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IEVADS 

1. Saskaľā ar Eiropas Komisijas (EK) 2006.gada 1.augusta lēmumu Nr.COM(2006)3424 

„Pamatnostādnes vadlīniju par atbalsta izbeigšanu no struktūrfondiem (2000.-2006.gads)‖ 

3.3.1.apakšpunktu un pamatojoties uz Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) 

Nr.1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, 

Eiropas Sociālā fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr.1260/1999 (Regula 

1083/2006), 105.panta 3.daļu, vadošajai iestādei ne vēlāk kā piecpadsmit mēnešu laikā pēc 

izdevumu attiecināmības beigu datuma jāiesniedz EK noslēguma ieviešanas ziľojums 

(noslēguma ziľojums).  

2. Saskaľā ar EK 2009.gada 18.februāra lēmumu Nr. C(2009)1137 izdevumu attiecināmības 

beigu datums Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu (SF) Mērķa 1 programmas ieviešanai 

Latvijā 2004.-2006.gada plānošanas periodā ir 2009.gada 30.jūnijs. 

3. Noslēguma ziľojums par SF Mērķa 1 programmu 2004.-2006.gadā aptver laika periodu no 

2004.gada 1.janvāra līdz 2009.gada 30.jūnijam un satur informāciju par visu fondu 

(Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF), Eiropas Sociālā fonda (ESF), Eiropas 

Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda virzības daļas (ELVGF) un 

Zivsaimniecības vadības finansēšanas instruments (ZVFI)) ieviešanas progresu 2004.-

2006.gada plānošanas periodā, kā arī atsevišķas sadaļas par progresu 2008.gadā un 

2009.gada 1.pusē.  

4. Vienotais programmdokuments (VPD) ir izstrādāts SF Mērķa 1 programmas ieviešanai 

Latvijā 2004.-2006.gada SF plānošanas periodā. VPD aptver piecas SF prioritātes, kas tiek 

finansētas no ERAF, ESF, ELVGF un ZVFI. VPD apstiprināts ar EK 2004.gada 17.jūnija 

lēmumu Nr. C(2004) 2121. Programmas papildinājums (PP) SF uzraudzības komitejā 

apstiprināts 2004.gada 30.jūnijā (tā pēdējie grozījumi uzraudzības komitejā apstiprināti 

2009.gada 30.jūnijā). 

5. VPD ir noteiktas 5 prioritātes: 

 Ilgtspējīgas attīstības veicināšana. 

 Uzľēmējdarbības un inovāciju veicināšana. 

 Cilvēkresursu attīstība un nodarbinātības veicināšana. 

 Lauku un zivsaimniecības attīstības veicināšana. 

 Tehniskā palīdzība (TP). 

6. Latvijai pieejamais SF finansējums 2004.-2006.gada plānošanas periodam ir 625,5 milj. eiro.  

7. Saskaľā ar Eiropas Savienības struktūrfondu vadības likumu SF vadībā iesaistītās institūcijas
1
 

ir: 

 vadošā iestāde (Finanšu ministrija); 

 maksājumu iestāde (Valsts kase); 

 pirmā līmeľa starpniekinstitūcijas (PLSI); 

 otrā līmeľa starpniekinstitūcijas (OLSI); 

 SF finansējuma saľēmējs; 

 grantu shēmu apsaimniekotāji (GSA); 

 uzraudzības komiteja (UK); 

 vadības komiteja (ERAF, ESF, ELVGF un ZVFI). 

8. Noslēguma ziľojums apstiprināts UK 2010.gada 4. jūnijā ar lēmumu Nr. L-2010/14. 

 

                                                           
1
 Informācija par iestādēm, kas veic PLSI, OLSI un GSA funkcijas, sniegta 4.1.sadaļā  

 

http://www.esfondi.lv/upload/05-saistosie_dokumenti/Eiropas_kopienu_komisija.pdf
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1. Metodoloģija 

9. Sagatavojot noslēguma ziľojumu, tika ľemtas vērā Padomes 1999.gada 21.jūnija Regulas 

(EK) Nr.1260/1999, ar ko nosaka vispārīgus noteikumus par struktūrfondiem (Regula 

Nr.1260/1999) 37.panta, EK izstrādāto vadlīniju prasības
2
, par SF slēgšanas procesu EK 

2008.gada 15.septembrī Briselē organizētajā seminārā un Finanšu ministrijas (FM) un EK 

2009.gada 17.oktobrī Rīgā organizētās konferences laikā sniegto informāciju, kā arī EK mājas 

lapā pieejamās EK atbildes uz dalībvalstu jautājumiem
3
.  

10. Ziľojuma struktūra pamatā veidota atbilstoši Regulas Nr.1260/1999 37.pantā noteiktajam, 

pārskatāmības nolūkiem sadalot informāciju apakšsadaļās. SF ieviešanas progress apskatīts 

sadalījumā pa prioritātēm, pasākumiem un aktivitātēm. Projekta līmeľa informācija sniegta 

pielikumā par nepabeigtiem vai projektiem, kas nav darboties spējīgi, tiesas un administratīvu 

procesu dēļ apturētiem projektiem. 

11. Papildu informācija par ZVFI finansētajiem projektiem atspoguļota ZVFI gala progresa 

ziľojumā saskaľā ar Komisijas Regulu (EK) Nr.366/2001, ar ko paredz sīki izstrādātus 

noteikumus Padomes Regulā (EK) Nr.2792/1999 minēto pasākumu īstenošanai. ZVFI gala 

progresa ziľojums iesniegts EK kā atsevišķs dokuments. 

1.1. Informācijas un datu ieguve, datu laika periods un valūta 

12. Noslēguma ziľojuma sagatavošanā tika izmantota no PLSI, OLSI, Valsts kases (VK) 

iesniegtajiem ziľojumiem un pārskatiem, SF un Kohēzijas fonda vadības informācijas 

sistēmas (VIS),  gadskārtējiem ziľojumiem (par 2004.-2007.gadiem), kā arī tika papildināta ar 

nozaru ministriju un citu SF vadībā iesaistītajos institūciju papildus iesūtīto informāciju un 

analīzi.  

13. Uz noslēguma ziľojuma sagatavošanas brīdi ex-post izvērtējumi ir to sagatavošanas stadijā un 

tādejādi nav iespējams izvērtējuma rezultātus atspoguļot noslēguma ziľojumā.  

