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Ievads
Sveicināts, lasītāj!
Šis ir trešais Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu gada grāmatas
izdevums, kurā sniegts ieskats nozīmīgākajos struktūrfondu apguves
notikumos 2007.gadā.
Latvijā noslēdzies 2004.-2006.gada ES struktūrfondu plānošanas
perioda ceturtais struktūrfondu apguves gads, līdz 2007.gada beigām
pabeigta arī lielākā daļa struktūrfondu projektu un sasniegta lielākā
daļa sākotnēji noteikto, projektu ietvaros sasniedzamo rezultātu.
Līdz ar septiņu gadu perioda ES fondu izmantošanas stratēģiskā
pamata – Valsts stratēģiskā ietvardokumenta – un darbības
programmu apstiprināšanu Eiropas Komisijā ir veiksmīgi noslēdzies
2007.-2013.gada ES fondu plānošanas darbs. Līdz ar to Latvija var sākt
ES fondu īstenošanu trīs plānotajās atbalsta jomās: „Cilvēkresursi un
nodarbinātība”, „Uzņēmējdarbība un inovācijas” un „Infrastruktūra un
pakalpojumi”.
Līdz 2007.gada beigām struktūrfondu finansējuma saņēmējiem
(projektu īstenotājiem) kopā izmaksāti LVL 276,8 milj. jeb 63% no
kopējā struktūrfondu finansējuma 2004.-2006.gadam, bet līdz
2008.gada sākumam Latvijā saskaņoti 86 „jaunā” perioda aktivitāšu
spēles noteikumi – projektu vērtēšanas kritēriji par lielāko daļu no
Latvijai līdz 2013.gadam piešķirtā kopējā LVL 3,2 mljrd. (EUR 4,5 mljrd.)
lielā ES fondu finansējuma.
2008.gads Latvijai ir jo īpaši atbildīgs, jo darbs notiek paralēli gan
ar „vecā”, gan „jaunā” plānošanas perioda jautājumiem: jānoslēdz
visi 2004.-2006.gada plānošanas perioda ietvaros apstiprinātie
struktūrfondu projekti, Eiropas Komisijā jāiesniedz visi atlikušie
maksājumu pieprasījumi, lai ES fondu līdzekļus varētu atgūt valsts
budžetā, un jāuzsāk 2007.-2013.gada ES fondu īstenošana.
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Ar visu minēto detalizētāk varat iepazīties šajā izdevumā. Pirmajā
daļā publicēta informācija par 2004.-2006.gada plānošanas perioda
struktūrfondu apguves aktuālākajiem jautājumiem, otrajā daļā –
2007.-2013.gada plānošanas perioda aktualitātes.
Lai visiem ES fondu līdzekļu apguves procesā iesaistītajiem sekmīgi
izdodas īstenot iesāktos un uzsākt jaunos Latvijai tik atbildīgos
uzdevumus!

2004. - 2006.GADA ES STRUKTŪRFONDU
PLĀNOŠANAS PERIODS
ES struktūrfondu projekti un sasniegtie rezultāti1
Līdz 2007.gada beigām struktūrfondu finansējuma saņēmējiem
(projektu īstenotājiem) kopā izmaksāts LVL 277 milj. jeb 63% no
kopējā struktūrfondu finansējuma 2004.-2006.gadam. 2004.-2006.g.
plānošanas periodā uzsākti 5669 projekti, no kuriem pabeigti – 41782.
Visvairāk projektu tiek realizēti Rīgas reģionā – 1790 projekti jeb par
LVL 198 milj. jeb 43% no kopējā finansējuma, Vidzemē – 1125 projekti
par LVL 51 milj. jeb 11% no kopējā finansējuma, Kurzemē – 1082
projekti par LVL 66 milj. jeb 15% no kopējā finansējuma un Latgalē – 860
par LVL 59 milj. jeb 13% no kopējā finansējuma (skat. 1.diagrammu).
Viena no lielākajām problēmām 2004.-2006.g. struktūrfondu apguves
periodā bija projektu izmaksu sadārdzinājums – dažiem projektiem
nepieciešamais finansējums palielinājās pat vairākas reizes, īpaši
vairāku gadu realizācijas projektiem, kā arī straujā un neprognozējamā
cenu pieauguma būvniecības nozarē dēļ. Līdz 2007.gada vidum
sadārdzinājums tika segts no valsts budžeta un valsts atradās tādā
kā ķīlnieces lomā – lai pabeigtu projektu – jāsamaksā. Rudenī tika
panākta principiāla vienošanās, ka sadārdzinājums primāri jāsedz
projekta realizētājam un valsts tikai var palīdzēt. Tika izstrādāta arī īpaša
metodika sadārdzinājuma segšanai. Pašvaldības tika iedalītas trīs
kategorijās atkarībā no to attīstības indeksa – vājākām pašvaldībām
sadārdzinājums no valsts naudas varēja tikt segts līdz 75% no izmaksu
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Izvērstāka informācija par projektiem pieejama ES struktūrfondu projektu grāmatas 1. un
2.izdevumā – kopā 244 projektiem.
ES struktūrfondu vadības informācijas sistēmas dati par projektu statusu laika posmā no
01.01.2004. līdz 31.12.2007.
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pieauguma, vidēji spēcīgām pašvaldībām – līdz 60%, bet spēcīgākajām
pašvaldībām – līdz 30%. To izmaksu pieaugumu, kas nekādi nebija
pamatojams un neatbilda valstī vidējam statistiskajam sadārdzinājumam nozarē, segšana no valsts naudas netika akceptēta. Lai
šāda problēma neatkārtotos „jaunajā” plānošanas periodā, tika
pilnveidota projektu atbalstīšanas kārtība.
1.diagramma - Visi pabeigtie un īstenošanā esošie projekti/LVL

￼
36,2 milj./8%
93 proj.

51,3 milj./11,3%
1125 proj.

198 milj./43,4%
1790 proj.

Līdz 2007.gada beigām ERAF ietvaros projektu īstenotājiem izmaksāti
LVL 145 milj. jeb 54% no fonda piešķīruma. Uzsākti 928 projekti, no
kuriem pabeigti 857 projekti. Visvairāk projektu tiek realizēti Rīgas
reģionā – 412 projekti par LVL 138 milj. jeb 63% no kopējā ERAF
finansējuma, Vidzemē – 188 projekti par LVL 20 milj. jeb 9% no kopējā
ERAF finansējuma un Latgalē – 118 projekti par LVL 13 milj. jeb 6% no
kopējā ERAF finansējuma
(skat. 2.diagrammu)
Pabeiktie
un īstenošanā esošie

ERAF projekti/LVL

2.diagramma - Pabeigtie un īstenošanā esošie ERAF projekti/LVL

66,2 milj./14,6%
1082 proj.

44 milj./9,7%
719 proj.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti

113 milj./6%
5 proj.

Kurzeme
59,5 milj./13,1%
860 proj.

Latgale
Rīgas rajons
Vidzeme
Zemgale

13,1 milj./6%
95 proj.
20,5 milj./9,4%
188 proj.

20 milj./9,1%
110 proj.
13,3 milj./ 6,1%
118 proj.

Kurzeme
Latgale
Rīgas rajons
Vidzeme

Visa Latvija
138,3 milj./63%
412 proj.

Zemgale
Visa Latvija

￼
Lai uzlabotu vides infrastruktūru un atbalstītu tūrisma attīstību3:
uzlabota 121 ūdens pakalpojumu sistēma, par 4,97%
palielinoties to cilvēku skaitam, kuri saņem kvalitatīvu dzeramo
ūdeni;
slēgti un rekultivēti 62,71 ha atkritumu izgāztuvju teritoriju, par
6,3% palielinoties rekultivēto atkritumu izgāztuvju skaitam un
par 66,88 ha samazinoties vides piesārņojuma slodzei;
3 Saskaņā ar ERAF vadībā iesaistīto ministriju iesniegto informāciju par rādītāju izpildi līdz
31.12.2007.
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ieviesti 17 rajonu siltumapgādes sistēmas uzlabošanas
projekti, par 1% uzlabojoties daļai no neatbilstošajām rajonu
apkures sistēmām;
atbalstītas 6 potenciālās NATURA 2000 teritorijas ar attīstītu
infrastruktūru;
tiek īstenoti 10 kultūrvēstures mantojuma saglabāšanas projekti.

