigas_iespejas.doc 

http://sf.lm.gov.lv/lv/vienlidzigas-iespejas/pazinojums4/
http://sf.lm.gov.lv/lv/vienlidzigas-iespejas/pazinojums4/
http://www.youtube.com/user/LabklajibasMinistrij
http://www.esfondi.lv/upload/Petijumi_un_izvertejumi/GALA_VERSIJA_06122011_Vienlidzigas_iespejas.doc
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horizontālās prioritātes „Vienlīdzīgas iespējas” īstenošanu”, kura ietvaros tika analizēta 

HP „Vienlīdzīgas iespējas” ietekme uz dzimumu līdztiesības principa ievērošanu, uz 

personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju ievērošanu un uz aktīvās novecošanās 

principa ievērošanu, izpētot 1014 ES fondu projektus, t.sk. ESF, ERAF un KF 

projektus,  un veicot 21 projekta apsekojumus un gadījumu analīzi projektu īstenošanas 

vietās, nodrošinot padziļinātas intervijas ar projektu īstenotājiem un mērķa grupu 

pārstāvjiem. Papildus izvērtējuma ietvaros arī identificēti un raksturoti iespējamie riski, 

kas varētu kavēt HP „Vienlīdzīgas iespējas” ieviešanu, un izvirzītas rekomendācijas ES 

fondu atbalsta piemērojamo instrumentu uzlabošanai HP principu ieviešanas 

veicināšanai (informāciju par veikto izvērtējumu skat. arī ziņojuma sadaļā 

,,Izvērtējumi’’). 

184. 2012.gadā plānoti pasākumi turpmākai sekmīgai HP ,,Vienlīdzīgas iespējas’’ 

īstenošanai. Lai atbalstītu HP VI efektīvu integrēšanu ES fondu vadības, ieviešanas, 

uzraudzības, izvērtēšanas un komunikācijas procesos un  nodrošinātu 11.07.2006. 

regulas Nr.1083/2006 noteikto atbildību par dzimumu līdztiesības un jo īpaši par 

pieejamības nodrošināšanu personām ar invaliditāti jautājumiem, LM īstenos secīgus, 

mērķtiecīgus pasākumus saskaņā ar iestrādēm un secinājumiem līdzšinējā HP VI 

koordinēšanas procesā. Lai iespējami efektīvi veiktu HP VI koordinēšanu, tiek plānotas 

aktivitātes, kas paaugstinās mērķa grupu izpratni par HP VI mērķiem, proti, tiks 

nodrošināti semināri un konsultācijas par prioritātes īstenošanas principiem, 

nodrošināta ERAF un KF projektu īstenotāju konsultēšana projektu īstenošanas vietās 

par prasībām vides pieejamības nodrošināšanai personām ar funkcionāliem 

traucējumiem, kā arī publiskajā telpā tiks pārraidīts mācību videomateriāls par vides 

pieejamības piemēriem ES fondu līdzfinansētajos projektos. 

Informācijas sabiedrība 

185. HP „Informācijas sabiedrība” mērķis ir, izmantojot informācijas un komunikāciju 

tehnoloģijas (turpmāk – 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, tai skaitā, veicinot IKT izmantošanu mājsaimniecībās, 

nodrošinot visiem iedzīvotājiem vienādas iespējas izmantot IKT. Par HP IS 

koordināciju atbildīga ir VARAM. 

186. HP IS attīstība paredzēta visās DP. 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 infrastruktūru 

paaugstina iedzīvotāju zināšanu līmeni, veicina informētību, t.sk., par publiskiem un 

citiem pakalpojumiem; 



    

45 

Gada ziņojums_2DP_VI_lv_28.05.2012.; Ziņojums Eiropas Komisijai par Eiropas Savienības struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda darbības programmu īstenošanu, 2011.gads  

- 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. 

187. DPP kopumā ir aprakstītas 24 aktivitātes/apakšaktivitātes (ja aktivitātei ir 

apakšaktivitāte, uzskaitītas tiek tikai apakšaktivitātes, jo ir iespējama situācija, kad 

vienas aktivitātes apakšaktivitātēm ietekmes līmenis uz horizontālo prioritāti 

„Informācijas sabiedrība” atšķiras) un 71% no tām ir tieša ietekme uz horizontālo 

prioritāti "Informācijas sabiedrība" 

Ilustrācija 16 DPP aktivitāšu/apakšaktivitāšu ietekme uz horizontālo prioritāti „Informācijas sabiedrība” 

 

 

 

 

 

 

 

 

188. Visas darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma aktivitātes 

iedalās: 

- 17 aktivitātes tieši ietekmē horizontālās prioritātes "Informācijas sabiedrība" attīstību; 

- 7 aktivitātes tieši neietekmē horizontālās prioritātes "Informācijas sabiedrība" attīstību.; 

Ilustrācija 17 DP aktivitāšu/apakšktivitāšu iedalījums pēc to ietekmes uz horizontālās prioritātes "Informācijas 

sabiedrība" attīstību 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

189. 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. 

190. Veicot atbildīgo iestāžu iesniegto ziņojumu par horizontālo prioritāšu īstenošanu 

ES fondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ietvaros analīzi, tika secināts, ka DP 
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projektu ietvaros pārskata periodā ir sasniegti šādi horizontālās prioritātes "Informācijas 

sabiedrība" uzraudzības rādītāji: 

• izveidoti/uzlaboti 3 komunikāciju tīkli; 

• izveidotas/uzlabotas 6 informācijas sistēmas; 

• iegādātas 24 datortehnikas vienības;  

• apmācīti 185 cilvēki IKT jomā. 

191. Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu sasniegto uzraudzības rādītāju apjoms ir 

pieaudzis pavisam nedaudz (skat. tabulu ). Dati tabulā par 2011.gadu norādīti 

kumulatīvi. 

Tabula 4 DP ietvaros sasniegtie HP ,,Informācijas sabiedrība’’ rādītāji  

 
Izveidoti/uzlaboti 

komunikāciju tīkli 

Izveidotas/uzlabotas 

informācijas sistēmas 

Iegādātas 

datortehnikas 

vienības 

Apmācīti  

cilvēki IKT 

jomā 

2010.g. beigās 
1 1 19 30 

2011.g. 3 6 24 185 

 2011.g. beigās 4 7 43 215 

192. Jānorāda, ka HP IS ieviešanā atbildīgās iestādes par DP aktivitāšu/apakšaktivitāšu 

īstenošanu norāda dažādus labās prakses piemērus attiecībā uz atbildīgo iestāžu/ 

sadarbības iestāžu veiktajām specifiskajām aktivitātēm, kas veicinājušas horizontālās 

prioritātes īstenošanu un mērķu sasniegšanu, gan arī labās prakses piemērus, kas 

veicinājuši horizontālās prioritātes principu ievērošanu un nodrošinājuši ietekmi uz 

DPP noteikto uzraudzības rādītāju izpildi. 

193. Ekonomikas ministrija ir savā ziņojumā ir norādījusi: 

- 2.3.1.2.aktivitātes „Pasākumi motivācijas celšanai inovācijām un uzņēmējdarbības 

uzsākšanai.” projekta „Inovatīvas uzņēmējdarbības motivācijas programma” ietvaros 

informācija tiek izplatīta izmantojot interneta portālus www.liaa.gov.lv, 

www.idejukauss.lv, www.firmasnoslepums.lv, www.inovacijasbusins.lv un citus 

elektroniskos informācijas nesējus. 

- 2.3.1.2.aktivitātes „Pasākumi motivācijas celšanai inovācijām un uzņēmējdarbības 

uzsākšanai.” ietvaros izstrādāts saturs un veikta tehniskā izstrāde Inovāciju portālam, 

kurā tiks iekļauta visa aktuālā informācija par inovācijām uzņēmējdarbības uzsākšanai 

un attīstībai, t.sk informāciju par Motivācijas programmas aktualitātēm. 

- 2.3.1.1.1. Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings aktivitātē, izvērtējot projektu 

iesniegumus, papildus punkti tiek piešķirti, ja projekta iesniedzējs darbojas 

informācijas un tehnoloģiju IKT nozarē (NACE 2.red. J sadaļas 62.un 63.nodaļa). 

2011.gadā tika apstiprināti 12 projekti, kuru iesniedzēji darbojās IKT nozarē. Un 

2011.gadā tika pabeigti 16 projekti, kuru iesniedzēji darbojas IKT nozarē. 

194. 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: 

http://www.liaa.gov.lv/
http://www.idejukauss.lv/
http://www.firmasnoslepums.lv/
http://www.inovacijasbusins.lv/
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- 2.1.2.2.1.„Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde” – līdz atskaites perioda beigām ir 

pabeigti 67 projekti un pārējie ir ieviešanas stadijā; 

- 2.1.2.2.2.„Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde” – atbalsts jaunu produktu un 

tehnoloģiju ieviešanai ražošanā - līdz atskaites perioda beigām ir pabeigti 35 projekti 

un pārējie ir ieviešanas stadijā; 

- 2.1.2.1.2.„Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkti” – tiek ieviesti 8 projekti; 

- 2.1.2.1.1.„Kompetences centri” – tiek ieviesti 6 projekti; 

- 2.1.2.4.„Augstas pievienotās vērtības investīcijas” - Projekta īstenotājs: AS "Grindeks" 

(2DP/2.1.2.4.0/09/APIA/LIAA/001). Projekts ir pabeigts. Izveidots/uzlabots 2 

komunikāciju tīkli; apmācīti 35 cilvēki darbam ar informācijas un komunikāciju 

tehnoloģijām; iegādāta datortehnika. 

195. FM  ziņojumā ir iekļauta informācija par TP aktivitāšu ietvaros paveikto, kas ietekmē 

arī HP IS ieviešanu - 1.6.1.1., 2.4.1.1. un 3.7.1.1. aktivitātes ietvaros pilnveidota un 

aktualizēta VIAA mājas lapa www.viaa.gov.lv (projekts Nr. 

VSID/TP/CFLA/08/17/009).  

196. Jānorāda, ka Eiropas Savienības fondu projektu ietvaros veiktās darbības sekmēs 

rādītāja progresu, jo tiks uzlabotas prasmes izmantot IKT un tiks attīstīts saturs, kas 

pieejams, izmantojot IKT. 

Teritoriju līdzsvarota attīstība un Rīgas starptautiskā konkurētspēja 

197. 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.
30

 

198. 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. 

199. 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). 

200. Analizējot teritorijas attīstības līmeņa indeksa (turpmāk – TAI) vērtības periodā no 

2005. līdz 2011.gadam, var secināt, ka, 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, 2011.gadā TAI rādītājs jau bija 
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 HP ziņojumi ir pieejami UK portfelī 

http://komitejas.esfondi.lv/AI%20uzraudzbas%20ziojumi/Forms/AllItems.aspx 

http://www.viaa.gov.lv/
http://komitejas.esfondi.lv/AI%20uzraudzbas%20ziojumi/Forms/AllItems.aspx
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zemāks nekā 2005.gadā (0,839). Tātad 2011.gadā, salīdzinot 2005.gadu, Rīgas reģiona 

sociālekonomiskās attīstības līmeņa novirze no valsts vidējā rādītāja ir samazinājusies. 

Ilustrācija 18. Reģionu Teritorijas attīstības līmeņa indeksa dinamika no 2005.-2011.gadam 

 

201. HP RSK uzraudzībai tiek izmantots rādītājs – IKP uz vienu iedzīvotāju pēc pirktspējas 

paritātes Rīgā % pret vidējo IKP uz vienu iedzīvotāju pēc pirktspējas paritātes Baltijas 

jūras reģiona galvaspilsētās (Kopenhāgena, Stokholma, Helsinki, Viļņa, Tallina) (Rīgas 

bāzes vērtība 2004.gadā: 60%). Izvērtējot uzraudzības rādītāju, var secināt, ka Rīga 

salīdzinājumā ar bāzes gadu ir uzrādījusi nelielu izaugsmi no 60% 2004.gadā līdz 62% 

2009.gadā, tomēr atpaliekot no Kopenhāgenas (122%), Stokholmas (123%), 

Helsinkiem (113%), Tallinas (71%), bet apsteidzot Viļņu (59%). Salīdzinot ar 

iepriekšējo pārskata periodu, rādītājs ir uzrādījis samazinājumu (2008.gadā – 68%). 

Tam par pamatu ir ekonomiskās krīzes ietekme, kas viskrasāk izpaudās 2009.gadā, kad 

Latvijas iekšzemes kopprodukta kritums pret iepriekšējo gadu sastādīja mīnus 17,7%. 

202. Kā ES fondu ieguldījumi ziņojumā tiek apskatīti no 2007.gada 1.janvāra līdz 2011.gada 

31.decembrim 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. 

203. DP aktivitātes aptver 185,5 milj. eiro jeb 12,8% no darbības programmās izmaksātā 

finansējuma. Apskatīto aktivitāšu ar reģionāla un vietēja līmeņa ietekmi ietvaros 

ievērojamu finansējuma daļu piesaistījuši Rīgas un Kurzemes reģioni, attiecīgi 47,9% un 

25,1%, kamēr Zemgales, Latgales un Vidzemes reģioni saņēmuši finansējumu līdzīgā 

apmērā 8,1-9,6% robežās (sk.19. ilustrāciju). 

204. 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 Zemgales 

reģionu, ir relatīvi liela – 5,5 (sk.19.ilustrāciju). Būtiskas atšķirības finansējuma 
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sadalījumā var skaidrot ar faktu, ka lielākā daļa valstī reģistrēto uzņēmumu darbojas 

Rīgā
31

, kā arī lielāku uzņēmēju aktivitāti Rīgas un Kurzemes reģionos, t.sk. finansiāli 

ietilpīgu projektu sagatavošanā.  

Ilustrācija 19. DP ietvaros izmaksātais ES fondu finansējums HP TLA aktivitātēs dalījumā pa reģioniem. milj. 

eiro un % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

205. 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 Vidzemes 

reģions – 199,7 eiro. Gan aktivitāšu ar reģionāla un vietēja līmeņa ietekmi, gan 

aktivitāšu ar vietēja līmeņa ietekmi gadījumā attiecība starp Vidzemes un Rīgas reģiona 

saņemto finansējuma apjomu ir relatīvi liela – 4,7.  

206. Vidējais aktivitāšu finansējums uz vienu iedzīvotāju Latvijā ir 141,8 eiro, t.sk. 

aktivitātēm ar vietēja līmeņa ietekmi – 139 eiro.  

Ilustrācija 20 DP ieguldījumi aktivitātes ar reģionāla un vidēja līmeņa ietekmi uz vienu iedzīvotāju, milj.eiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

207. Darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” aktivitātes ar reģionālu ietekmi 

sniedz atbalstu zinātnes un pētniecības attīstībai un tehnoloģiju pārnesei, starptautiskās 

                                                 
31

 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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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. 

208. Apskatot reģioniem piesaistīto finansējumu aktivitāšu iedalījumā pa atbalsta jomām, 

jāsecina, ka finansējums izmaksāts tikai divās jomās – zinātne un pētniecība, 

uzņēmējdarbība. Finansējumu 185,5 milj. eiro apmērā piesaistījuši visi reģioni, no tiem 

86,7% sastāda finansējums uzņēmējdarbībai. Vislielāko finansējuma daļu abās jomās 

saņēmis Rīgas reģions. Tālāk seko Kurzemes reģions, kas piesaistījis 45,6 milj. eiro 

uzņēmējdarbības jomā. Vismazāk saņēmis Zemgales reģions – 13,3 milj. eiro. Zinātnes 

un pētniecības jomā Rīgas reģions ir piesaistījis pārliecinoši lielāko finansējumu – 20,5 

milj. eiro, pārējo reģionu piesaistītais finansējuma apjoms veido tikai 4,1 milj. eiro.  

209. Finansējums uz Darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” 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 uzņēmējdarbības jomā ir 

piesaistīts 2.1.2.2.1., 2.1.2.2.2., 2.1.2.2.3., 2.1.2.4., 2.3.1.1.1. un 2.3.2.2.aktivitātes 

ietvaros. Lielāko finansējumu piesaistījis Kurzemes reģions 2.1.2.4.aktivitātes „Augstas 

pievienotās vērtības investīcijas” ietvaros – 39,2 milj. eiro. Latgales reģions 

finansējumu 2.1.2.2.1. un 2.1.2.2.3.aktivitātē nav piesaistījis, arī Vidzemes un 

Kurzemes reģioni 2.1.2.2.3.aktivitātē „Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde – atbalsts 

rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšanai” finansējumu nav piesaistījuši. 

210. Zinātnes un pētniecības jomā finansējumu ir piesaistījuši visi reģioni 2.1.1.1., 2.1.1.2. 

un 2.1.2.1.2.aktivitātē, izņemot Vidzemes reģionu, kas nav piesaistījis finansējumu 

2.1.2.1.2.aktivitātē „Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkti”. Lielākais izmaksātā 

finansējuma apjoms ir 2.1.1.1.aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” ietvaros, kas 

izmaksāts Rīgas reģionam. 

211. Finansiāli ietilpīgākais projekts īstenots Latgales reģionā 2.1.2.4.aktivitātes ietvaros – 

„Uzņēmuma "Ditton Chain" izveide uz "Ditton pievadķēžu rūpnīcas" bāzes jaunu un 

kvalitatīvu produktu ražošanai eksporta tirgiem metālapstrādes un mašīnbūves nozarē”, 

kam izmaksāti 9,5 milj. eiro.  

212. Aktivitāšu ar reģionāla un vietēja līmeņa ietekmi finansējumu vairāk saņēmuši 

caurmērā reģioni ar augstāku TALI un IKP uz vienu iedzīvotāju. 

213. 2009.gadam noteikto uzraudzības rādītāja vērtību darbības programmā kopumā ir 

izdevies sasniegt visiem reģioniem, izņemot Vidzemes reģionu – 79%. 2013.gadam 

noteikto uzraudzības rādītāju analīze liecina, ka to vēl nav sasniedzis neviens reģions, 

pie tam sasniegtais līmenis pieciem reģioniem ir līdzīgā līmenī, sākot ar 80% Kurzemes 

reģionam un 73% Latgales reģionam. Ņemot vērā augstāk minēto, secināms, ka 

2011.gadā HP TLA un RSK ieviešana bija apmierinoša. 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. IKP uz vienu iedzīvotāju pēc pirktspējas paritātes 

Rīgā pret vidējo IKP uz vienu iedzīvotāju pēc pirktspējas paritātes Baltijas jūras 

reģiona galvaspilsētās nedaudz palielinājās. 
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Ilgtspējīga attīstība  

214. HP ,,Ilgtspējīga attīstība” (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.
32

 

215. Visās trīs darbības programmās ir iekļautas aktivitātes/apakšaktivitātes, kurām ir tieša 

vai netieša ietekme uz HP IA, kopumā šīs aktivitātes skaita ziņā sastāda 50% no visām 

2007. – 2013. gada finanšu plānošanas perioda aktivitātēm. 

Aktivitātes/apakšaktivitātes, kurām ir netieša ietekme uz HP IA, sastāda 35% un 

aktivitātes/apakšaktivitātes, kuras tieši pozitīvi ietekmē HP IA, sastāda 15% no visām 

2007. – 2013. gada finanšu plānošanas perioda aktivitātēm. Tikai darbības programmas 

„Infrastruktūra un pakalpojumi” ietvaros tiek īstenotas aktivitātes/apakšaktivitātes, 

kuras tieši pozitīvi ietekmē HP IA. 

Tabula 5 DP ietvaros 2011.gadā apstiprināto projektu sadalījums atbilstoši horizontālās prioritātes 

,,Ilgtspējīga attīstība’’ mērķiem 

Nr.p.k. Rādītāji Pasākumi 
Apstiprināto 

projektu skaits 

Apstiprināto 

projektu, 

kuriem ir 

ietekme uz HP 

IA skaits
33

 

1.  Apstiprināto projektu skaits, 

kas vērsti uz ūdens 

piesārņojuma samazinājumu un 

ūdens zudumu samazinājumu 

3.1.4. pasākums  6 1 

3.4.1. pasākums  104 100 

3.5.1. pasākums  47 8 

3.6.1. pasākums  13 6 

Kopā 170 115 

2.  Apstiprināto projektu skaits, 

kas vērsti uz atkritumu 

apsaimniekošanas kvalitātes 

uzlabošanu 

 

2.1.1. pasākums 19 1 

2.1.2. pasākums 64 16 

2.3.1. pasākums 2 0 

3.5.1. pasākums 47 39 

Kopā 132 56 

3.  Apstiprināto projektu skaits, 

kas vērsti uz gaisa 

piesārņojuma samazinājumu 

3.2.1. pasākums  68 19 

                                                 
32

 HP ziņojumi ir pieejami UK portfelī 

http://komitejas.esfondi.lv/AI%20uzraudzbas%20ziojumi/Forms/AllItems.aspx 
33

 Jānorāda, ka vienam projektam var būt ietekme uz vairākiem HP IA mērķiem, kas novērojams satiksmes 

infrastruktūras uzlabošanas, ēku renovācijas un labiekārtošanas, izglītības un reģionālās attīstības projektos. 

http://komitejas.esfondi.lv/AI%20uzraudzbas%20ziojumi/Forms/AllItems.aspx
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Nr.p.k. Rādītāji Pasākumi 
Apstiprināto 

projektu skaits 

Apstiprināto 

projektu, 

kuriem ir 

ietekme uz HP 

IA skaits
33

 

4.  Apstiprināto projektu skaits, 

kas vērsti uz siltumnīcas efekta 

gāzu emisiju samazinājumu 

2.1.1. pasākums 19 1 

3.1.4. pasākums  6 2 

3.1.5. pasākums  14  14 

3.6.1. pasākums  13 5 

Kopā 52 22 

5.  Apstiprināto projektu skaits, 

kuriem piešķirti punkti 

horizontālajā prioritātē 

„Ilgtspējīga attīstība” 

1.3.1. pasākums 4 4 

2.1.1. pasākums 19 15 

2.1.2. pasākums 64 31 

2.3.1. pasākums 2 2 

2.3.2. pasākums 0 12 

3.2.1. pasākums  68 68 

3.3.1. pasākums 4 4 

3.4.1. pasākums  104 4 

3.5.1. pasākums 47 
4 Apstiprināti ar 

nosacījumu 

3.1.5.pasākums 14 14 

Kopā 326 158 

6.  Apstiprināto projektu skaits, 

kas vērsti uz trokšņa līmeņa 

samazinājumu 

3.2.1. pasākums  68 19 

7.  Apstiprināto projektu skaits, 

kuros norādīta labā prakse 

horizontālās prioritātes 

„Ilgtspējīga attīstība” 

īstenošanā 

2.1.1. pasākums  19 6  

  KOPĀ 345  

216. 2011.gadā apstiprināti 345 projekti, no kuriem 115 projekti vērsti uz ūdens 

piesārņojuma samazinājumu un ūdens zuduma samazinājumu, 56 projekti -  uz 

atkritumu apsaimniekošanas kvalitātes uzlabošanu, 19 projekti – uz gaisa piesārņojuma 
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samazinājumu, 22 projekti – uz siltumnīcas efekta gāzu emisiju samazinājumu, 158 

projektiem vērtēšanas procesā piešķirti punkti horizontālajā prioritātē „Ilgtspējīga 

attīstība”, 19 projektu īstenošanā paredzēti pasākumi trokšņa līmeņa samazināšanai un 

6 projektu iesniegumos norādīta labā prakse horizontālajā prioritātē „Ilgtspējīga 

attīstība”. 

217. „Zaļā iepirkuma” princips tika ievērots sešos 2011. gadā pabeigtajos projektos, 

energoefektīvas tehnoloģijas tika radītas 6 projektu īstenošanas rezultātā, tāpat eko – 

inovāciju jomā 2011. gadā tika pabeigti 6 no plānotajiem 9 projektiem. 

218. HP IA uzraudzībai tiek izmantoti šādi vides kvalitāti raksturojošie DP ietekmes rādītāji: 

• iedzīvotāju īpatsvars, kam nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstoši 

notekūdeņu apsaimniekošanas pakalpojumi – 2011.gadā sasniegtais rādītājs ir 54.3%  

no plānotā 62% 2013. gadā; 

• samazināts ūdens patēriņš – pazemes ūdens ņemšanas apjoms 2010.gadā ir 198,8 

milj.m
3
/gadā, tika plānots 104 milj.m

3
/gadā 2013.gadā;  

• nodrošināta cilvēku veselībai nekaitīga ūdens kvalitāte – 2010.gadā sasniegtais 

rādītājs ir 50% no plānotā 60% 2013.gadā; 

• nodrošināta racionāla, vidi saudzējoša un ilgtspējīga zemes resursu, zemes dzīļu un 

augsnes izmantošana – 2010.gadā sasniegtais rādītājs ir 30 tūkst. t/gadā no plānotā 

2013.gadā – 5 tūkst. t/gadā; 

• siltumnīcefekta gāzu emisijas (SEG) nepārsniedz Latvijai noteiktās saistības (SEG 

piesaistes apjoms - 32 tūkst. GgCO2 ekvivalents gadā) – 2010.gadā sasniegtais rādītājs 

19,7 tūkst. Gg CO2 ekv. gadā; 

• Iedzīvotāju īpatsvars, kam nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstoši dzeramā 

ūdens apsaimniekošanas pakalpojumi – 2011.gadā sasniegtais rādītājs ir 59% no 

plānotā 66% 2013.gadā; 

• Vidējais īpatnējais siltumenerģijas patēriņš ēkās – 2011.gadā sasniegts 180 kWh/m2 

gadā no plānotā 2013.gadā 232 kWh/m2; 

• Vidējais valsts siltumenerģijas zuduma līmenis siltumenerģijas pārvaldes un sadales 

tīklos – 2010.gadā sasniegts 16,1% no plānotā 16% 2013.gadā; 

• Atbalstītajām koģenerācijas stacijām sasniegt efektivitātes līmeni – 2013.gadā 

plānots sasniegt 75%; 

• Atjaunojamo enerģijas resursu īpatsvars ir līdzsvarots ar primārajiem enerģijas 

resursiem – 2011.gadā sasniegts 32,8% no plānotā 35% 2013.gadā; 

• Ar atjaunojamiem energoresursiem saražotās elektroenerģijas īpatsvars  -2013.gadā 

plānots sasniegt 2,5%. 

219. Valsts statistikas dati analizēti par laikposmu līdz 31.12.2010., jo valsts statistika par 

2011. gadu būs pieejama tikai 2012.gadā. 

220. Viens no DP īstenošanas pasākumu ietekmi novērtējumam izmantojamiem  

kvantitatīviem rādītājiem ir siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisija, kas nepārsniedz 

Latvijai noteiktās saistības, t.i., 23 836,43 Gg CO2 ekvivalenta gadā. 

221. 2011.gadā DP ietvaros: 

- 2.1.2.2.1. aktivitātē „Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde” pabeigti 24 projekti, 
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- 2.1.2.2.2. aktivitātē „Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde atbalsts jaunu produktu 

un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā” pabeigti 7 projekti; 

- 2.3.2.2. aktivitātē „Atbalsts ieguldījumiem mikro, maziem un vidējiem 

komersantiem īpaši atbalstāmajās teritorijās” pabeigti 12 projekti; 

222. Pasākumu, darba semināru laikā informācija tiek nodota uz elektroniskajiem datu 

nesējiem, nedrukājot papīra kopijas. EM pārziņā esošās 2.3.1.2.aktivitātes „Pasākumi 

motivācijas celšanai inovācijām un uzņēmējdarbības uzsākšanai” projektā „Inovatīvas 

uzņēmējdarbības motivācijas programma” ir paredzētas vismaz divas aktivitātes, kur 

sabiedrība tika aicināta iepazīties ar „eko-inovācijas” pielietojuma priekšrocībām 

konkurētspējīgas un ilgtspējīgas uzņēmējdarbības attīstībā: Latvijas inovatīvo biznesa 

ideju konkurss „Ideju kauss 2011” un mobilās ekspozīcijas projekts „Inovācijas busiņš”. 

Pirmās aktivitātes ietvaros potenciālie konkursa dalībnieki tika īpaši aicināti iesniegt 

biznesa idejas saistībā ar „eko inovācijas” izmantošanu (izveidojot tām atsevišķu 

nomināciju), kopumā nominācijā tika vērtētas 37 idejas, no kurām par labāko tika atzīta 

„Veģetārās uzkodas”. Aktivitātes Tehnoloģiskās jaunrades veicināšanas pasākums 

jaunatnei „Mobilā ekspozīcija” ietvaros apmeklētāji ir iespēja iepazīt eko-inovāciju 

dzīvē un izprast tās lomu ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā. 

223.  IZM pārziņā specifiskie horizontālās prioritātes „Ilgtspējīgā attīstība” vērtēšanas 

kritēriji tika piemēroti 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes projektu iesniegumiem, kuras ietvaros 

– visi 9 apstiprinātie projektu iesniegumi ir videi draudzīgi, jo vērsti uz energoresursu 

patēriņa samazinājumu. 

224. 2.1.1.1.aktivitātē „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” papildus tika apstiprināti 10 projektu 

iesniegumi, kuri iepriekš tika noraidīti atbilstoši finansējuma piešķiršanas kritērijam, no 

tiem 6 projektu iesniegumiem piešķirti punkti horizontālajā prioritātē "Ilgtspējīga 

attīstība”. 

225. Ņemot vērā DP ietekmes un HP IA īstenošanas uzraudzības rādītāju analīzi, var secināt, 

ka 2011.gada HP IA īstenošana ES fondu līdzfinansēto aktivitāšu ietvaros, neskatoties 

uz atsevišķu statistisku datu trūkumu, ir vērtējama apmierinoši.  

2.2. Informācija par atbilstību Kopienas tiesībām 

226. 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. 

227. 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, kas iekļauta ceturkšņa ziņojumos par 

konstatētajām neatbilstībām, iespējams secināt, ka biežāk sastopamie cēloņi, kā 

rezultātā 2011.gadā radušies neatbilstoši veiktie izdevumi, ir nepiemērotas iepirkuma 

procedūras izvēle un savlaicīga atbildīgās institūcijas neinformēšana par būtiskām 

pārmaiņām projekta ieviešanā. 2011.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 

228. Kopumā publisko iepirkumu tiesiskais regulējums atbilst Eiropas Savienības direktīvu 

prasībām. 16.11.2011. stājās spēkā jauns normatīvais akts - Aizsardzības un drošības 

jomas iepirkumu likums, kurā pārņemtas ES direktīvas 2009/81/EK normas.  
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229. Direktīvai 2009/81/EK ir specifiska piemērošanas joma (līgumi aizsardzības un drošības 

jomā), tā attiecas gan uz subjektiem, kam iepirkumi līdz šim jāveic saskaņā ar direktīvu 

2004/18/EK (pasūtītājiem PIL izpratnē), gan arī uz subjektiem, kam iepirkumi jāveic 

saskaņā ar direktīvu 2004/17/EK (sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem SPSIL 

izpratnē), tā paredz konkrētai jomai piemērotas iepirkuma procedūras (slēgts konkurss, 

konkursa dialogs un sarunu procedūra), tā būtiski papildina piegādātājiem nosakāmo 

prasību loku ar īpašām prasībām informācijas drošībai, lai garantētu klasificētas 

informācijas aizsardzību gan iepirkuma procedūras, gan līguma izpildes laikā, piegāžu 

drošībai, lai garantētu, ka iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents būs spējīgs 

izpildīt noslēgto līgumu, tajā skaitā krīzes un bruņota konflikta laikā, kā arī noteikumus 

apakšuzņēmuma līgumu slēgšanai, kas vērsti uz to, lai veicinātu mazo un vidējo 

piegādātāju, tajā skaitā vietējo piegādātāju, iesaisti liela apjoma iepirkuma līgumu 

izpildē un daļēji aizstātu kompensācijas darījumu piemērošanu, kas rada apdraudējumu 

brīvai un godīgai konkurencei. Tāpat minētā direktīva paredz vairākus citus specifiskus 

noteikumus attiecībā uz piemērojamām iepirkuma procedūrām, tajās noteikto prasību un 

to rezultātu apstrīdēšanu, iepirkuma līgumu noslēgšanu un izpildi.  

230. Ņemot vērā minētās direktīvas specifiku, tika nolemts izstrādāt atsevišķu LR normatīvo 

aktu tās ieviešanai. Pieņemtā likuma mērķis ir nodrošināt iepirkuma atklātumu, 

piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem, 

pasūtītāju līdzekļu efektīvu izmantošanu, maksimāli samazinot pasūtītāju risku. 

231. Jāatzīmē jautājums, par ko 2011.gadā tika uzsākta un 2012.gada sākumā turpinās 

diskusija ES līmenī, ir Publisko iepirkumu likuma (PIL) 20.panta otrajā daļā ietvertais 

ierobežojums nodot apakšuzņēmējiem ne vairāk kā 70 % no kopējā veicamo būvdarbu 

apjoma, par ko varētu tikt uzsākta pārkāpuma lieta, tā kā ES direktīvās neparedz šādu 

ierobežojumu noteikšanu. Par minētā jautājuma risināšanas turpmāko virzību 

informācija tiks sniegta nākošajā gada ziņojumā. 

232. 2012.gada ietvaros uzsākts darbs pie uzlabojumiem un papildinājumiem LR 

normatīvajos aktos iepirkumu jomā: 

1) Jau 11.02.2012. stājušies spēkā grozījumi PIL, kas paredzēja to normu izslēgšanu, 

kuras Satversmes tiesa ar 03.11.2011. spriedumu atzina par neatbilstošām Satversmei, kā 

arī PIL 16.pantā tika noteikts, ka centralizēto iepirkumu institūcija var veikt iepirkumus 

un organizēt iepirkuma procedūras citu ES dalībvalstu pasūtītāju vajadzībām, līdz ar to 

tagad ir iespējams organizēt iepirkumus arī citu valstu pasūtītāju vajadzībām, tādējādi 

panākot lielāku piegādātāju interesi piedalīties iepirkumā par lielāku iepirkumu apjomu; 

2) 2012.gada pirmajā ceturksnī Saeimā notiek darbs pie PIL grozījumu priekšlikumu 

2.lasījumam izskatīšanas. Šie grozījumi nepārņem nevienu ES normatīvo aktu, vienīgi 

tiek precizētas dažas esošās PIL normas, kas līdz šim nebija pilnīgi pārņemtas no 

direktīvas 2004/18/EK, kā arī papildināts regulējums, ņemot vērā Eiropas Savienības 

Tiesas prakses atziņas. Pēc šo grozījumu PIL izskatīšanas Saeimā tiks virzīti jauni 

likumprojekti PIL grozījumiem - viens attiecībā uz pašvaldību iepirkumu centralizāciju, 

savukārt otrs attiecībā uz administratīvās atbildības piemērošanu par neatbilstoši PIL 

normām veiktiem iepirkumiem. 

233. Attiecībā uz ārvalstu pretendentu pieteikšanās iespēju Latvijā īstenotajos ES fondu 

projektos, jāmin, ka 2011.gadā būtiskas izmaiņas nav notikušas. Joprojām visi 

paziņojumi par izsludinātajiem iepirkumiem ir atrodami IUB mājas lapā  (tomēr tikai 

latviešu valodā). 
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234. Savukārt informācija par 2010.gadā veiktajiem iepirkumu pirmspārbaudēm, 

konstatētajām kļūdām publiskajos iepirkumos sniegta sadaļā „Iepirkumu pārbaudes”. 

2.2.2. Atbilstība EK prasībām komercdarbības atbalsta jomā 

235. 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. 

236. FM nodrošināja plānoto pasākumu izvērtēšanu, lai konstatētu, vai plānotais pasākums ir 

uzskatāms par komercdarbības atbalstu Līguma par Eiropas Savienības 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). 

237. Komercdarbības atbalsta nosacījumu kontrole pārbaudēs projektu īstenošanas vietās: 

a. MK noteikumi par pārbaudēm projektu īstenošanas vietās  nosaka, ka pārbaudes 

projekta īstenošanas vietā laikā jāpārliecinās par komercdarbības atbalsta prasību 

ievērošanu. Pārbaužu uz vietas veikšanas funkcija deleģēta atbildīgajām un 

sadarbības iestādēm; 

b. Vadošās iestādes metodikā par pārbaudēm projekta īstenošanas vietā noteiktas 

minimālās prasības, kas attiecas uz komercdarbības atbalsta prasību ievērošanas 

kontroli. 2010.gadā ir aktualizētas un papildinātas vadošās iestādes metodika par 

pārbaudēm ES fondu projektu īstenošanas vietās, kurā noteikts, ka pārbaužu uz 

vietas laikā pārbaužu veicējiem jāpārliecinās, vai finansējuma saņēmējs faktiski 

ievēro attiecīgos komercdarbības atbalsta nosacījumus. 

238. Detalizēta informācija par komercdarbības atbalsta nosacījumu kontroli pārbaudēs 

projektu īstenošanas vietās ir aprakstīta ES fondu plānošanas perioda vadības un 

kontroles sistēmas aprakstā, kas pieejams ES fondu tīmekļa vietnē 

http://www.esfondi.lv/page.php?id=789.  

239. Izstrādājot vadošās iestādes metodiku par pārbaudēm uz vietas, ņemti vērā arī  EK 

vadlīnijās par pārbaudēm projektu īstenošanas vietās ES fondu projektos ietvertie 

norādījumi. 

240. Saskaņā ar FM pieejamo informāciju, visas 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES 

fondu aktivitātes, kas ir kvalificējamas kā komercdarbības atbalsts, tiek īstenotas, 

ievērojot Eiropas Kopienas tiesībās noteiktās procedūras, kā arī prasības par pieļaujamo 

atbalsta mērķi, izmaksām, maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti, kumulācijas un 

sektorālajiem ierobežojumiem, u.c. 

241. Vadošā iestāde ir izstrādājusi rīcības plānu ES fondu vadības un kontroles sistēmas 

pilnveidošanai, tai skaitā, attiecībā uz komercdarbības atbalsta kontroli un uzraudzību. 

Rīcības plāna ietvaros plānots pārskatīt un pilnveidot vadošās iestādes metodiku par 

pārbaudēm ES fondu projektu īstenošanas vietās. 

Tabula 6 Aktivitāšu saraksts, kuru ietvaros ir sniegts valsts atbalsts,  

http://www.esfondi.lv/page.php?id=789


    

57 

Gada ziņojums_2DP_VI_lv_28.05.2012.; Ziņojums Eiropas Komisijai par Eiropas Savienības struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda darbības programmu īstenošanu, 2011.gads  

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 

tehnoloģiju izstrāde 

– atbalsts jaunu 

produktu un 

tehnoloģiju 

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 

63 584 939 
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Nr. (No) Aktivitātes/apakš-

aktivitātes 

nosaukums 

Valsts atbalsta veids ERAF finansējums, 

eiro 

ieviešanai ražošanā 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  

100 446 026 

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.              

2)Investīciju aizdevumus sniedz kā 

reģionālo atbalstu ieguldījumiem saskaņā ar 

EK 2008.gada 6.augusta Regulu (EK) Nr. 

800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta 

57 362 564 
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Nr. (No) Aktivitātes/apakš-

aktivitātes 

nosaukums 

Valsts atbalsta veids ERAF finansējums, 

eiro 

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 

242. Atsaucoties uz finanšu ministra A.Vilka rezolūciju uz Finanšu ministrijas valsts 

sekretāres S. Bajāres 2011.gada 26.augusta dienesta ziņojumu Nr.12-43/15041 finanšu 

ministram Andrim Vilkam „Par maksājumu finansējuma saņēmējiem un izdevumu 

deklarēšanas apturēšanu DP „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 

2.1.2.1.1.apakšaktivitātes „Kompetences centri" ietvaros”, Revīzijas iestāde veica 2. 

un 4.pamatprasības pārvērtēšanu 2.1.2.1.1.apakšaktivitātes "Kompetences centri" 

ietvaros EM un v/a "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" (LIAA). 

243. 2011.gada 6.decembrī ar vēstuli Nr. 14-5-03/8009 Revīzijas iestāde informēja finanšu 

ministru A.Vilku par KC audita laikā  konstatētajiem šādiem ar aktivitātes ieviešanu 

saistītajiem riskiem: 

1) Risks, ka netiks nodrošināta projektu ilgtspēja;  

2) Aktivitātes un projektu mērķu nesasnigšanas risks; 

3) Nesaskaņota komercdarbības valsts atbalsta risks; 

4) Dubulta finansējuma risks;  

5) Neatbilstoši veikto iepirkumu risks. 