14. Noslēguma ziľojuma veidošanas laikā ārpakalpojuma eksperti analīzes sagatavošanai netika 

piesaistīti. 

15. Saskaľā ar EK norādījumiem par fizisko rādītāju sasniegšanu tika iekļauti vadošās iestādes 

(VI) rīcībā esošie aktuālākie dati ar statusu uz 31.03.2010. Datu par EK deklarējamo 

izdevumu summām, kā arī datu par maksājumiem finansējuma saľēmējiem (SF daļa) par 

laika periodu no 2004.gada līdz 2009.gada 30.jūnijam informācijas avots ir noslēguma 

izdevumu deklarācijas. 

16. Aprakstot aktivitāšu finanšu progresu, faktisko maksājumu finansējuma saľēmējiem apjoms 

tika salīdzināts ar indikatīvajiem finansējuma sadalījuma plāniem pa aktivitātēm, kas 

apstiprināti SF vadības komitejās. Jāpiebilst, ka šiem plāniem ir indikatīvs raksturs, jo par 

pamatu finansējuma apguves kontrolei tika izmantoti VPD un PP esošie finanšu plāni. Ľemot 

vērā, ka pēdējie PP finanšu plāna grozījumi tika veikti, lai nodrošinātu maksimālu tuvu PP 

finanšu plāna un prognozējamā maksājumu finansējuma saľēmējiem apjoma atbilstību, pēc 

izdevumu attiecināmības perioda beigām finansējuma sadalījuma plāni pa aktivitātēm (ERAF 

un ESF) vairs netika grozīti atbilstoši PP grozījumiem, jo jebkurā gadījumā faktiskais apgūtā 

finansējuma apjoms pārsniedz plānoto, ľemot vērā plānošanas periodā uzľemtās virssaistības. 

Turklāt, lai novērtētu finansējuma izlietojuma progresu pret plānoto, lietderīgāk izmantot 

plānus, kas netika koriģēti atbilstoši faktiskajai izpildei.  

                                                           
2
 Ar EK 2006.gada 1.augusta lēmumu Nr.COM(2006)3424 apstiprinātās „Pamatnostādnes vadlīniju par atbalsta 

izbeigšanu no struktūrfondiem (2000.-2006.gads)‖  
3
 http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/closure/qa_en.htm 
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17. Noslēguma ziľojumā dati pamatā norādīti eiro, atsevišķās sadaļās norādot papildu informāciju 

latos, kas atvieglo informācijas pārbaudi SF vadībā iesaistītajām institūcijām.   

1.2. Ziņojuma struktūra 

18. Kopumā ziľojuma struktūra veidota tā, lai pārskatāmā veidā sniegtu atbildes uz EK vadlīnijās 

formulētajiem jautājumiem, tomēr arī ievērojot Latvijas specifisko situāciju.  

19. 2.sadaļā sniegta vispārīgā informācija par galvenajām sociāli ekonomiskajām tendencēm, 

izmaksu sadārdzinājumu ietekmi uz SF projektu īstenošanu, kā arī  valsts, reģionālās, nozaru 

politikas pārmaiľām, kam ir sakars ar SF palīdzības īstenošanu. 

20. 3.sadaļā aprakstīts kopsavilkums par būtiskajiem plānošanas dokumentu (VPD un PP) 

grozījumiem, kā arī aprakstīts SF prioritāšu, pasākumu un aktivitāšu īstenošanas progress 

saistībā ar to īpašajiem vispārīgajiem un konkrētajiem mērķiem. Informācija apkopota par 

visu 2004.-2006.gada plānošanas periodu (no 2004.gadam līdz 2009.gada 30.jūnijam, par 

fiziskajiem rādītājiem sniedzot arī aktuālo informāciju, kas pieejama uz 31.03.2010.). 

Aplūkojot pasākumu un aktivitāšu ieviešanas gaitu, aprakstīta arī administratīvi teritoriālās 

reformas ietekme uz rezultātu uzturēšanu. Sadaļa par finanšu progresu atspoguļo informāciju 

fonda līmenī, savukārt detalizēta informācija par veikto maksājumu apjomu aktivitātes līmenī 

sniegta arī sadaļā par ieviešanas progresu. Pārskatāmības nolūkiem lielākā daļa statistiskas 

informācijas par fiziskajiem rādītājiem, maksājumiem pasākuma līmenī, nepabeigtiem 

projektiem vai projektiem, kas nav darboties spējīgi, tiesas un administratīvu procesu dēļ 

apturētiem projektiem, ir sniegta noslēguma ziľojuma pielikumos. 

21. 4.sadaļa par SF vadību un kontroli ietver aprakstu par pasākumiem, kurus veikusi VI un UK, 

lai nodrošinātu SF īstenošanas kvalitāti un efektivitāti. Aprakstīta vadības un kontroles 

sistēma, tai skaitā uzraudzības sistēma, kā arī kopsavilkums par UK un vadības komiteju 

padarīto darbu. Ietverta informācija par finanšu kontroli un projektu un SF pieprasījumu 

pārbaudēm, savstarpējo saskaľotību starp atbalstu no dažādiem fondiem, kā arī fondu atbalstu 

un citu finanšu instrumentu atbalstu. Tika uzskaitītas un aprakstītas veiktās tematiskās 

izvērtēšanas un cilvēkresursu attīstības plāna ieviešana. 

22. 5.sadaļa veltīta 2004.-2006.gada plānošanas periodā paveiktajam SF vadības komunikācijas 

stratēģijas īstenošanā, tai skaitā informatīvajiem un publicitātes pasākumiem, veikto 

sabiedriskās domas aptauju rezultātiem, reģionālo SF informācijas centru darbības 

rezultātiem. 

23. 6.sadaļā par pasākumiem, kas veikti, lai nodrošinātu atbilstību Eiropas Kopienas politikai,  

aprakstīta horizontālo prioritāšu ieviešana, kā arī ar komercdarbības atbalsta un publisko 

iepirkumu jomu saistītie jautājumi. 

24. 7.sadaļā aplūkota SF finansēto pasākumu sasaiste ar politikas plānošanas dokumentiem 

nodarbinātības un sociālās iekļaušanas jomā, tai skaitā ieguldījums Nacionālo rīcības plāna 

nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanai un Latvijas Nacionālās Lisabonas 

programmas ieviešanā. Papildus tam sniegta informācija par SF aktivitāšu sasaisti ar 

nacionālās politikas plānošanas dokumentiem vides aizsardzības jomā. 