Jāatzīmē, ka satiksmes intensitāte uz pirmās šķiras autoceļiem
palielinājusies par 2248 automašīnām dienā, bet kopējā satiksmes
intensitāte palielinājusies par 2%.

Vides infrastruktūras uzlabošanai finansējumu sniedz arī Kohēzijas
fonds, kura ietvaros:

izbūvēti un atjaunoti 70 km ceļu;
atjaunoti un no jauna izbūvēti 24 krustojumi;
atjaunoti un no jauna izbūvēti 30 tilti;
atjaunoti un no jauna izbūvēti 9 gājēju tuneļi un pārvadi;
dzelzceļa jomā atjaunoti/izbūvēti 9 km dzelzceļa sliežu ceļi;
uzstādītas 645 pārmijas un pārmiju pievadi, kā arī 37 dzelzceļa
signalizācijas sistēmas iekārtas.

izbūvēti un atjaunoti 179 km ar ūdens apgādes sistēmas tīkliem
saistīti cauruļvadi;
izbūvēti un atjaunoti 290 km ar kanalizācijas un notekūdeņu
sistēmas tīkliem saistīti cauruļvadi;
pilnībā no jauna izbūvētas vai rekonstruētas 8 notekūdeņu
attīrīšanas staciju iekārtas un 32 kanalizācijas sūkņu staciju
iekārtas;
atkritumu apsaimniekošanas jomā ir izbūvēti 6 jauni
atkritumu poligoni ar kopējo platību 86 ha no plānotajiem
10 poligoniem ar kopējo platību 110 ha;
slēgtas vai rekultivētas 55 novecojušas vai nelegālas atkritumu
izgāztuves.
Lai attīstītu un padarītu iedzīvotājiem pieejamāku Latvijas transporta
sistēmu:
atjaunoti 143,21 km ceļu, par 49% samazinoties pirmās
šķiras grants ceļiem, par 57,4% palielinoties pirmās šķiras ceļu
ar pietiekošu nestspēju skaitam, par 57% samazinoties pirmās
šķiras ceļu, kas atrodas kritiskā stāvoklī, skaitam;
atjaunoti 8 tilti, par 82% samazinoties nestspēju zaudējušo tiltu
skaitam pirmās šķiras ceļu tīklā;
atjaunoti 2 dambji/moli.
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Arī transporta sistēmas pieejamības nozarē finansējumu sniedz
Kohēzijas fonds, kura ietvaros:

Informācijas un sakaru tehnoloģiju attīstības atbalstam:
izstrādātas/uzlabotas 13 liela mēroga nacionālās informācijas
sistēmas, kas pieejamas publiskai izmantošanai;
ierīkoti 30 publiskie interneta pieejas punkti;
100% vidusskolu un 95% pašvaldību nodrošināta piekļuve
informācijas un komunikāciju tehnoloģijām;
valsts un pašvaldību institūcijām sniegts 31 elektroniskais
pakalpojums.
Izglītības, veselības aprūpes un sociālās infrastruktūras attīstībai:
atbalstītas 37 izglītības iestādes, tādējādi par 20% palielinājies
apmācību programmu skaits profesionālās izglītības un
apmācības iestādēs, kas nodrošinātas ar atbilstošu un
mūsdienīgu mācības aprīkojumu un nepieciešamo
infrastruktūru, bet par 50% palielinājies to studiju
programmu skaits zinātņu un tehnoloģiju ietilpīgajās nozarēs,
kuras nodrošinātas ar atbilstošu un mūsdienīgu aprīkojumu un
nepieciešamo infrastruktūru;
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56 nodarbinātības politikas ieviešanas institūcijās pilnveidota
infrastruktūra;
20 sociālo pakalpojumu sniedzēju institūcijās 5 plānošanas
reģionos pilnveidota to infrastruktūra/izveidots komplekss
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu tīkls.
Tā rezultātā 70 cilvēki ar invaliditāti pēc institucionālās aprūpes
uzsākuši neatkarīgu dzīvi;
ierīkoti 5 primārās veselības aprūpes centri;
9 slimnīcās pieejamas asins nodošanas informācijas sistēmas;
3 veselības aprūpes iestādēs atjaunotas neatliekamās
medicīniskās palīdzības telpas;
iegādātas 20 jaunas operatīvās neatliekamās medicīniskās
palīdzības automašīnas, kā rezultātā ātrās medicīniskās
palīdzības sniegšanas laiks samazinājies pilsētās līdz 15 min,
laukos – līdz 25 min.
Inovāciju sekmēšanai atbalstīta 20 izmēģinājumu modeļu izstrāde.
Uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstībai:
atbalstīti 363 uzņēmumi, no tiem 164 ir infrastruktūras
investīciju projekti, lai modernizētu ražošanas procesus
un produktus saskaņā ar tirgus standartiem un prasībām,
9 – infrastruktūras investīciju projekti koplietošanas iekārtās,
17 – infrastruktūras investīciju projekti sabiedriskās lietošanas
tīklu pieejamības nodrošināšanai. Īpaši atbalstāmajās teritorijās
īstenoti 173 infrastruktūras investīciju projekti. Tādējādi privāto
investīciju apjoms infrastruktūrā pieaudzis par EUR 141 milj.,
bet privāto investīciju apjoms infrastruktūrā īpaši atbalstāmajās
teritorijās pieaudzis par EUR 12 milj;
izveidotas/nodrošinātas 2236 darba vietas īpaši atbalstāmajās
teritorijās;
281 mazais un vidējais uzņēmums saņem finansiālo atbalstu
ārējo konsultāciju pakalpojumu sniegšanai un pieredzes
apmaiņai, bet 81 mazais un vidējais uzņēmums saņēmis
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finansiālu atbalstu līdzdalībai starptautiskajos gadatirgos un
izstādēs EUR 7,1 milj. apjomā;
piešķirti 212 aizdevumi (t.sk. mikrokredīti) EUR 14 633 869,47
milj. apmērā, 143 aizdevumu garantijas EUR 17 milj. apmērā,
veiktas 15 riska kapitāla investīcijas, izveidojot privātā sektora
uzņēmējdarbības kapitāla ieguldījumus par EUR 17 milj.
Lietišķās zinātnes attīstībai:
atbalstīti 42 pētniecības projekti 19 pētniecības centros, par
20% pieaugot pētniecības centru īstenoto pētniecības projektu
skaitam;
iegādāti 702 pētniecības aprīkojuma priekšmeti;
atbalsts sniegts 8 augstas konkurētspējas pētniecības jomās
(materiālzinātnes nozare, organiskās sintēzes un biomedicīnas
nozare, koksnes pārstrādes tehnoloģijas un mežzinātnes
nozare, inženierzinātnes, informācijas tehnoloģiju nozare,
astronomijas nozare, vides zinātnes, bioloģijas un ekoloģijas
nozares).
Projekts „Tūrisma infrastruktūras pilnveidošana Rundāles pils ansamblī”

Projekts „Daudzfunkcionāla rehabilitācijas centra izveide Bauskas pilsētā”
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Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti

Nodarbinātības veicināšanai4:

Līdz 2007.gada beigām ESF ietvaros projektu īstenotājiem izmaksāti
LVL 59 milj. jeb 66,2% no fonda piešķīruma. Uzsākti 2021 projekti, no
kuriem pabeigti 533 projekti. Visvairāk projektu tiek realizēti Rīgas
reģionā – 1006 projekti par LVL 42 milj. jeb 26% no ESF finansējuma
un Latgalē – 296 projekti par LVL 38 milj. jeb 23% no kopējā ESF
finansējuma, pārējos Latvijas reģionos projektu skaita un finansējuma
sadalījums ir līdzīgs: Kurzemē tiek realizēti 223 projekti par LVL 25 milj.
jeb 15% no kopējā ESF finansējuma, Zemgalē un Vidzemē attiecīgi
266 projekti par LVL 19 milj. jeb 12% no kopējā ESF finansējuma un
153 projekti par LVL 19 milj. jeb 12% no kopējā ESF finansējuma (skat.
3.diagrammu).

