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Saīsinājumi 

AI – Atbildīgā iestāde 

BEMVA – Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra 

CFLA – Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 

DP – Darbības programma 

DPP – Darbības programmas papildinājums 

EIB – Eiropas Investīciju banka 

EK – Eiropas Komisija 

ELFLA – Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai 

EM – Ekonomikas ministrija  

ERAF – Eiropas Reģionālās attīstības fonds 

ESF – Eiropas Sociālais fonds 

ES – Eiropas Savienība 

ES fondi – Eiropas Savienības struktūrfondi un Kohēzijas fonds 

EZF – Eiropas Zivsaimniecības fonds 

FM – Finanšu ministrija 

HP – horizontālās prioritātes 

IKP – Iekšzemes kopprodukts 

IKT – Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas 

IUB – Iepirkumu uzraudzības birojs 

IZM – Izglītības un zinātnes ministrija 

ĪUMEPLS – Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts 

KF – Kohēzijas fonds 

KM – Kultūras ministrija 

LAD – Lauku atbalsta dienests 

LIAA – Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra 

LM – Labklājības ministrija 

LR – Latvijas Republika 

MK – Ministru Kabinets 

RAPLM – Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija 

RSIC – reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs  

SI – Sadarbības iestāde 

SM – Satiksmes ministrija 

TP – tehniskā palīdzība 

UK – uzraudzības komiteja 

VM – Veselības ministrija 

VIAA – Valsts izglītības attīstības aģentūra 

VidM – Vides ministrija 

VIS – Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēma 

VRAA – Valsts reģionālās attīstības aģentūra  

VSID – Valsts stratēģiskais ietvardokuments 

VSS – Valsts sekretāru sanāksme 

VSMTVA – Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūra 

ZM – Zemkopības ministrija 
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IEVADS 

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 (turpmāk – Regula Nr.1083/2006), 67.pants nosaka, ka vadošā 

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

par Eiropas Savienības (turpmāk – ES) struktūrfondu un Kohēzijas fonda (turpmāk – KF) 

darbības programmu īstenošanu (turpmāk – ziņojums). Šis ir otrais ziņojums par 2007.-

2013.gada plānošanas periodu un ietver izpildes laika posmā no 2008.gada 1.janvāra līdz 

2008.gada 31.decembrim pārskatu par darbības programmu „Infrastruktūra un pakalpojumi” 

(turpmāk – DP).   

Saskaņā ar 2007.gada 15.februāra Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 

vadības likumu, ES fondu vadībā iesaistītās institūcijas attiecībā uz DP īstenošanu ir: 

 vadošā iestāde (Finanšu ministrija); 

 revīzijas iestāde (Finanšu ministrija); 

 sertifikācijas iestāde un maksājumu iestāde (Valsts kase); 

 atbildīgās iestādes (Ekonomikas ministrija, Finanšu ministrija, Izglītības un zinātnes 

ministrija, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes sekretariāts, Kultūras 

ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, 

Satiksmes ministrija, Veselības ministrija, Vides ministrija); 

 sadarbības iestādes (Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, Latvijas Investīciju un 

attīstības aģentūra, Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra, Valsts 

izglītības attīstības aģentūra, Valsts reģionālās attīstības aģentūra, Veselības statistikas 

un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūra); 

 uzraudzības komiteja; 

 Iepirkumu uzraudzības birojs. 

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

(turpmāk – UK) lēmumu (Nr.L-2009/28) 2009.gada 28.maijā. 
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IDENTIFIKĀCIJA 
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Attiecīgais mērķis: Atbalstīt investīcijas publiskās 

infrastruktūras un pakalpojumu kvalitātes un pieejamības 

uzlabošanā, līdzfinansējot ieguldījumus transporta, vides, 

enerģētikas, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas 

(turpmāk – IKT), kultūras un tūrisma, mājokļu 

energoefektivitātes, pilsētu attīstības, kā arī izglītības un 

sociālajā infrastruktūrā un risinot citus ar infrastruktūras 

un pakalpojumu pieejamību saistītus jautājumus, kas 

būtiski apgrūtina ES un Latvijas reģionālās attīstības 

mērķu sasniegšanu. Īpaši atbalstīt iniciatīvas, kas papildus 

publiskajam finansējumam (ES un Latvijas) mobilizē arī 

privāto finansējumu un sekmē publiskā finansējuma 

lietderīgāku izmantošanu, t.i. valsts un privātās partnerības 

mehānismu izmantošanu.  

Attiecīgā atbilstīgā joma:  

transports, vide, enerģētika, IKT, izglītības infrastruktūra,  

sociālā infrastruktūra, veselības aprūpes infrastruktūra, 

kultūrvides sociālekonomiskais potenciāls, tūrisms, 

pilsētvides un pilsētreģionu attīstība. 

Plānošanas periods: 2007. – 2013.gads 

Programmas numurs: 2007LV161PO002 

Programmas nosaukums: „Infrastruktūra un 

pakalpojumi” 

GADA IZPILDES ZIŅOJUMS Ziņojuma gads: 2008. 

Datums, kurā uzraudzības komiteja ir apstiprinājusi 

gada ziņojumu: 28.05.2009. 
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1. VISPĀRĒJĀ SITUĀCIJA 

Sākot ar 2007.gada IV ceturksni, samazinoties iekšzemes pieprasījumam, iesākās 

tautsaimniecības pieauguma tempa samazinājums. Analizējot sezonāli izlīdzinātā iekšzemes 

kopprodukta (turpmāk – IKP) izmaiņas pret iepriekšējo periodu, redzams, ka tas samazinās 

trīs ceturkšņus pēc kārtas, sākot ar 2008.gada sākumu. 2008.gada deviņos mēnešos, salīdzinot 

ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu, IKP samazinājās par 0,6% salīdzināmās cenās, ko 

noteica kritums III ceturksnī par 4,6%, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu. 

Pieejamie īstermiņa rādītāji liecina par ekonomiskās aktivitātes samazināšanos arī 2008.gada 

pēdējā ceturksnī. Līdztekus iekšzemes pieprasījuma samazinājumam, gada beigās kļuva 

aktuāla arī Latvijas tirdzniecības partneru tautsaimniecību bremzēšanās, nelabvēlīgi 

ietekmējot eksporta nozaru attīstības iespējas. 2008.gada izaugsmes rādītāju pasliktināšanos 

noteica privātā patēriņa un investīciju samazinājums. Vienlaikus būtiski uzlabojās ārējās 

tirdzniecības bilance, saglabājoties eksporta pieaugumam un samazinoties importam. 

Privātais patēriņš ir bijis viens no galvenajiem izaugsmes avotiem iepriekšējos gados, tomēr 

2008.gadā tas sāka samazināties. Lai arī nodarbinātības un darba samaksas rādītāji uzrādīja 

pieaugumu, tomēr kopējo iekšzemes pieprasījumu negatīvi ietekmēja augstā inflācija, 

kreditēšanas apjomu pieauguma būtiska samazināšanās un patērētāju konfidences zudums. 

Investīciju apjoms salīdzināmās cenās 2008.gadā, samazinoties uzņēmumu optimismam un 

sadārdzinoties aizdevumiem, kļuva mazāks. Samazinājumu ietekmēja arī nekustāmā īpašumu 

tirgus kritums un īpaši kopš gada III ceturkšņa arī mazāka kapitāla pieejamība globālajos 

finanšu tirgos. Ārvalstu tiešo investīciju ieplūde 9 mēnešos veidoja aptuveni 7% no IKP. 

Ārējās tirdzniecības struktūrā 2008.gada laikā ir notikušas būtiskas izmaiņas – eksporta 

apjomi saglabāja pozitīvu pieauguma tendenci, bet imports samazinājās gan faktiskajās, gan 

salīdzināmās cenās. Tas noteica neto eksporta pozitīvu pienesumu IKP izmaiņām. 

Tautsaimniecībā pieauguma tempa samazinājumi bija nozarēs, kas pamatā orientējās uz 

iekšējo pieprasījumu – tirdzniecību, nekustāmo īpašumu un komercpakalpojumiem. 

Samazinājās arī apstrādes rūpniecības ražošanas apjomi, ko noteica gan iekšzemes patēriņa 

kritums (pārtikas rūpniecība, būvmateriālu ražošana u.c.), gan ārējā pieprasījuma izmaiņas 

(kokapstrāde), gan konkurētspējas samazināšanās darba intensīvās nozarēs (tekstilrūpniecība). 

Pozitīvus pieauguma tempus uzrādīja transporta un sakaru, kā arī sabiedrisko pakalpojumu 

nozares. Būvniecības apjomus galvenokārt veidoja valsts un ES fondu ieguldījumi 

infrastruktūras attīstībā. Finanšu sektors gada pirmajā pusē uzrādīja labus pieauguma tempus, 

tomēr globālās finanšu krīzes saasinājums 2008.gada rudenī prasīja valsts iejaukšanos banku 

sektorā, valdībai pārņemot otrās lielākās Latvijas komercbankas kontrolpaketi. 

Darba tirgus rādītāji straujās izaugsmes gados ir būtiski uzlabojušies. 2008.gada pirmajā 

pusē joprojām bija vērojams nodarbināto skaita pieaugums, saglabājoties zemam bezdarba 

līmenim. Gada otrajā pusē pakāpeniski pieauga bezdarbs, sasniedzot 7,2% 2008.gada III 

ceturksnī, kas pārsniedza iepriekšējā gada līmeni. Ekonomiskās situācijas izmaiņas darba 

tirgū iezīmējās ar strauju brīvo darba vietu skaita sarukumu, un darba algas pieauguma tempu 
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samazinājumu. 2008.gada beigās kopējais reģistrēto bezdarbnieku skaits Latvijā bija 76,4 

tūkstoši, kas ir par 24,1 tūkst. vairāk nekā attiecīgajā periodā 2007.gadā, līdz ar ko reģistrētā 

bezdarba līmenis pieaudzis par 2,1 procenta punktiem – no 4,9% uz 7,0%. Augstākais 

bezdarba līmenis 2008.gada decembrī tika reģistrēts Rēzeknes rajonā – 17,9% (2007.gada 

decembrī – 16,6%), Ludzas rajonā – 14,4% (14,4%) un Balvu rajonā – 12,9% (12,7%). 

Zemākais bezdarba līmenis bija reģistrēts Tukuma rajonā – 4,3% (3,6%), Rīgā – 5,2% (3,1%), 

un Jūrmalas pilsētā – 5,4% (4,8%). 

Latvijas kopējais iedzīvotāju skaits 2008.gadā turpināja samazināties. 2008.gada decembrī tas 

bija ~2,27 milj. Iedzīvotāju emigrācijas pārsvars pār imigrāciju 2008.gadā sasniedza 2,6 tūkst. 

cilvēku. Iedzīvotāju dabiskais pieaugums, mirušo skaitam pārsniedzot jaundzimušo skaitu, 

pēc provizoriskajiem datiem kritās par 6,9 tūkst. 

Patēriņa cenas 2008.gadā pieauga par 10,5%, kas ir par 3,6 procentpunktiem mazāk nekā 

pagājušā gada attiecīgajā periodā (2007.gadā cenas pieauga par 14,1%). Gada vidējā inflācija 

2008.gadā bija 15,4% (2007.gadā 10,1%). Sevišķi augsta bija janvāra inflācija, sasniedzot 

2,8%. Tomēr nesenās inflācijas izmaiņas norāda uz tendenču maiņu, ko arī iezīmēja gada 

inflācijas maksimuma punkts, maijā sasniedzot 17,9%, turpretī turpmākos mēnešos ir 

novērots pakāpenisks inflācijas samazinājums līdz 10,5% gada beigās. Augsto inflācijas 

līmeni 2008.gadā pamatā noteica administratīvi regulējamo cenu kāpums par 34,6%. Par 

51,9% kļuva dārgāka siltumenerģija. Gāzes cenas pieauga par 57,2%, ko gada otrajā pusē 

pamatā ietekmēja dabas gāzes sadārdzinājums oktobrī. Strauji pieauga cena elektroenerģijai, 

par 39,2%, ūdens apgādei par 21,3%, atkritumu savākšanai par 19,9% un mājokļa 

apsaimniekošanas pakalpojumiem par 32,4%. Liela ietekme bija arī tabakas izstrādājumu 

cenu kāpumam – par 52,2%, ko pamatā ietekmēja akcīzes nodokļa pieaugums 2008.gada 

janvārī. 2008.gadā krasas cenu svārstības tika reģistrētas degvielai, līdz gada vidum cenām 

palielinoties, bet kopš augusta strauji krītoties. Kopumā degviela gada laikā kļuva vidēji par 

14,9% lētāka, dodot lielāko pazeminošo ietekmi uz vidējo patēriņa cenu līmeni. Turpināja 

sadārdzināties lielākā daļa pakalpojumu. Transporta pakalpojumu cenas pieauga vidēji par 

25%. Par 25,6% dārgāki kļuva ambulatorie pakalpojumi. Strauji pieauga izglītības 

pakalpojumi – par 22,7%, tai skaitā augstākā izglītība sadārdzinājās par 25,9%. 

Ražotāju cenas 2008.gadā Latvijas rūpniecībā kopumā pieauga par 9,5%. Būtisks cenu 

pieaugums bija vērojams visās svarīgākajās rūpniecības nozarēs. Būvniecības izmaksas 

2008.gadā, salīdzinot ar 2007.gadu, vidēji pieauga par 14,4%. Būvniecības izmaksu 

pieaugums gada laikā pakāpeniski samazinājās – no 20,7% I ceturksnī līdz 8,1% IV ceturksnī. 
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2. DARBĪBAS PROGRAMMAS IZPILDES PĀRSKATS 

ES fondu ieviešanu 2007.-2013.gada plānošanas periodā reglamentē virkne ES normatīvo 

aktu, no kuriem nozīmīgākais ir Regula Nr.1083/2006, kas nosaka vispārīgus noteikumus par 

Eiropas Reģionālās attīstības fondu (turpmāk – ERAF), KF un Eiropas Sociālo fondu 

(turpmāk – ESF). Savukārt Latvijas normatīvo aktu sistēmā ES fondu vadību regulē Eiropas 

Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likums, kas nosaka ES fondu vadībā 

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

komitejā (turpmāk – UK) pieņemto lēmumu statusu, ES fondu vadībā iesaistīto institūciju 

lēmumu pieņemšanas, apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību u.c., kā arī virkne Ministru 

kabineta (turpmāk – MK) noteikumu, kas pieejami Finanšu ministrijas administrētajā ES 

fondu mājas lapā, sekojot šai adresei: http://www.esfondi.lv/page.php?id=458.  

ES fondu ieviešana notiek saskaņā ar attiecīgo ES un LR normatīvo aktu prasībām, tai skaitā 

gadījumos, kad tiek konstatētas neatbilstības. 

Atšķirībā no 2004.-2006.gada plānošanas perioda, kurā struktūrfondu ieviešana tika realizēta, 

izmantojot nacionālās programmas, grantu shēmas vai arī izsludinot atklātu projektu 

konkursus projektus, 2007.-2013.gada plānošanas periodā ir mainījusies ES fondu ieviešanas 

sistēma, kas paredz, ka projektu iesniegumi tiek atlasīti divos veidos, kas ir atklātā projektu 

iesniegumu atlase un ierobežota projektu iesniegumu atlase. 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 īstenošanu, kuros detalizēti tiek aprakstīti 

vispārējās 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. Būtisks sistēmas pilnveidojums ES 

fondu sekmīgākai ieviešanai ir nosacījums, ka projektu iesniegumu izvērtēšanas un projektu 

apstiprināšanas termiņš ir 3 mēneši, kā arī lēmumu par projekta apstiprināšanu pieņem vienā 

iestādē. 

Secinot, ir jānorāda, ka 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu ieviešanas sistēma ir 

kļuvusi atvērtāka, jo paredz plašas iespējas gan sadarbības partneriem, gan nevalstiskajām 

organizācijām, kā arī citiem interesentiem piedalīties projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju 

un MK noteikumu izstrādes procesā, kā arī ieviešanas progresa uzraudzības procesā, 

piedaloties UK vai arī izsakot viedokli par vadošās iestādes sagatavoto un iesniegto MK 

ceturkšņa informatīvo ziņojumu par ES fondu apguvi.  

Ziņojuma 2.1.sadaļā „Sasniegtais un progresa analīze” ir aplūkots fiziskais progress DP 

līmenī, ietverot informāciju par projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju, MK noteikumu par 

aktivitāšu īstenošanu apstiprināšanas progresu, DP līmeņa uzraudzības rādītāju sasniegšanas 

progresu, finanšu progresu, kā arī ietverta informācija par horizontālo prioritāšu (turpmāk – 

HP) īstenošanas koordināciju.   
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2.1. SASNIEGTAIS UN PROGRESA ANALĪZE 

2.1.1. Informācija par DP fizisko progresu 

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji 

Līdz 2008.gada 31.decembrim DP ietvaros ir apstiprināti 64 no 70 kritēriju komplektiem 

(91,4% no kopēja skaita) par kopējo attiecināmo finansējumu 3 930,02 milj.eiro apmērā, kas 

ir 97,9% no DP noteiktā kopējā attiecināmā finansējuma. Kritēriju komplektu statuss 

aplūkojams 1.attēlā. 

1.attēls 

64
91.4%

6
8.6% 

Kritēriju komplektu statuss 
(% no kopējā skaita)

UK apstiprinātie 

kritēriju komplekti

Apstiprināmie 
kritēriju komplekti

3 930.02 €
97.9%  

82.49 €
2.1%  

Kritēriju komplektu statuss 
(milj. EUR no kopējā 

attiecināmā finansējuma)

UK apstiprinātie 
kritēriju komplekti

Apstiprināmie 
kritēriju komplekti

 

MK noteikumi par aktivitāšu īstenošanu 

DP ietvaros līdz 2008.gada 31.decembrim ir apstiprināti 40 no 70 MK noteikumiem par 

aktivitāšu īstenošanu (57,1%) par kopējo attiecināmo finansējumu 2 836.69 milj.eiro jeb 

70,7% no kopējā attiecināmā DP finansējuma. MK noteikumu statuss aplūkojams 2.attēlā. 

2.attēls 

40
57.1% 

30
42.9% 

MK noteikumu statuss
(% no kopējā skaita)

Apstiprinātie MK 

noteikumi

Apstiprināmie MK 
noteikumu projekti

2 836.69 €
70.7%  

1 175.82 €
29.3% 

MK noteikumu statuss
(milj. EUR no kopējā 

attiecināmā finansējuma)

Apstiprinātie MK 

noteikumi

Apstiprināmie MK 

noteikumu projekti
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Savukārt apstiprināto MK noteikumu statusa salīdzinājums attiecībā pret 2007.gadu 

aplūkojams 3.attēlā. 

3.attēls 

4
5.7%  

40
57.1% 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

MK noteikumu statuss pa 
gadiem (% no kopējā skaita)

2007

2008

578.14 €

2 836.69 €

0.00 €

500.00 €

1 000.00 €

1 500.00 €

2 000.00 €

2 500.00 €

3 000.00 €

MK noteikumu statuss pa 
gadiem (milj. EUR no kopējā 

attiecināmā finansējuma)

2007

2008

 

Apstiprinātie projekti un līgumi 

Projektu apstiprināšana un līgumu noslēgšana sākās tikai 2008.gadā. Līdz 2008.gada 

31.decembrim ir apstiprināti 198 projekti par kopējo attiecināmo izmaksu summu 597,17 

milj.eiro (14,9%) un noslēgti 85 līgumi par kopējo attiecināmo izmaksu summu 564,93 

milj.eiro (14,1%).  

ERAF finansēto prioritāšu ietvaros projekti apstiprināti par kopējo attiecināmo izmaksu 

summu 347,68 milj. eiro jeb 17,1% no DP paredzētā ERAF piešķīruma, savukārt līgumi 

noslēgti par kopējo attiecināmo izmaksu summu 315,44 milj.eiro jeb 15,5% no DP paredzētā 

ERAF piešķīruma.   

KF finansēto prioritāšu ietvaros apstiprināti projekti un noslēgti līgumi par kopējo attiecināmo 

izmaksu summu 249,49 milj.eiro jeb 12,6 % no KF piešķīruma. 

Uzraudzības rādītāji 

DP ietvaros DP līmeņa uzraudzības rādītāju progress sasniegts trīs prioritātēs: 3.1.prioritātē 

„Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai”, 3.7.prioritātē „Tehniskā palīdzība ERAF 

ieviešanai” un 3.8.prioritātē „Tehniskā palīdzība Kohēzijas fonda ieviešanai”. Uzraudzības 

rādītāju progress minētajās prioritātēs ir norādīts 1.tabulā „Informācija par darbības 

programmas fizisko progresu”. Savukārt DP noteikto rādītāju tabula pievienota gada ziņojuma 

1.pielikumā. 

Savukārt, ņemot vērā ekonomisko situāciju valstī un to, ka faktiski vairāku aktivitāšu 

īstenošana ir sākusies tikai 2008.gadā DP noteikto ietekmes un konteksta rādītāju progresa 

2008.gadā nav un tas tiks sasniegts nākamajos pārskata periodos. 
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1. tabula 

Informācija par darbības programmas fizisko progresu 

Veids Nosaukums Mērvienība Vērtība 2007. 2008. 2009. 2013. Kopā

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Sasniegtais 0 22 22 129.41%

Mērķis 17 17 17

Sākuma situācija 0 0 0 0 0

Sasniegtais 0 15 15 214.29%

Mērķis 7 7 7

Sākuma situācija 0 0 0 0 0

Sasniegtais 1 680 1 680 129.00%

Mērķis 1 713 1 691 1 691

Sākuma situācija 1 728

Atbalstu saņēmušo 

institūciju skaits
3.8.Skaits

Rezultāta Vidējais pacientu skaits uz 

vienu primārās veselības 

aprūpes ārstu praksi

Skaits 3.1.

Sasniegtais 

progress 

attiecībā pret 

Atbalstu saņēmušo 

institūciju skaits
3.7.Skaits

VērtībaPrioritātes 

Nr.

Rādītāji

Iznākuma

Tabulā Nr.1 atspoguļoto 3.7. un 3.8. prioritāšu 2008.gadā sasniegtā vērtība attiecībā pret 

2009.g. plānoto ir pārsniegta, pieņemot, ka atbalstu saņēmušās institūcijas attiecīgajā periodā 

nodrošinās plānotās darbības.  Šāda situācija ir radusies, jo tika pieņemts lēmums papildus no 

ES fondu tehniskās palīdzības finansēt plānošanas reģionus (ES struktūrfondu informācijas 

centrus), kā arī par HP īstenošanu atbildīgās nozaru ministrijas. Turpmāk atbalstu saņēmušo 

institūciju skaits nemainīsies, ja nebūs būtisku izmaiņu ieviešanas sistēmā. Progress jāskata 

kopā ar finanšu datiem. 

Ņemot vērā, ka ES fondu tehniskās palīdzības (turpmāk – TP) aktivitātes tiek īstenotas 

ierobežotas projektu atlases veidā un 2 kārtās, tika apstiprināti visi 1.kārtā iesniegtie projektu 

iesniegumi, kas atbilda visiem noteiktajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem. 

Iznākuma rādītāja „Atbalstu saņēmušo institūciju skaits” izpildes apjoms abās TP prioritātēs 

pārsniedz DP un DP papildinājumā (turpmāk – DPP) plānoto, jo tika pieņemts lēmums no TP 

tieši finansēt arī visus piecus plānošanas reģionus. 1.kārtā TP atbalstu saņēmušās institūcijas 

piešķirto finansējumu izmantos līdz 2010.gada 31.decembrim. Attiecīgi, īstenojot 2.kārtas 

projektus, plānots apgūt visu 2007.-2013.gada plānošanas periodā paredzēto TP finansējumu 

atbilstīgām darbībām. Līdz ar to var secināt, ka reālos ieguvumus varēs vērtēt plānošanas 

perioda beigās, ņemot vērā to, cik veiksmīgi un efektīvi tiks apgūts ES fondu finansējums. 

Rezultāta radītāja „Vidējais pacientu skaits uz vienu primārās veselības aprūpes ārstu praksi” 

sasniegto vērtību, kura līdz 2008.gada beigām pārsniedz 2013.gadā plānoto (līdz 2013.gadam 

uz vienu primārās veselības aprūpes ārstu praksi paredzēts pacientu skaita samazinājums par 

37 pacientiem, savukārt līdz 2008.gada beigām skaita samazinājums bijis 48 pacienti), 

ietekmē dažādu citu faktoru kopums nekā ES fondi (tirgus situācija, kas ietekmē ģimenes 

ārstu prakšu izveides ģeogrāfiskās vietas izvēli, iedzīvotāju skaita samazinājums, iedzīvotāju 

blīvums reģionos). Aplūkojot minētos faktorus, ir jānorāda, ka: 

 Rezultāta rādītāja sasniegtais līmenis ir jāvērtē arī sadalījumā pa prakšu grupām, t.i. 

tikai 42,9% no kopējā prakšu skaita ir prakses, kur iedzīvotāju skaits uz vienu praksi ir 

no 1500 līdz 1999 iedzīvotājiem, savukārt, 16,5% no kopējā prakšu skaita ir prakses, 

kur iedzīvotāju skaits uz vienu praksi ir no 2000 līdz 2499 iedzīvotājiem un 2% no 

kopējā prakšu skaita ir prakses, kur iedzīvotāju skaits uz vienu praksi ir no 2500 līdz 

3999 iedzīvotājiem. 
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 Ģimenes ārstu prakšu izveidi regulē tirgus situācija un tās tiek veidotas vietās, kur tās 

ir finansiāli izdevīgas, savukārt, 3.1.5.1.aktivitātes „Ambulatorās veselības aprūpes 

attīstība” mērķis ir nodrošināt ģimenes ārstu pakalpojumu vienmērīgu pieejamību visā 

Latvijā. Primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju struktūras izmaiņas 

Zemgalē un Vidzemē nav vērtējamas pozitīvi, jo prakšu skaits Zemgalē samazinājies 

par 40, sasniedzot 1911 iedzīvotājus uz vienu praksi. Vidzemē 2007.gadā, salīdzinot 

ar 2004.gadu, kļuvis par 1 praksi mazāk un par 190 iedzīvotājiem palielinājies vidējais 

iedzīvotāju skaits uz vienu praksi. 

 Būtiskais vidējā iedzīvotāju skaita samazinājums uz vienu primārās veselības aprūpes 

ārsta praksi izskaidrojams ar straujo iedzīvotāju skaita samazinājumu valstī. 

 Pārsvarā „lielās prakses” (74%), kur reģistrēto dalībnieku skaits pārsniedz plānoto ir 

izvietotas Rīgā, Pierīgā un Latgalē, ko var pamatot ar augsto iedzīvotāju blīvumu 

Rīgā, Pierīgā un ģimenes ārstu prakšu vietu trūkumu Latgalē. 

2.1.2. Finanšu informācija 

Vadošā iestāde 2008.gadā ir izstrādājusi ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda 

finansējuma apguves profilu (turpmāk - mērķa profili), kuru datu aprēķināšanai ir 

izmantotas formulas, kas balstītas uz pieņēmumiem, ņemot vērā Regulas Nr.1083/2006 

93.pantā noteiktā N+2 un N+3 principa izpildes nepieciešamību, iepriekšējo gadu pieredzi, kā 

arī noteiktos procesuālos termiņus dokumentācijas izskatīšanai un, kuri kalpo par svarīgu ES 

fondu uzraudzības instrumentu.  

Izstrādājot ES fondu mērķa profilu, piemēroti šādi pamatpieņēmumi: 

1. Dati par ieņēmumiem valsts budžetā iegūti, ievērojot sakarību starp finansējuma 

deklarēšanas EK brīdi un EK atmaksas veikšanai noteikto periodu – 2 mēneši – kad 

EK deklarēto izdevumu apjoms par ES līdzfinansēto daļu jāieskaita valsts budžeta 

ieņēmumos. Dati norāda apjomu, kādā valsts budžeta ieņēmumos jātiek ieskaitītam 

finansējumam no EK, balstoties uz EK nosūtītajām izdevumu deklarācijām. 

2. Dati par EK deklarējamiem izdevumiem aprēķināti, ņemot vērā nepieciešamību 

izpildīt N+2 vai N+3 nosacījumu. Dati norāda minimālo izdevumu apjomu, par kādu 

attiecīgajā laika posmā jābūt iesniegtām deklarācijām EK. 

3. Dati par maksājumiem finansējuma saņēmējam (vai atmaksām valsts budžetā) iegūti, 

pieņemot, ka laiks starp maksājumu finansējuma saņēmējam (vai atmaksu valsts 

budžetā) un  deklarēšanu EK ir vidēji 3 mēneši. Dati norāda uz minimālo apjomu, par 

kādu attiecīgajā laika periodā jābūt veiktiem maksājumiem finansējuma saņēmējiem 

(vai atmaksām valsts budžetam, ja finansējuma saņēmējs ir valsts budžeta iestāde). 

4. Dati par saistībām jeb finansējuma apjomu, kādā attiecīgajā laika periodā ir jāuzņemas 

saistības par ES fondu projektu īstenošanu, iegūti, pieņemot, ka laiks starp saistību 

uzņemšanos un maksājumu veikšanu finansējuma saņēmējam ir vidēji 6 mēneši. 

5. Dati par valsts budžetā nepieciešamo finansējuma apjomu iegūti, pieņemot, ka laika 

periods starp izdevumu plānošanu valsts budžetā ES fondu projektu īstenošanai un 

maksājumiem finansējuma saņēmējiem ir vidēji 18 mēneši. Dati norāda nepieciešamo 
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valsts budžeta finansējuma apjomu, lai īstenotu ES fondu projektus, t.sk. 

priekšfinansējums, līdzfinansējums, avansa maksājumi, kā arī neattiecināmās 

izmaksas, ja finansējuma saņēmējs ir valsts budžeta iestāde. 

Nacionālā līmenī apguves progresa ceturkšņa cikla uzraudzības nolūkos finansējuma apguves 

mērķi noteikti katrai atbildīgajai iestādei un katrai aktivitātei. Analizējot mērķa profilos (tikai 

ES fondu finansējuma daļa) plānoto uzņemto saistību (noslēgtie līgumi ar finansējuma 

saņēmējiem) izpildi DP ietvaros, ir jāatzīmē, ka līdz 2008.gada 31.decembrim ERAF 

līdzfinansētajās aktivitātēs un apakšaktivitātēs plānoto saistību izpilde ir 265,9%. KF 

līdzfinansētajās aktivitātēs un apakšaktivitātēs plānoto uzņemto saistību izpilde līdz 

2008.gada 31.decembrim ir 232,7%  jeb iepriekš plānotais ir pārsniegts par 120,94 milj.eiro 

no ES fonda finansējuma. Mērķa profilu izpildes rādītāji aplūkojami 4.attēlā.  

4.attēls 

91.14 €

100.81 €

212.07 €
232.7% 

268.09 €
265.9% 

0.00 € 50.00 €100.00 €150.00 €200.00 €250.00 €300.00 €

KF

ERAF

Mērķa profilos noteikto plānoto 
uzņemto saistību izpilde (milj.EUR)

Izpilde no plānotā

Plānotās uzņemtās 
saistības

 

Mērķa profilu izpildes uzraudzība notiek arī politiskā līmenī, kad vadošā iestāde reizi 

ceturksnī sniedz MK ziņojumu par ES fondu apguvi. Ņemot vērā ārējo apstākļu izmaiņas, 

izmaiņas prioritāri īstenojamās aktivitātēs un citus apguvi ietekmējošus faktorus, mērķa 

profils ir precizējams atbilstoši izmaiņām plānošanas dokumentos, vienlaicīgi nodrošinot N+2 

un N+3 principa izpildi. 

Sakarā ar MK 2008.gada 22.decembrī pieņemto lēmumu (protokollēmums Nr.94 65.§), 

ziņojuma 2.4.punktā sadaļā „Potenciālas izmaiņas DP” minētās 2009.gada 16.janvārī FM 

izveidotās darba grupas rezultātiem un 2009.gadā plānotajiem grozījumiem plānošanas 

dokumentos, vadošā iestāde sadarbībā ar atbildīgajām iestādēm 2009.gadā veiks 

nepieciešamas izmaiņas mērķa profilos. 

Savukārt atmaksas finansējuma saņēmējiem ir veiktas 0,36 milj.eiro apmērā, kaut arī 

saskaņā ar mērķa profiliem tās bija plānots veikt tikai sākot ar 2009.gada I ceturksni (skatīt 

2.tabulu). Deklarēšana EK mērķa profilos ir plānota, sākot ar 2009.gada I ceturksni. Valsts 

budžeta ieņēmumi DP ietvaros ERAF līdzfinansētajās aktivitātēs un apakškativitātēs, kas 

iekļauj avansa maksājumus, ir 85,16 milj.eiro jeb 72,4% no mērķa profilos līdz 2008.gada 
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31.decembrim plānotā, savukārt KF līdzfinansētajās aktivitātēs un apakšaktivitātēs ieņēmumi 

valsts budžetā ir 100,09 milj.eiro jeb 94,1% no mērķa profilos plānotā.  