25. Sakarā ar to, ka atsevišķi ziľojumi par SF ieviešanu 2008.gadā un 2009.gada sākumā netika 

iesniegti EK, atbilstoši EK norādījumiem noslēguma ziľojuma 8. un 9. sadaļā aplūkota SF 

ieviešana attiecīgi 2008.gadā un 2009.gada 1.pusgadā. Saskaľā ar EK prasībām šo sadaļu 

struktūra atbilst Regulas 1260/1999 37.pantam, tomēr, ľemot vērā noslēguma ziľojuma 

apjomu, daļa informācijas, kas minēta 2.-7.sadaļās par visu plānošanas periodu, 8. un 9. 

sadaļā vairs neatkārtojas vai sniegta saīsinātā apjomā, par ko tekstā ir atsevišķas norādes.  

26. Tāpat papildinoša informācija tiek ietverta noslēguma ziľojuma pielikumos. 
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2. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA – atbalsta īstenošanai nozīmīgas vispārējo 
nosacījumu pārmaiņas 2004.-2009.gada 1.pusgada periodā: 
27. Šajā sadaļā sniegts apkopojums par atbalsta īstenošanai nozīmīgām vispārējo nosacījumu 

pārmaiľām 2004.-2006.gada plānošanas periodā, tai skaitā par inflācijas ietekmi uz SF 

ieviešanu, SF projektu ietvaros radušos sadārdzinājuma jautājuma risināšanu, preventīviem 

pasākumiem sadārdzinājuma riska samazināšanai 2007.-2013.gada plānošanas periodā. Tāpat 

sniegta informācija par galvenajām sociāli ekonomiskajām tendencēm, kā arī pārmaiľām 

valsts, reģionālā un nozaru politikā. 

28. Atbilstoši EK Jūrlietu un zivsaimniecības ģenerāldirektorāta (DG Mare) ieteikumiem 

aplūkota situācija zivsaimniecības nozarē SF ieviešanās periodā. 

 

2.1. Galvenās sociāli ekonomiskās tendences 

29. Šajā sadaļā ir iekļauts kopsavilkums par galvenajām sociāli ekonomiskajām tendencēm laika 

posmā no 2004.gada līdz 30.06.2009, tajā skaitā par iekšzemes kopprodukta (IKP), inflācijas, 

nodarbinātības, bezdarba, demogrāfijas tendencēm un rādītājiem.  

30. Kopumā jāsecina, ka laika posmā no 2004.gada līdz pat 2008.gada 2.pusgadam gandrīz visos 

rādītājos bija vērojama pozitīvi vērtējama strauja attīstība. Taču pasaules ekonomiskās krīzes 

ietekmē arī Latvija saskārās ar nopietnām ekonomiskām problēmām, kā rezultātā daudzās 

tautsaimniecības nozarēs ekonomiskā attīstība būtiski samazinājās vai pat apstājās. 

31. Lai gan uz noslēguma ziľojuma sagatavošanas brīdi (2010.gada maijs) sociāli-ekonomiskie 

radītāji nav vērtējami pietiekoši pozitīvi, tomēr nevar noliegt ievērojamo pozitīvo devumu, ko 

SF ieviešana 2004.-2006.gada plānošanas periodā sniegusi Latvijas tautsaimniecībai, 

piemēram, veiktie modernizācijas pasākumi daudzās nozarēs, kas tagad var kalpot kā stabils 

pamats tautsaimniecības atveseļošanai. 

32. IKP. Kopš iestāšanās ES Latvija ir piedzīvojusi strauju ekonomikas attīstību. Laika periodā 

no 2004. līdz 2007. gadam vidējais IKP ikgadējais pieaugums ir bijis lielāks par 10,0% 

salīdzināmās cenās. Šie izaugsmes rādītāji bija vieni no augstākajiem ES un nodrošināja 

Latvijas ekonomisko rādītāju ievērojamu konverģenci ar ES vidējo līmeni. Tautsaimniecības 

straujo attīstību šajā periodā pamatā noteica noturīgs iekšzemes pieprasījuma kāpums. 

Ekonomikas lejupvērstā korekcija, kura sākās 2008. gadā un turpinājās 2009. gadā, pamatā 

balstīta uz iekšējā pieprasījuma kritumu un strauju ārējās vides pasliktināšanos. Latvijas 

tautsaimniecība ir saskārusies ar cikliska, strukturāla un globāla rakstura krīzēm vienlaicīgi 

(skatīt IKP dinamiku 2004.g.-2009.g.1.pusē 1.attēlā). 

33. Pēc Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) datiem, IKP 2004.gadā salīdzināmās cenās pieauga 

par 8,7%. Ekonomikas pieaugumu pamatā nodrošināja apjomu pieaugumi apstrādes 

rūpniecībā, transportā, būvniecībā un operācijās ar nekustamo īpašumu.    

34. 2005. gadā Latvijas IKP pieauga par 10,2%. Ekonomisko izaugsmi pamatā noteica joprojām 

augstais iekšzemes pieprasījums, kā arī uzlabojums ārējās tirdzniecības bilancē, jo imports 

pieauga lēnāk nekā eksports. Analizējot pēc tautsaimniecības nozaru pievienotās vērtības, 

2005. gada lielāko ieguldījumu ekonomiskajā izaugsmē joprojām sniedza pakalpojumu 

nozares, it īpaši tirdzniecība, transporta un sakaru pakalpojumu nozare. Dinamiski turpina 

attīstīties būvniecības sektors. Neskatoties uz ražošanas apjomu samazinājumu I ceturksnī 

saistībā ar janvāra vētras postījumu ietekmi uz mežsaimniecības un ar to saistītajām nozarēm, 

gadā kopumā vērā ľemamu pieaugumu (6,3%) sasniedza arī apstrādes rūpniecības nozare. 