Pabeiktie un īstenošanā esošie
ESF projekti/LVL

3.diagramma - Visi pabeigtie un īstenošanā esošie ESF projekti/LVL
19 milj./12%
77 proj.

25,3 milj./15%
223 proj.
Kurzeme

19,3 milj./12%
266 proj.

atbalstīti 152 projekti;
atbalstu saņēmusi kopumā 50 991 persona, t.sk. bezdarbnieki,
darba meklētāji, nodarbinātie, no tām 25 242 personas
iekļāvušās darba tirgū pēc apmācības vai pārkvalifikācijas. 52%
cilvēku saglabājuši darba vietu vismaz 6 mēnešus pēc projekta
beigām. Ilgtermiņa bezdarba rādītājs samazinājies par 38%
no kopējā bezdarbnieku skaita;
kapacitātes palielināšanas pasākumu ietvaros atbalstītas 19 par
darba tirgus attīstību un dzimuma līdztiesības politikas
ieviešanu atbildīgās institūcijas, t.sk. 59 Nodarbinātības valsts
aģentūras struktūrvienības, 20 Profesionālās karjeras izvēles
valsts aģentūras filiāles, 8 Valsts darba inspekcijas
struktūrvienības, 24 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības
nozaru arodbiedrības, 15 Latvijas Darba devēju konfederācijas
dalīborganizācijas, 556 pašvaldības, 28 konsultatīvās padomes
kā sociālās, reģionālās vai vietējās partnerinstitūcijas.
Izglītības un tālākizglītības attīstības atbalstā:

Latgale
38,3 milj./23%
296 proj.

19,5 milj./12%
153 proj.

Rīgas rajons
Vidzeme
Zemgale
Visa Latvija

42 milj./26%
1006 proj.

148 projektu ietvaros (t.sk. 66 augstākās izglītības projekti, 82
profesionālās izglītības projekti) izstrādātas un uzsāktas īstenot
jaunas studiju programmas, tā rezultātā 1 174 studentu
pabeiguši jaunās vai uzlabotās studiju programmas, bet 4 470
studenti tās turpina;
98 projektu ietvaros notikusi pedagogu un akadēmiskā
personāla prakse uzņēmumos, 327 pedagogi/augstākās
profesionālās izglītības iestāžu akadēmiskā personāla pārstāvji
pabeiguši praksi uzņēmumos;
54 projektu ietvaros notikusi pedagogu un akadēmiskā
personāla apmācība, apmācīti 6 155 pedagogi;
4 Saskaņā ar ESF vadībā iesaistīto ministriju iesniegto informāciju par rādītāju izpildi līdz

31.12.2007.

14

15

180 projektu ietvaros notikusi studentu mācību prakse, 3 650
vidējās profesionālās izglītības iestāžu un augstākās izglītības
iestāžu studenti pabeiguši mācību praksi;
5 projektu ietvaros atbalstītas doktorantūras un
pēcdoktorantūras studijas, 119 doktoranti tās pabeiguši;
8 projektu ietvaros tiek atbalstīta mūžizglītība, no jauna
izveidoti 6 mūžizglītības tīkli, apmācīti 570 reģiona valsts
iestāžu darbinieki un mūžizglītības koordinatori;
38 projektu ietvaros izstrādātas tālākizglītības programmas, tās
pabeiguši 1 803 pieaugušie;
137 projektu ietvaros nodrošinātas karjeras izvēles un
konsultāciju sniegšanas iespējas izglītības iestādēs, tā rezultātā
73 519 skolēnu un studentu piedalījušies karjeras izglītības/
konsultāciju pasākumos, bet 3 819 pedagogi pabeiguši
apmācību karjeras izvēles pakalpojumu un konsultāciju
sniegšanā;
apmācīti 808 sociālie partneri.

Projekts „Profesionālās mūzikas izglītības popularizēšanas pasākumi Ventspils reģionā”
￼

Projekts „Jauniešu ar intelektuālās attīstības traucējumiem sociālā rehabilitācija,
nodrošinot viņiem pieejamu informāciju”

Sociālās atstumtības mazināšanas ietvaros:
atbalstīti 303 projekti, kuru ietvaros apmācīti 800 sociālā darba
speciālisti;
atbalstīti 65 izglītības projekti;
atbalstīti 36 projekti, kas vērsti uz jauniešu ar speciālām
vajadzībām integrēšanu;
atbalstīti 29 projekti, kas vērsti uz pedagoģiskās korekcijas
programmu izstrādi un ieviešanu, tajos piedalījušies 714
skolēni;
atbalstu saņēmušas 23 124 personas, no tām 5 399 personas
jeb 27% iekļāvušās darba tirgū pēc apmācības vai
pārkvalifikācijas saņemšanas; 49% cilvēku saglabājuši darba
vietu vismaz 6 mēnešus pēc projekta beigām, bet ilgtermiņa
bezdarba rādītājs samazinājies par 37,9% no kopējā
bezdarbnieku skaita.
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Eiropas Lauksaimniecības virzības
un garantiju fonda (ELVGF) projekti
Līdz 2007.gada beigām ELVGF ietvaros projektu īstenotājiem izmaksāti
LVL 57 milj. jeb 88% no fonda piešķīruma. Uzsākti 2407 projekti, no
kuriem pabeigti 2375 projekti. Šī fonda ietvaros visvairāk projektu
tiek realizēts Vidzemē – 771 projekts par LV 11 milj. jeb 20% no ELVGF
finansējuma, pārējos reģionos projektu sadalījums ir līdzvērtīgs:
Kurzemē – 534 projekti par LVL 11,3 milj. jeb 20% no kopējā ELVGF
finansējuma, Latgalē – 439 projekti par LVL 7,6 milj. jeb 13% no kopējā
ELVGF finansējuma, Zemgalē – 353 projekti par LVL 11 milj. jeb 20% no
kopējā ELVGF finansējuma, Rīgas reģionā – 300 projekti par LVL 14,2
milj. jeb 24% no kopējā ELVGF finansējuma (skat. 4.diagrammu).

Pabeiktie un īstenošanā esošie

4.diagramma - Pabeigtie un īstenošanā
esošie
ELVGF projekti/LVL
ELVGF
projekti/LVL

￼

4,5 milj./7,8%
10 proj.
11,4 milj./20%
353 proj.

11,3 milj./19,6%
534 proj.
Kurzeme
7,6 milj./13,1 %
439 proj.

Latgale
Rīgas rajons
Vidzeme
Zemgale
Visa Latvija

11 milj./20%
771 proj.

14,2 milj./24,5%
300 proj.

Lauku teritoriju pārveidošanas un attīstības veicināšanai:
atbalstīti 286 dažādošanas projekti 262 uzņēmumos ar
dažādotu darbību;
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uzbūvēti, atjaunoti vai rekonstruēti 351,62 km meliorācijas
sistēmu, tādējādi panākot lauksaimniecības zemju ar uzlabotām meliorācijas sistēmām proporcionālu pieaugumu par 3%;
atbalstīts viens lauksaimnieku un saimniecību pakalpojumu
projekts;
nokaļķoti 1740,53 ha skābo augšņu, tādējādi panākot
lauksaimniecībā izmantojamo zemju, kur skābās augsnes tiek
kaļķotas, skaita proporcionālu pieaugumu par 0,5%;
10% no kopējās lauksaimniecības zemju teritorijas attīrītas no
milzu latvāņiem.
Mežsaimniecības attīstības atbalstam:
apmežota 2225,82 ha liela platība, tādējādi par 0,16%
samazinoties neapstrādātu zemju proporcijai;
66,8 ha platībā uzlabotas mežaudzes, tādējādi par 0,08%
samazinoties zemas kvalitātes mežaudzes proporcijai;
ieviesti 411 kvalitatīvas un augstražīgas mežistrādes, meža
augsnes sagatavošanas un koksnes pirmapstrādes tehnikas
priekšmeti;
izveidoti un rekonstruēti meža ceļi 8,58 km kopgarumā;
izveidotas 24 meža īpašnieku apvienības.
Investīciju piesaistei lauksaimniecības uzņēmumos, atbalstu saņēmuši
656 lauksaimniecības uzņēmumi, no tiem rekonstruētas 58 ražošanā
nepieciešamās ēkas un būves.
Lauksaimniecības produktu pārstrādes un mārketinga uzlabošanas
ietvaros atbalstu saņēmuši 26 pārstrādes uzņēmumi, ieviesta viena
iekšējās kvalitātes kontroles un kvalitātes vadības sistēma, tādējādi
panākot lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmumu ar uzlabotu
kvalitātes kontroli un kvalitātes vadības sistēmu proporcionālu
pieaugumu par 2,05%.
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Atbalstu saņēmušas 298 jaunās lauku saimniecības, par 1,3% pieaugot
gados jauno lauksaimniecības uzņēmumu īpašnieku īpatsvaram.

