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Informat īvais ziņojums 

par Latvijas gatavību Eiropas Savienības finanšu resursu apguvei 
 
Šajā ziņojumā ir ietverta informācija par ES struktūrfondu (turpmāk - SF) un 
kohēzijas fonda īstenošanas gaitu uz 2005.gada 28.jūniju. Iepriekšējais Finanšu 
ministrijas sagatavotais informatīvais ziņojums par Latvijas gatavību Eiropas 
Savienības finanšu resursu apguvei skatīts Ministru kabineta 2005.gada 17.maija 
sēdē. 
 
1. ES struktūrfondu apguve 

Vienotā programmdokumenta (VPD) aktivitāšu īstenošanas gaita: 

Uz š.g.1.jūniju Latvijā bija izsludināta, tuvākajā laikā tiks izsludināta vai arī jau 
noslēgusies projektu pieteikumu pieņemšana, apstiprināti projekti, uzsākta 
projektu īstenošana vai arī jau pilnībā īstenoti pirmie projekti 82 no 92 SF 
aktivitātēm. Finanšu izteiksmē tie ir vairāk nekā 500 miljoni no kopumā 600 
miljoniem latu, kas ir kopējais Latvijai piešķirtais struktūrfondu un valsts 
budžeta līdzekļu apjoms laika posmā no 2004. līdz 2006.gadam. 

Latvijā apstiprināti projekti par aptuveni 240 miljoniem latu, kuru īstenošana ir 
sākusies vai jau noslēgusies. Paredzams, ka līdz gada beigām šī summa būtiski 
pieaugs. Projektu īstenotājiem jau ir atmaksāti 23 miljoni latu. Līdz 2005.gada 
beigām projektu īstenotājiem varētu atmaksāt līdz pat 30% jeb aptuveni 175 
miljoniem latu no kopējā pieejamā finansējuma. 
 
8 no 92 VPD aktivitātēm nav sasniegts būtisks progress. No tām divu aktivitāšu 
dokumentāciju plānots skatīt Eiropas Reģionālās attīstības fonda vadības 
komitejā šā gada vasarā vai rudenī. Tās ir: 
ERAF ietvaros  

 –  Ekonomikas ministrijas nacionālā programma „Siltumapgādes  sistēmu 
 uzlabošana, samazinot sēra saturu kurināmajā”, 
– Satiksmes ministrijas atklāts projektu konkurss „Informācijas un sakaru 

tīklu attīstība ģeogrāfiski attālinātajās teritorijās, paplašinot augstas 
kvalitātes platjoslas tīklus”, 
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Par pārējām 6 VPD aktivitātēm 1.līmeņa starpniekinstitūcijas līdz 01.07.2005. 
sagatavos un iesniegs Finanšu ministrijā aktivitāšu ieviešanas laika grafiku. Tās 
ir: 
ERAF ietvaros    – Vides ministrijas atklāts projektu konkurss „Dalītās  
   atkritumu vākšanas punktu izveide”, 
         – Ekonomikas ministrijas nacionālā programma „Aidevumi  
   (t.sk. mikrokredīti) komercdarbības uzsākšanai”, 
         – Ekonomikas ministrijas grantu shēma „Tehniski ekonomisko 
   pamatojumu izstrāde”; 
ESF ietvaros       – Ekonomikas ministrijas grantu shēma „Apmācības   
  uzņēmējiem un uzņēmējdarbības uzsācējiem”; 
ELGVF ietvaros – Zemkopības ministrijas nacionālā programma „Integrētās 
   lauku attīstības izmēģinājuma stratēģijas”; 
ZVFI ietvaros     – Zemkopības ministrijas atklāts projektu konkurss „Atbalsts 
   ražotāju organizācijām”. 
 
Gadījumā, ja progress nebūs sasniegts līdz nākamajai struktūrfondu uzraudzības 
komitejai š.g. rudenī, uzraudzības komiteja lems par finansējuma pārdali, 
novirzot šo aktivitāšu finansējumu citām aktivitātēm.  
 
