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Informat īvais ziņojums 

par Latvijas gatavību Eiropas Savienības finanšu resursu apguvei 
 
Šajā ziņojumā ir ietverta informācija par ES struktūrfondu un kohēzijas fonda 
īstenošanas gaitu uz 2005.gada 22.februāri. Iepriekšējais Finanšu ministrijas 
sagatavotais informatīvais ziņojums par Latvijas gatavību Eiropas Savienības 
finanšu resursu apguvei skatīts Ministru kabineta 2005.gada 25.janvāra sēdē. 
 
1. ES struktūrfondu apguve 1 
 
1.1. Vienotā programmdokumenta (VPD) aktivitāšu īstenošanas gaita (miljonos 
EUR) 

EUR
520 887 986

(59 no 92 VPD 
aktivitātēm)

EUR
165 832 050

(20 no 92 VPD 
aktivitātēm)

EUR
107 482 535

(13 no 92 VPD 
aktivitātēm)

Akt īvā ieviešanas stadij ā
Notiek sagatavošan ās darbi īstenošanas uzs ākšanai
Nav sasniegts b ūtisks progress

65.59 %

20.88 %

13.53 %

 

VPD kopējais sabiedriskais (struktūrfondu un nacionālais)  finansējums ir 856 
miljoni eiro. 

 

                                                 
1 Dati uz 22.02.2005. 
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Uz 22.02.2005. no 92 vienotā programmdokumenta aktivitātēm aktīva darbība 
notiek 59 - ir izsludināta vai arī jau noslēgusies projektu pieteikumu 
pieņemšana, apstiprināti projekti, sākta projektu īstenošana. Šīs 59 aktivitātes 
aptver ~66% no pieejamā sabiedriskā (struktūrfondu un nacionālā) finansējuma, 
jeb 520 miljonus EUR. 
 
Vēl 20 aktivitātēs par 165 miljoniem EUR, jeb ~21% no kopējā sabiedriskā 
finansējuma notiek sagatavošanās darbi, un tuvākajā laikā tiks uzsākta nacionālo 
programmu īstenošana vai projektu pieteikumu pieņemšana.  
 
 
Joprojām vairāku aktivitāšu ieviešanā, piemēram, informācijas un komunikāciju 
tehnoloģiju attīstība perifērajās teritorijās, dalītās atkritumu vākšanas punktu 
izveide, aizdevumi komercdarbības uzsākšanai, riska kapitāla finansējums u.c. 
nav sasniegts būtisks progress. Lielākās daļas ERAF neizsludināto aktivitāšu 
īstenošanas uzsākšanai nepieciešamo dokumentāciju atbildīgās 1.līmeņa 
starpniekinstitūcijas: Vides, Ekonomikas, Satiksmes, Reģionālās attīstības un 
pašvaldību lietu ministrijas plāno iesniegt apstiprināšanai ERAF vadības 
komitejā š.g. pirmajā ceturksnī. Atsevišķu aktivitāšu uzsākšanai nepieciešamo 
dokumentāciju plānots apstiprināt ERAF vadības komitejā š.g. maijā.  
 
1.2. Finansiālais progress 
 

 Avansa 
maksājumi 
no Eiropas 
Komisijas 
(EUR) 

Avansa 
maksājumi 
no Eiropas 
Komisijas 
(LVL) 

EK iesniegtās 
izdevumu 
deklarācijas 
(EUR) 

EK iesniegtās 
izdevumu 
deklarācijas 
(LVL) 

EK atmaksas 
Latvijas 
valsts 
budžetā 
(EUR) 

Valsts kases 
izmaksātie 
līdzekļi 
projektu 
pieteicējiem 
(EUR) 

Valsts kases 
izmaksātie 
līdzekļi 
projektu 
pieteicējiem 
(LVL) 

ERAF 36 920 283 24 404 307 1 101 070 753 132 0 6 371  000 4 346  000 

ESF 13 869 800 9 265 026 0 0 0 0 0 
ELVGF 9 333 300 6 262 644 1 585 205 1 084 281           1 345 000          12 676 000           8 701 000 
ZVFI 2 433 500 1 608 544 238 328 163 016 238 000 3 485 000  2 399 000 
Kopā 62 556 883 41 540 521 2 924 603 2 000 429 1 583 000  22 532 000  11 104 346  

 
 
Uz 22.02.2005. finansējuma saņēmējiem izmaksāti 22.5 miljoni eiro (~15.8 
milj.latu). Šī summa atbilst 3,6% no kopējā pieejamā struktūrfondu 
finansējuma 2004. – 2006.gadam, jeb 2.6% no VPD kopējā sabiedriskā 
finansējuma. 
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2. ES struktūrfondu vadības likums  
 
Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu departaments ir izstrādājis Eiropas 
Savienības struktūrfondu vadības likumprojektu (turpmāk – likumprojekts), kurš 
š.g. 17.februārī tika izskatīts valsts sekretāru sanāksmē.    
 