Zivsaimniecības vadības
finansēšanas instrumenta (ZVFI) projekti

Kopumā veiktas 5126 personu apmācības lauksaimniecības un
mežsaimniecības nozarē 261 649 cilvēkstundu garumā, tādējādi par
10% palielinājies lauksaimniecībā un mežsaimniecībā nodarbināto
apmācīto personu īpatsvars.

Līdz 2007.gada beigām ZVFI ietvaros projektu īstenotājiem izmaksāti LVL
15 milj. jeb 90,4% no fonda piešķīruma. Pabeigti 313 projekti. Visvairāk
zivsaimniecības projektu realizēti piejūras reģionos – Kurzemē un Rīgas
reģionā: attiecīgi 215 projekti par LVL 10 milj. jeb 70% no kopējā ZVFI
finansējuma un 72 projekti par LVL 3,1 milj. jeb 23% no kopējā ZVFI
finansējuma (skat. 5.diagrammu).
Pabeiktie ZVFI projekti/LVL

Vietējo rīcību attīstības (iniciatīvas „LEADER+” veida pasākums) atbalsta
ietvaros cilvēku, kas saistīti ar kopienas aktivitāti, skaits palielinājies par
1668 cilvēkiem.
￼  ￼  ￼

5.diagramma - Pabeigtie ZVFI projekti

￼

Projekts „Kukšu muižas rekonstrukcija par viesu namu”

￼

 ￼

0,4 milj./3%
13 proj.

 ￼
3,1 milj./23%
72 proj.

0,2 milj./1%
5 proj.
0,1 milj./0,8 %
1 proj.

Kurzeme
Latgale
Rīgas rajons

Projekts „Zirgu staļļa ar manēžu būvniecība Ezerniekos”

Vidzeme

0,2 milj./2%
7 proj.
10 milj./70%
215 proj.

Zemgale
Visa Latvija

Lai veicinātu zvejas un akvakultūras produktu apstrādi, mārketinga
uzlabošanu, zvejas ostu aprīkojuma iegādi un atbalstītu akvakultūru:
modernizēti 26 zivju ražošanas pārstrādes uzņēmumi;
modernizēti 38% akvakultūras uzņēmumu;
modernizētas 4 ostas un atbalstīti 22 akvakultūras uzņēmumi,
kā rezultātā atbilstoši ES higiēnas standartiem savu produkciju
uzlabojuši 5% uzņēmumu.
Lai attīstītu piekrastes zvejniecību, īstenotu sociāli ekonomiskos
pasākumus zvejniecības jomā un nodrošinātu finansiālas kompensācijas
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zvejas pagaidu pārtraukšanas gadījumos, atbalstītu
organizācijas un veicinātu jaunu noieta tirgu apgūšanu:

ražotāju

atbalstu saņēmuši 196 zvejnieki/zvejas kuģu īpašnieki;
veikti 7 mārketinga pasākumi,
atbalstītas 2 ražošanas organizācijas, 29 dalībniekiem
iesaistoties ražotāju organizācijās.
Ar mērķi sabalansēt zvejas intensitāti:
66 zvejas kuģi nodoti sadalīšanai;
9 zvejas kuģi nodoti izmantošanai citiem mērķiem.
Tādējādi sagriezto un norakstīto zvejas kuģu bruto tonnāža
samazinājusies par GT-4083,7, jauda – par kW-9670,28.
Flotes atjaunošanai un zvejas kuģu modernizēšanai atbalstīti 57
zvejniecības kuģi, tādējādi modernizēti 8% zvejas flotes daļas.
Projekts „SIA „Unda” ražotnes modernizēšana”

 ￼

 ￼

ES struktūrfondu līdzekļu apguve 2007.gadā
salīdzinājumā ar 2006.gadu
Līdz 31.12.2007. apstiprināti projekti par LVL 452 milj. jeb 103% no
kopējā Latvijai pieejamā struktūrfondu finansējuma (skat.
6.diagrammu un pielikumā 1.tabulu).
Atbilstoši Ministru kabineta rīkojumiem, kas paredz uzņemties
virssaistības struktūrfondu projektos, par 10% pārsniedzot pieejamā
finansējuma apjomu vairākās ERAF un ZVFI aktivitātēs, kā arī par 5%
pārsniedzot pieejamos līdzekļus ESF aktivitātēs5, ERAF un ELVGF
ietvaros apstiprināti projekti jau minēto virssaistību ietvaros.

Apstiprinātie projekti (% no SF finansējuma)

6.diagramma - Apstiprinātie projekti (% no SF finansējuma)
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Projekts „Kurzemes zivju termināls jeb zivju izkraušanas vietas būve un tai nepieciešamo
infrastruktūras elementu izbūve un izkrauto zivju uzglabāšanas apstākļu nodrošināšana
Ventspils brīvostā”
￼  ￼  ￼

ESF

ELVGF

ZVFI

Kopā

￼
Līdz 31.12.2007. ES struktūrfondu projektos izmaksāti LVL 276,8 milj.
jeb 63% no kopējā finansējuma – gandrīz par pusi vairāk nekā līdz
31.12.2006.
5 2006.gada 18.decembra Ministru kabineta rīkojums Nr.975 „Par virssaistību uzņemšanos Eiropas
Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Zivsaimniecības vadības finansēšanas
instrumenta līdzfinansētajām Vienotā programmdokumenta aktivitātēm 2004.-2006.gada
plānošanas periodā”, 2006.gada 9.februāra Ministru kabineta rīkojums Nr.78 „Par virssaistību
uzņemšanos Eiropas Lauksaimniecības vadības un garantiju fonda virzības daļas līdzfinansētajiem
vienotā programmdokumenta pasākumiem 2004.-2006.gada plānošanas periodā”.
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Dalījumā pa fondiem vislabākie finansējuma saņēmējiem izmaksātā
finansējuma rādītāji ir ZVFI ietvaros – LVL 15,4 milj. jeb 90% no pieejamā
ZVFI finansējuma. ELVGF ietvaros finansējuma saņēmējiem izmaksāti
LVL 57 milj. jeb 88% no pieejamā ELVGF finansējuma. Visstraujāk
virzījušies ESF projekti – finansējuma saņēmējiem izmaksāti LVL 59,2
milj. jeb 66% apmērā no kopējā ESF finansējuma. Savukārt ERAF
ietvaros finansējuma saņēmējiem izmaksāti LVL 145,3 milj. jeb 54,12%
no pieejamā finansējuma (skat. 7.diagrammu un pielikumā 2.tabulu).

struktūrfondu
finansējuma
saņēmējiem
7.diagrammaIzmaksāts
- Izmaksāts struktūrfondu
finansējuma
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Līdz 31.12.2007. ES struktūrfondu finansējuma atmaksas no Eiropas
Komisijas pieprasītas par LVL 262 milj. jeb 59% no pieejamā finansējuma.
Tāpat kā 2006.gadā vislabākie pieprasītā finansējuma rādītāji vērojami
ELVGF un ZVFI ietvaros – atmaksās pieprasīti attiecīgi LVL 53 milj. jeb
82% un LVL 14 milj. jeb 82% no pieejamā finansējuma. Ievērojami šis
rādītājs pieaudzis ESF ietvaros, kur atmaksas pieprasītas LVL 56 milj.
jeb 63% apjomā no pieejamā ESF finansējuma. Savukārt ERAF ietvaros
atmaksas pieprasītas par LVL 138 milj. jeb 51% no pieejamā finansējuma
(skat. 8.diagrammu un pielikumā 3.tabulu).
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(% no struktūrfondu finansējuma)