244. 2011.gada 19.decembrī Vadošā iestāde nosūtīja vēstuli EM, kurā, pamatojoties uz 

Revīzijas iestādes KC audita atzinumā norādītajiem riskiem, aicināja apturēt 

2.1.2.1.1.apakšaktivitātes „Kompetences centri” ieviešanu  uz laiku, līdz augstākminētie 

aktivitātes ieviešanas riski netiek novērsti (FM vēstule Nr. 21-2-01/8313). 

245. Izpildot Vadošās iestādes norādījumus, EM 2011.gada 22.decembrī uz laiku apturēja 

2.1.2.1.1.apakšaktivitātes „Kompetences centri” ieviešanu. Lai risinātu augstākminēto 

jautājumu,  EM ir izstrādājusi priekšlikumus minēto risku novēršanai (grozījumi 

2.1.2.1.1.apakšaktivitātes „Kompetences centri” īstenošanas MK noteikumos), par ko 
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šobrīd norit aktīvas diskusijas –sanāksmes, konsultācijas un elektroniska sarakste ar 

EM, LIAA un KC pārstāvjiem. EM sākotnējais izstrādātais priekšlikums nenodrošina 

valsts atbalsta regulējuma korektu piemērošanu individuālo pētījumu gadījumā. 

2.3. Izaicinājumi darbības programmas ieviešanā, ES fondu sistēmas 

pilnveidošana un vienkāršošana 

246. Atsaucoties uz iepriekšējā ziņojumā iekļauto informāciju par 2010.gadā konstatētajām 

problēmām ES fondu vadības un kontroles sistēmas darbībā (t. sk. saistībā ar DP)- EK 

audita laikā tika konstatēti būtiski trūkumi Revīzijas iestādes darbā. Lai novērstu 

potenciālos riskus ES fondu ietvaros izveidotajā vadības un kontroles sistēmā, vadošā 

iestāde atsauca EK iesniegtās DP izdevumu deklarācijas par 2010.gada pēdējiem diviem 

mēnešiem 190 milj. eiro apmērā un pārtrauca turpmāku DP izdevumu deklarēšanu. 

247. Lai risinātu problēmu, tika būtiski stiprināta revīzijas iestādes neatkarība. Maksājumu 

deklarēšana tika atjaunota 2011.augustā, kad no EK tika saņemts maksājums 276 milj. 

eiro apmērā par deklarētajiem izdevumiem par periodu no 01.09.2010.- 30.06.2011. 

248. Attiecībā uz ES fondu vadības un kontroles sistēmu, jāatzīmē, ka EK 2012.gada janvāra 

beigās apturējusi ES fondu maksājumus Latvijai, norādot uz trūkumiem ES fondu 

vadības un kontroles sistēmā. Sākotnēji saņemta informācija attiecībā uz ERAF/KF 

programmām, kam sekoja arī identiska vēstule attiecībā uz ESF darbības programmu, 

neskatoties uz diviem samērā pozitīviem ES institūciju (tai skaitā EK) audita 

ziņojumiem.  

249. Kā galvenos argumentus EK savās vēstulēs min viedokli, ka vadošajai iestādei trūkst 

mehānisma attiecībā uz atbildīgo nozaru ministriju un aģentūru pieņemtajiem 

lēmumiem par ES fondu līdzekļu izlietojumu, kā arī norādīja, ka pēc EK viedokļa netiek 

pilnvērtīgi uzraudzītas vadošās iestādes starpniekinstitūcijām deleģētās funkcijas. Ne 

visos argumentos vadošā iestāde piekrīt EK viedoklim, turklāt daļu no EK 

ierosinātajiem pasākumiem vadošā iestāde jau īsteno, daļu ir uzsākusi īstenot un 

atsevišķus pasākumus sākot ar 2012.gada otro ceturksni. Tāpat vadošā iestāde turpinās 

aktīvas diskusijas ar EK, skaidrojot sistēmas darbības pamatprincipus un veiks 

atbilstošus sistēmas uzlabojumus, lai pārliecinātu EK par sistēmas uzticamību un 

drošumu, lai pēc iespējas ātrāk atjaunotu maksājumu saņemšanu.  

250. Vadošā iestāde, saskaņā ar Eiropas Komisijas prasībām ir izstrādājusi rīcības plānu ES 

fondu vadības un kontroles sistēmas pilnveidošanai, kurā iekļauti pasākumi procedūras 

noteikšanai, kad vadošā iestāde var apturēt maksājumus, AI/SI deleģēto funkciju 

uzraudzības stiprināšanai, iekšējā audita lomas stiprināšanai un apliecinājuma Valsts 

kasei kā sertifikācijas iestādei pilnveidošanai. 

251. Turpmāk šajā sadaļā iekļauta informācija par vadošās iestādes 2011.gada ietvaros 

veiktajiem pasākumiem ES fondu sistēmas procesu optimizēšanai un arī vienkāršošanai. 

252. Pirmkārt vadošā iestāde ir stiprinājusi vadošās iestādes uzraudzību pār pārbaudēm 

projektu īstenošanas vietās. 2011.gada beigās veikti nepieciešamie priekšdarbi un 

iekšējo procedūru pilnveidošana, lai sākot ar 2012.gadu, ievērojami palielinātu vadošās 

iestādes pārbaužu projektu īstenošanas vietās intensitāti. Balstoties uz risku izvērtējumu, 

ir izstrādāts un pastāvīgi tiek aktualizēts ES fondu vadošās iestādes pārbaužu projektu 

īstenošanas vietās plāns.   

253. Savukārt 2011.gada oktobrī, pēc vadošās iestādes iniciatīvas, ņemot vērā saskatītos 

riskus atsevišķu projektu ieviešanā un, lai gūtu pārliecību par atbildīgo iestāžu un 

sadarbības iestāžu atbilstošu rīcību, FM ir noslēgusi pakalpojumu līgumu ar SIA ,,Ernst 
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& Young Baltic’’ par pārbaužu projektu īstenošanas vietās veikšanu un atbildīgo iestāžu 

un sadarbības iestāžu pārbaužu procesa virspārbaužu, kā arī pēcpārbaužu veikšanu.  

254. 2012.gada sākumā saņemti minēto pārbaužu ziņojumi, kuri ir nosūtīti ES fondu 

administrēšanā iesaistītajām institūcijām ieteikumu īstenošanai, nepilnību novēršanai 

un/vai finanšu korekciju piemērošanai. Visu ieteikumu ieviešanas termiņš ir 2012.gada I 

ceturkšņa beigas. Pēc informācijas saņemšanas no atbildīgajām iestādēm un sadarbības 

iestādēm (par ieteikumu ieviešanu vai finanšu korekciju piemērošanu) vadošā iestāde 

vēlreiz izvērtēs rezultātus un attiecīgi aktualizēs operatīvo ikmēneša risku novērtējumu. 

Tāpat, ņemot vērā izvērtējumu rezultātus ir izstrādāts sistēmisko ieteikumu rīcības 

plāns, kas šobrīd tiek ieviests. 

255. Jomas, kurās konstatēti visvairāk pārkāpumi ES fondu projektu ieviešanā ir: iepirkumu 

procedūras veikšana, būvniecība, publicitātes prasību neievērošana, kļūdas 

grāmatvedības uzskaitē, problēmas ar lietvedības kārtošanu u.c. individuāli pārkāpumi, 

kas tik bieži neatkārtojas. Attiecībā uz iestāžu pārbaudēm projektu īstenošanas vietās – 

vērojams, ka iestādes ne vienmēr ir pilnībā savās iekšējās procedūrās integrējušas 

vadošās iestādes norādījumus, vadlīnijās un metodikās iekļautos nosacījumus. 

256. Vadošā iestāde ir paredzējusi līdzekļus ES fondu tehniskās palīdzības projektā   ārējo 

ekspertu ārpakalpojumam, kas nodrošinātu nepieciešamo atbalstu kvalitatīvai un 

pietiekoši profesionālai vadošās iestādes pārbaužu veikšanai, rezultātu interpretēšanai 

vai konsultācijām par specifiskiem jautājumiem šaubu vai domstarpību gadījumos. 

257. Otrkārt, vadošā iestāde ir stiprinājusi uzraudzību pār atbildīgajām iestādēm un 

sadarbības iestādēm deleģēto funkciju izpildi. Turpmāk vadošā iestāde atbilstoši 

risku novērtējumam katru gadu izstrādās plānu, kādā tā veiks deleģēto funkciju 

uzraudzības pārbaudes ES fondu vadībā iesaistītajās institūcijās un atbilstoši šim plānam 

nodrošinās pārbaužu veikšanu un ieteikumu ieviešanas uzraudzību. Plānots, ka 

pārbaudes un auditi biežāk tiks veikti iestādēs ar augstāku riska līmeni, tāpat, ja kļūdas 

līmenis būs nulle, iestāde tiks novērtēta kā ļoti augsta riska. Ņemot vērā risku 

izvērtējumu, ir identificēts, ka pirmās četras pārbaudes veiktas SM, EM, VARAM un 

Nodarbinātības valsts aģentūrā. Būtiski pārkāpumi deleģēto funkciju izpildē nav 

konstatēti. Izteikti ieteikumi un ieteikumu ieviešanas izpilde tiek kontrolēta un 

uzraudzīta no vadošās iestādes puses. 

258. Treškārt, ir atjaunota iekšējā audita funkcija ES fondu vadības un kontroles 

sistēmā. Ieteikumu izmantot iekšējā audita funkciju pēc Finanšu ministrijas Audita un 

revīzijas departamenta reorganizācijas ES fondu vadības un kontroles sistēmā ir 

noteikusi Revīzijas iestāde audita ziņojumā
34

, kā arī EK auditori šā gada 26.-30. 

septembra DG Employ audita misijas noslēguma sanāksmē norādījuši uz šīs funkcijas 

trūkumu ES fondu vadības un kontroles sistēmā un uzsvēruši tās nozīmīgumu. Lai 

novērstu šo nepilnību un efektīvi uzraudzītu deleģēto funkciju izpildi, ir identificēta 

nepieciešamība atjaunot iekšējā audita funkciju ES fondu sistēmā un  16.02.2012. ir 

apstiprināts MK rīkojums „Par Finanšu ministrijas un iekšējā audita struktūrvienību 

funkcijām Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas 

zonas finansu instrumenta, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un 

Latvijas Šveices sadarbības programmas vadības un kontroles sistēmā.’’ Rīkojums 

                                                 
34 Audita ziņojums Eiropas Komisijas Reģionālās politikas ģenerāldirektorātam un Eiropas Komisijas Nodarbinātības, 

sociālo lietu un vienlīdzīgu iespēju ģenerāldirektorātam par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2007.-

2013.gada plānošanas perioda izveidotās vadības un kontroles sistēmas darbības efektivitāti Finanšu ministrijā kā vadošajā 

iestādē 
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nosaka Finanšu ministrijas Iekšējā audita tiesības veikt iekšējo auditu iestādēs gadījumā, 

ja tā nevar paļauties uz iestādes iekšējā audita viedokli. 

259. Turklāt FM Iekšējā audita departamenta apstiprinātā FM sistēmu iekšējā audita nodaļas 

2012.gada auditu plānā  ir iekļauti vadošās iestādes priekšlikumi, izvērtējot riskantākās 

jomas ES fondu vadības un kontroles sistēmā.  

260. Ceturtkārt ir pilnveidota iepirkumu uzraudzības sistēma, jo 2011.gada 30. augustā ir 

apstiprināti grozījumi MK noteikumos Nr.419
35

, līdz ar kuriem ir stiprināta ES fondu 

iepirkumu uzraudzības sistēma. Jaunās normas MK noteikumos stājās spēkā ar 

2012.gada 1.janvāri, un tās un tās paplašina to institūciju loku, kam ir tiesības veikt 

iepirkumu pirmspārbaudes, nosakot atbildības sadalījumu, proti: 

1) Iepirkumu uzraudzības birojs (turpmāk – IUB) 100% apmērā veic iepirkumu 

pirmspārbaudes lielo projektu ietvaros (projekti, kuru kopējās izmaksas pārsniedz 

50 miljonus eiro), kā arī izlases veidā veic to iepirkumu pirmspārbaudes, par 

kuriem jāpublicē paziņojums ES Oficiālajā Vēstnesī, un to iepirkumu 

pirmspārbaudes, kuros paredzētā publisko būvdarbu līguma summa pārsniedz 1 

000 000 latu; 

2) Atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes izlases veidā veic iepirkumu 

pirmspārbaudes; 

3) Nosaka IUB pienākumu izstrādāt un ar atbildīgajām iestādēm, sadarbības 

iestādēm un vadošo iestādi saskaņot metodiku par pirmspārbaužu veikšanu, 

regulāri organizēt sanāksmes par iepirkumu pirmspārbaužu veikšanā 

konstatētajiem problēmjautājumiem ar mērķi vienoties par to risinājumiem un 

veicināt vienotu pieeju problēmjautājumu risināšanai, kā arī regulāri aktualizēt 

iepriekšminēto metodiku. 

261. 2011.gada 30.augustā IUB ir apstiprinājis minēto metodiku un nodevis iestādēm 

darbam. Ar IUB izstrādāto metodiku var iepazīties ES fondu mājas lapā. Turklāt vadošā 

iestāde ir vienojusies ar IUB par regulāru konsultatīva atbalsta sniegšanu, par 

priekšlikumu sniegšanu labās prakses izplatīšanai, sistēmas pastāvīgai pilnveidošanai, 

tai skaitā informatīvu materiālu regulārai publiskošanai un šīs nozīmīgās atbalsta 

vadošajai iestādei funkcijas veikšanai IUB ir paredzēti nepieciešamie līdzekļi ES fondu 

tehniskās palīdzības projektā. 

262. Izstrādāts grozījumu projekts MK noteikumos Nr.65
36

, kas paredz kontroles mehānisma 

noteikšanu pasūtītāja finansētajiem projektiem, tai skaitā nosaka saistīto personu 

definīciju, piegādātāja izslēgšanas noteikumus. Tāpat tie paredz piegādātāju tiesības 

ziņot par iespējamiem pārkāpumiem par konkrētu iepirkuma procedūru, vēršoties pie 

atbildīgajām iestādēm un sadarbības iestādēm, kā arī IUB pienākumu sniegt atzinumu 

ES fondu vadībā iesaistītajām institūcijām objektīva lēmuma pieņemšanai par ES 

finanšu līdzekļu attiecināšanu, ja atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde nespēj ar 

atbilstošu kompetenci pieņemt par to lēmumu. Tomēr šie noteikumi ir ilgstošā 

saskaņošanas stadijā un attiecībā uz tiem saņemam daudz iebildumus, ņemot vērā, ka 

šādu regulējumu tieši neprasa EK regulējums, līdz ar to sabiedrības nevēlas stingrākas 

prasības kā ES līmenī noteikts. 

                                                 
35 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” . 
36 MK 2008.gada 5.februāra noteikumi Nr.65 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja 

finansētiem projektiem” 
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263. Piektkārt, ir stiprināta uzraudzība pār atbildīgo iestāžu un sadarbības iestāžu 

iekšējām procedūrām. Lai stiprinātu pārliecību, ka ES fondu vadībā iesaistītās 

institūcijas atbilstoši uztur, pilnveido, aktualizē iekšējās procedūras, kā arī lai iespēju 

robežās nodrošinātu sistēmiski vienādu labo praksi, vadošā iestāde tās reizi gadā 

sistēmiski, kompleksi izvērtēs. Iepriekš tika vērtētas izmaiņas procedūrās līdz ar 

izmaiņām ES fondu vadības un kontroles sistēmas aprakstā. 

264. Papildus vadošā iestāde plāno veikt arī operatīvo procedūru izvērtējumu, ar mērķi 

pārliecināties, ka ES fondu vadībā iesaistītās institūcijas savās iekšējās procedūrās ir 

iestrādājušas izmaiņas normatīvajos aktos un ņēmušas vērā vadošās iestādes vadlīnijās, 

metodiskajos materiālos un skaidrojumos noteikto. 

265. Kā arī 2011.gada nogalē ir izveidota elektroniskā datu vietne ES fondu vadībā iesaistīto 

iestāžu procedūrām un tajā ievietotas visas iestāžu procedūras. Tādejādi vadošās 

iestādes darbiniekiem, kas veic projektu uzraudzību, kā arī veic atbildīgo iestāžu un 

sadarbības iestāžu virspārbaudes, ir pieejamas iekšējās procedūras (to aktuālās versijas 

un iepriekšējie varianti), lai, neapgrūtinot iestādes, būtu iespējams veikt nepieciešamos 

uzraudzības un kontroles pasākumus, kā arī būtu iespējams konstatēt, vai iestāžu 

procedūrās nav vērojami sistēmiski trūkumi, kas būtu koriģējami horizontāli. 

266. Turklāt, 2011.gadā turpināts darbs pie uzraudzības stiprināšanas pār datu kvalitātes 

nodrošināšanu VIS. Papildus pastāvīgam VIS datu kvalitātes uzraudzības procesam 

vadošā iestāde savas kompetences ietvaros aktīvi piedalījās RI veiktajā auditā par ES 

fondu VIS atbildīgajās un sadarbības iestādēs. Saskaņā ar konkrētajā auditā konstatēto 

vadošā iestāde strādā pie rīcības plāna izveides konstatēto nepilnību novēršanai.  

267. 2012.gadā vadošās iestādes pārbaužu plāna ietvaros plānots pārliecināties arī par datu 

VIS atbilstību pirmatnējiem dokumentiem.  

268. Papildus vadošā iestāde, ņemot vērā dažādas izmaiņas vadības un kontroles sistēmas 

darbībā, regulāri aktualizēja gan vadošās iestādes iekšējās procedūras, gan arī pastāvīgi 

nodrošina metodiskos un skaidrojošos materiālus ES fondu vadībā iesaistītajām 

institūcijām. Plānots pilnībā nostiprināt iepriekš minēto pasākumu veikšanas procesus 

atsevišķās vadošās iestādes iekšējās procedūrās 2012.gada 1.ceturkšņa laikā. Papildus 

ērtībai par plānotajām izmaiņām metodiskajos materiālos iespējams iepazīties ES fondu 

mājas lapā: http://www.esfondi.lv/page.php?id=1099. 

269. Atvieglotas publicitātes prasības ES fondu vadībā iesaistītajām iestādēm 2011.gada 4. 

oktobrī MK apstiprinot noteikumus Nr.749
37

, ar kuru spēkā stāšanos ir vienkāršota 

informācijas publiskošana par apstiprinātajiem ES fondu projektiem. Vadošā iestāde ir 

izveidojusi VIS un interneta mājas lapā www.esfondi.lv pieejamā ES fondu aktivitāšu 

meklētāja sasaisti, kā rezultātā īstenota projektu informācijas automātiska publicēšana 

no VIS ES fondu aktivitāšu meklētājā. Tāpēc pašlaik vispārpieejamo informāciju par 

projektiem interneta mājas lapā www.esfondi.lv nodrošina vadošā iestāde. Tādējādi 

vienkopus nodrošināta ērta pieeja tai informācijai, ko iepriekš atbildīgajām iestādēm un 

sadarbības iestādēm noteica publicēt MK noteikumi Nr.484
38

. Projektu informācija 

meklētājā apskatāma vairākos veidos, kā arī meklējot pēc dažādiem parametriem. 

                                                 
37

 MK 2011.gada 4.oktobra noteikumi Nr. 749,, Kārtība, kādā nodrošina Eiropas Savienības struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda publicitātes un vizuālās identitātes prasības, kā arī publisko informāciju par šo fondu 

projektiem’’ 
38

 MK 2007.gada 10.jūlija noteikumi Nr.484 ,,Kārtība, kādā publisko informāciju par Eiropas Savienības 

struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektiem’’ (zaudējis spēku) 

http://www.esfondi.lv/page.php?id=1099
http://www.esfondi.lv/
http://www.esfondi.lv/
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270. Tāpat turpināts īstenot citus pasākumus, lai samazinātu administratīvo slogu ES fondu 

administrēšanā iesaistītajām iestādēm. Tas samazināts attiecībā uz EK iesniedzamo ES 

fondu līdzekļu pieprasījumu prognozi kārtējam un nākamajam gadam – izmaiņas 

veiktas  2011.gada 13.septembrī, apstiprinot grozījumus MK 09.11.2010. noteikumos 

Nr.1041
39

. Līdz šim MK noteikumu Nr.1041 49.punkts noteica, ka minēto prognozi par 

attiecīgo ES fonda aktivitāti vai apakšaktivitāti atbildīgās iestādes vai sadarbības 

iestādes katru gadu iesniedz vadošajai iestādei. Tā kā atbildīgās iestādes un sadarbības 

iestādes šādu pašu līdzekļu pieprasījuma prognozi iesniedz arī Valsts kasē, nav 

nepieciešams to iesniegt arī vadošajā iestādē, jo vadošā iestāde minēto informāciju var 

saņemt no Valsts kases. 

271. Risināts ticis jautājums arī saistībā ar izmaksu pieaugumu ES fondu projektos. MK 

2011.gada 28.jūnija sēdē izskatīts vadošās iestādes „Informatīvais ziņojums „Par 

izmaksu pieaugumu ES fondu līdzfinansēto projektu ietvaros”, kura ietvaros uzdots EM, 

kā nozares ministrijai, analītiskā būvizmaksu kataloga aktualizāciju. Savukārt nozaru 

ministrijām uzdots rūpīgi vērtēt jebkuras izmaksu izmaiņas projektā un atbalstīt tikai 

tās, kas ir atbilstošas normatīvajiem aktiem objektīvi pamatojamas ārkārtas apstākļu dēļ. 

Ņemot vērā MK 2011.gada 20.decembrī lemto, EM izmaksu pieauguma kontekstā 

uzdots izstrādāt vadlīnijas par cenu indeksāciju būvniecības nozarē.  

272. Lai rastu iespēju stiprināt ES fondu administrējošo iestāžu kapacitāti, veikti pasākumi 

daļveida atalgojuma attiecināšanai no TP līdzekļiem. 2012.gada gada janvārī MK tika 

iesniegts informatīvais ziņojums par iespējamo atalgojuma daļveida attiecināšanu no 

TP. Vienlaikus virzot risinājumu, tiem ierēdņiem vai darbiniekiem, kuri šobrīd daļēji 

strādā ar ES fondu jautājumiem un kuriem atalgojums tādēļ pilnā mērā tiek maksāts no 

valsts budžeta līdzekļiem, turpmāk atalgojumu maksātu proporcijās, cik daudz laika 

darbinieks ir strādājis ar ES fondiem un cik ar citiem uzdevumiem. 2012.gada laikā 

vadošā iestāde plāno ieviest pilotprojektu, lai gūtu pārliecību par piedāvājuma 

efektivitāti. Risinājumu visās ES fondus administrējošās iestādēs plānots ieviest ne 

vēlāk kā ar 2014.gadu.  

273. Ņemot vērā kavējošos faktorus gan atsevišķās nozarēs, gan tautsaimniecībā kopumā, 

piemēram, reformas nozarē, sūdzību saņemšana iepirkumos, 2011.gadā aktualizēti MK 

noteikumi, kas paredz skaidrus nosacījumus, lai noteiktu gadījumus, kad ES fondu 

projektu ieviešana kavējusies objektīvu un attaisnojošu iemeslu dēļ un ir iespējama 

projekta īstenošanas laika pagarināšana. Spēkā stājušies MK noteikumi Nr.885
40

. 

274. Uzdevumi, ko vadošā iestāde noteikusi sev 2012.gadam ES fondu sistēmas 

optimizēšanai: 

1) Paplašināt iekšējā audita lomu ES fondu sistēmā. Lai efektīvi uzraudzītu 

deleģēto funkciju izpildi un preventīvi novērstu iespējamās neatbilstības un trūkumus 

sistēmā, ir identificēta nepieciešamība pilnā apmērā atjaunot iekšējā audita funkciju 

ES fondu sistēmā. Līdz ar to 2012. gada janvārī MK iesniegts rīkojuma projekts par 

vadošās iestādes un iekšējā audita struktūrvienību funkcijām ES fondu sistēmā, kas 

nosaka tiesības FM Iekšējā audita departamenta veikt iekšējos auditos iestādēs 

attiecībā uz ES fondu vadības un kontroles sistēmu, kurās ir vājš iekšējā audita 

                                                 
39

 MK 2010.gada 9.novembra noteikumi 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’’ 
40

 MK 2011.gada 15.novembra noteikumi Nr. 885 ,,Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos 

Nr. 419 ,,Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas 

nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu’’ 
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dienests, līdz brīdim, kad attiecīgās atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes 

sakārtos savu iekšējā audita dienestu. 

Pilnveidot neatbilstību ziņošanas kārtību. Ņemot vērā EK ierosinājumus attiecībā 

uz RI neatkarību, Latvija ir uzsākusi MK noteikumu Nr.740
41

 grozījumus, lai 

noteiktu RI tiesības pieņemt lēmumus par neatbilstībām, kā arī nepieciešamības 

gadījumā ziņot EK un Eiropas Krāpšanas apkarošanas birojam.  

2) Turpināt aktualizēt un pilnveidot metodiskos un skaidrojošos materiālus 

ES fondu vadībā iesaistītajām iestādēm. Vadošā iestāde, ņemot vērā dažādas 

izmaiņas ES fondu vadības un kontroles sistēmas darbībā, regulāri aktualizē gan 

vadošās iestādes iekšējās procedūras, gan arī pastāvīgi nodrošina metodiskos un 

skaidrojošos materiālus ES fondu vadībā iesaistītajām institūcijām. Plānots pilnībā 

nostiprināt iepriekš minēto pasākumu veikšanas procesus atsevišķās vadošās iestādes 

iekšējās procedūrās 2012.gada pirmā ceturkšņa laikā. Papildus ērtībai par plānotajām 

izmaiņām metodiskajos materiālos iespējams iepazīties ES fondu mājas lapā pēc 

adreses http://www.esfondi.lv/page.php?id=1099. 

3) Izstrādāt nacionālo procedūru maksājumu apturēšanai. Plānots veikt 

grozījumus MK noteikumos Nr.1041
42

 un precīzi noteikt vadošās iestādes jau esošās 

tiesības apturēt un pārtraukt ES fondu maksājumus vai aktivitāšu īstenošanu, ja tā 

saskata risku tam, ka atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde nespēj veikt tai 

deleģētās funkcijas un tādēļ var rasties zaudējumi valsts budžetam. Šādā veidā tiktu 

samazināts risks, ka EK arī nākotnē varētu apturēt maksājuma termiņu (interruption)  

Latvijai. Bez tam tas samazinātu arī maksājumu apturēšanas (suspension) risku 

gadījumos, ja programmas ES fondu vadības un kontroles sistēmā ir nopietnas 

nepilnības, kas ietekmē maksājumu apstiprināšanas procedūru uzticamību, un 

attiecībā uz tām nav veikti korektīvi pasākumi vai izdevumi apstiprinātā izdevumu 

deklarācijā ir saistīti ar nopietnu neatbilstību, kas nav novērsta, vai dalībvalsts ir 

nopietni pārkāpusi savas saistības atbilstīgi attiecībā uz darbības programmu vadību 

un kontroli (Regulas Nr.1083/2006 92.pants). 

4) Pilnveidots apliecinājums Sertifikācijas iestādei par izdevumu 

attiecināmību. Turpmāk vadošā iestāde reizi pusgadā iesniegs ziņojumu VI 

vadītājam, kurā tiks iekļauta informācija par veiktajām pārbaudēm, VI veikto 

pārbaužu rezultāti, audita ieteikumu ieviešanas statuss, statistikas dati u.c. saistoša 

informācija un iestādēm veicamie uzdevumi. Vadošās iestādes vadītājs informēs par 

šiem jautājumiem sertifikācijas iestādi: 

a) Tāpat kā līdz šim reizi mēnesī tiks sniegts apliecinājums par izdevumu 

attiecināmību; 

b) Attiecīgi grozījumi tiks veikti arī iekšējā kārtībā. 

Tāpat Sertifikācijas iestādei ir tiesības pieprasīt no VI papildus informāciju par 

iesniegto apliecinājumu gadījumā, ja ir kādas šaubas vai neskaidrības attiecībā uz 

deklarēto izdevumu attiecināmību. 

5) Papildus izveidots speciālo gadījumu reģistrs, kurā tiek uzraudzīts process 

gadījumos, kad maksājumi ir apturēti (termiņi utml.). Attiecīgi ikmēneša 

apliecinājumā, kas tiek iesniegts Sertifikācijas iestādē, vadošā iestāde sniedz 

informāciju un rīcības plānu par nepilnību novēršanu. 
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 MK 2010.gada 10.augusta noteikumi Nr.740 „Kārtība, kādā ziņo par Eiropas Savienības struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, pieņem lēmumu par piešķirtā finansējuma izlietojumu un 

atgūst neatbilstošos izdevumus”. 
42

 MK 2010.gada 9.novembra noteikumi 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’’ 

http://www.esfondi.lv/page.php?id=1099
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275. Papildus tam, Sertifikācijas iestāde stiprinās tās veiktās pārbaudes un paplašinās 

pārbaužu apjomu, nodrošinot arī dubultā finansējuma, iepirkumu dokumentācijas 

pārbaudi, projektu atlases un komercdarbības atbalsta nosacījumu pārbaudi atbilstoši 

sertifikācijas iestādes procedūrās noteiktajam. 

2.3.1. Risku vadība  

276. Turpinot iepriekšējos gados uzsāktos ES fondu ieviešanas sistēmas pilnveidošanas un 

optimizēšanas pasākumus, 2011.gada sākumā tika izveidota un darbojās ES fondu risku 

pārvaldības darba grupa, kuras sastāvā darbojas pārstāvji no vadošās iestādes, 

sertifikācijas iestādes un revīzijas iestādes (informāciju par līdzšinējo FM un vadošās 

iestādes darbu pie ES fondu risku pārvaldības skat. iepriekšējos gada ziņojumus par DP 

ieviešanu sadaļās ,,Risku vadība’’).  

277. 2011.gada laikā notikušas trīs darba grupas sēdes, kurās tika izskatīti divi „Apvienoto 

risku kontroles pasākumu ieviešanas uzraudzības ziņojumi” par 01.01.2011.– 

30.06.2011. un par 01.07.2011.– 01.12.2011. pārskata periodiem.  

278. Sakarā ar veiksmīgi izvēlētās risku pārvaldības stratēģiju un ņemot vērā veiktos riska 

kontroles pasākumus, riska līmenis vairākiem riskiem ir samazinājies, salīdzinot ar 

sākotnējo riska novērtējumu. Kā piemēru var minēt darbības risku, kam iepriekš bija 

augsts  riska līmenis „Nepilnības VISā” (riska līmenis 16 samazināts uz 8), bet savukārt 

stratēģiskajam riskam „Plānošanas dokumentu neefektivitāte” (riska līmenis 15 

samazināts uz 6), jāatzīmē arī vienu no finanšu riskiem „Izmaksu svārstības” (riska 

līmenis 16 samazināts uz 9). Tomēr jāatzīmē, ka aizvien augts riska līmenis ir darbības 

riskam „Personāla motivācija un karjeras izaugsmes trūkums”.  

279. Identificēti vairāki jauni riski, piemēram no stratēģiskiem riskiem var minēt 

„Ilgtspējības nozares politikas trūkums”, „Valsts atbalsta risks ieviešanas un plānošanas 

fāzēs”, no darbības riskiem jāatzīmē „Eiropas Savienības projektos iepirkumu 

likumdošanas pārkāpumi”, visiem no jauna identificētajiem riskiem tika apstiprināta 

pārvaldības stratēģija un nozīmēti riska īpašnieki.  

280. Vairākiem riskiem tika nodrošināta mērķa sasniegšana, sakarā ar ko daži riski tika 

izslēgti no risku reģistra. Šobrīd risku reģistrā kopā ir divdesmit riski, no tiem deviņi 

stratēģiskie, deviņi finanšu, četri atbilstības un trīs darbības riski.  

281. Papildus vadošā iestāde ir veikusi ES fondu vadībā iesaistīto iestāžu risku izvērtējumu 

un izvērtējumu par jomām, kurās identificēts augstākais risku līmenis. Atbilstoši risku 

izvērtējumam, vadošā iestāde 2012.gadā veic pārbaudes gan ES fondu projektu 

īstenošanas vietās, gan ES fondu vadībā iesaistītajās iestādēs, lai pārliecinātos par tām 

deleģēto funkciju atbilstošu izpildi.  

2.4. Būtiskas izmaiņas saskaņā ar Regulas (EK) Nr.1083/2006 57.pantu 

282. Lai gan atsevišķu projektu īstenošanas gaitā sakarā ar reformām publiskajā sektorā 

mainījušies finansējuma saņēmēji, saskaņā ar atbildīgo un sadarbības iestāžu sniegto 

informāciju 2011.gadā projektu īstenošanā netika konstatētas būtiskās izmaiņas Regulas 

(EK) Nr.1083/2006 57.panta izpratnē. 

2.5. Papildinātība ar citiem instrumentiem 

283. Šajā sadaļā aplūkota informācija par papildinātību un pasākumiem demarkācijas 

nodrošināšanai. Tāpat atbilstoši EK prasībām sniegta informācija par EIB aizdevuma 

izmantošanu nacionālā līdzfinansējuma nodrošināšanai. 

Veiktie pasākumi, lai nodrošinātu papildinātību  

http://www.esfondi.lv/page.php?id=913
http://www.esfondi.lv/page.php?id=913


    

67 

Gada ziņojums_2DP_VI_lv_28.05.2012.; Ziņojums Eiropas Komisijai par Eiropas Savienības struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda darbības programmu īstenošanu, 2011.gads  

284. Papildinātības princips nosaka, ka no ES struktūrfondu finansējuma tiek papildus 

atbalstītas tās jomas, kuras valsts ir noteikusi par prioritārām ekonomiskās un sociālās 

attīstības veicināšanai. DP ietvaros īstenotās aktivitātes papildina vienu no trim 

Kopienas stratēģiskajās pamatnostādnēs noteiktajām prioritātēm – „Uzlabot izaugsmei 

nepieciešamās zināšanas un inovācijas: Prioritāte vērsta uz atbalstu konkurētspējīgu un 

uz zināšanām balstītu inovatīvu uzņēmumu izveidei un attīstībai, kā arī labākai saiknei 

ar zinātnes un pētniecības institūcijām”  . 

285. EM pārziņā esošās ES struktūrfondu aktivitātes pārskata periodā ir veicinājušas 

Nacionālās reformu programmas (Nacionālā reformu programma „ES 2020) stratēģijas 

īstenošanai) mērķu sasniegšanā tādās jomās kā pētniecība un attīstība, inovāciju 

attīstība, un komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšana. 

286. Lai sasniegtu Kopienas stratēģisko pamatnostādņu noteikto prioritāti uzlabot izaugsmei 

nepieciešamās zināšanas un inovācijas, pārskata periodā tika īstenotas aktivitātes, 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. 

287. Lai sniegtu atbalstu komersantiem rūpnieciskajiem pētījumiem un eksperimentālo 

izstrādņu īstenošanai, t.sk. jaunu produkta prototipu izstrādei, tiek īstenoti vairāki valsts 

atbalsta pasākumi ar mērķi nodrošināt jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādi un 

ieviešanu ražošanā.  

288. Nacionālajā attīstības plānā ir norādīts, 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. 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. 

289. 2011.gadā tika turpināta aktivitāšu īstenošanu, 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. Virkne īstenoto inovācijas atbalsta 

programmu ir tieši orientētas uz privātā sektora investīciju piesaisti. Savukārt tas palīdz 

nodrošināt Eiropas Komisijas rekomendāciju ievērošanu par nepieciešamību palielināt 

valsts un jo īpaši privātā sektora investīcijas pētniecības, attīstības un inovācijas 

aktivitātēm. 

290. Tādu, no ES strukturālajiem fondiem līdzfinansētu inovācijas atbalsta programmu 

īstenošana, kā „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 privātā 

līdzfinansējuma piesaisti. Minēto programmu ietvaros līdz šim jau piesaistīti 97,03 milj. 

LVL privātā līdzfinansējuma.  

291. Papildus programmas ieviešanai un uzraudzībai sabiedrībai dažādos forumos un 

pasākumos ir sniegta informācija par biznesa inkubatoru darbību un iespējām 

komersantiem saņemt atbalstu biznesa inkubatoros. 
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292. 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. 

293. Ar iepriekšminētajām programmām tiek risināti arī tādi IZM Informatīvajā ziņojumā 

„Par nepieciešamo atbalstu jaunu eksportspējīgu produktu radīšanai sadarbībā ar 

Latvijas zinātniekiem” minētie problēmjautājumi kā sadarbības partnerus trūkums 

inovācijas jomā, nepietiekama sadarbība (attiecīgu vadības un finansu instrumentu 

trūkums) starp izglītības, pētniecības un rūpniecības sektoriem, specifisku pētījumu 

trūkums un nepietiekama analīze par to, kādi inovatīvi produkti ir nepieciešami tirgum, 

un kas spēj tos radīt. 

294. Sabiedrības informēšanai un izpratnes veidošanai par inovācijām 2011.gadā turpinās ES 

struktūrfondu programmas „Pasākumi motivācijas celšanai inovācijām un 

uzņēmējdarbības uzsākšanai” (2.3.1.2.aktivitāte) īstenošana. 

295. EM kompetences ietvaros 2009.gadā tika uzsāktas un 2011.gadā tiek turpināta virkne 

finanšu pasākumu īstenošana mikro, mazo un vidējo komersantu atbalstam. 

296. 2009.gada februārī MK pieņēma noteikumus Nr.164 „Par aizdevumiem komersantu 

konkurētspējas uzlabošanai”, paredzot, ka Hipotēku banka līdz 2013.gada decembrim 

izsniegs aizdevumus komersantiem konkurētspējas uzlabošanai 210 milj. LVL apmērā. 

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.  

297. Ar MK 2008.gada decembra rīkojumu Nr.752 tika apstiprināta Latvijas mazo un vidējo 

komersantu mikrokreditēšanas programma. Programmas mērķis ir ieviest mazo un 

vidējo komersantu un pašnodarbināto personu mikrokreditēšanas mehānismu un 

veicināt mikrokredītu pieejamību neliela biznesa uzsākšanai vai attīstīšanai.  

298. 2009.gada septembrī MK pieņēma noteikumus Nr.1065 „Par aizdevumiem sīko (mikro), 

mazo un vidējo komersantu un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību 

attīstības veicināšanai”. 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. 

299. 2009.gada 31. martā MK apstiprināja noteikumus Nr.293, kuri nosaka ESF 

līdzfinansētās programmas „Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības 

uzsākšanai” īstenošanas kārtību. Programmas mērķis ir paaugstināt saimnieciskās 

darbības aktivitāti valstī, attīstot uzsācēju zināšanas un iemaņas uzņēmējdarbībā, kā arī 

sniedzot tiem finansiālo atbalstu. 2009. gada 10. martā MK pieņēma noteikumus Nr.237 

„Par darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 

2.2.1.3.aktivitāti “Garantijas komersantu konkurētspējas uzlabošanai”. 

300. 2010.gada 22.janvārī Eiropas Investīciju fonds noslēdza līgumu ar SIA „BaltCap 

Management Latvia” par riska kapitāla fonda izveidi, nodrošinot komersantiem 

pieejamo finansējumu 29,9 milj. eiro apmērā. 2010.gada 14.jūnijā Eiropas Investīciju 

fonds noslēdz līgumu ar SIA „Imprimatur Capital Baltics” un darbību sāk specializēts 

sēklas un uzsākšanas kapitāla fonds ar kopējo finansējuma apjomu 20 milj. eiro. Šis 

instruments paredzēts mikro, maziem un vidējiem uzņēmumiem ar īpašu uzsvaru tieši 

jaunu preču un produktu izstrādē un sākotnējā mārketingā.  
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301. 2011.gada 2.augustā MK pieņēma noteikumus Nr.614 „Noteikumi par darbības 

programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.2.1.4.2.apakšaktivitāti 

"Mezanīna aizdevumi investīcijām komersantu konkurētspējas uzlabošanai"”, kuru 

mērķis ir nodrošināt komersantiem pieeju finansējumam komercdarbības attīstībai un 

Eiropas Savienības fondu projektu ieviešanai. 

302. ES fondi ir nozīmīgs finanšu instruments nozares politiku īstenošanā. Zinātnes un 

tehnoloģijas attīstības pamatnostādņu ieviešanas rīcības plānā 2010.–2011.gadam 

noteikto mērķu sasniegšanā ir būtisks ES fondu ieguldījums. 2010.gadā IZM iniciēja 

zinātnisko institūciju hierarhiskas sistēmas attīstību, kā arī virzību uz resursu 

konsolidāciju. 2011.gadā IZM turpina darbu rīcības plānā noteiktajos virzienos 

uzsverot:  

- zinātnisko izcilību. 

