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Noslēdzies 2004.-2006.periods

• LV 100% apmērā apguvusi 2004.-

2006.g.periodā ES piešķirto finansējumu 

(439 milj. Ls)

• Noslēguma ziņojums EK jāiesniedz līdz 

2010.gada 30.jūnijam

• Sasniegtos rādītājus skat. izdales materiālos
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ES fondu apguve 2007.-2013.g. 

plānošanas periodā līdz 31.12.2009.

(% no ES fondu fin.)
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 Līdz 2009.gada beigām finansējuma 

saņēmējiem izmaksāti ~483 milj. 

LVL, par 137% izpildot plānoto 

finanšu apguves mērķi

 LV apsteigusi gan Lietuvu, gan 

Igauniju, sasniedzot veikto 

maksājumu apjomu 15,2% apmērā 

no pieejamā ES fondu finansējuma 

2007.–2013. periodā (Lietuva 

izmaksājusi 14,7%, Igaunija –

13,4%)
.

49%

15%

Pieejamais ES fondu finansējums

Apstiprināti projekti

Izmaksāts finansējuma saņēmējiem



2010.gada plānotais ieguldījums 

tautsaimniecībā dalījumā pa 

nozarēm (milj. LVL)
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ES fondu administrēšanas 

sistēmas uzlabošanā paveiktais
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1. Paātrināta maksājumu plūsma un finansējuma 

atgriešana valsts budžetā; 

2. Vienotas prasības projekta progresa pārskatiem, 

samazināts ziņojumu iesniegšanas biežums;

3. Komersantiem iespēja atvērt kontu komercbankā;

4. Atvieglota atskaitīšanās par projektā iztērētajiem

līdzekļiem;

5. Centralizēts ES fondu kalendārs un aktivitāšu meklētājs.



Starp  ES jaunajām d/v salīdzināts projektu 

vērtēšanas, izdevumu deklarācijas 

izskatīšanas ilgums un citi rādītāji
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• Galvenie secinājumi:

- LV rādītāji atbilst vidējam līmenim starp jaunajām ES dalībvalstīm;

- LV, līdzīgi kā Lietuvā un Igaunijā, ļoti ātri (20 darba dienās) tiek

izskatīti maksājumu pieprasījumi (ātrāk tie tiek izskatīti tikai

Bulgārijā);

- LV viens no labākajiem rezultātiem attiecībā uz projektu

vērtēšanai noteikto laiku (max projektu vērtēšanas laiks – 12 ned.,

vienkāršāki projekti var tikt izvērtēti pat 4 ned. laikā);

- Liela daļa termiņu, kas saistīti ar projektu ieviešanu, maksājumu

administrēšanas un izdevumu deklarēšanas ātrumu, ievērojami

saīsināti ES fondu sistēmas vienkāršošanas pasākumu ietvaros.



SIA “Latvijas Fakti” finansējuma 

saņēmēju apmierinātības pētījums
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Secinājumi:

- Finansējuma saņēmēji apmierināti ar dažādām projekta cikla

stadijām;

- Augstu tiek vērtēta ES fondu iestāžu darbinieku atsaucība

radušos jautājumu risināšanā;

- 85% respond. informāciju par finansējuma saņemšanas iespējām

vērtē kā pietiekošu;

- ~85% respond. sadarbību ar ES fondu apkalpojušo iestādi

projekta atlases un īstenošanas stadijā vērtē apmierinoši;

- 90% respond. projekta līguma nosacījumus vērtē kā saprotamus;

- ~56 % respond. projekta progresa pārskata aizpildīšanu novērtēt

kā saprotamu.



Turpmāk plānotais ES fondu 

vienkāršošanā
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1. Turpināt atvieglot finansējuma saņēmējiem izvirzītās

prasības;

2. Samazināt pārbaužu slogu;

3. Paātrināt naudas plūsmu līdz finansējuma

saņēmējam;

4. Pieļaujamā kļūdas līmeņa noteikšana.



Paldies par uzmanību!

Vairāk informācijas 

par Eiropas Savienības fondiem 

www.esfondi.lv 

2010.02.11. 10