Iepriekšējā Ministru kabineta ziņojumā informējām, ka tuvākajā laikā Finanšu 
ministrijas Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) izsludinās atsevišķus 
ERAF atklātus projektu konkursus. Š.g. 21.jūnijā CFLA izsludināja atklātu 
projektu konkursu „Tūrisma infrastruktūras uzlabošana, kultūras un vēstures 
mantojuma efektīva izmantošana tūrisma attīstībā”. 
 
Lai reģionos aktivizētu potenciālos SF finansējuma saņēmējus, piemēram, 
mazās pašvaldības, SF uzraudzības komiteja š.g. 14.,15.jūnijā atbalstīja uz piecu 
plānošanas reģionu attīstības aģentūru administratīvās bāzes izveidot vienas 
pieturas informācijas punktus - SF informācijas un atbalsta centrus. SF 
uzraudzības komiteja atbalstīja arī lēmumu prioritātes „Tehniskā palīdzība” 
ietvaros īstenot grantu shēmu nevalstiskajam sektoram un pašvaldībām, kas būs 
tieši vērsta uz šo mērķa grupu aktīvu un kvalitatīvu līdzdalību ES struktūrfondu 
projektu sagatavošanā un ieviešanā. 
 
Satruktūrfondu uzraudzības komitejā tika atbalstīts arī Finanšu ministrijas 
ierosinājums izmantot uz eiro kursa svārstībām par aptuveni 5% pieaugušo SF 
finansējumu projektu izmaksu sadārdzināšanas segšanai. Papildu finansējumu 
pēc rūpīgas izvērtēšanas būs iespējams novirzīt tiem pašvaldību un valsts 
pārvaldes iestāžu SF projektiem, kuru īstenošanas laikā inflācijas rezultātā 
pieaugušas izmaksas, īpaši būvniecības projektos. Pamatnosacījums finansējuma 
saņemšanai būs jau veikta iepirkuma rezultāti, kas apliecinās cenu 
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sadārdzinājumu projektā. Otra papildu finansējuma novirzīšanas iespēja būs 
papildu struktūrfondu projektu finansēšana. Lēmumu par papildu struktūrfondu 
finanšu līdzekļu izlietošanu pieņems pirmā līmeņa starpniekinstitūcija. 
 
2 Kohēzijas fonda apguve 
Kohēzijas fonda projektu pieteikumi  
 
Laika periodā no š.g. maija līdz jūnijam Finanšu ministrija ir nosūtījusi Eiropas 
Komisijai izvērtēšanai trīs projektu pieteikumus līdzfinansējuma saņemšanai no 
Kohēzijas fonda. Līdz šim brīdim Finanšu ministrija ir saņēmusi vēl trīs 
Kohēzijas fonda projektu pieteikumus izvērtēšanai, bet vienu Kohēzijas fonda 
projekta pieteikumu - „Piejūras reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošana” 
Vides ministrijai ir jāiesniedz Finanšu ministrijā līdz š.g. 1.jūlijam, lai 
nodrošinātu kvalitatīvu projektu pieteikumu izvērtēšanu un iesniegšanu Eiropas 
Komisijā. Nosakot šādu termiņu, Finanšu ministrija vēlas nodrošināt, lai 
plānotie projektu pieteikumi tiktu iesniegti Eiropas Komisijā savlaicīgi un tiktu 
apstiprināti 2005.gadā.   
 
Eiropas Komisijā iesniegtie Kohēzijas fonda projektu pieteikumi: 

1) „Skrejceļa pagarināšana un apgaismojuma sistēmas rekonstrukcija 
starptautiskajā lidostā „Rīga” ar kopējo Kohēzijas fonda līdzfinansējumu 
16,56 milj. eiro; 

2) „Tehniskā palīdzība Satiksmes ministrijai” ar kopējo Kohēzijas fonda 
līdzfinansējumu 0,37 milj. eiro; 

3) „Tehniskā palīdzība Kohēzijas fonda vadošajai iestādei Latvijā” ar kopējo 
Kohēzijas fonda līdzfinansējumu 3,00 milj. eiro. 