- pētniecības un attīstības infrastruktūras konsolidāciju. 

303. Pamatojoties uz zinātnisko institūciju izstrādātajām telpiskās attīstības stratēģijām, 

izveidoti 9 valsts nozīmes pētniecības centri (turpmāk – VNPC), lai nodrošinātu VNPC 

veidojošo zinātnisko institūciju rīcībā esošo resursu (cilvēkresursu un infrastruktūras) 

koncentrēšanu un efektīvu izmantošanu zinātnisko pētījumu veikšanai. VNPC un tos 

veidojošās 27 zinātniskās institūcijas saņem ERAF atbalstu zinātniskās infrastruktūras 

iegādei 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes pirmās kārtas projektu ietvaros. Projekti tiks uzsākti 

2012.gadā (vienošanās noslēgtas 2011.gada nogalē). 

304. Papildus 27 ERAF atbalstu saņēmušajām zinātniskajām institūcijām 2011.gadā tiek 

īstenots arī ERAF projekts 2.1.1.3.2.apakšaktivitātes ietvaros. 2012.gadā projekta 

ietvaros plānota zinātniskās literatūras elektroniskās datu bāzes iegāde, kas nodrošinātu 

precīzu informāciju par institūciju zinātnisko darbību. 

305. Tāpat arī tiek īstenoti valsts pētījumu programmu projekti valstī noteiktajos prioritārajos 

zinātnes virzienos veidojot sinerģiju ar atbilstošajiem valsts nozīmes pētniecības 

centriem. 

306. Ar ERAF atbalstu tiek veicināta lietišķo pētījumu attīstība konkurētspējīgu tehnoloģiju 

jomā (2.1.1.1.aktivitāte). Uzņēmumu un zinātnieku sadarbības sekmēšanai atbalsts 

2.1.1.3.1.apakšaktivitātes otrās kārtas ietvaros (projektu īstenošana tiks uzsākta 

2012.gadā). Mērķa īstenošanai arī piešķirti valsts budžeta līdzekļi praktiskas ievirzes 

projektiem, lai veicinātu zinātnes un ražošanas integrāciju, tehnoloģiski orientētu nozaru 

attīstību, īstenojot Tirgus orientēto pētījumu programmas ietvaros atbalstītos projektus. 

2011.gada septembrī tika izsludināts Tirgus orientēto pētījumu projektu iesniegumu 

konkurss, un 2012.gada pirmajā ceturksnī tiks uzsākta apstiprināto projektu īstenošana. 

307. Attiecībā uz Eiropas nozīmes zinātniskās infrastruktūras objektiem 2012.gadā paredzēts 

izveidot 4-5 ESFRI (European Strategy Forum for Research Infrastructures) Ceļukartes 

līmeņa pētniecības infrastruktūras, kas ļaus Latvijas pētniekiem pilnīgāk iekļauties 

vienotā Eiropas Pētniecības telpā un uz līdzvērtīgiem pamatiem darboties dažādās ES 

pētniecības programmās, piemēram, tādās zinātnes nozarēs kā biomedicīna, farmācija, 

gēnu inženierija, cilmes šūnu pētījumi, kosmosa pētniecība, nanotehnoloģijas u.c. 

Iesaistoties dažādos ESFRI Ceļa kartes projektos, Latvijas pētniekiem būs iespēja 

piekļūt pasaules līmeņa pētniecības infrastruktūrām, sadarboties ar savas nozares 

kolēģiem no citām valstīm, tādējādi izvairoties no projektu dublēšanās, apmainīties ar 

zināšanām un pieredzi. 
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308. Tāpat, ar ERAF atbalstu tiek veicināta arī Latvijas dalība ES pētniecības un tehnoloģiju 

attīstības programmās (Ietvara programma, EUREKA, Eurostars, COST un c.) – 

2.1.1.2.aktivitātes ietvaros. 

309. Lai nodrošinātu valsts investīciju pieaugumu zinātnē un tehnoloģiju attīstībā, lai 

finansējuma piešķiršanas mehānisms piesaistītu pēc iespējas lielākas privātā sektora 

investīcijas, 2012.gadā ar ES fondu tehniskās palīdzības atbalstu tiks veikta zinātnisko 

institūtu, kuri saņem bāzes finansējumu, darbības starptautisku vērtēšana, paredzot arī  

zinātnisko institūciju un pētījumu finansējuma ekonomiskās atdeves izvērtējumu. 

Veiktie pasākumi, lai nodrošinātu demarkāciju  

310. Izstrādājot VSID un DP, tika vērtēta ES fondu investīciju papildinātība ar Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas Zivsaimniecības fonda 

(EZF) līdzfinansētajiem pasākumiem 2007.-2013.gada periodā. DP šo finanšu 

instrumentu savstarpējā papildinātība aprakstīta pasākuma līmenī, norādot demarkācijas 

nosacījumus starp dažādo fondu līdzfinansētajām aktivitātēm. 

311. ELFLA un ES fondiem ir kopīgas tādas jomas kā transporta infrastruktūra, tūrisms, 

atkritumu apsaimniekošana, NATURA 2000 teritorijas, enerģētika, profesionālās 

izglītības infrastruktūra, atbalsts integrēto stratēģiju ietvaros (URBAN un LEADER), 

uzņēmējdarbības atbalsts, apmācības un nodarbinātības veicināšana. Investīciju 

demarkāciju starp minētajām jomām iespējams veikt sektoriālā griezumā, teritoriālā 

griezumā, kā arī pēc atbalsta veida. 

312. Demarkācija sektoriālā griezumā: 

- ELFLA sniedz atbalstu lauksaimniecības infrastruktūras modernizācijai, EK 

Dibināšanas līguma I pielikumā minētās lauksaimniecības produkcijas pārstrādei u.tml., 

kas ir izslēgts ERAF uzņēmējdarbības aktivitātēs; 

- ELFLA atbalsta lauksaimniecības, mežsaimniecības un pārtikas pārstrādes nozares 

profesionālās apmācības, kas ir izslēgtas ESF ietvaros; 

- ELFLA atbalsta profesionālās izglītības iestāžu ēku renovāciju, kur vairums mācību 

programmu saistītas ar lauksaimniecību, kas ir izslēgts ERAF infrastruktūras 

uzlabošanas projektu ietvaros. 

313. Demarkācija teritoriālā griezumā: 

- ELFLA atbalsta lauku pašvaldību ceļu rekonstrukciju, savukārt KF – TEN-T tīkla 

autoceļu rekonstrukciju, ERAF – valsts 1.šķiras ceļus, tranzītielas, satiksmes drošības 

uzlabojumu apdzīvotās vietās; 

- ELFLA atbalsta noteiktas tūrisma aktivitātes lauku teritorijā, ERAF – nacionālas 

nozīmes tūrisma produktu attīstību. 

314. Demarkācija pēc atbalsta veida:  

- ERAF atbalsta infrastruktūras izveidi NATURA 2000 teritorijās, savukārt ELFLA 

ietvaros veic maksājumus, kas kompensē izmaksas un neiegūtos ienākumus, kas saistīti 

ar Direktīvu ieviešanu. 

315. EZF un ES fondiem ir kopīgas tādas atbalsta jomas kā ostu infrastruktūra, NATURA 

2000 teritorijas, bioloģiskā daudzveidība, ūdenssaimniecība, tūrisms, uzņēmējdarbības 

atbalsts, apmācības un nodarbinātības veicināšana. Investīciju demarkācijas 

nosacījumus pamatā iespējams fiksēt sektoriālā griezumā: 
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- EZF atbalsta zivsaimniecības uzņēmumu modernizācijai, kas ir izslēgts ERAF 

uzņēmējdarbības aktivitātēs; 

- EZF atbalsta zivsaimniecības nozares profesionālās apmācības, kas ir izslēgtas ESF 

ietvaros; 

- EZF atbalsta investīcijas ostu infrastruktūrā, kuras nav iesaistītas starptautiskajos kravu 

pārvadājumos, ERAF – mazo ostu infrastruktūras uzlabošanai, kuras ir iesaistītas 

starptautiskajos kravu pārvadājumos KF – lielo ostu, kas ir TEN-T tīkla sastāvdaļa, 

infrastruktūrā. 

316. Lai veicinātu efektīvu, caurredzamu un finanšu vadības principiem atbilstošu ES fondu 

ieviešanu Latvijā un, lai nepieļautu dubultās finansēšanas iespējamību ES fondu un citu 

finanšu instrumentu intervences pasākumu ietvaros, tiek veikti šādi pasākumi: 

- Jau projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju izstrādes procesā tiek iestrādāts dubultās 

finansēšanas kontroles mehānisms, kā vienu no nosacījumiem nosakot finansējuma 

pārklāšanās aizliegumu, tādējādi atbildību par dubultās finansēšanas saņemšanu nosakot 

arī potenciālajiem ES fonda finansējuma saņēmējiem; 

- MK noteikumos par aktivitāšu un apakšaktivitāšu īstenošanu ir iestrādāti nosacījumi, 

kas izslēdz 2007.–2013.gada plānošanas perioda ES fondu finansējuma piešķiršanu 

darbībām, kuras jau ir līdzfinansētas no ES struktūrfondiem un KF 2004.–2006.gada 

plānošanas periodā, kā arī no valsts budžeta un citiem finanšu instrumentiem. 

Nosacījumi arī izslēdz vienu un to pašu darbību līdzfinansēšanu vairāku 2007.–

2013.gada plānošanas perioda projektu ietvaros; 

- Projektu iesniegumu vērtēšanas līmenī atbildīgās iestādes izmanto un analizē VIS 

pieejamo informāciju attiecībā uz aktivitātēm, kas ir savstarpēji sinerģiskas ES fondu 

ietvaros, kā arī salīdzina VIS pieejamo aktuālo informāciju par projektiem, kas ir 

apstiprināti ELFLA ietvaros; 

- Atbilstoši MK 2007.gada 26.jūnija noteikumiem Nr.440 „Kārtība, kādā vadošā iestāde, 

sertifikācijas iestāde, sadarbības iestāde vai atbildīgā iestāde veic pārbaudi Es fondu 

finansētā projekta īstenošanas vietā” un izstrādātajai metodikai par pārbaužu veikšanu, 

ES fondu vadībā iesaistītās institūcijas veic pārbaudes projektu īstenošanas vietās, lai 

pārliecinātos, vai ES fonda projekts tiek īstenots saskaņā ar līgumu vai vienošanos un 

izdevumi, kas pretendē uz atmaksu no ES fonda līdzekļiem, ir faktiski veikti un ir 

attiecināmi uz finansēšanu no ES fonda līdzekļiem, t.sk., ir pārbaudes ietvaros jāgūst 

pārliecība par dubultā finansējuma nepastāvēšanu (detalizētāk pārbaudes jautājumus 

skat. ziņojuma sadaļā „Pārbaudes projektu īstenošanas vietās”). Pārbaudes projektu 

īstenošanas vietās veic, ņemot vērā arī projekta riska pakāpi (augsts, vidējs, zems), ko 

atbildīgās un sadarbības iestādes nosaka katram projektam, līdz ar to, jo augstāks riska 

līmenis ir noteikts projektam, jo biežāk veic pārbaudes. Tādējādi ir nodrošināta arī 

dubultās finansēšanas kontrole; 

- Ņemot vērā dubultās finansēšanas iespējamību ES fondu un Eiropas Ekonomikas zonas 

finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta projektos, 

vadošā iestāde regulāri informē atbildīgās iestādes par apstiprinātajiem Eiropas 

Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu 

instrumenta projektiem; 

- FM pārstāvji piedalās Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.–2013.gadam 

uzraudzības komitejās un Rīcības programmas EZF atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.–

2013.gadam UK, un ZM pārstāvji piedalās UK padomdevēja statusā.; 
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- FM pārstāvji ir iekļauti Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa „Eiropas teritoriālā 

sadarbība” programmu nacionālās apakškomitejas sastāvā, līdz ar to nodrošinot dubultās 

finansēšanas saņemšanas riska mazināšanu; 

- RAPLM nodrošināja Koordinācijas padomes darbību, tādējādi novēršot atbalsta 

pārklāšanās risku, sagatavojot un ieviešot projektus DP pilsētvides prioritātes 

„Policentriska attīstība” ietvaros;  

- Pašlaik VIS ir nodrošināta automātiska sasaiste ar EZF un ELFLA 2007.–2013.gada 

plānošanas perioda sistēmu, kā arī ir pieejama informācija par 2004.–2006.gada un 

2007.–2013.gada plānošanas perioda projektu iesniedzējiem pēc to reģistrācijas numura 

un vārda, tādējādi nodrošinot datus par īstenotiem projektiem attiecīgā plānošanas 

periodā. Sasaiste ar minēto sistēmu sniegta ziņojuma „Informācija par uzraudzības 

pasākumiem”.  

317. Lai nodrošinātu demarkāciju un novērstu dubultās finansēšanas saņemšanas risku, 

2011.gadā tika veikti šādi pasākumi: 

• FM ir lūgusi visām ES fondu administrēšanā iesaistītajām iestādēm izmantot VIS 

funkcionalitāti ‘’Salīdzināšana ar LAD’’, lai konstatētu, vai to administrētajos projektos 

nepastāv dubultās finansēšanas risks saistībā ar Lauku atbalsta dienesta (LAD) 

projektiem. Iestādes ir informējušas, ka ir notikusi datu salīdzināšana un nepieciešamās 

informācijas precizēšana sadarbojoties ar LAD un izvērtējot dubultās finansējuma risku. 

• EM nodrošināja un turpmāk nodrošinās, ka projekta posmā pēc līguma noslēgšanas, 

plānojot pārbaudes projektu īstenošanas vietās iespēju robežās tiek nozīmēts viens un 

tas pats atbildīgais darbinieks viena finansējuma saņēmēja visiem īstenotajiem 

projektiem, kuros varētu iestāties dubultā finansējuma risks. Ja ir aizdomas, ka 

finansējuma saņēmējs ir īstenojis līdzīgu projektu kādas citas sadarbības iestādes 

administrēto projektu ietvaros, tad notiek komunikācija ar attiecīgo iestādi, lai 

noskaidrotu projektu aktivitātes un novērstu iespējamo dubulto finansējumu. Pārskata 

perioda ietvaros ir veikti uzlabojumi iekšējos normatīvos aktos, papildinot pārbaužu 

lapas kritērijus un iekšējo noteikumu sadaļas, kas attiecas uz pārbaužu plānošanu, 

skaidri nodefinējot  darbiniekiem veicamās darbībās projekta īstenošanas vietās dubultā 

finansējuma risku identificēšanas jomā.  

• IZM projektu pieteikumu izvērtēšanas fāzē saskaņā ar VARAM sniegto informāciju 

par gaidāmo Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas UK 

sanāksmi, kurā paredzēts pieņemt lēmumus par ERAF un Eiropas kaimiņattiecību un 

partnerības instrumenta finansējuma piešķiršanu ceturtajā projektu konkursā 

iesniegtajiem projektiem, ir izvērtējusi dubultās finansēšanas riska iespējamību starp 

3.mērķa „Eiropas Teritoriālā Sadarbība” programmas ietvaros saņemtajiem pieciem 

projektu pieteikumiem un 1.mērķa līdzfinansētajiem projektiem un paudusi savu 

viedokli. 

318. Plašāka informācija par papildinātību un demarkāciju atrodama ziņojuma  par DP 

īstenošanu 2009.gadu
43.

 Vienlaikus ir jāatzīmē, ka 2011.gadā nav konstatētas 

neatbilstības saistībā ar dubultās finansēšanas saņemšanu. 

 

                                                 
43

skatīt ziņojuma 2.5.1.sadaļā ,,Veiktie pasākumi, lai nodrošinātu demarkāciju” 

(http://www.esfondi.lv/page.php?id=913). 

http://www.esfondi.lv/page.php?id=913
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Informācija par Eiropas Investīciju Bankas aizdevumu 

319. 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.  

320. 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. 

321. 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 Eiropas 

Investīciju bankai 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. 

Eiropas Investīciju banka apstiprinājusi līdzekļu izvietošanas atskaiti, tādejādi 

nodrošinot pieeju turpmākām izmaksām aizņēmuma līguma ietvarā. 

322. Jāatzīmē, ka 2009.gada laikā Latvijas atbildīgās iestādes veica DP finansējuma 

pārprogrammēšanu, palielinot ES fondu līdzfinansējuma intensitāti, kur iespējams, 

izņemot vai maksimāli samazinot valsts budžeta un nacionālā publiskā līdzfinansējuma 

daļu. Ņemot vērā ierosinātās izmaiņas, nepieciešamā nacionālā publiskā 

līdzfinansējuma daļa ir ievērojami samazinājusies kā rezultātā pilnībā izmantot piešķirto 

EIB aizdevumu ES fondu projektos nebūs iespējams. Latvijai EIB aizdevuma 

izmantošana nav pašmērķis, jo aizdevuma saņemšana nedod iespēju palielināt budžeta 

izdevumu apropriāciju, lai slēgtu jaunus līgumus. 

2.6. Uzraudzības un izvērtēšanas pasākumi 

323. Šajā sadaļā sniegta informācija par galvenajiem uzraudzības pasākumiem, tai skaitā arī 

UK darbību 2011.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 

324. ES fondu uzraudzības sistēma ir izveidota ar mērķi nodrošināt ES fondu ieviešanu 

atbilstoši ES fondu vadību reglamentējošiem ES un LR normatīvajiem aktiem.  

325. 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”. 

326.  Ievērojamu ieguldījumu ES fondu uzraudzībā un problēmjautājumu apspriešanā 

sniedza UK, par kuras darbību 2011.gadā informācija sniegta nākamajā sadaļā 

„Uzraudzības komiteja”. 
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327. Turpinot iepriekšējo gadu praksi, 2011.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 

vietnē
44

, sūtīti starptautiskajiem aizdevējiem un UK dalībniekiem. Plašākā informācija 

par mērķa profilu izpildi līdz 2011.gada beigām ir ziņojuma sadaļā „Informācija par 

finanšu progresu”. 

328. 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 2010. un 2009.gadu
45

. 

329. ES fondu ieviešanas uzraudzība nodrošināta arī politiskajā līmenī, regulāri ziņojot par 

ES fondu jautājumiem (piemēram, par apguves progresu, sistēmas pilnveidošanu, 

dažādiem problēmjautājumiem un to risināšanu) gan valdībai, gan Saeimas komisijām, 

kā arī izskatot un diskutējot par aktuāliem jautājumiem speciāli izveidotajā koalīcijas 

partiju darba grupā par ES fondiem. 

330. Pārskata periodā DP ietvaros nav aktivitāšu, kurās ir paredzēts šķērsfinansējums. 

2.6.2. Uzraudzības komiteja 

331. Uzraudzības komiteja (UK) kā viens no uzraudzības sistēmas instrumentiem ir 

koleģiāla ES fondu vadībā iesaistīta institūcija, kuras viens no uzdevumiem ir uzraudzīt 

ES fondu finansējuma izlietošanas efektivitāti.  

332. 2011.gada UK sēžu plāns tika apstiprināts 2010.gada 24.novembra UK sēdē. 2011.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. 

333. 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). 

334. 2011.gada 16.jūnija UK sēdē skatītie informatīvie jautājumi: 

- ES fondu apguves statuss, ES fondu izvērtējumi 2011.gadā un gatavošanās 

Kohēzijas politikas ieviešanai pēc 2013.gada (pievēršot uzmanību jautājumam par 

cenu svārstību rezultātā projektu ietvaros radušos sadārdzinājumu. UK tika atbalstīta 

horizontāla pieeja īpaši stingri izvērtēt, vai sadārdzinājuma rezultātā radušās 

izmaksas ir tiešām objektīvi pamatotas, un vienojās, ka paliek spēkā jau 2008.gadā 

MK lemtais, ka nepamatots sadārdzinājums nav finansējams no publiskiem 

resursiem); 

                                                 
44

 http://www.esfondi.lv/page.php?id=909  
45

Skatīt ziņojuma  par DP īstenošanu 2009.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=909
http://www.esfondi.lv/page.php?id=913
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- Revīzijas iestādes darba rezultāti 2010.gadā un 2011.gada starpposma rezultāti 

(sniedzot statistisku informāciju par veiktajiem auditiem, kā arī EK audita misiju, 

mērķiem un rezultātiem ); 

- HP „Vienlīdzīgas iespējas” ieviešana 2010.gadā (sniedzot informāciju par ES fondu 

ieguldījumu prioritātes īstenošanā); 

- Aktuālā informācija par ES fondu finanšu instrumentu apguvi (sniedzot informāciju 

par finanšu instrumentu apguvi un Ieguldījuma fonda pārņemšanas procesu); 

- Profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācija, izmantojot ES struktūrfondus 

(sniedzot informāciju par plānoto reformu, izmantojot ERAF atbalstu, kā arī par 

plāniem attiecībā uz reformas rezultātā atbrīvoto nekustamo īpašumu); 

- Neuzsākto aktivitāšu īstenošanas problēmas (sniedzot ieskaitu 3.2.2.2.aktivitātes 

„Publisko interneta pieejas punktu attīstība” un 3.2.2.3.aktivitātes „Elektronisko 

sakaru pakalpojumu vienlīdzīgas pieejamības nodrošināšana visā valsts teritorijā 

(platjoslas tīkla attīstība)” ar īstenošanu saistītajās problēmās). 

335. Tika pieņemti lēmumi par grozījumu apstiprināšanu projektu iesniegumu vērtēšanas 

kritērijos vienā aktivitātē un par kritēriju komplektu ar precizējumiem apstiprināšanu 

sešās aktivitātēs. 

336. Izbraukuma sēdes ietvaros notika projektu vizītes, sēdes dalībniekiem bija iespēja 

klātienē iepazīties ar vairākiem īstenotiem ES fondu investīciju projektiem Ventspilī – 

ražotne „Dendrolight”, ostas prāmju terminālis, renovētās skolas un bērnudārzi, 

paceļamais tilts pār Ventu u.c. objekti. 

337. 2011.gada otrajā UK sēdē 15.septembrī tika skatīti šādi jautājumi: 

- ES fondu apguves statuss, lielo projektu ieviešana, salīdzinājums ar jaunajām ES 

dalībvalstīm;  

- Izvērtēšanas plāni, aktivitātes, sagaidāmie rezultāti. Tika pieņemts lēmums iekļaut 

VI izvērtējuma „Aktīvie nodarbinātības pasākumi” veikšanu ES fondu izvērtēšanas 

plāna 2007-2013; 

- FM informācija par izvērtējumu par ES finanšu instrumentu ietekmi uz Latvijas 

tautsaimniecību. Tika diskutēts par makroekonomiskās prognozēšanas modeļa 

specifikāciju, uzturēšanu. UK sēdē nolēma, ka FM pēc sēdes tās dalībniekiem 

informācijai elektroniski izsūtīs makroekonomiskās prognozēšanas modeļa tehnisko 

specifikāciju un ievada ziņojumu; 

- Revīzijas iestādes 2011./2012.gada prioritātes; 

- EK informācija par gatavošanos jaunajam plānošanas periodam. EK iepazīstināja ar 

EK kohēzijas politikas sastāvdaļām, sniedza ieskatu plānotajā laika grafikā un 

ieteikumos ES dalībvalstīm. Vienlaikus EK aicināja Latviju jau savlaicīgi sākt 

izvērtēt svarīgākās Kohēzijas politikas nākotnes pamatnostādnes un prioritātes, 

balstoties uz atbalstāmajiem un neatbalstāmajiem pasākumiem; 

- Gatavošanās jaunajam plānošanas periodam Latvijā. VI sniedza informāciju par 

Latvijas politikas aktualitātēm attiecībā uz kohēzijas jautājumiem gatavojoties 

jaunajam plānošanas periodam: prioritātēm, atbalstāmajiem un neatbalstāmajiem 

plāniem. Ar EK tika pārrunāts tuvāko notikumu laika grafiks un veicamie darbi, lai 

laicīgi uzsāktu ES fondu ieviešanu; 
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- FM informēja par ES fondu atbalstu Publiskās un Privātās Partnerības mehānisma 

izmantošanai: iesniegto projektu statistiku, attīstības gaitu un nākotnes vīziju. 

338. 2011.gadā notika astoņas rakstiskās procedūras, kuras kopumā vērtējamas kā efektīvas – 

no 23 lēmumprojektiem tika pieņemti 22 lēmumi (par grozījumiem projektu iesniegumu 

vērtēšanas kritērijos, UK balsstiesīgo locekļu sastāvā un darbības programmās, kā arī 

par darbības programmu ieviešanas 2010.gada ziņojumu apstiprināšanu). 

339. 2011.gadā pastiprināta vadošās iestādes uzmanība tika pievērsta sēžu apmeklētībai, t.i, 

kā UK nolikumā iekļautās UK sastāvā esošās institūcijas apmeklējušas UK sēdes 2010. 

un 2011.gadā. Apkopojot informāciju, tika secināts,  ka 7 institūcijas ar padomdevēja 

tiesībām no NVO sektora nav apmeklējušas vairāk par pusi no sēdēm. Savukārt viena 

sadarbības iestāde 2010. un 2011.gadā bija apmeklējusi tikai vienu UK sēdi. VI atkārtoti 

vērsa uzmanību, ka UK ir lielākais forums, kurā tiek pieņemti nozīmīgi lēmumi par ES 

fondu jautājumiem, tāpēc īpaši būtiski ir apmeklēt sēdes klātienē. UK dalībnieki 

vienojās, ka sēžu neapmeklēšana būs kā viens no kritērijiem institūcijas izslēgšanai no 

UK sastāva. 

340. Vienlaikus 2011.gada 15.septembra UK tika pieņemts lēmums papildināt UK sastāvu un 

atbalstot Latvijas Bankas izrādīto iniciatīvu tika apstiprināta Latvijas Bankas pārstāvja 

dalība uzraudzības komitejā novērotāja statusā. 

341. 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 tiks rīkota 

ārpus Rīgas reģiona pēc rotācijas principa – katru gadu citā Latvijas reģionā. 2011.gada 

pirmā UK sēde notika 16.jūnijā, Ventspilī. 

342. Arī 2011.gadā, tāpat kā 2010.gadā, lemjot par nākamo UK norisi tika pieņemts lēmums 

turpināt līdzšinējo praksi un arī 2012.gadā rīkot izbraukuma sēdes ārpus Rīgas. 

 

2.6.3. Informācija par ikgadējām sanāksmēm ar Eiropas Komisiju par ES fondu 

ieviešanu 

343. Saskaņā ar Regulas Nr. 1083/2006 68.pantu katru gadu, kad EK tiek iesniegts 

gadskārtējais ziņojums par ES fondu ieviešanu, EK un vadošā iestāde izvērtē galvenos 

iepriekšējā gada sasniegumus saskaņā ar plānošanas dokumentos noteikto. Atbilstoši 

Regulas prasībām, pēc ziņojuma par DP ieviešanu 2009.gadā iesniegšanas, 2011.gada 

30.martā tika organizēta sanāksme, lai pārrunātu ERAF/KF finansējuma apguvi un citus 

saistītos jautājumus. 

344. Vienlaikus vadošā iestāde aicināja EK rast iespēju organizēt nākošās ikgadējās 

sanāksmes pēc iespējas tuvāk brīdim, kad ziņojumi par DP ieviešanu tiek iesniegti EK. 

Tas ļautu izvairīties no laika nobīdes, kā rezultātā sniegtā informācija vairs nav aktuāla 

un tiek radīts papildus slogs. 

345. Pirms sanāksmes notika finanšu ministra A.Vilka un Č.Vitčevas tikšanās, kuras laikā 

EK tika uzrunāta par Latvijai būtiskiem jautājumiem – ES fondu finanšu vadības 

instrumentu izdevumu attiecināmību, EK maksājumu Latvijai atjaunošanu. 

346. Vadošā iestāde un atbildīgās iestādes EK skaidroja galvenos ES fondu ieviešanu 

kavējošos faktorus, t.sk. iepirkumu problēmas (pārsūdzēšana), ārējā finansējuma t.sk. 

banku aizdevumu nepietiekamība, cenu pazeminājumi, lēnais darbības programmu 

apstiprināšanas process, finanšu instrumentu attiecināmības jautājumi. 
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347. AI informēja par progresu izglītības un zinātnes jomā, sniedzot ieskatu nozarē 

paveiktajā, sasniegtajiem rezultātiem un plānotajiem pasākumiem nākotnē, kā arī par 

nepieciešamo papildus finansējumu, lai pabeigtu profesionālās izglītības iestāžu 

reformu, uzlabotu tās infrastruktūru, lai veiktu lietišķos pētījumus nolūkā veicināt 

sadarbību starp pētniecības centriem un uzņēmumiem; 

348. Kontekstā ar vispārējiem stratēģiskajiem jautājumiem un izvērtēšanu EK vērsa 

uzmanību uz to, ka visiem stratēģiskajiem dokumentiem ir jābūt savstarpēji saskaņotiem 

un jāveido vienotu kopēju stratēģiju. EK uzsvēra 2007.-2013.gada plānošanas perioda 

sasniegto rādītāju analīzes nozīmi, un vērsa uzmanību, ka nepieciešams gatavoties 

jaunajam plānošanas periodam. 

349. Vadošā iestāde lūdza DG REGIO skaidrot, pēc kādiem nosacījumiem un metodikas, kā 

arī cik detāli dalībvalstij pirms izdevumu attiecināšanas ir jāpārbauda Eiropas 

investīcijas fonda (EIF), Ieguldījuma fonda apsaimniekotāja, administratīvās izmaksas, 

ņemot vērā apstākli, ka EIF neatklāj un neuzrāda pilnīgu iekšējo administratīvo izmaksu 

aprēķinu metodiku un izdevumu pamatojošos dokumentus. DG REGIO norādīja, ka tā ir 

katras dalībvalsts pašas atbildība, cik strikti uzraudzīt EIF administratīvo izmaksu 

izlietojumu, kā arī ieteica izmantot EK 2006.gada 8.decembra Regulas Nr.1828/2006, 

kas paredz noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr.1083/2006, ar ko 

paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo 

fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) 

Nr.1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu (turpmāk- Regula Nr.1828/2006) 

43.panta 4.punktā noteikto vadības izmaksu attiecināšanas apmēru finanšu instrumentu 

ietvaros īstenotajām aktivitātēm. 

350. EK atzinīgi novērtēja FM darbu nodrošināt regulāru un savlaicīgu pieejamību par ES 

fondu ieviešanas gaitu un apguves mērķu izpildi. 

351. Savukārt ikgadējā tikšanās ar EK ietvaros, kura notika 2011.gada 13.septembrī, EK tika 

informēta par aktuālo ES fondu apguves statusu, atzīmējot, ka Latvija ir 4. vietā pēc EK 

veiktajām atmaksām jaunajām dalībvalstīm kopumā un 1.vietā ESF.  

352. Vienlaikus, vērtējot rezultāta un iznākuma rādītāju izpildi, VI informēja, ka netiks 

izpildīti tie rādītāji, kas tiešā mērā attiecas uz aktivitātēm, kurām nav apstiprināti MK 

noteikumi un aktivitātēm pieejamais ES fondu finansējums atbilstoši Saprašanās 

memorandā noteiktajam ir vai tiks pārdalīts citām aktivitātēm, tomēr kopumā visi 

galvenie darbības programmās noteiktie mērķi tiks sasniegti.  

353. Lai risinātu problēmas, kuras saistītas ar iepirkumiem, VI informēja, ka ir būtiski 

stiprinājusi IUB kapacitāti un no 2012.gada arī AI un SI veiks papildus iepirkuma 

pirmspārbaudes, lai jau preventīvi atklātu iespējamos pārkāpumus iepirkumu procesā. 

354. Saistībā ar stratēģiskiem jautājumiem un gatavošanos nākamajam plānošanas periodam 

VI informēja, ka 2011.-2012.gadā tiks veikti vairāki ES fondu vidus posma izvērtējumi, 

lai nodrošinātu ES fondu ieviešanas rezultātu un efektivitātes analīzi 2007.-2013.gada 

plānošanas perioda vidū, izvirzot secinājumus turpmākai ES fondu ieviešanas 

efektivitātes uzlabošanai nākotnē. 

355. EK tika informēta par riskiem, kas identificēti saistībā ar aktivitātes „Kompetences 

centri” ieviešanu – ņemot vērā to, ka kompetences centri (turpmāk – KC) apvieno 

nozares lielākos uzņēmumus, kuru starpā ir arī zinātniskās institūcijas, radusies 

situācija, kad aktivitātē iepirkumos uzvar KC dalībnieki, kuru būtībā var traktēt kā 

potenciālu interešu konfliktu.  
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356. Tāpat EK tika informēta par galvenajām lielo projektu īstenošanas problēmām, kas 

saistītas ar zemes iegādi, izdevumu pieaugumu un iepirkumu problēmām. Problēmas 

konstatētas projekta „Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no 

pilsētas centra”, kā arī projekta “Pasažieru vilciens” ieviešanā.  Abu projektu ietvaros 

iesniegtās sūdzības par iepirkumu rezultātiem būtiski kavē projektu ieviešanu. 

357. Nākamā gadskārtējā tikšanās ar EK paredzēta 2012.gada 12.septembrī. 

2.6.4. ES fondu vadības informācijas sistēma 

358. VIS veidota kā centrāla tīkla sistēma, kas pieejama visām ES fondu vadībā iesaistītajām 

institūcijām (vadošā, maksājumu, revīzijas, sertifikācijas, atbildīgās, sadarbības 

iestādes, IUB). Sistēmā tiek uzkrāti dati par 2004-2006.gada ES fondu un 2007-

2013.gada ES fondu finansētiem projektiem. 

359. ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēma ir viens no 

galvenajiem instrumentiem efektīvas ES fondu uzraudzības nodrošināšanai. 

360. Datu ievade VIS notiek, izmantojot ekrānformas vai transportējot datus no atbildīgo un 

sadarbības 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). 

361. 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 

iegūšanu, datu analīzi no augstākā līmeņa uz zemāko, rezultātu eksportu uz citiem 

formātiem un citas datu analīzei svarīgas funkcijas. 

362. Uz 2011.gada beigām VIS lietošanai reģistrēti 750 lietotāji (no tiem aptuveni 160 jeb 

21.3% neaktīvi lietotāji) no visām ES fondu vadībā iesaistītajām iestādēm. Neskatoties 

uz darbinieku maiņu un iestāžu optimizēšanu, kopējais VIS reģistrēto lietotāju skaits 

nav būtiski mainījies 2011.gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu.  

363. Līdz 2011.gada beigām VIS uzkrāta informācija par aptuveni 8 960 ES fondu 2007-

2013.gada ES fondu plānošanas perioda projektiem (t.sk. noraidītajiem) 5.5 miljardu 

eiro apmērā (ES fondu daļa), finansējuma saņēmējam veiktajiem maksājumiem 

aptuveni 2.15 miljardu eiro apmērā (ES fondu daļa) kopā visās darbības programmās, kā 

arī par veiktajām pārbaudēm, neatbilstībām, atgūstamajiem maksājumiem, rādītājiem.   

364. Līdzīgi kā iepriekšējos gados, arī 2011.gadā tika nodrošināta VIS ievadīto datu  

pastāvīga pārbaude un kvalitātes uzraudzība: 

a) Lai visām iesaistītajām pusēm nodrošinātu vienotu izpratni par datu vadīšanu VIS, 

2010.gada decembrī vadošā iestāde sagatavoja un biznesa rokasgrāmatu, kas 

vienkopus apkopo uzdotos jautājumus un vadošās iestādes sniegtās atbildes un 

skaidrojumus par VIS lietošanu. 2011.gada laikā tā tikusi aktualizēta un papildināta 

trīs reizes, ņemot vērā uzlabojumus sistēmā un identificētos problēmjautājumus, 

kuriem bija nepieciešami papildus detalizēti skaidrojumi. Biznesa rokasgrāmata 

pieejama VIS sadaļā „Palīdzība”; 

b) Atbilstoši starpresoru vienošanās noteiktajam, datiem, kas ir ievadīti VIS vai 

automātiski tiek transportēti no lokālās informācijas sistēmas uz VIS, jābūt pilnīgi 
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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; 

c) Papildus vadošā iestāde izstrādāja datu kvalitātes (datu integritāte, uzticamība un 

pilnīgums) pārbaudes lapas, kuras reizi mēnesī aizpildīja atbildīgās iestādes un 

sadarbības iestādes un iesniedz vadošajā iestādē (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 nepilnības. Starpresoru 

vienošanās ar atbildīgajām iestādēm un sadarbības iestādēm 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. 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; 

d) Tāpat vadošā iestāde 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 vadošā iestāde konstatēja 

nepilnības ievadītajos vai transportētajos datos, tā informēja atbildīgo vai 

sadarbības iestādi, kurai atbilstoši starpresoru vienošanās nepilnības bija jānovērš 

10 darbdienu laikā no brīža, kad saņemta informācija no vadošās iestādes; 

e) Par būtiskām nepilnībām VIS datu kvalitātē vadošā iestāde sniedza informāciju 

sertifikācijas iestādei, sniedzot ikmēneša apliecinājumu par VIS datu pilnīgumu un 

korektumu. 

365. 2011.gada nogalē vadošās iestādes pārstāvis Revīzijas iestādes veiktā audita ietvaros 

piedalījās klātienes pārbaudēs atbildīgajās un sadarbības iestādēs ar mērķi identificēt 

problēmas un ierosinājumus VIS lietošanā un tālākā attīstībā. Būtiski trūkumi attiecībā 

uz VIS sistēmas darbību un datu kvalitāti audita laikā netika konstatēti. Ieteikumi 

galvenokārt attiecināmi uz iestāžu lokālo sistēmu drošības uzlabošanu. 

366. 2011.gada jūnijā atklāta konkursa rezultātā turpmākās VIS attīstīšanai tika izvēlēts cits 

pakalpojuma sniedzējs. Vienlaikus, lai nodrošinātu sistēmā turpmāk izstrādājamās 

funkcionalitātes atbilstību pasūtītāja prasībām un mainīgajai normatīvajai bāzei, 

turpmākā sistēmas attīstība notiek balstoties uz Agile Scrum projekta vadības 

metodoloģiju (iepriekš ūdenskrituma projekta vadības metodoloģija). 2011.gada 

decembrī VIS produkcijas vidē tika uzstādīta jauna sistēmas versija, kas ietvēra šādas 

izmaiņas: 
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1) Projekta meklētājs – VIS iestrādāts vienkāršais projektu meklētājs, kas VIS 

lietotājiem ļauj veikt meklēšanu pēc noteikta vārda vai pazīmes; 

2) Jauns projekta statuss „Pārtraukts uzraudzības periodā” – VIS lietotājiem ļauj 

nodalīt projektus, kuri ir bijuši pabeigti, bet uzraudzības perioda laikā konstatēto 

trūkumu dēļ tie tika pārtraukti pieņemot lēmumu par visa finansējuma atgūšanu; 

3) Papildinātas datu apmaiņas interfeiss ar Lauku atbalsta dienesta (LAD) 

informācijas sistēmu paredzot, ka detalizētākas informācijas saņemšanu par LAD 

informācijas sistēmā esošajiem projektiem dubultā finansējuma kontrolei; 

4) VIS lietošanas noteikumi – atbilstoši audita ieteikumam VIS lietotāji pirmo reizi 

autorizējoties sistēmā tiek iepazīstināti ar VIS lietošanas noteikumiem, kuriem ir 

jāpiekrīt pirms tiek uzsākts darbs ar VIS; 

5) Efektīvākais datu analīzei par tehniskās palīdzības un standarta projektiem, datu 

analīzes rīkā ieviestas izmaiņas, kas ļauj veidot kopīgus datu pieprasījumus par 

abu tipu projektiem. 

367. 2012.gada februārī uzstādīta jauna versija, kura paredz mainīt izdevumu deklarāciju 

sagatavošanas procesu, maksājuma pieprasījumu un veikto maksājumu ievadi, 

atgūstamo maksājumu un atgūto maksājumu uzskaiti, kā arī citus funkcionālus un 

lietotāju ērtībai paredzētus uzlabojumus, par kuriem detalizēta informācija tiks sniegta 

2012.gada ziņojumā. 