35. 2006. gadā Latvijas IKP pieauga par 11,9%. Augsts iekšzemes pieprasījums noteica 

ekonomisko attīstību un importa pārsvars pār eksportu palielinājās. Privāto patēriľu un 

investīcijas veicināja augsti iedzīvotāju ienākumu pieaugumi un kreditēšanas attīstība. 2006. 
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gada straujā ekonomiskā izaugsme veicināja nodarbinātības kāpumu, gan paaugstinot 

iedzīvotāju ekonomisko aktivitāti, gan samazinot bezdarbu. Pēc tautsaimniecības nozaru 

pievienotās vērtības, 2006. gada lielāko ieguldījumu ekonomiskajā izaugsmē sniedza 

tirdzniecības, komercpakalpojumu un celtniecības nozares. Nelabvēlīgi laika apstākļi noteica 

nelielu ražošanas apjoma samazinājumu lauksaimniecības sektorā. IKP pieaugumu noteica arī 

investīciju kāpums tautsaimniecībā.  

36. Latvijas tautsaimniecības izaugsmes tempi 2007. gadā saglabājās augsti, un IKP pieauga par 

10,2%. Ekonomisko izaugsmi pamatā noteica stiprs iekšzemes pieprasījums. Pēc 

tautsaimniecības nozaru pievienotās vērtības, 2007. gadā lielāko ieguldījumu ekonomiskajā 

izaugsmē sniedza tirdzniecības, celtniecības, komercpakalpojumu un finanšu pakalpojumu 

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

tautsaimniecības pieauguma atdzišana.  

37. Saskaľā ar CSP datiem Latvijas IKP 2008. gadā, salīdzinot ar 2007. gadu, salīdzināmās cenās 

samazinājās par 4,6%. 2008. gada otrajā pusē būtiski vājāku attīstību noteica krasa ārējās 

vides pasliktināšanās, ko iezīmēja pasaules ārējās tirdzniecības apjomu samazināšanās īpaši 

gada pēdējos mēnešos un finanšu tirgu krīze, kas nelabvēlīgi ietekmēja kredītresursu 

pieejamību un dārdzību. Finanšu sektora globālās un lokālās problēmas un savstarpējas 

uzticības trūkums nelabvēlīgi ietekmēja investīciju apjomu. 

38. Lielāko devumu IKP samazinājumā 2008. gadā deva apjomu kritums (salīdzināmās cenās) 

šādās nozarēs: finanšu starpniecībā – par 6,6% (īpatsvars pievienotās vērtības struktūrā – 

6,3%), apstrādes rūpniecībā – par 6,5% (10,6%), elektroenerģijas, gāzes un ūdens apgādē – 

par 2,4% (2,8%), būvniecībā – par 2,6% (8,9%), vairumtirdzniecībā un mazumtirdzniecībā – 

par 8,3% (17,3), viesnīcās un restorānos – par 10,7% (1,7%). 

39. Savukārt pozitīvo devumu IKP izaugsmē deva šādu nozaru apjomu palielinājums: ieguves 

rūpniecībā – par 2,5% (0,4%), transportā, glabāšanā un sakaros – par 1,1% (10,8%), 

operācijās ar nekustamo īpašumu un citā komercdarbībā – par 1,5% (17,6%), pārējos 

pakalpojumos – par 1,3% (4,8%), izglītībā – par 0,5% (5,2%), valsts pārvaldē un aizsardzībā 

– par 0,8% (7,7%), veselībā un sociālajā aprūpē – par 0,8% (2,8%). 

40. IKP samazinājumu salīdzināmās cenās no izlietojuma puses 2008. gadā noteica 

mājsaimniecību galapatēriľa izdevumu samazinājums par 11,0%, bruto pamatkapitāla 

veidošana – par 13,2%, kā arī preču un pakalpojumu eksporta samazinājums par 1,3%. 

Pozitīvu devumu IKP pieaugumā deva valsts pārvaldes iestāžu galapatēriľa izdevumu 

pieaugums – par 1,5%, kā arī preču un pakalpojumu importa samazinājums par 13,6 

procentiem. 

41. Saskaľā ar CSP datiem Latvijas IKP 2009. gada pirmajā ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējā 

gada atbilstošo periodu samazinājās par 18,0%, bet otrajā ceturksnī IKP samazinājās par 

18,7% salīdzināmās cenās.  

42. Lielāko devumu IKP samazinājumu 2009. gada otrajā ceturksnī deva apjomu kritums 

(salīdzināmās cenās) šādās nozarēs: finanšu starpniecībā – par 11,8% (īpatsvars pievienotās 

vērtības struktūrā – 4,8%), apstrādes rūpniecībā – par 24,4% (10,3%), elektroenerģijas, gāzes 

un ūdens apgādē – par 12,7% (2,2%), būvniecībā – par 29,5% (7,3%), vairumtirdzniecībā un 

mazumtirdzniecībā – par 29,0% (17,2%), viesnīcās un restorānos – par 36,6% (1,2%), 

transports, glabāšana un sakari – par 15,0% (14,8%). 

43. IKP kritumu salīdzināmās cenās no izlietojuma puses 2009. gada otrajā ceturksnī noteica 

samazinājums mājsaimniecību galapatēriľa izdevumos par 24,7%, bruto pamatkapitāla 

veidošanā – par 38,1%, preču un pakalpojumu eksportā – par 17,9%, valsts pārvaldes iestāžu 

galapatēriľa izdevumos – par 6,9 procentiem. Pozitīvu pienesumu IKP deva preču un 

pakalpojumu importa samazinājums par 39,3 procentiem.  
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1.attēls: IKP, pieaugums salīdzināmās cenās % pret iepriekšējā gada atbilstošo ceturksni, 

neizlīdzināti dati 

 

44. Inflācija. 2004. gadā bija visstraujākais cenu pieaugums kopš 1997. gada. Patēriľa cenas 

pieauga par 7,3%, kas ir par 3,7 procentpunktiem vairāk nekā pagājušā gada attiecīgajā 

periodā. Visa 2004. gada garumā bija vērojams pakāpenisks cenu kāpums, sasniedzot 

maksimumu augusta mēnesī, bet pēc tam stabilizējoties un pat nedaudz samazinoties. Cenu 

līmeni 2004. gadā visvairāk ietekmēja pārtikas preču cenu kāpums. Sakarā ar globālu naftas 

cenu pieaugumu, degviela sadārdzinājās par 22,6% un līdz ar to kļuva dārgāki arī transporta 

pakalpojumi. Dārgāka kļuvusi elektroenerģija — par 15,4%, gāze — par 22,4%, kā arī 

ūdens piegādes, kanalizācijas un citi ar mājokļa uzturēšanu saistītie pakalpojumi. 