 

 

2.tabula 

Finanšu līdzekļi, par kuriem veikti maksājumi ES fonda finansējuma saņēmējam 

(EUR)
1
 

Kopā ES fondu daļa

Nacionālais 

publiskais 

finansējums
6

Privātie 

izdevumi 
4 Kopā ES fondu daļa

Valsts 

budžeta 

finansējums

1 2 3=4+5+6 4 5 6 7=8+9 8 9 10

3.1. Infrastruktūra  cilvēku 

kapitāla nostiprināšanai ERAF
2 283 265,93 1 940 776,03 342 489,90 0,00 359 509,36 359 509,36 0,00 0,00

Kopā, t.sk.: 2 283 265,93 1 940 776,03 342 489,90 0,00 359 509,36 359 509,36 0,00 0,00

ESF izdevumi kopsummā, kur 

darbības programmu līdzfinansē

no ERAF līdzekļiem 
5

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Veiktie maksājumi finansējuma saņēmējiem, 

t.sk.
3
:

Prioritāte Fonds

Iesniegtie maksājuma pieprasījumi, t.sk.
2
: No Komisijas 

saņemto 

maksājumu 

kopsumma

 1 Finanšu līdzekļu, par kuriem veikti maksājumi finansējuma saņēmējam, EUR aprēķins veikts pēc Eiropas Centrālās bankas 

noteiktā mainīgā ikmēneša valūtas kursa. 
2 Saskaņā ar 08.12.2006. Regulas (EK) Nr.1828/2006 18.pielikumu: "Izdevumi, ko veikuši atbalsta saņēmēji un kas iekļauti 

vadošajai iestādei nosūtītajās maksājumu prasībās". 
3 Saskaņā ar 08.12.2006. Regulas (EK) Nr.1828/2006 18.pielikumu: "Izdevumi, ko veikusi iestāde, kas atbildīga par 

maksājumu izdarīšanu atbalsta saņēmējiem". 
4 Piemērojams tikai darbības programmām kopējo izmaksu izteiksmē. 
5 Šo aili aizpilda, ja darbības programmu līdzfinansē no ERAF vai ESF un ja līdzekļi ir izmantoti saskaņā ar Regulas (EK) 

Nr. 1083/2006 34. panta 2. punktā paredzētajām iespējām. 
6 Iesniegtajā un 2008.gadā apmaksātajā maksājumu pieprasījumā norādīti arī izdevumi, kuri segti no finansējuma saņēmēja 

- pašvaldības līdzekļiem (par ~64 tūkst. eiro). Attiecīgi atmaksas šim saņēmējam par minēto summu 2008.gadā netika 

veiktas. 

 

Lai nodrošinātu 2007-2013.gadu plānošanas perioda ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 

finansēto projektu realizēšanu un tiem paredzēto valsts budžeta līdzekļu apguvi, kā arī lai līdz 

2009.gada beigām palielinātu ārvalstu finanšu palīdzības ieņēmumus un nodrošinātu FM kā 

ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda Vadošās iestādes kapacitātes stiprināšanu vadošā iestāde 

ir veikusi un plāno veikt vairākas darbības.  

Ņemot vērā, ka turpmākas ES fondu finansēšanas iespējas no valsts budžeta būs pamatā 

atkarīgas no tā, cik operatīvi finansējums tiks atgriezts atpakaļ valsts budžeta ieņēmumos kā 

EK līdzfinansējuma atmaksa, vadošā iestāde ir veikusi šādus galvenos pasākumus: 

1. Skaidri noteikti un valdībā apstiprināti finanšu apguves mērķi katrai atbildīgajai 

iestādei, izstrādāti mērķu izpildes rīcības plāni katrai aktivitātei katram mēnesim 

2009.gadā, kam tiek sekots līdzi. 

2. Lai veicinātu tādu projektu īstenošanu, kas nerada slogu uz valsts budžetu, ir veiktas 

izmaiņas ES fondu projektu finansēšanas noteikumos, kas paredz, ka iestādes var slēgt 

līgumus par projektu īstenošanu, negaidot finansējuma piešķiršanu no valsts budžeta, 
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ja finansējuma saņēmējam ir apgrozāmie līdzekļi projekta īstenošanai un tas piekrīt 

atmaksu par veiktajiem izdevumiem gaidīt līdz brīdim, kamēr šie izdevumi būs 

deklarēti EK un saņemta atmaksa no EK. Informācija, kas saņemta no sadarbības 

iestādēm liecina, ka šo iespēju gatavi izmantot salīdzinoši daudz finansējuma 

saņēmēju. 

3. Likumā „Par valsts budžetu 2009.gadam” ir iestrādāta norma, ka, ja budžeta 

ieņēmumu plāns no ārvalstu finanšu palīdzības tiek pārsniegts, tad visi virsplāna 

ieņēmumi tiek novirzīti jaunu projektu īstenošanai. Tādējādi atbildīgās iestādes tiek 

stimulētas maksimāli ātri veikt deklarējamus izdevumus. 

4. Rasti laika ietaupījumi gandrīz katrā naudas plūsmas posmā, veicot attiecīgus 

grozījumus MK 26.06.2007 noteikumos Nr.418 „Kārtība, kādā paredzami valsts 

budžeta līdzekļi Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī 

maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība” ( mainīti 

maksājumu pieprasījumu iesniegšanas termiņi, izskatīšanas ilgums, izdevumu 

deklarāciju sagatavošanas un izskatīšanas termiņi). 

5. Lai veicinātu ES fondu apguvi kopumā, FM pasūtījumā no ES fondu tehniskās 

palīdzības līdzekļiem tiek veikts īpašs pētījums, lai tuvākajā laikā varētu noteikt 

pieļaujamās kļūdas līmeni (apjomu), zem kura neatbilstību un kļūdas novēršanas 

procedūra nav finansiāli efektīva. 

6. Arvien plašāk ES fondu projektu ieviešanas sistēmā tiek vienkāršotas izmaksu 

pozīciju uzskaites un attiecināšanas metodes, kas ļauj paātrināt visu naudas plūsmu, 

vienlaicīgi samazinot administrēšanas slogu un neattiecināmo izmaksu risku. 

7. Ieviesti daudzi procesu un atskaišu vienkāršošanas pasākumi, tādējādi atslogojot 

administratīvos resursus un ietaupot laiku, kā arī veicinot ES fondu pieejamību un 

pievilcību potenciālo finansējuma saņēmēju redzējumā. 

Vadošā iestāde pastāvīgi meklē un virza risinājumus, lai īstenotu ES fondu projektus 

maksimāli efektīvi, saglabājot balansu ar pastāvošiem riskiem. 

Regulāri ES fondu mājas lapā tiek aktualizēta informācija par veicamajiem pasākumiem un 

padarīto tieši ES fondu apguves sistēmas vienkāršošanas jomā, kas dod efektu uz plānoto 

apguvi un ieņēmumiem valsts budžetā tiešā un netiešā veidā, tai skaitā sekmē ekonomiskās 

situācijas uzlabošanos. 

Vadošā iestāde veic ikmēneša uzraudzību par valsts budžeta iestādēm projektu īstenošanai 

piešķirtā finansējuma izlietojumu atbilstoši finansēšanas plāniem. Šie uzraudzības dati par 

budžeta izpildi ar akcentu uz novirzēm tiek izskatīti Fiskālās disciplīnas uzraudzības 

apakškomitejas sanāksmēs, kas sagatavo priekšlikumus Ministru (MK) par neapgūtā 

finansējuma pārdali uz aktivitātēm/projektiem, kas var šo finansējumu apgūt.  

Saprotot, ka tieši lielie valsts budžeta iestāžu finansētie projekti ir tie, kas visvairāk ietekmē 

valsts budžeta izpildes un ES fondu apguves rādītājus, vadošā iestāde pieprasa ikmēneša 
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skaidrojumus no atbildīgajām valsts budžeta iestādēm par plāna neizpildēm. Līdzīgi ceturkšņa 

griezumā uzraudzītas tiek visas ES fondu aktivitātes.  

Vadošā iestāde gatavo ikmēneša atskaites EK, kurās analizē šī ziņojuma 1.punktā minētā 

finansējuma apguves plāna izpildi. Ministrijas regulāri iesniedz detalizētus uzraudzības 

pārskatus par savā pārziņā esošo aktivitāšu ieviešanu. FM ir sagatavojusi MK noteikumu 

projektu „ES fondu uzraudzības un izvērtēšanas kārtība”, kas paredz ievērojami uzlabot 

uzraudzības sistēmas un pārskatu kvalitāti.  

Lai stiprinātu valsts budžeta Eiropas Savienības fondu  līdzfinanēšanas spējas 2008.gadā FM 

uzsāka sarunas ar Eiropas Investīciju banku (turpmāk – EIB) par iespēju piesaistīt 

resursus 500 milj.eiro apmērā ES fondu projektu valsts budžeta līdzfinansējuma 

nodrošināšanai. Līgumu par aizdevumu 2008.gada 30.oktobrī Latvijas Republikas (turpmāk – 

LR) vārdā parakstīja finanšu ministrs. Lai nodrošinātu EIB aizdevuma līguma izpildi, 

nodrošinātu procesa uzraudzību FM 2008.gada 7.novembrī izveidoja darba grupu (FM 

2008.gada 7.novembra rīkojums Nr.1214 „Par darba grupas izveidošanu aizdevuma līguma ar 

Eiropas Investīciju banku izpildes nodrošināšanai”), kurā darbojas vadošās iestādes un Valsts 

kases pārstāvji.    

 

2.1.3. Informācija par fondu līdzekļu izmantošanas sadalījumu 

 

Saskaņā ar 2006.gada 8.decembra Regulu (EK) Nr.1828/2006, Latvijai 2007.-2013.gada ES 

fondu plānošanas periodā piemērojamas trīs dimensijas – „Prioritārie temati”, „Finansēšanas 

veids” un „Teritorijas tips”. Noslēgto līgumu kopsumma dimensijās attiecībā pret DP noteikto 

sasniedzamo dimensiju apjomu sasniedz 14,8%. 

Analizējot noslēgto līgumu ES fondu līdzfinansējuma apjomu pa dimensiju kodiem, līdz 

2008.gada beigām lielākais progress sasniegts dimensijas „Prioritārie temati” 20.kodā 

„Autoceļi”, kas sasniedz 70,6% no DP noteiktā koda apjoma, kā arī 85.kodā „Sagatavošana, 

īstenošana, uzraudzība un pārbaude” un 86.kodā „Vērtēšana un izpēte; informācija un saziņa”, 

kas abos kodos sasniedz 54,4% no DP noteiktā koda apjoma. Informācija par noslēgto līgumu 

apjomu dimensijas „Prioritārie temati” un dimensijas „Teritorijas tips” kodos aplūkojama 

5.attēlā. 

Detalizēta informācija par noslēgto līgumu ES fondu līdzfinansējuma sasniegto apjomu 

sadalījumā pa dimensiju kodiem aplūkojama ziņojuma 2.pielikumā. 
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5.attēls 

 

2.1.4. Atmaksāts vai atkārtoti izmantots atbalsts 

Nav attiecināms. 

2.1.5. Latvijas nacionālā Lisabonas programma un horizontālo prioritāšu 

ieviešana 

Ņemot vērā, ka DP īstenošana faktiski ir sākusies tikai 2008.gadā, sasniegtais finanšu un 

uzraudzības rādītāju progress nav bijis tik ievērojams, lai varētu izdarīt secinājumus par ES 

fondu ietekmi vai sasniegto Latvijas nacionālās Lisabonas programmas un horizontālo 

prioritāšu ieviešanā, līdz ar to plašākā informācija tiks sniegta ziņojumā par 2009.gadu. 

Ziņojumā seko sistēmas un sasniegtā apraksts. 

Latvijas nacionālā Lisabonas programma 

2005.gada 11.oktobrī MK tika apstiprināta Latvijas Nacionālā Lisabonas programma 2005.-

2008.gadam (turpmāk - Programma), kas izstrādāta, balstoties uz Eiropas Nodarbinātības 

stratēģijā noteiktajām prioritātēm un mērķiem. Programma ir politikas plānošanas dokuments, 

kas atspoguļo Latvijas aktivitātes vidēja termiņa perioda mērķa sasniegšanai arī attiecībā uz 

nodarbinātības politiku, kā arī to, kā tiks ieviestas Eiropadomes 2005.gada jūlijā apstiprinātās 
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Integrētās pamatnostādnes. Saskaņā ar Programmu, šajā periodā Latvijas nodarbinātības 

politikas prioritātes ir bijušas: 

 veicināt iekļaušanos tirgū, paplašinot aktīvo nodarbinātības pasākumu klāstu, lai 

uzlabotu bezdarbnieku, īpaši sociālās atstumtības riska grupu, tai skaitā iedzīvotājiem 

ar vājām latviešu valodas zināšanām konkurētspēju darba tirgū, uzlabojot 

Nodarbinātības valsts aģentūras un darba devēju sadarbību; 

 veicināt ekonomiskās aktivitātes vāji attīstītajos reģionos, pilnveidojot 

uzņēmējdarbības vidi, veicinot komercdarbības un pašnodarbinātības attīstību, lai 

mazinātu reģionālās atšķirības; 

 intensīvāk risināt nedeklarētās nodarbinātības problēmu un stimulēt iedzīvotājus 

darboties formālajā ekonomikā, palielinot neto darba algu zema atalgojuma 

strādājošiem, paaugstinot minimālo algu un palielinot neapliekamā minimuma 

apmēru, nostiprinot kā valsts kontroles institūcijas, tā sociālo partneru apvienības 

(arodbiedrības, uzņēmēju apvienības u.tml.); 

 paplašināt izglītības un apmācību iespējas, īpaši personām ar zemu kvalifikāciju, kā arī 

attīstīt mūžizglītību, vienlaicīgi uzlabojot izglītības kvalitāti un attīstot profesionālās 

orientācijas pasākumus.   

2007.-2013. gada plānošanas periodā ir paredzēts izmantot apmēram 56,34% (2 552 533 589 

eiro) no Latvijai pieejamajiem ES fondu līdzekļiem to Latvijas politikas pasākumu 

finansēšanai, kuri atbilst līdz šim noteikto Lisabonas stratēģijas vadlīniju realizācijai. 

Apmēram 66% (1 681 021 199 eiro) ir paredzēts izmantot teritoriālās kohēzijas veicināšanai, 

t.i., infrastruktūras un pakalpojumu attīstībai darbības programmas „Infrastruktūra un 

pakalpojumi” ietvaros, kas attiecīgi veido gandrīz 52% no visa darbības programmā pieejamā 

ES finansējuma. Salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu (2004.-2006.g.) lielāka daļa – gandrīz 

28% (711 192 000 eiro) ir atvēlēta komersantu attīstības un inovāciju veicināšanai darbības 

programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” ietvaros, kas attiecīgi veido 96,5% no darbības 

programmas ES finansējuma. Savukārt cilvēkresursu attīstības un nodarbinātības veicināšanai 

darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” ietvaros ir novirzīti 6,3% 

(160 320 390 eiro), kas veido 29% no darbības programmā pieejamā ES finansējuma. 

Lisabonas stratēģijas vadlīniju realizācijai būtiskākais finansējums darbības programmas 

ietvaros novirzīts autoceļu (768 542 489 eiro), dzelzceļu (257 296 200 eiro), ostu 

(182 894 115 eiro), informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (156 711 606 eiro), 

 energoefektivitātes, koģenerācijas un enerģijas pārvaldības (114 868 597 eiro) un lidostu 

(78 497 404 eiro) jomu attīstībai no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda 

līdzekļiem. 

 

Horizontālo prioritāšu īstenošanas koordinācija 

Saskaņā ar MK 2007.gada 26.jūnija noteikumiem Nr.419 „Kārtība, kādā Eiropas Savienības 

struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas 

dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu”, ir apstiprinātas atbildīgās institūcijas par 



20 

Gadaziņojums3DP_VI_lv_28.05.2009; Ziņojums Eiropas Komisijai par Eiropas Savienības struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda darbības programmu īstenošanu, 2008.gads  

katras HP koordināciju. Lai nodrošinātu informācijas par HP īstenošanu pieejamību un 

vienotas izpratnes par HP ieviešanu veidošanu, vadošās iestādes mājas lapā internetā ir 

izveidota atsevišķa sadaļa (http://www.esfondi.lv/page.php?id=846), kurā ietvertas vadlīnijas 

par katras HP ievērošanu ES fondu projektos, kā arī vadošās iestādes norādījumi projektu 

iesniegumu vērtēšanas kritēriju izstrādei. Jāatzīmē, ka, visos projektu iesniegumu vērtēšanas 

kritēriju komplektos tiek iekļauts kritērijs par HP vai vairāku HP ieviešanu. Savukārt, vērtējot 

projekta iesniegumus, tiek vērtēts arī projekta ieguldījums HP ieviešanā, jo projektu 

iesnieguma standartveidlapā, kas ir noteikta MK 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.419 

„Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās 

institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu”, projekta 

iesnieguma iesniedzējam jānorāda informācija par projekta ietekmi uz HP. 

HP ieviešanas uzraudzības nodrošināšanai, atbildīgās iestādes saskaņā ar MK 2007.gada 

10.jūlija noteikumu Nr.483 „Eiropas Savienības fondu ieviešanas uzraudzības un izvērtēšanas 

kārtība” reizi ceturksnī iesniedz vadošajā iestādē ziņojumu par ES fondu līdzfinansēto 

pasākumu un aktivitāšu ieviešanu, kurā atbildīgās iestādes informē par HP ieviešanas gaitu, 

analizē problēmas un sniedz priekšlikumus HP ieviešanas uzlabošanai. Papildus vadošā 

iestāde ir publiskojusi vadlīnijas par uzraudzības sistēmu kopumā, t.sk. par HP vietu 

uzraudzības sistēmā.  

Lai nodrošinātu vienotu pieeju HP ieviešanas uzraudzībai visās ES fondu vadībā iesaistītajās 

institūcijās, ņemot vērā jau iegūto pieredzi un secinājumus par situāciju, vadošā iestāde ir 

uzsākusi atsevišķu vadlīniju par HP uzraudzību izstrādi. Paralēli vadošā iestāde sadarbībā ar 

atbildīgajām institūcijām izvērtē iespēju un nepieciešamību iestrādāt Eiropas Savienības 

struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmā (turpmāk – VIS) galvenos HP 

uzraudzības rādītājus, kā arī pilnveido progresa pārskatu formu. Kā arī 2009.gadā ir plānots 

veikt ES fondu uzraudzības sistēmas un tās rādītāju izvērtējumu 

Attiecībā uz minētajām vadošās iestādes vadlīnijām par HP uzraudzību ir jānorāda, kā tās 

vadošās iestādes vadībā tiek izstrādātas kā kopīgas vadlīnijas par visām HP, līdz ar to HP 

koordinējošajām ministrijām atsevišķi vadlīnijas par savu HP nebūtu jāizstrādā. Vadlīnijas 

saturēs šādu galveno informāciju: 

1) vispārēju aprakstu par to, kas ir HP un kā tās tiek ieviestas Latvijā, kāda ir to 

uzraudzības  sistēma. 

2) aprakstu par katru HP. Tajā tiks skaidroti HP mērķi, kas uzskatāms par labās prakses 

piemēriem konkrētās HP īstenošanā, kā arī HP ieviešana uzraudzības parametri, tai 

skaitā uzraudzība aktivitāšu un projektu līmenī.  

3) aprakstu par VIS iekļautās informācijas izmantošanu HP ieviešanas uzraudzībā. 

Plānots, ka šajā sadaļa būs apraksts ar piemēriem – kā VIS pieejamā informācija var 

palīdzēt analizēt un uzraudzīt HP ieviešanu.  

Vadošā iestāde plāno publiskot ar atbildīgajām un sadarbības iestādēm saskaņotās vadlīnijas 

līdz 2009.gada beigām. 

http://www.esfondi.lv/page.php?id=846
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Katrai par HP koordināciju atbildīgajai institūcijai šī mērķa efektīvai īstenošanai ir piešķirts 

noteikts TP finansējums. 

Makroekonomiskā stabilitāte 

Finanšu ministrija (turpmāk – FM) ir atbildīga par makroekonomiskās stabilitātes HP 

koordināciju. 2008.gadā FM nodrošināja šīs HP īstenošanas principu integrēšanu projektu 

iesniegumu vērtēšanas kritēriju izstrādē, ievērojot 2007.gada 6.novembrī sagatavotajās 

vadlīnijās „Ieteikumi par horizontālās prioritātes „Makroekonomiskā stabilitāte” ievērošanu 

ES fondu projektu iesniegumu atlasē un īstenošanā” noteikto, tā sniedzot atzinumus par citu 

ministriju izstrādātajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem un aktivitāšu īstenošanas 

kārtību projektiem, kā arī nepieciešamības gadījumā sniegusi konsultācijas par HP 

„Makroekonomiskā stabilitāte”  principu ievērošanu. 

Vienlīdzīgas iespējas 

LM ir atbildīga par vienlīdzīgu iespēju horizontālo politiku dzimumu līdztiesības, 

invaliditātes un novecošanās jautājumos. DP aktivitāšu ieviešanas normatīvās bāzes izstrādes 

gaitā tika analizēta vienlīdzīgu iespēju horizontālās politikas (turpmāk – HP VI) ietekme uz 

attiecīgo atbalstāmo aktivitāti un atbilstoši analīzei HP VI dzimumu līdztiesības, novecošanās 

un invaliditātes aspekts ir ietverts arī MK noteikumos par aktivitāšu īstenošanu kā projektu 

vērtēšanas kritērijs, kā arī projektu iesniegumu veidlapās ir paredzēta atsevišķa sadaļa 

projekta ietekmes uz HP VI  aprakstam. 

2008.gadā LM gatavoja un saskaņoja atzinumus par nozaru ministriju izstrādātajiem un valsts 

sekretāru sanāksmēs izsludinātajiem MK noteikumu projektiem un to anotācijām, izvērtējot 

HP VI pamatprincipu ievērošanu ES fondu līdzfinansētajās aktivitātēs. Tika izstrādāts un 

oktobra ES fondu UK tika prezentēts HP VI uzraudzības modelis LM, kā arī tika sniegta 

informācija par aktivitātēm, kuras LM plāno īstenot, ieviešot HP VI. 

Turpinās HP VI nosacījumu izpildes uzraudzības kvalitatīvo rādītāju izstrādes darbs un ir 

sniegti priekšlikumi to iekļaušanai ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas 

sistēmā (turpmāk ─ VIS). Izstrādātie uzraudzības rādītāji dos iespēju kvalitatīvi novērtēt 

vienlīdzīgu iespēju HP ietekmi uz 2007.-2013.gada plānošanas periodā īstenotajām ES fondu 

aktivitātēm un sociālās atstumtības riskam pakļauto mērķa grupu situācijas izmaiņām un 

plānot mērķtiecīgus pasākumus HP VI jomā. 

2008.gadā LM ierosināja veikt grozījumus MK 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.440 

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

veic pārbaudi ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansētā projekta īstenošanas vietā”, lai 

nodrošinātu vienlīdzīgu iespēju horizontālās politikas ieviešanas efektivitātes uzraudzību 

nosakot, ka projektu īstenošanas vietās jāpārbauda ne tikai dzimumu līdztiesības ievērošana, 

bet arī personu ar invaliditāti tiesību un novecošanās jautājumu ievērošana. Minētie grozījumi 

tika izsludināti VSS 2009.gada 29.janvārī. Vienlaicīgi uzsākta metodikas izstrāde, kā 

pārbaudīt vai projekta īstenošanas vietās tiek ievēroti HP VI pamatprincipi. 
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LM kā atbildīgā nozares ministrija par vienlīdzīgu iespēju horizontālo prioritāti deleģē 

pārstāvjus DP „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma aktivitāšu projektu iesniegumu 

vērtēšanas komisijās. Vienlaikus LM sniedz individuālas konsultācijas projektu iesniedzējiem 

par HP VI ieviešanas pamatprincipiem un metodēm ES fondu līdzfinansētajās aktivitātēs.  

2008.gadā tehniskās palīdzības projekta „Eiropas Savienības struktūrfondu administrēšana 

LM 2007.-2013.gada plānošanas periodā (2008.-2010.gads)” 9.aktivitātes „Horizontālās 

politikas koordinēšanas funkciju nodrošināšana” ietvaros ir : 

 Apmācīti desmit lektori, kas no 2008.gada novembra līdz 2010.gada beigām lasīs 

lekcijas ES fondu vadībā iesaistītajām institūcijām, projektu iesniedzējiem un 

vērtētājiem visā Latvijas teritorijā par vienlīdzīgu iespēju horizontālās prioritātes 

integrēšanu ES fondu līdzfinansētajos projektos. 

 Izstrādāta rokasgrāmata
1
 ES fondu projektu iesniedzējiem, vērtētājiem un ES fondu 

vadībā iesaistīto institūciju darbiniekiem „Kā nodrošināt vienlīdzīgas iespējas ES 

fondu līdzfinansētajos projektos?”, kur ir sniegta detalizēta informācija un praktiski 

ieteikumi projektu iesniedzējiem un vērtētājiem, kā nodrošināt vienlīdzīgas iespējas, 

īpaši pievēršot uzmanību vides un informācijas pieejamības nodrošināšanai personām 

ar funkcionāliem traucējumiem ERAF un KF līdzfinansētajos projektos. 

 Nodrošināti 4 informatīvi semināri ES fondu atbildīgo iestāžu, sadarbības iestāžu un 

vadošās iestādes pārstāvjiem, ES fondu reģionālo informācijas centru darbiniekiem 

(kopā tika apmācītas 77 amatpersonas) un DP aktivitāšu projektu iesniedzējiem 

(„Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojuma pieejamības attīstībai” un „Nacionālas un 

reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts 

attīstībai”, kopā tika apmācīti 166 projektu iesniedzēji). 

2008.gadā LM netika apkopoti sasniegtie rādītāji attiecībā uz HP VI īstenošanu ES fondu 

līdzfinansētajās aktivitātēs, tos ir plānots sākt apkopot 2009.gada 2.cetruksnī. LM plāno 

apkopot kvalitatīvus datus un rezultātus, kuriem ir tieša ietekme uz HP VI īstenošanu, kā arī 

labās prakses piemērus, ar mērķi popularizēt vienlīdzīgu iespēju pamatprincipus un 

veiksmīgākos risinājumus vides un informācijas pieejamības nodrošināšanā personām ar 

funkcionāliem traucējumiem, īstenojot ES fondu līdzfinansētās aktivitātes. 

Informācijas sabiedrība 

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta (turpmāk – ĪUMEPLS) 

atbildībā ir informācijas sabiedrības HP koordinācija. Lai nodrošinātu HP ieviešanas 

koordināciju, ĪUMEPLS veica šāds darbības: 

 DP aktivitāšu ieviešanas normatīvo dokumentu izstrādes gaitā tika analizēta HP 

ietekme uz DP un DPP aktivitātēm un apakšaktivitātēm un, atbilstoši analīzei, 

informācijas sabiedrības aspekts ir ietverts MK noteikumos kā projektu vērtēšanas 

kritērijs. 

                                                 
1
 Ir pieejama šeit: http://sf.lm.gov.lv/esf/index.php?main_page_id=5&page_type=text&second_page_id=37  

http://sf.lm.gov.lv/esf/index.php?main_page_id=5&page_type=text&second_page_id=37
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 Sagatavoti atzinumi par nozaru ministriju izstrādātajiem un VSS izsludinātajiem MK 

noteikumu projektiem, izvērtējot informācijas sabiedrības horizontālās politikas 

pamatprincipu ievērošanu ES fondu līdzfinansētajās aktivitātēs. 

 Sagatavota un prezentēta informācija UK, institūciju organizētajos semināros par 

aktivitāšu/apakšaktivitāšu īstenošanas nosacījumiem. Lai veicinātu sapratni 

starpniekinstitūcijās par HP būtību, tika rīkotas tikšanās, kurās sniegtas konsultācijas 

par HP piemērošanu konkrētās nozarēs.  

 Sniegtas konsultācijas projektu iesniedzējiem par HP pamatprincipu ieviešanas 

metodēm ES fondu līdzfinansētajās aktivitātēs. 

 Izstrādāta un apstiprināta iekšējā kārtība „Kārtība, kādā atbildīgā iestāde nodrošina HP 

„Informācijas sabiedrība” uzraudzību” kvalitatīvas uzraudzības nodrošināšanai. 

 Izveidots HP uzraudzības reģistrs, lai uzraudzītu citas institūcijas šīs HP ieviešanā. 

Teritoriju līdzsvarota attīstība un Rīgas starptautiskā konkurētspēja 

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (turpmāk – RAPLM) ir atbildīga par 

teritorijas līdzsvarotas attīstības HP un Rīgas starptautiskās konkurētspējas HP un ir 

nodrošinājusi šādu HP koordinēšanas pasākumu īstenošanu: 

 Nodrošināta sadarbība ar nozaru ministrijām HP īstenošanas principu integrēšanai ES 

struktūrfondu un KF ieviešanas dokumentos, sniedzot atzinumus par atbildīgo iestāžu 

izstrādātajiem MK noteikumu projektiem, t.sk., par horizontālo mērķu un principu 

integrēšanu projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijos. 

 UK 2008.gada 6.februāra sēdē sniegta prezentācija par HP „Teritorijas līdzsvarota 

attīstība un Rīgas starptautiskā konkurētspēja” īstenošanu. 

RAPLM kā horizontālo prioritāšu „Teritoriju līdzsvarota attīstība” un „Rīgas starptautiskā 

konkurētspēja” atbildīgā iestāde 2008.gadā ir izskatījusi 38 MK noteikumu projektus par 

aktivitāšu/apakšaktivitāšu īstenošanu un 62 vērtēšanas kritēriju komplektus. Sniedzot 

atzinumus par atbildīgo iestāžu izstrādātajiem MK noteikumu projektiem un ES UK 

iesniegtajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem, ir aicinājusi nozaru ministrijas 

aktivitāšu ieviešanā paredzēt mehānismus, atbilstoši RAPLM izstrādātajai metodikai un 

saskaņā ar DP plānoto, piemēram, noteikt specifiskas uz konkrētu teritoriju izaugsmi vērstas 

atbalsta aktivitātes, finansējuma kvotas plānošanas reģioniem, sniegt priekšroku projektiem, 

kurus plānots īstenot teritorijās ar mazāku attīstības indeksu, noteikt specifiskus projektu 

vērtēšanas kritērijus, kas dod priekšroku vai priekšrocību par labu kādam no projektiem 

konkrētās teritorijās, tādejādi nodrošinot valsts līdzsvarotu un ilgtspējīgu attīstību. 

Labās prakses piemērus horizontālu prioritāšu ieviešanā varēs analizēt tikai tad, kad projekti 

būs vismaz daļēji ieviesti. Ietekmes analīzi attiecībā uz kādu no HP varēs veikt tikai pēc 

projektu ieviešanas projektu uzraudzības procesā. 

3.6.1.2.aktivitātes „Rīgas pilsētas ilgtspējīga attīstība” ietvaros, veicinot sociāli ekonomiskās 

izaugsmes priekšnosacījumu veidošanos, tiek sniegts ieguldījums HP „Rīgas starptautiskā 

konkurētspēja” ieviešanā. 



24 

Gadaziņojums3DP_VI_lv_28.05.2009; Ziņojums Eiropas Komisijai par Eiropas Savienības struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda darbības programmu īstenošanu, 2008.gads  

Ilgtspējīga attīstība 

Vides ministrijas (turpmāk – VidM) pārziņā ir HP par ilgtspējīgas attīstības horizontālo 

politiku vides aizsardzības jautājumos un tās ieviešanā:  

 veikta uzraudzība par HP ieviešanu citu ministriju aktivitāšu, apakšaktivitāšu un 

projektu ieviešanas ietvaros; 

 sagatavota tehniskā specifikācija vienotas informācijas sistēmas izveidei HP 

„Ilgtspējīga attīstība” uzraudzības veikšanai Vides ministrijā. Ņemot vērā, ka vadošā 

iestāde ir uzsākusi HP uzraudzības sistēmas izstrādi, turpinās darbs pie vienotas 

informācijas sistēmas izveides HP „Ilgtspējīga attīstība” attīstība uzraudzības 

veikšanai, ņemot vērā vadošās iestādes norādījumus; 

 izveidota TP projekta „Tehniskā palīdzība Vides projektu uzraudzībai, publicitātei, 

efektīvai ieviešanai un pētījumu veikšanai”  ietvertās aktivitātes „Vienotās 

informācijas sistēmas un metodikas izveide horizontālās prioritātes uzraudzības 

veikšanai” darba grupa; 

 uzsākta likumdošanas analīze HP īstenošanai, konsultācijas ar vadošo iestādi un citām 

atbildīgajām iestādēm par nepieciešamo grozījumu sagatavošanu, ja tādi nepieciešami, 

saskaņošana ar vadošo iestādi un citām par horizontālās politikas īstenošanu 

atbildīgajām iestādēm; 

 HP „Ilgtspējīga attīstība” uzraudzība tiek veikta saskaņā ar izstrādātajām vadlīnijām 

par HP ievērošanu ES fondu projektu iesniegumu atlasē un īstenošanā, kā arī saskaņā 

ar VidM iekšēji izstrādātiem dokumentiem.  

 

2.2. INFORMĀCIJA PAR ATBILSTĪBU KOPIENAS TIESĪBĀM 

Īstenojot DP, problēmas, kas saistītas ar atbilstību Kopienas tiesībām, netika konstatētas.  

ES fondu ieviešanā notiek saskaņā ar attiecīgo ES un LR normatīvo aktu prasībām, tai skaitā attiecīgi 

rīkojoties potenciālu neatbilstību gadījumā. 

Zemāk ir aplūkota informācija par Direktīvās noteikto saistību izpildi atkritumu, notekūdeņu 

un ūdens jomā, kā arī likumdošanas atbilstību Eiropas Kopienas tiesībām publisko iepirkumu 

jomā. 

Ņemot vērā vairākās Direktīvās noteikto prasību ieviešanas nepieciešamību, Latvijā ir 

sākusies aktīva darbība saistību izpildē. Atzīmējams ir progress atkritumu, notekūdeņu un 

ūdens jomā. Saskaņā ar Padomes Direktīvas par atkritumu poligoniem 1999/31/EK prasībām, 

ir uzsākta pievienošanās līguma saistību izpildes rādītāju ieviešana: 

 Prasība līdz 2009.gadam nodrošināt atkritumu apglabāšanu normatīvajiem aktiem 

atbilstošos poligonos nav pilnībā ieviesta, jo vienīgajā atkritumu apsaimniekošanas 

reģionā, kur nav normatīvajām prasībām atbilstošs atkritumu poligons – 

Vidusdaugavas atkritumu apsaimniekošanas reģionā – atkritumu poligona būvniecība 

tiks uzsākta 2009.gadā atbilstoši MK noteikumiem Nr.667 par aktivitātes īstenošanu. 
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 Uzsākta prasības, kas paredz līdz 2012.gadam nodrošināt normatīvajiem aktiem 

neatbilstošo izgāztuvju rekultivāciju, izpilde. No apmēram 90 normatīvo aktu 

prasībām neatbilstošajām atkritumu izgāztuvēm 3.5.1.2.1.apakšaktivitātes „Normatīvo 

aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija” ietvaros pirmajā projektu 

iesniegumu atlases kārtā iesniegti 35 izgāztuvju rekultivācijas projekti. 