￼
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8.diagramma - Eiropas Komisijā deklarētie Kopienas izdevumi
Eiropas
Komisijā deklarētie kopienas izdevumi
(% no struktūrfondu
finansējuma)

ESF

ELVGF

ZVFI

Kopā

Līdz 31.12.2007. no Eiropas Komisijas valsts budžetā atmaksāto līdzekļu
apjoms pieaudzis vairāk nekā trīs reizes un ir LVL 253 milj. jeb 57% no
kopējā finansējuma. Līdz ar to Eiropas Komisijā deklarēto un valsts
budžetā atmaksāto līdzekļu apjoms ir gandrīz izlīdzinājies.
Visvairāk atmaksas valsts budžetā palielinājušās ESF ietvaros, kas
līdz 31.12.2007. ir LVL 51 milj. jeb 57% no pieejamā ESF finansējuma.
Strauji pieaudzis arī ERAF rādītājs, kur valsts budžetā atmaksāti
LVL 138 milj. jeb 51%. Savukārt ELVGF un ZVFI ietvaros no Eiropas
Komisijas saņemtie maksājumi ir attiecīgi LVL 51 milj. jeb 79% un
LVL 13 milj. jeb 75% no pieejamā finansējuma (skat. 9.diagrammu un
pielikumā 4.tabulu).
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9.diagramma - No Eiropas Komisijas saņemtie maksājumi
No
Eiropas Komisijas saņemtie maksājumi
(% no struktūrfondu
finansējuma)

ES struktūrfondu līdzekļu izlietojuma salīdzinājums
starp Baltijas valstīm

120

Salīdzinot iepriekš aprakstīto Latvijai piešķirtā struktūrfondu
finansējuma apguvi ar kaimiņvalstīm Lietuvu un Igauniju, secināms,
ka līdz 2007.gada beigām visās trīs valstīs projektiem piesaistīts viss
pieejamais struktūrfondu finansējums.
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Finansējuma saņēmējiem visvairāk līdzekļu izmaksāti Igaunijā – 74%
no kopējā pieejamā struktūrfondu finansējuma. Latvijā un Lietuvā šis
rādītājs ir līdzīgs – Latvijā finansējuma saņēmējiem izmaksāti 63%,
bet Lietuvā 62% no valstīm pieejamā struktūrfondu finansējuma.
Arī vislielākais no Eiropas Komisijias valsts budžetā atmaksātais
struktūrfondu apjoms līdz 31.12.2007. bijis Igaunijā, kur valsts
budžetā atmaksāti 79% no kopējā finansējuma, kam seko Latvija ar atmaksām valsts budžetā 73% apmērā. Savukārt Lietuvas
valsts budžetā atmaksāti 67% no kopējā pieejamā struktūrfondu
finansējuma (skat. 9.diagrammu).
Kaimiņvalstīs pie Eiropas Komisijas maksājumiem nacionālajos
budžetos pieskaitīti arī Komisijas veiktie avansu maksājumi,
tāpēc, salīdzinot šo rādītāju ar Latviju, arī Latvijas rādītājam – no
Eiropas Komisijas saņemtie maksājumi (57% no kopējā piešķīruma)
– pieskaitīti 2004.un 2005.gadā iemaksātie avansi. Tas attiecīgi
Latvijas rādītāju palielina līdz 73% no kopējā SF piešķirtā finansējuma,
un tas ir salīdzināms ar kaimiņvalstu sniegtajiem finanšu progresa
datiem (skat. 5. un 6.tabulu pielikumā).
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9.diagramma - Struktūrfondu apguve Baltijas valstīs (%)

Struktūrfondu apguve Baltijas valstīs (%)

￼

Lai nodrošinātu struktūrfondu piešķirtā finansējuma efektīvu
izmantošanu, ES fondu vadošā iestāde – Finanšu ministrija – nodrošina
pētījumu un tematisko izvērtēšanu organizēšanu par attiecīgā
plānošanas perioda prioritātēm, pasākumiem un aktivitātēm.
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N+2 principa izpilde
Lai nodrošinātu to, ka Latvijas budžetā tiek atmaksāti visi Latvijai
piešķirtie struktūrfondu līdzekļi, līdz 2008.gada beigām Eiropas
Komisijā jādeklarē EUR 185 milj. (LVL 130 milj.) ERAF finansējuma, EUR
47 milj. (LVL 33 milj.) ESF finansējuma, EUR 16 milj. (LVL 11 milj.) ELVGF
finansējuma un EUR 4 milj. (LVL 3 milj.) ZVFI ietvaros.

2007.gadā ir veiktas šādas tematiskās izvērtēšanas un pētījumi:
„Izdevumu apliecināšanas procesa atbildības un efektivitātes
izvērtēšana”, „Potenciālais projektu pieteicēju pieprasījums pēc finanšu
atbalsta uzņēmējdarbības un inovāciju aktivitātēs 2007.-2013.gada
plānošanas periodā”, „ES struktūrfondu ieviešanā iesaistīto institūciju
darbinieku atalgojuma konkurētspēja darba tirgū”. 2007.gadā
noslēdzās darbs pie „Horizontālo prioritāšu ieviešanas izvērtējuma”
sagatavošanas, bet aizsākti šādi pētījumi: „ES fondu makroekonomiskās
ietekmes izvērtējums”, „Struktūrfondu un Kohēzijas fonda kontroļu
veikšanas izmaksas”, „Projektu, kuros piecu gadu laikā no pēdējā
maksājuma veikšanas notikušas būtiskas izmaiņas, analīze un vienotas
metodikas izstrāde” un „Norādījumu izstrāde fondu vadībā iesaistītajām
institūcijām n+2 un n+3 principa izpildei”.6

Informācija un publicitāte
Sabiedrības informētība par ES struktūrfondu
līdzekļu apguvi Latvijā
2007.gada decembrī pēc Finanšu ministrijas pasūtījuma tirgus un
sabiedriskās domas pētījumu centrs „SKDS” veica atkārtotu (ceturto
pēc kārtas) sabiedriskās domas aptauju „Sabiedrības informētība
6 Visa aktuālākā informācija attiecībā uz ES struktūrfondu izvērtēšanu, tai skaitā informācija
par šobrīd notiekošajām un plānotajām izvērtēšanām un pētījumiem, un visi iepriekš minētie
tematiskās izvērtēšanas ziņojumi un pētījumi ir pieejami FM administrētajā ES fondu interneta
mājas lapas www.esfondi.lv sadaļā „Izvērtēšana un pētījumi”.
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par Eiropas Savienības struktūrfondu apguvi Latvijā”7, kurā tiešajās
intervijās aptaujāti visu Latvijas reģionu pastāvīgie iedzīvotāji vecumā
no 18 līdz 74 gadiem.
2007.gadā vērojama līdz šim pozitīvākā Latvijas iedzīvotāju attieksme
pret ES struktūrfondu ietekmi uz Latvijas tautsaimniecības un
sabiedrības attīstību, kā arī visaugstākais ES struktūrfondu līdzekļu
sekmīgas apguves Latvijā vērtējums.
51% aptaujāto Latvijas iedzīvotāju ES struktūrfondu līdzekļu apguvi
vērtē kā sekmīgu, kas ir visaugstākais procentuālais rādītājs kopš
2004.gada pētījuma (skat. 10.diagrammu).

2007.gadā vērojama līdz šim vispozitīvākā iedzīvotāju attieksme pret
ES struktūrfondu ietekmi uz Latvijas tautsaimniecības un sabiedrības
attīstību. Nedaudz vairāk kā 2/3 (69%) aptaujāto iedzīvotāju šo ietekmi
vērtē pozitīvi, savukārt, tikai 4% aptaujas dalībnieku kopumā pauduši
pretēju nostāju (skat. 11.diagrammu).
11.diagramma - Iedzīvotāju vērtējums par ES struktūrfondu ietekmi uz Latvijas
tautsaimniecības un sabiedrības attīstību

„Jūsuprāt, kā Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļi ietekmē
Latvijas tautsaimniecības un sabiedrības attbilstību?“
ļoti pozitīvi

drīzāk pozitīvi

neietekmē

drīzāk negatīvi

ļoti negatīvi

grūti pateikt

10.diagramma - ES struktūrfondu līdzekļu apguves vērtējums

￼￼
„Sakiet, lūdzu, kā jūs kopumā vērtējat Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļu apguvi Latvijā? Vai, Jūsuprāt, līdzšinējā Eiropas
Savienības struktūrfondu apguve ir vērtējama kā...“
...ļoti sekmīga

...drīzāk sekmīga

...drīzāk nesekmīga

...ļoti nesekmīga
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Aptuveni 1/4 Latvijas iedzīvotāju norādījuši, ka ir meklējuši informāciju
par Eiropas Savienības struktūrfondiem (27%) – šīs iedzīvotāju
grupas vidū pēdējā gada laikā visbiežāk šī informācija ir meklēta
Lauku konsultāciju un izglītības centros, bibliotēkās un valsts
pārvaldes iestādēs.