 
Finanšu ministrijā iesniegtie Kohēzijas fonda projektu pieteikumi: 

1) „B īstamo atkritumu poligona būvniecība”; 
2) „Liepājas ostas pievadceļi”; 
3) „Ūdenssaimniecības attīstības Rīgā, III kārta”; 
4) „Ventspils pilsētas siltumapgādes sistēmas attīstība”. 

 
Projektu īstenošana 
  
Latvija joprojām lēnām apgūst Kohēzija fonda līdzekļus, jo attiecība starp 
Kohēzijas fonda apstiprināto projektu finansējumu Eiropas Komisijā un 
veiktajiem maksājumiem projektos nav apmierinoša. Līdz š.g. 10.jūnijam 
Eiropas Komisija veikusi Latvijai maksājumus 99 milj. eiro apmērā Kohēzijas 
fonda projektu īstenošanai, no tiem  

- transporta nozare ir saņēmusi 56 milj. eiro,  
- vides nozare - 43 milj. eiro.  
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Abās nozarēs no pieejamās summas ir izmantoti 58 miljoni eiro. Pamatojoties 
uz apstiprināto projektu finansējumu, vides nozarē maksājumi ir veikti par 13%, 
bet transporta nozarē par 9%. 
 
Viena no aktuālākajām problēmām Kohēzijas fonda projektu īstenošanā ir 
straujais cenu pieaugums būvniecības sektorā. Finanšu ministrija sadarbībā ar 
iesaistīto ministriju, izvērtējot konkrēto projektu un ņemot vērā ieviešanas 
iestādes skaidrojumu, mēģinās vienoties par turpmākajiem risinājumiem, lai 
nodrošinātu projektu sekmīgu īstenošanu. Iespējamie risinājumi ir šādi: 

1) palielināt konkrētā projekta Eiropas Savienības līdzfinansējumu. Šādā 
gadījumā jāņem vērā, ka Latvijai pieejamais finansējums turpmākiem 
jauniem projektiem būs mazāks; 

2) segt izmaksu pieaugumu no atbalsta saņēmēja budžeta. Minētais 
risinājums nav optimālākais, ņemot vērā valsts un pašvaldību 
nepietiekamo finansējumu; 

3) samazināt projekta ietvaros veicamo darbu apjomu, tādējādi iztiekot jau 
ar esošo finansējumu. 

 
Grozījumi Kohēzijas fonda ietvara dokumentā 
  
Finanšu ministrija atkārtoti ir uzsākusi grozījumu Kohēzijas fonda ietvara 
dokumentā sagatavošanu, pamatojoties uz Eiropas Komisijas 2005.gada 
26.maija vēstuli Nr.04934. Eiropas Komisija ir norādījusi, ka nepieciešams veikt 
izmaiņas Kohēzijas fonda ietvara dokumenta vides nozares sadaļā. Līdz š.g. 
augustam grozījumus ietvara dokumentā plānots iesniegt Ministru kabinetā. 
 
 
3. ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likums  
 
3.1. Eiropas Savienības struktūrfondu vadības likumprojekts 
 
Eiropas Savienības struktūrfondu vadības likumprojekts š.g. 13.jūnijā ir izskatīts 
Ministru kabineta komitejā. Š.g. 28.jūnijā to izskatīs Ministru kabinetā. Pēc 
likuma izskatīšanas Ministru kabinetā likums tiks virzīts izskatīšanai Saeimā 
 
3.2. Kohēzijas fonda vadības likumprojekts 
  
Likumprojekts „Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projektu vadības likums” 
2005.gada 10.jūnijā tika iesniegts atkārtoti Valsts sekretāru izskatīšanai 
sanāksmē, jo starpministriju sanāksmē netika panākta vienošanās par atzinumos 
norādītajiem iebildumiem. 
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