 Prasība līdz 2013.gadam samazināt bioloģiski noārdāmo sadzīves atkritumu 

daudzumu apglabāšanai poligonos – 2008.gadā 3.5.1.2.2.apakšaktivitātes „Reģionālu 

atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība” ietvaros uzsākta projektu iesniegumu 

atlase, savukārt 3.5.1.2.3.apakšaktivitātei „Dalītas atkritumu apsaimniekošanas 

sistēmas attīstība” izstrādāts MK noteikumu projekts. 

Padomes 1991.gada 21.maija Direktīvas Nr.91/271/EEK par komunālo notekūdeņu attīrīšanu 

un Padomes 1998.gada 3.novembra Direktīvas Nr.98/83/EK par dzeramā ūdens kvalitāti 

ietvaros ir veikta šāda pievienošanās līguma saistību izpilde: 

 Līdz 2011.gada 31.decembrim aglomerācijās (apdzīvotās vietās), kurās cilvēku 

ekvivalents ir 10 000 – 100 000 3.5.1.1.aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras 

attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000” ietvaros apstiprināti 8 

projekti no iekļautajām 26 aglomerācijām. 

 Līdz 2015.gada 31.decembrim aglomerācijās (apdzīvotās vietās), kurās cilvēku 

ekvivalents ir 2 000 – 10 000 3.5.1.1.aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras 

attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2 000” ietvaros apstiprināti 

40 projekti no iekļautajām 60 aglomerācijām. 

Savukārt likumdošanas atbilstību Eiropas Kopienas tiesībām publisko iepirkumu jomā, ko 

Latvijā regulē Publisko iepirkumu likums un likums „Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzēju vajadzībām”, nodrošina šo likumu atbilstība Direktīvas noteiktām prasībām: 

 Publisko iepirkumu likums pārņem Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 

31.marta direktīvu 2004/18/EK, kurā noteikts kā koordinēt būvdarbu valsts līgumu, 

piegādes valsts līgumu un pakalpojumu valsts līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas 

procedūru (turpmāk – Direktīva 2004/18/EK); 

 likums „Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām” pārņem 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 31.marta direktīvu 2004/17/EK, ar ko 

koordinē iepirkuma procedūras, kuras piemēro subjekti, kas darbojas ūdensapgādes, 

enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs (turpmāk – Direktīva 

2004/17/EK). 

Minētie normatīvie akti kopumā atbilst Eiropas Kopienas tiesībām. 2009.gada16.jūlijā Saeimā 

tika apstiprināti grozījumi Publisko iepirkumu likumā, kas paredz virkni precizējumu un 

papildus atrunu attiecībā uz Direktīvu 2004/18/EK. Galvenās izmaiņas likuma grozījumos 

paredz to, ka nacionālajos normatīvajos aktos tiks ieviests viens no iepirkuma procedūras 

veidiem – konkurss dialogs, kā arī likumā tika izslēgta norma, kas kā vienu no vērtēšanas 

kritērijiem nosaka vidējās darba devēja sociālās iemaksas apmēru. Tāpat kā viena no 

iepirkuma procedūrām tika izslēgta cenu aptauja, jo tā ir paredzēta vienkāršiem iepirkumiem 

ar zemu vērtību un neparedz saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles iespēju. 

http://www.vidm.gov.lv/files/text/31991L0271-LV.zip
http://www.vidm.gov.lv/files/text/31991L0271-LV.zip
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Informējam, ka Finanšu ministrija 2009.gada 23.aprīlī organizēja semināru "Sarunu 

procedūras piemērošana, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu”. Semināra galvenais 

mērķis bija sniegt skaidrojumu iesaistītajām institūcijām par Direktīvu publiskā iepirkuma 

jomā interpretāciju un Publiskā iepirkuma likuma prasību piemērošanu attiecībā  par 

neatbilstoši veikto izdevumu rašanās gadījumiem, kad tiek pārkāptas publiskā iepirkuma 

normatīvo aktu prasības, piemēram, par papildu darbiem, pakalpojumiem un piegādēm, kas 

radušies līgumu īstenošanas laikā. Turklāt norādām, ka Iepirkumu uzraudzības birojs veic 

dažādas apmācības savā kompetences jomā, kā arī ir izstrādātas Vadlīnijas sarunu procedūru 

piemērošanai atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 62. un 63.pantam, kuras publicētas IUB 

mājas lapā internetā www.iub.gov.lv. 

 

2.3. NOZĪMĪGAS PROBLĒMAS DP IEVIEŠANĀ UN VEIKTIE 

PASĀKUMI TO NOVĒRŠANAI 

 

2.3.1. Aktivitātes, kuru īstenošana ir papildus izvērtējama 

Jāatzīmē, ka jau kopš 2007.gada beigām ekonomiskās situācijas izmaiņas pasaulē negatīvi 

ietekmēja arī Latvijas ekonomisko situāciju, kam sekoja IKP pieauguma un investīciju 

apjoma samazinājums, bezdarba līmeņa pieaugums, patēriņa un ražotāju cenu būtisks 

pieaugums, kam, savukārt, ir bijusi ietekme arī uz ES fondu ieviešanas procesu. Ņemot vērā 

ekonomiskās situācijas pārmaiņas un finanšu resursu pieejamības strauju samazinājumu, MK 

2008.gada 22.decembra sēdē tika pieņemts lēmums par aktivitātēm, kuru īstenošanas 

uzsākšana 2009.gada laikā būtu atsevišķi izvērtējama un pieļaujama tikai pēc MK 

konceptuāla lēmuma, kas nākotnē var ietekmēt DP īstenošanu, līdz ar to detalizēta informācija 

par šo procesu ir sniegta 2.4.sadaļā „Būtiskas izmaiņas darbības programmas īstenošanas 

kontekstā”.  

Ņemot vērā vispārējās ekonomiskās situācijas pasliktināšanos kā ārkārtas apstākļus, vadošā 

iestāde 2008.gada nogalē ir nosūtījusi vēstuli EK ar lūgumu izskatīt iespēju par vienu 

gadu pagarināt Regulas Nr.1083/2006 93.pantā noteikto termiņu „N+2” un „N+3” 

principa izpildei, lai minimizētu ES piešķirtā finansējuma neapguves risku. Līdzekļu 

zaudēšana īpaši šajā ekonomikas atveseļošanas periodā nav pieļaujama, jo jānodrošina 

ekonomikas stimulēšanai un atdzīvināšanai maksimāli pieejamie finanšu resursi.  

2.3.2. Īpašumtiesību jautājums 

Kā vēl vienu no nozīmīgajiem aspektiem DP īstenošanas kontekstā var minēt jautājumu par 

īpašumtiesībām. Izvērtējot līdzšinējo pieredzi un risinot jautājumu par īpašumtiesībām 

2007.-2013.gada plānošanas perioda projektos, 2008.gada 4.novembra MK sēdē tika izskatīts 

informatīvais ziņojums „Par risinājumiem situācijās, kad Eiropas Savienības struktūrfonda vai 

Kohēzijas fonda projektā finansējuma saņēmējs nav projekta ietvaros uzlabojamās 

infrastruktūras un jaunradīto labumu īpašnieks” (turpmāk – informatīvais ziņojums). 

Informatīvajā ziņojumā tika izvērtēts ES fondu projektos izmantoto īpašuma tiesību 

http://www.iub.gov.lv/
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regulējums kontekstā ar Regulas Nr.1083/2006 57.pantā ietverto nosacījumu par ES fonda 

projekta rezultātu uzturēšanu noteiktajā termiņā (kas lielākajā daļā projektu ir noteikts ilgāks 

nekā 5 gadi) projekta īstenošanas gadījumos, kad finansējuma saņēmējs nav projekta ietvaros 

uzlabojamo vērtību vai jaunradīto vērtību īpašnieks. 

Izvērtējot īpašumtiesību jautājumus ES fondu projektu īstenošanā, secināts, ka visdrošākais 

risinājums, paredzot ES fondu investīcijas, būtu pieļaut finansējuma saņēmējam ieguldīt ES 

fondu līdzekļus tikai savā īpašumā esošos infrastruktūras objektos. Tomēr ņemot vērā dažādo 

īpašumtiesību statusu infrastruktūras objektiem, kuros plānots ieguldīt ES fondu līdzekļus, 

ziņojumā atrunāti arī četri izņēmumi no šī vispārīgā principa: 

 gadījumā, kad valsts vai pašvaldība iegulda ES fondu līdzekļus valsts vai pašvaldības 

īpašumā; 

 gadījumā, kad valsts vai pašvaldības iestāde vai atvasināta publiska persona iegulda 

ES fondu līdzekļus valsts vai pašvaldības īpašumā, kas nodots to lietošanā; 

 gadījumā, kad valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrība iegulda ES fondu līdzekļus 

valsts vai pašvaldības īpašumā; 

 gadījumā, kad privātpersona specifiskos gadījumos iegulda ES fondu līdzekļus valsts 

vai pašvaldības īpašumā vai citai privātpersonai piederošā īpašumā (t.i. infrastruktūras 

objekts tiek nomāts). 

 

Informatīvajā ziņojumā piedāvātie risinājumi ir vērsti uz to, lai preventīvi novērstu iespējamās 

problēmas – neattiecināmo izdevumu rašanos ES fondu projektos – kas varētu rasties 

gadījumos, ja ES fondu finansējuma saņēmējs nav projekta ietvaros uzlabojamo vērtību, vai 

jaunradīto vērtību īpašnieks. 

 

2.3.3. ES fondu ieviešanas vienkāršošana 

Līdztekus, lai pilnveidotu un optimizētu ES fondu ieviešanu, Finanšu ministrija kā ES fondu 

vadošā iestāde uzsāka darbu pie ES fondu ieviešanas sistēmas vienkāršošanas. Tika izvērtēta 

maksājumu plūsma projektos, ar mērķi rast iespēju to paātrināt, kā arī izstrādāti darba 

uzdevumi diviem pētījumiem – priekšizpētei par ES fondu ieviešanas vienkāršošanas 

iespējām un Eiropas Savienības fondu finanšu vadības un kontroles sistēmas efektivitātes 

izvērtēšanai. 

Risinot jautājumu attiecībā uz finansējuma nepietiekamību un, lai veicinātu projektos 

izmaksātā finansējuma (ES fondu līdzfinansējuma daļas) ātrāku nonākšanu atpakaļ valsts 

budžetā, 2008.gada 21.oktobrī MK tika apstiprināti grozījumi MK 2007.gada 26.jūnija 

noteikumos Nr.418 „Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības fonda 

līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas 

sagatavošanas kārtība” (turpmāk – MK noteikumi Nr.418). Ar MK noteikumu Nr.418 

grozījumu apstiprināšanu tiek būtiski paātrināta finanšu aprite ES fondu projektos, kā arī 

atvieglota ES fondu projektu ieviešana, jo: 
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1. ir paredzēta iespēja izmaksāt avansus komercdarbības atbalsta projektu ietvaros (MK 

noteikumu 26.punkts). Tas savukārt ļauj šādus izdevumus iekļaut izdevumu 

deklarācijās, deklarēt Eiropas Komisijai un saņemt finansējuma atmaksu. 

2. ir paredzēta iespēja saņemt starpposma maksājumu arī par avansa maksājumiem, kas 

veikti saskaņā ar pakalpojumu, preču piegādes vai darba līgumu (MK noteikumu 

19.2.punkts); 

3. maksājumu aprite projektā ir nodalīta no projekta ieviešanas uzraudzības procesa, 

proti – projekta progresa pārskata apstiprināšana vairs nav priekšnosacījums 

maksājuma veikšanai ES fondu projekta ietvaros (MK noteikumu 21., 23.1.2., 23.2.2., 

24.3., 25.3., 26.3.punkts). MK noteikumu 21.punkts paredz, ka pirms maksājuma 

pieprasījuma apstiprināšanas atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde pārliecinās, ka 

līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā ir saņemts un izskatīts aktuālais ES fonda 

projekta progresa pārskats par attiecīgo pārskata periodu. 

4. ir ievērojami saīsināti maksājuma pieprasījumu izskatīšanas termiņi, proti – no 40 

darbdienām uz 20 darbdienām atbildīgajā vai sadarbības iestādē un no 15 darbdienām 

uz piecām darbdienām maksājumu iestādē. Turklāt jāuzsver, ka ir noteikts termiņš, 

kādā jāizskata iesniegtie precizējumi vai papildu informācija, proti – piecas darbdienas 

atbildīgajai vai sadarbības iestādei un trīs darbdienas maksājumu iestādei (MK 

noteikumu 29. un 30.punkts). Tas disciplinē iestādes, turklāt ļauj finansējuma 

saņēmējam daudz skaidrāk plānot finansējuma plūsmu. Savukārt projektu īstenošana 

tiek atvieglota, jo projekta progresa uzraudzība tiek nodalīta no maksājumu plūsmas. 

Grozījumi paredz iespēju biežāk iesniegt maksājuma pieprasījumus, atvieglot pārskatu 

sniegšanas nosacījumus, saīsināt maksājumu pieprasījumu izskatīšanas un samaksas 

veikšanas termiņus, kas uzlabos finansējuma saņēmēju naudas plūsmu un dos iespēju ātrāk 

deklarēt izdevumus un saņemt maksājumus no EK. 

Papildus nacionālajā līmenī notiekošajiem ES fondu ieviešanas sistēmas vienkāršošanas 

pasākumiem, Finanšu ministrija kā ES fondu vadošā iestāde ir iesaistījusies arī Eiropas 

Savienības organizētajās debatēs par iespējām optimizēt ES līmenī izvirzītās prasības ES 

fondu ieviešanai.  

 

2.3.4. ES fondu vadības un kontroles sistēmas atbilstības novērtējums 

Pārskata periodā tika pabeigts 2007.-2013.gadu plānošanas periodam izveidotās ES fondu 

vadības un kontroles sistēmas atbilstības novērtējums. Tā rezultātā SIA “Ernst & Young 

Baltic” 2008.gada 15.septembrī sniedza atzinumu, ka ES fondu vadības un kontroles sistēma 

trīs darbības programmām atbilst Padomes Regulas (EK) Nr.1083/2006 un Komisijas Regulas 

(EK) Nr.1828/2006 prasībām. 

2008.gada 24.oktobrī FM nosūtīja EK ES fondu vadības un kontroles sistēmas aprakstu un tās 

atbilstības novērtējuma dokumentāciju. ES fondu vadības un kontroles sistēmas apraksta 

izvērtēšanas laikā notiek komunikācija ar EK. 
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Atbilstoši pēdējiem EK apsvērumiem, kas saņemti 2009.gada 16.aprīlī, FM kā vadošā iestāde 

ir papildinājusi ES fondu vadības un kontroles sistēmas aprakstu, kas kopā ar ES fondu 

vadības un kontroles sistēmas atbilstības novērtējuma dokumentāciju tuvākajā laikā tiks 

nosūtīts EK. 

ES fondu vadības un kontroles sistēmas atbilstības novērtējums sniedz priekšstatu par 

izveidotās vadības un kontroles sistēmas atbilstību ES un LR normatīvajiem aktiem. Izteiktie 

zemas prioritātes ieteikumi sistēmas turpmākai pilnveidei tiek ņemti vērā. 

2.3.5. Citi problēmjautājumi DP ieviešanā 

Papildus saistībā ar nozīmīgākajiem aspektiem DP ieviešanā, esam identificējuši arī citus 

iespējamos problēmjautājumus/riskus.  

 (1)ES fondu projektu valsts budžeta līdzfinansējuma laicīga nenodrošināšana 

Vadošā iestāde ir sniegusi priekšlikumus veikt attiecīgās rīcības ar mērķi atslogot valsts 

budžetu. Ministru kabinets 2009.gada 14.jūlijā apstiprinājis grozījumus Ministru kabineta 

2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.418 „Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi 

Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un 

izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība”” (turpmāk – Ministru kabineta noteikumi 

Nr.418), kurā ir paredzēts, ka, ja finansējuma saņēmējam ir finanšu līdzekļi līgumā paredzēto 

saistību izpildei, ar to tiek slēgts līgums/vienošanās par ES fondu projekta īstenošanu, 

negaidot, kamēr līdzekļi līguma saistību izpildei būs atbildīgās iestādes vai sadarbības 

iestādes rīcībā. Šādā gadījumā finansējuma saņēmējs īsteno projektu par saviem līdzekļiem un 

saņem atmaksu pēc tam, kad finansējums ir saņemts no Eiropas Komisijas. 

 (2)Palēnināta finansējuma aprite birokrātisko šķēršļu dēļ 

Lai novērstu augstāk minēto risku, vadošai iestādei jāveic grozījumi normatīvajos aktos, ar 

mērķi: 

 Uzlabot finansējuma saņēmēja naudas plūsmu; 

 Samazināt maksājumu dokumentu izskatīšanas ātrumu; 

 Samazināt maksājumu dokumentu apjomu, piemēram, netiešajām izmaksām 

piemērot nemainīgo likmi, kā arī atvieglot prasības attiecībā uz attaisnojuma 

dokumentiem, kas pievienojami maksājuma pieprasījumam. 

Lai īstenotu augstākminētajiem pasākumiem, vadošā iestāde ir veikusi ES fondu ieviešanas 

sistēmas vienkāršošanas pasākumus, kas aprakstīti 2.3.3.sadaļā. Papildus norit darbs pie 

netiešo izmaksu nemainīgās likmes izstrādes, kā arī tiek izstrādāta metodika attiecībā uz 

attaisnojuma dokumentiem, kas pievienojami maksājumu pieprasījumam. 

 (3)ES fondu vadībā un īstenošanā iesaistīto institūciju administratīvās kapacitātes un darba 

kvalitātes samazināšanās. 
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Lai  risinātu šo iespējamo problēmjautājumu, vadoša iestāde plāno: 

 Efektivizēt pārbaužu veikšanu. 

 Optimizēt darba praksi un informācijas apriti attiecībā uz ES fondu projektu ietvaros 

konstatētajām neatbilstībām. 

 Vienādot darba praksi un atvieglot prasības attiecībā uz: 

- ES fondu projektu uzraudzību; 

- ES fondu kontrolēm; 

- atbildīgo un sadarbības iestāžu slēgtajiem līgumiem/vienošanās par ES fondu 

projektu īstenošanu, kuros iekļautas prasības attiecībā uz ES fondu finansējuma 

saņēmēju; 

- maksājumu dokumentiem.   

Augstākminēto pasākumu īstenošanai: 

 tiek veikts ES fondu vadības un kontroles sistēmas izvērtējums, ar mērķi izvērtēt 

kontroļu efektiviāti un izteikt priekšlikumus tās uzlabošanai, kas arī minēts 

2.3.3.sadaļā; 

 tiek veikti grozījumi Ministru kabineta noteikumos attiecībā uz pārbaudēm projektu 

īstenošanas vietās, ar mērķi efektivizēt uz risku balstītās pārbaudes; 

 tiek veikti grozījumi Ministru kabineta noteikumos attiecībā uz neatbilstību 

administrēšanu. 

 tiek veikti grozījumi Ministru kabineta noteikumos un izstrādātas vienotas prasības 

attiecībā uz ES fondu projektu uzraudzību. 

 

 (4)Neatbilstoši veikto izdevumu rašanās gadījumos, kad tiek pārkāptas publiskā iepirkuma 

normatīvo aktu prasības, piemēram, attiecībā uz papildu darbiem, pakalpojumiem un 

piegādēm, kas radušies līgumu īstenošanas laikā. 

Lai risinātu augstākminēto iespējamo problēmjautājumu, Finanšu ministrijas 2009.gada 

23.aprīlī organizēja semināru "Sarunu procedūras piemērošana, iepriekš nepublicējot 

paziņojumu par līgumu". Semināra galvenais mērķis bija sniegt skaidrojumu iesaistītajām 

institūcijām par Direktīvu publiskā iepirkuma jomā interpretāciju un Publiskā iepirkuma 

likuma prasību piemērošanu attiecībā uz papildu darbiem, pakalpojumiem un piegādēm, kas 

radušies līgumu īstenošanas laikā. Turklāt Iepirkumu uzraudzības birojs veic dažādas 

apmācības savā kompetences jomā, kā arī ir izstrādātas Vadlīnijas sarunu procedūru 

piemērošanai atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 62. un 63.pantam, kuras publicētas IUB 

mājas lapā internetā www.iub.gov.lv. 

Vadošā iestāde ir veikusi augstākminētos pasākumus, lai preventīvi risinātu šos 

problēmjautājumus, līdz ar to šie problēmjautājumi nerada būtisku ietekmi uz ES fondu 

projektu īstenošanu, jo tie tiek attiecīgi uzraudzīti un veikti attiecīgi pasākumi, lai tos 

risinātu.   

http://www.iub.gov.lv/
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2.4. BŪTISKAS IZMAIŅAS DP ĪSTENOŠANAS KONTEKSTĀ  

2008.gadā 12.septembrī MK apstiprināja rīkojumu Nr.560 „Grozījumi darbības 

programmā „Infrastruktūra un pakalpojumi””. Grozījumi tika izstrādāti, izvērtējot 

2008.gada 20.jūnija UK apstiprinātos grozījumus DP, lai nodrošinātu efektīvu ES 

struktūrfondu un KF ieviešanu.  

Veiktie grozījumi paredz iespēju 3.1.2.pasākuma „Augstākās izglītības infrastruktūra” 

ietvaros finansējumu ieguldīt arī studiju infrastruktūrā augstskolās, kas gatavo speciālistus 

lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības un veterinārijas jomās.  

No DP tika svītrota prasība Satiksmes ministrijai (turpmāk – SM) izstrādāt koncepciju par 

publiskā transporta atbalsta virzieniem ārpus Rīgas, kā arī tika svītroti nosacījumi, kas saistīti 

ar DPP 3.3.2.1.2.apakšaktivitāti „Pierīgas mobilitātes ģenerālplāna izstrāde”, ņemot vērā to, 

ka minētais pasākums tiks finansēts 2004. – 2006.gada perioda KF TP vadošajai iestādei 

ietvaros. 

Veiktie grozījumi paredz, ka 3.3.1.pasākuma „Liela mēroga transporta infrastruktūras 

uzlabojumi un attīstība” ietvaros tiks sniegts valsts atbalsts; kā arī paredz DP finanšu plānā 

3.1.prioritātē „Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai” par 485 862 eiro samazināt 

publisko finansējumu un par 485 862 eiro palielināt privāto finansējumu. 

Potenciālas izmaiņas DP 

Ņemot vērā ekonomisko situāciju valstī, FM 2008.gada novembrī informēja MK par ES 

fondu aktivitātēm, kuru īstenošana papildus izvērtējama saistībā ar ekonomisko situāciju 

valstī 2009.gadā. Atlasot aktivitātes, kuru īstenošanas uzsākšana ir papildus izvērtējama, FM 

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

inovācijas” un „Infrastruktūra un pakalpojumi” aktivitātes pēc šādiem galvenajiem 

kritērijiem: 

 Aktivitātē plānotie rezultāti nedod tiešu ieguldījumu tautsaimniecības vai straujā 

ekonomikas attīstībā; 

 Nav apstiprināti projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji vai MK noteikumi par 

aktivitātes īstenošanu; 

 Nav izstrādāts aktivitātes īstenošanas mehānisms; 

 Nav veiktas administratīvas un institucionālas reformas, kas nodrošinātu investīciju 

vai ieguldījumu efektivitāti. 

MK 2008.gada 22.decembrī pieņēma lēmumu (protokollēmums Nr.94 65.§),  par 62 ES fondu 

aktivitātēm, kuru īstenošanas uzsākšana 2009.gada laikā būtu atsevišķi izvērtējama un 

pieļaujama tikai pēc MK konceptuāla lēmuma. Vienlaicīgi tika publiskoti 3 veidu aktivitāšu 

saraksti ar dažādu ieviešanas prioritāti- atliktās, normālās, prioritāras. Attiecīgi 2009.gada 

16.janvārī FM izveidoja darba grupu, kurā papildus FM ekspertiem darbojas arī pārstāvji no 

Latvijas Bankas, Ekonomikas ministrijas, RAPLM, Latvijas Darba devēju konfederācijas, 
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Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas Lielo 

pilsētu asociācijas, kā arī uz darba grupas sēdēm tiek aicinātas attiecīgās nozares ministrijas, 

kuras pārziņā esošās ES fondu aktivitātes tiek izskatītas konkrētajā sēdē, pārstāvji, kā arī, 

konsultējoties ar nozares ministriju, attiecīgās nozares galveno sadarbības partneru eksperti. 

Darba grupai jāveic iepriekš minēto 62 aktivitāšu uzsākšanas vai turpināšanas efektivitātes 

izvērtēšana esošajā ekonomiskajā situācijā un jāiesniedz ziņojums MK. Kopējais papildus 

izvērtējamo aktivitāšu skaits un finansējums norādīts 3.tabulā, savukārt ziņojuma 3.pielikumā 

norādīta DP katras aktivitātes ieviešanas prioritāte saskaņā ar iepriekš minēto lēmumu. 

3.tabula 

Papildus izvērtējamo aktivitāšu skaits un finansējums  

Darbības programma 
Aktivitāšu 

skaits 

Aktivitāšu ES 

SF/KF finansējums, 

EUR 

% no kopējā 

DP ES SF/KF 

finansējuma, 

EUR 

Cilvēkresursi un 

nodarbinātība 
29 

173 795 103 31 

Uzņēmējdarbība un 

inovācijas 
7 

66 115 888 9 

Infrastruktūra un 

pakalpojumi 
26 

340 173 644 10 

Kopā: 62 580 084 635 50 

 

Darba grupa izvērtē aktivitātes pēc šādiem galvenajiem kritērijiem un apsvērumiem: 

 Ko paredzēts realizēt/sasniegt, īstenojot projektus attiecīgās aktivitātes ietvaros gan 

īstermiņā, gan ilgtermiņā? Konkrēti plānotie rezultāti? 

 Vai projektos aktivitātes ietvaros tiks paredzēti pakalpojumi vai arī kapitālās iegādes?  

 Vai aktivitātes īstenošana ir vērsta uz iekšējā tirgus patēriņu vai importu?  

 Vai aktivitātes īstenošanas rezultātā vidējā termiņā notiks importa aizstāšana vai 

Latvijas eksporta pieaugums? 

 Vai, īstenojot projektus aktivitātes ietvaros, tiks izveidotas un uzturētas ilgtermiņa 

darba vietas privātajā sektorā? 

 Kādā apjomā projektu īstenošana aktivitātes ietvaros ļaus samazināt publiskā sektora 

(t.sk. pašvaldību) izdevumus un/vai samazināt nodokļu maksātāju izmaksu slogu, t.sk. 

sakārtojot publisko infrastruktūru, īstenojot publiskā sektora optimizāciju? 

 Kāds ir nozares ministrijas pieņēmums par nepieciešamajiem valsts budžeta 

līdzekļiem 2009.gadā, ja tiktu uzsākta projektu iesniegumu atlase un īstenošana? 

 Aktivitātes īstenošanai nepieciešamās papildu štata vietas/ ietekme uz iestādes 

atalgojuma fondu. 

 Citas no valsts budžeta līdzekļiem, ES fondu līdzekļiem vai citiem līdzekļiem 

īstenotas vai  īstenošanai apstiprinātas ar aktivitāti  cieši saistītas iniciatīvas. 
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Darba grupa savā ziņojumā MK par aktivitātēm/apakšaktivitātēm iekļaus vienu no sekojošiem 

lēmumu veidiem: 

 Atbalstīt aktivitātes/apakšaktivitātes īstenošanas uzsākšanu (turpināšanu). 

 Atbalstīt aktivitātes/apakšaktivitātes īstenošanas uzsākšanu (turpināšanu), samazinot 

aktivitātei/apakšaktivitātei plānoto finansējuma apmēru. 

 Atbalstīt aktivitātes/apakšaktivitātes īstenošanas uzsākšanu (turpināšanu), izvirzot 

papildu nosacījumus (attiecībā uz ieviešanas veidu, finansējuma saņēmēju, plānotajām 

atbalstāmajām darbībām un rezultātiem u.c.). 

 Atteikties no aktivitātes/apakšaktivitātes īstenošanas uzsākšanas (turpināšanas) un 

novirzīt plānoto finansējumu citai aktivitātei/apakšaktivitātei, iespējams veicot 

grozījumus plānošanas dokumentos. 

FM sagatavoto darba grupas ziņojumu par lēmumiem un priekšlikumiem, t.sk. par iespējamo 

naudas līdzekļu pārdali citām ES fondu aktivitātēm/apakšaktivitātēm pirms iesniegšanas 

apstiprināšanai MK 2009.gada I ceturksnī nosūtīs saskaņošanai EK un jautājums 2009.gada 

25.martā tiks izskatīts UK, informējot par situāciju ES fondu īstenošanā iesaistītās institūcijas 

un sociālos partnerus.  

Kopumā ES fondu ieviešana notiek saskaņā ar attiecīgo ES un LR normatīvo aktu prasībām, 

tai skaitā atbilstoši rīkojoties iespējamu neatbilstību gadījumā. 

Administratīvi teritoriālas reformas ietekme un saistītie riski 

Izvērtējot administratīvi teritoriālas reformas ietekmi uz 2007. – 2013.gada plānošanas 

perioda ES fondu projektu ieviešanu, papildus vadošās iestādes norādījumiem RAPLM ir 

identificējusi riskus un to mazināšanas, novēršanas pasākumus (ja iespējams), par ko vadošā 

iestāde ir  informējusi iesaistītās institūcijas. Iestādes aicinātas ievērot, ka ir nepieciešama 

visu Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistīto institūciju saskaņota rīcība, ievērojot Eiropas 

Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 15.panta pirmajā daļā noteikto, 

ka par finansējuma saņēmēju, citu starpā, var būt tiešās vai pastarpinātās  valsts pārvaldes 

iestādes un atvasinātās publiskās personas, tātad, gan pašvaldības, gan arī pašvaldību 

izveidotas iestādes (t.sk. pašvaldību aģentūras). Katrā atsevišķā gadījumā ir vērtējama 

normatīvā akta par projekta īstenošanu piemērošana, kā arī pašvaldības iestādei (pilsētas vai 

pagasta pārvaldei) dotais pilnvarojums īstenot atsevišķas funkcijas, kā arī uzņemties saistības 

novada pašvaldības vārdā, piemēram: 

 ja vienošanās par apstiprinātā ES fonda projekta īstenošanu nav noslēgta, tad 

vienošanos par projekta īstenošanu jāslēdz ar novada pašvaldību. Vienlaicīgi novada 

pašvaldība var pieņemt lēmumu projekta īstenošanu uzticēt pagasta/pilsētas pārvaldei. 

Ja pirms vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālās reformas projekta iesniedzējs 

bija vietējā pašvaldība – pagasts/pilsēta, tad atbilstoši Administratīvo teritoriju un 

apdzīvotu vietu likuma pārejas noteikumu 13.punktam novada pašvaldība ir attiecīgajā 

novadā iekļauto pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja, 

nevis novada iestāde. Savukārt, ja projekta iesniedzējs bija pagasta/pilsētas 
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pašvaldības iestāde, kas tagad ir novada pašvaldības iestāde, tad tā paliek kā 

līgumslēdzēja puse projekta īstenošanā; 

 ja vienošanās par ES fondu projekta īstenošanu ir noslēgta, bet mainās līgumslēdzējs, 

kas ir noteikts kā finansējuma saņēmējs, vienošanās par projekta īstenošanu ietvaros ir 

jāslēdz pārjaunojuma līgums saskaņā ar Civillikuma ceturtās daļas devītās nodaļas 

piekto apakšnodaļu. Civillikuma 1869.pantā ir noteikts, ka, ja vien pārjaunojuma 

līgumā nav noteikts citādāk, iepriekšējās saistības ar  iepriekšējo līgumslēdzēja pusi 

tiek uzskatītas par izbeigtām. Līdz ar to katru gadījumu būtu jāvērtē individuāli, 

nosakot, ka iepriekšējās saistības paliek spēkā tam līgumslēdzējam, kas stājas 

iepriekšējā līgumslēdzēja vietā.  

 

2.5. BŪTISKAS IZMAIŅAS SASKAŅĀ AR REGULAS (EK) 

NR.1083/2006 57.PANTU 

Ņemot vērā, ka projektu īstenošana ir sākusies tikai 2008.gadā, būtiskas izmaiņas Regulas 

Nr.1083/2006 57.panta kontekstā netika konstatētas.  

Lai nodrošinātu 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES finansējumu apgūšanu atbilstoši ES 

fondu ieviešanu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām un, lai veicinātu vienotu izpratni un 

pieeju jēdziena „būtiskas izmaiņas” interpretācijai, ieviešanas nosacījumu definēšanai un 

uzraudzības īstenošanai, laika posmā no 2008.gada 15.janvāra līdz 2008.gada 11.jūlijam tika 

veikts pētījums „Projektu, kuros piecu gadu laikā no pēdējā maksājuma veikšanas notikušas 

būtiskas izmaiņas, analīze un vienotas metodikas izstrāde”
2
. Pētījuma rezultātā ir izstrādāta 

metodika „Metodoloģiska rokasgrāmata par būtiskām pārmaiņām, kas tiek veiktas projektos 

piecu gadu laikā no pēdējā maksājuma veikšanas”
3
, kuras mērķis ir sniegt ES fondu vadībā 

iesaistītajām institūcijām atbalstu projektu uzraudzības un kontroles veikšanai, tajā skaitā arī 

tiem projektiem, kuriem piecu gadu laikā pēc pēdējā maksājuma veikšanas finansējuma 

saņēmējam ir notikušas izmaiņas. 

Vadošā iestāde 2008.gada nogalē ir uzsākusi vadlīniju par pēcuzraudzības nodrošināšanu 

izstrādi, kurās tiks iekļauti arī norādījumi būtisko izmaiņu izvērtēšanai un kontroles 

nodrošināšanai. 