7 Aptaujas rezultāti pieejami www.esfondi.lv sadaļā „Izvērtēšana un pētījumi”.
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Līdzīgi kā 2006.gadā, arī 2007.gadā kā galvenie informācijas avoti
par ES struktūrfondiem minēti televīzija (66%), nacionālie preses
izdevumi (37%), radio (32%) un reģionālie (vietējie) preses
izdevumi (32%) (skat. 12.diagrammu).
12.diagramma - Informācijas avoti par ES struktūrfondiem

￼

„No kādiem avotiem Jūs esat uzzinājis par ES struktūrfondiem Lavijā?“
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Bāze: respondenti, kuri ir dzirdējuši, ka Latvijai ir pieejami ES struktūrfondu līdzekļi
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13.diagramma - Informētība par ES struktūrfondu izmantošanu Latvijā￼
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41% aptaujas dalībnieku uzskata, ka informācijas apjoms par ES
struktūrfondiem apmierina viņu vajadzības. Salīdzinājumā ar 2006.gada
aptauju, joprojām nedaudz vairāk kā 1/3 jeb 35% iedzīvotāju pieejamās
informācijas apjomu vērtē kā nepietiekamu, bet 6% respondentu
uzsver, ka informācijas apjoms ir pārāk liels (skat. 13.diagrammu).
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Bāze: respondenti, kuri ir dzirdējuši, ka Latvijai ir pieejami ES struktūrfondu līdzekļi
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TV raidījums „Eirobusiņš”
2007.gadā pārraidīti 22 raidījumi „Eirobusiņš”
(pavisam kopā kopš 2005.gada pārraidīti 64
raidījumi)8, atspoguļojot ar īpašo Latvijas
televīzijas un ES fondu mikroautobusu (koši
noformētu ar ES fondu, Finanšu ministrijas un raidījuma
simboliku) veiktos ceļojumus pa Latvijas reģioniem, reizēm
arī tālākos pieredzes apmaiņas braucienus uz citām ES valstīm,
piesaistot labākos speciālistus un visprasīgākos ES fondu potenciālos
izmantotājus visās dzīves jomās.

Radio raidījums „Eiropas fondu atslēgas”

Lai sabiedrībai sniegtu informāciju par ES fondu ieviešanas gaitu un
aktualitātēm, pēc Finanšu ministrijas pasūtījuma kopš 2005.gada
Latvijas televīzijas 1.kanālā katru otro pirmdienu skatāms
informatīvi
izglītojošs
raidījums „Eirobusiņš” un
Latvijas
Radio 1 klausāms raidījums – informatīvi izglītojošs žurnāls „Eiropas
fondu atslēgas”.
TV un radio raidījumos regulāri tiek sniegta visaptveroša informācija
par ES fondiem kopumā un to aktualitātēm ar mērķi veicināt
sabiedrības izpratni un atbalstu ES līdzekļu izlietošanai. Raidījumi
veicina potenciālo mērķa grupu informētību par fondu piedāvātajām
iespējām, sniedz nepieciešamo izglītojošo palīdzību projektu
sagatavošanā, veicina dažādu sabiedrības sociālo grupu, kā arī
reģionu aktīvu iesaistīšanos fondu apguvē.

2007.gadā izskanējis 51 raidījums „Eiropas fondu
atslēgas” (pavisam kopā kopš 2005.gada
pārraidīti 150 raidījumi)9, informējot par katra
no struktūrfondiem 2004.-2006.g. plānošanas
periodā un 2007.-2013.g. plānošanas periodā
atbalstāmajām prioritātēm un aktivitātēm, iepazīstinot ar informāciju,
kas nepieciešama projektu sagatavošanai, atainojot pozitīvo pieredzi
un kritērijus, kā arī pievēršoties struktūrfondu aktualitātēm –
izsludinātajiem konkursiem un semināriem.

8 Raidījumu arhīvs pieejams ES fondu vadošās iestādes interneta mājas lapas www.esfondi.lv

sadaļā „TV un radio raidījumi”.
9 Raidījumu arhīvs pieejams ES fondu vadošās iestādes interneta mājas lapas www.esfondi.lv
sadaļā „TV un radio raidījumi”.
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Eiropas Sociālā fonda projektu parāde
Atzīmējot Eiropas Sociālā fonda (ESF) 50.gadadienu un trīs
gadu darbību Latvijā, Finanšu ministrija sadarbībā ar ESF vadībā
iesaistītajām institūcijām 2008.gada janvārī un februārī piedāvāja
Latvijas iedzīvotājiem apmeklēt ceļojošu izstādi “Eiropas Sociālā
fonda projektu parāde”, kas bija apskatāma visos Latvijas reģionos
sabiedriski pieejamās vietās, kopumā 24 Latvijas pilsētās.
￼

Reklāmas materiāls - izstādes norises vietu plāns
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Izstādes stendi bija 12 cilvēku figūras, uz kurām izvietoti gan drukāti,
gan video un audio formātā ierakstīti Latvijas cilvēku stāsti, rādot
dokumentālu interviju sēriju par pieredzi, kas radusies, izmantojot
ESF piedāvātās iespējas nodarbinātības, izglītības un sociālās
iekļaušanas jomā. Katrs no cilvēkiem stāstīja par savu uzdrīkstēšanos,
sasniegumiem un izjūtām pirms un pēc ESF piedāvāto iespēju
izmantošanas. Uz stendiem tika izvietota arī informācija par to, kā
iespējams saņemt finansējumu un kādas prioritātes/pasākumus/
aktivitātes un darbības ESF atbalstīs 2007.-2013.gada ES fondu
plānošanas periodā.
Izstādes atklāšanas pasākums tika atspoguļots plašsaziņas līdzekļos
– ziņu aģentūrā LETA, Latvijas televīzijas raidījumā „Eirobusiņš,”
Latvijas radio raidījumā „Eiropas fondu atslēgas,” nacionālajos
laikrakstos „Latvijas Avīze” un „Komersanta Vēstnesis”, kā arī Madonas
rajona laikrakstā „Stars”.
Izstāde bija kā satikšanās vieta jau esošajiem, gan arī potenciālajiem
labuma guvējiem.
￼  ￼  ￼
Eiropas Sociālā fonda 50.gadadienai un 3 gadu darbībai Latvijā veltītā ceļojošā izstāde
„Eiropas Sociālā fonda projektu parāde”

“Nav uz zemes tik tumšas vietas, kur nedzimtu kāda gaiša doma” – šie
Jāņa Jaunsudrabiņa vārdi bija ceļojošās izstādes moto, bet mērķis –
ar konkrētu, jau īstenotu ESF projektu piemēru palīdzību iepazīstināt
Latvijas iedzīvotājus ar fonda sniegtajām iespējām nodarbinātības,
izglītības un sociālās iekļaušanas jomā, kā arī veicināt līdz šim neaktīvo
mērķa grupu iesaistīšanos sociālā fonda projektu sagatavošanā un
īstenošanā.
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Baltijas valstu dalība Eiropas Reģionu dienās (Open Days)
2007.gada 10.oktobrī Briselē Baltijas valstu ES fondu vadošās iestādes
(Finanšu ministrijas) uzstājās Eiropas Reģionu dienu (Open Days)
ietvaros. Latvijas pārstāvji no Finanšu ministrijas iepazīstināja
ar struktūrfondu lielākajiem komunikāciju projektiem Latvijā –
Latvijas televīzijas raidījumu „Eirobusiņš”, Latvijas radio raidījumu
„Eiropas fondu atslēgas” un reģionālajiem ES struktūrfondu
informācijas centriem. Papildus tika prezentēti arī vairāku
uzņēmumu ar struktūrfondu atbalstu īstenoto projektu piemēri.
Starp minētajiem uzņēmumiem bija ERAF saņēmēji: SIA „Emīla
Gustava šokolāde”, SIA „Latvijas Keramika”, SIA „Varis Toys” un SIA
„Lāči”, ESF saņēmēji: Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija,
Latvijas Neredzīgo bibliotēka, Saldus dienas aprūpes centrs un
Vecbebru profesionālā vidusskola, ELVGF saņēmēji: SIA „Pure Food”,
AS „Rīgas piena kombināts” un SIA „Rāmkalni”, kā arī ZVFI saņēmējs
SIA „Vido”.