Likumprojekts ir izstrādāts, lai risinātu identificētās tiesiskās problēmas ES 
struktūrfondu apguvē: 
• noteiktu deleģējumu Ministru kabinetam izdot ārējus normatīvus aktus par 

struktūrfondu vadības jautājumiem; 
• noteiktu struktūrfondu vadībā iesaistīto institūciju administratīvā akta 

izdošanas, apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību. 
 
Likumprojektā ir norādīti ES struktūrfondu vadības nosacījumi Latvijas 
Republikā. Likumprojekts ir sagatavots saskaņā ar Eiropas Komisijas 2003.gada 
18.decembrī apstiprinātā Vienotā programmdokumenta projekta Ieviešanas 
sadaļas, Eiropas Padomes regulas (EK) Nr. 1260/1999 (1999. gada 21. jūnijs), ar 
ko paredz vispārīgus noteikumus par struktūrfondiem un Eiropas Komisijas 
(EK) regulas Nr. 438/2001 (2001. gada 2. marts), kas reglamentē Padomes 
Regulas (EK) Nr. 1260/1999 izpildi attiecībā uz vadības un kontroles sistēmām, 
ko piemēro no struktūrfondiem piešķirtajai palīdzībai,  nosacījumiem. 
 

Likumprojektu nepieciešams saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ārlietu ministriju, 
Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes 
ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un 
pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides 
ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās 
pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas 
lietās sekretariātu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas 
Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts 
kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Atzinumu par likumprojektu 
sniegs sabiedriskās politikas centrs "Providus", sabiedriskā organizācija "Sorosa 
fondsLatvija", "Sabiedrība par atklātību Delna", Latvijas Cilvēktiesību un 
etnisko studiju centrs, Latvijas Pilsonības alianse, Latvijas Dzimumu līdztiesības 
apvienība un Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija 
SUSTENTO.   

 
3.Informācijas nesēji par ES fondiem 
 
Lai nodrošinātu visaptverošu un regulāru informāciju par ES fondu piedāvājumu 
kopumā un atvieglotu sabiedrībai nepieciešamās informācijas iegūšanu, kā 
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kopīgi informācijas projekti partnerībā ar visām struktūrfondu vadībā 
iesaistītajām institūcijām tiek veidoti radio un televīzijas raidījumi.  
 
3.1.Radio raidījums “ES fondu atslēgas” 
Sākot ar š.g. 2.februāri, katru trešdienu Latvijas radio 1. programmā plkst. 
11.05-11.25 ir dzirdams jauns raidījums par ES fondiem „ES fondu atslēgas.” 
Raidījumu veido Latvijas radio žurnālisti - producenti. Raidījums tiek veidots kā 
informatīvi izglītojošs žurnāls, ietverot: 
 

1) tematisko sadaļu - tematiska informācija par katra no fondiem 
atbalstāmajām aktivitātēm,  atbalsta programmu īstenošanas rezultāti un 
ieguvumi sabiedrībai kopumā un tās grupām; 

2) izglītojošo sadaļu- informācija projektu sagatavošanai, pozitīvā pieredze 
un projektu piemēri; 

3) struktūrfondu aktualitātes - izsludinātie konkursi, semināri u.tml. 
 
3.2.Latvijas Televīzijas raidījums “Eirobusiņš” 
Sākot ar š.g. 4.martu, katru otro piektdienu Latvijas Televīzijas 1. programmā 
plkst. 19.30.-20.00 būs skatāms jauns raidījums par ES fondiem „Eirobusiņš.” 
Informatīvi izglītojošo raidījumu veidos Latvijas televīzijas producenti, tā 
pamatmērķis ir sniegt informāciju un izglītot sabiedrību kopumā un atsevišķas 
tās grupas par struktūrfondu piedāvātajām iespējām, to apgūšanas mehānismiem 
un ieviešanas gaitu. Raidījums tiek plānots kā regulāra ilgtermiņa sadarbība ar 
Latvijas televīziju visa struktūrfondu apguves procesa laikā līdz 2008.gadam, 
regulāri nodrošinot Latvijas sabiedrībai aktuālāko informāciju par struktūrfondu 
ieviešanu un sasniegtajiem rezultātiem. 
 