2.6. PAPILDINĀTĪBA AR CITIEM INSTRUMENTIEM 

Izstrādājot Valsts stratēģisko ietvardokumentu (turpmāk – VSID) un DP, tika vērtēta ES 

fondu investīciju papildinātība ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk – 

ELFLA) un Eiropas Zivsaimniecības fonda (turpmāk – EZF) līdzfinansētajiem pasākumiem 

2007.-2013.gada periodā. DP šo finanšu instrumentu savstarpējā papildinātība aprakstīta 

                                                 
2
 Pētījums ir atrodams šeit: http://www.esfondi.lv/upload/01-strukturfondi/petijumi/Zinojums-butiskas_izmainas-

020708-final-final.pdf  
3
 Metodika ir pieejama šeit: http://www.esfondi.lv/upload/01-strukturfondi/petijumi/rokasgramata-100708-

final.pdf  

http://www.esfondi.lv/upload/01-strukturfondi/petijumi/Zinojums-butiskas_izmainas-020708-final-final.pdf
http://www.esfondi.lv/upload/01-strukturfondi/petijumi/Zinojums-butiskas_izmainas-020708-final-final.pdf
http://www.esfondi.lv/upload/01-strukturfondi/petijumi/rokasgramata-100708-final.pdf
http://www.esfondi.lv/upload/01-strukturfondi/petijumi/rokasgramata-100708-final.pdf
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pasākuma līmenī, norādot demarkācijas nosacījumus starp dažādo fondu līdzfinansētajām 

aktivitātēm. 

 

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). Investīciju 

demarkāciju starp minētajām jomām iespējams veikt sektoriālā griezumā, teritoriālā griezumā, 

kā arī pēc atbalsta veida. 

Demarkācija sektoriālā griezumā: 

 ELFLA atbalsta profesionālās izglītības iestāžu ēku renovāciju, kur vairums mācību 

programmu saistītas ar lauksaimniecību, kas ir izslēgts ERAF infrastruktūras 

uzlabošanas projektu ietvaros.  

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. 

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. 

EZF un ES fondiem ir kopīgas tādas atbalsta jomas kā ostu infrastruktūra, NATURA 2000 

teritorijas, bioloģiskā daudzveidība, ūdenssaimniecība, tūrisms. Investīciju demarkācijas 

nosacījumus pamatā iespējams fiksēt sektoriālā griezumā: 

 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. 

ES struktūrfondu 3.mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” programmām un 1.mērķa 

ES fondiem ir kopīgas tādas jomas kā izglītības, veselības, tūrisma, vides, 

energoefektivitātes, transporta un informācijas tehnoloģiju infrastruktūra. Investīciju 

demarkāciju starp minētajām jomām iespējams veikt teritoriālā griezumā.  

Demarkācija teritoriālā griezumā: 

 1.mērķa ES fondu aktivitātes notiks Latvijas teritorijā un to nolūks ir nacionālo mērķu 

sasniegšana saskaņā ES definētām un plānošanas dokumentos noteiktām prioritātēm. 
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Savukārt ES struktūrfondu 3.mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu 

ietvaros tiek atbalstītas vienīgi aktivitātes ar skaidri izteiktu pārrobežu efektu, 

izmantojot pārrobežu sadarbības pievienoto vērtību izvēlētajos atbalsta virzienos. 

 Lai novērstu, nepieļautu dubultā finansējuma risku, RAPLM nodrošina iestādes ar 

informāciju par projektiem. 

 Eiropas Kopienas investīciju Eiropas komunikāciju tīkla transporta nozarei   

(turpmāk – TEN-T) un Kohēzijas fonda investīciju demarkāciju iespējams veikt projektu 

līmenī. 

Demarkācija projektu līmenī: 

 Eiropas Kopienas TEN-T budžeta investīcijas tiek piešķirtas noteiktu kategoriju 

projektiem, kas nodrošinās lielāko pievienoto vērtību tīkliem kopumā, jo īpaši 

pārrobežu posmiem, tostarp jūras automaģistrālēm, un projektiem, kuru mērķis ir 

novērst problemātiskus posmus, piemēram, dabiskos šķēršļus, lai tādējādi garantētu 

TEN-T infrastruktūras nepārtrauktību. Lai ņemtu vērā katra projekta īpašās prasības 

un palielinātu TEN-T finansiālā atbalsta efektivitāti un vērtību, šis atbalsts var būt 

vairāku veidu: pieejamības maksājumu subsīdijas, procentu likmju atlaides, 

aizdevumu garantijas, dalība riska kapitāla fondos vai subsīdijas izpētei un darbiem. 

Kohēzijas fonda finansējums tiek piešķirts TEN-T autoceļu tīklu infrastruktūras 

uzlabošanai – darbībām, kas sniegs papildinošu efektu kopējā TEN-T attīstībā. 

Ņemot vērā, ka īpaša uzmanība jāpievērš gan TEN-T budžeta līdzekļiem, gan arī 

Kohēzijas fonda finansējuma efektīvai koordinēšanai, kuriem ir ietekme uz TEN-T, 

Satiksmes ministrija kā vadošā valsts pārvaldes iestāde transporta un sakaru nozarē, 

saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumā un Satiksmes ministrijas nolikumā 

noteikto, koordinē un nodrošina iepriekš minēto finansējumu demarkāciju un dubultā 

finansējuma kontroli. 

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 
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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 

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 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, t.sk. ir pārbaudes ietvaros jāgūst pārliecība par dubultā finansējuma 

nepastāvēšanu (skat. detalizētāk pārbaudes jautājumus ziņojuma 2.7.3.2.sadaļā). 

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. Papildus tam 2008.gada nogalē vadošā iestāde ir 

uzsākusi darbu pie vadlīniju izstrādes par dubultās finansēšanas saņemšanas 

novēršanu, kontroli un uzraudzību.  

 FM pārstāvji piedalās Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam 

uzraudzības komitejās un Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta 

ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam UK, un Zemkopības ministrijas (turpmāk – ZM) 

pārstāvji piedalās UK padomdevēja statusā. 

 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 ir izveidota un nodrošināta Koordinācijas padomes darbība, tādējādi novēršot 

atbalsta pārklāšanās risku, sagatavojot un ieviešot projektus DP pilsētvides prioritātes 

„Policentriska attīstība” ietvaros.  

 Papildus iepriekš minētajam, lai uzlabotu dubultās finansēšanas saņemšanas kontroli, 

plānots izstrādāt jaunu informācijas sistēmu, kas apvienos informāciju par visiem 

publiskiem finansējumiem. Savukārt 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 2.7.2.sadaļā „Uzraudzības sistēma”. 
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2.7. IZVĒRTĒŠANAS UN UZRAUDZĪBAS PASĀKUMI 

2.7.1. Izvērtēšanas pasākumi 

Lai nodrošinātu ES fondu piešķirtā finansējuma efektīvu izmantošanu, 2007.-2013.gada 

plānošanas periodā vadošā iestāde veic tematisko izvērtēšanu, saskaņā ar Regulas 

Nr.1083/2006 47.pantu. Informācijas par pabeigtajiem un notiekošajiem izvērtējumiem un 

pētījumiem pieejamības nodrošināšanai, vadošā iestāde ir izveidojusi atsevišķu sadaļu mājas 

lapā (http://www.esfondi.lv/page.php?id=340).    

Izvērtējumu uzraudzību veic vadošās iestādes izveidota ES fondu tematiskās izvērtēšanas 

konsultatīvā darba grupa (turpmāk – darba grupa). Darba grupas pienākumi un tiesības ir 

noteiktas MK 2007.gada 10.jūlija noteikumu Nr.483 „Eiropas Savienības fondu ieviešanas 

uzraudzības un izvērtēšanas kārtība” 19.punktā. Pienākumi ietver jautājumus par uzraudzības 

komitejas locekļu un vadošās iestādes ierosināto izvērtējumu tēmu izskatīšanu, izvērtējumu 

mērķu un jautājumu saskaņošanu, komentāru sniegšanu par sagatavotajiem darba 

uzdevumiem izvērtējumu veikšanai, izvērtējumu pārbaužu laika grafiku apstiprināšanu, 

izvērtējumu ziņojumu izskatīšanu un komentāru sniegšanu uzraudzības komitejai un vadošajai 

iestādei, izvērtējumu ziņojumos minēto secinājumu un ieteikumu izskatīšanu, to ieviešanas 

uzraudzību, kā arī citu ar ES fondu apguves uzraudzības un izvērtēšanas efektivitātes 

veicināšanu saistītu darbību veikšanu.  

2008.gadā tika precizēts ES fondu izvērtēšanas plāns 2007.-2013.gada plānošanas periodam. 

Tas tika prezentēts un saskaņots 2008.gada 6.februāra UK sēdē, kurā vadošā iestāde sniedza  

informāciju par 2008.gadā plānotajiem izvērtējumiem.  

Veiksmīga izvērtēšanas procesa organizēšanai 2008.gadā notikušas četras ES fondu 

tematiskās izvērtēšanas konsultatīvās darba grupas rakstiskās procedūras. 

Vadošā iestāde nodrošināja dalību EK Nodarbinātības, sociālo lietu un vienādu iespēju 

Ģenerāldirektorāta organizētajās ESF izvērtēšanas biedrības sanāksmēs, tai skaitā 2008.gada 

16.decembrī sniedzot informāciju EK un ES dalībvalstu pārstāvjiem par ES fondu 

izvērtēšanas plānu un izvērtēšanas sistēmu Latvijā 2007.-2013.gada plānošanas periodā.  

Vadošā iestāde nodrošināja dalību EK Reģionālās politikas Ģenerāldirektorāta organizētajā 

ERAF izvērtēšanas sistēmas sanāksmēs, tai skaitā 2008.gada 26.jūnijā sniedzot informāciju 

EK un ES dalībvalstu pārstāvjiem par ES fondu plānošanas dokumentu indikatoru sistēmu 

Latvijā 2007.-2013.gada plānošanas periodā.  

Uzsākot ES fondu izvērtēšanas plānā 2007.-2013.gada plānošanas periodam paredzētās 

aktivitātes, tika sagatavotas 2 izvērtējumu tehniskās specifikācijas: 

 „Eiropas Savienības fondu finanšu vadības un kontroles sistēmas efektivitāte”. 

 „Priekšizpēte par ES fondu vadības sistēmas vienkāršošanas iespējām” (par 

pakalpojuma sniegšanu izvērtējuma ietvaros ir noslēgts līgums). 

http://www.esfondi.lv/page.php?id=340
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Par izvērtējuma „Priekšizpēte par ES fondu vadības sistēmas vienkāršošanas iespējām” 

veikšanu 2008.gada 9.decembrī ir noslēgts līgums un šobrīd saskaņā ar tehnisko specifikāciju 

tiek organizētas fokusgrupu diskusijas ar dažāda līmeņa ES fondu vadībā un apguvē iesaistīto 

institūciju pārstāvjiem, dažādu ES fondu finansējuma saņēmēju pārstāvjiem, t.sk. 

komersantiem,  nevalstiskām organizācijām, pašvaldībām. Papildus tiek veiktas intervijas ar 

ES fondu vadībā un apguvē iesaistīto institūciju pārstāvjiem. Rezultātā tiks izstrādāts 

ziņojums, kurā tiks izteikti secinājumi un sniegts analītisks atzinums ar priekšlikumiem par 

iespējamo tālāko rīcību un alternatīvām ES fondu ieviešanas sistēmas vienkāršošanā.  

Izvērtējuma „Priekšizpēte par ES fondu vadības sistēmas vienkāršošanas iespējām” 

provizoriskie secinājumi tiks prezentēti 2009.gada 25.marta UK sēdē. 

2008.gada decembrī vadošā iestāde organizēja izvērtēšanas kapacitātes celšanas semināru 

darba grupas ietvaros, lai radītu nepārtrauktu, visaptverošu izvērtēšanas organizācijas procesu, 

veicinātu darba grupas locekļu diskusiju par izvērtēšanas sistēmas uzlabošanu (tai skaitā tās 

rezultātu efektīvu izmantošanu, uzlabojot kopējo ES fondu ieviešanas efektivitāti), informētu 

par izvērtēšanas rezultātiem uz 2004.-2006.gada beigām, labās prakses piemēriem un par citu 

ES dalībvalstu pieredzi izvērtēšanas jomā, tādejādi nodrošinot labās prakses pārņemšanu un 

kvalitatīvu izvērtēšanas veikšanu un efektīvu ES fondu ieviešanu turpmāk. Vadošā iestāde 

regulāri informē UK par veiktajiem izvērtējumiem, rekomendācijām un to ieviešanas 

progresu. 

Semināra gaitā tika izanalizēti ekspertu ieteikumi par nepieciešamajiem uzlabojumiem 

izvērtēšanas praksē un apkopoti priekšlikumi par izaicinājumiem izvērtēšanas darbam, kurus 

jārisina  turpmākajā darbībā. Papildus tika izanalizētas izvērtējumu tēmas, to mērķi un 

uzdevumi 2009.-2010.gadiem, kā arī izstrādāti priekšlikumi izvērtējumu rekomendāciju 

koordinēšanai un ieviešanas sistēmas uzlabošanai. 

Pamatojoties uz pārrunātiem priekšlikumiem tika sagatavoti grozījumi ES fondu izvērtēšanas 

plānā 2007.-2013.gadam, kas tiks saskaņoti 2009.gada 25.marta UK sēdē. 

Vadošā iestāde regulāri informē UK par veiktajiem izvērtējumiem, rekomendācijām un to 

ieviešanas progresu. 

2.7.2. Uzraudzības sistēma 

ES fondu uzraudzības sistēma ir izveidota ar mērķi nodrošināt ES fondu ieviešanu atbilstoši 

ES fondu vadību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem. Uzraudzības sistēma pastāvīgi tiek 

pilnveidota un vienkāršota, lai nodrošinātu kvalitatīvu un efektīvu ES fondu ieviešanu un 

maksimālu līdzekļu apguvi. 

Vadošā iestāde reizi ceturksnī iesniedz MK informatīvo ziņojumu par ES finanšu resursu 

apguvi, kurā papildu informācijai par 2004.-2006.gada plānošanas perioda progresu, sniedz 

informāciju arī par 2007.-2013.gada plānošanas perioda progresu, regulāri ierosinot un virzot 

grozījumus dažādos normatīvajos aktos ar mērķi pilnveidot ES fondu ieviešanas un 

uzraudzības sistēmu.  
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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.  

2008.gadā tika organizētas trīs ERAF un KF apakškomitejas sēdes, trīs ESF apakškomitejas 

sēdes, kā arī piecas UK sēdes, no kurām viena bija papildu UK sēde. UK sēžu laikā kopumā 

par visām DP 2008.gadā tika apstiprināti 138 projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju 

komplekti. 2008.gadā pieņemts viens lēmums par grozījumiem DP. 

DP ietvaros 2008.gadā UK tika apstiprināti 64 projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju 

komplekti (tajā skaitā arī tie 12 kritēriju komplekti, kas tika pārapstiprināti pēc 2007.gada 

8.novembra pagaidu komitejas sēdes) no 70 DP paredzētajiem kritēriju komplektiem. 

Papildus 2008.gadā tika uzsāktas trīs rakstiskās procedūras un tajās tika apstiprināts viens 

kritēriju komplekts DP ietvaros. 

Papildus plānošanas dokumentu grozījumu apstiprināšanai un projektu iesniegumu vērtēšanas 

kritēriju apstiprināšanai vai grozīšanai, 2008.gada uzraudzības komitejās tika izskatīti tādi 

būtiski jautājumi kā ES fondu projektu iesniegumu atlases metodika, īpašumtiesību praktiskie 

aspekti struktūrfondu kontekstā, horizontālo prioritāšu jautājumi, demarkācija u.c. 

Papildus dažādiem UK pieņemtajiem lēmumiem par ES fondu uzraudzības sistēmas 

uzlabošanu vadošā iestāde nepārtraukti darbojas uzraudzības sistēmas pilnveidošanas un 

vienkāršošanas jomā.  

2008.gada 6. februārī notika ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda UK  sanāksme, kuras darba 

kārtībā tika iekļauts jautājums „ES fondu izvērtēšanas plāna izskatīšana un saskaņošana”. UK 

locekļi tika informēti par galvenajām izmaiņām ES fondu izvērtēšanas plānā 2007.-2013.gadu 

plānošanas periodam saskaņā ar 2007.gada 8.novembra uzraudzības komitejas sēdes laikā 

paustajiem un pēc tās iesūtītajiem komentāriem. Vadošā iestāde informēja UK locekļus arī par 

2008.gadā plānotajiem izvērtējumiem. Saskaņā ar 2008.gada ziņojuma 1.sadaļā „Vispārīga 

informācija” sniegto situācijas analīzi tika izvērtētas 2008.gadā plānotās izvērtējuma tēmas un 

tika atcelta vairāku izvērtējumu veikšana. Par šajā gadā veiktā izvērtējuma rezultātiem UK 

locekļi tika informēti 2009.gada martā. 

Lai nodrošinātu vienotu izpratni par ES fondu uzraudzības sistēmas darbību, kā arī lai 

novērstu potenciālos riskus, ka katra institūcija uzraudzības sistēmu varētu īstenot atšķirīgi, 

padarot kopējo uzraudzības sistēmu neefektīvu un tās rezultātus grūti interpretējamus, vadošā 

iestāde ir izstrādājusi vadlīnijas „Vadlīnijas, kas nosaka uzraudzības sistēmas darbības 

pamatprincipus, uzraudzības rādītāju izmaiņu ieviešanas kārtību, uzraudzības rādītāju 

uzraudzības kārtību 2007.-2013.gada plānošanas periodā”
4
, kuras nosaka uzraudzības 

sistēmas darbības pamatprincipus. Vadlīniju mērķis ir izskaidrot vadošās iestādes viedokli 

attiecībā uz uzraudzības sistēmas darbības pamatprincipiem, uzraudzības rādītāju izmaiņu 

ieviešanas kārtību un uzraudzības rādītāju uzraudzības kārtību. 

                                                 
4
 Vadlīnijas ir pieejamas šeit: http://www.esfondi.lv/upload/00-

vadlinijas/Vadlinijas_kas_nosaka_uzraudzibas_sistemas_darbibas_pamatprincipus_2008-06-13_prec..pdf  

http://www.esfondi.lv/upload/00-vadlinijas/Vadlinijas_kas_nosaka_uzraudzibas_sistemas_darbibas_pamatprincipus_2008-06-13_prec..pdf
http://www.esfondi.lv/upload/00-vadlinijas/Vadlinijas_kas_nosaka_uzraudzibas_sistemas_darbibas_pamatprincipus_2008-06-13_prec..pdf
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VIS ir viens no ES fondu uzraudzības sistēmas galvenajiem instrumentiem, kurā tiek veikta 

datu uzkrāšana par visu ES fondu projektu īstenošanu. VIS kā galvenais uzraudzības 

instruments ir pieejams visām ES fondu vadībā iesaistītajām institūcijām, līdz ar to tajā esošo 

datu pareizībai un pilnīgumam ir kritiska nozīme uzraudzības procesā. Pamatojoties uz 

minēto, vadošā iestāde pievērš lielu uzmanību VIS datu kvalitātes pārbaudei un komunikācijai 

ar atbildīgajām un sadarbības iestādēm to uzlabošanai. 

VIS ES fondu pamatfunkcionalitāte, kas nodrošina datu par VSID, DP, DPP un ES fondu 

līdzfinansētiem projektiem uzkrāšanu, izveidota un produkcijas vidē ieviesta 2008.gada 

1.februārī. VIS un atbildīgo un sadarbības iestāžu lokālo informācijas sistēmu sasaistes 

mehānisms izstrādāts un produkcijas vidē ieviests 2008.gada 14.jūlijā. 

VIS veidota kā centrāla tīkla sistēma, kas pieejama visām ES fondu vadībā iesaistītajām 

institūcijām (vadošā, maksājumu, revīzijas, sertifikācijas, atbildīgās, sadarbības iestādes, 

Iepirkumu uzraudzības birojs) efektīvai ES fondu finansētu aktivitāšu uzraudzībai. 

ES fondu VIS tiek uzkrāta informācija par 2007.-2013.gada ES fondu plānošanas perioda 

finansētiem projektiem un migrēta informācija par 2004.-2006.gada plānošanas perioda ES 

struktūrfondu un KF finansētiem projektiem, nodrošinot vienotu datu avotu ES fondu 

līdzfinansētu projektu uzskaitē un uzraudzībā. 

Nodrošinot aktuālās informācijas pieejamību saistībā ar VIS, vadošā iestāde ir izveidojusi 

atsevišķu sadaļu mājas lapā internetā (http://www.esfondi.lv/page.php?id=883), kurā atrodami 

gan normatīvie akti par VIS izmantošanu, gan informācija par atbildīgo un sadarbības iestāžu 

obligāti aizpildāmajiem laukiem VIS, kā arī ir piedāvāta iespēja reģistrēties VIS apmācībām.    

Kā galvenās problēmas, kas identificētas VIS izstrādes un lietošanas laikā var minēt: 

 Normatīvo dokumentu izmaiņas – sistēmas izstrādes laikā bija pieejami tikai MK 

noteikumu projekti, kuriem ir tieša ietekme uz sistēmā iestrādāto funkcionalitāti. 

Balstoties uz MK noteikumu projektiem, sistēmā tika iestrādāta attiecīga 

funkcionalitāte, kas mainoties MK noteikumu saturam, bija atkārtoti jāiestrādā 

sistēmā. Līdzīga ietekme ir arī uzraudzības sistēmas vienkāršošanas aktivitātēm. 

 Datu migrācija no ES struktūrfondu un KF informācijas sistēmām uz VIS – ņemot 

vērā dažādās datu struktūras 2004.-2006.gada informācijas sistēmās un to tiešu 

nesakritību ar VIS datu struktūrām, bija nepieciešama atkārtota datu migrācijas 

scenāriju izstrāde un migrēšana uz VIS. 

 AI/SI lokālo informācijas sistēmu gatavības stadija –VIS sasaistes mehānisma izstrāde 

tika kavēta, jo vairākām lokālajām informācijas sistēmām izstrādes vai adaptēšanas 

periods vēl nebija noslēdzies dažādu iemeslu dēļ. 

 Līdz 2009.gada sākumam nebija izstrādāta VIS kļūdu pieteikšanas sistēma, kas 

apgrūtināja kļūdu pieteikumu uzkrāšanu, koordinēšanu un novēršanu. 

 Lietotāju apmierinātība –VIS ieviesti daudzi tehnoloģiski uzlabojumi un kontroles, kas 

no vienas puses nodrošina viendabīgu un analizējamu datu uzkrāšanu sistēmā, no otras 

puses prasa daudz lielāku kompetenci un precizitāti no lietotājiem datu ievadē. 

http://www.esfondi.lv/page.php?id=883
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Neskatoties uz to, ka lietotājiem tika organizētas sistēmas lietotāju apmācības, daļa 

lietotāju nespēja pietiekami ātri pārslēgties no vecās informācijas sistēmas uz VIS.   

Plānojot turpmāku ES fondu uzraudzības sistēmas un VIS izmantošanas attīstību, pastiprināta 

uzmanība tiek pievērsta šādiem jautājumiem:  

 ES fondu VIS kā vienīgais oficiālais informācijas avots ES fondu finansētu projektu 

un aktivitāšu uzraudzībai – paredzēts, ka finanšu un fiziskā progresa pamatdati 

analīzes veikšanai tiek iegūti no VIS. 

 Tiek paredzēts, ka finanšu un fiziskā progresa dati analīzes veikšanai tiek iegūti no 

VIS un netiek atkārtoti vai dubultā iesniegti vadošajā iestādē papīra veidā. 

 VIS datu kvalitāte – lai nodrošinātu datu kvalitāti VIS, AI un SI katru mēnesi 

atbilstoši noslēgtajām starpresoru vienošanām jāveic ievadīto datu pārbaude un tie 

jālabo, ja identificētas nobīdes no pamatinformācijas avota. Papildus arī vadošā 

iestāde veic ievadīto datu kvalitātes pārbaudes un informē par tām AI un SI, ja 

nepieciešams veikt datu precizēšanu.  

ERAF un ESF šķērsfinansējums. Veicot projekta ievadi VIS, projekta sadaļā „Projekta 

budžeta kopsavilkums” ir jānorāda plānotais projekta budžeta sadalījums pa izdevumu 

kategorijām: 

a. IK01 – Projekta administrēšanas izmaksas  

b. IK02 – Materiāltehnisko līdzekļu un aprīkojuma izmaksas  

c. IK03 – Pārējās attiecināmās izmaksas  

d. IK04 – Neparedzētie izdevumi 

e. IK05 – ESF tipa izdevumi (šķērsfinansējums) 

f. IK06 – ERAF tipa izdevumi (šķērsfinansējums) 

Balstoties uz šādu izdevumu kategoriju dalījumu, iespējams atlasīt projektus, kuros veikti 

ESF un ERAF tipa izdevumi (šķērsfinansējums). 

VIS iestrādātā funkcionalitāte paredz sistēmā uzkrāto projektu datu pārbaudīšanu pret Lauku 

atbalsta dienesta (turpmāk – LAD) informācijas sistēmu ar mērķi noskaidrot, vai pieteiktais 

projekts nav saņēmis finansiālu atbalstu LAD pārraudzībā esošajās aktivitātēs. Lai to 

nodrošinātu, VIS automātiski nosūta informāciju LAD informācijas sistēmai par projekta 

īstenošanas vietu un projekta īstenotāja reģistrācijas numuru. Ja tiek konstatēts, ka LAD 

sistēmā ir reģistrēts identisks projekta īstenotāja reģistrācijas numurs un projekts tiek īstenots 

tajā pašā administratīvajā vienībā, sistēmā tiek atgriezts brīdinājums par iespējamo projektu 

pārklāšanos. Izveidotā sistēma nodrošina dubultā finansējuma riska kontroli. 

Papildus minētajam ir jāatzīmē, ka vadošā iestāde ir izstrādājusi ES fondu 2007.-2013.gada 

plānošanas perioda finansējuma apguves profilus (mērķa profilus), kuru datu aprēķināšanai 

ir izmantotas formulas, kas balstītas uz pieņēmumiem, ņemot vērā iepriekšējo gadu pieredzi, 

N+2 un N+3 principa izpildes nepieciešamību, kā arī noteiktos procesuālos termiņus 
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dokumentācijas izskatīšanai un, kuri kalpo par svarīgu ES fondu uzraudzības instrumentu. 

Mērķa profili dod iespēju savlaicīgi konstatēt novirzes no plānotā un veikt pasākumus to 

novēršanā. Plašākā informācija par mērķa profiliem ir atspoguļota ziņojuma 2.1.2. sadaļā 

„Finanšu informācija”. 

Jāuzsver, ka vadošā iestāde, ar mērķi pilnveidot ES fondu uzraudzības sistēmu, ir uzsākusi 

dažādu vadlīniju izstrādi, tajā skaitā par mērķa profilu, rādītāju un projektu, no kuriem gūst 

ieņēmumus atbilstoši Regulas Nr.1083/2006 55.pantam, uzraudzību, vadlīnijās nosakot 

prasības dažādu elementu kontrolei un uzraudzībai. 

Turklāt, lai veicinātu koordināciju un informācijas apriti starp ES fondu vadībā iesaistītajām 

institūcijām, vadošā iestāde reizi mēnesī organizē sanāksmes ar Sertifikācijas iestādi un 

Revīzijas iestādi, savukārt reizi divos mēnešos tiek organizētas sanāksmes ar visām ES fondu 

vadībā iesaistītajām atbildīgajām iestādēm un sadarbības iestādēm. Līdztekus 

iepriekšminētajam vadošā iestāde visus par ES fondu jautājumiem sagatavotos skaidrojumus 

publisko mājas lapā www.esfondi.lv, tādējādi veicinot to pieejamību. 

 

2.7.3. Apraksts par vadības un kontroles sistēmu un pārbaudēm 

2.7.3.1. Vadības un kontroles sistēmas apraksts 

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. 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 pirmo 

reizi tika iesniegts EK 2008.gada 29.oktobrī. Pēdējie precizējumi un papildinājumi sistēmas 

aprakstā tika iesniegti EK 2009.gada 16.februārī.  

Saskaņā ar 2007. gada  15.februārī  Saeimā apstiprināto Eiropas Savienības struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda vadības likumu 2007. – 2013. gadam un Ministru kabineta 2008.gada 

17.jūnija noteikumiem Nr.455 „Kārtība, kādā nodrošina revīzijas iestādes funkcijas Eiropas 

Savienības fondu vadībā” Finanšu ministrija pilda revīzijas iestādes funkcijas.  

Revīzijas iestādes funkciju izpildi nodrošina Finanšu ministrijas Iekšējā audita departaments.  

Atsevišķas revīzijas iestādes funkcijas ir deleģētas izpildei Finanšu ministrijas Finanšu 

kontroles departamentam un atbildīgo iestāžu un sadarbības iestāžu iekšējā audita 

struktūrvienībām un Valsts kases Iekšējā audita departamentam. 

Revīzijas iestāde ir atbildīga par Vienotā revīzijas stratēģijas un Gada kontroles ziņojuma 

sagatavošanu un nosūtīšanu EK.  

Vienotā revīzijas stratēģija un  Gada kontroles ziņojums ir sagatavoti un iesniegti Eiropas 

Komisijā, izmantojot SFC 2007 informācijas sistēmu. Iepriekšminētie dokumenti ir sagatavoti 

saskaņā ar revīzijas iestādes „Kārtību, kādā tiek sagatavota ES fondu 2007.-2013.gada 

http://www.esfondi.lv/
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plānošanas perioda vienotā revīzijas stratēģija” un „Kārtību, kādā tiek sagatavots ES fondu 

2007.-2013.gada plānošanas perioda Gada kontroles ziņojums” un dokumentus ir   

parakstījusi Finanšu ministrijas Iekšējā audita departamenta direktore. 

Revīzijas iestāde EK ir iesniegusi Gada kontroles ziņojumu un atteikšanos no viedokļa 

sniegšanas par periodu no 01.01.2007. līdz 30.06.2008. Atzinums par ES fondu vadības un 

kontroles sistēmas darbību netiek sniegts, ņemot vērā to, ka pārskata periodā tika veikts ES 

fondu vadības un kontroles sistēmas atbilstības novērtējums un vadības un kontroles sistēmas 

atbilstības novērtējuma auditi, kas sniedz pietiekamu pārliecību par izveidotās vadības un 

kontroles sistēmas atbilstību EK un LR normatīvajiem aktiem un veiktā atbilstības 

novērtējuma rezultātā apstiprināto ieteikumu īstenošanu, veiktajiem pasākumiem sistēmas 

uzlabošanai, atklātajiem sistemātiskiem un būtiskiem trūkumiem, kā arī ņemot vērā to, ka 

pārskata periodā izveidotās sistēmas ietvaros DP īstenošanas aktivitāšu trūkuma dēļ nebija 

lietderīgi veikt sistēmas auditus un darbību auditus.  

ES fondu vadības un kontroles sistēmā liela nozīme ir veiktajām pārbaudēm atbilstoši 

Padomes Regulas (EK) Nr. 1083/2006 60. panta b) apakšpunktam (turpmāk – pārbaudes 

projektu īstenošanas vietās). Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības 

likuma 13.pants paredz, ka vadošā iestāde deleģē ES fondu projektu īstenošanas, uzraudzības 

un kontroles funkcijas atbildīgajai vai sadarbības iestādei. Atbildīgā un sadarbības iestāde 

īsteno starpniekinstitūcijas funkcijas. Atbildīgās un sadarbības iestādes kompetences 

sadalījumu nosaka MK. Atbildīgā iestāde var deleģēt pārbaužu veikšanu sadarbības iestādei. 

 

2.7.3.2. Pārbaudes projektu īstenošanas vietās 

Sistēmas apraksts 

Lai nodrošinātu deleģētās funkcijas efektīvu izpildi, vadošā iestāde ir noteikusi pamatprasības 

pārbaudēm projektu īstenošanas vietās. Vadošā iestāde ir izstrādājusi MK 2007.gada 26.jūnija 

noteikumus Nr.440 „Kārtība, kādā vadošā iestāde, sertifikācijas iestāde, sadarbības iestāde vai 

atbildīgā iestāde veic pārbaudi Eiropas Savienības fonda finansētā projekta īstenošanas vietā” 

(turpmāk – MK noteikumi Nr.440). 

Lai sniegtu atbalstu un vadlīnijas atbildīgajām un sadarbības iestādēm pārbaužu veikšanai, kā 

arī lai veicinātu iesaistīto institūciju vienotu pieeju pārbaužu veikšanai projektu īstenošanas 

vietās, vadošā iestāde ir izstrādājusi MK 2007.gada 26.jūnija noteikumu Nr.440 piemērošanas 

metodiku, kas nosaka pamatprasības atbildīgo iestāžu, sadarbības iestāžu, sertifikācijas 

iestāžu iekšējām procedūrām par pārbaudēm projektu īstenošanas vietās, projektu risku 

izvērtējumu kritērijus un to veikšanas biežumu, rezultātu par pārbaudēm projektu īstenošanas 

vietās atspoguļošanu u.c.  

Pārbaudes var veikt trijos ES fondu projektu īstenošanas posmos: pirms līguma vai 

vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas, ES fonda projekta īstenošanas laikā un pēc 

pēdējā maksājuma veikšanas finansējuma saņēmējam. Sadarbības iestādei vai atbildīgai 

iestādei ir tiesības veikt pārbaudi projekta īstenošanas vietā pirms līguma vai vienošanās 
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noslēgšanas ar Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmēju, lai pārliecinātos par faktisko 

Eiropas Savienības fonda projekta ieviešanu. Pārbaužu projekta īstenošanas vietā veikšanas 

biežumu nosaka, ņemot vērā projekta riska līmeni - augsts, vidējs un zems. Pamatojoties uz 

risku izvērtējumu, atbildīgā vai sadarbības iestāde veic pārbaudi: 

 vismaz reizi gadā augsta riska projektiem, kā arī lielajiem projektiem; 

 vismaz reizi projekta īstenošanas laikā vidēja riska projektiem; 

 pēc nejaušības principa izlases veidā izvēlētiem zema riska projektiem, nodrošinot, ka 

katrs projekts var tikt izvēlēts pārbaudes veikšanai. 

Arī pārbaudes pēc pēdējā maksājuma veikšanas finansējuma saņēmējam tiek veiktas, 

pamatojoties uz risku izvērtējumu: 

 zema un vidēja riska projektiem – izlases veidā; 

 augsta riska projektiem un lielajiem projektiem – ne retāk kā reizi piecu gadu laikā. 