2007.-2013.GADA ES STRUKTŪRFONDU
PLĀNOŠANAS PERIODS
2007.-2013.gada ES fondu plānošanas perioda uzsākšana
2007.gada 25.septembrī Eiropas Komisiju pārstāvot Reģionālās
politikas komisārei Danutai Hībnerei (Danuta Hübner) un Latviju –
īpašu uzdevumu ministram Eiropas Savienības finanšu pārvaldes
lietās Normundam Brokam, svinīgā dokumenta parakstīšanas
ceremonijā Latvijas nacionālā saldumu ražotāja a/s „Laima” telpās
tika apstiprināta EUR 4,53 mljrd. „vērtā” Latvijas stratēģija 2007.2013.gada ES fondu finansējuma apguvei – Valsts stratēģiskais
ietvardokuments10 un tam pakārtotā 2.darbības programma
„Uzņēmējdarbība un inovācijas”.
D.Hībnere (no kreisās) un N.Broks paraksta Valsts stratēģisko ietvardokumentu un
darbības programmu „Uzņēmējdarbība un inovācijas”

Eiropas Reģionu dienu ietvaros tika gūts apstiprinājums faktam, ka
Latvija un Igaunija ir vienas no pirmajām jaunajām ES dalībvalstīm,
kas gatavo raidījumus radio un televīzijā ES fondu atpazīstamības
nodrošināšanai sabiedrībā un sabiedrības iedrošināšanai izmantot
struktūrfondu iespējas; reģionālie ES struktūrfondu informācijas
centri uzrāda labus rezultātus informācijas nodrošināšanai tuvāk
saņēmējiem reģionos.
LR Finanšu ministrijas pārstāvji A.Beļkeviča (no kreisās), I.Tiesnieks un L.Kokale
Eiropas Reģionu dienās pie Latvijas stenda
￼ ￼

￼

 ￼

 ￼

Dokumentu svinīgā parakstīšana noritēja plašsaziņas līdzekļu pārstāvju
klātbūtnē un guva plašu atspoguļojumu Latvijas nacionālajos medijos
– par 2007.-2013.gada ES fondu plānošanas dokumentu apstiprināšanu
informēja ziņu aģentūras LETA un BNS, Latvijas televīzijas raidījums
10 Informācija par Valsts stratēģisko ietvardokumentu pieejama www.esfondi.lv.

38

39

„Eirobusiņš,” Latvijas Nacionālā televīzija, Latvijas radio 1.kanāla
ziņu pārraides, Latvijas radio raidījums „Eiropas fondu atslēgas,”
laikraksti „Dienas Bizness”, „Neatkarīgā Rīta Avīze”, „Latvijas Avīze”,
„Latvijas Vēstnesis”, „Bizness&Baltija” un „Telegraf”.
2007.gada 10.decembrī Eiropas Komisijā apstiprināta 3.darbības
programma „Infrastruktūra un pakalpojumi”, kuras ietvaros Latvijai
no ES budžeta pieejami EUR 2,25 mljrd. no ERAF un KF līdzekļiem,
un 2007.gada 18.decembrī – 1.darbības programma „Cilvēkresursi un
nodarbinātība”, kuras ietvaros Latvijai no ES budžeta pieejami EUR
550 milj. un kuras atklāšanas pasākums 2009.gada 10.janvārī noritēja
vienuviet ar Eiropas Sociālā fonda 50.gadadienai un 3 gadu darbībai
Latvijā veltītās ceļojošās izstādes „Eiropas Sociālā fonda projektu
parāde” prezentāciju.11 Svinīgos darbības programmas un izstādes
atklāšanas vārdus teica Eiropas Komisijas Nodarbinātības, sociālo lietu
un vienlīdzīgu iespēju ģenerāldirektorāta ģenerāldirektora vietniece
Lenija Samuela (Lenia Samuel) un īpašu uzdevumu ministrs Eiropas
Savienības finanšu pārvaldes lietās Normunds Broks.
Īpašu uzdevumu ministrs ES finanšu pārvaldes lietās N.Broks, atklājot darbības
programmu „Cilvēkresursi un nodarbinātība” un izstādi „Eiropas Sociālā fonda parāde”

11 Skat. 1.6.nodaļā „Eiropas Sociālā fonda projektu parāde”.
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Līdz ar septiņu gadu perioda ES fondu izmantošanas stratēģiskā
pamata – Valsts stratēģiskā ietvardokumenta – un darbības
programmu apstiprināšanu Eiropas Komisijā ir veiksmīgi noslēdzies
2007.-2013.gada ES fondu plānošanas darbs. Līdz ar to Latvija var
uzsākt ES fondu īstenošanu visās paredzētajās atbalsta jomās.

2007.-2013.gada ES fondu plānošanas perioda
aktivitāšu uzsākšana
Atbilstoši Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības
likumam trīs gadu laikā ir jāizdod Ministru kabineta noteikumi par
kārtību, kādā īsteno 2007.-2013.gada plānošanas dokumentācijā –
darbības programmu papildinājumos – norādītās ES fondu aktivitātes,
nosaka projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus, prasības
projektu iesniedzējiem, atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, to
kompetences sadalījumu un sadarbības kārtību, kā arī atbildīgās
iestādes un sadarbības iestādes funkcionālās padotības formu. Šādi
noteikumi tiek izdoti par katru ES fonda aktivitāti vai apakšaktivitāti,
kopā aptuveni 46 darbības programmas „Cilvēkresursi un
nodarbinātība”, 20 darbības programmas „Uzņēmējdarbība
un inovācijas” un 66 darbības programmas „Infrastruktūra un
pakalpojumi” ietvaros, pavisam kopā aptuveni 132.
Šo noteikumu izstrādi nodrošina atbildīgās iestādes:
1. Ekonomikas ministrija;
2. Izglītības un zinātnes ministrija;
3. Kultūras ministrija;
4. Labklājības ministrija;
5. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija;
6. Satiksmes ministrija;
7. Veselības ministrija;
8. Vides ministrija;
9. Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās
sekretariāts;
10. Valsts kanceleja.
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ES fondu 2007.-2013.g. perioda finanšu līdzekļu
apguves laika grafiks 2008.gadā

9 soļi līdz projektam

￼

Mar.

Apr. Mai.

Jūn.

Jūl.

Aug. Sept. Okt.

Nov.

MK noteikumu
apstiprināšana
Klusuma
periods*
Projektu
iesniegšana
Projektu izvērtēšana
Projektu apstiprināšana
un līguma slēgšana
Izdevumi attiecināmi - iepirkumi, maksājumi

* Klusuma periods attiecas tikai uz atklāto projektu iesniegumu atlasi.
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Dec.