Ievērojams cenu pieaugums bija medikamentiem — par 17,5%, kā arī medicīnas 

pakalpojumiem. 2004. gadā inflācijas izmaiľas bija saistītas arī ar eiro kursa pieaugumu 

pret latu. 

45. 2005. gadā patēriľa cenas gada laikā pieauga par 7,0%. Cenu līmeni 2005. gadā ietekmēja 

pārtikas produktu cenu kāpums, kā arī administratīvi regulējamās cenas, kas 2005. gadā 

pieauga par 7,5%. Administratīvi regulējamo cenu līmeni ietekmēja gāzes tarifu pieaugums, 

kā arī maksimālais pacienta iemaksu apjoms. 2005. gadā jēlnaftas cenas pasaulē saglabājas 

augstā līmenī, kas izraisīja nozīmīgu degvielas cenu kāpumu par 24,5%. 2005. gada 

inflāciju ietekmēja arī eiro vērtības pieauguma efekts īsi pirms lata pārsaistes no SDR uz 

eiro, kas paaugstināja importa cenas. 

46. 2006. gadā gada inflācija bija 6,8%. Patēriľa cenas 2006. gadā ietekmēja pārtikas preču 

cenas, kas vidēji pieauga par 8,3%. Administratīvi regulējamās cenas 2006. gadā vidēji 

pieauga par 10,6%, kas gada vidējo inflāciju paaugstināja par 1,5 procentpunktiem. 

Regulējamo cenu pieaugumu galvenokārt noteica dabas gāzes tarifu kāpums par 35,5%, ko 

lielā mērā ietekmēja Gazprom cenu paaugstināšana piegādēm uz Latviju, augstās pasaules 

mazuta cenas un augošie Latvijas gāzes infrastruktūras un uzturēšanas izdevumi. Gāzes 

tarifu pieaugums savukārt ietekmēja apkures un elektroenerģijas tarifus. Elektroenerģijas 

tarifi pieauga par 5,6%, siltumenerģijas – par 16,2%. Nepārtikas preču cenu pieaugumu 

galvenokārt noteica alkoholisko dzērienu un tabakas cenu pieaugums par 8,5%, ko daļēji 
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ietekmēja akcīzes nodokļa likmes paaugstināšana, degvielas cenu pieaugums par 8,7%, ko 

ietekmēja pasaules naftas cenu kāpums. 

47. 2007. gadā patēriľa cenu kāpums Latvijā palielinājās (īpaši gada otrajā pusē), un vidējā 

gada inflācija bija par 3,6 procentpunktiem augstāka nekā 2006. gadā un sasniedza 10,1%. 

Gandrīz pilnībā augsto inflācijas līmeni izskaidroja pamatinflācija (9,3%), ko noteica 

augstais pieprasījuma līmenis (īpaši neregulējamo pakalpojumu cenas) un globālie izejvielu 

cenu kāpumi (īpaši pārtikas cenas). Turklāt inflācijas pieaugumu nozīmīgi ietekmēja 

netiešo nodokļu likmju pārmaiľas (īpaši akcīzes likmju kāpums tabakas produktiem, kas 

sadārdzināja tabakas izstrādājumus par 37,8%). 2007. gadā cenas strauji pieauga lielākajai 

daļai pakalpojumu, kur liela ietekme bija augstajam vidējās darba samaksas pieaugumam 

31,5% apmērā. Straujais atalgojuma pieaugums bija būtisks izmaksu paaugstinošs faktors 

visās svarīgākajās preču un pakalpojumu grupās un veicināja zināmas cenu – algu spirāles 

attīstību valstī. Gada laikā mainoties ekonomiskās attīstības nosacījumiem, tai skaitā 

valdības pieľemto inflācijas ierobežošanas pasākumu dēļ, kā arī ārējas ekonomiskās vides 

ietekmes dēļ, jau gada pēdējā ceturksnī bija vērojama iekšzemes pieprasījuma spiediena 

mazināšanās. 

48. 2008.gadā patēriņa cenas 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 %. Mēneša augstākā inflācija 2008.gadā bija janvārī, 

sasniedzot 2,8 procentus. Inflācijas maksimuma punkts tika sasniegts maijā – 17,9%, 

turpmākos mēnešos bija novērots pakāpenisks inflācijas samazinājums līdz 10,5% gada 

beigās. 

49. Augsto inflācijas līmeni 2008.gadā pamatā noteica administratīvi regulējamo cenu kāpums 

par 34,6%, kas lielākoties saistīts ar mājokļu uzturēšanu saistīto preču un pakalpojumu cenu 

kāpumu vidēji par 31,6%. 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.  

50. Turpināja sadārdzināties arī pakalpojumi. Transporta pakalpojumu cenas pieauga vidēji par 

25,0%. Par 25,6% dārgāki kļuva ambulatorie pakalpojumi. Strauji, par 22,7%, pieauga 

izglītības pakalpojumu maksa, tai skaitā augstākā izglītība sadārdzinājās par 25,9%. 

51. 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 patēriľa cenu līmeni. Cenas 

kritās arī sakaru pakalpojumiem par 3,3%, datortehnikai – 20,1%. 

52. Savukārt 2009.gada pirmajā pusē patēriľa cenas pieauga par 2,0%, kas ir par 7,1 

procentpunktu mazāk nekā 2008.gada attiecīgajā periodā (2008.gada pirmajā pusē cenas 

pieauga par 9,1%). Gada vidējā inflācija 2009.gada jūnijā bija 10,2%, tādējādi tā ir 

samazinājusies par 5,2 procentpunktiem, salīdzinot ar 2008.gada beigām. Mēneša augstākā 

inflācija 2009.gada pirmajā ceturksnī bija janvārī, sasniedzot 2,2%, tomēr ar katru nākamo 

mēnesi tika novērots inflācijas līmeľa samazinājums, 2009.gada martā sasniedzot 0,2% 

pieaugumu. Sākot ar 2009.gada aprīli, inflācijas pieaugums mēneša griezumā bija negatīvs 

(deflācija), jūnijā sasniedzot 0,5% vidējo patēriľa cenu samazinājumu. 