Projekti, kas tiek finansēti no ERAF vai KF, ja to kopējās izmaksas ir lielākas par 25 milj.eiro 

(attiecībā uz vidi) un 50 milj.eiro (attiecībā uz citām jomām), ir lielie projekti un, saskaņā ar 

MK noteikumu Nr.440 17.1.apakšpunktu, pārbaudi lielā projekta īstenošanas vietā veic 

vismaz vienu reizi gadā neatkarīgi no riska līmeņa. Saskaņā ar MK noteikumu Nr.440 

22.2.apakšpunktu pārbaudi lielā projekta īstenošanas vietā pēc pēdējā maksājuma finansējuma 

saņēmējam par noteikto ES fonda projektu veic ne retāk kā reizi piecu gadu laikā, bet ne 

agrāk kā otrajā gadā pēc pēdējā maksājumā veikšanas. Gadījumos, ja iegūta informācija par 

būtiskām atkāpēm no projekta mērķa, pārbaudi pēc pēdējā maksājuma finansējuma 

saņēmējam par noteikto ES fonda projektu jāveic nekavējoties pēc informācijas saņemšanas. 

Ja pārbaude veikta agrāk kā otrajā gadā pēc pēdējā maksājumā veikšanas, ir jānodrošina vēl 

vismaz viena pārbaude lielā projekta īstenošanas vietā.  

Sadarbības iestāde vai atbildīgā iestāde veic risku izvērtējumu šādos posmos:  

 viena mēneša laikā pēc līguma vai vienošanās noslēgšanas (turpmāk – sākotnējais 

risku izvērtējums). Sākotnējo risku izvērtējumu veic visiem projektiem pēc līguma vai 

vienošanās noslēgšanas;  

 projekta īstenošanas laikā;  

 pēc pēdējā maksājuma finansējuma saņēmējam par noteikto ES fonda projektu.  

SI vai AI veic pārbaudi projekta īstenošanas vietā, 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, kā arī pārbauda, 

vai: 

 ES fonda finansējuma saņēmējs nodrošina, lai atbilstoši normatīvajiem aktiem par 

juridisko personu arhīvu dokumentu uzkrāšanu, uzskaiti, saglabāšanu un izmantošanu, 

kā arī atbilstoši ES struktūrfondu un KF vadības likumam tiktu glabāti šādi ar ES fonda 

projekta īstenošanu saistīto dokumentu oriģināli un to atvasinājumi ar juridisku spēku:  
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o ES fonda projekta iesniegumi un jebkuri ar ES fonda projektu saistītie sarakstes 

dokumenti; 

o iepirkuma dokumentācija, tai skaitā iepirkuma komisijas sēžu protokoli, lēmumi, 

vērtēšanas ziņojumi, informatīvie paziņojumi, pretendentu iesniegtie 

piedāvājumi; 

o ES fonda projekta ietvaros noslēgtie līgumi; 

o veikto darbu, piegādes un sniegto pakalpojumu apliecinoši dokumenti, tai skaitā 

pieņemšanas un nodošanas akti, preču pavadzīmes-rēķini, pavadzīmes ar Valsts 

ieņēmumu dienesta piešķirtajiem numuriem, faktūrrēķini; 

o veikto maksājumu apliecinoši dokumenti, tai skaitā maksājumu uzdevumi, 

bankas konta izraksti vai Valsts kases konta izdrukas par veiktajiem darījumiem; 

 ES fonda projekta ietvaros veiktie darbi, piegādes, maksājumi un sniegtie pakalpojumi 

atbilst ES fonda projektā paredzētajam, tai skaitā pārbauda, vai: 

o darbi vai piegādes ir veiktas vai pakalpojumi ir sniegti saskaņā ar ES fonda 

finansējuma saņēmēja un izpildītāja noslēgtajiem līgumiem; 

o maksājumi atbilst izpildītāju noslēgtajiem līgumiem, veiktajiem darbiem, 

piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem, un finansējuma saņēmējam ir 

attiecīgie attaisnojuma dokumenti; 

o ir ievērotas publiskā iepirkuma, valsts atbalsta un vides aizsardzības prasības un 

dzimumu līdztiesības princips; 

 saskaņā ar aktivitāšu ieviešanas nosacījumiem projekta attiecināmajos izdevumos nav 

iekļauti ES fonda finansējuma 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; 

 ir ievērotas prasības, kas noteiktas normatīvajos aktos par ES fonda publicitāti un 

vizuālo identitāti. 

Lai pārbaudītu deleģētās funkcijas izpildi un veiktu tās uzraudzību, atbilstoši MK 

noteikumiem Nr.440 vadošajai iestādei ir tiesības veikt pārbaudi projekta īstenošanas vietā, 

gan arī piedalīties pārbaudē, ko veic atbildīgā vai sadarbības iestāde. 2008.gada 4.jūlijā 

apstiprināta ES fondu vadošās iestādes kārtība „Kārtība, kādā vadošā iestāde veic pārbaudi 

Eiropas Savienības fondu projekta īstenošanas vietā un uzrauga pārbaudes veikšanu”.  

Lai vadošā iestāde varētu gūt pārliecību par pārbaužu projektu īstenošanas vietās procesa 

nodrošināšanu, saskaņā ar MK noteikumos Nr.440 noteiktajām prasībām, atbildīgā un 

sadarbības iestāde katru gadu līdz 30.janvārim iesniedz vadošajā iestādē apstiprināto kārtējā 

gada plānu par plānotajām pārbaudēm projektu īstenošanas vietās, un ko aktualizē pēc 

nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi ceturksnī, kā arī risku izvērtējumu. Pārskatu par visām 

iepriekšējā ceturksnī veiktajām pārbaudēm projektu īstenošanas vietās un to rezultātiem 

atbildīgā iestāde un sadarbības iestāde vadošajā iestādē iesniedz četras reizes gadā (līdz 

1.februārim, 1.maijam, 1.augustam, 1.novembrim). Informācija tiek ievadīta VIS. 
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Visa informācija tiek komunicēta arī revīzijas iestādei un sertifikācijas iestādei to funkciju 

nodrošināšanai atbilstoši ES un LR normatīvo aktu prasībām. Revīzijas iestāde izmanto 

vadošās iestādes un sertifikācijas iestādes veikto pārbaužu rezultātus, plānojot ES fonda 

vadības un kontroles sistēmas auditus vai sertificēto izdevumu revīzijas. Sertifikācijas iestāde 

saņem informāciju par vadošās iestādes, atbildīgās iestādes, sadarbības iestādes un revīzijas 

iestādes veiktajām pārbaudēm un revīzijām, kuru ņem vērā, sertificējot ES fondu ietvaros 

veiktos izdevumus. 

Papildus augstāk minētajam pārbaudes projektu īstenošanas vietās ir arī preventīvs līdzeklis, 

lai samazinātu neatbilstību rašanās risku ES fondu projektos. 

Pārbaužu projektu īstenošanas vietās rezultātā izteiktie ieteikumi regulāri tiek uzraudzīti un 

visa informācijas tiek ievadīta VIS. Vadošā iestāde izmanto šo informāciju, lai sagatavotu 

apliecinājumu, ka VIS iekļauto datu kvalitāte ir atbilstoša, nav konstatēti būtiski trūkumi VIS 

un ka vadošā iestāde nodrošina Regulas Nr.1083/2006 60.pantā minēto darbību izpildi, kas 

saskaņā ar 2007.gada 26.jūnija MK noteikumu Nr.418 „Kārtība, kādā paredzami valsts 

budžeta līdzekļi Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī 

maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība” 34.
2
 punktu ir 

iesniedzams sertifikācijas iestādē. 

 

2008.gadā veiktās pārbaudes projektu īstenošanas vietās 

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.440 DP 3.1.prioritātes „Infrastruktūra cilvēku kapitāla 

nostiprināšanai” ietvaros 2008.gadā ir veiktas 6 pārbaudes projektu īstenošanas vietās pirms 

līguma vai vienošanās noslēgšanas ar finansējuma saņēmēju, lai pārliecinātos par faktisko ES 

fonda projekta ieviešanu (skatīt 4.tabulu). Sadarbības iestāžu pārbaudīto projektu kopējās 

attiecināmās izmaksas ir par kopējo summu 29,47 milj.eiro apmērā jeb 0,73% no DP kopējā 

attiecināmā finansējuma. Visu veikto pārbaužu rezultāti ir pozitīvi un pārkāpumi vai 

neatbilstības nav konstatētas, izteikti ieteikumi. Informācija par pārbaudēm projektu 

īstenošanas vietās DP ietvaros apkopota 4.tabulā. 
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4.tabula 

Pārbaudes projektu īstenošanas vietās darbības programmas „Infrastruktūra un 

pakalpojumi” ietvaros 

Aktivitāte / 

apakšaktivitāte

Projektu 

skaits

Riska 

novērtējums

Pārbaudīto 

projektu kopējās 

attiecināmās 

izmaksas, EUR*

Pārbaudīto projektu 

attiecināmās izmaksas 

procentuāli no 

prioritātei pieejamā 

attiecināmā finansējuma

Atzinums  /           

konstatēto 

trūkumu 

finansiālā ietekme, 

EUR

Komentāri

1 2 3 4 5 6 7

3.1.4.2.Darba tirgus 

institūciju 

infrastruktūras 

pilnveidošana

1 Vidējs 4 600 966.98 0.76% pozitīvs / -

3.1.5.2.Neatliekamas 

medicīniskās palīdzības 

attīstība

1 Augsts 10 925 387.45 1.81% pozitīvs / -

3.1.5.3.2.Onkoloģijas 

slimnieku radioterapijas 

ārstēšanas attīstība

4 Vidējs 13 944 143.74 2.31% pozitīvi / -

Kopā 3 DP 6 - 29 470 498.18 0.73%

Pārbaudīto projektu kopējas 

attiecināmās izmaksas ir 

0,73% no DP kopēja 

attiecināmā finansējuma 

Pārbaudes projektu 

īstenošanas vietā pirms 

līguma/vienošanās 

noslēgšanas ar mērķi 

pārliecināties, ka projektā 

plānotās aktivitātes nav 

uzsāktas pirms termiņa

* Aprēķins pēc Latvijas bankas noteiktā fiksētā valūtas kursa 1 EUR=0,702804 LVL 

Savukārt sadarbības iestāžu pārbaudīto maksājumu pieprasījumu kopējās attiecināmās 

izmaksas ir 2,28 milj.eiro apmērā jeb 16,37% no pārbaudīto projektu kopējā attiecināmā 

finansējuma. Pārbaužu rezultātā netika konstatēti trūkumi ar finansiālo ietekmi uz EK budžetu 

vai valsts budžetu. Informācija par maksājumu pieprasījumu pārbaudēm apkopota 5.tabulā. 

5.tabula 

Maksājumu pieprasījumu pārbaudes darbības programmas „Infrastruktūra un 

pakalpojumi” ietvaros 

Aktivitāte/apakšaktivit

āte

Projektu 

skaits

Riska 

novērtējums

Pārbaudīto 

projektu kopējās 

attiecināmās 

izmaksas, EUR

Pārbaudīto 

maksājumu 

pieprasījumu [MP] 

kopējo attiecināmo 

izmaksu summa, EUR 

Pārbaudīto MP 

attiecināmās izmaksas 

procentuāli no 

pārbaudīto projektu 

attiecināmā 

finansējuma

Konstatēto 

trūkumu 

finansiālā 

ietekme, EUR

1 2 3 4 5 6 =5/4*100% 7

3.1.5.3.2.Onkoloģijas 

slimnieku radioterapijas 

ārstēšanas attīstība

4 Vidējs 13 944 144 2 282 135 16,37% 0

Kopā 4 - 13 944 144 2 282 135 16,37% 0

* Aprēķins pēc Latvijas bankas noteiktā fiksētā valūtas kursa 1 EUR=0,702804 LVL 

Iepirkuma pirmspārbaude 

Papildus iepriekš minētajām pārbaudēm, saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda vadības likuma 17.pantu, kas nosaka, ka Iepirkumu uzraudzības birojam 

(turpmāk – IUB) ir pienākums nodrošināt ES fondu projektu iepirkuma dokumentācijas un 
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iepirkuma procedūras norises izlases veida pirmspārbaudi un 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” 35.punktu, kas nosaka, ka līdz iepirkuma līguma noslēgšanai IUB veic ES fondu 

projektu iepirkuma pirmspārbaudes, t.sk. iepirkuma dokumentācijas izlases veida pārbaudi un 

iepirkuma procedūras norises izlases veida pārbaudi, IUB 2008.gadā DP ietvaros ir veicis 12 

ES fondu projektu iepirkuma pirmspārbaudes, kas ir attēlotas 6.tabulā „Eiropas Savienības 

fondu projektu iepirkuma pirmspārbaudes darbības programmas „Infrastruktūra un 

pakalpojumi” ietvaros”.  

Analizējot IUB veikto pirmspārbaužu rezultātus, ir jānorāda, ka desmit IUB pārbaužu 

atzinumi ir bijuši ar iebildumiem, bet viens IUB pārbaudes atzinums ir bijis negatīvs. Būtiski 

atzīmēt, ka atzinuma ar iebildumu gadījumā, finansējuma saņēmējam ir iespēja novērst 

trūkumus, jo IUB veic atkārtotas pārbaudes. Pozitīvi vērtējams tas, ka visu 2008.gada 

atkārtoti veikto pārbaužu atzinumi ir bijuši pozitīvi.  

6.tabula 

Eiropas Savienības fondu projektu iepirkuma pirmspārbaudes darbības 

programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” ietvaros 

Fonds 

Pārbaudīto 

projektu 

skaits 

Pirmspārbaudes sākotnējā atzinumu veids 

Atkārtotās 

pārbaudes 

atzinuma veids 

Pozitīvs Negatīvs 
Ar 

iebildumiem 
Pozitīvs Negatīvs 

ERAF 6 0 1 5 2 0 

KF 4 1 0 3 2 0 

Tehniskā palīdzība* 2 0 0 2 1 0 

Kopā 12 1 1 10 5 0 

*Tehniskās palīdzības projekti tiek norādīti atsevišķi sakarā ar to, ka ar finansējuma saņēmēju tiek slēgts viens līgums 

tehniskās palīdzības aktivitāšu ietvaros 

Izveidotā iepirkumu pirmspārbaužu sistēma 2009.gadā tiks vienkāršota un pilnveidota. Esošā 

sistēma pieļauj gadījumus, kad IUB pieņem negatīvu lēmumu par iepirkuma procedūras 

norises izlases veida pirmspārbaudi, bet finansējuma saņēmējs var pieņemt pamatotu lēmumu 

slēgt iepirkuma līgumu gadījumos, kad konstatētie trūkumi nav uzskatāmi par neatbilstību un 

nerada neatbilstoši veiktus izdevumus. 

2.7.3.3. Sertifikācijas iestādes apstiprināto izdevumu revīzija 

Ņemot vērā, ka pārskata periodā izdevumi netika sertificēti EK, FM kā revīzijas iestāde 

2008.gadā nav veikusi sertifikācijas iestādes apstiprināto izdevumu revīziju 2007.-2013.gada 

plānošanas perioda ietvaros. 

2.7.3.4. Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas auditi 

Revīzijas iestādei – FM Iekšējā audita departamentam saskaņā ar MK 2008.gada 17.jūnija 

noteikumiem Nr.455 „Kārtība, kādā nodrošina revīzijas iestādes funkcijas Eiropas Savienības 

fondu vadībā”, lai nodrošinātu ES fondu vadības un kontroles sistēmas pamatprasību 



50 

Gadaziņojums3DP_VI_lv_28.05.2009; Ziņojums Eiropas Komisijai par Eiropas Savienības struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda darbības programmu īstenošanu, 2008.gads  

novērtēšanu, ir tiesības veikt sistēmas auditus (tai skaitā horizontālos sistēmas auditus) visās 

atbildīgajās un sadarbības iestādēs un sertifikācijas un maksājumu iestādē. 

Revīzijas iestāde veic ES fondu vadības un kontroles sistēmas auditus (turpmāk – sistēmas 

auditi) vadošajā iestādē, IUB un CFLA. 

Vadības un kontroles sistēmas auditu veikšana pārējās ES fondu starpniekinstitūcijās, kā arī 

Valsts kasē (sertifikācijas un maksājumu iestāde) ir deleģēta attiecīgo institūciju iekšējā audita 

struktūrvienībām, kuras sniedz informāciju revīzijas iestādei par pārskata periodā veiktajiem 

sistēmas auditiem un vērtējumu par to kritēriju un pamatprasību izpildi, kas tiek izvērtēti 

veikto sistēmas auditu laikā. 

Atbilstoši EK iesniegtajai Vienotās revīzijas stratēģijai, pārskata periodā tika veikti: 

 6 sistēmas auditi: Izglītības un zinātnes ministrijā „ES fondu informācijas un 

publicitātes pasākumu īstenošanas sistēmas audits" un "Eiropas Reģionālās attīstības 

fonda ierobežota projektu iesniegumu atlase un apstiprināšana", Finanšu ministrijā  „ES 

fondu projektu iepirkuma dokumentācijas un iepirkuma procedūras norises izlases veida 

pirmspārbaudes sistēmas audits“ un „ES fondu plānošanas dokumentu un to grozījumu 

sagatavošanas sistēmas auditu ES fondu vadošajā iestādē“,, Latvijas Investīciju un 

attīstības aģentūrā „Projektu iesniegumu pieņemšana, izvērtēšana",  Veselības statistikas 

un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūrā “Projektu pieņemšana, atlase un vērtēšana”. 

Sistēmu auditu rezultātā tika konstatēts, ka  auditētās sistēmas darbojas, bet ir 

nepieciešami atsevišķi uzlabojumi.  

 4 vadības un kontroles sistēmas atbilstības novērtējuma auditi: Latvijas Investīciju 

un attīstības aģentūrā „ES struktūrfondu vadības un kontroles sistēmas audits”, 

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā  „Ministrijas interešu pārstāvniecības 

ES struktūrfondu ieviešanā”,  Kultūras ministrijā  „Atbildīgās iestādes funkciju izpilde 

ES strukturfondu līdzekļu administrēšanas procesā”  un  Izglītības un zinātnes ministrijā 

„ES fondu politika, attīstības plānošana un vadīšana”. Tā kā veiktie auditi uzskatāmi par 

vadības un kontroles sistēmas atbilstības novērtējuma auditiem, tie nesniedz viedokli 

par sistēmas darbības efektivitāti.   

Veikto auditu apkopojums par periodu no 2007.gada 1.janvāra līdz 2008.gada 30.jūnijam ir 

sniegts Gada kontroles ziņojumā, kas pieejams ES fondu mājaslapā 

(http://www.esfondi.lv/page.php?id=854). 

2.7.3.5. Eiropas Komisijas un citi ārējie sistēmas auditi 

2008.gadā EK un citi ārējie sistēmas auditi netika veikti. 

2.7.4. Valsts snieguma rezerve 

Nav attiecināms. 

http://www.esfondi.lv/page.php?id=854


51 

Gadaziņojums3DP_VI_lv_28.05.2009; Ziņojums Eiropas Komisijai par Eiropas Savienības struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda darbības programmu īstenošanu, 2008.gads  

3. PRIORITĀŠU ĪSTENOŠANA  

Ziņojuma 3.sadaļā „Prioritāšu īstenošana” ir aplūkots fiziskais progress prioritāšu līmenī, 

norādot informāciju par apstiprinātajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem un MK 

noteikumiem par aktivitāšu īstenošanu, kā arī par finanšu progresu un prioritāšu uzraudzības 

rādītāju sasniegšanas progresu.  Informācija par 3.7.prioritātes „Tehniskā palīdzība ERAF 

ieviešanai” un 3.8.prioritātes „Tehniskā palīdzība KF ieviešanai” īstenošanu sniegta ziņojuma 

5.sadaļā „Tehniskā palīdzība”. 

Ņemot vērā, ka DP aktivitāšu īstenošana faktiski ir sākusies tikai 2008.gadā, sasniegtais 

finanšu un uzraudzības rādītāju progress prioritātēs nav bijis ievērojams. Tomēr ir jāatzīmē, 

ka progress rezultāta rādītāju sasniegšanā ir vērojams veselības aprūpes jomā.  

Kā vienu no nozīmīgajām problēmām DP prioritāšu ieviešanā var minēt 2008.gadā 

ekonomiskās situācijas pasliktināšanos, kas izpaudās kā finansējuma nepietiekamība, tādējādi 

kavējot ES fondu aktivitāšu īstenošanas uzsākšanu. Reaģējot uz radušos situāciju, kā tika 

minēts ziņojuma 2.3.sadaļā „Nozīmīgas problēmas darbības programmas īstenošanā un 

veiktie pasākumi to novēršanai”, 2008.gada 22.decembra MK sēdē tika pieņemts lēmums par 

aktivitātēm, kuru īstenošanas uzsākšana 2009.gada laikā būtu atsevišķi izvērtējama un 

pieļaujama tikai pēc MK konceptuāla lēmuma, kas tiks pieņemts pēc 2009.gada 31.marta pēc 

darba grupas sagatavotā informatīvā ziņojuma un priekšlikumu iesniegšanas MK (detalizēta 

informācija norādīta 3.pielikumā). 

3.1. PRIORITĀTES „INFRASTRUKTŪRA CILVĒKU KAPITĀLA 

NOSTIPRINĀŠANAI” IEVIEŠANA 

Prioritātes mērķis ir panākt cilvēku kapitāla kā Latvijas tautsaimniecības būtiskākā resursa 

efektīvu izmantošanu, konkurētspējas un nodarbinātības rādītāju pieaugumu, uzlabojot 

izglītības, nodarbinātības, sociālās un veselības aprūpes sistēmu infrastruktūru un aprīkojumu 

un nodrošinot iedzīvotājiem kvalitatīvākus pakalpojumus. 

Prioritātes ietvaros apstiprināts 21 projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju komplekts jeb 

33,9% no DP apstiprināto kritēriju komplektu skaita un 12 MK noteikumi par aktivitātes 

īstenošanu jeb 31,6% no DP apstiprināto MK noteikumu skaita. Kā arī prioritātes ietvaros 

apstiprināti 53 projekti par kopējo summu 41,87 milj.eiro jeb 4,9% no prioritātes kopējā 

finansējuma un noslēgti 7 līgumi par kopējo summu 30,38 milj.eiro jeb 5,0% no prioritātes 

kopējā attiecināmā finansējuma. Apstiprināto projektu un noslēgto līgumu statuss attēlots 

6.attēlā. 

Savukārt 3.1.prioritāte ir vienīga darbības programmā, kuras ietvaros tika veikti starpposma 

maksājumi finansējuma saņēmējiem. Kopumā līdz 2008.gada 31decembrim 3.1.5.pasākuma 

„Veselības aprūpes infrastruktūra”  3.1.5.3.2. apakšaktivitātē „Onkoloģijas slimnieku 

radioterapijas ārstēšanas attīstība”  tika veiktas atmaksas 0,36 milj.eiro apmērā. 
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6.attēls 

 

30.38 €
5.0%

572.86 €
95.0%

3.1.prioritātē noslēgtie līgumi 
(milj.EUR no prioritātes kopējā 

attiecināmā finansējuma)

Noslēgtie līgumi

Atlikušais apgūstamais 
finansējums

 

Profesionālās un vispārējās izglītības jomā ir apstiprināti MK noteikumi par aktivitāšu 

īstenošanu un ir uzsākta projektu iesniegumu pieņemšana šādās aktivitātēs: 3.1.1.1.aktivitātē 

„Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības 

programmu īstenošanai”, 3.1.1.2.aktivitātē „Profesionālās izglītības infrastruktūras attīstība un 

mācību aprīkojuma modernizācija ieslodzījuma vietās” (aktivitātes ietvaros nosūtīts viens 

uzaicinājums projekta iesniedzējiem), 3.1.3.1.aktivitātē „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei 

atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana” (aktivitātes ietvaros ir apstiprināti 45 projekti par 

kopējo attiecināmo summu 7,88 milj. eiro (t.sk. ERAF 6,65 milj.eiro) jeb 0.9% no prioritātes 

kopējā attiecināmā finansējuma), 3.1.3.3.1.apakšaktivitātē „Speciālās izglītības iestāžu 

infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana”, 3.1.3.3.2.apakšaktivitātē „Vispārējās izglītības 

iestāžu infrastruktūras uzlabošana izglītojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem” 

(apakšaktivitātes ietvaros nosūtīti 25 uzaicinājumi projekta iesniedzējiem, kā arī iesniegti 17 

projektu iesniegumi un viens projekta iesnieguma papildinājums). 

Sociālās un nodarbinātības infrastruktūras jomā 2008.gadā tika noslēgti pirmie līgumi ar 

finansējuma saņēmējiem. 3.1.4.pasākuma „Nodarbinātības un sociālo pakalpojumu 

infrastruktūra” ietvaros LM pārziņā esošās 3.1.4.2.aktivitātes „Darba tirgus institūciju 

infrastruktūras pilnveidošana” un 3.1.4.1.2.apakšaktivitātes „Infrastruktūras pilnveidošana 

profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai” ietvaros ir apstiprināti 3 projekti par 

kopējo attiecināmo summu 9,13 milj.eiro (t.sk. ERAF 7,76 milj.eiro) jeb 1.5% no prioritātes 

kopējā attiecināmā finansējuma. 3.1.4.2.aktivitātes ietvaros ir noslēgtas 2 vienošanās par 

kopējo attiecināmo summu 5,51 milj.eiro (t.sk. ERAF 4,68 milj.eiro) jeb 0.9% no prioritātes 

kopējā attiecināmā finansējuma.  

RAPLM 3.1.4.3.aktivitātes „Pirmskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas 

un reģionālas nozīmes attīstības centros”, kas tiek īstenota ierobežotas projektu iesniegumu 

atlases veidā, pirmās atlases kārtas ietvaros iesniegti 27 projektu iesniegumi. Savukārt 

3.1.4.4.aktivitātes „Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai” ietvaros 

2008.gada 20.oktobrī tika izsludināta atklāta projektu iesniegumu atlase. Pēc grozījumu 

veikšanas projektu vērtēšanas kritērijos UK 2008.gada 11.decembra sēdē, RAPLM precizēja 

projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus, izstrādājot Ministru kabineta noteikumu projektu 

„Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.751 „Noteikumi par 
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darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.4.4.aktivitāti 

„Atbalsts alternatīvas aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai”””, kas tika pieņemts 

2009.gada 17.februārī, vienlaikus projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš 3.1.4.4.aktivitātes 

ietvaros tika noteikts līdz 2009.gada 31.martam. 

Izglītības, sociālās un nodarbinātības infrastruktūras jomā pārskata periodā uzraudzības 

rādītāji netika sasniegti.  

Veselības aprūpes infrastruktūras jomā 3.1.5.pasākuma „Veselības aprūpes infrastruktūra” 

ietvaros apstiprināti 5 projekti un noslēgti līgumi par to īstenošanu par kopējo attiecināmo 

summu 24,87 milj.eiro (t.sk. ERAF 21,14 milj.eiro) jeb 4.1% no prioritātes kopējā 

attiecināmā finansējuma. Informācija par DP līmeņa rādītājiem sniegta ziņojuma 2.1.punktā 

„Sasniegtais un progresa analīze” sadaļā „Uzraudzības rādītāji”. Savukārt informācija par 

DPP noteikto rādītāju izpildi apkopota 7.tabulā. 

 

7.tabula 

3.1.5.pasākuma „Veselības aprūpes infrastruktūra” rādītāju izpilde 

 

Veids

Nosaukums Mērvienība Vērtība 2004 2008 2009 2013 Kopā

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Sasniegtais 80.20 80.20 50.00%

Mērķis 80 85 85

Sākuma situācija 75.40

Sasniegtais

20 min 

(75%-

80% 

gadījumu)

20 min 

(75%-80% 

gadījumu)

50.00%

Mērķis

20 min 

(75%-80% 

gadījumu)

15 min 

(75%-80% 

gadījumu)

15 min 

(75%-80% 

gadījumu)

Sākuma situācija

25 min 

(75% 

gadījumu)

Rādītāji

Pasākuma 

Nr.

Vērtība Sasniegtais 

progress 

attiecībā pret 

plānoto (%)

Rezultāta Vidējais gultu 

noslogojums 

slimnīcās 

Skaits 3.1.5.

3.1.5.Minūtes

Operatīvajam 

medicīniskajam 

transportlīdzeklim 

nepieciešamais 

laiks, lai nokļūtu 

līdz pacientam 

laukos

 

7.tabulā „3.1.5.pasākuma „Veselības aprūpes infrastruktūra” rādītāju izpilde” atspoguļoto 

rādītāju sasniegto izpildi ietekmēja dažādi ar 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu  

apguvi nesaistīti faktori, kas minēti zemāk. 

Rezultāta radītājs „Vidējais gultu noslogojums slimnīcās” dažos reģionos ir tuvu 2013.gadā 

plānotajai vērtībai. Tomēr, analizējot minētā rezultāta rādītāja progresu, jāņem vērā arī šādi 

faktori: 

 Rezultāta rādītāja sasniegtais līmenis ir jāvērtē arī katrai slimnīcai atsevišķi, jo ir 

slimnīcas, kurās gultu noslogojums pārsniedz 90%, kas savukārt apdraud pakalpojumu 

pieejamību, un slimnīcas, kurās gultu noslogojums ir zem 70%, kas ir izmaksu 

neefektīvi, savukārt, reģiona ietvaros vidējais rādītājs ir pieņemams. 
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 Gultu noslogojums ir atkarīgs ne tikai no infrastruktūras attīstības, bet arī no citiem 

faktoriem, t.i. gultu skaita izmaiņas, pacientu skaita svārstības u.c. 

 Gultu noslogojuma rādītājs ir viens no galvenajiem rādītājiem, bet nav vienīgais 

rādītājs, kas raksturo veselības aprūpes pakalpojuma pieejamību, kvalitāti un izmaksu 

efektivitāti. 

Rezultāta radītājs „Operatīvajam medicīniskajam transportlīdzeklim nepieciešamais laiks, lai 

nokļūtu līdz pacientam laukos [minūtes]” ir 20 minūtes, kas noteikts kā vidējais rādītājs pa 

visu Latviju, pieņemot, ka pilsētās šis rādītājs varētu būt līdz 5 - 7 minūtēm, bet attālos lauku 

reģionos ap 30 min. 2008.gadā šāds rādītājs sasniegts, ņemot vērā to, ka ES struktūrfondu 

2004.-2006.gada plānošanas periodā 1.4.2.aktivitātes "Neatliekamās medicīniskās palīdzības 

sistēmas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana" tika realizēts projekts, kura ietvaros tika 

iegādātas 20 jaunas neatliekamās medicīniskās palīdzības automašīnas, kā arī 2006.gadā no 

valsts budžeta līdzekļiem tika iegādātas vēl 50 neatliekamās medicīniskās palīdzības 

automašīnas.  

Savukārt 3.1.5.pasākuma „Veselības aprūpes infrastruktūra” uzraudzības rādītāju progress 

reģionālā dalījumā aplūkojams 8.tabulā. 

8.tabula 

3.1.5.pasākuma „Veselības aprūpes infrastruktūra” uzraudzības rādītāju progress 

1 2 3 4 5 6 7

Rīga 1 716 1 623 522.00%

Vidzeme 1 663 1 879 0.00%

Kurzeme 1 673 1 654 161.00%

Zemgale 1 663 1 911 0.00%

Latgale 1 676 1 548 201.00%

Kopā: 1 691 1 680 129.00%

Rīga 85.0 81.0 60.00%

Vidzeme 87.7 85.0 0.00%

Kurzeme 85.0 75.6 51.00%

Zemgale 85.0 81.6 71.00%

Latgale 85.0 80.1 57.00%

Kopā: 85.0 80.2 50.00%

Rīga

Vidzeme

Kurzeme

Zemgale

Latgale

Kopā:

20 min (75%-80% 

gadījumos)

DP/DPP 

noteiktais 

rādītāja apjoms 

2013.gadā

Sasniegtā rādītāja īpatsvars 

DP/DPP noteiktajā rādītāja 

apjomā (%)

Vidējais pacientu skaits 

uz vienu primārās 

veselības aprūpes ārstu 

praksi

3.1.5.

Mērvienība

Skaits

Rādītāji
Pasākuma 

Nr.

Plānošanas 

reģions

Vidējais gultu 

noslogojums slimnīcās 
3.1.5.

Sasniegtā vērtība 

2008.gadā

50.00%

Rezultāta rādītāji

Skaits

Operatīvajam 

medicīniskajam 

transportlīdzeklim 

nepieciešamais laiks, lai 

nokļūtu līdz pacientam 

laukos [minūtes]

3.1.5. Minūtes
15 min (75%-

80% gadījumos)

 

 Lai noteiktu rādītāju sasniegšanas progresu procentuāli, radītāji tika analizēti par pamatu 

ņemot DPP apstiprināšanas brīdī esošo rādītāja vērtību un salīdzinot to ar aktuālo rādītāja 

vērtību. No aktuālās rādītāja vērtības tika atņemta sākotnējā rādītāja vērtība, tādējādi iegūstot 

rādītāja progresa rezultātu, savukārt, no plānotās vērtības 2013.gadā tika atņemta sākotnējā 
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rādītāja vērtība, iegūstot plānoto rādītāja progresa rezultātu. Lai aprēķinātu rādītāja 

sasniegšanas progresu procentuāli, rādītāja progresa rezultāts tika dalīts ar plānoto rādītāja 

progresa rezultātu un reizināts ar 100 %. 

3.2. PRIORITĀTES „TERITORIJU PIEEJAMĪBAS UN 

SASNIEDZAMĪBAS VEICINĀŠANA” IEVIEŠANA 

Prioritātes mērķis ir panākt dažādu valsts teritorijas daļu labāku fizisku sasniedzamību, kā arī 

valsts teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju piekļuvi pie informācijas un pakalpojumiem, uzlabojot 

reģionālas nozīmes transporta infrastruktūru, IKT pakalpojumus un IKT infrastruktūru. 

Prioritātes ietvaros apstiprināti 9 projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju komplekti jeb 

14,5% no DP apstiprināto kritēriju skaita un 5 MK noteikumi par aktivitātes īstenošanu jeb 

13,2% no DP apstiprināto MK noteikumu skaita. Prioritātes ietvaros apstiprināti 35 projekti 

un noslēgts 1 līgums par kopējo summu 246,69 milj.eiro jeb 41,0% no prioritātes kopējā 

finansējuma. Apstiprināto projektu un noslēgto līgumu statuss attēlots 7.attēlā. 