Lai ideju sekmīgi realizētu 2007.-2013.g. plānošanas perioda ES fondu
projektā, Jums jāievēro šāda soļu secība:
1. Veiksmīga projekta sākums ir laba projekta ideja!
2. Iepazīšanās ar ES fondu aktivitāšu/apakšaktivitāšu aprastu
darbības programmas papildinājumā (www.esfondi.lv
-> 2007.-2013.gads -> Darbības programmu papildinājumi).
Īpaša uzmanība jāpievērš informācijai „Finansējuma saņēmēji”
aktivitātes/apakšaktivitātes aprakstā. Lai varētu pretendēt uz
ES fondu finansējumu, interesentam ir jāatbilst kādam no
aktivitātes/apakšaktivitātes aprakstā nosauktajiem finansējuma saņēmējiem.
3. Papildu informāciju par projekta idejai izraudzīto atbilstošo ES
fonda aktivitāti/apakšaktivitāti un konsultāciju par to, vai projekta
ideja ir atbilstoša izraudzītajai ES fonda aktivitātei/
apakšaktivitātei, iespējams saņemt darbības programmas
papildinājuma sadaļā „ieviešana” norādītajā atbildīgajā iestādē
vai sadarbības iestādē.
4. Jāseko līdzi informācijai attiecīgās atbildīgās iestādes mājas
lapā par projekta idejai izraudzītās atbilstošās ES fonda
aktivitātes īstenošanas Ministru kabineta noteikumu izstrādes
gaitu.
5. Pēc 4.solī minēto Ministru kabineta noteikumu apstiprināšanas
noteikumi tiek publicēti atbildīgās un sadarbības iestādes mājas
lapā. Visiem interesentiem ir viens mēnesis laika, lai rūpīgi
iepazītos ar noteikumiem, kuros ietverti gan projektu atlases
kritēriji, gan projektā atbalstāmās darbības, gan projektu
īstenošanas laiks u.c. projekta iesniedzējam būtiska informācija.
Šis ir laiks, kurā interesents var uzdot neskaidros jautājumus
sadarbības un/vai atbildīgajā iestādē. Tikai pēc viena mēneša
sadarbības iestāde uzsāk projektu pieņemšanu līdz noteiktam
datumam.
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6. Noteiktajā laikā atbilstoši Ministru kabineta noteikumu par
attiecīgās ES fonda aktivitātes īstenošanu pievienotajam
pielikumam – projekta iesnieguma veidlapai – sagatavotais
projekts jāiesniedz sadarbības iestādē.
7. Vērtēšanas komisija izvērtē saņemtos projektus, tiek pieņemts
lēmums par apstiprināmajiem un noraidāmajiem projektiem,
par lēmumu tiek informēti visi projektu iesniedzēji.
8. Sadarbības iestāde slēdz līgumu ar apstiprinātā projekta
iesniedzēju par ES fonda projekta īstenošanu.
9. Projekta īstenošana saskaņā ar līguma nosacījumiem (skat.
zīmējumu „9 soļi līdz projektam”).
￼
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Pielikumi

3.tabula - Eiropas Komisijā deklarētie Kopienas izdevumi

1.tabula - Struktūrfondu projektiem piesaistītais finansējums

Eiropas Komisijā deklarētie Kopienas izdevumi

Struktūrfondu projektiem piesaistītais finansējums
SF

% no
% no
Kopējais SF LVL līdz
finansējuma LVL līdz finansējuma
Starpība LVL Starpība (%)
finansējums 31.12.2006.
31.12.2007.
līdz
līdz
LVL
31.12.2007.
31.12.2006.

ERAF
ESF
ELVGF
ZVFI

268 501 824
89 496 439
64 551 275
17 102 735

255 285 688
86 750 244
63 885 803
14 943 548

95,08%
96,93%
98,97%
87,38%

273 313 703
89 564 203
70 643 184
18 952 320

101,79%
100,08%
109,44%
110,81%

18 028 015
2 813 959
6 757 381
4 008 772

6,71%
3,15%
10,47%
23,43%v

Kopā

439 652
275

420 865
283

95,73%

452 473
410

102,92%

31 608 127

7,19%

SF

% no
% no
Kopējais SF LVL līdz
finansējuma LVL līdz finansējuma
Starpība LVL Starpība (%)
finansējums 31.12.2006.
31.12.2007.
līdz
līdz
LVL
31.12.2007.
31.12.2006.

ERAF
ESF
ELVGF
ZVFI

268 501 824
89 496 439
64 551 275
17 102 735

54 583 607
20 068 549
38 122 118
8 367 733

20,33%
22,42%
59,06%
48,93%

138 267 684
56 425 083
53 034 971
13 955 525

Kopā

439 652
275

121 142
008

27,55%

261 683
263

51,50%
63,05%
82,16%
81,60%

83 684 077
36 356 534
14 912 853
5 587 792

59,52%

140 54
255

31.17%
40.63%
23.10%
32.67%
31.97%

4.tabula - No Eiropas Komisijas saņemtie maksājumi
2.tabula - Izmaksāts struktūrfondu finansējuma saņēmējiem

No Eiropas Komisijas saņemtie maksājumi
Izmaksāts struktūrfondu finansējuma saņēmējiem
SF
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% no
% no
Kopējais SF LVL līdz
finansējuma LVL līdz finansējuma
Starpība LVL Starpība (%)
finansējums 31.12.2006.
31.12.2007.
līdz
līdz
LVL
31.12.2007.
31.12.2006.

ERAF
ESF
ELVGF
ZVFI

268 501 824
89 496 439
64 551 275
17 102 735

58 331 162
25 819 040
46 877 884
10 380 151

21,72%
28,85%
72,62%
60,69%

145 303 425
59 216 913
56 794 197
15 451 780

Kopā

439 652
275

141 408
237

32,16%

276
766 315

54,12%
66,17%
87,98%
90,35%
62,95%

86 972 263
33 397 873
9 916 313
5 071 629
135 358
078

32,40%
37,32%
15,36%
29,66%
30,79%

SF

% no
% no
Kopējais SF LVL līdz
finansējuma LVL līdz finansējuma
Starpība LVL Starpība (%)
finansējums 31.12.2006.
31.12.2007.
līdz
līdz
LVL
31.12.2007.
31.12.2006.

ERAF
ESF
ELVGF
ZVFI

268 501 824
89 496 439
64 551 275
17 102 735

Kopā

439 652
275

31 013 640
4 887 534
37 146 504
7 127 865

11,55%
5,46%
57,55%
41,68%

138 267 683
50 764 317
50 828 542
12 815 115

80 175
543

18,24%

252 675
656

51,50%
56,72%
78,74%
74,94%
57,47%

107 254 043
45 876 783
13 682 038
5 687 250

39,95%
51,26%
21,19%
33,26%

172 500
113

39,32%
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Piezīmēm

5.tabula - ES struktūrfondu līdzekļu apguves statuss Igaunijā (līdz 31.12.2007.)

ES struktūrfondu līdzekļu apguves statuss Igaunijā (līdz 31.12.2007.)
Izmaksāts Izmaksāts
No EK
No EK
Finansējums Apstiprināts Apstiprināts
finansējuma finansējuma saņemtie
saņemtie
2004.-2006.g. projektos
projektos
saņēmējiem saņēmējiem maksājumi maksājumi
(milj. EUR) (milj. EUR)
(%)
(milj. EUR)
(%)
(milj. EUR)
(%)
ERAF
ESF
ELVGF
ZVFI

232,8
69,3
56,8
12,5

234,0
73,3
56,4
12,4

100,5%
106%
99,4%
99,8%

177,0
40,3
46,2
10,4

76,0%
58,2%
81,4%
83,4%

188,7
43,9
50,5
11,6

81,0%
63,4%
88,9%
92,8%

Kopā

371,4

376,2

101,3%

273,9

73,8%

294,7

79,4%

6.tabula - ES struktūrfondu līdzekļu apguves statuss Lietuvā (līdz 31.12.2007.)

ES struktūrfondu līdzekļu apguves statuss Lietuvā (līdz 31.12.2007.)
Izmaksāts Izmaksāts
No EK
No EK
Finansējums Apstiprināts Apstiprināts
finansējuma finansējuma saņemtie
saņemtie
2004.-2006.g. projektos
projektos
saņēmējiem saņēmējiem maksājumi maksājumi
(milj. EUR) (milj. EUR)
(%)
(milj. EUR)
(%)
(milj. EUR)
(%)
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ERAF
ESF
ELVGF
ZVFI

583,9
176,2
122,9
12,1

598,7
178,5
128,9
11,3

102,5%
101,3%
104,9%
92,9%

357,9
91,3
95,3
7,8

61,3%
51,8%
77,5%
64,3%

386,8
97,7
103,8
8,3

66,2%
55,4%
84,5%
68,6%

Kopā

895,2

917,4

102,5%

552,3

61,7%

596,7

66,7%
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