4. Kohēzijas fonda apguve 
 
Kopējais Latvijai pieejamais Kohēzijas fonda finansējums laika posmā no 2000. 
– 2006.gadam sastāda 710 milj. eiro, no tā 310 milj. eiro – pašlaik īstenojamo 
projektu finansējums (bijušie ISPA projekti), 230 milj. eiro 2004.gada Kohēzijas 
fonda iesniegtie projektu pieteikumi, 170 milj. eiro – 2005., un 2006.gadā 
iesniedzamo Kohēzijas fonda projektu pieteikumu finansējums. 
Apstiprinātie projektu pieteikumi 
 
2005.gada 18.janvārī saņemti Eiropas Komisijas lēmumi par 5 Kohēzijas fonda 
projektu apstiprināšanu 2004.gada 27.decembrī 

No tiem:  
- Vides nozarē 2 projektu pieteikumi:  

1)Malienas reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošana, Latvijā; 
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2)Tehniskā palīdzība Latvijas pašvaldību ūdenssaimniecības attīstības 
projektiem; 

- Transporta nozarē 3 projektu pieteikumi: 
1)Sliežu ceļu atjaunošana Austrumu – Rietumu dzelzceļa koridora 
posmos Latvijā; 
2)Tehniskā palīdzība transporta sektoram Latvijā; 
3)TEN autoceļu tīkla uzlabojumi, I projekts. 
 

2005. gada 31. janvārī saņemti EK lēmumi par 5 KF projektu apstiprināšanu 
vides nozarē 2004. gada 28. decembrī: 

1) Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, II kārta; 
2) Ūdenssaimniecības attīstība Olainē un Jaunolainē; 
3) Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, II kārta; 
4) Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, II kārta. 
5) Zemgales reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošana Latvijā. 
 

Eiropas Komisijā iesniegtie projektu pieteikumi  
 
2004.gada 29.decembrī uz Eiropas Komisiju tika nosūtīts projekta pieteikums 
„Pievadceļu rekonstrukcija Ventspils ostas termināliem”. 
 
Tehniskās palīdzības projekts 
 
Šobrīd tiek izstrādāts Kohēzijas fonda tehniskās palīdzības projekta pieteikums, 
kuru paredzēts nosūtīt izvērtēšanai Eiropas Komisijai šā gada martā. Tas ietvers: 

- apmācību un pieredzes gūšanas iespējas vadošajai iestādei, maksājumu 
iestādei un starpniekinstitūcijām; 
- Kohēzijas fonda uzraudzības komitejas un publicitātes pasākumu 
organizēšanu; 
- ekspertu konsultāciju saņemšanu; 
- projektu vienotās informācijas sistēmas pilnveidošanu. 
 

Projektu īstenošana 
 
Satiksmes nozares dzelzceļu projekta „Vilcienu kustības vadības sistēmas 
modernizācija (Latvijas Austrumu - Rietumu dzelzceļa koridors)” ietvaros 
2004.gada decembrī ir uzsākti darbi.  
Grozījumi Kohēzijas fonda ietvara dokumentā 
 
2005.gada 8.februārī Ministru kabineta sēdē tika izskatīti grozījumi Kohēzijas 
fonda ietvara dokumentā. Grozījumi nosūtīti saskaņošanai Eiropas Komisijai 
š.g. 21.februārī. 
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 Grozījumi Kohēzijas fonda ietvara dokumenta pirmajā (ieviešanas) daļā ir 
veikti par Kohēzijas fonda institucionālo ietvaru, tas ir, par attiecīgo iestāžu 
pienākumiem un atbildību. Grozījumi minētajā daļā izstrādāti saskaņā ar 
Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumiem Nr.298 „Noteikumi par 
kārtību, kādā sagatavo, apstiprina, īsteno un uzrauga no Eiropas Savienības 
Kohēzijas fonda līdzekļiem finansētos projektus”. Grozījumu Kohēzijas fonda 
ietvara dokumenta otrajā daļā, kas raksturo Kohēzijas fonda stratēģiju vides 
nozarē, ir iekļauta jauna nodaļa ar četrām apakšnodaļām par gaisa aizsardzības 
sektoru. Tāpat grozījumi ir veikti arī projektu sarakstā. Grozījumi Kohēzijas 
fonda ietvara dokumenta trešajā daļā, kas raksturo Kohēzijas fonda stratēģiju 
transporta nozarē, ir veikti attiecībā uz Kohēzijas fonda projektu sarakstu gan 
2004. - 2006.gada finansējuma saņemšanas periodam, gan 2007.- 2013.gada 
finansējuma saņemšanas periodam.  
 
 
 
 

Finanšu ministrs 
Valsts sekretāre  

  

Juridiskā 
departamenta 
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