7.attēls 

246.69 €
41.0%

355.05 €
59.0%

3.2.prioritātē apstiprinātie projekti 
(milj.EUR no prioritātes kopējā 

attiecināmā finansējuma)

Apstiprinātie projekti

Atlikušais apgūstamais 
finansējums

246.69 €
41.0%

355.05 €
59.0%

3.2.prioritātē noslēgtie līgumi 
(milj.EUR no prioritātes kopējā 

attiecināmā finansējuma)

Noslēgtie līgumi

Atlikušais apgūstamais 
finansējums

 

Teritoriju pieejamības un transporta sistēmas attīstības jomā, t.i., SM pārziņā esošā 

3.2.1.pasākuma „Pieejamības un transporta sistēmas attīstība” 3.2.1.1.aktivitātes „Valsts 

1.šķiras autoceļu maršrutu sakārtošana” ietvaros ir apstiprināti 35 projekti par kopējo 

attiecināmo summu 246,69 milj.eiro (t.sk. ERAF 209,69 milj.eiro) jeb 41% no prioritātes 

kopējā attiecināmā finansējuma, par kuru īstenošanu ir noslēgts 1 līgums (par visiem 35 

projektiem). 31 projektu iesniegumam bija pietiekošs finansējums, bet 4 projektu 

iesniegumiem tika piešķirts papildu finansējums no Valsts autoceļu fonda. Savukārt 

uzraudzības rādītāju ieviešanas progress nav sasniegts, jo projekti tika apstiprināti tikai 

2008.gada 2.ceturkšņa. Līdz ar to pirmie rādītāju rezultāti varētu būt 2009.gadā. 

IKT jomā, t.i., ĪUMEPLS 3.2.2.pasākuma „IKT infrastruktūra un pakalpojumi” pārziņā esošo 

apakšaktivitāšu ietvaros kopumā tika izsūtīti 450 uzaicinājumi iesniegt projektu iesniegumus 

un līdz 2008.gada beigām tika iesniegti 73 projektu iesniegumi. Plānots, ka ĪUMEPLS 

pārziņā esošajās apakšaktivitātēs pirmie lēmumi par projektu iesniegumu apstiprināšanu vai 

noraidīšanu tiks pieņemti 2009.gada I ceturksnī, līdz ar to arī uzraudzības rādītāju progress 

tiks uzrādīts 2009.gadā. 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko 

pakalpojumu attīstība” īstenošanu kavēja nepieciešamība atlikt uzaicinājuma izsūtīšanu 
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iesniegt projektu iesniegumus finansējuma trūkuma dēļ. Atbilstoši MK noteikumu par 

apakšaktivitātes ieviešanu Nr.576 „Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un 

pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitāti "Informācijas sistēmu un elektronisko 

pakalpojumu attīstība” 25.punktam „Atbildīgā iestāde nodrošina, ka vienlaikus vērtēšanā 

atrodas tikai viens nozares projekta iesniegums, ja nozarei pieejamā finansējuma atlikums ir 

mazāks par 7 028 040 latiem”. Lai nekavētu uzaicinājuma izsūtīšanu, atbildīgā iestāde 

nosūtīja uzaicinājuma vēstules nākamajiem pēc kārtas projektu iesniedzējiem atbilstoši 

apstiprinātajam prioritāro projektu sarakstam. Turklāt apakšaktivitātes īstenošanas kavējošais 

faktors bija aizkavēšanās ar rīkojuma „Par elektroniskās pārvaldes un informācijas sabiedrības 

attīstības prioritāro projektu sarakstu” un tā pielikuma „Ministriju, to pakļautībā un 

pārraudzībā esošo institūciju prioritāro projektu saraksts elektroniskās pārvaldes un 

informācijas sabiedrības attīstības jomā Eiropas Savienības struktūrfondu 2007.-2013.gada 

plānošanas periodam” apstiprināšanu MK, kas  MK tika apstiprināts tikai 2008.gada 

7.oktobrī. 

Savukārt ĪUMEPLS 3.2.2.1.2.apakšaktivitātes „Izglītības iestāžu informatizācija” īstenošanu 

apgrūtināja papildus ieguldāmie resursi, lai palīdzētu pašvaldībām atvērt elektroniski 

parakstītus dokumentus. Lai nodrošinātu apakšaktivitātes īstenošanas procesu, atbildīgā 

iestāde izsūtīja pašvaldībām skaidrojumus un pamācību elektroniski parakstītu dokumentu 

atvēršanai un par to pašvaldībām tika stāstīts un skaidrots arī informatīvajos semināros. Otrs 

apakšaktivitātes īstenošanas kavējošais faktors bija informācijas par Latvijas izglītības 

iestādēm apkopošanas un datortehnikas sadalījuma aprēķinu ilgstošais process. Informācija 

par Latvijas izglītības iestādēm tika apkopota un veikti datortehnikas sadalījuma aprēķini. 

Papildus ir radusies problēma, kas saistīta ar 3.2.2.1.2.apakšaktivitātes „Izglītības iestāžu 

informatizācija” (turpmāk - 3.2.2.1.2.apakšaktivitāte) ietvaros rīkoto atklāta konkursa 

„Portatīvo datoru ar tajos licencētas programmatūras iegāde, piegāde Latvijas teritorijā un 

garantijas servisa nodrošināšana” (turpmāk – iepirkums) rezultātiem. Ņemot vērā, ka par 

minēto iepirkumu tika iesniegtas vairākas sūdzības un arī plašsaziņas līdzekļos izplatītā 

informācija veicināja noraidošas sabiedrības un EK attieksmi, vadošā iestāde vairākkārtīgi 

paudusi šaubas par 3.2.2.1.2.apakšaktivitātes ietvaros paredzēto portatīvo datoru iegādes 

ekonomisko efektivitāti un atbilstību aktivitātes mērķa sasniegšanai, kā arī vērsās ĪUMEPLS 

ar aicinājumu atbildīgi izvērtēt līguma ar iepirkuma ietvaros noteikto uzvarētāju noslēgšanas 

lietderību, kā arī apsvērt iespējas uzsākt jaunu iepirkuma procedūru ar mērķi nodrošināt 

mūsdienīgas datortehnikas un programmatūras iegādi un tai pašā laikā efektīvu un 

saimnieciski izdevīgu valsts budžeta līdzekļu izlietošanu un ES fondu līdzekļu apguvi. 

Savukārt 2009.gada 5.janvārī IUB izdeva lēmumu par aizliegumu ĪUMEPLS slēgt iepirkuma 

līgumu ar noteikto uzvarētāju un uzdeva novērst konstatētos iepirkuma procedūras 

pārkāpumus. IUB Iesniegumu izskatīšanas komisijas lēmums tika pamatots galvenokārt ar to, 

ka: 

1. nebija nodrošināta vienlīdzīga un taisnīga attieksme pret visiem pretendentiem (pretendenta 

testa datora pārbaudes termiņa pārcelšana pretēji konkursa nolikumā noteiktajam);  
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2. nepilnīgi izvērtēta  pretendentu iesniegto datoru paraugu atbilstība tehniskās specifikācijas 

prasībām,  

3.konstatētas pretrunas konkursa nolikuma punktos (par līguma nodrošinājumu), kas varēja 

ietekmēt konkursa dalībnieku loku, kā arī piedāvājumus iesniegušo pretendentu piedāvāto 

līgumcenu. 

Ievērojot visu lēmumā minēto, iesniegumu izskatīšanas komisija uzskatīja, ka iepirkuma 

komisija piedāvājumu vērtēšanā ir pieļāvusi būtiskus iepirkuma procedūras pārkāpumus, kas 

varēja ietekmēt lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, līdz ar to 

veicama atkārtota pretendentu iesniegto piedāvājumu vērtēšana. 

Saskaņā ar pieejamo dokumentāciju par iepirkumu procedūru 3.2.2.1.2.apakšaktivitātē 

"Izglītības iestāžu informatizācija" atklāta konkursa "Portatīvo datoru ar tajos instalētu 

licencētu programmatūru iegāde, piegāde Latvijas teritorijā un garantijas servisa 

nodrošināšana" iepirkuma procedūra pārtraukta, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 

38.panta otro daļu. ĪUMEPLS iepirkumu komisija, pārvērtējot konkursa rezultātus, 

nesaskatīja iespēju turpināt iepirkumu procedūru, nepārkāpjot Latvijas republikas normatīvo 

aktu normas. Neatbilstoši veikti izdevumi nav notikuši. 

No 2009.gada 1.jūnija Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija atbild par iesniegto 

pieteikumu izvērtēšanas procesa pabeigšanu. Kad iesniegtie pieteikumi tiks izvērtēti, 

Izglītības un zinātnes ministrija kā atbildīgā iestāde par apakšaktivitāti 3.2.2.1.2. pieņems 

lēmumu par jaunas iepirkuma procedūras uzsākšanu. Līdz ar to turpmāka šīs apakšaktivitātes 

ieviešanas un pārkāpumu novēršanas gaita būs zināma vēlāk. 

3.3. PRIORITĀTES „EIROPAS NOZĪMES TRANSPORTA TĪKLU 

ATTĪSTĪBA UN ILGTSPĒJĪGA TRANSPORTA 

VEICINĀŠANA” IEVIEŠANA 

Prioritātes mērķis ir kvalitatīvas, drošas, kopējā Eirāzijas transporta sistēmā integrētas 

transporta infrastruktūras pilnveidošana, kas veicinātu valsts ekonomisko izaugsmi, teritorijas 

un atsevišķu tās daļu sasniedzamību, kā arī videi draudzīga transporta sistēmu attīstību. 

Prioritātes ietvaros apstiprināti 7 projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju komplekti jeb 

11,3% no DP apstiprināto kritēriju skaita un 4 MK noteikumi par aktivitātes īstenošanu jeb 

10,5% no DP apstiprināto MK noteikumu skaita, bet nav apstiprināti projekti un noslēgti 

līgumi.  

3.4. PRIORITĀTES „KVALITATĪVAS VIDES DZĪVEI UN 

EKONOMISKAI AKTIVITĀTEI NODROŠINĀŠANA” 

IEVIEŠANA 

Prioritātes mērķis ir veicināt valsts un atsevišķu tās teritorijas daļu pievilcību, sakārtojot 

apkārtējo vidi, kā arī uzlabojot infrastruktūru un pakalpojumus vides, mājokļa, kultūras un 

tūrisma jomās, kas nepieciešami iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanai un papildus 

ekonomiskās aktivitātes piesaistei. 
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Prioritātes ietvaros apstiprināti 16 projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju komplekti jeb 

25,8% no DP apstiprināto kritēriju un 11 MK noteikumi par aktivitātes īstenošanu jeb 29.0% 

no DP apstiprināto MK noteikumu skaita. Prioritātes ietvaros apstiprināti 25 projekti par 

kopējo summu 21,01 milj.eiro jeb 4,6% no prioritātes kopējā finansējuma un noslēgts 1 

līgums par kopējo summu 0.27 milj.eiro (0,1% no prioritātes kopējā finansējuma). 

Apstiprināto projektu un noslēgto līgumu statusu skatīt 8.attēlā. 

8.attēls 

21.01 €
4.6%

431.20 €
95.4%

3.4.prioritātē apstiprinātie projekti 
(milj.EUR no prioritātes kopējā 

attiecināmā finansējuma)

Apstiprinātie projekti

Atlikušais apgūstamais 
finansējums

0.27 €
0.1%

451.94 €
99.9%

3.4.prioritātē noslēgtie līgumi 
(milj.EUR no prioritātes kopējā 

attiecināmā finansējuma)

Noslēgtie līgumi

Atlikušais apgūstamais 

finansējums

 

Vides jomā, t.i., VidM pārziņā esošā 3.4.1.pasākuma „Vide” 3.4.1.6.aktivitātes „Vides 

monitoringa un kontroles sistēmas attīstība” ietvaros apstiprināti 6 projekti par kopējo 

attiecināmo summu 7,58 milj.eiro (t.sk. ERAF 6,44 milj.eiro) jeb 1.7% no prioritātes kopējā 

attiecināmā finansējuma. Uzraudzības rādītāji pārskata periodā netika sasniegti, informācija 

par sasniegtiem rezultātu rādītājiem tiks iesniegta ziņojumā par 2009.gadu. 

Savukārt tūrisma attīstības nozarē, t.i., Ekonomikas ministrijas (turpmāk – EM) 

3.4.2.pasākuma „Tūrisms” 3.4.2.1.1.apakšaktivitātes „Valsts nozīmes pilsētbūvniecības 

pieminekļu saglabāšana, atjaunošana un infrastruktūras pielāgošana tūrisma produkta 

attīstībai” ietvaros ir apstiprināti 8 projekti par kopējo attiecināmo summu 12,63 milj.eiro 

(t.sk. ERAF 7,43 milj.eiro) jeb 2.8% no prioritātes kopējā attiecināmā finansējuma.  

Savukārt 3.4.4.pasākuma „Mājokļa energoefektivitāte” ietvaros 2008.gada 29.aprīlī MK ar 

rīkojumu Nr.236 apstiprinātajā DP papildinājumā 3.4.4.1.aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju 

siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” finansējuma saņēmējs bija noteikts aizdevumu fonds 

energoefektivitātes veicināšanai daudzdzīvokļu mājās. Atbilstoši DPP 3.4.4.1.aktivitātes 

ieviešanas modelim 2008.gada 20.jūnijā UK apstiprināja 3.4.4.1.aktivitātes projektu 

vērtēšanas kritērijus. Turpinot darbu pie MK noteikumu par 3.4.4.1.aktivitātes īstenošanu 

izstrādes un aktivitātes īstenošanas modeļa ieviešanas, radās jautājums, vai DPP un 

apstiprinātajos projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijos noteiktais aktivitātes īstenošanas 

modelis ir īstenojams dzīvē un vai tas ir efektīvākais veids kā īstenot šo aktivitāti. Kā arī, vai 

īstenojot 3.4.4.1.aktivitāti ar aizdevumu fonda mehānismu tiks sasniegti aktivitātes mērķi un, 

kā šāds aktivitātes īstenošanas mehānisms nodrošinās Regulas (EK) Nr.1080/2006 7.panta 

2.punkta un Regulas (EK) Nr.1828/2006 47.panta nosacījumu izpildi. 
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Izvērtējot  3.4.4.1.aktivitiātes īstenošanas iespējamos riskus, EM sadarbībā ar vadošo iestādi 

izstrādāja jaunu aktivitātes īstenošanas mehānismu, kas paredz, ka aktivitātes ietvaros 

projekta iesniedzējs ir daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki (dzīvokļu 

īpašnieku pilnvarota persona) un ERAF finansējumu piešķir granta veidā. Lai 

3.4.4.1.aktivitātes izstrādātais īstenošanas mehānisms, sniedzot atbalstu granta veidā, izpildītu 

Regulas (EK) Nr.1080/2006 7.panta 2.punkta prasības tika noteikts: 

 Aktivitātes īstenošana tiks balstīta uz Enerģētikas attīstības pamatnostādnēm 2007.-

2016.gadam
5
 un LR Pirmo energoefektivitātes rīcības plānu 2008.-2010.gadam

6
, 

tādējādi izpildot Regulas (EK) Nr.1080/2006 7.panta 2.punkta (a) apakšpunktā 

noteikto, ka izdevumi ir plānoti saistībā ar integrētu pilsētu attīstības darbību vai 

prioritāru virzienu apgabaliem, kurās vērojama vai draud fiziska stāvokļa 

pasliktināšanās un sociāla atstumtība. 

 3.4.4.pasākumā „Mājokļu energoefektivitāte” pieejamais ERAF finansējums ir 29,9 

milj.eiro, kas ir 1,76% no ERAF piešķīruma DP un 1,23% no kopējā ERAF 

piešķīruma, tādējādi izpildot Regulas (EK) Nr.1080/2006 7.panta 2.punkta (b) 

apakšpunktā noteikto. 

 Aktivitātes ietvaros granta veidā atbalstu sniegs vairāku ģimeņu mājokļiem, tādējādi 

izpildot Regulas (EK) Nr.1080/2006 7.panta 2.punkta (c) apakšpunktā noteikto. 

Savukārt, lai izpildītu Regulas (EK) Nr.1828/2006 47.panta 1.punkta prasības, tika izvērtētas 

atbalstāmās teritorijas (pašvaldības) un izvērtēta teritoriju atbilstība vismaz trijiem no Regulas 

(EK) Nr.1828/2006 47.panta 1.punktā minētajiem kritērijiem. Tika noteikts, ka 

3.4.4.1.aktivitātes ietvaros projekta īstenošanas vietā (pašvaldībā) ir vismaz 2000 iedzīvotāju 

un konstatēts, ka visas LR pašvaldības, kurās ir vismaz 2000 iedzīvotāju atbilst vismaz trijiem  

no šādiem kritērijiem: 

 Augsts nabadzības un atstumtības līmenis. 

 Augsts ilgtermiņa bezdarba līmenis. 

 Nestabilas demogrāfiskās tendences. 

 Augsts kriminālo un citu pārkāpumu līmenis. 

 Zems ekonomiskās aktivitātes līmenis. 

 Liels ieceļotāju, etnisko un minoritāšu grupu vai bēgļu skaits. 

 Zems energoefektivitātes līmenis ēkās. 

Vadošā iestāde atbilstoši Regulas (EK) Nr.1080/2006 7.panta 2.punktam sagatavoto kritēriju 

sarakstu nosūtīja EK saskaņošanai un EK to saskaņoja, līdz ar to 3.4.4.1.aktivitātes ietvaros 

investīcijas vairāku ģimeņu mājokļos ir attiecināmas visās pašvaldībās, kurās ir vismaz 2000 

iedzīvotāju. 

Lai 3.4.4.1.aktivitātes ietvaros īstenotie projekti būtu energoefektivitāti veicinoši, tika 

noteikts, ka daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai siltumenerģijas ietaupījums pēc renovācijas 

īstenošanas ir ne mazāk kā 20% gadā no standartizētā kopējā siltumenerģijas patēriņa. 

                                                 
5
 Ir pieejamas šeit: http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=2017  

6
 Ir pieejams šeit: http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=2667  

http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=2017
http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=2667
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Atbilstoši veiktajām izmaiņām 3.4.4.1.aktivitātes īstenošanas modelī, tika veikti grozījumi 

DPP (apstiprināti ar MK 2009.gada 23.februāra rīkojumu Nr.127), 3.4.4.1.aktivitātes projektu 

iesniegumu vērtēšanas kritērijos (apstiprināti UK 2008.gada 11.decembrī) un izstrādi 

3.4.4.1.aktivitātes īstenošanas MK noteikumi (apstiprināti MK 2009.gada 10.februārī). 

3.4.4.pasākuma „Mājokļa energoefektivitāte” ietvaros ir apstiprināti 11 projekti par kopējo 

attiecināmo summu 0,8 milj.eiro (t.sk. ERAF 0,64 milj.eiro) jeb 0.2% no prioritātes kopējā 

attiecināmā finansējuma, par vienu no tiem ir noslēgts līgums par attiecināmo summu 0,27 

milj.eiro (t.sk. ERAF 0,21 milj.eiro) jeb 0.1% no prioritātes kopējā attiecināmā finansējuma.  

3.5. PRIORITĀTES „VIDES INFRASTRUKTŪRAS UN VIDEI 

DRAUDZĪGAS ENERĢĒTIKAS VEICINĀŠANA” IEVIEŠANA 

Prioritātes mērķis ir veicināt valsts un atsevišķu tās teritorijas daļu pievilcību, sakārtojot 

apkārtējo vidi, kā arī uzlabojot infrastruktūru un pakalpojumus vides un siltumapgādes jomās, 

kas nepieciešami dzīves un uzņēmējdarbības vides kvalitātes paaugstināšanai attiecīgajās 

teritorijās, kā arī pakalpojumu sniedzēju ekonomiskās ilgtspējas nodrošināšanai. 

Prioritātes ietvaros apstiprināti 7 projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju komplekti jeb 

11,3% no DP apstiprināto kritēriju skaita un 4 MK noteikumi par aktivitātes īstenošanu jeb 

10,5% no DP apstiprināto MK noteikumu skaita. Prioritātes ietvaros apstiprināti 48 projekti 

un noslēgti 48 līgumi par kopējo summu 242,90 milj.eiro jeb 25,2% no prioritātes kopējā 

finansējuma. Apstiprināto projektu un noslēgto līgumu statuss aplūkojams 9.attēlā. 

Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības jomā, t.i., VidM 3.5.1.1.aktivitātes 

„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 

2000” ietvaros apstiprināti 48 projekti un noslēgti to ieviešanas līgumi par kopējo attiecināmo 

summu 242,9 milj.eiro (t.sk. KF 206,46 milj. eiro) jeb 25.2% no prioritātes kopējā attiecināmā 

finansējuma. Starpposma maksājumi netika veikti, taču ir izmaksāti avansa maksājumi 

finansējuma saņēmējiem par kopējo summu 44,9 milj.eiro. Informācija par sasniegtiem 

rezultātu rādītājiem tiks sniegta gada ziņojumā par 2009.gadu. 

9.attēls 

242.90 €
25.2%

719.45 €
74.8%

3.5.prioritātē apstiprinātie projekti 
(milj.EUR no prioritātes kopējā 

attiecināmā finansējuma)

Apstiprinātie projekti

Atlikušais apgūstamais 
finansējums

242.90 €
25.2%

719.45 €
74.8%

3.5.prioritātē noslēgtie līgumi 
(milj.EUR no prioritātes kopējā 

attiecināmā finansējuma)

Noslēgtie līgumi

Atlikušais apgūstamais 
finansējums

 

Enerģētikas jomā līdz 2008.gada 31.decembrim nav apstiprinātu projektu un noslēgtu līgumu.  

Aktivitāšu izstrādes gaita 2008.gadā ir šāda:  
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3.5.2.1.aktivitātes „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes 

paaugstināšanai” MK noteikumi tika izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē 2008.gada 3.aprīlī. 

Pirms apstiprināšanas MK noteikumu projekts bija jāsaskaņo ar Eiropas Komisiju (Eiropas 

Komisijas saskaņojums par noteikumu projektu tika saņemts 2009.gada 11.februārī), un 

noteikumu projekts tika apstiprināts Ministru kabinetā 2009.gada 17.februārī.  

3.5.2.2.aktivitātes „Atjaunojamo energoresursu izmantojošu koģenerācijas elektrostaciju 

attīstība” MK noteikumi tika izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē 2007.gada 25.oktobrī. 

Pirms apstiprināšanas MK noteikumu projekts bija jāsaskaņo ar Eiropas Komisiju (Eiropas 

Komisijas saskaņojums par noteikumu projektu tika saņemts 2009.gada 11.februārī), un 

noteikumu projekts tika apstiprināts Ministru kabinetā 2009.gada 17.februārī.  

3.5.2.3.aktivitātes „Vēja elektrostaciju attīstība” īstenošana 2008.gada decembrī tika atlikta ar 

Ministru kabineta lēmumu, savukārt ar 2009.gada 7.aprīļa MK lēmumu no aktivitātes tika 

izņemts finansējums, pārdalot to uz citām darbības programmas „Infrastruktūra un 

pakalpojumi” aktivitātēm.   

3.5.2.4.aktivitātes „Daugavas hidroelektrostaciju aizsprostu pārgāžņu rekonstrukcija” MK 

noteikumi tika apstiprināti MK 2008.gada 17.martā. 2008.gadā notika konsultācijas par 

aktivitātes ieviešanu un darbs pie lielā projekta sagatavošanas, kā arī aktivitātes nosacījumu 

saskaņošana ar Eiropas Komisiju.   

Aktuālā situācija (uz 07.09.2009.) ir šāda: 

Pirmā projektu iesniegumu atlases kārtā 3.5.2.1.aktivitātē tika organizēta no 2009.gada 

14.aprīļa līdz 26.maijam, kārtā tika iesniegti 35 projektu iesniegumi par 16 335 646 latu 

Kohēzijas fonda finansējuma. 2009.gada 26.augustā 16 projektu iesniegumi tika apstiprināti 

par kopējo summu 7 481 453,82 latiem Kohēzijas fonda finansējuma.  

Projektu iesniegumu atlases kārta 3.5.2.2.aktivitātē tika organizēta no 2009.gada 14.aprīļa līdz 

31.augustam, kārtā tika iesniegti 58 projektu iesniegumi par 86 231 870,83 latu Kohēzijas 

fonda finansējuma. Lēmumus par projektu iesniegumu apstiprināšanu vai noraidīšanu plānots 

pieņemt līdz 2009.gada 30.septembrim.  

3.5.2.4.aktivitātē 2008. un 2009.gadā Ekonomikas ministrija turpina sarunas ar Finanšu 

ministriju un Eiropas Komisiju par iespējamiem risinājumiem aktivitātes ieviešanai, jo 

projekta saturs atbilst finansēšanai no ERAF, nevis Kohēzijas fonda, kā šobrīd noteikts 

darbības programmā „Infrastruktūra un pakalpojumi”. 

 

3.6. PRIORITĀTES „POLICENTRISKA ATTĪSTĪBA” IEVIEŠANA 

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

pilsētreģionu konkurētspējas, sasniedzamības/pieejamības un pievilcības faktoru attīstībai 

saskaņā ar integrētām pašvaldību attīstības programmām. 
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Prioritātes ietvaros apstiprināti 2 projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju komplekti jeb 3,2% 

no DP apstiprināto kritēriju skaita un 2 MK noteikumi par aktivitātes īstenošanu jeb 5,3% no 

DP apstiprināto MK noteikumu skaita, bet nav apstiprināti projekti un noslēgti līgumi. 

RAPLM pārziņā esošās 3.6.1.1.aktivitātes „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru 

izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai”, kas tiek īstenota ierobežotas projektu 

iesniegumu atlases veidā, pirmās atlases kārtas ietvaros tika iesniegti 23 projektu iesniegumi. 

Projektu iesniegumu vērtēšanas termiņš, līdz kuram ir jāpieņem lēmums par projektu 

iesniegumu apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu, ir noteikts 

2009.gada 17.janvāris.  

Savukārt 3.6.1.2.aktivitātes „Rīgas pilsētas ilgtspējīga attīstība” ietvaros 2008.gada 

27.decembrī saskaņā ar MK noteikumos par aktivitātes ieviešanu Nr.615 „Noteikumi par 

darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.6.1.2.aktivitāti "Rīgas 

pilsētas ilgtspējīga attīstība” noteiktajam projekta iesniedzējam tika nosūtīts uzaicinājums līdz 

2009.gada 29.maijam sagatavot un atbildīgajā iestādē iesniegt projekta iesniegumus. Tiek 

izstrādāta metodika projektu iesniegumu vērtēšanas nodrošināšanai un metodika izmaksu - 

ieguvumu analīzes sagatavošanai. 
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4. ERAF/KF PROGRAMMAS: LIELIE PROJEKTI  

 

4.1. IZMAIŅAS LIELO PROJEKTU SARAKSTĀ 

Ņemot vērā straujās izmaiņas Latvijas tautsaimniecības attīstībā 2007. un 2008.gadā, lielo 

projektu indikatīvajā sarakstā ir ierosinātas vairākas izmaiņas. DP norādītais lielo projektu 

saraksts aplūkojams 9.tabulā. 

 

9.tabula 

DP norādītais lielo projektu saraksts 

 

Projekta nosaukums 

Aktivitātes/ 

apakšaktivitātes Nr. 

E 22 posms Rīgas apvedceļš – Koknese, 1.kārta 3.3.1.1. 

E 22 posms Ludza – Terehova (A12) 3.3.1.1. 

Rīgas dzelzceļa mezgla rekonstrukcija 3.3.1.2. 

Otrā sliežu ceļa izbūve iecirknī Rīga – Krustpils 3.3.1.2. 

TEN-T dzelzceļa posmu rekonstrukcija un attīstība, t.sk., Rail 

Baltica projekts * 

3.3.1.2. 

Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no 

pilsētas centra  

3.3.1.3. 

Rīgas transporta sistēmas sasaiste ar Via Baltica (Daugavas 

Ziemeļu šķērsojums ar pievedceļiem) 

3.3.1.5. 

Rīgas piepilsētas dzelzceļa pasažieru pārvadājumu sistēmas 

modernizācija** 

3.3.2.1.1. 

Inčukalna sērskābā gudronu dīķu sanācijas projekts 3.4.1.4. 

Liepājas Karostas kanāla attīrīšanas projekts 3.4.1.4. 

Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība 3.5.1.1. 

Rīgas ūdenssaimniecības attīstība 3.5.1.1. 

Jelgavas ūdenssaimniecības attīstība, II kārta 3.5.1.1. 

Ventspils ūdenssaimniecības attīstība, III kārta 3.5.1.1. 

Pļaviņu HES rezerves pārgāžņu izveide 3.5.2.4. 

* Projekta nosaukums precizēts –  „Lidostas „Rīga” integrācija dzelzceļa tīklā (Rail Baltica atzars)” 

**Projekta nosaukums precizēts – „Dzelzceļa ritošā sastāva atjaunošana” 
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3.3.1.2.aktivitātē „TEN-T dzelzceļa posmu rekonstrukcija un attīstība (Austrumu-Rietumu 

dzelzceļa koridora infrastruktūras attīstība un Rail Baltica)” nav paredzēts īstenot projektu 

„Rīgas dzelzceļa mezgla rekonstrukcija” kā lielo projektu, jo aktivitātei iezīmētais KF 

finansējums nav pietiekams visiem plānotajiem lielajiem projektiem. Projektam „Rīgas 

dzelzceļa mezgla rekonstrukcija” sākotnēji paredzētais KF finansējums daļēji novirzīts 

projektu „Otrā sliežu ceļa izbūve iecirknī Rīga – Krustpils” realizācijai pilnā apjomā. Kā 

lielais projekts būs projekts „Lidostas „Rīga” integrācija dzelzceļa tīklā (Rail Baltica atzars)”. 

Projekts „Rīgas dzelzceļa mezgla rekonstrukcija” ar KF atbalstu tiks realizēts kā mazais 

projekts.  

3.3.1.4.aktivitāte „Lidostu infrastruktūras attīstība” ir papildināta ar lielo projektu 

„Infrastruktūras attīstība lidostā Rīga”. Lidostas „Rīga” apkalpoto pasažieru skaits pēdējo 

gadu laikā ir pieaudzis vairākas reizes un plānots, ka tuvāko gadu laikā tas pārsniegs 10 

miljonus pasažieru gadā. Līdz ar to nepieciešama atbilstoša lidostas kapacitāte kvalitatīvas 

infrastruktūras nodrošināšanā. Jau 2004.-2006.gada plānošanas periodā ar KF atbalstu tika 

pagarināts skrejceļš līdz 3900m, bet 2007.-2013.gada plānošanas periodā nepieciešams 

uzlabot lidojumu drošību, sakārtot pievedceļu sistēmu, paplašināt lidmašīnu stāvlaukumus un 

veikt citus pasākumus, kam nepieciešamas investīcijas vairāk kā 50 milj.eiro apmērā. 

3.3.1.5.aktivitātē „Pilsētu infrastruktūras uzlabojumi sasaistei ar TEN-T” nav paredzēts īstenot 

lielo projektu „Rīgas transporta sistēmas sasaiste ar Via Baltica (Daugavas Ziemeļu 

šķērsojums ar pievedceļiem)”. Šim projektam plānotais KF finansējums ir novirzīts projektu 

„E22 posms Ludza-Terehova (A12)”, „E22 posms Rīgas apvedceļš – Koknese, 1.kārta” 

īstenošanai (3.3.1.1.aktivitāte „TEN-T autoceļu tīkla uzlabojumi”). 

3.3.2.1.aktivitātē „Ilgtspējīga transporta sistēmas attīstība” tika apvienotas divas 

apakšaktivitātes – 3.3.2.1.1.apakšaktivitāte ”Rīgas piepilsētas dzelzceļa pasažieru 

pārvadājumu sistēmas modernizācija” un 3.3.2.1.3.apakšaktivitāte „Dīzeļvilcienu ritošā 

sastāva atjaunošana” – likvidējot 3.3.2.1.2.apakšaktivitāti „Pierīgas mobilitātes ģenerālplāna 

izstrāde”, kuru īstenos par 2004.-2006.gada plānošanas perioda KF TP līdzekļiem. Rezultātā 

aktivitātes ietvaros plānots īstenot vienu lielo projektu „Dzelzceļa ritošā sastāva atjaunošana”. 

2007.gada 10.decembrī apstiprinātajā DP kopumā ir norādīti 15 lielie projekti. Saskaņā ar 

2008.gada laikā ierosinātajām izmaiņām lielo projektu sarakstā pašreiz plānots īstenot 11 

lielos projektus, no tiem septiņus transporta infrastruktūras attīstības projektus, trīs vides 

aizsardzības projektus un vienu projektu enerģētikas nozarē. 3.5.1.1.aktivitātē 

„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijas ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 

2000””, kuras ietvaros bija plānoti lielie ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projekti, 

2.projektu iesniegumu atlases kārtu paredzēts uzsākt 2009.gada maijā. Pēc iesniegumu atlases 

beigām būs redzams, vai aktivitātes ietvaros lielie projekti tiks identificēti, jo pašreiz 

indikatīvi tiek paredzēts, ka lielo projektu plāno īstenot tikai Jūrmalas pašvaldība. Jebkurā 

gadījumā tie ūdenssaimniecības projekti, kuri darbības programmā tika plānoti kā lielie 

projekti tiks īstenoti 3.5.1.1.aktivitātes ietvaros kā mazie projekti, ja 2.projektu iesniegumu 

atlases kārtā to kopējās izmaksas būs mazākas par 25 milj. eiro. 
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Izmaiņas lielo projektu sarakstā apkopotas 10.tabulā. 

10.tabula 

Izmaiņas lielo projektu sarakstā 

 

Projekta nosaukums 

Aktivitātes/ 

apakšaktivitātes Nr. 