53. Patēriľa cenu pieaugumu 2009.gada pirmajos mēnešos pamatā noteica izmaiľas patēriľa 

nodokļos (PVN likmes vispārīgs palielinājums), kas tika ieviests ar 2009.gada 1.janvāri. 

Pārtikas preces 2009.gada pirmajā pusē kļuva lētākas par 1,6%. Administratīvi regulējamo 

cenu grupā cenu pieaugums pusgada laikā bija vērojams tikai ūdens piegādei un citiem ar 
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mājokli saistītajiem pakalpojumiem – par 12,1% un elektroenerģijai – par 4,6%. Lētāka 

kļuva gāzes piegāde – par 4,7%, siltumenerģija – par 14,5%, īres maksa pašvaldību 

dzīvokļos – par 17,7%. Būtisks cenu palielinājums skāra veselības grupu, ko pamatā 

ietekmēja pacientu iemaksu palielināšanās un kompensējamo medikamentu daļas 

samazināšanās ar 2009. gada aprīli. Maksa par slimnīcu pakalpojumiem 2009.gada pirmajā 

pusē pieauga par 122,5%, ambulatorā pacientu aprūpe sadārdzinājās par 16,2%. Transporta 

grupā bija novērojams degvielas cenu pieaugums par 21,2%, ko ietekmēja akcīzes nodokļa 

palielinājums ar 2009. gada 1. februāri, kā arī piedāvājuma – pieprasījuma izmaiľas 

globālajā naftas tirgū. Kopējā inflācijas tendence 2009.gada pirmajā pusē norāda uz būtisku 

deflācijas spiedienu tautsaimniecībā, ko rada pieprasījuma un ienākumu kritums, kā arī 

inflācijas gaidu mazināšanās. To pamatā ietekmēja importa cenu samazinājums, kas liecina 

par globālu pieprasījuma samazinājumu un pirktspējas kritumu. Būtisks faktors varētu būt 

arī patērētāju konfidences trūkums par saviem nākotnes ieľēmumiem, kā rezultātā tiek 

atlikta ilgtermiľa lietošanas preču iegāde. 

 

2.attēls: Patēriņa cenu pārmaiņas (01.01.2007.-30.06.2009.) 

54. 2009.gada jūnijā ražotāju cenas samazinājās par 7,8%, vietējā tirgū realizētajai produkcijas 

cenas samazinājās par 4,6%, bet eksportētajai produkcijai cenu kritums bija par 13,1%. 

Vislielākais cenu kritums bija novērojams metālu ražošanā – par 49,4%, koksnes un koka 

izstrādājumu (izľemot mēbeļu) ražošanā – par 17,5%, atkritumu savākšanā, apstrādē un 

izvietošanā; materiālu pārstrādē – par 50,4%. 

55. 2009.gada otrajā ceturksnī salīdzinājumā ar 2008.gada otrajā ceturksni būvniecības 

izmaksas Latvijā samazinājās vidēji par 10,8%. Statistika liecina, ka visvairāk saruka 

strādnieku darba samaksa – par 20,9% un būvmateriālu cenas – par 7,6%. Lielākā ietekme 

uz būvniecības izmaksu kopējo līmeni bija izmaksu kritumam transporta objektu būvē – par 

3,4 procentpunktiem, kā arī rūpniecības, lauksaimniecības un tirdzniecības ēku 

rekonstrukcijā un celtniecībā – par 2,6 procentpunktiem. 

56. Darba tirgus. Atbilstoši darbaspēka apsekojuma datiem, tautsaimniecībā nodarbināto 

iedzīvotāju skaita pieaugums bija novērojams kopš 2000. gada, līdz 2008.gada otrajam 

ceturksnim. Ceturkšľu griezumā ir redzams, ka nodarbinātības rādītājos negatīvā 

ekonomiskā izaugsme valstī sāka atspoguļoties jau ar 2008. gada trešo ceturksni, bet būtiski 

tā pasliktinājās gada beigās un 2009. gada pirmajā un otrajā ceturksnī. 2009. gada otrajā 

ceturksnī valstī bija nodarbināti 999,3 tūkst. cilvēku, kas ir par 12,5% jeb 142,8 tūkst. 

cilvēku mazāk nekā 2008. gada atbilstošajā periodā.  
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57. Nodarbināto iedzīvotāju skaits 2004.gadā tautsaimniecībā sasniedza 1017,7 tūkst. cilvēku, 

par 10,8 tūkst. jeb 1,2% pārsniedzot 2003. gada rādītājus. Vidējais darba meklētāju 

īpatsvars ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaitā, salīdzinot ar 2003. gadu, samazinājās 

par 0,1 procentpunktu un bija 10,4%. 

58. 2005.gadā tautsaimniecībā nodarbināto iedzīvotāju skaits bija 1035,9 tūkst. cilvēku, kas ir 

par 18,2 tūkst. jeb 1,8% vairāk nekā 2004.gadā. Vidējais darba meklētāju īpatsvars 

ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaitā, salīdzinot ar 2004.gadu, samazinājās par 1,7 

procentpunktiem un bija 8,7%. 

59. Tautsaimniecībā nodarbināto iedzīvotāju skaits 2006. gadā vidēji bija 1 087,6 tūkst. 

cilvēku, kas ir par 51,7 tūkst. cilvēku jeb 5,0% vairāk nekā 2005. gadā. 2006. gada IV 

ceturksnī nodarbināti bija 1101,3 tūkst. cilvēku, no tiem 16,0% strādāja tirdzniecībā, 14,6% 

– apstrādes rūpniecībā, 10,6% – būvniecībā, 10,0% – lauksaimniecībā, medniecībā un 

mežsaimniecībā, 9,4% – transporta un sakaru nozarē, 8,2% – izglītības jomā, 7,8% – valsts 

pārvaldē un aizsardzībā, obligātajā sociālajā apdrošināšanā. Vidējais darba meklētāju 

īpatsvars ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaitā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, bija 6,8%, 

kas ir attiecīgi par 1,9 procentpunktiem mazāk nekā 2005.gadā. 

60. 2007. gada laikā nodarbināto iedzīvotāju skaits palielinājās par 2,8% līdz 1119 tūkst., 

turklāt 2007. gada IV ceturksnī sasniedza 1149 tūkst, kas ir par 4,3% vairāk nekā 

iepriekšējā gada atbilstošajā periodā. Vidējais darba meklētāju īpatsvars ekonomiski aktīvo 

iedzīvotāju kopskaitā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, samazinājās par 0,8 procentpunktiem 

un bija 6,0%, tai skaitā IV ceturksnī tas bija tikai 5,3%. 