368. 2011.gada nogalē tika uzsākts darbs pie papildus uzkrājamiem datiem VIS par finanšu 

instrumentiem. Plānots, ka 2012.gada sākumā VIS būs iespējams ievadīt detalizētāku 

informāciju par aktivitātēm „Ieguldījumu fonds investīcijām garantijās, paaugstināta 

riska aizdevumos, riska kapitāla fondos un cita veida finanšu instrumentos” un 

„Garantijas komersantu konkurētspējas uzlabošanai” un apakšaktivitātēm "Atbalsts 

aizdevumu veidā komersantu konkurētspējas uzlabošanai„ un „Mezanīna aizdevumi 

investīcijām komersantu konkurētspējas uzlabošanai” – skaitu un summas, par cik 

katram finanšu instrumentam starpniekinstitūcijas ir saņēmušas projektu pieteikumus, 

cik apstiprināti projekti un noslēgti līgumi, izmaksāts finansējums u.c.  

369. Lai nodrošinātu sistemātisku pieeju un veicinātu lietotāju izpratni par datu analīzes rīka 

funkcionalitāti un iespējām datu kvalitātes nodrošināšanai, 2009.gada 4.ceturksnī un 

atkāroti 2010.gada 4.ceturksnī/ 2011.gada 1.ceturksnī tika rīkotas datu analīzes rīka 

apmācības ES fondu vadībā iesaistīto iestāžu darbiniekiem. Kopumā tika apmācīti 

aptuveni 170 darbinieki. Arī 2012.gada 2.ceturksnī plānots organizēt datu analīzes rīka 

apmācības. 

 

2.6.5. Informācija par izvērtēšanas pasākumiem 

370. Lai nodrošinātu ES fondu piešķirtā finansējuma efektīvu izmantošanu, vadošā iestāde 

saskaņā ar Regulas Nr.1083/2006 47.pantu veic tematisko izvērtēšanu.  

Izvērtējumi 

371. 2011.gadā ir veikti četri ES fondu 2007. – 2013.gada plānošanas perioda izvērtējumi, 

kurus veica gan FM, gan par horizontālo prioritāšu koordinēšanu atbildīgās institūcijas. 

Informācija par veiktajiem izvērtējumiem, kā arī to galvenie secinājumi ir minēti 

zemāk.  
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372. SIA „Stockholm School of Economics in Riga” no 2011.gadā no 1.aprīļa līdz 

15.decembrim veica pētījumu par ES fondu ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību. 

Pētījuma ietvaros tika izstrādāts ES fondu ietekmes uz Latvijas tautsaimniecību 

izvērtējuma makroekonomiskās prognozēšanas modelis, kas ļauj veikt ES finanšu 

instrumentu ietekmes kvantitatīvu novērtējumu uz makroekonomiskiem rādītājiem 

sadalījumā pa piecām nozarēm atbilstoši NACE 2 (lauksaimniecība, rūpniecība, privātie 

pakalpojumi, būvniecība un publiskie pakalpojumi) un 8 prioritātēm (pētniecība un 

tehnoloģiju attīstība, inovācijas un uzņēmējdarbība, informācijas sabiedrība, transports, 

enerģētika, vides aizsardzība un risku mazināšana, cilvēkkapitāls, nodarbinātība, sociālā 

integrācija, izglītība). Izpildītāja izvērtējuma ziņojumā sniegts ES fondu ietekmes 

kvantitatīvais novērtējums uz Latvijas tautsaimniecību līdz 2020. gadam dažādu 

ekonomikas sektoru un scenāriju griezumā pie alternatīviem pieņēmumiem par 

investīciju izspiešanas pakāpi. Makroekonomiskās modelēšanas rezultāti kopumā ļauj 

secināt, ka ES fondiem  ir būtiska ietekme uz ekonomisko aktivitāti Latvijā. Saskaņā ar 

makro modeļa rezultātiem, periodā no 2002. līdz 2020.gadam, vidējais ES fondu 

izraisītais IKP palielinājums gadā ir 3.9%. 

373. SIA „Agile&Co” laika periodā no 11.07.2011.- 21.11.2011. veica izvērtējumu „2007. – 

2013. gada plānošanas perioda ES fondu VSID prioritāšu, pasākumu un aktivitāšu 

ieviešanas efektivitātes vidus posma (mid-term) izvērtējums’’. Izvērtējuma mērķis bija 

analizēt ES fondu ieviešanas efektivitāti un gaitu 2007. – 2013. gada plānošanas periodā 

atbilstoši ES fondu plānošanas dokumentos un Stratēģiskajā ziņojumā 2007. – 2009. 

gadam noteiktajiem un 2007. – 2010. gada periodā sasniegtajiem rezultātiem, kā arī 

novērtēt ES fondu atbalsta nozīmi sociāli ekonomiskajai situācijai valstī un valsts 

stratēģiskās attīstības plānošanas dokumentos noteiktajiem mērķiem.  

374. Neatkarīgajā ES fondu darbības programmu vidusposma izvērtējumā secināts, ka kaut 

gan iepriekšējos gados Latvijā ekonomiskā situācija pasliktinājās, valsts kopumā ir 

spējusi sekmīgi nodrošināt ES fondu ieviešanu. 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.  

375. Tāpat secināts, ka ES fondu atbalsts Latvijā kopumā ir sekmīgi pielāgots Latvijas 

ekonomiskās situācijas negatīvajām izmaiņām, nodrošinot papildu finanšu līdzekļu 

novirzīšanu nodarbinātības un uzņēmējdarbības jomām, kuru ekonomiskie rādītāji 

recesijas ietvaros ir piedzīvojuši visstraujāko kritumu, atstājot lielu ietekmi uz kopējās 

sociālās spriedzes pieaugumu valstī.  

376. Secināts arī, ka ES fondu ietvaros īstenotās aktivitātes nodrošina tiešu atbalstu gandrīz 

visiem (95%) no Latvijas Stratēģiskās attīstības plānā 2010. – 2013. gadam definētajiem 

mērķiem un ka atbildīgās institūcijas ir veikušas redzamus un vērā ņemamus 

uzlabojumus procesu sakārtošanai un birokrātisko šķēršļu mazināšanai. 

377. Savukārt faktori, kurus būtu lietderīgi ņemt vērā, attīstot ES fondu vadības sistēmu, 

saistāmi ar ES fondu vadības centralizāciju. Izvērtējumā arī norādīts, ka fondu vadības 

sistēmā būtu lietderīgi vairāk ietvert uz mērķi orientētus rezultātus un kontroles. Tas 

saskan ar izvērtēšanas jautājumu aktualitāti, gatavojoties nākamajam 2014.-2020.gada 

ES fondu periodam, jo Latvijas interesēs ir nākotnē īstenot uz rezultātiem orientētu 

kohēzijas politiku. 

378. SIA „Projektu un kvalitātes vadība” un biedrība „ACCIPE!” laika periodā no 

27.06.2011.- 15.10.2011. LM  pasūtījumā veica izvērtējumu „ES fondu ieguldījums un 

ietekme uz plānošanas dokumentos noteiktās HP ,,Vienlīdzīgas iespējas’’ īstenošanu”. 

Izvērtējumā tika vērtēta HP „Vienlīdzīgas iespējas” īstenošana, analizējot ietekmi uz 
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dzimumu līdztiesības principa ievērošanu, uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju 

ievērošanu un uz aktīvās novecošanās principa ievērošanu ES fondu projektos. 

Izvērtējumā tiek secināts, ka kopumā ES fondu vadībā iesaistīto institūciju darbība šajā 

plānošanas periodā ir veicinājusi HP „vienlīdzīgas iespējas” ieviešanu. Tika secināts, ka 

aktīvās novecošanās princips ir vismazāk ievērotais HP „Vienlīdzīgas iespējas” aspekts 

projekta līmenī. 

379. SIA ,,Ernst & Young Baltic" laika periodā no 30.09.2011.- 06.12.2011. VARAM 

pasūtījumā veica izvērtējumu „Izvērtējums par horizontālo prioritāti „Informācijas 

sabiedrība”. Šī izvērtējuma mērķis bija izvērtēt  ES fondu ieguldījumu un ietekmi uz 

plānošanas dokumentos noteiktās HP „informācijas sabiedrība” īstenošanu. Ziņojuma 

izstrādātāji secina, ka laika periodā no 2007. līdz 2010. gadam Latvijā ieviests 

ievērojams skaits projektu ar pozitīvu ietekmi uz HP „Informācijas sabiedrība”  

īstenošanu, kas tādejādi palīdz sasniegt noteiktos mērķus attiecībā uz HP „Informācijas 

sabiedrība” īstenošanu. 

380. Informāciju par pabeigtajiem izvērtējumiem ir publicēta ES fondu mājas lapā. 

(http://www.esfondi.lv/page.php?id=1103).    

381. Papildus FM 2011.gadā veica ex-post izvērtējumu „Eiropas Savienības struktūrfondu 

ieguldījuma izvērtēšana uzņēmējdarbības, nodarbinātības pasākumu, izglītības un 

zinātnes atbalstam 2004.-2006.gada plānošanas periodā un šo ieguldījumu ietekmes 

noteikšana”.  Izvērtējums tika veikts, tā kā Eiropas Kopienas un Latvijas valdības 

2009.gada 13.jūlijā parakstītā Saprašanās memoranda papildus vienošanās paredz, ka ir 

jāveic izvērtējumi par ES finansēto ieguldījumu un tā ietekmi uz izglītības, 

nodarbinātības un uzņēmējdarbības jomām laika periodā no 2004.–2008.gadam, lai 

noteiktu turpmāko ieguldījumu apmēru šajās jomās. Informācija par veikto ex-post 

izvērtējumus  ir publicēta  ES fondu mājas lapā. 

(http://www.esfondi.lv/page.php?id=306) 

ES fondu tematiskās izvērtēšanas konsultatīvā darba grupa  

382. Izvērtējumu uzraudzību saskaņā ar MK 2009.gada 27.oktobra noteikumu Nr.1238 

„Eiropas Savienības fondu ieviešanas un uzraudzības kārtība” 21.punktā noteikto veic 

vadošās iestādes izveidota ES fondu tematiskās izvērtēšanas konsultatīvā darba grupa. 

383. Rezultatīva izvērtēšanas procesa organizēšanai 2011.gadā tika organizētas trīs darba 

grupas sanāksmes, kā arī ir notikušas 17 darba grupas rakstiskās procedūras. Minēto 

procedūru ietvaros tika izskatīti jautājumi, kas saistās ar tādu izvērtējumu veikšanu kā 

vidus posma izvērtējums „2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu  VSID 

prioritāšu, pasākumu un aktivitāšu ieviešanas efektivitātes vidus posma izvērtējums”, kā 

arī ex-post izvērtējums „ES struktūrfondu ieguldījuma izvērtēšana uzņēmējdarbības, 

nodarbinātības pasākumu,  un izglītības un zinātnes atbalstam,  2004.–2006. gada 

plānošanas periodā un šo ieguldījumu ietekmes noteikšana”. Sanāksmēs tika gan 

saskaņotas izvērtējumu un pētījumu tehniskās specifikācijas, gan diskutēti izvērtējumu 

ietvaros sagatavotie ziņojumi, kā arī lemts par ex-post izvērtējuma ietvaros izteikto 

rekomendāciju lietderību ieviešanai.  Papildus sanāksmju ietvaros tika runāts arī par 

izvērtēšanas jomas aktualitātēm un iespējām celt izvērtēšanas kapacitāti Latvijā, tā kā 

darba grupas locekļi piedalās ziņojuma iepirkuma tehnisko specifikāciju, kā arī paša 

ziņojumu projektu komentēšanā, viņiem ir svarīga loma izvērtējumu veikšanā, 

nodrošinot kvalitāti.  

384. Lai celtu izvērtēšanas kapacitāti, nodrošinot izvērtēšanu kvalitāti, 2011.gadā FM 

organizēja sekojošus izvērtēšanas kapacitātes celšanas pasākumus: 

http://www.esfondi.lv/page.php?id=1103
http://www.esfondi.lv/page.php?id=306
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1) 2011.gada 11.maijā tika organizēta starptautiska konference „2004-2006. gada ES 

struktūrfondu ietekme uz uzņēmējdarbību, izglītību, zinātni un nodarbinātību”. Šīs 

konferences mērķis bija prezentēt un izdiskutēt ex-post izvērtējuma „Eiropas 

Savienības struktūrfondu ieguldījuma izvērtēšana uzņēmējdarbības, nodarbinātības 

pasākumu, izglītības un zinātnes atbalstam 2004.-2006.gada plānošanas periodā un 

šo ieguldījumu ietekmes noteikšana” rezultātus, lai tādejādi,  iesaistot visas 

ieinteresētās puses, analizētu 2004.-2006.gada plānošanas periodā sasniegtos 

rezultātus. Konferencē piedalījās pārstāvji arī no Lietuvas un Igaunijas Finanšu 

ministrijām, kas prezentēja savas valsts pieredzi ES struktūrfondu ieviešanā 2004.-

2006.gada plānošanas periodā.  

2) 2011.gada 21. – 22.septembrī tika rīkots ES fondu izvērtēšanas kapacitātes celšanas 

seminārs. Šajā seminārā piedalījās darba grupas locekļi un personas, kas iesaistītas 

izvērtēšanas ziņojumu komentēšanā. Šī seminārā mērķis bija nodrošināt apmācības 

par izvērtējumos visbiežāk izmantotajām pētniecības metodēm un organizēt 

diskusijas par ar izvērtēšanu saistītiem aktuālajiem jautājumiem. Šis pasākums tika 

organizēts arī, lai gatavotos 2014.-2020.gada plānošanas perioda ieviešanas 

uzsākšanai. Pasākumā piedalījās lektori, sniedzot lekciju par izvērtēšanas metodēm, 

kā arī izvērtēšanas eksperts no Igaunijas, kurš dalījās savā pieredzē izvērtējumu 

organizēšanā un iepazīstināja klātesošos ar ES fondu izvērtējumu specifiku, 

salīdzinājumā ar citu finanšu instrumentu izvērtējumu metodiku.  

3) 2011.gada 30.novembrī tika organizēta starptautiska konference „ES fondu 

izvērtēšanas konference par vidus posma izvērtējumu rezultātiem”. Šī konference 

tika organizēta ar mērķi prezentēt izvērtējuma „2007.-2013.gada plānošanas perioda 

ES fondu VSID prioritāšu, pasākumu un aktivitāšu ieviešanas efektivitātes vidus 

posma (mid-term) izvērtējums” rezultātus Latvijā, kā arī, lai iepazītos ar citu ES 

dalībvalstu pieredzi mid-term izvērtējumu veikšanā. Konferencē līdztekus citiem 

ārzemju dalībniekiem piedalījās pārstāvis no EK, kurš sniedza informāciju par 

situāciju ES dalībvalstīs saistībā ar izvērtējumu veikšanu. Ar savu pieredzi mid-term 

izvērtējumu veikšanā dalījās kolēģi no Francijas un Igaunijas. Konferencē tika 

diskutēts arī par HP izvērtējumiem „Fondu ietekme uz makroekonomiku”, 

„Informācijas sabiedrība un „Vienlīdzīgas iespējas”.  

4) 2011.gadā FM pārstāvji vadīja apmācības Sabiedrības integrācijas fonda 

darbiniekiem par izvērtēšanai būtiskiem jautājumiem, lai tādejādi uzsvērtu 

izvērtēšanas nozīmi visos ES fondu ieviešanas līmeņos. 

5) 2011.gada 14. – 15.decembrī tika organizēts seminārs angļu valodā par ietekmes 

izvērtēšanas metodēm. Semināru vadīja augsta līmeņa eksperts, kurš ir viens no 

vadošajiem ekspertiem Eiropā ietekmes izvērtēšanas jautājumos. Šis seminārs tiek 

organizēts ar mērķi  sniegt apmācības par ietekmes izvērtēšanas metodēm, lai 

tādejādi celtu izvērtēšanas ziņojumu kvalitāti Latvijā. Seminārā tika sniegts ieskats 

par galvenajām ietekmes izvērtēšanas metodēm un to praktisko pielietojumu. Šīs 

apmācības tika organizētas visām ES fondu vadībā iesaistītajām pusēm, kas piedalās 

ES fondu izvērtēšanā, t.sk., izvērtējuma veicējiem un potenciālajiem izvērtētājiem. 

6) Vadošā iestāde arī nodrošināja dalību EK Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības 

Ģenerāldirektorāta organizētajās ESF izvērtēšanas sistēmas un EK Reģionālās 

politikas Ģenerāldirektorāta organizētajās ERAF izvērtēšanas sistēmas sanāksmēs. 
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Rekomendāciju ieviešanas plāns  

385. Saskaņā ar pastāvošo normatīvo regulējumu darba grupas dalībnieki izskata izvērtējumu 

ietvaros izteiktās rekomendācijas, lemj par to ieviešanas lietderību, kā arī uzrauga 

rekomendāciju ieviešanu. Rekomendācijas, kas atzītas par ieviešamām, tiek apkopotas 

rekomendāciju ieviešanas plānā. 

386. Kopumā Rekomendāciju ieviešanas plānā pašlaik ir iekļautas 125 rekomendācijas 

(jāprecizē, ka par mid-term rekomendāciju ieviešanas lietderību darba grupa lems tikai 

2012.gada sākumā, pēc tam iekļaujot Rekomendāciju ieviešanas plānā tās 

rekomendācijas, kuru ieviešana ir aktuāla šajā vai nākamajā plānošanas periodā pēc 

2013.gada), no kurām 97 ir izpildītas, 11 ir daļēji izpildītas un 17 netiek ieviestas. 

Zemāk esošajā attēlā ir atspoguļots rekomendāciju ieviešanas statuss 2011.gada 

septembri. 

Ilustrācija 21 Rekomendāciju ieviešanas progress uz 2011.gada septembri
46

 

 

 

 

 

 

 

387. Piemēri rekomendāciju ieviešanai: 

a) Rekomendācija – Paredzēt iespēju ES fondu finansējuma saņēmējiem iesniegt maksājuma 

pieprasījumu un visus attaisnojošos dokumentus elektroniski, tos elektroniski parakstot 

vai ieskenējot parakstītus oriģinālus. 

Paveiktais - Ieteikums ieviests ar ES fondu vadošās iestādes izstrādātajām 30.06.2011. 

vadlīnijām Nr.10.7. «Vadlīnijas par projekta attiecināmo izmaksu pamatojošajiem 

dokumentiem», kurās ir paredzēta iespēja finansējuma saņēmējam iesniegt izdevumus 

pamatojošos dokumentus elektroniski. 

b) Rekomendācija - Maksimāli veicināt pieteikumu iesniegšanu elektroniski (pa e-pastu 

vai aizpildot/augšupielādējot pieteikuma formas internetā (līdzīgi kā lietojot 

internetbankas pakalpojumus). Paraksta nepieciešamības gadījumā parakstīts 

apliecinājums var tikt nosūtīts pa pastu. 

Paveiktais – Lai veicinātu dokumentu elektronisko apriti VARAM ir izstrādājusi 

Elektronisko dokumentu noformēšanas un aprites vadlīnijas, kā arī, sniedzot atzinumus 

par citu ministriju izstrādātajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē projektu 

iesniegšanas veidu ES fondu aktivitāšu ietvaros, tādejādi tiek veicināta labas 

pārvaldības principu ievērošana, norādot uz nepieciešamību normatīvajos aktos paredzēt 

iespēju projektus (veidlapas, dokumentus) iesniegt elektroniska dokumenta formā, kā 

arī saņemt dokumentus elektroniskā veidā. 

2.7. Finanšu vadība un kontrole 

388. 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 2011.gadā veiktajām izmaiņām vadības un kontroles sistēmā, tās 
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 Rekomendāciju ieviešanas progress tiek fiksēts divas reizes gadā. Ziņojumā iekļautā informācija ir pēdējā 

aktuālā, kas pieejama par periodu līdz 2011.gada beigām.  
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izvērtējumu, veiktajām vadības pārbaudēm (pārbaudēm projektu īstenošanas vietā, 

maksājumu pieprasījumu pārbaudēm, kā arī IUB veiktajām iepirkumu 

pirmspārbaudēm), ES fondu vadības un kontroles sistēmas auditiem, sertificēto 

izdevumu revīziju, kā arī sertifikācijas iestādes 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. 

389. Saskaņā ar ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likumu un MK 2010.gada 

21.decembra noteikumiem Nr.1153„Kārtība, kādā nodrošina revīzijas iestādes funkcijas 

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā” FM Eiropas Savienības 

Fondu revīzijas departaments nodrošina revīzijas iestādes funkcijas (Revīzijas iestāde) 

ES fondu ietvaros 2007.-2013.gada plānošanas periodā. 

390. 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.  

391. 2011.gadā, balstoties uz Revīzijas iestādes auditu un darbību revīziju rezultātiem un 

iegūtajiem auditu pierādījumiem par periodu 2010.gada 1.jūlija līdz 2011.gada 

30.jūnijam, Revīzijas iestāde secinājusi, ka Latvijā izveidotā ES fondu vadības un 

kontroles sistēma ir vērtējama 2.kategorijā (sistēma darbojas, taču tajā ir nepieciešami 

atsevišķi uzlabojumi) 

392. 2011.gada ietvaros veiktas septiņas ar DP saistītas RI revīzijas, kā arī auditi un revīzijas, 

kas skar visu ES fondu vadības un kontroles sistēmu vai atsevišķas tās iestādes  

393. Analizējot informāciju par 2011.gadā konstatēto 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.  

394. Savukārt pārbaudes projektu īstenošanas vietās 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  

395. 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 2011.gada 30.decembrī.
47

. Turpmāk Vadošā iestāde Vadības un kontroles 

apskatu iesniegs Revīzijas iestādē vienu reizi gadā par pārskata periodu no 1.jūlija līdz 

30.jūnijam, šādi atvieglojot Revīzijas iestādei darbu pie Gada kontroles ziņojuma 
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 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 

Eiropas Savienības fondu tīmekļa vietnē pēc saites: http://www.esfondi.lv/page.php?id=789.  

http://www.esfondi.lv/page.php?id=789
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sagatavošanas. 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. 

396. 2011.gadā reorganizācijas vadošajā iestādē nav notikušas (par izmaiņām Revīzijas 

iestādes neatkarības stiprināšanai skat. šīs sadaļas turpinājumā un ziņojuma sadaļā 

,,Izaicinājumi darbības programmas ieviešanā, ES fondu sistēmas pilnveidošana un 

vienkāršošana’’), taču 2012.gada sākumā vadošajā iestādē notikusi reorganizācija 

kontroles mehānismu stiprināšanai (arī skat. sīkāk minētajā sadaļā). 

397. Kopējo valsts pārvaldes izmaiņu kontekstā 2011.gadā ir likvidētas un reorganizētas 

šādas ES fondu administrēšanā iesaistītās iestādes: 

1. Notikusi VEC reorganizācija. Latvijas valsts pārvaldes strukturālo izmaiņu rezultātā 

MK 30.08.2011. pieņemts lēmums par VEC, kas ir viena no ES fondu sadarbības 

iestādēm, reorganizāciju un likvidāciju. Rezultātā no 2011.gada 1.novembrī VEC 

veiktās sadarbības iestādes funkcijas pārņēmusi CFLA. Reorganizācijas ietvaros tika 

izveidota darba grupa, kas darbojās saskaņā ar apstiprinātu „Plānu par ES fondu SI 

funkciju pārņemšanu no VEC un nodošanu CFLA”. Darba grupā bija pārstāvis no ES 

fondu vadošās iestādes. Revīzijas iestāde savā auditu plānā 2012.gadam ir iekļāvusi 

nepieciešamību veikt revīziju CFLA, lai gūtu pārliecību, ka VEC funkciju 

pārņemšana ir notikusi korekti. 

2. Stiprināta Revīzijas iestādes neatkarība. 2010. gada rudenī EK audits Latvijai 

sniedza ieteikumu par to, ka, viņuprāt, revīzijas iestāde Latvijā nav pietiekami 

neatkarīga savās darbībās un lēmumos. Līdz brīdim, kad jautājums tiktu atrisināts, 

Latvija pārstāja deklarēt sertificētos izdevumus EK un nesaņēma atmaksas turpat 

190 miljonu eiro apmērā.  

Lai risinātu problēmu, tika būtiski stiprināta revīzijas iestādes neatkarība, ES 

struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likumā nosakot, ka revīzijas iestāde ir 

pakļauta tieši ministram un revīzijas iestādei ir pienākums par revīzijas rezultātiem 

reizi gadā ziņot MK, bet īpaši būtisku pārkāpumu atklāšanas gadījumā, nekavējoties. 

Papildus, lai stiprinātu RI neatkarību ar FM rīkojumu ir noteikts, ka: 

- gadījumos, kad auditētās institūcijas nav piekritušas revīzijas iestādes 

ierosinātajām finanšu korekcijām, Valsts kasei kā sertifikācijas iestādei ir 

uzdevums ieturēt no EK deklarētajiem izdevumiem izdevumus, kurus RI 

atzinusi kā neatbilstošus; 

- ieturētos izdevumus Valsts kase kā sertifikācijas iestāde deklarē EK tikai tad, 

ja, pamatojoties uz aktualizētās iestādes un vadošās iestādes sniegtajiem 

papildus pierādījumiem, EK vai RI ir atzinusi šos izdevumus par 

attiecināmiem. 

3. Noteikts, ka par TP finansējumu atbildīgā iestāde ir vadošā iestāde. Līdz šim 

atbildīgās iestādes vadītāja pienākumus pildīja FM Eiropas Savienības fondu 

uzraudzības departamenta Eiropas Sociālā fonda uzraudzības nodaļas vecākais 

eksperts tehniskās palīdzības uzraudzības jautājumos. Īstenojot vairākas 

reorganizācijas FM departamentos, kas pilda vadošās iestādes funkcijas, kā arī nākot 

klāt jauniem uzdevumiem minētajam vecākajam ekspertam, tika pieņemts lēmums kā 

atbildīgās iestādes vadītāju noteikt FM valsts sekretāra vietnieku ES fondu 

jautājumos. 

http://www.esfondi.lv/
http://www.esfondi.lv/page.php?id=789
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4. 2012.gada 1.martā notikusi vadošās iestādes reorganizācija. 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 atbildīgajām iestādēm un 

sadarbības iestādēm deleģēto funkciju uzraudzību. 

2.7.2. Vadības un kontroles sistēmas izvērtējums 

398. Atbilstoši Regulas Nr.1083/2006 62.panta 1.punkta d) apakšpunktā noteiktajam 

Revīzijas iestāde 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. 

399. Balstoties uz veikto vadības un kontroles sistēmas auditu rezultātiem un sertificēto 

izdevumu izlases revīziju rezultātiem, 2011.gada 23.decembrī atbilstoši regulu prasībām 

Revīzijas iestāde iesniedza EK Gada kontroles ziņojumu un Atzinumu par Latvijā 

izveidotās ES fondu vadības un kontroles sistēmas darbības efektivitāti par periodu no 

01.07.2010. līdz 30.06.2011. un 2010.gadā deklarēto izdevumu likumību un pareizību.  

400. Balstoties uz Revīzijas iestādes auditu un darbību revīziju rezultātiem un iegūtajiem 

auditu pierādījumiem, Revīzijas iestāde secināja, ka Latvijā izveidotā ES fondu vadības 

un kontroles sistēma ir vērtējama 2.kategorijā (sistēma darbojas, taču tajā ir 

nepieciešami atsevišķi uzlabojumi) un atklātais kļūdas līmenis bija 1.76%, kas ir zem 

EK noteiktā būtiskuma sliekšņa (2%), līdz ar to EK tika iesniegts audita Atzinums bez 

iebildēm. 

401. Lai gūtu pārliecību, ka kopš SIA ,,Ernst&YoungBaltic” 2008.gada 15.septembrī 

sniegtās akreditācijas atbilstoši Regulas Nr.1083/2006 un Regulas Nr.1828/2006 58-

60.panta noteiktajām prasībām, ES fondu vadības un kontroles sistēmā nav notikušas 

būtiskas izmaiņas un ES fondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina revīzijas iestādes 

auditos izteikto ieteikumu ieviešanu, Revīzijas iestāde veica ES fondu vadības un 

kontroles sistēmas atbilstības novērtējumu par periodu no 01.01.2011. līdz 30.11.2011. 

Novērtējuma rezultātā ir iegūta pietiekama pārliecība, ka augstāk minētajā periodā 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. 

402. 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. Pārbaudes projektu īstenošanas vietās 

403. Plašs pārbaužu projektu īstenošanas vietās sistēmas apraksts tika sniegts gadskārtējā 

ziņojuma par 2008.gadu
48

, kā arī informācija par būtiskajām izmaiņām, kas veiktas 

2010 gada 16.februārī no jauna izdoto MK noteikumi Nr. 140  ,,Kārtība, kādā vadošā 

iestāde, sertifikācijas iestāde, sadarbības iestāde vai atbildīgā iestāde veic pārbaudi 

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansētā projekta īstenošanas 

                                                 
48

 Ziņojums ir pieejams SFC2007 un ES fondu tīmekļa vietnē http://www.esfondi.lv/page.php?id=913  

http://www.esfondi.lv/page.php?id=854
http://www.esfondi.lv/page.php?id=913
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vietā’’ piemērošanas metodikā, tika iekļauta gadskārtējā ziņojuma par 2009.gadu 

2.7.3.sadaļā ,,Pārbaudes projektu īstenošanas vietās’’
49

 metodikā. 

404. Tā kā pārbaudes projektu īstenošanas vietās 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. 

405. 2011.gadā aktualizēta vadošās iestādes metodika par pārbaudēm projektu īstenošanas 

vietās
50

, kurā iekļauta informācija par papildus pārbaudāmajiem nosacījumiem attiecībā 

uz projektiem, kuros ir komercdarbības atbalsts un kuru ietvaros tiek īstenoti finanšu 

instrumenti. Papildus vadlīnijas papildinātas ar detalizētiem nosacījumiem attiecībā uz 

dubultās finansēšanas riska un iespējamas krāpšanas riska novērtējumu projektos, kā arī 

nosacījumiem, kas jāpārbauda novērtējot ārējās vides faktoru ietekmi uz projekta 

īstenošanu. Vadlīnijas papildinātas ar mehānismu, kādā vadošā iestāde atlasa projektus 

virspārbaudēm un pēcpārbaudēm. 2011.gada decembrī tika sastādīts vadošās iestādes 

2012.gada pārbaužu projektu īstenošanas vietās un virspārbaužu plāns, kas 2012.gadā 

tiek īstenots. 

406. Papildus jāatzīmē, ka vadošā iestāde noslēdza līgumu ar SIA ,,Ernst & Young Baltic’’, 

kura ietvaros 2011.gadā tika veiktas 17 pārbaudes projektu īstenošanas vietās, 7 

virspārbaudes un 7 pēcpārbaudes. Ziņojumu saskaņošanu ar sadarbības iestādēm un 

atbildīgajām iestādēm plānots pabeigt 2012.gada I ceturksnī notiek darbs pie ziņojumu 

saskaņošanas un izteikto ieteikumu ieviešanas. No ziņojumiem vadošai iestādei ir bijis 

iespējams konstatēt nepieciešamību vairākās iestādēs aktualizēt to iekšējās procedūras 

par pārbaužu veikšanu projektu īstenošanas vietās.  

407. Lai arī turpmāk vadošā iestāde varētu sekot līdzi, vai iestāžu procedūras atbilst vadošās 

iestādes un EK metodikām un vadlīnijām, 2012.gada sākumā FM iekšējā tīmekļa vietnē 

iestādes augšupielādē savas iekšējās procedūras, tādejādi nodrošinot, ka vadošajai 

iestādei ir pieejama aktuāla informācija par atbildīgo iestāžu un sadarbības iestāžu 

iekšējām procedūrām, vienkāršojot un atvieglojot informācijas apriti šajā jomā, turklāt 

turpmāk visiem atbildīgo iestāžu un sadarbības iestāžu darbiniekiem, kuriem ir pieeja 

VIS (kā arī 15 darbinieki, kuriem ir nav pieejas VIS, bet ir piešķirtas tiesības piekļuvei 

šim resursam), ir iespēja piekļūt minētajam iekšējo procedūru apkopojumam. 

2011.gadā veiktās pārbaudes projektu īstenošanas vietās 

408. DP ietvaros 2011.gadā veiktas 346 pārbaudes
51

 265 projektu īstenošanas vietās  jeb 20% 

projektos no kopējā DP projektu skaita. Pārbaudīto projektu izmaksu ES fondu daļa ir 

30,1 milj. eiro, savukārt kopējā pārbaudēs atklāto pārkāpumu finansiāla ietekme ir 4,1 

milj eiro jeb 2% no kopējas pārbaudīto projektu izmaksu ES fondu daļas. Pārbaudes 

veiktas izveidojot projektu izlasi ņemto vērā projektu risku novērtējumu. 

409. Pēc veikto pārbaužu  projektu īstenošanas vietās rezultātiem var secināt, ka arī 

2011.gadā saglabājusies līdzīga tendence kā iepriekšējos gados, proti, lielākā daļa jeb 

57% pārbaudēs rezultāts ir pozitīvs, 24% ar iebildumiem, bet 19% negatīvs. 

                                                 
49

 Ziņojums ir pieejams SFC2007 un ES fondu tīmekļa vietnē http://www.esfondi.lv/page.php?id=913  
50

 FM 2011.gada 30.decembra metodika Nr. 12.2. ,,Eiropas Savienības fondu vadošās iestādes metodika 

pārbaužu veikšanai Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansētā projekta īstenošanas vietā 

2007.-2013.gada plānošanas periodā http://www.esfondi.lv/page.php?id=1099  
51

 Iekļauta informācija par visās Tehniskās palīdzības aktivitātēs (arī 1 un 2DP) veiktajām pārbaudēm projektu 

īstenošanas vietās, jo ministriju īstenotajos Tehniskās palīdzības projektos nav iespējams pilnīgi precīzi nodalīt 

katras no Tehniskās palīdzības aktivitāšu īpatsvaru. 

http://www.esfondi.lv/page.php?id=913
http://www.esfondi.lv/page.php?id=1099
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Ilustrācija 22 DP ietvaros 2011.gadā veikto pārbaužu projektu īstenošanas vietās rezultāti  

 

 

 

 

 

 

410. Pēc pārkāpumu veida neatbilstības pamatā konstatētas dažādu līguma nosacījumu 

pārkāpumu rezultātā (ES fondu aktivitātes ieviešanas normu neievērošana, 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. pārkāpumi), kā arī par pārkāpumiem 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’’). 

411. Vadošā iestāde 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 kārtībai
52

 un MK not. Nr.419
53

 (par vadošās 

iestādes veiktajām VIS datu kvalitātes pārbaudēm sīkāk skat. sadaļā ,,ES fondu vadības 

un informācijas sistēma’’). 

 

2.7.4. Maksājumu pieprasījumu pārbaudes 

412. 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. 

413. 2011. gadā veiktajās pārbaudēs DP ietvaros  pārbaudīti 600  projektos
54

 iesniegtie 1023 

maksājumu pieprasījumi par kopējo summu 116,0 milj. eiro
55

. No minētajiem 

maksājumu pieprasījumiem neatbilstības konstatētas 166 gadījumos 215,6 tūkst. eiro 

apmērā jeb 0,2%. 

 

 

                                                 
52

 Vadošās iestādes 2011.gada 7.oktobra 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’’ 
53

 Ministru kabineta 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’’ 
54

 Iekļauta informācija par visās Tehniskās palīdzības aktivitātēs (arī 1 un 3 DP) veiktajām maksājumu 

pieprasījumu pārbaudēm, jo finansējuma saņēmēji īsteno projektus vairāku  Tehniskās palīdzības aktivitāšu 

ietvaros. 
55

  DP aktivitāšu ietvaros 2011.gadā iesniegto maksājumu pieprasījumu ES fondu daļa 
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Ilustrācija 23 2011.gadā veiktajās maksājumu pieprasījumu pārbaudēs konstatēto neatbilstību īpatsvars, 

milj.eiro 

 

 

 

 

 

 

414. Salīdzinot ar informāciju par 2010.gadu secināms, ka proporcija palikusi līdzīga, 

neskatoties uz to, ka ievērojami pieaudzis iesniegto maksājumu apjoms. 

415. Izvērtējot informāciju par maksājumu pieprasījumu pārbaudēs konstatētajiem 

pārkāpumiem ar finansiālo ietekmi, var secināt, ka visbiežāk konstatētais pārkāpums ir 

2011.gadā saistīts ar publiskā iepirkuma pārkāpumiem. 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’’). 

416. Jāatzīmē, ka lielākā daļa atklāto trūkumu ar finansiālo ietekmi tiek konstatēti veicot 

maksājumu pieprasījumu pārbaudi pirms atmaksas veikšanas vai tiek ieturēti no nākamā 

maksājuma, tādejādi novēršot nepieciešamību uzsākt procedūru par neatbilstoši veikto 

izmaksu atgūšanu. 

2.7.5. Iepirkumu pārbaudes 

417. Ņemot vērā lielo saņemto sūdzību skaitu ES fondu projektu ietvaros veiktajos 

iepirkumos, kā arī iepirkumu likumdošanas pārkāpumu īpatsvaru konstatētajos 

trūkumos, veicot dažāda veida pārbaudes, jau 2010.gada decembrī veikti grozījumi MK 

noteikumos
56

 par ES fondu tehniskās palīdzības ieviešanu, kas paredz IUB 

cilvēkresursu kapacitāti paplašinot IUB iepirkuma pirmspārbaužu apjomu, nodrošināt 

plašāku un mērķtiecīgāku ES fondu projektu īstenotāju konsultēšanu par jautājumiem, 

kas saistīti ar iepirkumu. Minēto pasākumu rezultātā 2011.gadā ir izdevies ievērojami 

palielināt veikto pārbaužu apjomu. Informācija par biežāk sastopamajām kļūdām ES 

fondu projektu iepirkumos un normatīvo aktu skaidrojumi IUB mājas lapā tiek regulāri 

aktualizēti.  

418. Saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību IUB 2011.gadā turpināja veikt ES fondu 

projektu iepirkuma dokumentācijas un iepirkuma procedūras norises izlases veida 

pārbaudes. Kā būtiskākās problēmas darba organizācijā var minēt šādas: 

 no finansējuma saņēmējiem netika saņemta pilnīga informācija par aktualizētajiem 

iepirkumiem (netiek aktualizēti iepirkuma plāni); 

                                                 
56

 Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumi Nr. 918 ,,Noteikumi par darbības programmas 

“Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.6.1.1.aktivitāti “Programmas vadības un atbalsta funkciju 

nodrošināšana”, darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.4.1.1.aktivitāti 

“Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana”, darbības programmas “Infrastruktūra un 

pakalpojumi” papildinājuma 3.7.1.1.aktivitāti “Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana” un 

3.8.1.1.aktivitāti “Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana”’’ 

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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 aktualizētie plāni nereti vairāk sniedza informāciju par jau veiktajiem iepirkumiem, 

nevis plānotajiem iepirkumiem. 

419. Savukārt būtiskākās konstatētās neatbilstības iesniegtajos iepirkuma plānos bija saistītas 

ar nepareizi noteiktu iepirkuma līguma veidu (piegādes, pakalpojumu vai būvdarbu 

līgums). 

420. Iepirkuma dokumentācijā un procedūras norisē tika konstatētas šādas būtiskākās 

konstatētās neatbilstības: 

 neatbilstošu vai pārāk augstu kvalifikācijas prasību izvirzīšana; 

 neatbilstoša Publisko iepirkumu likuma regulējumam (piem., termiņu neievērošana; 

nepamatota dažādu sertifikātu pieprasīšana); 

 nesamērīgas ar līguma priekšmetu saistītas prasības (piem., pārāk liels pieredzes 

pārbaudei pieprasīto objektu daudzums; prasība uzrādīt pārāk specifiskus objektus); 

 attiecīgi neatbilstoša piedāvājumu vērtēšana (bieži vērtēšanas laikā pasūtītājs 

atkāpjas no izvirzītajām prasībām un atzīst par uzvarētāju konkursa nolikumam 

neatbilstošu piedāvājumu). 

421. Līdzīgi kā iepriekšējā gadā, arī 2011.gadā veiktajās iepirkuma pārbaudēs, gandrīz katrs 

otrais atzinums tika sniegts ar iebildumiem, taču vairumā gadījumu atkārtoto pārbaužu 

rezultātā tika secināts, ka konstatētie trūkumi ir novērsti.  