KF/ERAF 

finansējums EUR 

E 22 posms Rīgas apvedceļš – Koknese, 1.kārta 3.3.1.1. 204 474 773 

E 22 posms Ludza – Terehova (A12) 3.3.1.1. 93 918 000 

Otrā sliežu ceļa izbūve iecirknī Rīga – Krustpils 3.3.1.2. 67 596 200 

Lidostas „Rīga” integrācija dzelzceļa tīklā (Rail 

Baltica atzars) 

3.3.1.2. 47 300 000 

Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu 

pārcelšanai no pilsētas centra  

3.3.1.3. 72 600 000 

Infrastruktūras attīstība lidostā „Rīga” 3.3.1.4. 58 500 000 

Dzelzceļa ritošā sastāva atjaunošana 3.3.2.1.   142 400 000 

Inčukalna sērskābā gudronu dīķu sanācijas projekts 3.4.1.4. 20 300 116 

Liepājas Karostas kanāla attīrīšanas projekts 3.4.1.4. 15 750 089 

Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība 3.5.1.1. 16 164 492 

Pļaviņu HES rezerves pārgāžņu izveide 3.5.2.4. 32 500 000 

KOPĀ 771 503 670 

Ņemot vērā, ka atsevišķu lielu projektu īstenošanas priekšnosacījums ir Rīgas un Pierīgas 

mobilitātes plāna izstrāde, 2009.gada 26.augustā parakstīts iepirkuma līgums par Rīgas un 

Pierīgas mobilitātes plāna un rīcības programmas izstrādi. 2009.gada 8.septembrī notika darba 

uzsākšanas sanāksme. Saskaņā ar noslēgto līgumu, Rīgas un Pierīgas mobilitātes plāns ir 

jāizstrādā līdz 30.09.2010. Vienlaikus Satiksmes ministrija gatavo vienošanos ar iesaistītajām 

institūcijām par mobilitātes nodrošināšanu Rīgā. Vienošanās tiks ietverti plānotie projekti, 

pasākumi, finanšu resursi un termiņi to īstenošanai. 

4.2. LIELO PROJEKTU IESNIEGUMU SAGATAVOŠANA 

Lai nodrošinātu kvalitatīvu lielo projektu iesniegumu sagatavošanu, Latvijas iestādes izmanto 

ekspertu konsultācijas, kuras tiek sniegtas tehniskās palīdzības instrumenta JASPERS 

ietvaros. Detalizēta informācija aplūkojama ziņojuma 4.pielikumā pievienotajā tabulā. 

JASPERS eksperti darbu pie divu lielo vides projektu „Inčukalna sērskābā gudronu dīķa 

sanācija” un „Liepājas Karostas kanāla attīrīšana” iesniegumu dokumentu sagatavošanas 

pabeidza 2007.gadā. Ievērojami ilgu laiku paņēma gan kritēriju, gan MK noteikumu par 

aktivitātes īstenošanu izstrādāšana un apstiprināšana 2008.gadā. Projektu „Inčukalna sērskābā 

gudronu dīķa sanācija” paredzēts EK iesniegt 2009.gada septembrī. Savukārt projekta  

„Liepājas Karostas kanāla attīrīšana” ietvaros nav atrisināti visi ar zemju īpašumtiesībām 
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saistītie jautājumi, turklāt būs nepieciešams veikt atkārtotu ietekmes uz vidi novērtējumu, līdz 

ar to plānots, ka 2.projektu iesniegumu atlases kārtu aktivitātes 3.4.1.4. „Vēsturiski piesārņoto 

vietu sanācija” ietvaros paredzēts rīkot 2011.gada 3.ceturksnī. 

4.3. LIELO PROJEKTU IESNIEGŠANA EK 

Saskaņā ar sākotnējo laika grafiku 2008.gadā EK bija paredzēts iesniegt trīs satiksmes nozares 

lielo projektu iesniegumus, „E 22 posms Rīgas apvedceļš – Koknese, 1.kārta”, „E 22 posms 

Ludza – Terehova (A12)” un „Otrā sliežu ceļa izbūve iecirknī Rīga – Krustpils”.  

2008.gada 12.decembrī projekta „Otrā sliežu ceļa izbūve iecirknī Rīga – Krustpils” 

iesniegums tika iesniegts izvērtēšanai vadošajā iestādē. Ņemot vērā to, ka vadošajai iestādei 

bija komentāri un iebildumi, projekta iesniegums tika atgriezts SM papildināšanai un 

uzlabošanai, tāpēc tas tika nosūtīts EK tikai  2009.gada 10.februārī. Savukārt 2009.gada 

13.februārī no EK tika saņemta atbilde, ka projekta iesniegums atbilst Padomes Regulas (EK) 

1083/2006 40.panta prasībām un tiek virzīts vērtēšanai kvalitātes kritērijiem.  

Kā galvenais kavēšanās iemesls projektu „E 22 posms Rīgas apvedceļš – Koknese, 1.kārta”, 

„E 22 posms Ludza – Terehova (A12)” iesniegšanai EK minams projektu īstenošanai 

nepieciešamo līdzekļu trūkums,  jo aktivitātei pieejamais KF finansējums ir nepietiekams. 

Prognozētais finansējums abiem minētajiem projektiem ir mazāks nekā nepieciešams, jo 

2006.gadā, kad tika plānots 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES KF finansējuma 

sadalījums pa nozarēm, inflācijas līmenis valstī bija krietni zemāks nekā 2008.gada vidū. Lai 

segtu radušos starpību, papildus iepriekš plānotajam finansējumam projektu izmaksu 

segšanai, bija jāmeklē papildu finansējuma avoti vai nu no nacionālajiem līdzekļiem vai 

jāveic izmaiņas plānošanas dokumentos, pārdalot nepieciešamos līdzekļus no kādas citas 

aktivitātes. 

2008.gada 11.decembra 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu uzraudzības komitejas 

sēdē tika apstiprināti grozījumi DP, ar kuriem 3.3.1.1.aktivitātei  „TEN-T autoceļu tīkla 

uzlabojumi” ir palielināts pieejamais KF finansējums no 218 milj.eiro uz 298 milj.eiro, 

pārdalot to no 3.3.1.5.aktivitātes „Pilsētu infrastruktūras uzlabojumi sasaistei ar TEN-T”. 

Tādejādi projektiem nepieciešamais papildu finansējums tika piešķirts no KF. Pēc grozījumu 

apstiprināšanas tika uzsākts darbs pie nacionālo normatīvo aktu, kas regulē šo projektu 

ieviešanu, grozījumu sagatavošanas iesniegšanai MK. 

Lai nodrošinātu lielo projektu savlaicīgu iesniegšanu EK, 2009.gada 26.maijā Ministru 

kabinets apstiprināja lielo projektu laika grafiku ar starptermiņiem, kādos plānojama lielo 

projektu iesniegumu atlase atbildīgajā iestādē, izvērtēšana vadošajā iestādē un iesniegšana 

EK. Šāds detalizēts laika grafiks ļauj lielo projektu īstenošanā iesaistītajām institūcijām sekot 

līdzi lielo projektu iesniegumu sagatavošanas progresam, kā arī to atlases un EK 

paredzētajiem iesniegšanas termiņiem. 

Lielo projektu plānotais iesniegšanas laiks EK apkopots 11.tabulā. 

11.tabula 
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Lielo projektu iesniegšanas EK laika grafiks 

 

Projekta nosaukums 

Aktivitātes/ 

apakšaktivitātes 

Nr. 

Projekta plānotais 

iesniegšanas 

datums EK 

E 22 posms Rīgas apvedceļš – Koknese, 

1.kārta 

3.3.1.1. 04.2009. 

E 22 posms Ludza – Terehova (A12) 3.3.1.1. 04.2009. 

Lidostas „Rīga” integrācija dzelzceļa tīklā 

(Rail Baltica atzars) 

3.3.1.2. 10.2010. 

Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas 

aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra  

3.3.1.3. 09.2009. 

Infrastruktūras attīstība lidostā „Rīga” 3.3.1.4. 11.2009. 

Dzelzceļa ritošā sastāva atjaunošana 3.3.2.1. 09.2009. 

Inčukalna sērskābā gudronu dīķu sanācijas 

projekts 

3.4.1.4. 07.2009. 

Liepājas Karostas kanāla attīrīšanas projekts 3.4.1.4. 07.2011. 

Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība 3.5.1.1. 12.2009. 

Pļaviņu HES rezerves pārgāžņu izveide * 3.5.2.4. 12.2009. 

*Projekta iesnieguma sagatavošanas laikā ir radušies sarežģījumi projekta ieviešanas nosacījumu saskaņošanā ar 

EK. Atbilstoši EK Reģionālās politikas ģenerāldirektorāta norādēm projektu ir jāfinansē no ERAF, tomēr 

saskaņā ar DP paredzēto projekta īstenošana plānota no KF. 

4.4. LIELO PROJEKTU FINANŠU UN FIZISKAIS PROGRESS 

Lai gan 2008.gadā Latvija izvērtēšanai EK neiesniedza nevienu lielo projektu, tomēr 

2007.gadā jau tika uzsākta divu lielo projektu „E 22 posms Ludza – Terehova (A12)”, „E 22 

posms Rīgas apvedceļš – Koknese, 1.kārta” īstenošana, kura turpinājās arī 2008.gadā. Līdz 

2008.gada beigām šo projektu ietvaros ir veikti izdevumi no nacionālā budžeta par kopējo 

summu (attiecināmās un neattiecināmās izmaksas kopā) 98 milj.eiro apmērā. 

Projektā „E 22 posms Ludza – Terehova (A12)” līdz 2008.gada 31.decembrim apakšposmā 

Nirza-Ploski km 147,10-156,84 uzsāktie būvdarbi ir pabeigti, turpinās darbs pie projekta 

īstenošanai nepieciešamo zemes gabalu iegādes, kā arī ir izstrādāti tehniskie projekti 

apakšposmiem Ludza-Nirza km 129,3-147,10, Ploski-Zilupes upe km 156,84-162,00.  

Projektā „E 22 posms Rīgas apvedceļš – Koknese, 1.kārta” posmā E22 posms Tīnūži-a/c 

P32 turpinās 2008.gada laikā uzsāktie būvdarbi pirmajos divos posmos (a/c P5 km 11,90 – 

20,54 un a/c P80 km 0,00 – 5,12), kā arī notiek projekta īstenošanai nepieciešamo zemes 

gabalu iegāde. 
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5. TEHNISKĀ PALĪDZĪBA 

Saskaņā ar MK 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” ES fondu 

tehniskās palīdzības aktivitātes atbalstāmās darbības ir: 

 ES fondu administrēšana; 

 ES fondu izvērtēšana; 

 ES fondu uzraudzība; 

 ES fondu informatīvie un publicitātes pasākumi;  

 ES fondu vadības informācijas sistēmas izveidošana, ieviešana, attīstība un sasaiste ar 

citām informācijas sistēmām ES fondu ieviešanas, uzraudzības, kontroles un 

izvērtēšanas procesa nodrošināšanai; 

 ES fondu projektu iesniegumu vērtēšanas nodrošināšana; 

 ES fondu finanšu kontroles un revīzijas nodrošināšana; 

 Apmācības, konferences un semināri, kas veicina ES fondu finansējuma apguves 

efektivitāti; 

 Horizontālās politikas koordinēšanas funkciju nodrošināšana. 

Iesaistītās institūcijas, kas nodrošina ES fondu tehniskās palīdzības aktivitāšu mērķu 

sasniegšanu, ir: 

 Izglītības uz zinātnes ministrija; 

 Valsts izglītības attīstības aģentūra; 

 Ekonomikas ministrija; 

 Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra; 

 Valsts reģionālās attīstības aģentūra; 

 Veselības ministrija; 

 Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūra; 

 Finanšu ministrija; 

 Centrālā finanšu un līgumu aģentūra; 

 Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra; 

 Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts; 

 Kultūras ministrija; 

 Satiksmes ministrija; 

 Labklājības ministrija; 

 Vides ministrija; 

 Iepirkumu uzraudzības birojs; 

 Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija; 
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 Rīgas plānošanas reģions; 

 Vidzemes plānošanas reģions;  

 Kurzemes plānošanas reģions; 

 Latgales plānošanas reģions; 

 Zemgales plānošanas reģions; 

 Valsts kanceleja. 

Ar augstāk minētajām institūcijām ir noslēgtas vienošanās par ES fondu tehniskās palīdzības 

aktivitāšu īstenošanu, izņemot ar Iepirkumu uzraudzības biroju. 

ES fondu tehniskās palīdzības finansējuma saņēmēji ir vadošā iestāde, atbildīgās un 

sadarbības iestādes, revīzijas iestāde, maksājumu iestāde, plānošanas reģioni. Tā kā ES fondu 

tehniskās palīdzības finansējuma saņēmēji ir zināmi, tad saskaņā ar MK noteikumu 4.punktu 

ES fondu tehniskās palīdzības aktivitātes īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases 

veidā. ES fondu tehniskās palīdzības aktivitāšu projektus apstiprina un vienošanos slēdz 

CFLA, kas pilda sadarbības iestādes funkcijas ES fondu tehniskās palīdzības aktivitāšu 

ieviešanā. 

Sākot ar 2008.gada 1.janvāri sākās aktīva ES fondu tehniskās palīdzības projektu īstenošana 

atbilstoši  ar finansējuma saņēmējiem noslēgtajiem līgumiem. 2008.gadā  ES fondu tehniskās 

palīdzības projektu ietvaros tika veiktas šādas aktivitātes: izvērtēti 1043 projektu iesniegumi, 

organizēti 597 semināri, konferences, informatīvie un publicitātes pasākumi, veikti 4 pētījumi 

un izvērtējumi. Papildu informācija par informācijas un publicitātes pasākumiem, pētījumiem 

un izvērtējumiem sniegta ziņojuma 6.sadaļā „Informācija un publicitāte”, savukārt 

informācija par tehniskās palīdzības līdzekļu izmantošanu atsevišķu horizontālās politikas 

koordinēšanas funkciju nodrošināšanai atspoguļota ziņojuma 2.1.5.sadaļā „Latvijas nacionālā 

Lisabonas programma un horizontālo prioritāšu ieviešana”. 

Tehniskās palīdzības prioritāšu ietvaros 2008.gadā netika apstiprināti maksājuma 

pieprasījumi, bet plānots, ka pirmo maksājumu pieprasījumu apstiprināšana un atmaksu 

veikšana sāksies jau 2009.gada 1.ceturksnī.  

3.7.prioritātes „Tehniskā palīdzība ERAF ieviešanai” mērķis ir atbalstīt ERAF prioritāšu un 

DP kopumā efektīvu un drošu vadību. 3.7.1.pasākuma „Atbalsts darbības programmas 

Infrastruktūra un pakalpojumi ieviešanai” ietvaros ir apstiprināti 22 projekti un noslēgtas 22 

vienošanās par kopējo attiecināmo summu 38,09 milj.eiro (t.sk. ERAF 32,38 milj.eiro) jeb 

56,2% no prioritātes kopējā attiecināmā finansējuma. 3.7.prioritātes ietvaros apstiprināto 

projektu un noslēgto līgumu statuss attēlots 10.attēlā. 

3.8.prioritātes „Tehniskā palīdzība KF ieviešanai” mērķis ir atbalstīt KF prioritāšu efektīvu un 

drošu vadību. 3.8.1.pasākuma „Atbalsts Kohēzijas fonda vadībai” ietvaros ir apstiprināti 15 

projekti un noslēgtas 15 vienošanās par kopējo attiecināmo summu 6,6 milj.eiro (t.sk. KF 5,6 

milj. eiro) jeb 45,9% no prioritātes kopējā attiecināmā finansējuma. Sasniegto uzraudzības 

rādītāju informācija ir atspoguļota 2.1.sadaļas „Sasniegtais un progresa analīze” apakšsadaļā 
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„Informācija par darbības programmas fizisko progresu”. 3.8.prioritātes ietvaros apstiprināto 

projektu un noslēgto līgumu statuss attēlots 11.attēlā. 

10.attēls 

38.08 €
56.2%

29.69 €
43.8%

3.7.prioritātē apstiprinātie projekti 
(milj.EUR no prioritātes kopējā 

attiecināmā finansējuma)

Apstiprinātie projekti

Atlikušais apgūstamais 
finansējums

38.08 €
56.2%

29.69 €
43.8%

3.7.prioritātē noslēgtie līgumi 
(milj.EUR no prioritātes kopējā 

attiecināmā finansējuma)

Noslēgtie līgumi

Atlikušais apgūstamais 
finansējums

 

11.attēls 

6.59 €
45.9%7.76 €

54.1%

3.8.prioritātē apstiprinātie projekti 
(milj.EUR no prioritātes kopējā 

attiecināmā  finansējuma)

Apstiprinātie projekti

Atlikušais apgūstamais 
finansējums

 

6.59 €
45.9%7.76 €

54.1%

3.8.prioritātē noslēgtie līgumi 
(milj.EUR no prioritātes 

attiecināmā finansējuma)

Noslēgtie līgumi

Atlikušais apgūstamais 
finansējums

 

Lai novērtētu DPP noteiktā 3.7.prioritātes „Tehniskā palīdzība ERAF ieviešanai” un 

3.8.prioritātes „Tehniskā palīdzība KF ieviešanai” rezultāta rādītāja „ES fondu līdzekļu 

sekmīgas apguves vērtējums Latvijas iedzīvotāju vidū” izpildi, 2009.gada nogalē vai 

2010.gada sākumā plānots veikt attiecīgu pētījumu par ES fondu līdzekļu apguves vērtējumu 

Latvijas iedzīvotāju vidū, kas tiks segts no FM ES fondu tehniskās palīdzības projektu 

līdzekļiem. 

2008.gada ES fondu tehniskās palīdzības finansējuma izpilde (3 644 901 LVL) izdevumu 

pozīciju griezumā visām  TP aktivitātēm (1.6.1.1., 2.4.1.1., 3.7.1.1., 3.8.1.1.) ir šāda: 

1. ierēdņu un darbinieku atlīdzība - 2 347 541 LVL (64% no 2008.g. kopējā TP izlietojuma); 

2. pamatkapitāla veidošana – 396 937 LVL (11% no 2008.g. kopējā TP izlietojuma); 

3. informācija un publicitāte – 375 400 LVL (10% no 2008.g. kopējā TP izlietojuma); 

4. pakalpojumi – 146 546 LVL (4% no 2008.g. kopējā TP izlietojuma); 

5. izvērtējumi un pētījumi – 127 755 LVL (4% no 2008.g. kopējā TP izlietojuma); 
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6. komandējumi un dienesta braucieni – 136 309 LVL (4% no 2008.g. kopējā izlietojuma); 

7. Citi izdevumi (krājumi, materiāli, energoresursi, preces un inventārs, telpu noma, VIS 

attīstība un sasaiste ar citām informācijas sistēmām, dalība citu institūciju organizētajos 

semināros, apmācībās, konferencēs) -  114 413 LVL (3% no 2008.g. kopējā  TP izlietojuma). 
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INFORMĀCIJA UN PUBLICITĀTE
7
 

1. Pasākums – Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Kohēzijas fonda (KF) 

līdzfinansētās darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” atklāšanas 

pasākums 

Uzsākot DP īstenošanu, 2008.gada 30.oktobrī Tukuma rajonā Smārdes pagastā, Šlokenbekā 

noritēja FM, EIB un EK rīkota konference „Eiropas finanses energotaupībai un pilsētu 

ilgtspējīgai attīstībai”. Konference aktualizēja diskusiju par nepieciešamību mobilizēt finanšu 

resursus energotaupības un pilsētu ilgtspējīgas attīstības problēmu risināšanai Latvijā. Līdz ar 

to konferences mērķis papildus DP īstenošanas uzsākšanai bija popularizēt ES finansējuma 

piesaistīšanas iespējas saistībā ar EIB sekmīgu darbību Latvijā. 

Konferences ietvaros notika simboliska aizdevuma līguma starp EIB un Latvijas valdību 

parakstīšana žurnālistu klātbūtnē. EIB aizdotie 500 miljonu eiro tiks izmantoti ES fondu 

projektu līdzfinansējuma nodrošināšanai. 

 
EM valsts sekretāra vietnieks A. Kužnieks (no kreisās), EIB pārstāvis H.Olbers, EIB viceprezidente 

E.Srejber, EK pārstāvis V.Berrutto, RAPLM parlamentārais sekretārs M.Krastiņš, FM valsts 

sekretāra vietnieks / ES fondu vadošās iestādes vadītājs Latvijā A.Ūbelis darbības programmas 

„Infrastruktūra un pakalpojumi” īstenošanas uzsākšanas pasākumā 

Ar prezentācijām uzstājās eksperti gan no EK Reģionālās politikas un Transporta un 

enerģētikas ģenerāldirektorātiem – Antons Šrāgs (Anton Schrag) un Vincents Berrutto 

(Vincent Berrutto), gan EIB pārstāvji - viceprezidente Eva Srejbera (Eva Srejber) un Haincs 

Olbers (Heinz Olbers), kā arī FM valsts sekretāra vietnieks Andžs Ūbelis, RAPLM 

parlamentārais sekretārs Māris Krastiņš un EM valsts sekretāra vietnieks Andris Kužnieks.  

 

                                                 
7
 Saskaņā ar Eiropas Savienības fondu komunikācijas stratēģijas 2007.-2015.gadam 7.pantu „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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Pie prezidija galda A.Kužnieks (no kreisās), H.Olbers, E.Srejber, A.Ūbelis, M.Krastiņš un V.Berrutto 

konferencē „Eiropas finanses energotaupībai un pilsētu ilgtspējīgai attīstībai” 

Konferenci apmeklēja pašvaldību, pašvaldību uzņēmumu un plānošanas reģionu pārstāvji, DP 

vadībā iesaistīto iestāžu pārstāvji, A/S „Latvenergo”, AS “Latvijas Gāze”,  komercbanku un 

citu finanšu institūciju pārstāvji, kā arī mediji u.c. interesenti. 

2. Pasākums – Sadarbība ar plašsaziņas līdzekļiem un mediju monitorings 

2008.gadā ES fondu vadošā iestāde ir sagatavojusi un izplatījusi 87 paziņojumus plašsaziņas 

līdzekļu pārstāvjiem par aktualitātēm ES fondu jautājumos, tai skaitā par 2007.-2013.gada ES 

fondu plānošanas perioda uzsākšanu, ES fondu UK izskatītajiem jautājumiem u.c. Visas FM 

sagatavotās preses relīzes pieejamas ES fondu mājas lapā 

http://www.esfondi.lv/events.php?id=1. FM nodrošinājusi atbildes uz specifiskiem mediju 

uzdotiem jautājumiem un nodrošinājusi vadošās iestādes speciālistu komentārus. 

ES fondu atbildīgās iestādes 2008.gadā izplatījušas informāciju masu medijiem – Veselības 

ministrija (turpmāk – VM) medijiem izplatījusi 28 paziņojumus par aktualitātēm ES fondu 

jautājumos un vienu apmaksātu preses publikāciju, VidM – 21 preses relīzi un 3 apmaksātas 

preses publikācijas un 1 sludinājums laikrakstā „Latvijas vēstnesis” par konkursa termiņa 

pagarinājumu, SM – 13 preses relīzes, EM – 14 preses relīzes, IZM - 15 preses relīzes. 

Sadarbības iestādes sagatavojušas un izplatījušas kopā 29 preses relīzes un 35 maksas 

publikācijas, tai skaitā Valsts reģionālās attīstības aģentūra (turpmāk – VRAA) – 13 preses 

relīzes un 30 maksas publikācijas, Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts 

aģentūra (turpmāk – VSMTVA) – 3 preses relīzes, Latvijas Investīciju attīstības aģentūra 

(turpmāk – LIAA) – 2 preses relīzes un 5 publikācijas laikrakstā „Latvijas Avīze”, 

Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra (turpmāk – BEMA) – 11 preses relīzes. 

2008.gadā visi pieci reģionālie struktūrfondu informācijas centri ir sagatavojuši un 

reģionālajiem plašsaziņas līdzekļiem izplatījuši kopā 97 publikācijas - Kurzemes plānošanas 

reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs (turpmāk – RSIC) izplatījis 20 sludinājumus un 

reklāmas par ERAF un ESF Kurzemes reģionālajos laikrakstos; Vidzemes RSIC - 33 

http://www.esfondi.lv/events.php?id=1
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apmaksātas publikācijas; Zemgales RSIC – 17; Latgales RSIC - 13 publikācijas; Rīgas RSIC - 

14 publikācijas. 

2008.gadā ES fondu vadošā iestāde rīkojusi 4 preses konferences -  par paveikto ES fondu 

apguvē 2008.gadā, par ES fondu ietekmi uz Latvijas makroekonomiku, par 2007.-2013.gada 

ES fondu plānošanas perioda aktualitātēm, kā arī par īpašu uzdevumu ministra ES līdzekļu 

pārvaldes lietās amatā paveikto. 2008.gadā nodrošinātas 10 mediju analīzes – ES fondu 

publikāciju analīzes.  

2008.gadā ES fondu atbildīgās un sadarbības iestādes organizējušas 5 preses konferences. 

2008.gada 3.decembrī VidM organizēja preses konferenci par ES fondu apguvi 

ūdenssaimniecības nozarē Latvijā, kurā informēja par aktivitātēm un projektiem 2007.-

2013.gada perioda ietvaros. 2008.gada 15.jūlijā RAPLM notika preses konference par ES 

fondu piesaistes iespējām pilsētu izaugsmes veicināšanai aktivitātes „Nacionālas un 

reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai” 

ietvaros. 2008.gada laikā notika divas VRAA organizētas preses konferences. Savukārt Valsts 

izglītības attīstības aģentūra (turpmāk – VIAA) organizēja vienu preses konferenci par ES 

fondu finansējumu un iespējām izglītībā un zinātnē. 2008.gadā piecos Latvijas reģionos 

organizētas 7 RSIC preses konferences par fondu aktualitātēm. 

Sākot no 2008. gada marta, VRAA saņēma arī mediju elektronisko klipingu, kas nodrošināja 

informāciju par publikācijām saistībā ar VRAA administrētajām ES fondu aktivitātēm. 

2008.gadā VRAA tika saņemtas 4 mediju analīzes – 2 kvantitatīvās un 2 kvalitatīvās par 

periodiem no 2008.gada marta līdz 2008. gada jūnijam un no 2008.gada jūlija līdz 

decembrim. Savukārt VIAA veicis 93 mediju monitoringus. 

2008.gadā ES fondu vadošā iestāde turpinājusi 2005.gadā aizsākto sadarbību ar Latvijas 

Televīziju un Latvijas Radio. Veidoti un pārraidīti 23 ES fondu tematikai veltīti TV raidījumi 

“Eirobusiņš” un 51 radio raidījums “Eiropas fondu atslēgas”. Vienu radio raidījumu vidēji 

noklausījušies ~ 43 000, savukārt televīzijas raidījumu noskatījušies ~140 000 Latvijas 

iedzīvotāju, līdz ar to raidījumu pamatmērķis - sniegt sabiedrībai informāciju par ES 

struktūrfondu un KF ieviešanas gaitu un aktualitātēm – ir sasniegts. 

Pārskata periodā par VRAA administrētajām fondu aktivitātēm bija viens sižets Latvijas 

televīzijā un 6 sižeti Latvijas radio.  

Kurzemes RSIC 36 reizes sludinājumus un  reklāmu pārraidījis Kurzemes  radio, bijusi 1 

tiešraide Kurzemes radio par Kurzemes RSIC pakalpojumiem struktūrfondu jomā, kā arī 

izveidoti un pārraidīti 6 sižeti Latvijas radio 2 programmā „Eirorīts”. Vidzemes RSIC 

2008.gadā pārraidījis 5 radio sižetus un 2 TV sižetus. 

3. Pasākums – Specializētas informācijas izplatīšana 

2008.gadā ES fondu vadošā iestāde izdevusi informatīvo materiālu – „ES struktūrfondu gada 

grāmata 2007” (3000 eksemplāri), kas nosūtīta 556 Latvijas pašvaldībām, izplatīta ES fondu 

UK, finanšu sistēmas un valsts 90. gadadienai rīkoto konferenču apmeklētājiem Latvijas 
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pilsētās, kā arī citiem interesentiem. Elektroniskā formātā „ES struktūrfondu gada grāmata 

2007” pieejama ES fondu mājas lapā http://www.esfondi.lv/page.php?id=662. 

 

   

Tāpat FM 2008.gadā sagatavojusi „Eiropas Savienības fondu 2007. – 2013.gada plānošanas 

perioda publicitātes vadlīnijas Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem”. Vadlīnijas 

pieejamas elektroniski ES fondu mājas lapā http://www.esfondi.lv/page.php?id=613. 

 

ES fondu atbildīgās un sadarbības iestādes 2008.gadā ir sagatavojušas un izplatījušas kopā 31 

informatīvo materiālu, tai skaitā sagatavoti un izplatīti šādi informatīvie bukleti:  

 „ES fondi veselības aprūpē 2007. – 2013.gadā” (VM),  

 „VRAA administrētās ES struktūrfondu aktivitātes 2007.-2013.gadā” (VRAA), 

  „Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas 

nozīmes attīstības centros” (VRAA),  

 „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana” (VRAA),  

 „Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai” (VRAA),  

 „Rīgas pilsētas ilgtspējīga attīstība” (VRAA),  

 „Eiropas Savienības investīcijas vides sektorā” (VidM),  

 „Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu saglabāšana, atjaunošana un 

infrastruktūras pielāgošana tūrisma produktu attīstībai” (LIAA),  

 „Nacionālās nozīmes velotūrisma produktu attīstība” (LIAA),  

 „State Aid programs 2007-2013” - angļu un krievu valodā (LIAA),  

  „ES struktūrfondi izglītībai un zinātnei” (VIAA),  

 Divi A1 izmēra informatīvi plakāti „ES fondu sadalījums pa atbalsta jomām. 2007-

2013”, un „ERAF ieguldījums izglītībā un zinātnē. 2007-2013” (VIAA).  

 

Izveidota lielformāta karte „Valsts reģionālās attīstības aģentūras administrētās ES 

struktūrfondu aktivitātes pašvaldībām 2007.-2013.gadā”, kas ietver informāciju par VRAA 

administrētajām ERAF un ESF aktivitātēm, kā arī sagatavoti video trīs valodās (latviešu, 

angļu, vācu) ar tādu pašu nosaukumu. Veikts 1 pētījums „VRAA sniegto pakalpojumu 

http://www.esfondi.lv/page.php?id=613
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novērtējums mērķa grupās, kā arī ieteikumu izstrāde pakalpojumu un informācijas plūsmas 

uzlabošanai darbam ar ES fondiem”.  

 

Izstrādātas un 2008.gada 16.septembrī apstiprinātas „Vides ministrijas vadlīnijas informatīvo 

un publicitātes pasākumu nodrošināšanai un publicitātes pasākumu plāna izstrādei KF un 

ERAF finansēto vides investīciju projektu finansējuma saņēmējiem 2007.-2013. gada finanšu 

plānošanas periodā”, kas ietver arī veidnes informatīvajiem stendiem, plāksnēm un 

informatīvo un publicitātes pasākumu plānam. Materiāli izplatīti bibliotēkās, informācijas 

krātuvēs, sadarbības partneriem, medijiem, citiem interesentiem, kā arī informatīvajos 

pasākumos, prezentācijās u.tml., kā arī elektroniskā veidā publicēti internetā.  

2008.gada decembrī sagatavoti un VidM izvietoti 3 specializēti lielformāta informatīvie 

plakāti/stendi:  

 „Eiropas Savienības fondi vides politikas mērķu sasniegšanai 2007.-2013.gadā” 

(~1,80m x 2,20m) 

 „ES fondu projektu sagatavošana un īstenošana” (~1,80m x 2,20m);  

 „Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda mērķteritorijas 2007.-

2013.gadā” (~2,20m x 3m). 

 

 

 

 

 

 

 

Kultūras ministrija (turpmāk – KM) sagatavojusi 5 informatīvās ziņu lapas par finansējuma 

piesaistes iespējām ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda ietvaros: 1) ES fondu 

piesaistes iespējas kultūras nozarei, 2) kultūrizglītības iestādēm, 3) muzejiem, 4) kultūras 

mantojuma objektu īpašniekiem un 5) kultūras nozares nevalstiskajām organizācijām. 

Informatīvie materiāli nosūtīti KM padotības iestādēm, potenciālajiem projektu iesniedzējiem 

un citiem interesentiem uz e-pasta adresēm, kā arī ievietoti KM mājas lapā www.km.gov.lv 

un KM padotības iestāžu mājas lapās.  

Katrs RSIC vidēji mēnesī reizi sagatavojis, publicējis un centru sadarbības partneriem izsūtījis 

ziņu lapu, kurā ietvertas ar SF saistītās aktualitātes attiecīgajā reģionā (kopā – 60 ziņu lapas). 

RSIC publicitātes vairošanai izdoti 26 veidu informatīvie materiāli, kā arī nodrošinātas RSIC 

reklāmas uzziņu katalogā. 

4. Pasākums – Sabiedriskās domas aptauja par iedzīvotāju informētību par ES fondu 

jautājumiem 

http://www.vidm.gov.lv/lat/finansu_instrumenti/kohez/files/text/finansu_instrumenti/koh_f/ESf_publ_vadlin_07-13_101008.doc
http://www.vidm.gov.lv/lat/finansu_instrumenti/kohez/files/text/finansu_instrumenti/koh_f/ESf_publ_vadlin_07-13_101008.doc
http://www.vidm.gov.lv/lat/finansu_instrumenti/kohez/files/text/finansu_instrumenti/koh_f/ESf_publ_vadlin_07-13_101008.doc
http://www.vidm.gov.lv/lat/finansu_instrumenti/kohez/files/text/finansu_instrumenti/koh_f/ESf_publ_vadlin_07-13_101008.doc
http://www.km.gov.lv/
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2008.gada decembrī pēc FM pasūtījuma tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs 

„SKDS” jau piekto gadu pēc kārtas veicis sabiedriskās domas aptauju „Sabiedrības 

informētība par Eiropas Savienības fondu līdzekļu apguvi Latvijā”, kurā tiešajās intervijās 

aptaujāti 1011 visu Latvijas reģionu iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 74 gadiem. 

2008.gadā par ES fondu pieejamību dzirdējuši 71,4% Latvijas iedzīvotāju (skatīt 12.attēlu), 

un visbiežāk tie ir respondenti ar augstāko/ nepabeigtu augstāko izglītību (84%), vadošos 

amatos strādājošie (84%), zemnieki (82%), individuālā darba veicēji (91%), latviešu valodā 

runājošie (79%). 

12.attēls 

Latvijas iedzīvotāju informētība par ES fondu pieejamību Latvijā 
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Bāze: visi respondenti

"Sakiet, lūdzu, vai Jūs esat dzirdējis, ka Latvijai ir pieejami Eiropas Savienības fondu līdzekļi?" 