61. Valstī kopumā 2008. gadā bija nodarbināti 1 124,1 tūkst. cilvēku (62,6% no iedzīvotāju 

kopskaita vecumā no 15 līdz 74 gadiem). Salīdzinot ar 2007. gadu, 2008. gadā nodarbināto 

iedzīvotāju skaits palielinājās par 0,5% jeb par 5,1 tūkst. cilvēku (2007. gadā tas bija 1119,0 

tūkst. cilvēku jeb 62,1% no iedzīvotāju kopskaita vecumā no 15 līdz 74 gadiem). Ceturkšľu 

griezumā, savukārt, ir redzams, ka nodarbinātības rādītājos negatīvā ekonomiskā izaugsme 

valstī sāka atspoguļoties jau ar 2008. gada jūliju, bet būtiski tā pasliktinājās gada beigās. 

2008. gada IV ceturksnī valstī bija nodarbināti 1085,6 tūkst. cilvēku, kas ir par 5,5% jeb 

63,2 tūkst. cilvēku mazāk nekā iepriekšējā gada atbilstošajā periodā. Nodarbinātības 

līmenis šajā periodā samazinājās par 3,3 procentpunktiem, un 2008. gada IV ceturksnī šis 

rādītājs bija 60,4 procenti. Nodarbināto skaita pieaugums 2008. gadā IV ceturksnī, 

salīdzinot ar 2007. gada IV ceturksni, bija vērojams izglītības nozarē – par 10,7 tūkst. 

cilvēku, operācijās ar nekustamo īpašumu un komercpakalpojumos – par 4,8 tūkst. cilvēku, 

elektroenerģijas, gāzes un ūdens apgādes nozarē – par 3,2 tūkst. cilvēku, transporta 

glabāšanas un sakaru nozarē. Krīzes ietekmē uz pusi pieaudzis nodarbināto skaits 

mājsaimniecībās. 

62. Reģistrētā bezdarba līmenis 2004. gada IV ceturkšľa beigās saglabājās nemainīgs (8,5 %). 

Kopējais valstī reģistrēto bezdarbnieku skaits 2004. gada 30. decembrī bija 90,8 tūkst. 

cilvēku. Salīdzinot ar 2003. gada decembra beigām, 2004. gada decembra beigās reģistrēto 

bezdarbnieku skaits bija palielinājies tikai par 250 personām. Reģistrēto bezdarbnieku 

skaits 2004. gada IV ceturksnī, salīdzinot ar 2004. gada I ceturksni, samazinājās par 0,7 

procentpunktiem jeb 5,9 tūkst. cilvēku. 

63. 2005. gada decembrī reģistrētā bezdarba līmenis no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem 

bija 7,4%, kas ir par 1,1 procentpunktu mazāk nekā 2004. gada atbilstošajā periodā. 

Kopējais valstī reģistrēto bezdarbnieku skaits 2005. gada decembrī bija 78,5 tūkst. cilvēku. 

Salīdzinot ar 2004. gada decembra beigām, 2005. gada decembra beigās reģistrēto 

bezdarbnieku skaits samazinājās par 12,3 tūkst. cilvēku. Reģistrēto bezdarbnieku skaits 

2005. gada IV ceturksnī, salīdzinot ar 2005. gada I ceturksni, samazinājās par 14,3% jeb 

13,1 tūkst. cilvēku. 
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64. 2006. gada decembrī reģistrētā bezdarba līmenis no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem 

bija 6,5%, kas ir par 0,9 procentpunktiem mazāk nekā 2005. gada atbilstošajā periodā. 

Kopējais valstī reģistrēto bezdarbnieku skaits 2006. gada decembrī bija 68,9 tūkst. cilvēku. 

Salīdzinot ar 2005. gada decembra beigām, 2006. gada decembra beigās reģistrēto 

bezdarbnieku skaits samazinājās par 9,6 tūkst. cilvēku. Reģistrēto bezdarbnieku skaits 

2006. gada IV ceturksnī, salīdzinot ar 2006. gada I ceturksni, samazinājās par 13,2% jeb 

10,5 tūkst. cilvēku. 

65. 2007. gada decembra beigās reģistrētā bezdarba līmenis bija tikai 4,9% no ekonomiski 

aktīvajiem iedzīvotājiem darbspējas vecumā. Salīdzinot ar 2006. gada decembri, reģistrētā 

bezdarba rādītājs ir samazinājies par 1,6 procentpunktiem jeb 16,6 tūkst. cilvēku. Kopējais 

reģistrēto bezdarbnieku skaits 2007. gada decembrī bija 52,3 tūkst. cilvēku. Situācijas 

uzlabošanās 2007. gadā vērojama arī bezdarba līmenī pa reģioniem. Augstākais reģistrētā 

bezdarba līmenis 2007. gada decembra beigās tika reģistrēts Rēzeknes rajonā – 16,6% 

(22,6% 2006. gada decembra beigās), Ludzas rajonā – 14,4% (23,4%) un Balvu rajonā – 

12,7% (17,9%). Savukārt zemākais bezdarba līmenis tika reģistrēts Rīgā – 3,1% (3,8%); 

Tukuma rajonā – 3,6% (5,2%); un Jelgavas rajonā – 3,7% (5,8 procenti). 

66. 2008. gada decembra beigās reģistrētā bezdarba līmenis valstī bija 7,0 % - augstākais 

rādītājs kopš 2006. gada maija, kad bezdarbs bija tādā pašā līmenī un pakāpeniski 

samazinājās, bet sakarā ar ekonomisko situāciju valstī, bezdarbs palielinās kopš 2008. gada 

vidus. Kopējais valstī reģistrēto bezdarbnieku skaits 2008. gada decembrī bija 

76,4 tūkst. cilvēku, kas salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu, ir pieaudzis par 

24,1 tūkst. cilvēku, bet bezdarba līmenis par 2,1 procentpunktu. Situācijas pasliktināšanās 

bija vērojama visos Latvijas reģionos. Augstākais reģistrētā bezdarba līmenis 2008. gada 

decembra beigās tika reģistrēts: Rēzeknes rajonā tas bija 17,9% (16,6% 2007. gada 

decembrī), Ludzas rajonā – 14,4% (14,4%) un Preiļu rajonā –13,2% (10,8 procenti). 