422. Zemāk ilustrācijā informācija par 2011.gadā veiktajām iepirkuma pirmspārbaudēm 

dalījumā pa fondiem un atzinumu veidiem (pozitīvie atzinumi norādīti ieskaitot veiktās 

pēcpārbaudes). 2011.gada ietvaros DP aktivitātēs veiktas 13 pārbaudes. 

Ilustrācija 24 DP ietvaros 2011.gadā IUB veiktajās iepirkumu pārbaudēs sniegtie atzinumi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

423. 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. Vienlaikus tādējādi 

tiek veicināta arī pasūtītāju izglītošana (īpaši attiecībā uz „mazajiem” pasūtītājiem), kā, 

piemēram, valsts un pašvaldību izglītības iestādes reģionos. 
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424. Jāatzīmē, ka situāciju ar problēmām iepirkumos uzlabo arī straujais Elektroniskās 

iepirkumu sistēmas (EIS) lietotāju skaits. Pēc EIS uzturētāju aplēsēm EIS apgrozījums 

2011. gadā sasniedzis 19.0 milj. EUR, savukārt nodrošinātais ietaupījums bija 4.9 milj. 

EUR. Ņemot vērā, ka salīdzinoši lielu daļu no veiktajiem iepirkumiem veidoja arī 

iepirkumi ES fondu projektu ietvaros, tas rada pozitīvu tendenci gan lietderīga 

finansējuma izlietojumā, gan samazina iespējamo problēmu, kas saistītas ar iepirkumu 

normatīvo aktu pārkāpumu risku (iespēja saņemt sūdzību, neatbilstoša pretendentu 

vērtēšana u.c.). 

425. 2011.gadā kopā saņemtas 250 sūdzības par veiktajiem iepirkumiem ES fondu projektos, 

kas ir par 59,6% vairāk nekā 2010.gadā, kas daļēji skaidrojams ar īstenošanas stadijā 

esošo projektu īpatsvara ievērojamo palielinājumu.  

426. 130 jeb 52,0% sūdzību bijušas pamatotas, kas norāda, ka saglabājusies iepriekšējā gada 

tendence, kad katra otrā saņemtā sūdzība izrādījusies pamatota. 

Tabula 7 2011.gadā saņemtās sūdzības un to izskatīšanas rezultāti 

Sūdzības izskatīšanas rezultāts 

Pozitīvs (sūdzība 

pamatota) 

Negatīvs (sūdzībai nav 

pamata) 

Sūdzības izskatīšana 

pārtraukta 
Sūdzības rezultāts 

2011. 

gadā 

% pieaugums 

salīdzinājumā 

ar 2010.gadu 

2011. 

gadā 

% pieaugums 

salīdzinājumā 

ar 2010.gadu 

2011. 

gadā 

% pieaugums 

salīdzinājumā 

ar 2010.gadu  

 

 

99 62  

 

pēc sūdzības izskatīšanas 

atļauts slēgt iepirkuma 

līgumu 

128 62  

 

 

 

pēc sūdzības izskatīšanas ir 

aizliegts slēgt iepirkuma 

līgumu 

 

 

8 33  

 

pēc sūdzības izskatīšanas 

atstāts spēkā iepirkumu 

komisijas lēmums par 

procedūras pārtraukšanu 

2 100  

 

 

 

pēc sūdzības izskatīšanas 

atcelts iepirkuma komisijas 

lēmums par procedūras 

pārtraukšanu 

    13 550 izbeigta iesnieguma 

lietvedība 

190  107  13  Kopā 

427. Atsaucoties uz 2010.gada ziņojumā iekļauto informāciju par IUB kapacitātes 

stiprināšanu, secināms, ka papildus izveidotās štata vietas ir radījušas iespēju ievērojami 

palielināt iepirkumu pārbaužu skaitu, jo vērtējot kopumā visu DP ietvaros IUB veikto 

pārbaužu skaits gada laikā ir dubultojies. 2011.gadā tika nodrošināta normatīvo aktu 

grozīšana ar mērķi palielināt ES fondu iepirkumu pārbaužu intensitāti. No 02.01.2012. 

arī atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes ir uzsākušas iepirkuma pārbaužu veikšanu 
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ES fondu projektos. Savlaicīga kļūdu atklāšana iepirkumu procedūrās mazinās negatīvo 

ietekmi uz valsts budžetu, kā arī mazinās iesniegto sūdzību skaitu. 

2.7.6. Sertificēto izdevumu revīzija 

428. DP ietvaros 2011.gadā Revīzijas iestāde (RI) veica divas sertificēto izdevumu regulārās 

revīzijas no kurām viena revīzija ir noslēgta un otras revīzijas ietvaros noris revīzijas 

ziņojuma saskaņošanas process. Noslēgtās revīzijas rezultātā tika pārbaudīti izdevumi 

59,24% apmērā no kopējiem 2010.gada II pusgadā deklarētajiem izdevumiem. Attiecīgi 

informācija (tabulā Nr.8) tiek sniegta par 2010.gada II pusgadā sertificēto izdevumu 

regulāro revīziju. 

429. Atbilstoši Komisijas Regulas (EK) Nr.1828/2006  16.panta 2.punkta prasībām revīzijas 

ietvaros tika gūta pietiekama pārliecība, ka 2.DP ietvaros laika posmā no 01.07.2010. 

līdz 31.12.2010. sertificētie izdevumi kopumā ir attiecināmi finansēšanai no ERAF 

saskaņā ar ES un LR normatīvajiem aktiem. Konstatētās kļūdas sertificēto izdevumu 

periodā no 01.07.2010.-31.12.2010. nepārsniedz būtiskuma līmeni. 

Tabula Nr.8 DP ietvaros veikto sertificēto izdevumu regulārās revīzijas rezultāti 2011.gadā 

* summas eiro norādītas informatīvajiem nolūkiem, piemērojot Latvijas bankas noteikto fiksēto eiro 

konvertācijas kursu: 1 eiro =0,702804 LVL 

430. Veicot sertificēto izdevumu regulāro revīziju 2010.gada II pusgadā, lai izvairītos no 

iespējamā interešu konflikta, no revīzijas apjoma tika izslēgts LR FM projekta 

Nr.VSID/TP/CFLA/08/10/013
58

 izdevumi, jo Eiropas Savienības fondu revīzijas 

departamenta darbinieki (Revīzijas iestāde) bija labuma guvēji minētā projekta ietvaros. 

Revīzijai tika izveidota atsevišķa auditoru komanda, kuras sastāvā tika apstiprināti 

darbinieki, kas iepriekšminētajā laika periodā nav tikuši finansēti no projekta 

Nr.VSID/TP/CFLA/08/10/013 līdzekļiem, un 2011.gadā tika veikta papildu revīzija 

431. Atbilstoši Komisijas Regulas (EK) Nr.1828/2006 16.panta 2.punkta prasībām revīzijas 

ietvaros tika gūta pietiekama pārliecība, ka 1. 2. un 3. DP ietvaros laika posmā no 

01.01.2010. līdz 30.06.2010. projekta Nr.VSID/TP/CFLA/08/10/13 sertificētie 

izdevumi kopumā ir attiecināmi finansēšanai no ESF, ERAF un KF saskaņā ar ES un 

LR normatīvajiem aktiem. Konstatētās kļūdas sertificēto izdevumu periodā no 

01.01.2010.-30.06.2010. nepārsniedz būtiskuma līmeni. 
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 Pārbaudītie izdevumi eiro pēc Latvijas centrālās bankas fiksētā kursa (0,702804) 
58

„Tehniskā palīdzība Eiropas Savienības fondu vadošajai, atbildīgajai, sertifikācijas, revīzijas un maksājumu 

iestādei Latvijā” 

Sertificēto 

izdevumu 

revīzijas 

veikšanas 

periods 

Fonds 

01.07.2010.-31.12.2010. 

deklarācijā iekļautie 

sertificētie izdevumi57 

Pārbaudītie 

sertificētie 

izdevumi* 

% no 

sertificētajiem 

izdevumiem 

Neatbilstoši veiktie 

izdevumi* 

01.02.2011.-

30.06.2011. 
ERAF 

27 536 802,09 LVL 

39 181 339,44 EUR 

16 313 181,88 LVL 

23 211 566,63 EUR 
59,24 

1 050 411,16 LVL 

1 494 600,43EUR 
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Tabula 9 Darbības programmu ietvaros veikto sertificēto izdevumu papildu revīzijas rezultāti 2011.gadā 

attiecība uz projektu Nr.VSID/TP/CFLA/08/10/013 

432. 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 

noteiktajam
59

. 

2.7.7. Sertifikācijas iestādes veiktās pārbaudes pirms izdevumu deklarāciju 

apstiprināšanas  

433. Papildus iepriekš sniegtajai informācijai par vadības pārbaudēm un sertificēto izdevumu 

revīziju, šajā ziņojumā aplūkotas arī Valsts kases kā sertifikācijas iestādes (SeI) veiktās 

pārbaudes pirms izdevumu deklarāciju apstiprināšanas. 

434. SeI pamatfunkcija, saskaņā ar Regulas Nr.1083/2006 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.  

435. Lai gūtu pārliecību par EK iesniegtajās izdevumu deklarācijās iekļauto izdevumu 

attiecināmību, SeI, atbilstoši Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 

                                                 
59

 Gada kontroles ziņojums ir pieejams ES fondu tīmekļa vietnē http://www.esfondi.lv/page.php?id=854.  

Sertificēto 

izdevumu 

revīzijas 

veikšanas 

periods 

Fonds Programma 

01.01.2010-

30.06.2010. 

deklarācijā iekļautie 

sertificētie izdevumi 

Sertificētie izdevumi, 

par kuriem veikta 

revīzija Neatbilstoši 

veiktie 

izdevumi 

 

(%) 

27.06.2011.-

20.07.2011. 

ESF 

1.darbības 

programma 

"Cilvēkresursi un 

nodarbinātība" 

54 953 831,08 LVL 

78 192 257,13 EUR 

208 202,04 

LVL 

296 244,81 

EUR 

0,13 
106,40 LVL 

151,39 EUR 
ERAF 

2.darbības 

programma 

„Uzņēmējdarbība un 

inovācijas” 

11 595 569,02 LVL 

16 499 008,29 EUR 

ERAF, 

KF 

3.darbības 

programma 

„Infrastruktūra un 

pakalpojumi” 

100 561 980,26 LVL 

143 086 806,93 EUR 

KOPĀ 167 111 380,36 LVL 

237 778 072,35 EUR 

208 202,04 

LVL 

296 244,80 

EUR 

0,13 106,40 

LVL 

151,39 EUR 

http://www.esfondi.lv/page.php?id=854
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vadības likumā un MK 09.11.2010. noteikumos Nr.1041
60

 noteiktajam, veica izdevumu 

deklarācijās iekļauto maksājuma pieprasījumu pamatojošās dokumentācijas izlases 

veida pārbaudi atbildīgajās iestādēs un sadarbības iestādēs. SeI, lai veiktu izdevumu 

deklarācijā iekļauto maksājumu pieprasījumu izvēli pārbaudei, arī 2011.gadā piemēro 

šādu kārtību: 

1) Gada sākumā tika veikta atbildīgo iestāžu un sadarbības iestāžu  novērtējums, 

piemērojot vairākus kritērijus (iestāžu izstrādāto procedūru izvērtējums, iestādes 

pieredze darbā ar fondu administrēšanu, pārbaužu un auditu ziņojumos norādītie 

trūkumi, sertifikācijas iestādes veikto maksājumu pieprasījumu pamatojošās 

dokumentācijas pārbaudes rezultāti u.c.).  Pamatojoties uz iestāžu novērtējumu, 

katrai iestādei tika definēts pārliecības līmenis un noteikts pārbaudāmo izdevumu 

apmērs, balstoties uz attiecīgās iestādes administrējamo izdevumu apmēru, un SeI 

veicamo pārbaužu biežums; 

2) SeI maksājumu pieprasījumu izvēlē ir noteikusi vairākus kritērijus, paredzot, ka ir 

jāveic katras iestādes administrējamās aktivitātes ietvaros veikto izdevumu pārbaude, 

nosakot, ka pārbaudei ir jāizvēlas lielākais maksājumu pieprasījums (ja iepriekš 

maksājuma pieprasījums šī līguma ietvaros jau ir ticis pārbaudīts, tad jāizvēlas 

maksājuma pieprasījums ar nākamo lielāko izdevumu summu), kā arī jānodrošina 

dažādu izdevumu kategoriju (darba algas, piegāžu/pakalpojumu līgumu ietvaros 

veiktie  izdevumi u.c.) pārbaude; 

3) Papildus SeI sertifikācijas procesa nodrošināšanai katru mēnesi veica pārbaužu 

projektu īstenošanās vietā konstatēto trūkumu analīzi, kā arī no  revīzijas iestādes 

saņemtajos ziņojumos (gan par darbību auditu, gan izveidotās vadības un kontroles 

sistēmas pārbaudēm) norādīto trūkumu analīzi, izvērtēja iepriekš minētajos 

ziņojumos identificēto trūkumu ietekmi uz sertifikācijas procesu un izdevumu 

attiecināmību, kā arī sekoja līdzi ziņojumos izteikto trūkumu novēršanai. Reizi 

ceturksnī analizē VIS esošo informāciju par citu ES fondu vadībā iesaistīto iestāžu 

sistēmu auditu ziņojumos norādītiem trūkumiem, kā arī analizēja VIS pieejamo 

informāciju; 

4) Situācijās, kad SeI ir saņēmusi informāciju no vadošās iestādes, vai citām ES fondu 

vadībā iesaistītām institūcijām vai publiskā telpā ir izskanējusi informācija (prese, 

TV u.c.)  par dažāda veida pārkāpumiem projektos, tika lūgti skaidrojumi no vadošās 

iestādes/ sadarbības iestādes/ atbildīgās iestādes, analizēta pieejamā informācija un 

pieņemts lēmums par attiecīgo izdevumu neiekļaušanu EK iesniedzamajā izdevumu 

deklarācijā. Gadījumos, kad tika saņemts revīzijas iestādes ziņojums un iestādes, 

kurās konstatēti trūkumi (neatbilstoši veikti izdevumi) tos nenovērsa revīzijas 

iestādes noteiktajā termiņā un kārtībā, Valsts kase neatbilstoši veiktos izdevumus 

ieturēja no EK  iesniedzamās izdevumu deklarācijas; 

5) Reizi mēnesī tika izskatīta un izanalizēta informācija par iepriekšējā mēnesī 

konstatētajām neatbilstībām, to ietekmi uz izdevumu deklarācijā iekļauto izdevumu 

attiecināmību, kā arī tika sekots līdzi turpmāk veicamajām darbībām neatbilstību 

novēršanā līdz brīdim, kad neatbilstība tika slēgta (analizēta informācija par 

pieņemtajiem lēmumiem par neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu, sekots līdzi 

neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanas procesam u.c.). Gadījumos, kad sertifikācijas 

iestādes rīcībā esošā informācija nebija pietiekama trūkumu, to novēršanas procesa 

                                                 
60

 MK 2010.gada 9.novembra noteikumi 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”   
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vai neatbilstību izanalizēšanai, tika pieprasīta papildu informācija no atbildīgajām 

iestādēm un sadarbības iestādēm. 

436. Kā piemēru var minēt, 2011.gadā Valsts kase DP ietvaros izlases veidā pārbaudīja 35 

maksājuma pieprasījumu pamatojošo dokumentāciju par summu 1,3 milj EUR. 

Maksājumu pieprasījumu dokumentācijas pārbaudes laikā būtiski pārkāpumi netika 

konstatēti.  

437. 2011.gadā Valsts kase DP ietvaros vairākos gadījumos ieturēja no EK iesniedzamām 

izdevumu deklarācijām (nedeklarēja) veiktos izdevumus: 

1) analizējot informāciju par veiktajām pārbaudēm projekta īstenošanas vietā tika 

identificēts krāpšanās gadījums, jo pārbaudē tika konstatēts, ka finansējuma saņēmēja 

iekārta, ko tas uzrādīja kā iegādātu projekta ietvaros, jau bija finansējuma saņēmēja 

īpašumā un bija iegādāta 2004.-2006. gada plānošanas perioda ietvaros apstiprinātā 

projektā. Ņemot vērā pārkāpuma būtiskumu, projekta izmaksas 310 237,07 EUR 

apmērā tika ieturētas no izdevumu deklarācijas (daļa no projekta izdevumiem tika 

deklarēti iepriekš); 

2) atbilstoši no vadošās iestādes saņemtajai informācijai par identificētajām  problēmām 

(iespējams interešu konflikts) 2.1.2.1.1.apakšaktivitātes „Kompetences centri” ietvaros 

uz laiku līdz aktuālās informācijas no vadošās iestādes saņemšanai tika pārtraukta 

izdevumu deklarēšana attiecīgās apakšaktivitātes ietvaros par darbībām, kurās varētu 

tikt identificēts interešu konflikts. 

438. 2011.gada beigās Valsts kase vērsa vadošās iestādes uzmanību uz papildus darbībām, 

kas būtu jāveic EM, lai varētu deklarēt tās administrēšanā esošo aktivitāšu izdevumus, 

kā rezultātā 2012.gadā tika apturēta DP izdevumu deklarēšana 

Tabula 10 Sertifikācijas iestādes 2011.gadā DP ietvaros veikto pārbaužu apjoms un rezultāti 

Pārbaudīto 

maksājumu 

pieprasījumu 

skaits
61

 

Pārbaudīto 

maksājumu 

pieprasījumu summa, 

LVL 

Pārbaudīto 

maksājumu 

pieprasījumu 

summa, EUR
62

 

% Pārbaudītie 

maksājumi pret 

sertificētajiem 

izdevumiem 

Pārbaudes 

rezultāts 

ERAF 35 905 577 1 288 520 0,5% pozitīvs 

439. Kopumā SeI, veicot pārbaudes 2011.gadā, pārliecinājusies, ka kopumā izdevumi ir 

apstiprināmi deklarēšanai EK, taču 2012.gadā SeI plāno ieviest virkni uzlabojumu savas 

darbības uzlabošanai, piemēram: 

- atbilstoši katrai iestādei noteiktajam paļāvības līmenim sertifikācijas iestāde veiks 

maksājumu pieprasījumu izlases pārbaudes (papildus iepriekš veiktajām finanšu 

pārbaudēm, veicot arī  publiskā iepirkuma pārbaudi un dubultā finansējuma pārbaudi); 

- SeI, saņemot vadošās iestādes pamatojumu apliecinājumam , izvērtēs vadošās iestādes 

veiktās darbības un izlases kārtā pārliecināsies, vai tās ir faktiski veiktas (MK noteikumu 

saskaņošanas procesā vadošā iestāde nodrošina, ka tajos tiek noteikti UK apstiprinātie 

projektu atlases kritēriji, vadošā iestāde pārliecinās par pareizo kritēriju piemērošanu, 

piedaloties projektu atlases komisijās un tt.), tās ir dokumentētas un to secinājumi ir 

ņemti vērā, sagatavojot apliecinājumu. 
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 t.sk. tehniskās palīdzības projektu maksājuma pieprasījumi, kas aptver vairākus fondus un kuros iekļauti 

izdevumi par 3DP attiecīgo fondu 
62

 summas eiro norādītas informatīvajiem nolūkiem, piemērojot Latvijas bankas noteikto fiksēto eiro 

konvertācijas kursu: 1 eiro =0,702804 LVL 
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2.7.8. ES fondu vadības un kontroles sistēmas auditi 

440. Revīzijas iestāde veic vadības un kontroles sistēmas auditus visās ES fondu vadībā 

iesaistītajās institūcijās, kā arī pie finansējuma saņēmēja, lai gūtu pārliecību par 

izveidoto vadības un kontroles sistēmu darbības efektivitāti atbilstoši EK un LR 

normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.  

441. 2011.gadā tika veiktas 17 revīzijas, no kurām 11 saistītas ar DP. Galvenie konstatējumi 

saistīti ar nepieciešamību vadošajai iestādei pilnveidot Regulā Nr.1083/2006
63

  60.pantā 

noteikto deleģēto funkciju izpildes uzraudzību. Sīkāka informācija par revīzijām, kas 

attiecas uz DP un vadošās iestādes veiktā un plānotā rīcība trūkumu novēršanai un 

ieteikumu ieviešanai ir zemāk esošajā tabulā. Ņemot vērā revīziju konstatējumu 

svarīgumu un ietekmi uz maksājumu deklarēšanu un saņemšanu no EK, tabulā minēta 

arī tāda vadošās iestādes rīcība, kas veikta jau 2012.gada sākumā. 

Tabula 11 Revīzijas iestādes veiktie ES fondu vadības un kontroles sistēmas auditi 

Nr. 

p.k. 

Audita nosaukums Audita mērķis Galvenie/ provizoriskie 

secinājumi/ ieteikumi 

Vadošās iestādes plānotā rīcība 

sistēmas pilnveidošanai 

1. 2007.-2013.gada 

plānošanas perioda 

izveidotās vadības un 

kontroles sistēmas darbības 

efektivitāte FM kā 

vadošajā iestādē un 

atbildīgajā iestādē 

Veikts 2011.gada II 

pusgadā par periodu no 

15.09.2008 – 30.06.2011. 

Iegūt pietiekamu 

pārliecību, ka 

vadošajā iestādē 

izveidotā vadības 

un kontroles 

sistēma darbojas 

efektīvi un atbilst 

ES un LR 

normatīvajiem 

aktiem. 

Nepieciešams pilnveidot 

Regulā Nr.1083/2006
64

 

60.pantā noteikto 

deleģēto funkciju izpildes 

uzraudzību no ES fondu 

vadošās iestādes puses. 

24.10.2011. ir apstiprināts vadošās 

iestādes vadības un kontroles 

sistēmas audita ziņojums. Izteikti 

19 ieteikumi vadošajai iestādei, no 

kuriem viens ir ieviests audita 

laikā. Vadošā iestāde ir 

identificējusi un saskaņojusi ar 

Revīzijas iestādi plānoto rīcību 

trūkumu novēršanai un strādā pie 

audita ieteikumu ieviešanas.  

2012.gada janvārī vadošā iestāde ir 

informējusi revīzijas iestādi par 

ieteikumu ieviešanu, kuriem 

termiņš ir līdz 2011.gada beigām. 

Kopumā visi ieteikumi ir uzskatāmi 

par ieviestiem.  

Nozīmīgākie pasākumi vadības un 

kontroles sistēmas pilnveidošanai 

saistībā ar vadības pārbaužu 

stiprināšanu: 

-Iekšējā audita iekļaušana ES fondu 

vadības un kontroles sistēmā; 

-Plānots uzlabot vadošās iestādes 

pārbaužu projektu īstenošanas 

vietās veikšanas procesu, kā arī 

stiprinot vadošās iestādes 

uzraudzību pār šo procesu; 

-Vadošās iestādes reorganizācija; 

-Atbilstoši precizētajam risku 

novērtējumam vadošā iestāde ir 

sagatavojusi pārbaužu plānu gan 

iestādēs, gan aktivitātēs; 

-Izstrādāts un apstiprināts vadošās 

iestādes pārbaužu plāns projektu 

                                                 
63

 PADOMES REGULA (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 
64

 PADOMES REGULA (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 
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Nr. 

p.k. 

Audita nosaukums Audita mērķis Galvenie/ provizoriskie 

secinājumi/ ieteikumi 

Vadošās iestādes plānotā rīcība 

sistēmas pilnveidošanai 

īstenošanas vietās; 

-Izstrādāta vadošās iestādes iekšējā 

kārtība Nr.6.13
65

 par to, kā vadošā 

iestāde uzrauga deleģēto funkciju 

izpildi ES fondu iestādēs, paredzot 

pārbaudes lapas pārbaudēm uz 

vietas, kuras iekļauj jautājumus par 

visu deleģēto funkciju atbilstošu 

izpildi. Pārbaudes un auditi biežāk 

tiks veikti iestādēs ar augstāku riska 

līmeni, tāpat, ja kļūdas līmenis būs 

nulle, iestāde tiks novērtēta kā ļoti 

augsta riska. 

2. ES fondu vadības un 

kontroles sistēmas audits 

Valsts kasē kā 

maksājumu iestādē un 

sertifikācijas iestādē 

Veikts 2011.gada II 

pusgadā par periodu no 

15.09.2008 – 30.06.2011. 

Gūt pietiekamu 

pārliecību, ka 

Valsts kasē 

izveidotā vadības 

un kontroles 

sistēma darbojas 

efektīvi un atbilst 

ES un LR 

normatīvajiem 

aktiem. 

Ir iegūta pietiekama 

pārliecība, ka Valsts 

kasē kā maksājumu un 

sertifikācijas iestādē 

izveidotā vadības un 

kontroles sistēma 

darbojas efektīvi un 

atbilst ES un LR 

normatīvajiem aktiem, 

tomēr ir nepieciešami 

atsevišķi uzlabojumi. 

Secināts, ka 

Sertifikācijas iestāde 

veic ļoti detalizētu 

maksājumus 

pamatojošo 

dokumentācijas 

pārbaudi, tomēr netiek  

nodrošinātas 

pilnvērtīgas iepirkuma 

procedūras kontroles, 

kā arī izlasē tiek 

izvēlēti pārāk maz 

pārbaudāmie projekti.  

Izteikti divi ieteikumi. 

Vadošā iestāde aktualizējusi iekšējo 

procedūru Nr. 4.1.
66

, precizējot 

informāciju, kas tiks iesniegta 

sertifikācijas iestādei, lai 

nodrošinātu izdevumu 

attiecināmību.  

Vadošā iestāde reizi pusgadā 

gatavos ziņojumu par veiktajām 

pārbaudēm un to rezultātiem, 

audita ieteikumu ieviešanas statusu, 

statistikas datiem u.c. saistošu 

informāciju un iestādēm 

veicamajiem uzdevumiem. 

Ziņojums tiks iesniegts arī 

Sertifikācijas iestādē.   

 

3. ES fondu vadības un 

kontroles sistēmas audits 

IUB 

Veikts 2011.gada II 

pusgadā par periodu no 

19.12.2008.– 30.06.2011. 

Iegūt pietiekamu 

pārliecību, ka 

IUB izveidotā 

vadības un 

kontroles sistēma 

attiecībā uz 

Audita rezultātā ir 

novērtēta IUB 

izveidotā vadības un 

kontroles sistēma 

attiecībā uz projektu 

iepirkumu plānu 

pārbaudēm un 

Neatbilstību darba grupas ietvaros 

vadošā iestāde regulāri aicina ES 

fondu administrēšanā iesaistītās 

institūcijas iesūtīt jautājumu 

saistībā ar iepirkumiem, kuri tiek 

izskatīti sanāksmes laikā.  

17.02.2012. organizētajā sanāksmē 

                                                 
65

 VI iekšējā kārtība Nr.6.13. „Kārtība, kādā vadošā iestāde nodrošina  atbildīgajām iestādēm, sadarbības 

iestādēm, Iepirkumu uzraudzības birojam un citām iestādēm 2007.-2013.gada plānošanas periodā deleģēto 

funkciju uzraudzību”  
66

 Vadošās iestādes 2011.gada 7.oktobra 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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Nr. 

p.k. 

Audita nosaukums Audita mērķis Galvenie/ provizoriskie 

secinājumi/ ieteikumi 

Vadošās iestādes plānotā rīcība 

sistēmas pilnveidošanai 

iepirkumu 

pirmspārbaudēm 

darbojas efektīvi 

un atbilst ES un 

LR 

normatīvajiem 

aktiem. 

iepirkumu 

pirmspārbaudēm, kā 

arī ir novērtēta IUB 

loma ES fondu vadības 

un kontroles sistēmā. 

Audita rezultātā izteikti 

12 ieteikumi, no 

kuriem trīs attiecas uz 

vadošo iestādi.  

Kā sistēmisku nepilnību 

revīzijas iestāde 

norādījusi 

nepieciešamību noteikt 

IUB viedokļa 

saistošumu iestādēm. 

(saskaņā ar MK noteikumu 

Nr.419
67

 36.2.apakšpunktu) 

izskatīja atbildīgo un sadarbības 

iestāžu  iesūtītos jautājumus par 

Metodiku par iepirkumu 

pirmspārbaužu veikšanu 

atbildīgajām un sadarbības 

iestādēm un citus jautājumus par 

iepirkumiem, kā arī jautājumus 

saistībā ar finanšu korekciju 

piemērošanu, savlaicīgu iepirkuma 

plānu iesniegšanu un 

nepieciešamības gadījumā 

līgumsodu piemērošanu.  

Papildus tam vadošās iestādes 

Metodikā pārbaužu veikšanai ES 

fonda finansētā projekta 

īstenošanas vietā 2007. – 2013.gada 

plānošanas periodā, kas aktualizēta 

30.12.2011., ir ietverti riska 

kritēriji, kas paaugstina projekta 

riska līmeni, ja iepirkuma plānā ir 

konstatēti trūkumi, ir iespējami 

riski iepirkumos, iepirkumi tiek 

organizēti atbilstoši plānam.
68

 

Vadošās iestādes deleģēto funkciju 

virspārbaudes ietvaros, sākot no 

02.01.2012. un turpmāk pārbaudīs 

arī kā ES fondu vadībā iesaistītās 

institūcijas nodrošina iepirkuma 

pirmspārbaužu veikšanu 

4. ES fondu vadības un 

kontroles sistēmas auditi 

ES fondu atbildīgajās un 

sadarbības iestādēs (13 

iestādes saskaņā ar MK 

noteikumiem Nr.419).  

- VARAM un 

VRAA;  

- LIAA; 

- IZM un VIAA; 

- SM; 

- VeM un VEC; 

- LM un NVA; 

- CFLA; 

Iegūt pietiekamu 

pārliecību, ka ES 

fondu 

atbildīgajās un 

sadarbības 

iestādēs izveidotā 

vadības un 

kontroles sistēma 

darbojas efektīvi 

un atbilst ES un 

LR 

normatīvajiem 

aktiem. 

 

Galvenie revīzijas 

ietādes konstatētie 

sistēmiskie secinājumi: 

- Jāstiprina 

dubultfinansējuma 

pārbaudes; 

- Nav vienotas pieejas 

komercdarbības 

atbalsta noteiktumu 

ievērošanai; 

- Cenu noteikšanas 

procesam ir jābūt 

skaidri dokumentētam; 

- Ekspertu iepirkšana 

ārpakalpojumā ir 

Veikti pasākumi ES fondu 

atbildīgajām un sadarbības 

iestādēm deleģēto funkciju 

virsuzraudzības stiprināšanai.  

Plānots precizēt vadošās iestādes 

vadlīnijas
69

 par projekta 

attiecināmo izmaksu pamatojošiem 

dokumentiem, nosakot pienākumu 

dokumentēt iepirkuma procedūru 

arī zemsliekšņu iepirkumiem. 

                                                 
67

 Ministru kabineta noteikumi Nr.419 „Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 

vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu” 
68

 Finanšu ministrijas 2012.gada 30.decembra metodika Nr.12.2  ,,Eiropas Savienības fondu vadošās iestādes 

metodika pārbaužu veikšanai Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansētā projekta 

īstenošanas vietā 2007. – 2013.gada plānošanas periodā’’. Metodika pieejama ES fondu mājas lapā: 

http://www.esfondi.lv/page.php?id=1099.  
69

 Finanšu ministrijas 2011.gada 30.jūnija vadlīnijas Nr. 10.7. ,,Vadlīnijas par projekta attiecināmo izmaksu 

pamatojošiem dokumentiem un to pārbaudēm’’. Vadlīnijas pieejams ES fondu mājas lapā: 

http://www.esfondi.lv/upload/00-

vadlinijas/10_7_Vadlinijas_attiecin_izm_pam_dok_(bez_4.pielikuma)_30062011.pdf 

http://www.esfondi.lv/page.php?id=1099
http://www.esfondi.lv/upload/00-vadlinijas/10_7_Vadlinijas_attiecin_izm_pam_dok_(bez_4.pielikuma)_30062011.pdf
http://www.esfondi.lv/upload/00-vadlinijas/10_7_Vadlinijas_attiecin_izm_pam_dok_(bez_4.pielikuma)_30062011.pdf


    

100 

Gada ziņojums_2DP_VI_lv_28.05.2012.; Ziņojums Eiropas Komisijai par Eiropas Savienības struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda darbības programmu īstenošanu, 2011.gads  

Nr. 

p.k. 

Audita nosaukums Audita mērķis Galvenie/ provizoriskie 

secinājumi/ ieteikumi 

Vadošās iestādes plānotā rīcība 

sistēmas pilnveidošanai 

- Vkancelejā un SIF; 

- KM; 

- EM. 

 

jāņem vērā vai ir 

jādokumentē, kāpēc tā 

nav ņemta vērā.  

- Pārbaužu uz vietas 

apjoms ir jāpalielina un 

pirmā līmeņa 

pārbaudēm ir jābūt 

efektīvākām; 

- Par nepilnībām, kas 

atklātas 1.līmeņa 

kontrolēs netiek nodota 

informācija 

finansējuma 

saņēmējiem un līdz ar 

to tās netiek savlaicīgi 

novērstas (iepirkums, 

publicitāte, audita 

liecības, dokumentu 

uzglabāšana); 

- Nepietiekoši 

dokumentēta 

iepirkuma procedūra – 

cenas pamatojums, 

tirgus izpēte, 

dubultfinansējuma 

pārbaudes un 

komercdarbības 

atbalsta noteikumi); 

- Ierobežojošas prasības 

iepirkumu 

dokumentācijai; 

- Neatbilstoša iepirkumu 

procedūru piemērošana 

(sarunu procedūra), 

neparedzēti apstākļi).  

 

5. Audita ziņojums DG 

REGIO par SIA 

„Latvijas Garantiju 

aģentūra”  ERAF 

līdzfinansētās darbības 

programmas „ 

Uzņēmējdarbība un 

inovācijas” 2.2.1.3. 

aktivitātes „Garantijas 

konsultantu 

konkurētspējas 

uzlabošanai”  ietvaros 

izsniegto garantiju 

atbilstība Regulas  

Nr.1828/2006 45.panta 

prasībām  

Revīzija veikta 

22.07.2011. 

Pārbaudīt 

2.2.1.3.aktivitātes 

ietvaros LGA no 

21.04.2009.- 

31.12.2010. 

izsniegto 

garantiju 

atbilstību 

Regulas  

Nr.1828/2006 

45.panta 

prasībām un 

aprēķināt 

neatbilstoši 

veikto izdevumu 

apjomu. 

Secināts, ka izsniegto 

garantiju kopsumma 

saskaņā ar pārbaudes 

izlasi ir vienāda ar 

64 289 956,13 LVL 

(91 476 366.3 EUR), no 

kuriem saskaņā ar 

pārbaudes rezultātiem 

neatbilstoši izsniegto 

garantiju un līdz ar to arī 

neatbilstoši veikto 

izdevumu kopsumma ir 

vienāda ar 47 037 803,80 

LVL (66 928 765,1 

EUR). 

Vadošā iestāde ir sagatavojusi 

vadlīnijas „Vadlīnijas grūtībās 

nonākušu uzņēmumu noteikšanai” 

un nosūtījusi tās LHZB un LGA 

ieviešanai un iestrādāšanai iekšējās 

procedūrās un LGA izsniegto 

neattiecināmo garantiju 

pārgrāmatošanu. Vadošā iestāde 

atbilstoši vadlīnijām ir izvērtējusi 

izsniegtās garantijas un aizdevumus 

un noteikusi neatbilstoši izsniegto 

garantiju un aizdevumu apjomu.  

2011.gada oktobrī  ir notikusi arī 

tikšanās ar DG COMP un DG 

REGIO, lai pārrunātu jautājumus 

un neskaidrības attiecīgā uz 

Kopienas 10.10.2004. 

Pamatnostādņu par valsts atbalstu 

grūtībās nonākušu uzņēmumu 

glābšanai un pārstrukturēšanai 

piemērošanu.  

6. Audita ziņojums par VAS 

„Latvijas Hipotēku un 

Pārbaudīt 2.2.1.4. 

aktivitātes 

Secināts, ka aktivitātes 

ietvaros izsniegto 
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Nr. 

p.k. 

Audita nosaukums Audita mērķis Galvenie/ provizoriskie 

secinājumi/ ieteikumi 

Vadošās iestādes plānotā rīcība 

sistēmas pilnveidošanai 

zemes banka” ERAF 

līdzfinansētās darbības 

programmas 

„Uzņēmējdarbība un 

inovācijas” 

2.2.1.4.aktivitātes 

„Aizdevumi 

konkurētspējas 

uzlabošanai” ietvaros 

izsniegto aizdevumu 

atbilstība Regulas 

Nr.1828/2006 45.panta 

prasībām. 

Revīzija veikta 

22.07.2011. 

ietvaros LHZB 

21.04.2009.- 

31.12.2010. 

izsniegto 

aizdevumu 

atbilstību 

Regulas 

Nr.1828/2006 

45.panta 

prasībām un 

aprēķināt 

neatbilstoši 

veikto izdevumu 

apjomu. 

aizdevumu kopsumma 

saskaņā ar pārbaudes 

izlasi ir vienāda ar 

51 165 805,00 EUR, 

no kuriem saskaņā ar 

veiktās pārbaudes 

rezultātiem neatbilstoši 

izsniegto aizdevumu 

un līdz ar to arī 

neatbilstoši veikto 

izdevumu kopsumma ir 

vienāda ar 3951530 

EUR. Neatbilstoši 

izsniegto aizdevumu 

kopsumma veido 6 

izsniegto aizdevumu 

apjomi. 

Papildus tam 26.01.2012. vadošā 

iestāde veica virspārbaudi saistībā 

ar vadošās iestādes „Vadlīnijas 

grūtībās nonākušu uzņēmumu 

noteikšanai” ieviešanu LHZB un 

LGA iekšējās procedūrās un LGA 

izsniegto neattiecināmo garantiju 

pārgrāmatošanu. 2012.gada I 

ceturksnī tiks sagatavots 

virspārbaudes ziņojums. 

2012.gada I ceturksnī Revīzijas 

iestāde veic auditu attiecībā uz 

finanšu instrumentu administrēšanu 

ES fondu sistēmā. 

7. 2.un 4.pamatprasības 

pārvērtēšana 

2.1.2.1.1.apakašaktivitātes 

„Kompetences centri”  

ietvaros Ekonomikas 

ministrijā un LIAA 

Veikts 01.11.2011.-

05.12.2011. 

2DP-EM/LIAA-11/53 

 Veicot pārbaudes, nav 

konstatētas 

neatbilstības ar finanšu 

ietekmi. Aktivitātes 

normatīvais regulējums 

un projektu atlases 

kritēriji ir saskaņoti 

atbilstoši Vadošās 

iestādes noteiktajai 

procedūrai. LIAA ir 

izveidojusi kontroles 

sistēmu, kas ir 

identificējusi būtiskās 

neatbilstības un riskus.  

Minimālās kontroles 

prasības šīs Aktivitātes 

sekmīgai ieviešanai 

nenosedz visus riskus, 

līdz ar to nenodrošina, 

ka šī Aktivitāte tiks 

ieviesta pēc drošas 

finanšu vadības 

principiem. Pie līdzīga 

secinājuma nonāca SI 

vadība, tādēļ uz laiku 

pārtrauca aktivitāti. 

Sakarā ar to, ka iestādes 

savas kontroles sistēmas 

ietvaros ir savlaicīgi 

konstatējušas risku 

pirms ir veikti 

maksājumi un veikušas 

nepieciešamās 

aktivitātes, EM un 

LIAA ir atstājams 

iepriekšējais 

novērtējums – 2 

(sistēma darbojas, jo 

kontrole ir izveidota, bet 

Veikt deleģēto funkciju pārbaudi 

un virsuzraudzību Ekonomikas 

ministrijā un LIAA. 
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Nr. 

p.k. 

Audita nosaukums Audita mērķis Galvenie/ provizoriskie 

secinājumi/ ieteikumi 

Vadošās iestādes plānotā rīcība 

sistēmas pilnveidošanai 

nepieciešami atsevišķi 

uzlabojumi), tomēr 

nākamajā audita periodā 

Revīzijas iestāde ņems 

vērā Aktivitātes 

paaugstināto risku, 

plānojot savas 

pārbaudes. 

8. 2007.-2013.gada 

plānošanas periodam 

izveidotās atbilstošās I 

līmeņa kontroles, 

maksājumu, 

sertificēšanas, izdevumu 

deklarēšanas un 

izsekojamības sistēmu 

audits. 
Veikts 19.04.2010. – 

04.02.2011. 