 

Gandrīz puse jeb 46,6% aptaujāto atzinuši, ka pieejamās informācijas apjoms par ES fondiem 

apmierina viņu vajadzības, un 8% uzskata, ka informācijas apjoms pat pārsniedz viņiem 

nepieciešamo, kas ir līdz šim augstākais rādītājs, kopš Latvijai pieejami ES fondi. Attiecīgi 

samazinājies to iedzīvotāju īpatsvars, kuri uzskata, ka informācija par ES fondiem pieejama 

nepietiekamā apjomā (skatīt 13.attēlu). 

13.attēls 

Informētība par ES fondu izmantošanu Latvijā 
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Grafiks 2 "Lūdzu, novērtējiet Jums pieejamo informāciju par ES fondiem? Vai informācija 

kopumā…"

2006 - 2008

Bāze: respondenti, kuri ir dzirdējuši, ka Latvijai ir pieejami Eiropas Savienības fondu līdzekļi
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Attiecībā uz konkrētu ES fondu atpazīstamību, 14.attēlā redzams, ka visatpazīstamākais 

2008.gadā ir bijis ELFLA, par kuru ir dzirdējuši vairāk nekā puse jeb 61,6% respondentu. 

Otrais biežāk nosauktais ir ERAF, kuru zinājuši turpat puse jeb 49,7% aptaujāto Latvijas 

iedzīvotāju. Par KF un ESF iepriekš ir dzirdējusi aptuveni trešdaļa jeb attiecīgi 33,0% un 

29,4% respondentu. 

14.attēls 
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Grafiks 3 "Par kuriem Eiropas Savienības fondiem Jūs iepriekš esat dzirdējis?" 

Iespējamas vairākas atbildes

Bāze: respondenti, kuri ir dzirdējuši, ka Latvijai ir pieejami Eiropas Savienības fondu līdzekļi  

Tāpat kā iepriekšējos gados kā galvenais informācijas avots par ES fondiem minēta televīzija 

(70,8%), otrajā vietā nemainīgi palikuši nacionālie preses izdevumi (39,3%), trešajā – radio 

(37,3%). Salīdzinājumā ar iepriekš veikto aptauju rezultātiem populārāks informācijas avots 

par ES fondiem kļuvis internets, ko respondenti atzīmējuši kā ceturto izplatītāko (29,7%). 

Tam seko reģionālie preses izdevumi (28,3%), kuru izmantošanas biežums informācijas 

iegūšanai par ES fondiem samazinājies (skatīt 15.attēlu). Nedaudz vairāk kā trešdaļa 

respondentu norādījuši, ka ir meklējuši informāciju par ES fondiem (34,3%), no tiem lielākā 

daļa (33,9%) visbiežāk informāciju meklējuši Lauku konsultāciju un izglītības centros. 

15.attēls 
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Visbiežāk izmantotie avoti informācijas par ES fondiem iegūšanai 

 

Salīdzinājumā ar 2007.gadu par 8,2 procentu punktiem ir samazinājies to Latvijas iedzīvotāju 

skaits, kuri ES fondu līdzekļu apguvi vērtē kā sekmīgu vai ļoti sekmīgu, 2008.gadā tādu bijis 

42,5% aptaujāto iedzīvotāju (skatīt 16 attēlu). Tomēr ES fondu līdzekļu apguves pozitīvi 

vērtējošo iedzīvotāju īpatsvars joprojām ir par 8,8 procentu punktiem lielāks nekā to 

respondentu īpatsvars, kuri uzskata, ka ES fondu apguve Latvijā ir nesekmīga. 

2008.gadā ES fondu ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību pozitīvi vērtējuši turpat 2/3 aptaujāto 

Latvijas iedzīvotāju (63,3%), lai gan 2007.gadā šis rādītājs bijis par 5,6 procentu punktiem 

lielāks (skatīt 17.attēlu). Visbiežāk minētā joma, kurā ir ieguldīti ES fondu līdzekļi un līdz 

šim ir sasniegti pozitīvi rezultāti - ceļu un transporta sistēmas attīstības joma (41,8%), kam 

seko vides sakārtošana (ūdenssaimniecība un atkritumu apsaimniekošana) (29,4%) un 

lauksaimniecības attīstība (27,1%). Savukārt kā trīs prioritārākās jomas, kurās turpmāk būtu 

jāiegulda vairāk ES fondu līdzekļu, minētas veselības un sociālās aprūpes joma (51,9%), 

67.1

39.3

39.6

19.8

29.1

11.7

6.8

5.1

8.6

52.9

33.9

30.9

20.8

26.7

10.2

4.9

4.1

13.9

66.4

36.8

32.0

21.9

31.7

10.9

6.6

6.0

8.2

74.8

39.3

37.3

29.7

28.3

12.0

10.8

9.7

2.8

4.7

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Televīzija

Nacionālie preses izdevumi

Radio

Internets

Reģionālie preses izdevumi

Bukleti

Darba vieta

Informatīvi pasākumi (semināri,

izstādes, konferences u.tml.)***

Citi****

Grūti pateikt

%

2005*; n=666

2006*; n=769

2007**; n=685

2008; n=761

Grafiks 4 "No kuriem informācijas kanāliem Jūs esat ieguvis informāciju par Eiropas Savienības 

fondiem un to atbalstāmajiem projektiem?" 

Iespējamas vairākas atbildes
*2005. un 2006.gadā jautājums tika formulēts kā "Kurus no šiem informācijas avotiem Jūs izmantojat, lai iegūtu informāciju 

par ES struktūrfondiem Latvijā?"

**2007.gadā jautājums tika formulēts kā "No kādiem avotiem Jūs esat uzzinājis par ES struktūrfondiem Latvijā?"

Bāze: respondenti, kuri ir dzirdējuši, ka Latvijai ir pieejami Eiropas Savienības fondu līdzekļi

***2005. - 2007.gada aptaujās dotais atbildes variants tika formulēts kā 'Semināri'



80 

Gadaziņojums3DP_VI_lv_28.05.2009; Ziņojums Eiropas Komisijai par Eiropas Savienības struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda darbības programmu īstenošanu, 2008.gads  

nodarbinātības veicināšana (45,1%) un izglītības attīstība (35,5%). Kāda konkrēta ES fondu 

līdzfinansēta projekta piemēru varēja nosaukt 63,1% respondentu, kas ir par 3,3 procentu 

punktiem vairāk nekā 2007.gadā. 

16.attēls 

ES fondu līdzekļu apguves vērtējums 
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Grafiks 8 "Sakiet, lūdzu, kā Jūs kopumā vērtējat Eiropas Savienības fondu apguvi Latvijā? Vai, 

Jūsuprāt, līdzšinējā Eiropas Savienības struktūrfondu apguve ir vērtējama kā..."

Bāze: respondenti, kuri ir dzirdējuši, ka Latvijai ir pieejami Eiropas Savienības fondu līdzekļi

 

17.attēls 

Iedzīvotāju vērtējums par ES fondu ietekmi uz Latvijas tautsaimniecības un sabiedrības 

attīstību 
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Bāze: respondenti, kuri ir dzirdējuši, ka Latvijai ir pieejami Eiropas Savienības fondu līdzekļi

Grafiks 9 "Jūsuprāt, kā Eiropas Savienības fondu līdzekļi ietekmē* Latvijas tautsaimniecību un 

sabiedrības attīstību?"
* 2004.gada aptaujā jautājums bija formulēts nākotnes formā: "ietekmēs" 

 

No tiem respondentiem, kuri ir dzirdējuši par ES fondu līdzekļu pieejamību Latvijai, 7,8% 

mēģinājuši pieteikt kādu projektu šo līdzekļu piesaistīšanai, savukārt 8,4% aptaujāto 

iedzīvotāju plāno ar kādu savu projektu pieteikties ES fondu finansējumam 2007. – 2013.gada 

plānošanas periodā (skatīt 18.attēlu). 

18.attēls 
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Iedzīvotāju plāni pieteikties ES fondu finansējumam 
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Bāze: respondenti, kuri ir dzirdējuši, ka Latvijai ir pieejami Eiropas Savienības fondu līdzekļi

Grafiks 15 "Vai Jūs plānojat ar kādu savu projektu pieteikties uz Eiropas Savienības 

finansējumu 2007.- 2013. gadā?"  

 

Galvenie no aptaujas izrietošie secinājumi
8
: 

 Jautājumos, kuri ir tieši saistīti ar ES fondu publicitātes veicināšanas pasākumu 

īstenošanu, vērojama izteikti pozitīva dinamika – 2008.gadā 46,6% aptaujāto Latvijas 

iedzīvotāju atzīst, ka viņiem pieejamās informācijas apjoms par ES fondiem apmierina 

viņu vajadzības. Šis rādītājs ir gandrīz divreiz lielāks nekā 2006.gadā veiktajā aptaujā 

(28,9%). Vairāk nekā 2/3 Latvijas iedzīvotāju (71%) ir dzirdējuši par ES fondiem, kas 

ir par 5 procentu punktiem vairāk nekā 2007.gadā (66%); 

 2008.gadā vērojams neliels to respondentu īpatsvara samazinājums, kas pret ES fondu 

ietekmi uz Latvijas tautsaimniecības un sabiedrības attīstību pauduši pozitīvu 

attieksmi (2007.gadā - 69%, 2008.gadā - 63%), kā arī par 8 procentu punktiem 

samazinājies to iedzīvotāju īpatsvars, kuri ES fondu līdzekļu apguvi vērtē kā sekmīgu 

(2007.gadā - 51%, 2008.gadā – 43%). Jāatzīmē, ka iedzīvotāju vērtējumu ietekmē arī 

valsts ekonomiskie apstākļi, ar ko ir skaidrojams pozitīvo ES fondu apguves un 

ietekmes uz Latvijas tautsaimniecību vērtējumu samazinājums. 

5. Pasākums – Informācijas stendu un informācijas plākšņu izvietošana ES fondu 

projektu īstenošanas vietās 

Ievērojot ES fondu publicitātes prasības, ES fondu atbildīgās un sadarbības iestādes arī 

2008.gadā ir izvietojušas informatīvos stendus un informatīvās plāksnes projektu īstenošanas 

vietās: 

 Aktivitātes „Valsts 1.šķiras autoceļu maršruta sakārtošana” ietvaros SM projektos 

izvietoja 4 informatīvos stendus (2 projektu būvobjektu sākumā un beigās); 

 VM uzstādīja informatīvo plāksni projekta „Onkoloģijas slimnieku  ārstēšanas 

pakalpojumu uzlabošana SIA „Daugavpils reģionālā slimnīcā”, veicot infrastruktūras 

sakārtošanu un medicīnisko ierīču iegādi. 

                                                 
8
 Pilnā apjomā pētījums pieejams ES fondu mājas lapas www.esfondi.lv sadaļā ES fondu izvērtēšana/ 

Izvērtējumi un pētījumi/ Citi pētījumi saistībā ar ES fondiem 

http://www.esfondi.lv/
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 Viena informatīvā plāksne izvietota pie EM. 

 Vidzemes RSIC izvietojis 2 informatīvās plāksnes telpās. 

 Divas informatīvās plāksnes telpās izvietojis arī Zemgales RSIC. 

ES fondu vadībā iesaistītās institūcijas informatīvās plāksnes telpās ir izvietojušas jau 2004.-

2006.gada plānošanas periodā, līdz ar to 2007.-2013.gada plānošanas periodā informatīvo 

plāksni telpā ir izvietojusi BEMA un KM. 

6. Pasākums – Interneta mājas lapu aktualizēšana 

 

FM papildinājusi un pastāvīgi aktualizējusi ES fondu mājas lapā www.esfondi.lv ievietoto 

informāciju, īstenojusi mājaslapas sadaļu optimizāciju atbilstoši 2007.-2013. gada ES fondu 

plānošanas periodam, kā arī publiskojusi 2007.-2013.gada ES fondu aktivitāšu meklēšanas 

rīku (turpmāk – meklētājs). Meklētājs izstrādāts un publicēts ar mērķi sniegt potenciālajiem 

projektu pieteicējiem u.c. interesentiem izvērstu papildu informāciju par katru no darbības 

programmās iekļautajām aktivitātēm. Meklētājā pieejams gan visu 2007.-2013.gada 

plānošanas perioda ES fondu aktivitāšu kopējais saraksts, gan katras atsevišķas DP aktivitāšu 

saraksti, kas ietver arī informāciju par aktivitāšu nosaukumiem, atbildīgajām un sadarbības 

iestādēm, aktivitāšu ieviešanas kārtību, atklātu vai ierobežotu atlasi un fondu, no kura 

aktivitātes tiek finansētas. Meklētājs piedāvā iespēju atlasīt aktivitātes pēc vairākiem 

kritērijiem – finansējuma saņēmēja publiskā un privātā sektora ietvaros, atbalsta sfēras, fonda, 

kā arī pēc atbildīgās un sadarbības iestādes. Tāpat meklētājā iespējams atrast visu minēto 

aktivitātes informāciju, ievadot aktivitātes nosaukumu. 

 

2008.gadā tika izveidota jauna RAPLM mājas lapa internetā, ietverot aktuālo informāciju par 

ES struktūrfondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda jautājumiem, tajā skaitā par aktivitātēm 

„Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes 

attīstības centros”, „Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai”, 

„Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts 

attīstībai” un „Rīgas pilsētas ilgtspējīga attīstība”. 

SM regulāri papildinājusi un atjaunojusi informāciju mājaslapas www.sam.gov.lv  sadaļā 

„Investīcijas”. 

Veselības aprūpes jomā veikta VM mājas lapas ES fondu sadaļas dizaina izstrāde. VM mājas 

lapā www.vm.gov.lv veikta regulāra informācijas aktualizācija visās 2007.-2013.gada 

plānošanas perioda sadaļās. 

 

Uzlabota, strukturēta un regulāri aktualizēta VidM mājas lapas www.vidm.gov.lv sadaļa 

„Fondi un investīcijas” 2007.-2013., kā arī sadaļas „Projekti” apakšsadaļa „Investīciju 

projekti”, no kurienes nodrošinātas saites uz sadaļu „Fondi un investīcijas”.   

 

EM mājas lapā www.em.gov.lv regulāri tiek publicēta informācija par aktualitātēm ES 

struktūrfondu jautājumos, regulāri atjaunojot informāciju sadaļā „ES struktūrfondi”. Līdzīgi 

http://www.esfondi.lv/
http://www.sam.gov.lv/
http://www.vm.gov.lv/
http://www.vidm.gov.lv/
http://www.em.gov.lv/
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arī KM mājas lapas www.km.gov.lv ES struktūrfondu sadaļā informācija tika atjaunota vidēji 

reizi nedēļā. 

IZM mājas lapai izveidota jauna atsevišķa ES struktūrfondu sadaļa- http://esfondi.izm.gov.lv, 

kurā regulāri tiek atspoguļoti jaunumi un informatīvi paziņojumi par DP IZM  pārziņā 

esošajām aktivitātēm. 

CFLA savā mājas lapā www.cfla.gov.lv ir izveidojusi jaunu apakšsadaļu sadaļai 

„Struktūrfondi un Kohēzijas fonds”, kurā publicēta informācija saistībā ar CFLA kā 

sadarbības iestādes administrētajām aktivitātēm. 

 

Aktualizētas arī 4 LIAA mājas lapas www.liaa.gov.lv sadaļas par šādām aktivitātēm: 

- "Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu saglabāšana, atjaunošana un infrastruktūras 

pielāgošana tūrisma produktu attīstībai"; 

- „Nacionālās nozīmes velotūrisma produktu attīstība”; 

- „Tūrisma informācijas sistēmas attīstība”; 

- „Nacionālās nozīmes kultūras, aktīvā, veselības un rekreatīvā tūrisma produkta attīstība”.  

 

VIAA uzturējusi un aktualizējusi informāciju savā mājas lapā www.viaa.gov.lv, kā arī 

uzsākusi jaunas mājas lapas izveidi. Pašreizējā mājas lapas versijā izveidota atsevišķa sadaļa 

„ERAF (2007-2013)”, kurā regulāri tiek aktualizēta informācija par VIAA administrētajām 

ERAF aktivitātēm izglītībā. 

 

BEMA izveidoja specializētu mājas lapu par aģentūras pārziņā esošajām ES fondu aktivitātēm 

http://esfondi.bema.gov.lv, informācija mājas lapā tiek regulāri aktualizēta. 

 

2008.gadā izveidota VRAA mājas lapas jauna versija, kas pieejama publiskai izmantošanai no 

2008.gada februāra. Sadaļa „ERAF 2007-2013” ietver informāciju par VRAA 

administrētajām ERAF aktivitātēm un to ieviešanas nosacījumiem, un tiek regulāri 

aktualizēta. Mājas lapas jaunumu sadaļā un notikumu kalendārā tiek regulāri ievietota 

aktuālākā informācija saistībā ar VRAA administrētajām ERAF aktivitātēm. Mājas lapā ir 

nodrošināta iespēja uzdot jautājumus, un biežāk uzdotie jautājumi un atbildes uz tiem tiek 

publicēti.  

Pārskata periodā uzturēta un regulāri atjaunota  informācijas sadaļa Latvijas plānošanas 

reģionu ES struktūrfondu informācijas centru mājas lapās www.kurzemesregions.lv,  

www.rigaregion.lv, www.esfondi.zemgale.lv, www.vidzeme.lv un www.latgale.lv.  

 

Vadošā iestāde 2008.gadā ir pārbaudījusi visu atbildīgo un sadarbības iestāžu mājas lapas 

atbilstoši ES fondu komunikācijas stratēģijas 2007.-2015.gadam 8.pielikumam, un tajās 

obligāti publicējamā informācija ir nodrošināta. 

7. Pasākums – Informācija un konsultācijas, informatīvie pasākumi potenciālajiem 

projektu iesniedzējiem, t.sk. informatīvais un konsultatīvais atbalsts reģionos 

http://www.km.gov.lv/
http://esfondi.izm.gov.lv/
http://www.cfla.gov.lv/
http://www.liaa.gov.lv/
http://www.viaa.gov.lv/
http://esfondi.bema.gov.lv/
http://www.kurzemesregions.lv/
http://www.rigaregion.lv/
http://www.esfondi.zemgale.lv/
http://www.vidzeme.lv/
http://www.latgale.lv/
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Papildus informācijas sagatavošanai un izplatīšanai plašsaziņas līdzekļos un publicēšanai 

mājas lapās ES fondu atbildīgās un sadarbības iestādes 2008.gadā organizēja 69 informatīvos 

pasākumus potenciālajiem projektu iesniedzējiem, informējot par aktuāliem ES fondu 

jautājumiem klātienē.  

 

2008.gada 20.-21.augustā un 19.decembrī RAPLM organizēja semināru aktivitātes 

„Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts 

attīstībai” projektu iesniedzējiem par projektu sagatavošanas jautājumiem pirmās un otrās 

uzaicinājuma kārtas ietvaros.  

 

SM sadarbībā ar Rīgas, Kurzemes, Vidzemes, Latgales un Zemgales RSIC apakšaktivitātes 

„Satiksmes drošība apdzīvotās vietās ārpus Rīgas” ietvaros organizēja 5 informatīvos 

seminārus potenciālajiem projektu iesniegumu iesniedzējiem par projektu iesniegumu 

sagatavošanu. Aktivitātes „Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās” ietvaros tika organizēti 

4 informatīvie semināri potenciālajiem projektu iesniegumu iesniedzējiem par projektu 

iesniegumu sagatavošanu, kā arī potenciālie projektu iesniedzēji konsultēti pa e-pastu. 

 

VM 2008.gadā ir organizējusi 4 sabiedriskās apspriedes un 2 projektu informatīvos 

pasākumus. Tika organizētas 3 pasākumu uzraudzības komitejas, kurās piedalījās arī sociālie 

partneri, tika sniegta aktuālā informācija par ERAF aktivitātēm veselības jomā un informācija 

par komitejām tika publicēta VM mājas lapā. 2008.gada augustā tika organizēts informatīvais 

pasākums finansējuma saņēmējiem par aktivitātes "Neatliekamās medicīniskās palīdzības 

attīstība" ieviešanu, tajā skaitā informāciju par projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanu un 

projektu ieviešanas pamatnosacījumiem. 2008.gada martā organizēts informatīvais pasākums 

finansējuma saņēmējiem par apakšaktivitātes "Onkoloģijas slimnieku radioterapijas 

ārstēšanas attīstība" ieviešanu, tajā skaitā informāciju par projekta iesnieguma veidlapas 

aizpildīšanu un projektu ieviešanas pamatnosacījumiem. 

 

VidM pārskata periodā organizēja kopumā 16 seminārus potenciālajiem ES fondu projektu 

iesniedzējiem un finansējuma saņēmējiem, tai skaitā: 

 3 semināri potenciālajiem finansējuma saņēmējiem aktivitātē „Ūdenssaimniecības 

infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000”– 13., 

18. un 19.martā.  

 1 seminārs par aktivitātes "Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība" ERAF 

projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanu – 7.jūlijā.  

 4 semināri (reģionālo semināru cikls) par apakšktivitātes „Normatīvo aktu prasībām 

neatbilstošu izgāztuvju rekultivācija”  projektu iesniegumu iesniegšanas nosacījumiem 

– 10., 13.,15., 16.oktobrī. 

 6 semināri potenciālajiem projektu iesniedzējiem (reģionālo semināru cikls) par 

projektu iesniegumu iesniegšanas nosacījumiem aktivitātē „Ūdenssaimniecības 

infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” – 29., 

31.oktobrī, 7., 10,.12., 14.novembrī. 
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 2 semināri finansējuma saņēmējiem par aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras 

attīstība  aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000” ieviešanas 

nosacījumiem – 3. un 6.oktobrī. 

 

KM 2008.gada 24.janvārī Latvijas Kultūras koledžā organizējusi informatīvo semināru „ES 

struktūrfondu finansējums kultūras izglītības iestādēm 2007.-2013. gada periodā”, kurā tika 

sniegta informācija par ieguvumu – izdevumu analīzes izstrādes un projekta iesnieguma 

sagatavošanas pamatprincipiem, ES struktūrfondu līdzfinansējuma piesaistīšanas iespējām 

kultūrizglītības iestāžu infrastruktūras modernizēšanai, studiju procesa uzlabošanai un 

kultūrizglītībā iesaistīto pedagogu kompetences pilnveidošanai, kā arī par citiem ES 

finansējuma avotiem kultūrizglītības nozares attīstībai. 2008.gada 5.novembrī organizēts 

informatīvais seminārs KM administrētās aktivitātes „Nacionālas un reģionālas nozīmes 

daudzfunkcionālu centru izveide” potenciālajiem projektu iesniedzējiem par aktivitātes 

īstenošanas nosacījumiem. Regulāri tiek nodrošināta  individuālo konsultāciju sniegšana 

potenciālajiem projektu iesniedzējiem un citiem interesentiem par 2007. – 2013.gada ES 

fondu plānošanas periodu un iespējām saņemt finansējumu kultūras nozares projektiem tā 

ietvaros. 

 

EM 2008.gada 19.septembrī organizēja Atvērto durvju dienu, kuras ietvaros EM viesi tika 

iepazīstināti ar ES fondu būtību, apmēru, EM programmām un gaidāmo efektu 

tautsaimniecībā.  

IZM 2008.gadā rīkojusi 4 sabiedriskās apspriedes un  9 informatīvus atbalsta seminārus 

ierobežotas atlases projektu iesniedzējiem: 7 semināri ERAF 3.1.3.1.aktivitātes „Kvalitatīvai 

dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana” projektu iesniedzējiem, 2 

semināri 3.1.3.3.2.apakšaktivitātē "Vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana 

izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem", kā arī piedalījusies ar informatīviem 

ziņojumiem 3  Kurzemes RSIC organizētajos semināros. 

CFLA ir rīkojusi vienu informatīvo semināru par ES fondu projektu īstenošanu 2007.-

2013.gada periodā. 

LIAA organizējusi 5 konferences "Kā strādāt pārmaiņu laikā", kas notikušas Jelgavā, Liepājā, 

Valmierā, Daugavpilī un Rīgā. Konferences apmeklējuši vairāk nekā 420 interesenti. 

 

2008.gada laikā VRAA organizēja 8 seminārus par ERAF aktivitātēm „Pirmsskolas izglītības 

iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros” un 

„Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai”. 2008.gada 20.novembrī 

VRAA organizēja konferenci pašvaldībām „ES fondi pašvaldību pakalpojumu uzlabošanai”, 

kurā piedalījās gandrīz 200 dalībnieku (konferencē tika ietverta informāciju par ERAF un 

ESF aktivitātēm). 

Pārskata periodā VSMTVA rīkoja semināru projekta īstenotājiem pirms līguma slēgšanas, kā 

arī līgumu slēgšanas pasākumu. 
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BEMA 2008.gadā ir noorganizējusi 6 seminārus. 

RSIC 2008.gadā kopumā organizējuši 216 informatīvos pasākumus, no kuriem 204 ir 

informatīvie semināri (Kurzemes RSIC - 34, Vidzemes RSIC – 48, Latgales RSIC – 40, 

Zemgales RSIC – 32 un Rīgas RSIC – 50 informatīvos seminārus par ES fondu aktualitātēm), 

7 – konferences (Kurzemes RSIC – 1, Vidzemes RSIC - 3, Rīgas RSIC - 1 un Latgales RSIC 

– 2 reģionālās konferences) un rīkotas 5 informatīvās dienas (Latgales RSIC). Informējot un 

konsultējot interesentus gan klātienē, gan pa telefonu, gan ar e-pasta starpniecību 2008.gadā 

nepieciešamā informācija tika sniegta ap 62 600 interesentiem visā Latvijā. Šis rādītājs 

2008.gadā ir vairāk nekā divreiz lielāks nekā 2007.gadā, līdz ar ko RSIC informēto 

iedzīvotāju skaits pieaudzis vēl straujāk nekā pirms gada. 

8. Pasākums – Tehniska satura konferences, semināri, pieredzes apmaiņas un labās 

prakses publiskošanas pasākumi par lielo projektu īstenošanu 

Pārskata periodā VidM rīkoja ikgadējo projektu publicitātes pasākumu - gada balvu "Ābols-

2008" – konkursu tām pašvaldībām, kuras ir uzsākušas vai pabeigušas vides infrastruktūras 

un/vai dabas aizsardzības projektu realizāciju, t.sk., pašvaldības, kas iepriekšminēto projektu 

realizācijai ir piesaistījušas ES fondu finansējumu. Tika pasniegtas arī īpašas speciālbalvas 

KF aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar iedzīvotāju 

ekvivalentu virs 2000” projektu iesniedzējiem, kuriem projektu pieteikumu vērtēšanā 

kvalitatīvo kritēriju vērtējuma kopsummā bija visaugstākais rezultatīvais radītājs un VidM 

2008.gada 4.augusta lēmums par attiecīgā projekta iesnieguma apstiprināšanu pieņemts bez 

nosacījumiem. Gada balva tika pasniegta jau piekto gadu, kopumā saņemti 55 pieteikumi, un 

balvu pasniegšanas pasākums notika 2008.gada 27.novembrī. 

9. Pasākums – ES fondu atbalstīto projektu saraksta publicēšana 

2008.gadā 2007.-2013.g.ES fondu plānošanas perioda atbildīgās un sadarbības iestādes 

publiskojušas informāciju par ES fondu projektiem atbilstoši MK 2007.gada 10.jūlija 

noteikumiem Nr.484 „Kārtība, kādā publisko informāciju par Eiropas Savienības 

struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektiem”. 

ES fondu atbalstīto projektu sarakstus publicējušas šādas ES fondu administrēšanā iesaistītās 

institūcijas: 

 2008.gada 10.jūlijā SM mājaslapā internetā 

(http://www.sam.gov.lv/satmin/content/?cat=319) publicēts atbalstīto projektu saraksts 

aktivitātes „Valsts 1.šķiras autoceļu maršruta sakārtošana” ietvaros, kurš aktualizēts 

2008.gada 31.jūlijā un 15.septembrī, un aktivitātes „TEN-T dzelzceļa posmu 

rekonstrukcija un attīstība (Austrumu-Rietumu dzelzceļa koridora infrastruktūras 

attīstība un Rail Baltica)” ietvaros atbalstīto projektu saraksts.  

 VM pārziņā esošie projeku saraksti publicēti VM mājas lapā www.vm.gov.lv, 

informatīvajā bukletā un informatīvajā rakstā presē. 

http://www.vm.gov.lv/
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 VidM mājas lapas sadaļas „Fondi un investīcijas” apakšsadaļā „Apstiprinātie projekti” 

(http://www.vidm.gov.lv/lat/finansu_instrumenti/kohez/?doc=7524) publicēta 

informācija par 48 KF līdzfinansētajiem projektiem aktivitātes "Ūdenssaimniecības 

infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000" 

ietvaros. Uz minēto mājas lapas sadaļu nodrošināta saite arī no VidM mājas lapas 

sadaļas „Projekti” apakšsadaļas „Eiropas Savienības Kohēzijas fonda un ERAF 

projekti, 2007-2013”. 

 LIAA savā mājas lapā 

(http://www.liaa.gov.lv/?module=explorer&object_id=49487&group_id=1488) 

publicējusi atbalstīto projektu sarakstu apakšaktivitātes "Valsts nozīmes 

pilsētbūvniecības pieminekļu saglabāšana, atjaunošana un infrastruktūras pielāgošana 

tūrisma produktu attīstībai”. 

 CFLA un VSMTVA publicējušas sarakstus ar atbalstītajiem 2007.-2013.gada 

plānošanas perioda projektiem savās mājas lapās, attiecīgi www.cfla.gov.lv  un 

www.vsmtva.gov.lv. 

Apkopotā veidā ES fondu atbalstīto projektu saraksti pieejami ES fondu mājas lapas 

www.esfondi.lv sadaļas „ES fondu projekti” apakšsadaļā „Apstiprinātie projekti 2007. – 

2013.gads” (http://www.esfondi.lv/page.php?id=890) pie atbildīgajām un sadarbības 

iestādēm.  

10. ES karoga izkāršana 9.maijā pie ES fondu vadošās iestādes 

Saskaņā ar EK regulu Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas 

Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) 

Nr. 1260/1999, nodrošināta ES karoga izkāršana pie ES fondu vadošās iestādes – Finanšu 

ministrijas 2008.gada 9.maijā.   

 

  
 

11. ES fondu komunikācijas vadība 

 

http://www.vidm.gov.lv/lat/finansu_instrumenti/kohez/?doc=7524
http://www.vidm.gov.lv/lat/finansu_instrumenti/kohez/?doc=7524
http://www.vidm.gov.lv/lat/finansu_instrumenti/kohez/?doc=7524
http://www.cfla.gov.lv/
http://www.vsmtva.gov.lv/
http://www.esfondi.lv/
http://www.esfondi.lv/page.php?id=890
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2008.gadā ES fondu vadošā iestāde koordinējusi atbildīgo un sadarbības iestāžu publicitātes 

pasākumu īstenošanu. Noorganizētas 8 ES fondu komunikācijas vadības grupas (pārstāvētas 

19 ES fondu vadībā iesaistītās institūcijas, 5 reģionālie struktūrfondu informācijas centri, EK 

pārstāvniecība Latvijā) sanāksmes. Rezultātā saskaņots ES fondu tematikai veltīto TV un 

radio raidījumu satura plāns 2008.gadā, analizēti sabiedriskās domas aptaujas rezultāti par 

iedzīvotāju informētību par ES fondiem, iestādes iepazīstinātas ar aktuālo informāciju par 

2007.-2013.gada plānošanas perioda TP projektu sagatavošanu un īstenošanu, analizēta ES 

fondu vadībā iesaistīto iestāžu mājas lapās ievietotā informācija par ES fondiem, papildināta 

ES fondu komunikācijas stratēģija 2007.-2015.gadam u.c. 
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6. SECINĀJUMI UN IETEIKUMI 

 

Ņemot vērā, ka DP aktivitāšu ieviešana reāli ir sākusies tikai 2008.gadā, finanšu un rādītāju 

sasniegšanas progress nav bijis ievērojams, tomēr dažās jomās (TP aktivitātēs un veselības 

aprūpes jomā) sasniegti pirmie rezultāti. Papildus tam līdz 2008.gada 31.decembrim tika 

veiktas atmaksas finansējuma saņēmējiem, kas īsteno projektus veselības aprūpes jomā. DP 

īstenošanas progress ir vērtējams apmierinoši, kaut arī ir jānorāda, ka aktivitāšu uzsākšanas 

paātrināšanai ir jāpievērš pastiprināta uzmanība. 

Kā galveno problēmu DP īstenošanas kontekstā var minēt finansējuma nepietiekamību, ko 

izraisīja ekonomiskās situācijas izmaiņas pasaulē, kas negatīvi ietekmēja arī Latvijas 

ekonomisko situāciju, kam sekoja IKP pieauguma un investīciju apjoma samazinājums, 

bezdarba līmeņa pieaugums, patēriņa un ražotāju cenu būtisks pieaugums, kā arī 2007.-

2013.gada plānošanas perioda plānošanas dokumentu apstiprināšanas termiņu nobīdes.  

Ņemot vērā iepriekš minēto, 2009.gadā vadošā iestāde turpinās aktīvu darbu pie ES fondu 

uzraudzības sistēmas pilnveidošanas, izstrādājot horizontālo prioritāšu uzraudzības vadlīnijas, 

rādītāju uzraudzības vadlīnijas, pēcuzraudzības vadlīnijas u.c. Papildus minētajam ir jāmin, ka 

vadošā iestāde pievērsīs īpašu uzmanību jautājumam par ES fondu finansējuma saņēmēju 

maiņas gadījumiem, kas prognozējams, ņemot vērā Latvijas valdības plānus par valsts iestāžu 

reorganizāciju ar mērķi padarīt efektīvāku valsts funkciju pildīšanu. 

Ir jāatzīmē, ka pēc MK konceptuālā lēmuma par vairāku aktivitāšu turpmāko īstenošanu, kas 

tiks pieņemts pēc 2009.gada 1.ceturkšņa, vadošā iestāde rīkosies, lai nodrošinātu lēmuma 

izpildi, kas iespējams būs saistīts ar plānošanas dokumentu grozīšanas nepieciešamību. 
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7. PIELIKUMI 