Novērtēt ES 

fondu 2007.-

2013.gada 

plānošanas 

periodam 

izveidoto 

sistēmu 

darbību: I 

līmeņa 

kontroles, 

maksājumu, 

sertificēšanas, 

izdevumu 

deklarēšanas, 

izsekojamības. 

Kontroles sistēma ES 

fondu 2007.-2013.gada 

plānošanas periodam 

izveidotajās I līmeņa 

kontroles, maksājumu, 

sertificēšanas, izdevumu 

deklarēšanas un 

izsekojamības sistēmu 

efektīvai funkcionēšanai 

darbojas. Konstatētie 

trūkumi neatstāj būtisku 

ietekmi uz izveidoto 

kontroles sistēmu. Ir 

nepieciešami uzlabojumi 

VIS darbībā, vienotā 

pieejā attiecībā uz 

kritēriju iekļaušanu 

pārbaudes lapās, 

komercdarbības atbalsta 

prasību ievērošanas un 

dubultās finansēšanas 

riska uzraudzībā. 

Vadošā iestāde precizējusi 

vadlīnijas par maksājumu 

pieprasījumu pamatojošo 

dokumentāciju; 

Nodrošināta pārbaužu projektu 

īstenošanas vietās izsekojamība.  

 

9. Vadības un kontroles 

sistēmas atbilstības 

pārbaude „Izveidotās 

iekšējās kontroles 

sistēmas atbilstība 

normatīvo aktu un citām 

izmaiņām vadošajā 

iestādē, atbildīgajās 

iestādēs un sadarbības 

iestādēs un ieteikumu 

ieviešanas pēcpārbaude” 

Gūt pietiekamu 

pārliecību, ka ES 

fondu 2007.-

2013.gada 

plānošanas 

periodam 

izveidotajā 

vadības un 

kontroles sistēmā 

veiktās izmaiņas 

atbilst ES un LR 

normatīvajiem 

aktiem un ES 

fondu vadībā 

iesaistītās 

institūcijas 

kopumā 

nodrošina auditos 

izteikto 

ieteikumu 

Audita rezultātā tika 

izteikti 2 ieteikumi ar 

augstu prioritāti: 

- VARAM 

administrēto 

projektu ietvaros 

veiktajiem 

iepirkumiem 

turpmāk 

nodrošināt 

iepirkumā 

plānotās 

līgumcenas 

noteikšanu/izvērtē

šanu un 

dokumentēšanu 

pirms iepirkuma 

uzsākšanas; 

- VARAM nodrošināt 

veikto maksājumu 

izsekojamību 

grāmatvedības 

Vadošā iestāde ir sniegusi 

skaidrojumu ES fondu vadībā 

iesaistītajām iestādēm par 

līgumcenas dokumentēšanas 

nepieciešamību. Papildus plānots 

attiecīgi papildināt vadošās iestādes 

vadlīnijas par maksājumu 

pamatojošo dokumentu pārbaudi.  

Vadošā iestāde, balstoties uz ES 

fondu atbildīgo iestāžu un 

sadarbības iestāžu risku 

izvērtējumu, ir sastādījusi plānu 

deleģēto funkciju virsuzraudzībai 
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Nr. 

p.k. 

Audita nosaukums Audita mērķis Galvenie/ provizoriskie 

secinājumi/ ieteikumi 

Vadošās iestādes plānotā rīcība 

sistēmas pilnveidošanai 

ieviešanu. sistēmā, sasaistot 

tos ar konkrētu 

projektu. 

 

2.7.9. Citi ārējie sistēmas auditi 

442. 2011.gadā Eiropas Revīzijas palāta kopā veica trīs auditus, pārbaudēm atlasot gan 1DP, 

gan 3DP projektus, kā arī tika veikts revīzijas iestādes audits. 

443. Tabulā zemāk apkopota informācija par minētajiem auditiem. Jāatzīmē, ka attiecībā uz 

ES fondu projektos veikto revīziju saņemtajos audita ziņojumos kļūdas vai pārkāpumi 

nav konstatēti.  

Tabula 12 Eiropas Revīzijas palātas veiktie auditi 2011.gadā 

Nr. 

p.k. 
Audits Audita mērķis 

Galvenie/ provizoriskie 

secinājumi/ ieteikumi 

Vadošās 

iestādes 

plānotā rīcība 

sistēmas 

pilnveidošanai 

1. 

1) Eiropas 

Revīzijas 

palātas audits 

24.05.2011.- 

01.06.2011., 

kura ietvaros 

pārbaudīti 

astoņi ESF 

projekti. 

 

Revīzijas mērķis bija pārliecināties, vai ESF 

deklarētie un no šā fonda atlīdzinātie izdevumi par 

revidētajā darbības programmā septiņiem nejauši 

atlasītiem projektiem bija likumīgi un pareizi.  

Revīzijā novērtēja arī, vai dalībvalsts ieviestās 

pārvaldības un kontroles sistēmas būtu varējušas 

atklāt Palātas konstatētās kļūdas, ja pārbaudes 

būtu veiktas saskaņā ar regulām. 

Saņemts audita 

ziņojuma projekts, 

Eiropas Revīzijas 

palātas pārbaudēs 

kļūdas vai pārkāpumi 

nav konstatēti. 

Turpmāka 

rīcība nav 

nepieciešama. 

 

2. 

Eiropas 

Revīzijas 

palāta 

14.11.2011.-

25.11.2011. 

veikusi auditu. 

Izlases veidā 

pārbaudei ir 

izvēlēti septiņi 

3DP projekti. 

Revīzijas mērķis bija pārliecināties, vai ERAF 

deklarētie un no šā fonda atlīdzinātie izdevumi par 

revidētajā DP septiņiem nejauši atlasītiem 

projektiem bija likumīgi un pareizi.  

Revīzijā novērtēja arī, vai dalībvalsts ieviestās 

pārvaldības un kontroles sistēmas būtu varējušas 

atklāt Palātas konstatētās kļūdas, ja pārbaudes 

būtu veiktas saskaņā ar regulām.  

Saņemts audita 

ziņojuma projekts, 

Eiropas Revīzijas 

palātas pārbaudēs 

kļūdas vai pārkāpumi 

nav konstatēti. 

Turpmāka 

rīcība nav 

nepieciešama. 

3. 

Eiropas 

Revīzijas 

palātas audits 

Revīzijas 

iestādē 

28.11.2011.-

01.12.2011. 

 

Palātas veiktās pārbaudes galvenais mērķis ir gūt 

pamatotu pārliecību par to, ka RI veiktais darbs 

atbilst Regulā (EK) Nr.1083/2006 formulētajām 

prasībām. 

Revīzijā paredzēts: 

N/A Audita 

ziņojumu 

plānots 

saņemt 

2012.gada 

1.pusgadā. 
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Nr. 

p.k. 
Audits Audita mērķis 

Galvenie/ provizoriskie 

secinājumi/ ieteikumi 

Vadošās 

iestādes 

plānotā rīcība 

sistēmas 

pilnveidošanai 

- Pārbaudīt organizatoriskās procedūras un 

revīzijas metodoloģiju, ko apstiprinājusi 

Revīzijas iestāde un citas revīzijas 

struktūras; 

- Pārbaudīt revīzijas iestādes un citu revīzijas 

struktūru darba dokumentus saistībā ar 

sistēmu revīziju; 

- Pārbaudīt revīzijas iestādes un citu 

organizāciju darba dokumentus saistībā ar 

paraugam atlasītajām 20 projektu revīzijām, 

kā arī piecām no tām veikt atkārtotu revīziju 

saņēmēju līmenī; 

- Pārbaudīt RI darba dokumentus saistībā ar 

gada kontroles ziņojuma sagatavošanu.  

 

2.7.10.Eiropas Komisijas auditi 

444. Šajā sadaļā sniegta informācija par 2011.gadā veiktajiem EK auditiem, kā arī par 

konstatēto trūkumu novēršanas un izteikto rekomendāciju ieviešanas gaitu.  

Tabula 13 Eiropas Komisijas auditi 2011.gadā 

Nr.

p.k 
Audits Audita mērķis 

Galvenie/ provizoriskie 

secinājumi/ ieteikumi 

Vadošās iestādes 

plānotā rīcība sistēmas 

pilnveidošanai 

1. ESF audita misija 

Nr.2007LV051PO001   

21.02.-11.03.2011 

Pārbaudīt ES fondu vadības 

un kontroles sistēmu 

iepirkumu jomā Eiropas 

Sociālā fonda projekta 

ietvaros. 

Projektos ievērojami 

pārkāpumi konstatēti 

netika.  

Nepietiekoši dokumentēta 

iepirkumu procedūra. 

ES fondu vadošajai 

iestādei nepieciešams 

stiprināt vadības 

pārbaudes un pilnveidot 

AI/SI deleģēto funkciju 

uzraudzību.  Kopā izteikti 

trīs ieteikumi, kuri ir 

jāievieš Sertifikācijas 

iestādei. Neatbilstības 

konstatētas 400.6 LVL 

(570.0 EUR) apmērā. 

Vadības pārbaužu 

stiprināšana (skat. 

vadošās iestādes veikto 

un plānotos pasākumus 

sadaļā ,, ES fondu 

vadības un kontroles 

sistēmas auditi’’). 
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Nr.

p.k 
Audits Audita mērķis 

Galvenie/ provizoriskie 

secinājumi/ ieteikumi 

Vadošās iestādes 

plānotā rīcība sistēmas 

pilnveidošanai 

2. ERAF misija Nr. 

2011/LV/REGIO/J2/

958/1; 

2011/LV/REGIO/J2/

975/1 

06.-10.06.2011 

27.06.-01.07.2011 

Revīzijas veikta, pamatojoties 

uz Pārbaudes plānošanas 

memorandu, lai gūtu 

pārliecību par sistēmas 

darbību 2007.-2013.gadā, 

izskatot Revīzijas iestāžu 

darbu. Revīzijas vispārējie 

mērķi: 

1) Gūt pietiekamu pārliecību, ka 

revīzijas iestādes veiktais 

darbs atbilst Padomes Regulas 

(EK) Nr.1083/2006, jo īpaši 

62.panta prasībām, un līdz ar 

to novērtēt, cik lielā mērā 

Komisijas dienesti var 

paļauties uz revīzijas iestādes 

darba rezultātiem, kuri 

izklāstīti gada kontroles 

ziņojumos, un gada 

atzinumiem, ko iesniedz 

saskaņā ar Padomes Regulas 

(EK) Nr.1083/2006 62.panta 

1.punkta d) apakšpunkta i) un 

ii) daļu. 

Valsts iestāžu veiktie 

pasākumi, lai stiprinātu 

revīzijas iestādes 

neatkarību un uzlabotu 

veiktā revīzijas darba 

kvalitāti, ir apmierinoši, 

tomēr turpmākajās 

revīzijās tiks vērtēts vai 

tie ir efektīvi. 

Netika atklāti būtiski RI 

trūkumi attiecībā uz: 

- - Metodikas 

piemērošanu sistēmā un 

darbību revīziju 

veikšanai; 

- - RI darba trūkumu un 

pabeigtību; 

- Secinājumu un 

pietiekamu atbilstīgumu 

un būtiskumu, izņemot 

attiecībā uz problēmām, 

kuras RI nebija 

konstatējusi. 

Plānots veikt 

grozījumus MK 

noteikumos, nosakot 

kārtību kā jārīkojas 

gadījumos, kad RI 

lēmumam par 

neatbilstības 

konstatēšanu nepiekrīt 

atbildīgā iestāde vai 

sadarbības iestāde, kas 

ar finansējuma 

saņēmēju noslēgusi 

līgumu. 

Tiks veikti atbilstoši 

precizējumi ES fondu 

vadības un kontroles 

sistēmas aprakstā. 

Precizētas VI 

neatbilstību vadlīnijas 

skaidrojot kārtību, 

kādā RI ziņo par 

konstatētajām 

neatbilstībām. 

3. EK revīzija Nr.1384 

27.09.2011.-

30.09.2011. 

Audita mērķis ir pārbaudīt 

vadības un kontroles sistēmas 

efektivitāti attiecībā uz 

publisko iepirkumu un 

novērtēt pašreizējo pārliecības 

pakāpi, ar ko var novērtēt 

esošo sistēmu. 

Būtiski pārkāpumi nav konstatēti.  

4. EK audita misija 

Nr.2011/LV/ 

REGIO/J2/976/1 

03.10.2011.-

07.10.2011. 

(2DP projektiem) 

1) Gūt pārliecību, ka 

revīzijas iestādes darbs 

atbilst Regulas 

Nr.1083/2006 62.pantā 

noteiktajām prasībām; 

 

2)Pārliecināties par pakāpi, 

līdz kurai var paļauties uz 

revīzijas iestādes viedokli, 

kas atspoguļots gada 

kontroles ziņojumā. 

Iespējami atklājumi 

attiecībā uz finanšu 

instrumentu 

administrēšanu. 

Vadības pārbaužu 

stiprināšana (skat. 

vadošās iestādes veikto 

un plānotos pasākumus 

sadaļā ,, ES fondu 

vadības un kontroles 

sistēmas auditi’’). 

ES fondu vadības un 

kontroles sistēmas 

auditi’’). 

5. DG EMPLY ir 

veicis 05.12.2011.-

08.12.2011. auditu 

saistībā ar finanšu 

vadības 

instrumentiem. 

Pārbaude veikta pie 

LHZB šādās 

aktivitātēs „Atbalsts 

pašnodarbinātības 

un uzņēmējdarbības 

Audita mērķis ir gūt 

pārliecību, ka ES fondu 

vadības un kontroles sistēma 

attiecībā uz finanšu 

instrumentiem ESF 

programmās tiek nodrošināta 

saskaņā ar EK regulējumu, 

tā funkcionē efektīvi un ir 

iespējams savlaicīgi novērst, 

konstatēt un labot 

 Minēto audita 

ziņojumu plānots 

saņemt 2012.gada I 

pusgadā. 
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Nr.

p.k 
Audits Audita mērķis 

Galvenie/ provizoriskie 

secinājumi/ ieteikumi 

Vadošās iestādes 

plānotā rīcība sistēmas 

pilnveidošanai 

uzsākšanai” un 

„Atbalsts 

pašnodarbinātības 

un uzņēmējdarbības 

uzsākšanai”. 

neatbilstības, kā arī 

nodrošināt drošas finanšu 

vadības principiem 

atbilstošu pārvaldību. 

2.7.11.Atmaksāts vai atkārtoti izmantots atbalsts 

445. 2007.- 2013.gada plānošanas periodā līdz 31.12.2011. DP ietvaros kopējā konstatēto 

neatbilstību summa ir 9,4 milj. eiro jeb 2,7% no DP ietvaros iesniegtajiem maksājumu 

pieprasījumiem. Jāņem vērā, ka šajā kopējā neatbilstību apjomā ir ieskaitīti neatbilstību 

gadījumi, kad neatbilstība atklāta pirms maksājumu veikšanas finansējuma saņēmējiem, 

respektīvi, neatbilstības bez finansiālas ietekmes. Neatbilstoši veikto izdevumu summa ir 

5,3 milj. eiro jeb 1,1% no DP ietvaros iesniegtajiem maksājumu pieprasījumiem, tādējādi 

neatbilstoši veikto izdevumu apjoms pret izmaksāto finansējumu nesasniedz kritisko 2% 

būtiskuma līmeni
70

. 

446. 2011.gadā tika konstatēta lielākā daļa jeb 95,1% no kopējā DP ietvaros konstatētā 

neatbilstoši veikto izdevumu apjoma, attiecīgi neatbilstību publiskā finansējuma summa 

ir 5,0 milj. eiro jeb 3,5% no 2011.gadā iesniegtajiem maksājumu pieprasījumiem. Vairāk 

nekā pusi no kopējā 2011.gadā konstatētā neatbilstoši veikto izdevumu apjoma (3,0 milj. 

eiro jeb 59,7%) veido konstatētas neatbilstības divos aktivitātes „Augstas pievienotās 

vērtības investīcijas” projektos, taču šī neatbilstoši veikto izdevumu summa ir atgūta. 

447. Attiecīgi pamatojoties uz konstatēto neatbilstību apjomu pret kopējo pieprasīto 

finansējumu, kas dažās aktivitātēs pārsniedz 2% būtiskuma līmeni, VI ierosina AI un SI 

pārvērtēt konkrētās aktivitātes riska līmeni un veikt preventīvus un korektīvus kontroles 

pasākumus trūkumu novēršanai. Aktivitātēs, kurās lielākais neatbilstību apjoms konstatēs 

iepirkumu normu pārkāpumu dēļ, visiem projektiem veikt iepirkumu pirmspārbaudes. 

448. Jāatzīmē, ka nacionālā līmenī
71

 noteiktas augtākas prasības neatbilstoši veikto izdevumu 

apjomam, plānojot noturēt to līdz perioda beigām 2009.gada robežās. Lai arī līdz 

2011.gada beigām pieaudzis neatbilstoši veikto izdevumu apjoms, tas joprojām 

nepārsniedz nacionāli noteikto līmeni. 

449. 2007. – 2013. gada plānošanas periodā lielāko neatbilstību apjomu darbības programmas 

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 3,9 milj. latu apmērā jeb 90,2% no kopējā konstatēto neatbilstību apjoma. 

Pamatā neatbilstības konstatētas komersantu īstenotajos projektos (3,5 milj. latu jeb 

95,2%) no kuriem 91,6% pārkāpumu pieļauti saistībā ar dažādiem līguma nosacījumiem. 

                                                 
70

 Komisijas 2006.gada 8.decembra Regulā Nr 1828/2006, kas paredz noteikumus par to, kā īstenot Padomes 

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

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

Eiropas Reģionālās attīstības fondu IV pielikuma 2.punkts 
71

 Informācija par ietekmes rādītāju aktualizēšanu iekļauta atbilstoši Regulas Nr.1083/2006 29.pantā FM 

sagatavotajā un 31.03.2010.EK apstiprinātajā Stratēģiskajā ziņojumā http://www.esfondi.lv/page.php?id=1047 , 

Ietekmes rādītājs ,,Neatbilstošie izdevumi procentos no kopējā finansējuma’’ – līdz plānošanas perioda beigām 

plānots noturēt 0.09 apmērā no pieejamā finansējuma. 

http://www.esfondi.lv/page.php?id=1047
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450. Pozitīvi ir vērtējams, ka lielākā daļa neatbilstību konstatēts pirms izdevumu deklarēšanas 

EK. Tikai neatbilstību veidā ,,Aizdomas par krāpšanu vai organizēto noziedzību’’ 

vērojams, ka neatbilstība konstatēta pēc izdevumu deklarēšanas EK, taču šajā situācijā 

jāatzīmē, ka aizdomas par krāpšanu ir viens no visgrūtāk konstatējamajiem un vēl grūtāk 

pierādāmiem neatbilstību veidiem, kas parasti bez papildus specifiskas informācijas 

apkopošanas un tiesībsargājošo institūciju iesaistes ir grūti paveicams, kā arī prasa daudz 

ilgāku laiku. 

Ilustrācija 25 DP ietvaros konstatētās neatbilstības 2011.gadā dalījumā pa to veidiem, ES fondu finansējums 

 

 

 

 

 

 

 

 

451. 2011.gadā no 349 gadījumiem tikai 8 gadījumos par konstatētajām neatbilstībām bija 

nepieciešams un tika ziņots Eiropas Krāpšanas un apkarošanas birojam (OLAF) par 

kopējo summu 7,76 milj. eiro. No kopējās OLAF ziņoto gadījumu summas 3,26 milj. eiro 

ir deklarēti un 4,5 milj. eiro nav deklarēti, bet ir daļa no konstatēto neatbilstību kopējās 

vērtības. Tas nozīmē, ka vairākos 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. Pamatā neatbilstības 

konstatētas komersantu īstenotajos projektos un galvenie pārkāpumi ir saistīti ar līguma 

nosacījumu neievērošanu, kā arī lielu neatbilstību daļu veido aizdomas par krāpnieciskām 

darbībām finansiāli apjomīgu projektu ietvaros. 

452. Analizējot 2011.gadā konstatētās neatbilstības dalījumā pa to atklāšanas veidiem, 

secināms, ka 54% gadījumu neatbilstību konstatēja veicot starpposma/noslēguma 

pārskata izvērtēšanu. Tāpat 42% gadījumu neatbilstības atklāja veicot maksājumu 

pieprasījuma pārbaudi. Nelielā skaita gadījumu neatbilstības tika konstatētas pārbaudēs 

projekta īstenošanas vietās 2%, kā arī RI sertificēto izdevumu izlases pārbaudēs (1%). 
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Ilustrācija 26 DP ietvaros 2011.gadā konstatētās neatbilstību skaits dalījumā pa atklāšanas metodēm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

453. Analizējot konstatēto neatbilstību finansiālo apjomu dalījumā pa neatbilstību atklāšanas 

veidiem, vislielākais neatbilstību īpatsvars konstatēts kā „Cits veids” (4 372,8 tūkst. eiro 

jeb 47% 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. Tāpat  liels apjoms neatbilstību konstatēts kā pārbaudēs projekta 

īstenošanas vietā  (4 185,3 tūkst. eiro jeb 45% no kopējās neatbilstību ES fondu daļas). 

Trešais lielākais neatbilstību apjoms konstatēts, veicot starpposma/ noslēguma pārskata 

izvērtēšanu 518,2 tūkst. eiro jeb 5,6% no kopējās neatbilstību ES fondu daļas). 

Ilustrācija 27 DP ietvaros 2011.gadā konstatēto neatbilstību finansiālais apjoms dalījumā pa neatbilstību 

atklāšanas veidiem, ES fondu finansējums, % no kopējā neatbilstību apjoma 

 

 

 

 

 

 

 

454. Lai gan vadošā iestāde ir ieviesusi klasifikatoru, pēc kura iedalāmi neatbilstības 

atklāšanas veidi, jāsecina, ka nav arī iespējams klasifikatoru izvērsti detalizēt un bieži 

mainīt, jo tas apgrūtina klasificēšanas procesu un datu apkopošanu. 2012.gadā plānots 

izskatīt iespēju papildināt izveidoto klasifikatoru ar biežāk sastopamajiem atklāšanas 

veidiem, kas šobrīd tiek iekļauti zem ,,Cits veids’’, lai analīze par atklāšanas veidiem 

nākotnē būtu objektīvāka un kvalitatīvāka. 
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455. Līdz šim nav konstatētas būtiskas problēmas ar neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu, 

jo vairāk kā trīs ceturtdaļas neatbilstību tiek atgūtas, ieturot neatbilstību summu no 

kārtējā vai nākošā maksājumu pieprasījuma. 2011.gadā pārējos gadījumos notikusi 

labprātīga atmaksa un avansa atmaksa līgumu laušanas gadījumos. Kopumā 2011.gada 

DP ietvaros atgūti 3,9 milj. eiro jeb 92% no neatbilstību summas. 

456. Attiecībā uz 2011.gadā atgūtajiem maksājumiem iestādes ir apliecinājušas, ka projektu 

ietvaros atbrīvotie līdzekļi nav ielietoti vēlreiz darbībai vai darbībām, kas ir bijušas 

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  

457. Ziņojuma 3.sadaļā „Prioritāšu īstenošana” 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”. 

458. Kā jau tika minēts sadaļā „Informācija par darbības programmas fizisko un finanšu 

progresu” līdz 2011.gadā beigām tika apstiprināti gandrīz visi projektu iesniegumu 

vērtēšanas kritēriji un MK noteikumi par aktivitāšu īstenošanu, līdz ar to šajā sadaļā 

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. 

459. 2011.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.  

460. Jāatzīmē, ka, salīdzinot ar 2010.gadu, 2011.gadā lielākais progress vērojams 

2.1.prioritātē „Zinātne un inovācijas”, kur līdz 2011.gada beigām apstiprināti projekti 

86,5% apmērā (progress gada laikā 50%) un noslēgti līgumi 74,1% no DP ERAF 

finansējuma (progress gada laikā 31,3%). 

461. Apstiprināto projektu un noslēgto līgumu apjoma regress 2.3.prioritātē 

„Uzņēmējdarbības veicināšana”, salīdzinot ar sasniegtajiem apguves rādītājiem līdz 

2010.gada beigām, skaidrojams ar līgumu pārtraukšanu aktivitātē „Atbalsts 

ieguldījumiem mikro, maziem un vidējiem komersantiem īpaši atbalstāmajās teritorijās 

(ĪAT)”, kur gada laikā pārtraukti 72 projekti (papildu informāciju skatīt sadaļā 

3.3.Prioritātes „Uzņēmējdarbības veicināšana” ieviešana). 

 

 

file://filex/FUD/IEVIEŠANAS%20UZRAUDZĪBA/ZIŅOJUMI_MAKSĀJUMU%20PROGNOZES%20EK/DP%20īstenošanas%20gada%20ziņojumi/2011.gada%20ziņojumi/2_2DP_ERAF_GZ/2.versija/Uzņēmējdarbības_ve%23_3.3.Prioritātes_
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Ilustrācija 28 DP ietvaros apstiprināto projektu, noslēgto līgumu un finansējumiem veikto maksājumu (ieskaitot 

avansus) ES fondu finansējums kumulatīvi līdz 31.12.2011. milj. eiro, % progress 2011.gada ietvaros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Prioritātes „Zinātne un inovācijas” ieviešana 

462. 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. 

463. Kopumā 2011.gadā prioritātes ieviešana ir veikusies sliktāk, nekā sākotnēji plānots. 

Finansējuma saņēmējiem tika izmaksāts 48,8 milj. eiro jeb 65,5% no atbildīgo iestāžu 

sākotnēji noteiktā mērķa. Būtiskākā problēma finansējuma apguvei 2011.gadā plānotajā 

apmērā pasākuma „Zinātne, pētniecība un attīstība” projektos, par kuru īstenošanu 

noslēgti vienošanās/līgumi, ir iepirkuma procedūru nobīde no sākotnēji plānotā grafika 

objektīvu iemeslu dēļ - administratīvā personāla pieredzes un kapacitātes trūkums ES 

fondu īstenošanā un dokumentācijas nodrošināšanā. Lai paātrinātu apguvi un mazinātu 

neatbilstības, notika zinātnisko institūciju pārstāvjiem organizēts seminārs par 

aktuālajām problēmām (iepirkumu veikšana, komandējumu izdevumu deklarēšana, 

darba laika uzskaite pētījumu projektos, plānoto sasniedzamo rezultātu uzskaite). 

464. Prioritātes ,,Zinātne un inovācijas’’ ietvaros līdz 2011.gada beigām apstiprināti projekti 

un noslēgti līgumi par 335,4 milj. eiro (74,1%), kā arī veikti maksājumi finansējuma 

saņēmējiem (t.sk. avansi) 122,7 milj. eiro (27,1%) apmērā no ES fondu finansējuma. 

465. Lai arī prioritātes ieviešana nav veikusies kā plānots, tomēr progress 2011.gadā 

salīdzinājumā ar 2010.gadu ir vērtējams kā pozitīvs, jo apstiprināti projekti un noslēgti 

līgumi par 31,3 procentpunktiem, kā arī veikti maksājumi par 16,3 procentpunktiem 

vairāk. Tas skaidrojams ar to, ka prioritātes ieviešana tika uzsākta 2010.gadā un līdz ar 

to progress 2011.gadā ir likumsakarīgs. Informācija par progresu pasākumu līmenī 

atspoguļota ilustrācijā zemāk. 
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Ilustrācija 29 2.1.prioritātes ,, Zinātne un inovācijas’’ ietvaros apstiprināto projektu, noslēgto līgumu un 

finansējumiem veikto maksājumu (ieskaitot avansus) ES fondu finansējums kumulatīvi līdz 31.12.2010. milj. 

eiro, % pret pieejamo finansējumu, % progress pret 2010.gadu 

 

466. 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.  

467. Kopumā pasākumā „Zinātne, pētniecība un attīstība” apstiprināti projekti un noslēgti 

līgumi par 139,6 milj. eiro ES fondu finansējuma, kas ir 63,7% no pasākuma ietvaros 

paredzētā finansējuma. 

468. 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. Projektus īsteno 29 zinātniskās institūcijas, no kuriem 20% projektu 

tiek īstenota ciešā sadarbībā ar komersantiem, 74% projektu paredzētas publikācijas 

starptautiski citējamos izdevumos un 52% projektu paredzēts starptautisko patentu 

pieteikumi. 2011.gadā projektu rezultātā pieteikti 4 starptautiskie patenti. 

469. 2011.gadā turpinājās aktivitātes „Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē 

un tehnoloģijās (EUREKA, 7.Ietvara programma u.c.)” 20 projektu īstenošana, kur ar 

ERAF atbalstu tiek veicināta arī Latvijas dalība ES pētniecības un tehnoloģiju attīstības 

programmās (Ietvara programma, EUREKA, Eurostars, COST un c.). Projektu ietvaros 

tiek izstrādāti un iesniegti starptautiskas sadarbības pētniecības projekti. 2011.gadā 

izstrādāti un iesniegti 76 starptautiskās sadarbības projektu pieteikumi, to skaitā 

apstiprināti 17 projekti. 

470. Apakšaktivitātē „Zinātnes infrastruktūras attīstība” pirmās projektu iesniegumu atlases 

kārtas ietvaros valsts nozīmes pētniecības centri iesniedza 9 projektu iesniegumus, kuri 

tika apstiprināti par kopējo attiecināmo izmaksu summu 90,4 milj. eiro, tajā skaitā 

ERAF finansējums 80,2 milj. eiro. Līdz 2011.gada beigām ir noslēgtas astoņas 

vienošanās par projektu īstenošanu, savukārt devītā vienošanās noslēgta 2012.gada 

12.janvārī. Apakšaktivitātes mērķis ir pilnveidot zinātnisko un pētniecības aprīkojumu 

un izveidot tā darbībai atbilstošu infrastruktūru, lai nodrošinātu mūsdienīgu 

materiāltehnisko bāzi pētniecības aktivitātēm vadošajos valsts nozīmes pētniecības 

centros, tādējādi sekmējot pētniecības intelektuālā potenciāla attīstību, kā arī nodrošināt 

nepieciešamos informācijas resursus un to pieejamību. Plānots, ka aktivitātes 

īstenošanas rezultātā ar modernu pētniecības aprīkojumu tiks aprīkotas 27 valsts 

nozīmes pētniecības centrus veidojošās zinātniskās institūcijas. 
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471.  Vienlaikus informējam par 07.06.2011. starp ES un LR parakstītā Papildu saprašanās 

memoranda (4.papildinājums) nosacījumu izpildi 2011.gadā: 

- Līdz 2011.gada decembra beigām parakstīt visus līgumus apakšaktivitātes „Zinātnes 

infrastruktūras attīstība” pirmās projektu atlases kārtas ietvaros ar mērķi sākt 

projektu ieviešanu līdz 2011.gada beigām. Lai gan pēdējais līgums noslēgts 

12.01.2012., uzskatāms, ka novirze grafikā nav būtiska, tāpēc uzdevums pēc būtības 

uzskatāms par izpildītu; 

- Līdz 2012.gada jūnijam parakstīt visus līgumus otrās projektu atlases kārtas ietvaros 

– notiek izpilde; 

- Nodrošināt, ka starpniekinstitūcijas maksājumi finansējuma saņēmējiem aktivitātes 

ietvaros no ERAF sasniedz vismaz 20 miljonus EUR 2011.gadā, ir izpildīts; 

- Veikt pasākumus, lai sasniegtu Latvijas Stratēģiskās attīstības plānā 2010. – 

2013.gadam noteiktos nacionālos mērķus pētniecības un attīstības izdevumiem. 

472. 2011.gadā tika uzsākta apakšaktivitātes „Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras un 

informācijas sistēmu uzlabošana zinātniskajai darbībai” projekta „Vienota nacionālas 

nozīmes Latvijas akadēmiskā pamattīkla zinātniskās darbības nodrošināšanai izveide” 

īstenošana un tika izmaksāts pirmais starpposma maksājums 270,1 tūkst. eiro apmērā. 

Projekts nodrošinās Latvijas zinātnes e-infrastruktūras modernizāciju un ļaus Latvijas 

zinātniekiem integrēt  savu pētniecību vienotajā Eiropas pētniecības telpā. Projekta 

mērķis ir izveidot nākamās paaudzes datu pārraides tīklu zinātniskās darbības 

nodrošināšanai  un uzlabot informācijas sistēmas valsts zinātniskajās institūcijās un 

augstskolās. Projekta īstenošana nodrošinās zinātnes un izglītības starptautisku 

konkurētspēju un integrāciju ar globālajiem zinātnes un izglītības procesiem, sasniedzot 

starptautisku pētniecības projektu skaita pieaugumu. 

473. Aktivitātē „Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde”, kuras ietvaros tiek atbalstīti jauni, 

nozīmīgi uzlaboti produkti vai tehnoloģiju izstrāde, tai skaitā, patentēšana un ieviešana 

ražošanā, ieviešanas progress visa 2011.gada laikā atpalika no plānotā. Līdz 2011.gada 

beigām nevienā no aktivitātes trīs apakšaktivitātēm nav pilnībā sasniegts mērķis 

maksājumiem finansējuma saņēmējiem. 2011.gadā kopumā aktivitātē noslēgti līgumi 

par 64,5 milj. eiro jeb par 83,7% no ES fondu finansējuma. Lai arī aktivitātes ieviešana 

nesokas tik labi kā plānots, aktivitātes ietvaros tiek sekmīgi īstenoti projekti, kurus var 

uzskatīt par aktivitātes labās prakses piemēriem un kuri veicina inovāciju nozares 

attīstību valstī. Piemēram: 

• SIA „Baltic Scientific Instruments”, kas aktivitātes ietvaros veica rūpnieciskos 

pētījumus priekš CZT/CT un T1Br pikseļdetektoru izveides, kā arī veica 

pikseļdetektoru eksperimentālo izstrādi; 

• AS „Exigen Services Latvia”, kas aktivitātes ietvaros veica Personāla un 

darbaspēka vadības sistēmu izstrādes rīka izstrādi; 

• SIA „ZZ Dats”, kas projekta ietvaros veica jaunu prognozēšanas modeļu izstrādi 

Latvijas lauksaimniecības produktu (piena un gaļas) ražošanas un pārstrādes 

uzņēmumiem gaļas lopu augšanas prognozei, iepirktā piena un citu ražošanas procesu 

analīzei un prognozei, izejvielu iegādes, produkcijas apjoma un sortimenta plānošanai. 

474. Kopumā aktivitātes ieviešanas galvenie kavējošie iemesli ir komersantu nepietekamā 

sadarbība ar zinātniskajām institūcijām un attiecināmo izmaksu samazināšana 

projektos, kas skaidrojama ar iegādāto iekārtu faktisko izmaksu nesakritību ar sākotnēji 

projekta ietvaros plānotajām izmaksām, kuras parasti ir augstākas. Situācijas 
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uzlabošanai ir izstrādāta 2.1.2.2.4. apakšaktivitāte „MVK jaunu produktu un 

tehnoloģiju attīstības programma”, kurā būs iespējams arī saņemt atbalstu rūpniecisko 

īpašuma tiesību nostiprināšanai. Apakšaktivitātes ieviešana plānota 2012.gadā. 

475. 2011.gada pirmajā pusē tika uzsākta aktivitātes „Kompetences centri” ieviešana. Tika 

apstiprināti kompetences centri meža nozarē, farmācijā un ķīmijā, elektronikā, optikā, 

transporta un mašīnbūves nozarē. Lai arī aktivitātes ieviešana vērtējama pozitīvi, 

2011.gada vasarā konstatēti būtiski izdevumu attiecināmības riski (sīkāk skatīt 2.2.2. 

sadaļu). 

476. 2011.gadā izveidoti arī 8 tehnoloģiju pārneses kontaktpunkti dažādās Latvijas 

augstskolās, lai veicinātu zināšanu un tehnoloģiju pārneses aktivitātes. Tehnoloģiju 

pārneses kontaktpunktu galvenie darbības virzieni ir: 

• zinātnisko kompetenču datu bāžu veidošana un uzturēšana; 

• pētniecības darbu rezultātu komercializācijas piedāvājumu sagatavošana; 

• rūpnieciskā īpašuma aizsardzība un attīstība; 

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

organizēšana; 

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

pasākumos ar mērķi veicināt pētījumu rezultātu komercializāciju. 

477. Apakšaktivitātes ietvaros ir konstatēts, ka tehnoloģiju pārneses kontaktpunkti 

nesasniedz ieviešanas uzraudzības rādītājus atbilstoši plānotajam, jo tehnoloģiju 

pārneses kontaktpunkti nepilnvērtīgi veicina zinātnisko institūciju sadarbības 

veidošanos ar komersantiem. Līdz pārskata perioda beigām veikti maksājumi FS par 

1,1 milj. eiro jeb 41,7% apmērā no ES fondu finansējuma. Lai uzlabotu apakšaktivitātes 

ieviešanu, tika veikta Tehnoloģiju pārneses kontaktpunktu vidējā termiņa pārvērtēšana. 

Papildus LIAA nodrošina aktīvu komunikāciju ar katru no Tehnoloģiju pārneses 

kontaktpunktiem – tikšanās, elektroniskas sarakstes un cita veida komunikāciju ar 

mērķi uzlabot apakšaktivitātes ieviešanu. Grūtības aktivitātes ieviešanā joprojām rada 

komersantu pašu finansējuma trūkums un nespēja piesaistīt nepieciešamo ārējo 

finansējumu projektu īstenošanai. 

478. 2011.gadā 2.1.2.4. aktivitātē „Augstas pievienotās vērtības investīcijas” notika pirmajā 

atlases kārtā noslēgto līgumu īstenošana. Kopumā aktivitātē pārskata periodā veikti 

maksājumi FS par 46,7 milj. eiro jeb 46,5% apmērā no ES fondu finansējuma. Līdz 

pārskata perioda beigām tika īstenots 20 projekti un 4 projekti ir pabeigti. Grūtības 

aktivitātes ieviešanā visa gada garumā radīja komersantu pašu finansējuma trūkums un 

nespēja piesaistīt nepieciešamo ārējo finansējumu projektu īstenošanai. Lai arī 

aktivitātē regulāri tiek lauzti līgumi un tā netiek ieviesta atbilstoši plānotajam, kā 

pirmās kārtas sekmīgo piemēru aktivitātē var minēt AS „Grindeks” projektu 

„Ursodeoksiholskābes ražotnes ar nepieciešamo infrastruktūru izveide” un ražošanas 

iecirkņu izveide, kurā ražot aktīvo farmaceitisko vielu (AFV) Ursodeoksiholskābi 

(UDCA), kā arī izveidos citus objektus iecirkņa darba nodrošināšanai. Kā citu sekmīgo 

piemēru  var minēt SIA „Bucher Schoerling Baltic” projektu kā ietvaros tika uzcelta un 

nodota ekspluatācijā jauna ražošanas ēka, iegādātas un uzstādītas jaunas modernas 

metināšanas, montāžas un testēšanas iekārtu līnijas, kā arī veikta darbinieku atlase un 

apmācības, un uzsākta ražošana jaunajā ražotnē. 2011. gada 12. decembrī tika uzsākta 

otrā projektu iesniegumu atlases kārta, kur pieejamais ERAF finansējums ir 13,1 milj. 

latu, un projektu iesniegumu pieņemšana turpināsies līdz 2012.gada 2.aprīlim. 
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3.2.Prioritātes „Finanšu pieejamība” ieviešana 

479. 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. 

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

atsevišķi uzrauga finansējuma nonākšanu līdz faktiskajiem labuma guvējiem – 

komersantiem. 

481. Salīdzinoši ar iepriekš ziņoto, kopumā finanšu instrumentu ieviešana ir uzlabojusies. 

Līdz 2011.gada beigām ir noslēgti līgumi ar komersantiem par 83,9% no pieejamā 

kopējā finansējuma (ieskaitot starpinstitūciju līdzfinansējumu). Salīdzinoši mazāks 

progress ir vērojams prioritātes ietvaros veiktajiem maksājumiem / investīcijām 

komersantiem, kas ir skaidrojams ar to, ka aizdevumiem komersantu konkurētspējas 

uzlabošanai ir samērā augsts atteikumu īpatsvars, jo komersanti nespēj pildīt bankas 

izvirzītos nosacījumus, piemēram, nespēj sniegt papildus nodrošinājumu un 

līdzfinansējumu un līdz ar to atsakās no projekta realizācijas. Kā arī sakarā ar to, ka 

LGA sniegtās garantijas tika izvērtētas atbilstoši precizētajai VI metodikai grūtībās 

nonākušu uzņēmumu noteikšanai, pēc kuras sniegtās garantijas komersantu 

konkurētspējas uzlabošanai 30 milj. eiro apmērā tika atzītas par neattiecināmām un tika 

pārgrāmatotas citā LGA portfelī, nav vērojams vēlamais progress. 

482. Sīkāka informācija par finanšu instrumentu ieviešanas progresu ir sniegta dalījumā pa 

finanšu instrumentiem zemāk, ziņojuma 14.tabulā, kā arī 30.ilustrācijā. 
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Tabula 14 Finanšu apguves progress līdz 31.12.2011. 2.2. prioritātes „Finanšu pieejamība" ietvaros; eiro. 

 

*Ieskaitot finanšu starpinstitūciju līdzfinansējumu / Including inter - institutional co-financing;  

**Pēc pārgrāmatojuma atbilstoši VI lēmumam par neattiecināmajām izmaksām / The carry-over of the MA 

decision on the ineligible costs; 

***Sadalījums starp konkurētspējas un eksporta garantijām ir indikatīvs / Distribution between the 

competitiveness and export guarantees is indicative; 

****tiek izmantots multiplikators 4 / Multiplier "4" is used. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopējais 

finansējums, 

EUR / Total 

funding, EUR 

*

Apstiprinātie 

projekti; 

skaits / 

Approved 

projects, 

number

Apstiprinātie 

projekti; EUR 

/ Approved 

projects; EUR 

*

Apstiprinātie 

projekti; % no 

kopējā 

finansējuma*/ 

Approved 

projects, % of 

total funding; 

%

Progress 

apstiprinā-

tajiem 

projektiem  

pret datiem uz 

31.12.2010.; 

% no kopējā 

finansējuma* / 

Approved 

projects, % of 

total funding 

(progress); %

Noslēgtie 

līgumi; 

skaits / 

Contracted; 

number

Noslēgtie 

līgumi; LVL / 

Contracted; 

EUR*

Noslēgtie 

līgumi; % 

no kopējā 

finansējuma 

/ 

Contracted;  

% of total 

funding; %

Progress 

noslēgtiem 

līgumiem  pret 

datiem uz 

31.12.2010.; % no 

kopējā 

finansējuma / 

Contracted,  % of 

total funding 

(progress); %

2 3 4 5=4/2 6 7 8 9=8/2 10

263 953 129 474 236 381 211 89,6% 25,4% 388 179 685 022 68,1% 23,2%

2.2.1.1.

88 000 000 29 14 930 000 17,0% 15,6%

39 017 999 14 6 500 000 16,7% 12,5%

2.2.1.3.

21 343 077 309 124 212 608 145,5% 93,9% 222 85 531 936 400,7% 359,8%

7 114 359 98 7 178 300 100,9% 83,2% 74 6 325 452 88,9% 76,3%

2.2.1.4.1.

83 238 001 65 103 394 293 124,2% 24,3% 49 66 397 633 79,8% 27,5%

2.2.1.4.2.

25 239 693 2 1 596 010 6,3% 6,3% 0 0 0,0% 0,0%

Prioritāt 

/Aktivitāte/ 

Apakšaktivitāte/ 

Finanšu 

instruments / 

Priority/Activity/S

ub-activity

Apakšaktivitāte "Mezanīna aizdevumi investīcijām komersantu konkurētspējas uzlabošanai" / Sub-activity "Mezzanine investment loans for development of 

enterprise copmpetitiveness"

Apakšaktivitāte "Aizdevumi komersantu konkurētspējas uzlabošanai" /  Sub-activity "Support in a way of loans for development of enterprise competitiveness"

Aktivitāte "Garantijas komersantu konkurētspējas uzlabošanai"  / Activity "Guarantees for development of enterprise competitiveness"
**/***

Aktivitāte "Ieguldījumu fonds investīcijām garantijās, paaugstināta riska aizdevumos, riska kapitāla fondos un cita veida finanšu instrumentos" / Activity "Holding 

fund for the investment in guarantee, high-risk loans, and venture capital funds and other financial instruments"

Riska kapitāls / 

Venture capital

Aizdevumi  / loan 

facility

Konkurētspējas 

garantijas / 

Competitiveness 

guarantees****

Eksporta garantijas 

/ Export guarantees

Aizdevumi / Loans

Mezanīna aizdevumi 

/ Mezzanine loans

1

2.2.Prioritāte " 

Finanšu 

pieejamība"  

/Priority "Access 

to Finances"



    

116 

Gada ziņojums_2DP_VI_lv_28.05.2012.; Ziņojums Eiropas Komisijai par Eiropas Savienības struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda darbības programmu īstenošanu, 2011.gads  

Ilustrācija 30 Finanšu apguves progress līdz 31.12.2011. 2.2. prioritātes „Finanšu pieejamība" ietvaros; milj. 

eiro (% no pieejamā kopējā finansējuma (ieskaitot starpinstitūciju līdzfinansējumu)
72

); % progress pret datiem 

uz 31.12.2010. 

 

 

483. 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”;  

484. 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 pārņem no EIF ES fondu līdzfinansētās aktivitātes 

„Ieguldījumu fonds ieguldījumiem garantijās, paaugstināta riska aizdevumos, riska 

kapitāla fondos un cita veida finanšu instrumentos” ieviešanu. 

485. 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. Šobrīd jau ir 

veiktas 14 riska kapitāla investīcijas 6,5 milj. eiro apmērā.  

486. Savukārt, aizdevuma instruments, kuru ievieš AS „SEB banka” un AS „Swedbank”, 

nodrošina MVK īpaši apstrādes rūpniecības sektorā pieeju aizdevumiem, investīcijām 

un apgrozāmajiem līdzekļiem biznesa attīstībai un paplašināšanai. Šobrīd bankas ir 

izsniegušas 29 aizdevumus 14,9 milj. eiro apmērā. Lēno progresu aizdevumu 

instrumenta ieviešanā (noslēgti līgumi par 12,9% no plānotā izsniegto aizdevumu 

apjoma) var skaidrot ar programmas nosacījumiem, kuri tika izstrādāti ekonomiskās 

krīzes sākumā, taču šobrīd tirgus apstākļi ir mainījušies. Līdz ar to 2011.gada 18.martā 

tika organizēta EIF Projekta UK, kuras laikā, ņemot vērā aizdevumu instrumenta 

nepietiekamo ieviešanas progresu, tika lemts palielināt maksimālo aizdevuma apjomu 

līdz 6 milj. eiro un pagarināt maksimālo aizdevuma termiņu līdz 10 gadiem, kā arī 

pieteikšanās termiņu pagarināt par 6 mēnešiem, kā arī iekļaut papildus riska klases, 

                                                 
72

 Sakarā ar to, ka kopš 2009.gada 30.oktobra ar EK norit diskusijas par DP grozījumu nepieciešamību un 

apmēru, attiecīgi EK apstiprinātajā DP norādītais Eiropas Savienības struktūrfondu finansējums atšķiras 

prioritāšu, pasākumu un aktivitāšu līmenī no MK apstiprinātās DP redakcijas. Lai attēlotu reālo ES fondu 

finansējuma apguvi, apguves dati tiek norādīti procentuāli pret ES fonda finansējumu atbilstoši konceptuāli 

apstiprinātajam MK protokollēmumā. 
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tādējādi paplašinot potenciālo aizdevumu saņēmēju loku, un, ņemot vērā veiktos 

grozījumus, ir redzama apguves progresa uzlabošanās.  

487. Kopumā līdz 2011.gada 31.decembrim nav sasniegts EIF plānotais veikto 

maksājumu/investīciju apjoms, ieguldījumu fonda ietvaros ir veikti maksājumi/ 

investīcijas 16,6% no 2011.gada mērķa. (skatīt 31.ilustrāciju) 

Ilustrācija 31 2.2.1.1. aktivitātes ietvaros plānotie maksājumi/investīcijas līdz 31.12.2011. un veiktie 

maksājumi/investīcijas līdz 31.12.2011. kumulatīvi (kopējais finansējums (ieskaitot finanšu starpinstitūciju 

līdzfinansējumu) milj. eiro (% no plānotā maksājumu / investīciju apjoma). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

488. Ņemot vērā fonda kopējo apjomu un šīs aktivitātes finansējuma apguves pašreizējos 

tempus, LGA plāno ieviest papildus finanšu instrumentus. 2012.gadā ir plānota jaunu 

finanšu instrumentu izstrāde un ieviešanas uzsākšana. 

- „Garantijas komersantu konkurētspējas uzlabošanai”; 

489. Šīs aktivitātes ietvaros finansējuma pārvaldītājs LGA izsniedz konkurētspējas un 

eksporta garantijas. 

490. Līdz 2011.gada beigām LGA ir noslēgusi 26 sadarbības līgumus ar finanšu institūcijām 

un izsniegto saistību portfeli veido izsniegtās garantijas 21 finanšu institūcijai, no 

kurām lielāko daļu jeb 15,4% un 15,1% aizņem attiecīgi SEB banka un Nordea banka. 

491. Saņemot atbalstu šīs aktivitātes ietvaros, 2011.gadā Latvijas uzņēmumi piesaistīja 

kredītiestāžu finansējumu 107,9 milj. eiro apmērā, salīdzinot ar 71,3 milj. eiro 

2010.gadā. Kopumā 2011.gadā saglabājās stabils pieprasījums pēc LGA garantijām. 

Taču sakarā ar to, ka LGA sniegtās garantijas tika izvērtētas atbilstoši precizētajai VI 

metodikai grūtībās nonākušu uzņēmumu noteikšanai, pēc kuras sniegtās garantijas 

komersantu konkurētspējas uzlabošanai 30 milj. eiro apmērā tika atzītas par 

neattiecināmām un tika pārgrāmatotas citā LGA portfelī, finanšu līdzekļu apguvē nav 

vērojams vēlamais progress. Atzīmējams, ka ir pieaudzis atbalsts tieši investīciju 

projektiem, jo 54% no 2011.gadā izsniegtajām garantijām (pēc apjoma) tika izmantotas 

investīciju aizdevumu nodrošināšanai, kas ir palielinājums, salīdzinot ar 26% 

2010.gadā. Analizējot nozaru dalījumu, secināms, ka lielākā garantiju portfeļa daļu 

veido projekti, kas tiek īstenoti apstrādes rūpniecībā. Attiecībā uz atbalsta reģionālo 
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sadalījumu – pozitīvi ir vērtējama aktivitātes palielināšanās Latgalē, kur 2011.gadā 

izsniegto garantiju apjoms (1,4 milj. eiro) ir palielinājies salīdzinot ar 2010.gadu (0,14 

milj. eiro). Uzsverams, ka pieaugums Latgalē saistīts tieši ar investīciju projektu 

atbalstīšanu.  

492. 2011.gadā 2.2.1.3.aktivitātes ietvaros tika izsniegtas garantijas 91,9 milj. eiro apmērā, 

kas ir 64,4% no iepriekš plānotajiem 142,7 milj. eiro. Norādām, ka minētie apguves 

dati ir koriģēti atbilstoši VI lēmumam par neattiecināmajām izmaksām. (skatīt 

32.ilustrāciju) 

Ilustrācija 32 2.2.1.3. aktivitātes „Garantijas komersantu konkurētspējas uzlabošanai” ietvaros plānotais līdz 

31.12.2011. un reālais izsniegto garantiju apjoms līdz 31.12.2011. kumulatīvi; Kopējais finansējums (ieskaitot 

finanšu starpinstitūciju līdzfinansējumu) milj. eiro (% no plānotajām sniegtajām garantijām). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

493. Salīdzinot ar 2010.gadu 2011.gadā izsniegto garantiju skaits ir samazinājies, taču 

vidējais garantijas apjoms ir pieaudzis, 2011.gadā vidējais garantijas apjoms ir 0,4milj. 

eiro un vidējais garantijas apmērs 69%.  

494. Kopš aktivitātes ieviešanas par garantijām ir izmaksātas kompensācijas kopumā 12,1 

milj. eiro apmērā. Lielākā daļa, t.i., 8,5 milj. eiro (71%) ir izmaksātas par garantijām, 

kas izsniegtas līdz 2008.gada beigām, savukārt 2011.gadā LGA ir izmaksājusi 

kompensācijas 4,4 milj. eiro apmērā, kas ir par 0,3 milj. eiro vairāk kā 2010.gadā.  

495. 2011.gadā tika ieviests arī jauns garantiju atbalsta produkts – garantijas, kas nodrošina 

kredītiestāžu garantiju (konkursa, avansa maksājuma, maksājuma, izpildes vai laika 

garantiju) saņemšanu: līdz 2011.gada beigām šādu pakalpojumu ir izmantojuši astoņi 

uzņēmumi par kopējo apjomu 3,8 milj. eiro. 

496. Ievērojot piesardzīgās prognozes par Latvijas tautsaimniecības izaugsmi, aktivitātes 

„Garantijas komersantu konkurētspējas uzlabošanai” ietvaros 2012.gadā tiek plānots 

izsniegt garantijas tādā pašā apjomā kā 2011.gadā. Papildus ir jāatzīmē, ka 2011.gada 

decembrī tika samazināts aktivitātes ieviešanai pieejamais finansējums līdz 28,5 milj. 

eiro. 

- „Aizdevumi komersantu konkurētspējas uzlabošanai”  

497. 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 
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arī LGA. Apakšaktivitātes „Mezanīna aizdevumi investīcijām komersantu 

konkurētspējas uzlabošanai” 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. 2011.gada otrajā pusē tika 

apstiprināta mezanīna aizdevumu programma un 2011.gada 22.augustā tika uzsākta 

projektu iesniegumu pieņemšanas pirmā kārta par 25,2 milj. eiro kopējā publiskā 

finansējuma, no kuriem 15,2 milj. eiro ir ERAF finansējums. 2011.gada nogalē tika 

uzsākta kredītiestāžu un uzņēmumu iepazīstināšana ar iespējām, ko sniedz šī 

programma, tādejādi apakšaktivitātes „Mezanīna izdevumi komersantu konkurētspējas 

uzlabošanai” ietvaros līdz 2011.gada beigām tika apstiprināti pirmie divi projekti par 

1,6 milj. eiro.  

498. Lai arī LHZB noteiktā apakšaktivitātes „Aizdevumi komersantu konkurētspējas 

uzlabošanai” 2011.gada plāna izpilde nesokas tik labi kā cerēts (līdz 2011.gada beigām 

ir izpildīti tikai 63,9% no plānotā izsniegto aizdevumu apjoma (skatīt 33.ilustrāciju)), 

kopumā aizdevumu komersantu konkurētspējas uzlabošanai finanšu resursu apguvi var 

vērtēt kā ļoti labu - līdz 2011.gada 31.decembrim ir apstiprināti projekti par 124,2% un 

noslēgti līgumi par 79,8% no kopējā finansējuma un gada laikā ir sasniegts ievērojams 

progress noslēgtajiem līgumiem, t.i., 24,3% no pieejamā kopējā finansējuma. 

Ilustrācija 33 „2.2.1.4. aktivitātes „Aizdevumi komersantu konkurētspējas uzlabošanai” ietvaros plānoto 

aizdevumu apjoms līdz 31.12.2011. un izsniegto aizdevumu apjoms līdz 31.12.2011. kumulatīvi; Kopējais 

finansējums (ieskaitot finanšu starpinstitūciju līdzfinansējumu) milj. eiro (% no plānotā izsniegto aizdevumu 

apjoma). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

499. Sakarā ar to, ka programmas ietvaros ir izveidots Aizdevumu fonds, kura resursi tiek 

izmantoti aizdevumu sniegšanai, ir iespējams uzņemties virssaistības un sasniegt tik 

lielu apstiprināto projektu procentu. Atbilstoši EM un LHZB par programmas 

īstenošanu noslēgtajam līgumam finansējuma saņēmējam (LHZB) ir pienākums brīvos 

līdzekļus ieguldīt ar mērķi palielināt Aizdevumu fonda apjomu. Aizdevumu fondam 

veidojas ieņēmumi no aizdevumos neizsniegto brīvo līdzekļu izvietošanas, procentu 

ieņēmumiem no izsniegtajiem aizdevumiem, kā arī komisijas maksām, līgumsodiem un 

ieņēmumiem, kas iegūti aizdevumu atgūšanas rezultātā. Katra programmas īstenošanas 

finanšu gada beigās daļa no minētajiem Aizdevumu fonda ienākumiem tiek ieguldīti 

Aizdevumu fondā, attiecīgi palielinot resursus, kas paredzēti aizdevumu sniegšanai, tā 
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ļaujot piešķirt aizdevumus par lielāku kopsummu, nekā sākotnēji fondā ieguldītais 

resursu apjoms.         

3.3.Prioritātes „Uzņēmējdarbības veicināšana” ieviešana 

500. Kopumā prioritātes ieviešanas gaita 2011.gadā ir vērtējama kā apmierinoša – lai gan 

netika pilnībā sasniegti maksājumu finansējuma saņēmējiem mērķi un atsevišķi finanšu 

rādītāji samazinājušies, vairāki uzraudzības rādītāji pārsniedz sākotnēji plānotos 

apjomus (aktivitāšu „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings”, „Biznesa inkubatori” 

un „Pasākumi motivācijas celšanai inovācijām un uzņēmējdarbības uzsākšanai” 

ietvaros), un lielākā daļa prioritātes aktivitāšu norit saskaņā ar plānoto. 

501. Līdz 2012.gada 31.decembrim prioritātē apstiprināti projekti par 51,5 milj. eiro jeb 

66,9% un noslēgti līgumi par 50,9 milj. eiro jeb 66,2% no ES fondu finansējuma, kas ir 

attiecīgi par 9,7% un 9,9% mazāk nekā uz 2010.gada beigām. Šāds apjoma 

samazinājums skaidrojams ar līgumu laušanu aktivitātē „Atbalsts ieguldījumiem mikro, 

maziem un vidējiem komersantiem īpaši atbalstāmajās teritorijās (ĪAT)”. Finansējuma 

saņēmējiem veikti maksājumi 18,6 milj. eiro apmērā jeb par 24,2% no ES fondu 

finansējuma, par 9,6% pārsniedzot uz 2010.gada 31.decembri izmaksāto apjomu. 

502. Visa gada garumā komersanti izrādījuši lielu interesi un aktīvi pieteikušies 

apakšaktivitātes „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings” ietvaros pieejamajam 

finansējumam, kas paredzēti dalībai tirdzniecības misijās. Līdz 2011.gada beigām 

noslēgti līgumi par vienu trešdaļu, un veikti maksājumi 3,3 milj. eiro apmērā jeb par 

15,7% no pieejamā ES fondu finansējuma.  

503. Došanās tiešajās vizītēs un starptautiskajās izstādēs komersantiem veicina jaunu noieta 

tirgu iegūšanu un sekmē konkurētspēju, kas ekonomiskās krīzēs apstākļos ir ļoti būtiski. 

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, komersanti vairāk izvērtē dalību izstādēs, izvēloties tās, 

kas ir ar visaugstāko potenciālu mērķtirgus produkcijas noietam un sadarbības partneru 

atrašanai, līdz ar to samazinājies  komersantu plānotais izstāžu skaits.  

504. Secināms, ka apakšaktivitātei „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings” ir būtiska 

loma komersantu konkurētspējas celšanā un eksporta spējas paaugstināšanā, jo 

komersantiem tiek sniegta iespēja piedalīties ārvalstu izstādēs un konferencēs, kas ļauj 

sacensties ar konkurentiem starptautiskā līmenī un tādējādi palīdz stiprināt un attīstīt 

uzņēmējdarbību. Par aktivitātes lietderību liecina ne vien komersantu augstā 

ieinteresētība (līdz 2011.gada beigām īstenoti 566 uz ārējo tirgu apgūšanu vērsti 

projekti jeb 171,5% no DPP noteiktās sasniedzamās vērtības), bet arī apgrozījuma 

pieaugums atbalstītajos uzņēmumos divus gadus pēc investīcijas saņemšanas, ko varēs 

precīzāk novērtēt 2012.gadā, kad būs finansējuma saņēmēji būs iesnieguši gada 

pārskatus.  

505. Aktīvi tika īstenoti dažādi izglītojoši pasākumi aktivitātes „Pasākumi motivācijas 

celšanai inovācijām un uzņēmējdarbības uzsākšanai” (turpmāk - Motivācijas 

programma) ietvaros, veicinot sabiedrības informētību un iesaisti. Aktivitātes ietvaros 

rīkotajos pasākumos interesenti tiek informēti arī par citu darbības programmas 

aktivitāšu sniegtajām atbalsta iespējām, tādējādi sekmējot to atpazīstamību un 

ieviešanas progresu. Piemēram, Motivācijas programmas ietvaros rīkotajos semināros 

tiek iesaistīti  tehnoloģiju pārneses kontaktpunkti, lai veicinātu ieviešanas uzraudzības 

rādītāju izpildi un lai tehnoloģiju pārneses kontaktpunkti veicinātu zinātniskā un privātā 

sektora sadarbību.  

506. Līdzīgi kā iepriekšējos gados, arī 2011.gadā bijis augsts ieinteresēto personu skaits  

aktivitātes ietvaros rīkotajos pasākumos un konkursos – kopumā līdz 2011.gada 
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31.decembrim motivācijas programmās iesaistītas 12 116 personas, no kurām aptuveni 

4 000 Motivācijas programmas īstenotajās aktivitātēs piedalījās 2011.gada laikā. Ņemot 

vērā ekonomisko situāciju, radies aktivitātē pieejamā finansējuma ietaupījums, ko 

paredzēts izmantot jaunu pasākumu īstenošanai vai esošo uzlabošanai, piemēram, 

grantu un biznesa konsultāciju piešķiršana biznesa plānu un konkursu uzvarētājiem.  

507. Aktivitātes „Biznesa inkubatori” ietvaros atbalstu infrastruktūras nodrošināšanai un 

uzņēmējdarbības ātrai un stabilai attīstībai līdz 2011.gada beigām saņēmuši 421 

ekonomiski aktīvs uzņēmums, izpildot darbības programmā noteikto rādītāja vērtību 

par 513,4%, un par 31,6% pārsniedzot arī  atbildīgās iestādes plānoto rādītāja izpildes 

vērtību. Biznesa inkubatoros esošajos uzņēmumos ir izveidotas/saglabātas 1 198 jaunas 

darbavietas un radīti 375 jauni produkti. Aktivitātes otrajā darbības gadā jau ir 

identificēti vairāki veiksmīgi labās prakses piemēri: ARTBag izveidota individualizēta 

somu ražotne, AnnaHouse attīstīta kartona māju bērniem ražošana, SIA HYGEN 

izstrādāta mājsaimniecībās izmantojama saspiestas dabas gāzes uzpildes iekārta 

transportlīdzekļos u.c. 

508. Problemātiskākā prioritātes aktivitāte ir „Atbalsts ieguldījumiem mikro, maziem un 

vidējiem komersantiem īpaši atbalstāmajās teritorijās (ĪAT)”, kurā arī 2011.gadā 

pastāvīgi tika pārtraukti līgumi galvenokārt nekvalitatīvi īstenotu projektu dēļ – 

finansējuma saņēmēji nepilda līguma nosacījumus (neiesniedz progresa un noslēguma 

pārskatus, neveic iepirkuma procedūru noteiktajā termiņā, neveic saimniecisko darbību 

u.c.), kā arī konstatēti vairāki krāpšanas gadījumi, kā rezultātā līgumi par projektu 

īstenošanu tiek lauzti. Līdz 2011.gada 31.decembrim aktivitātē noslēgto līgumu apjoms 

samazinājies par 27,3%, salīdzinot ar datiem uz 2010.gada beigām. Projektos, kuru 

īstenošana vēl turpinās, tiek veikti maksājumi finansējuma saņēmējiem, līdz 2011.gada 

beigām izmaksājot trešdaļu no aktivitātē pieejamā ES fondu finansējuma.  Izvērtējot 

aktivitātes ES fondu finanšu apguvi, ES fondu vadošā iestāde ir ierosinājusi EM ziņot 

par ES fondu finansējuma atlikumu aktivitātes ietvaros un turpmāko rīcību, lai 

nodrošinātu atlikuma pilnīgu apguvi. 

509. Lai gan aktivitātes „Atbalsts ieguldījumiem mikro, maziem un vidējiem komersantiem 

īpaši atbalstāmajās teritorijās (ĪAT)” ieviešana nesokas tik labi kā sākotnēji plānots, 

tomēr līdz 2011.gada beigām pabeigti 92 

projekti, un ir atsevišķi projekti, kurus var 

minēt kā labās prakses piemērus, piemēram, 

SIA „CompaQpeat” īstenotais projekts 

„Frēzkūdras ražotnes modernizācija”, kura 

ietvaros uzņēmums saņēma finansējumu 

frēzkūdras ražotnes modernizēšanai – 

jaunas frakcionēšanas un iepakošanas līnijas 

iegādei, tādējādi veicinot SIA 

„CompaQpeat” attīstību. 

510. Pārskata periodā Ekonomikas ministrija ir izstrādājusi jaunu aktivitāti „Klasteru 

programma”. 2011.gada 16.jūnija UK tika apstiprināti aktivitātes „Klasteru 

programma” projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji. 2011.gada 11.oktobra Ministru 

kabineta sēdē tika apstiprināti noteikumi Nr.788 „Noteikumi par darbības programmas 

"Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.2.3.aktivitāti "Klasteru 

programma””. Projektu iesniegumu pieņemšana notiks 2012.gadā. 
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4.Tehniskā palīdzība 

511. Šajā sadaļā sniegta informācija par Tehniskās palīdzības (TP) atbalstu īstenotajām 

darbībām, TP projektus īstenojošām institūcijām un sasniegto finanšu un fizisko 

progresu. Savukārt plašākā informācija par TP atbalstāmajām darbībām ir sniegta 

ziņojuma sadaļās 2.6.„Uzraudzības un izvērtēšanas pasākumi”, 2.7.„Finanšu vadība un 

kontrole” un 5.„Informācija un publicitāte” (papildu informāciju skatīt ES fondu mājas 

lapā -  http://www.esfondi.lv/page.php?id=1052). 

512. DP ietvaros tiek īstenota TP 2.4.prioritātes aktivitāte „Programmas vadības un atbalsta 

funkciju nodrošināšana”, kuras mērķis ir atbalstīt programmas vadībā iesaistītās 

institūcijas programmas vadības funkciju nodrošināšanā. 

513. 2011.gadā noslēdzās tehniskās palīdzības 1.kārtas īstenošana no 01.01.2008. līdz 

31.12.2011. gadam, kuras ietvaros kopumā noritēja 25 projektu īstenošana
73

, t.sk.: 

514. 2.4.prioritātes „Tehniskā palīdzība” 1.kārtas ietvaros tika īstenoti 17 projekti par ERAF 

finansējumu 10,6 milj. eiro jeb 46,0% no prioritātes kopējā attiecināmā finansējuma. 

515. Līdz 31.12.2011. 2.4. prioritātes ietvaros tika veikti maksājumi finansējuma saņēmējam  

8,1 milj. eiro apmērā jeb 35,5% no prioritātes kopējā ERAF finansējuma (progress 

2011. gada ietvaros 2,8 milj. eiro). 

516. Vislielākie izdevumi ES fondu tehniskās palīdzības projektu ietvaros ir bijuši tādās 

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

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

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

Pārējās izdevumu pozīcijās „pamatkapitāla veidošana”, „informācija un publicitāte” 

(publicitāte plašsaziņas līdzekļos, reprezentācijas materiāli, izdoti bukleti u.c. 

informācijas nesēji, organizēti semināri un konferences), „komandējumi un dienesta 

braucieni” „telpu noma”, „izvērtējumi un pētījumi” (dažāda veida izvērtējumi un 

pētījumi, kas saistīti ar ES fondu ieviešanu Latvijā) kā arī citi veiktie izdevumi ir 

sadalījušies vienmērīgi robežās 2% - 4% no kopējā finansējuma izlietojuma. 

Ilustrācija 34 Tehniskās palīdzības finansējuma izlietojums dalījumā par izmaksu veidiem, % 
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 TP I kārtas projekti tiek īstenoti atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumiem Nr.918 

„Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.6.1.1.aktivitāti 

„Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana”, darbības programmas „Uzņēmējdarbība un 

inovācijas” papildinājuma 2.4.1.1.aktivitāti „Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana”, darbības 

programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.7.1.1.aktivitāti „Programmas vadības un atbalsta 

funkciju nodrošināšana” un 3.8.1.1.aktivitāti „Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana”. 

http://www.esfondi.lv/page.php?id=1052
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517. 2011.gadā 2.4.prioritātes ietvaros veiktie maksājumi finansējuma saņēmējiem vidēji 

72% apjomā no sākotnēji plānotā, kas skaidrojams ar to, ka mērķa prognoze sagatavota, 

pamatojoties uz 2011.gada sākumā finansējuma saņēmēju sniegto informāciju, bet 

2011.gadā projektos veikti grozījumi, kuros samazināts finansējums 2011.gadam, 

pamatojoties uz  aktivitāšu aktualitātes un nepieciešamības izvērtējumu.  

518. Lai noteiktu DPP paredzētā rezultāta rādītāja „ES fondu līdzekļu sekmīgas apguves 

vērtējums Latvijas iedzīvotāju vidū” izpildi, 2011.gada decembrī tika veikts pētījums 

„Sabiedrības informētība par Eiropas Savienības fondu līdzekļu apguvi Latvijā” 

(aptaujas veikšanas laiks no 25.11.2011.līdz 05.12.2011.), kurā tika konstatēts, ka par 

sekmīgu ES fondu līdzekļu apguvi Latvijā uzskata 48% aptaujāto respondentu, kas 

salīdzinājumā ar 2010. gadu ir palielinājies par 11,3% (sīkāku informāciju par aptaujas 

rezultātiem skat. ziņojuma sadaļā ,,Informācija un publicitāte’’). 

519. Galvenās konstatētās problēmas TP ieviešanā 2011.gadā ir saistītas ar kavējumiem 

iepirkumu veikšanā, finanšu plānošanu un finanšu disciplīnas ievērošanu un 

nekvalitatīvi sagatavotiem maksājumu pieprasījumiem. Lai risinātu šo situāciju, 

sadarbības iestāde (skat. sadarbības iestādes mājas lapu - http://www.cfla.gov.lv/lv/) 

nodrošina finansējuma saņēmējiem konsultācijas, skaidrojot aktivitāšu ieviešanu 

regulējošo normatīvo aktu nosacījumus. Finansējuma saņēmēji ir veikuši pieejamā 

finansējuma analīzi, lielākajā daļā projektu savlaicīgi veicot grozījums un samazinot 

vienošanas summas. 

520. Neatbilstoši veiktie izdevumi no tehniskās palīdzības projektu īstenošanas uzsākšanas 

līdz 31.12.2011. veido 0,12 milj. eiro jeb 1,6% no noslēgto vienošanās kopsummas. Visi 

konstatētie neatbilstoši veiktie izdevumi ir atgūti no kārtējā vai nākamā maksājuma 

pieprasījuma. 

521. Lai nepieļautu dubultās finansēšanas iespēju, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 

(turpmāk – CFLA) pārbaudot maksājumu, pieprasījumus un progresa pārskatus 

pārliecinās, vai projekta ietvaros rēķini un maksājumi netiek iekļauti vairākkārtīgi, kā 

arī savas kompetences ietvaros izvērtē projekta ietvaros veiktās aktivitātes un iesniegtos 

pamatojošos dokumentus, kā arī veicot pārbaudes projektu īstenošanas vietās, 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. 

522. Pārskata periodā tika izstrādāti MK noteikumi par TP ieviešanas 2.kārtu un 21.09.2011. 

stājās spēkā MK noteikumi par Nr.694
74

, kas nosaka kārtību, kādā īsteno tehniskās 

palīdzības projektu iesniegumu atlases otro kārtu. 

523. Atbilstoši MK noteikumiem Nr.694, ierobežotas projektu iesniegumu atlases ietvaros 

2.4. prioritātē tika apstiprināti 18 projekti un noslēgtas 15 vienošanās par finansējumu 

                                                 
74

 Ministru kabineta 2011.gada 6.septembr 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” 

http://www.cfla.gov.lv/lv/
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10,6 milj. eiro jeb 46,1% no prioritātes kopējā attiecināmā finansējuma. 3 projektiem 

vienošanās par projektu īstenošanu tiks noslēgta 2012.gada sākumā.  

524. Attiecībā uz riskiem, kas saistīti ar iepirkumiem, CFLA stingrāk jākontrolē iepirkumu 

plānu realizāciju, lai uzlabotu 2.4  prioritātes ietvaros 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. 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. 

525. 2012. gadā galvenās prioritātes 2.4. prioritātes ietvaros būs: 

•   noslēguma maksājumu veikšana tehniskās palīdzības 1.kārtas projektu ietvaros; 

•   2 atlases kārtas 18 projektu īstenošanas uzsākšana ar 01.01.2012; 

• grozījumu virzīšana MK noteikumos Nr. 694 ar mērķi novērst izdevumu 

neattiecināmības riskus attiecībā uz informatīvo, publicitātes un komunikācijas 

pasākumu īstenošanu, kā arī precizēt TP 2. kārtas ietvaros projektiem pieejamo ES 

fondu TP finansējuma rezervi. 

5.Informācija un publicitāte
75

 

526. 2011.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 

527. Lai nodrošinātu ES fondu aktuālo jautājumu atspoguļojumu nacionālajos un 

reģionālajos medijos, 2011.gadā 2.DP vadībā iesaistītās institūcijas un 5 reģionālie 

struktūrfondu informācijas centri (RSIC) sagatavojuši un izplatījuši 140 paziņojumus 

plašsaziņas līdzekļiem par aktualitātēm ERAF jautājumos, t.sk. par ERAF atbalsta 

mērķiem, atvērtajiem projektu konkursiem, to izvērtēšanas gaitu un apstiprinātajiem 

projektiem, ES fondu līdzekļu pārdali, fondu apguves sistēmas vienkāršošanu, UK 

izskatītajiem jautājumiem utt. Plašsaziņas līdzekļos ievietotas 127 apmaksātas 

publikācijas par ES fondu tematiku, t.sk. informatīvie sludinājumi, no kurām 14 

publicējušas ES fondu vadībā iesaistītās institūcijas un 113 – RSIC. 

528. Turpinot 2010.gada praksi ar mērķi sniegt sabiedrībai informāciju par ES fondu 

ieviešanas gaitu un aktualitātēm caur vienu no visvairāk izmantotajiem ES fondu 

                                                 
75

 Saskaņā ar Eiropas Savienības 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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informācijas ieguves avotiem – nacionālajiem laikrakstiem, arī 2011.gadā vadošā 

iestāde nodrošinājusi ES fondu tematisko ielikumu publicēšanu nacionālajā laikrakstā 

„Latvijas Avīzē”, kopā sasniedzot vismaz 200 000 lielu lasītāju auditoriju. Tematiskie 

ielikumi publicēti vienu reizi ceturksnī (kopā 4 ielikumi), viens no tiem veltīts biznesa 

inkubatoriem, skat. http://www.esfondi.lv/page.php?id=1030 

529. Arī LIAA veidojusi publikācijas nacionālajā laikrakstā „Latvijas Avīzē” (6), atsevišķos 

ielikumos atspoguļojot dažādus uzņēmējdarbības projektus katrā Latvijas reģionā, t.sk. 

publicējot gan Latvijas, gan katra reģiona kartes ar novados īstenoto uzņēmējdarbības 

projektu finansējuma apmēru abos plānošanas periodos. Žurnālā „Klubs” 2011.gada 

septembrī – decembrī LIAA publicējusi 4 uzņēmēju pieredzes stāstus. Kopā 2011.gadā 

LIAA veidojusi 10 publikācijas, 

skat.http://www.liaa.gov.lv/lv/es_fondi/uznemeju_pieredze/_gv/section_1/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

530. Lai informētu žurnālistus klātienē, rīkotas 2 preses konferences. LIAA rīkotajā preses 

konferencē par kompetences centru izveidi un ieguldījumu tautsaimniecības attīstībā 

informēts par sešiem kompetences centriem, kuri uzsāk darbu ar ES fondu atbalstu un to 

plāniem piecos gados veikt vairāk nekā 120 rūpniecisko pētījumu, radot jaunus, 

konkurētspējīgus produktus un tehnoloģijas un izveidojot vairāk nekā 500 jaunas darba 

vietas.  

http://www.esfondi.lv/page.php?id=1030
http://www.liaa.gov.lv/lv/es_fondi/uznemeju_pieredze/_gv/section_1/
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531. Preses konferences kā viens no mediju attiecību instrumentiem zaudē savu aktualitāti, tā 

vietā ienāk aktīva informācijas sniegšana sociālajos tīklos, piem., www.twitter.com, kur 

vairākas iestādes ir atvērušas kontus un aktīvi informē par aktualitātēm. Vadošās 

iestādes twitter konts atvērts 2011.gada augustā, tam ir 220 sekotāju un 2011.gada 5 

mēnešos publicēti vairāk nekā 200 ieraksti. Tāpat visu 2011.gadu institūcijas regulāri 

nodrošinājušas atbildes uz mediju uzdotajiem jautājumiem un sniegušas speciālistu 

komentārus. 

532. 2011.gadā turpināta institūciju un RSIC sadarbība ar televīziju un radio, kopā 

nodrošinot 8 televīzijas sižetus un 37 oriģinālraidījumus „Eirobusiņš”. Kopā institūcijas 

veidojušas 70 radio sižetus. 2011.gadā vadošā iestāde atjaunojusi radio raidījuma par ES 

fondiem veidošanu un pārraidīšanu sabiedriskajā radio. Latvijas Radio 2 programmā 

2011.gadā izveidoti un pārraidīti 72 trīs minūšu radio raidījumi „Eiropa – fondi”, 

sasniedzot aptuveni 1 miljonu klausītāju auditoriju. Latvijas Radio 2 ir līderis radio tirgū 

ar visaugstākajiem radio reitingiem, kas „Eiropa – fondi” raidījuma raidlaikā sasniedz 

vidēji 200 000 klausītāju. 

2.pasākums – Mediju monitorings 

533. 2011.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 

534. Pārskata periodā nav notikuši darbības programmas atklāšanas pasākumi. 

2.pasākums – liela mēroga pasākums par ES fondiem 

535. 2011.gadā vadošā iestāde īstenojusi divus liela mēroga pasākumus, kas tematiski 

aptvēra visas trīs DP: 

536. ES fondu apguvei veltītā televīzijas raidījuma „Eirobusiņš” pārraidīšana: 2011.gadā 

turpināta televīzijas raidījuma „Eirobusiņš” 

pārraidīšana. 2011.gadā sagatavoti un Latvijas 

Televīzijas 1.programmā pārraidīti 37 oriģinālraidījumi. 

26 minūšu garais raidījums veidots kā informatīvi 

izglītojoša pārraide, 2011.gadā sasniedzot 1,26 miljonu 

skatītāju auditoriju oriģinālraidījumiem, 481 000 

skatītājus raidījumu atkārtojumiem, pavisam kopā 1.74 

miljonu skatītāju auditoriju, kas vērtējams kā ļoti labs reitings. 

537. 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. 

538. 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. 

539. Starptautiska konference „ES fondu izvērtēšanas konference par vidusposma 

izvērtējumu rezultātiem”: Izvērtēšanas loma, sekmējot ES fondu ieviešanas kvalitāti un 

efektivitāti, ar katru gadu pieaug. Tāpēc, lai iepazīstinātu ar darbības programmu 

vidusposma izvērtējumu rezultātiem un dalītos pieredzē ar citām ES dalībvalstīm, 

2011.gada 30.novembrī vadošā iestāde rīkoja starptautisku konferenci „ES fondu 

izvērtēšanas konference par vidusposma izvērtējumu rezultātiem”.  

540. Neatkarīgajā ES fondu darbības programmu vidusposma izvērtējumā secināts, ka kaut 

gan iepriekšējos gados Latvijā ekonomiskā situācija pasliktinājās, valsts kopumā ir 

spējusi sekmīgi nodrošināt ES fondu ieviešanu. 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.  

541. Tāpat secināts, ka ES fondu atbalsts Latvijā kopumā ir sekmīgi pielāgots Latvijas 

ekonomiskās situācijas negatīvajām izmaiņām, nodrošinot papildu finanšu līdzekļu 

novirzīšanu nodarbinātības un uzņēmējdarbības jomām, kuru ekonomiskie rādītāji 

recesijas ietvaros ir piedzīvojuši visstraujāko kritumu, atstājot lielu ietekmi uz kopējās 

sociālās spriedzes pieaugumu valstī.  

542. Secināts arī, ka ES fondu ietvaros īstenotās aktivitātes nodrošina tiešu atbalstu gandrīz 

visiem (95%) no Latvijas Stratēģiskās attīstības plānā 2010. – 2013. gadam definētajiem 

mērķiem un ka atbildīgās institūcijas ir veikušas redzamus un vērā ņemamus 

uzlabojumus procesu sakārtošanai un birokrātisko šķēršļu mazināšanai. 

543. Savukārt faktori, kurus būtu lietderīgi ņemt vērā, attīstot ES fondu vadības sistēmu, 

saistāmi ar ES fondu vadības centralizāciju. Izvērtējumā arī norādīts, ka fondu vadības 

sistēmā būtu lietderīgi vairāk ietvert uz mērķi orientētus rezultātus un kontroles. Tas 

saskan ar izvērtēšanas jautājumu aktualitāti, gatavojoties nākamajam 2014.-2020.gada 

ES fondu periodam, jo Latvijas interesēs ir nākotnē īstenot uz rezultātiem orientētu 

kohēzijas politiku. 

544. Konferencē bija aicināti piedalīties arī Francijas un Igaunijas pārstāvji. Abu valstu 

sniegtajās prezentācijās izskanēja, ka šobrīd esošais ES fondus administrējošo iestāžu 

skaits jāsamazina. Piemēram, Francijā ir 26 reģioni, attiecīgi 26 darbības programmas, 

kuru ieviešanu katrā reģionā nodrošina vairākas aģentūras, tādējādi Francijā tiek 

ierosināts vienā reģionā veidot vienas pieturas aģentūru ES fondu finansējuma 

saņēmējiem. Igaunijā savukārt šobrīd ES fondu administrēšanu veic 11 ieviešanas 

aģentūras, un ES fondu vadības sistēmā iesaistītas vēl 5 ministrijas. Igauņiem izvērtētāji 

iesaka nākamajā plānošanas periodā paturēt 6 ieviešanas aģentūras un, koncertējot 

vadības funkcijas vadošajā iestādē – FM pilnībā atteikties no nozaru ministriju 

iesaistīšanas ES fondu vadības sistēmā. 
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3.pasākums – Specializētas informācijas izplatīšana 

545. 2011.gadā ES fondu vadībā iesaistītās institūcijas un RSIC izdevuši 4 veidu 

informatīvos materiālus gan drukātā, gan elektroniskā formātā, VIAA veikusi vienu 

pētījumu. 

546. LIAA sagatavoja šādus informatīvos materiālus: 

- par aktivitātēm ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings; augstas pievienotās 

vērtības investīcijas (2. kārta); klasteru programma; mikro, mazo un vidējo 

komersantu jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības programma; 

- apkopojošs materiāls par atbalsta programmām uzņēmējiem. 

- Arī CFLA sagatavoja 2 informatīvos materiālus:  

- „Izmaiņas Publisko iepirkumu likumā attiecībā uz kandidātu un pretendentu 

izslēgšanas noteikumiem”; 

- „Turpmāk nav pieļaujama darījumu kontu izmantošana ES fondu līdzfinansēto 

projektu īstenošanā”. 

Papildus minētajam Rīgas un Zemgales RSIC reizi mēnesī sagatavojis, publicējis un RSIC sadarbības 

partneriem izsūtījis ziņu lapu, kurā ietvertas ar ES fondiem saistītās aktualitātes attiecīgajā reģionā (kopā – 24 

ziņu lapas). 

547. VIAA 2011.gada beigās veikusi pētījumu „Eiropas Savienības struktūrfondu 

komunikācijas izvērtējums”, kurā izzināti potenciālo un faktisko struktūrfondu projektu 

pieteicēju un īstenotāju vērtējumi un ieteikumi VIAA komunikācijas pilnveidošanai, kā 

arī noskaidroti ekspertu vērtējumi par VIAA līdz šim īstenoto struktūrfondu 

komunikāciju un ieteikumi tās pilnveidošanai. 

4.pasākums – Sabiedriskās domas aptauja par iedzīvotāju informētību par ES fondu 

jautājumiem 

548. 2011.gada decembrī pēc FM pasūtījuma SIA „Latvijas Fakti” veica kopš ES fondu 

ieviešanas uzsākšanas Latvijā 2004.gadā jau septīto sabiedriskās domas aptauju 

„Sabiedrības informētība par ES fondu līdzekļu apguvi Latvijā”
76

, kurā tiešajās 

intervijās aptaujāti 1003 visu Latvijas reģionu iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 74 gadiem. 

549. Līdzīgi kā 2010.g. aptaujā, arī 2011.g. decembrī vairāk nekā 90% aptaujāto Latvijas 

iedzīvotāju atzina, ka ir dzirdējuši par to, ka Latvijai ir pieejami ES fondu līdzekļi. Tas 

ir ievērojami vairāk nekā laikposmā 2004.g. – 2008.g., kad par ES fondu pieejamību 

bija informēti 60% - 70% Latvijas iedzīvotāju (skat. Ilustrāciju 35). 
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 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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(Bāze = respondenti, kuri ir dzirdējuši, ka Latvijai ir pieejami ES fondu līdzekļi)

apmierina Jūsu vajadzības pārsniedz Jums nepieciešamo ir nepietiekamā apjomā Nezin/ NA

Ilustrācija 35  Latvijas iedzīvotāju informētība par ES fondu pieejamību Latvijā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

550. 2006.g. – 2011.g. veikto aptauju rezultātu dinamika uzrāda pozitīvu tendenci – ar katru 

aptauju pieaug to aptaujāto skaits, kurus apmierina pieejamā informācija par ES 

fondiem. 2011.g. šādu viedokli paudušo respondentu skaits sasniedza divas trešdaļas 

(64,6%) no visiem aptaujātajiem (salīdzinājumam 2010.g.– 53,8%).  

551. Kritisku pozīciju („informācija par ES fondiem ir nepietiekama”) pārstāvēja 22,7% 

aptaujas dalībnieku, un tas ir ievērojami mazāk nekā 2010.g. (38%) (skat.Ilustrāciju 36). 

Ilustrācija 36  Pieejamās informācijas par ES fondiem novērtējums 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

552. Jāuzsver pozitīvā tendence, ka salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu aptaujām pieaugusi 

visu ES fondu atpazīstamība. Visbiežāk aptaujas dalībnieki ir dzirdējuši par ELFLA – to 
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atpazina 46,4% aptaujāto Latvijas iedzīvotāju (2010.g. – 45,6%). Otrs pazīstamākais ES 

fonds ir ERAF, kuru zināja 41,1% respondentu (2010.g. – 36,4%), savukārt trešajā vieta 

ierindojās ESF, kuru atpazina 33,9% aptaujāto (2010.g. – 30,4%). 

553. Līdzīgi kā 2010.g., arī 2011.g. salīdzinoši retāk tika atpazīti Kohēzijas fonds (20,2%) un 

Eiropas Zivsaimniecības fonds (13,3%). (skat. Ilustrāciju 37). 

Ilustrācija 37 ES fondu atpazīstamība 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

554. Pārliecinoši nozīmīgākais informācijas avots par ES fondu izmantošanu Latvijā ir 

televīzija. Ar televīzijas starpniecību informāciju par ES fondiem un to atbalstāmajiem 

projektiem gūst 72,1% respondentu. Līdzīgi rezultāti bija vērojami arī iepriekšējos 

gados. 

555. Nākamās vietas nozīmīgāko informācijas avotu sarakstā ieņem internets, radio, internets 

un nacionālie preses izdevumi, ar kuru palīdzību informāciju par ES fondiem un to 

atbalstāmajiem projektiem gūst 20% - 30% Latvijas iedzīvotāju. Salīdzinājumā ar 

iepriekšējo pētījumu rezultātiem jāatzīmē interneta kā avota par ES fondiem un to 

atbalstāmajiem projektiem nozīmes pieaugums, savukārt sarūk preses izdevumu 

nozīme. 
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Ilustrācija  38 Visbiežāk izmantotie avoti informācijas par ES fondiem iegūšanai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

556. 2011.g. aptauja iezīmē tendenci – interesenti par ES fondiem aizvien retāk informāciju 

meklē dažādās iestādēs, tā vietā priekšroku dodot internetam. Pārliecinoši visbiežāk 

informācija par ES fondiem tikusi meklēta interneta mājas lapā www.esfondi.lv vai 

citās – ministriju un aģentūru mājas lapās. Tomēr ES fondu iestādes vēl aizvien ir 

nozīmīgi informācijas avoti par ES fondiem. (skat. Ilustrāciju 39). 

Ilustrācija 39  Visbiežāk izmantotie avoti informācijas par ES fondiem iegūšanai 
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Ļoti + drīzāk sekmīga Ļoti + drīzāk nesekmīga Nezin/ NA

557. Kā pozitīva tendence jāatzīmē, ka ar katru gadu pieaug to respondentu skaits, kuri ir 

dzirdējuši par kādiem konkrētiem projektiem, kuros piesaistīti ES fondu līdzekļi. 

2011.g. decembrī par kādu konkrētu ES fondu projektu bija dzirdējuši vairāk nekā trīs 

ceturtdaļas (78,7%) aptaujāto Latvijas iedzīvotāju (2010.g. tādu bija 66,2%) (skat. 

Ilustrāciju 40). Visbiežāk (52,5% gadījumu) tika atpazīti projekti ceļu un transporta 

sistēmas sakārtošanai. 49,2% respondentu ir dzirdējuši par ES fondu finansētiem 

projektiem lauksaimnieku atbalstam. Trešā biežāk (39,2%) minētā projektu grupa ir 

nodarbinātības veicināšana. 

Ilustrācija 40 Konkrētu projektu atpazīstamība 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

558. 2011.g. sabiedriskās domas aptaujas rezultāti iezīmē pozitīvas pārmaiņas Latvijas 

sabiedrības attieksmē pret ES fondu apguvi Latvijā. 2011.g. valdošais viedoklis 

sabiedrībā ir pozitīvs– 48% respondentu ES fondu apguvi Latvijā vērtēja kā ļoti vai 

drīzāk sekmīgu, savukārt pretējās domās bija 41,2% aptaujāto Latvijas iedzīvotāju (skat. 

Ilustrāciju 41). 

Ilustrācija 41  ES fondu līdzekļu apguves vērtējums 
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559. Pārliecinošs aptaujas dalībnieku vairākums (73,8%) pārstāvēja viedokli, ka  ES 

piešķirtie līdzekļi pozitīvi ietekmē Latvijas tautsaimniecību. Kritisku viedokli šajā 

jautājumā pārstāvēja 5,5% respondentu. Būtiski ir atzīmēt, ka salīdzinājumā ar 2010.g. 

pētījumu ievērojami palielinājies pozitīvu viedokli paudušo iedzīvotāju skaits (+16,3%), 

savukārt uzskats, ka ES piešķirtie līdzekļi negatīvi ietekmē Latvijas tautsaimniecības un 

sabiedrības attīstību, pausts ievērojami retāk (-9,7%) (skat. Ilustrāciju 42). 

Ilustrācija 42  Iedzīvotāju vērtējums par ES fondu ietekmi uz Latvijas tautsaimniecības un sabiedrības attīstību 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

560. Latvijas iedzīvotāju skatījumā ES fondu atbalstītajās jomās vislielākā atdeve ir ceļu un 

transporta sistēmas sakārtošanā (minēja 46,8% respondentu), lauksaimniecībā (30,4%), 

nodarbinātības veicināšanā (29,1%), kā arī vides sakārtošanā (22,2%). 

561. Līdzīgi kā 2010.g., arī 2011.g. kā prioritārās jomas, kurās turpmāk būtu jāiegulda vairāk 

ES fondu līdzekļu, pārliecinoši visbiežāk tika nosauktas - veselības un sociālā aprūpe 

(minēja 61,9% respondentu) un nodarbinātības veicināšana (54,9%). Nākamās vietas 

prioritāro jomu sarakstā ieņem atbalsts lauksaimniekiem (minēja 35,6% aptaujāto), 

izglītības attīstība (31,4%), kā arī ceļu un transporta sistēmas sakārtošana (26,8%). 

5.pasākums – Informācijas stendu un informācijas plākšņu izvietošana ES fondu projektu 

īstenošanas vietās 

562. Lai nodrošinātu publicitātes prasības, 2011.gadā 2.DP projektos izvietotas 358 

informatīvās plāksnes un 118 informatīvie stendi, piemēram, augstas pievienotās 

vērtības, jaunu produktu un tehnoloģiju projektos. LIAA atbalstu saņēmušajiem 

uzņēmumiem nodrošinājusi arī atbilstoši publicitātes prasībām noformētas uzlīmes, 

piemēram, ārējo tirgu apgūšanas projektos. 

6.pasākums – Interneta mājas lapu aktualizēšana 

563. 2011.gadā ES fondu vadībā iesaistītās institūcijas un RSIC regulāri aktualizējušas to 

mājaslapās ar ES fondiem saistītās sadaļas, publicējot aktualitātes par to pārziņā 

esošajām 2.DP aktivitātēm, t.sk. regulāri papildinot ar aktuālāko aktivitāšu  
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dokumentāciju, normatīvajiem aktiem, projektu pieredzēm, jautājumiem un atbildēm, kā 

arī citu projektu īstenotājiem saistošu informāciju. 

564. FM uzturējusi un regulāri aktualizējusi ES fondu mājas lapu http://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. 2011. 

gadā www.esfondi.lv kopējais apmeklētāju skaits bija 207 950 (dienā vidēji 570 

apmeklējumi), no tiem 94 061 – unikālie apmeklētāji (vidēji dienā 258 unikālie 

apmeklētāji), savukārt vidējais mājaslapā pavadītais laiks bijis 04:32 min. Būtiskās 

izmaiņas www.esfondi.lv sk. 9.pasākuma aprakstā. Līdzīgs apmeklētāju skaits ir LIAA 

mājaslapai, kuras unikālo apmeklējumu skaits  2011.gadā bijis 207 073. 

7.pasākums – Informācija un konsultācijas, informatīvie pasākumi potenciālajiem 

projektu iesniedzējiem, t.sk. informatīvais un konsultatīvais atbalsts reģionos 

565. Lai potenciālie projektu pieteicēji un projektu īstenotāji turpinātu saņemt informāciju un 

konsultācijas, lai tiktu palielināta mērķa grupu kapacitāte ES fondu projektu iesniegšanā 

un tās tiktu motivētas sagatavot projektus, 2011.gadā ES fondu atbildīgās un sadarbības 

iestādes un RSIC kopā organizējuši 236 informatīvos pasākumus, no tiem 219 rīkojuši 

RSIC.  

566. Bez tam VIAA sniegusi 117 klātienes konsultācijas un 3250 konsultācijas pa telefonu 

un e-pastā projektu pieteicējiem un finansējuma saņēmējiem par ERAF projektu 

sagatavošanu un īstenošanu. LIAA sniegusi vairāk nekā 3000 konsultācijas 

uzņēmējdarbības projektu pieteicējiem un īstenotājiem. Gada beigās LIAA rīkojusi 

Biznesa forumu uzņēmējiem, kurā sniegta informācija arī par 2.DP aktivitātēm un 

projektiem. 

8.pasākums- Tehniska satura konferences, semināri, pieredzes apmaiņas un labās prakses 

publiskošanas pasākumi par lielo projektu īstenošanu 

567. VARAM rīkojusi atklāšanas pasākumus 8 lielajos projektos: atkritumu 

apsaimniekošanas poligonos, ūdenssaimniecības projektos un rekonstruētajā Jēkabpils 

aizsargdambī. 

9.pasākums – ES fondu atbalstīto projektu saraksta publicēšana 

568. 2011.gadā vadošās iestādes administrētajā ES fondu mājaslapā www.esfondi.lv ieviests 

būtisks jauninājums: mājaslapā esošais 2007.-2013.gada plānošanas perioda aktivitāšu 

saraksts  piesaistīts VIS un tam pievienots projekta līmenis (skat. ES fondu aktivitātes 

un projekti http://www.esfondi.lv/activities.php?id=867). Tas nodrošina automātisku ES 

fondu projektu informācijas publiskošanu 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. 

10.pasākums – ES karoga izkāršana 9.maijā pie ES fondu vadošās iestādes 

569. Saskaņā ar EK regulu Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par ERAF, 

ESF un KF un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 2011.gadā pastāvīgi nodrošināta ES 

karoga izkāršana pie ES fondu vadošās iestādes – FM. 

 

http://www.esfondi.lv/
http://www.esfondi.lv/
http://www.esfondi.lv/
http://www.esfondi.lv/
http://www.esfondi.lv/activities.php?id=867
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ES fondu komunikācijas vadība 

570. Izmaiņas ES fondu komunikāciju regulējošajos normatīvajos aktos: 2011.gada 

4.oktobrī. stājās spēkā jauni MK noteikumi Nr.749 „Kārtība, kādā nodrošina ES fonda 

publicitātes un vizuālās identitātes prasības, kā arī publisko informāciju par šo fondu 

projektiem”. Atšķirībā no iepriekš spēkā esošā regulējuma informāciju par ES fondu 

projektiem publicē vadošā iestāde. Plašāk sk. 9.pasākuma – ES fondu atbalstīto projektu 

saraksta publicēšana aprakstā.  

571. Attiecībā uz 2010.gadā noteiktajiem ES fondu projektu ietvaros veicamo informatīvo un 

publicitātes pasākumu izmaksu ierobežojumiem jaunie noteikumi paredz papildus 

Komisijas Regulā Nr. 1828/2006  noteiktajiem obligāti īstenojamiem pasākumiem 

(projektos izvietojamās informatīvās plāksnes un stendi) citu informatīvo un publicitātes 

pasākumu, piem., drukāto materiālu, plakātu, audiovizuālo materiālu, reklāmas, 

reprezentatīvo materiālu u.tml.  izgatavošana un izplatīšana īstenošanu, ja to izmaksas 

atbilst efektivitātes, lietderības un saimnieciskuma principiem. 

572. Centralizētais ES fondu reprezentatīvo materiālu iepirkums:2011.gadā valsts pārvaldes 

elektronisko iepirkumu sistēmā izveidots ESF, ERAF un KF reprezentatīvo preču 

katalogs kas nodrošinājis ES fondu iestāžu veikto ES fondu reprezentatīvo materiālu 

iepirkumu caurskatāmību un lietderības pamatojumu.  

573. ES fondu komunikācijas vadības grupas sanāksmes: 2011.gadā ES fondu vadošā iestāde 

koordinējusi atbildīgo un sadarbības iestāžu publicitātes pasākumu īstenošanu, t.sk. 

apkopojusi ES fondu iestāžu 2011.gada komunikācijas pasākumu plānu un rīkojusi trīs 

ES fondu komunikācijas vadības grupas (pārstāvētas visas ES fondu vadībā iesaistītās 

institūcijas, 5 reģionālie struktūrfondu informācijas centri, EK pārstāvniecība Latvijā) 

sanāksmes. Sanāksmju rezultātā: 

• institūcijas piedalījušās 2007.–2013. gada ES fondu plānošanas perioda vidusposma 

komunikācijas pasākumu izvērtējuma veikšanā un pēc izvērtējuma noslēgšanās 

iepazīstinātas ar tā rezultātiem; 

• institūcijas iepazīstinātas ar 2011.gada sabiedriskās domas aptaujas par iedzīvotāju 

informētību par ES fondu jautājumiem rezultātiem; 

• sniegts skaidrojums par 04.10.2011. MK noteikumiem Nr.749 „Kārtība, kādā 

nodrošina Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda publicitātes un vizuālās 

identitātes prasības, kā arī publisko informāciju par šo fondu projektiem”; 

• izplatīti komunikācijas labās prakses piemēri sanāksmes dalībniekiem; 

• saskaņots „Eirobusiņa” tematiskais plāns 2012. gadam u.c. 

574. ES fondu komunikācijas izvērtējums:2011. gadā neatkarīgs izvērtētājs pēc vadošās 

iestādes pasūtījuma veica 2007.–2013. gada ES fondu plānošanas perioda vidusposma 

komunikācijas pasākumu izvērtējumu ar mērķi izvērtēt ES fondu vadībā iesaistīto 

institūciju 01.01.2007.–31.12.2010. īstenoto komunikācijas pasākumu efektivitāti un 

lietderību ar mērķi sniegt ieteikumus komunikācijas pasākumu pilnveidošanai ES fondu 

2007.-2013. gada plānošanas perioda otrajā pusē līdz 2015. gadam. Izvērtētājs sniedza 

atbildes uz šādiem jautājumiem: 

1. vai komunikācijas pasākumi ir efektīvi  un lietderīgi  attiecībā pret ES fondu 

komunikācijas stratēģijā 2007.–2015.gadam definētajiem ES fondu komunikācijas 

mērķiem; 

2. vai izveidotā ES fondu komunikācijas vadības sistēma ir efektīva ; 
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3. kādi ir komunikācijas pasākumu veiksmīgie un neveiksmīgie piemēri, kādi – 

pozitīvie un negatīvie faktori; 

4. kā pilnveidot ES fondu komunikācijas vadības sistēmu un komunikācijas 

pasākumus, lai sasniegtu stratēģijā definētos komunikācijas mērķus. 

575. Izvērtētājs izmantoja šādas metodes izvērtējuma veikšanā: 

• saistošo dokumentu analīze, lai izzinātu vispārējo situāciju un apkopotu 

pamatinformāciju; 

• sešu ES fondu aktivitāšu ieviešanas analīze, lai novērtētu komunikācijas vadības 

sistēmu; 

• 18 padziļinātās intervijas ar vadošās iestādes, atbildīgo un sadarbības iestāžu, 

reģionālo struktūrfondu informācijas centru pārstāvjiem un žurnālistiem; 

• 5 fokusa grupu diskusijas reģionos ar finansējuma saņēmējiem, sociālajiem un 

reģionālajiem partneriem, nevalstiskajām organizācijām, kurās piedalījās 47 dalībnieki; 

• 3 fokusa grupu diskusijas ar ES fondu vadībā iesaistīto institūciju komunikācijas un 

politikas plānošanas nodaļu pārstāvjiem, kurās piedalījās 25 dalībnieki; 

• ES fondu iestāžu anketēšana (jautājumi par izlietoto komunikācijas budžetu un 

cilvēkresursiem, par iestāžu sadarbību u.c.); 

• finansējuma saņēmēju un pretendentu aptauja, kurā piedalījās 704 finansējuma 

saņēmēji un 63 pretendenti (projektu iesniedzēji, kuru projektu pieteikumi tika 

noraidīti). Kopā tika izsūtītas 8136 anketas visiem VIS reģistrētajiem projektu 

iesniedzējiem. 

576. Pārskats par komunikācijas pasākumiem; pasākumu un rezultatīvo rādītāju izpilde: 

Vairāk nekā puse no ES fondu komunikācijas stratēģijas ietvaros plānotajiem 

pasākumiem pārskata periodā 01.01.2007. – 31.12.2010. ir izpildīti atbilstoši vidus 

posmā pieņemtajam, t.i. 40-80% apmērā. Tas attiecas uz informatīvajiem pasākumiem 

(102%), reprezentatīvajiem materiāliem (96%), preses konferencēm (79%), pētījumiem 

(73%), konferencēm (71%) izplatītajām preses relīzēm (62%), informatīvajiem 

materiāliem (57%), TV un radio sižetiem (53%), apmaksātajām preses publikācijām 

(46%). Informatīvo kampaņu skaits (19%) atpaliek no plānotā. 

Tabula 15 darbības programmas informatīvajos un publicitātes pasākumos sasniegtie iznākuma rādītāji 

2011.gadā un kopā par periodu 

Nr. Rādītāja nosaukums Skaits 

(01.01.2011.-

31.12.2011.) 

Skaits kopā 

(01.01.2007.-

31.12.2011.) 

Plānotais* % no 

plānotā 

1 Informatīvie materiāli (veidu 

skaits) 

28 96 162 59% 

2 Informatīvo pasākumu skaits 236 1088 1170 93% 

3 Informatīvo kampaņu skaits 0 0 16 0% 

4 Konferenču skaits 2 18 41 44% 

5 Preses konferenču skaits 2 26 47 55% 

6 Izplatīto preses relīžu skaits 140 414 1535 27% 
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7 Apmaksāto preses publikāciju 

skaits 

127 491 1049 47% 

8 Pētījumu skaits 2 8 11 73% 

9 Radio sižetu/ raidījumu skaits 142 298 326 91% 

10 Televīzijas sižetu/ raidījumu/ 

klipu skaits 

45 131 179 73% 

11 Projektos izvietoto informatīvo 

plākšņu skaits 

358 536 77 696% 

12 Projektos izvietoto informatīvo 

stendu skaits 

118 152 2131 7% 

13 Aktualizēta mājaslapa vai 

mājaslapas sadaļa 

11 11 VI, 2 DP 

iestādes un 

reģioni 

100% 

* ES fondu komunikācijas stratēģijā 2007.-2015.gadam plānotie informatīvo un publicitātes pasākumu 

rādītāji, aptver 1., 2., 3. darbības programmu kopā 

577. 2012.gadā paredzēts saskaņā ar izvērtējuma ieteikumiem aktualizēt ES fondu 

komunikācijas stratēģiju 2007.-2015.gadam, t.sk. plānotos informatīvo un publicitātes 

pasākumu rādītājus. 

578. No 2007.-2010.gadam komunikācijas pasākumi aptvēruši vismaz 2.3 milj. lielu 

auditoriju. Lielāko auditoriju ļāvušas sasniegt komunikāciju aktivitātes plašsaziņas 

līdzekļos – TV, radio un presē, kā arī informatīvie semināri. Iestāžu interneta mājas 

lapas mēnesī apmeklēja vidēji 119 000 unikālo lietotāju. 

Ilustrācija 43 ES fondu komunikācijas stratēģijas ietvaros sasniegtā auditorija no 2007.-2010.gadā 

 

 

 

 

 

 

 

 

579. Vairums no komunikācijas stratēģijas rezultatīvajiem rādītājiem sasniegti atbilstoši 

vidusposmā plānotajam. Sabiedrības informētības, mērķa grupu informētības un 

informācijas pieejamības, reģionālo struktūrfondu informācijas centru darbības 

novērtējuma rādītāji izpildīti lielākā apmērā nekā plānots. Rādītāju, kas saistās ar 

sabiedrības vērtējumu par ES fondu apguvi un to ietekmi uz tautsaimniecības attīstību, 

izpilde 2010.gadā ir zemāka nekā stratēģijā plānots. Minēto rādītāju sasniegšanā jāņem 

vērā ekonomiskā lejupslīde 2008., 2009. gadā, kas ietekmējusi arī iedzīvotāju vērtējumu 

par ES fondu apguvi un ietekmi uz tautsaimniecību. 
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580. Komunikācijas pasākumu efektivitāte un lietderība: Pārskata periodā ES fondu 

informatīvo un komunikācijas pasākumu īstenošanu nodrošināja vidēji 60 darbinieki 

(štata vietas) vadošajā iestādē, 8 atbildīgajās, 7 sadarbības iestādēs un 5 reģionālajos 

struktūrfondu informācijas centros. Institūcijas savā rīcībā esošo cilvēkresursu skaitu 

vērtē kā nepietiekamu. Lai gan pārskata periodā atalgojuma samazinājums ir skāris 10 

institūcijas, tomēr kopējais atalgojuma budžets ir pieaudzis. Vienlaicīgi ir notikusi no 

budžeta finansēto štata vietu līdzfinansēšana vai pārfinansēšana no tehniskās palīdzības 

līdzekļiem. 

581. Komunikācijas pasākumu īstenošanai pieejamais komunikācijas budžets kopumā ir 

samazinājies vairāk nekā divas reizes, salīdzinot ar plānošanas perioda sākumā plānoto. 

2011.gada ietvaros DP informācijas un publicitātes pasākumiem ES fondu 

administrēšanā iestādes, t.sk. reģionālie informācijas centri izlietojuši 147,7 tūkst eiro. 

Lai gan komunikācijas budžets ir samazināts, tas nav traucējis izvirzīto mērķu 

sasniegšanu. Puse institūciju  norāda uz pozitīvo budžeta samazināšanas ietekmi, jo 

institūcijas izmantoja alternatīvas un lētākas komunikācijas metodes. Katra trešā 

institūcija savus finanšu resursus ir vērtējusi kā pietiekamus.  

582. ES fondu vadībā iesaistīto institūciju komunikācijas budžetu analīze rāda, ka tās 

institūcijas, kuru pārziņā ir vislielākais aktivitāšu skaits, informatīvajiem un 

komunikācijas pasākumiem ir tērējušas salīdzinoši mazāku finansējumu nekā 

institūcijas ar mazāku administrēšanas apjomu. Visvairāk institūcijas ir tērējušas 

informatīvo pasākumu nodrošināšanai (33% no kopējā budžeta). Nākamais finansiāli 

ietilpīgākais pasākums ir apmaksātās preses publikācijas (13%) un informatīvie 

materiāli (11%). Vismazāk institūcijas ir tērējušas preses konferenču rīkošanai un preses 

relīzēm. Šāds budžeta sadalījums ir atbilstošs ES fonda mērķa auditorijām un šo 

auditoriju prioritārajiem informācijas kanāliem. 

583. ES fondu komunikācijas pasākumi ir bijuši vērsti uz galvenajām stratēģijā noteiktajām 

mērķa grupām. Pasākumu īstenošanā izmantoti kanāli, kas ļāvuši sasniegt noteiktās 

mērķa grupas. Līdz ar to šos pasākumus var uzskatīt par lietderīgiem. Vērtējot ES fondu 

komunikācijas pasākumu spēju sasniegt mērķa grupas, kritiski jāvērtē tas, ka vairāk 

nekā 20% ES finansēto projektu neparedz finansējumu komunikācijai. ES fondu 

finansējuma saņēmēju loma komunikācijas stratēģijas ieviešanā ir būtiska, jo tas ir liels 

potenciāls kopējā sistēmā, tomēr projektu īstenotāji netiek pienācīgi novērtēti kā 

komunikācijas veicēji. Tas saistās ar ES fondu komunikāciju regulējošajos normatīvajos 

aktos veiktajiem grozījumiem, paredzot izmaksu ierobežojumus komunikācijas 

pasākumiem projektos ar mērķi mazināt iespēju nelietderīgi izmantot ES finansējumu. 

Tomēr rezultātā šie grozījumi būtiski ierobežoja komunikācijas darbu projektos, un jau 

2011.gadā šie noteikumi tika mainīti. 

584. Komunikācijas vadības sistēmas efektivitāte: Pārskata periodā ES fondu vadība 

iesaistītās institūcijas darbojušās saskaņā ar noteikto atbildības dalījumu komunikācijas 

jomā, kas ir skaidri noteikts normatīvajos aktos un sadarbības līgumos. Īpaši pozitīvi 

gan ES fondu iestāžu aptaujā, gan fokusa grupu intervijās tika novērtēta reģionālo 

struktūrfondu informācijas centru loma kopējā komunikācijas sistēmā. 

585. Gan vadošā iestāde, gan atbildīgās un sadarbības iestādes ir pildījušas visas 

normatīvajos aktos noteiktās komunikācijas funkcijas. Pašu iestāžu vērtējums par 

savstarpējo sadarbību ir pozitīvs. Iestādes augstu novērtēja informācijas apriti savā 

starpā, tās savlaicīgumu un sadarbības ātrumu, tomēr dokumentu kvalitāti – saprotamību 

būtu nepieciešams uzlabot. Ziņojumā pozitīvi vērtēta vadošās iestādes loma pasākumu 

koordinācijā un vadībā, kā arī institūciju kopējā sadarbībā. 
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586. ES fondu vadībā iesaistītās institūcijas īstenoja virkni komunikācijas pasākumu, lai 

nodrošinātu iespējas partneriem iesaistīties ES fondu plānošanas dokumentu izstrādē un 

komentēšanā. Arī ES fondu vadības sistēmā ir iestrādāti vairāki instrumenti, kuru 

mērķis ir veicināt atklātību par ES fondu apguvi. Tomēr sociālie partneri norāda, ka 

sabiedrības līdzdalībai vēl aizvien ir dažādi šķēršļi, kas saistās gan ar līdzdalības 

procesa plānošanas nepilnībām, gan ar sociālo partneru iekšējo resursu trūkumu. 

587. Komunikācijas pasākumu kvalitāte: Informatīvo un publicitātes pasākumu piemēru 

kvalitatīvais izvērtējums izcēla virkni faktoru, kas būtiski ietekmē ES fondu 

komunikācijas rezultātus. Kā problemātiskākie minami sarežģītas un birokrātiskas 

valodas izmantošana komunikācijā, informācijas trūkums publiskajā vidē par ES fondu 

finansēto projektu rezultātiem un ietekmi uz cilvēku ikdienas dzīvi, kā arī Latvijas 

mediju vides sarežģītie profesionālie un finansiālie apstākļi. 

588. Atsevišķo piemēru analīze ļauj secināt, ka ir nepieciešams pilnveidot mediju 

paziņojumu, apmaksāto preses publikāciju un iestāžu interneta mājas lapu kvalitāti. 

Savukārt informatīvo semināru un TV raidījumu jomā ir sasniegts labs profesionālais 

līmenis. 

589. Secinājumi un ieteikumi: Izvērtējums ļauj secināt, ka kopumā ES fondu vadībā 

iesaistīto institūciju darbība ir bijusi sekmīga. Tās rezultātā komunikācijas stratēģijas 

mērķu izpilde ir atbilstoša vidus posmā paredzamajam līmenim. Visi stratēģijas mērķi 

tiek īstenoti atbilstošā apmērā. Veiksmīga ir bijusi to stratēģijas mērķu izpilde, kas 

saistās ar nevalstisko, reģionālo un sociālo partneru līdzdalību (2.mērķis), informācijas 

nodrošināšanu projektu iesniedzējiem un īstenotājiem (3.mērķis), kā arī ar divvirziena 

komunikāciju reģionos ar mērķi sekmēt iedzīvotāju līdzdalību fondu apguvē (5.mērķis). 

Tomēr atsevišķās mērķu darbības jomās ir nepieciešami uzlabojumi. Komunikācijas 

rezultāti ir salīdzinoši mazāk sekmīgi sabiedrības izpratnes jomā par ES fondu ietekmi 

uz iedzīvotāju labklājību (1.mērķis), jautājumos par ES fondu apguves procesa 

caurskatāmību un izsekojamību (4.mērķis), kā arī sadarbībā ar informācijas 

starpniekiem (6.mērķis). 

590. Ziņojumā sniegti praktiski ieteikumi, lai pilnveidotu ES fondu komunikācijas pasākumu 

kvalitāti, kā arī komunikācijas procesa plānošanu un uzraudzību. Ieteikumi pasākumu 

kvalitātes uzlabošanā ietver priekšlikumus, kā sekmēt sadarbību ar žurnālistiem, kā 

veiksmīgāk apmainīties ar pozitīvo pieredzi ES fondu iestāžu starpā un kā panākt 

sistēmiskas izmaiņas, lai atbrīvotu komunikāciju no formālās un birokrātiskās 

izteiksmes formas. 

591. Sistēmas līmenī formulēti vairāki priekšlikumi, kas nodrošinās komunikācijas 

stratēģijas mērķiem atbilstošu un savstarpēji saistītu pasākumu plānošanu, uzskaiti, 

novērtēšanu. Tādējādi paredzams būtiski uzlabot ES komunikācijas pasākumu 

efektivitātes un lietderības uzraudzību. 
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6. Secinājumi un turpmākā rīcība 

592. 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%.  

593. Lai gan iepriekšējos gados Latvijā ekonomiskā situācija pasliktinājās, valsts kopumā ir 

spējusi sekmīgi nodrošināt ES fondu ieviešanu, kas izriet no neatkarīgā ES fondu 

darbības programmu vidusposma izvērtējuma rezultātiem. 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. 

594. 2011.gadā laikā DP ietvaros sasniegts ievērojams finanšu progress. Kopumā līdz 

2011.gada beigām apstiprināti projekti par 649,3 milj.eiro jeb 88,1% no DP ES fondu 

piešķīruma (progress gada laikā 165,4 milj. eiro, 25,2 procentpunkti), noslēgti līgumi 

par 591,5 milj. eiro jeb 80,3% no ES fondu piešķīruma (progress – 107,9 milj. eiro, 17,4 

procentpunkti) un veikti maksājumi finansējuma saņēmējiem (tai skaitā avansi) par 

333,8 milj. eiro jeb 45,3% no ES fondu finansējuma (progress – 51,6 milj. eiro; 8,6 

procentpunkti).  

595. Kopumā Saprašanās memorandā noteiktās saistības ir pārpildītas 12% apmērā, veicot 

maksājumus par 74,2 milj. eiro vairāk, nekā noteikts memorandā. Minētā pārpilde 

izveidojusies galvenokārt ESF aktivitāšu projektu ietvaros. ERAF ietvaros veikti 

maksājumi finansējuma saņēmējiem par kopējo summu  334,3 milj. eiro no ERAF 

VSID ietvaros, tādējādi noteiktais plāns ERAF sasniegts 105,1% apmērā no Saprašanās 

memorandā plānotā. 

596. DP ietvaros līdz 2011.gada beigām ir pabeigti 764 projekti 35,8 milj. eiro jeb 4.9% 

apmērā no pieejamā ES fondu finansējuma. 

597. Kavējošie faktori ES fondu ieviešanā 2011.gadā ir bijuši iepirkumu problēmas 

(sūdzības, iepirkumu beigšanās bez rezultātiem, problēmas iepirkumu procedūras 

norisē). 

598. Savukārt attiecībā uz projektu ietvaros sasniegtajiem fizisko rādītāju vērtībām, pozitīvi 

vērtējams tas, ka šobrīd dažu rādītāju vērtības pat ir pārsniegušas mērķi, kuru bija 

plānots sasniegt līdz plānošanas perioda beigām, piemēram rādītāji, kas saistīti uz ārējo 

tirgu apgūšanu vērsto atbalstīto projektu skaits. 

599. Galvenie izaicinājumi, kas 2011.gadā bija jārisina DP ieviešanā un administrēšanā, 

pārsvarā saistīti gan ar ekonomisko situāciju valstī, gan saistībā ar ES fondu vadības un 

kontroles sistēmas efektivitātes uzlabošanu un optimizēšanu.  

600. Tāpat tika risināti jautājumi, kas saistīti ar neatbilstību summas noteikšanu 

2.2.prioritātes „Finanšu instrumenti”. Lai panāktu vienotu izpratni, notikušas diskusijas 

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

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

vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu 

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

par Eiropas Reģionālās attīstības fondu)  (turpmāk - Komisijas Regula Nr.1828/2006) 

45.panta izpratnē ir uzskatāms par attiecināmu. Finanšu ministrija daudz strādājusi pie 

metodikas, saskaņā ar kuru tiek noteikts, vai konkrētais komersants ir uzskatāms par 

grūtībās nonākušu, un vai tas kvalificējas atbalsta saņemšanai finanšu instrumentu 

aktivitāšu ietvaros darbības programmai „Uzņēmējdarbība un inovācijas”, pēc kuras 
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nosakāms koriģējamo neatbilstoši Komisijas Regulas Nr.1828/2006 45.pantam 

izsniegto garantiju un aizdevumu apjoms. 

601. 2011.gadā vadošā iestāde 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) vadošā iestāde ir stiprinājusi vadošās iestādes uzraudzību atbildīgo iestāžu un 

sadarbības iestāžu veiktajām pārbaudēm projektu īstenošanas vietās; 

2) atjaunota iekšējā audita funkcija ES fondu vadības un kontroles sistēmā;   

3) pilnveidota iepirkumu uzraudzības sistēma; 

4) stiprināta atbildīgo iestāžu un sadarbības iestāžu iekšējo procedūru atbilstības 

uzraudzība; 

5) ieviesti papildus uzraudzības pasākumi datu kvalitātes nodrošināšanai VIS. 

602. Savukārt kā galvenie uzdevumi 2011.gadam ir atzīmējami: 

1) Vadošās iestādes deleģēto funkciju uzraudzības stiprināšana, t.sk. nacionālo 

procedūru maksājumu apturēšanai izstrādāšana;   

2) Iekšējā audita lomas paplašināšana ES fondu sistēmā; 

3) Neatbilstību ziņošanas kārtības pilnveidošana;  

4) Metodisko un  skaidrojošo materiālu ES fondu vadībā iesaistītajām iestādēm 

pilnveidošanas un aktualizēšanas turpināšana.  
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Gada ziņojums_2DP_VI_lv_28.05.2012.; Ziņojums Eiropas Komisijai par Eiropas Savienības struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda darbības programmu īstenošanu, 2011.gads  
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