Zemākais bezdarba līmenis 2008.g. decembra beigās tika reģistrēts – Tukuma rajonā – 

4,3% (3,6%) un Valmieras rajonā – 5,9% (3,8%), Talsu rajonā – 5,9% (4,9 procenti). No 

pilsētām viszemākais bezdarba līmenis septembra beigās tika reģistrēts Rīgā – 5,2% (3,1% 

iepriekšējā gada decembra beigās), Jūrmalā – 5,4% (4,8%), Jelgavā – 5,5 (3,8 procenti). 

67. 2009.gada 1.puses darba tirgus konjuktūra norāda uz strauju nereģistrētā bezdarba līmeľa 

palielinājumu, tomēr novērojumi liecina, ka bezdarba līmeľa pieauguma tempi pret 

iepriekšējo mēnesi pakāpeniski samazinās sākot no 2009.gada aprīļa, lai gan gada griezumā 

joprojām ir vērojams bezdarba līmeľa pieaugums. Veicot aprēķinus par ekonomiski aktīvo 

iedzīvotāju skaita izmaiľām jūlijā, tika konstatēts ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita 

samazinājums, ko varētu izskaidrot ar strādājošo pensionāru kustību no nodarbināto 

iedzīvotāju grupas uz ekonomiski neaktīvajiem, sakarā ar būtisku vecuma pensijas 

samazinājumu gadījumā, ja pensionārs ir vēl papildus nodarbināts.   

68. Pēc CSP datiem Latvijā 2009. gada otrajā ceturksnī bija 199,7 tūkst. darba meklētāju jeb 

16,7% no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem (nodarbinātajiem un darba meklētājiem). 

Darba meklētāju skaits un īpatsvars ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaitā šajā periodā 

palielinājies gan, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu, kad darbu meklēja 76,5 

tūkst. cilvēku, to īpatsvars bija 6,3%, gan 2009. gada pirmajā ceturksni (attiecīgi 168,8 

tūkst. cilvēku un 13,9%). Gandrīz ceturtā daļa (48,2 tūkst. jeb 24,1%) no darba meklētāju 

kopskaita bija ilgstošie darba meklētāji, to skaits, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo 

periodu, palielinājies vairāk nekā divas reizes (par 27,7 tūkst.). Esošajā ekonomiskajā 

situācijā, kad darba devēji samazina darbinieku skaitu un darba tirgū sarūk pieprasījums pēc 

darbaspēka, pieaug to darba meklētāju skaits, kuriem ir darba pieredze. 2009. gada otrajā 

ceturksnī darba meklētāji ar darba pieredzi bija 182,2 tūkst. jeb 91,2% no darba meklētāju 

skaita, bet gadu iepriekš šis rādītājs attiecīgi bija 65,4 tūkst. un 85,6 procenti. 
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3.attēls: Nodarbināto skaits un nodarbinātības līmenis (% no iedzīvotāju kopskaita no 15 līdz 74 

gadiem) 

 

69. Oficiāli reģistrētā bezdarba līmenis 2009. gada otrā ceturkšľa beigās, salīdzinājumā ar 

attiecīgo periodu pērn, ir pieaudzis par 6,6 procentpunktiem un jūnija beigās bija 11,5% no 

ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem. Reģistrēto bezdarbnieku skaits, salīdzinot ar 2008. 

gada jūniju, pieauga par 75,3 tūkst. cilvēku un 2009. gada jūnija beigās bija 129,3 tūkst. 

cilvēku. 

 

 

4.attēls: Bezdarbnieku skaits un bezdarba līmenis (% no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem) 

 
 

70. 2009. gada otrajā ceturksnī bezdarbnieka statuss valstī kopā tika piešķirts 43,7 tūkst. cilvēku 

(2008. gada otrajā ceturksnī – 23,2 tūkst. cilvēku), tajā skaitā Rīgas reģionā 21,3 tūkst. 
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cilvēku, Latgales reģionā 6,4 tūkst. cilvēku, Kurzemes reģionā 6,3 tūkst. cilvēku, Zemgales 

reģionā 5,7 tūkst. cilvēku un Vidzemes reģionā 4,1 tūkst cilvēku. Augstākais bezdarba līmenis 

2009. gada otrā ceturkšľa beigās tika reģistrēts Latgales reģionā – 15,5% (2008. gada otrā 

ceturkšľa beigās – 9,3%); Kurzemes reģionā – 12,7% (5,4%); Zemgales reģionā – 12,3% 

(4,9%) un Vidzemes reģionā – 12,0% (4,9%). Zemākais bezdarba līmenis bija reģistrēts Rīgas 

reģionā – 9,8% (3,6%). 

 

Zivsaimniecības nozares nozīmīgākie ietekmējošie faktori 2004.- 2009. gada 1.pusgadam  

 

71. Atšķirībā no pārējām dalībvalstīm, kuras iepriekšējā plānošanas periodā visvairāk ietekmēja 

2002. gadā veiktā Kopējās Zivsaimniecības politikas (KZP) reforma, Latvijas zivsaimniecības 

sektoram kā nozīmīgākais notikums laika periodā no 2004.g. līdz 2009. gada I pusgada 

beigām ir uzskatāma iestāšanās ES. Svarīgākie aspekti, kas ietekmēja gan Latvijas 

zivsaimniecības sektora ilgtspējību, gan tā sekmīgāku iekļaušanos ES KZP, bija iestāšanās 

sarunās panāktais: Rīgas jūras līcim tika noteikts ierobežotas pieejamības statuss, tur esošos 

zivju resursus ļaujot izmantot tikai tiem kuģiem, kuri šajos ūdeľos bija vēsturiski zvejojuši, 

tādējādi pasargājot šo jūtīgo zvejas apgabalu no pārmērīgas zvejas kapacitātes ietekmes. 

Iestāšanās sarunu sakarā būtiski atzīmēt arī brētliľas, kas ir Latvijas zvejniecības un zivju 

apstrādes sektoriem nozīmīga suga, statusa maiľu, to iekļaujot pārtikas zivju kategorijā un 

attiecīgi panākot kopīgus tirgus standartus un KZP tirgus intervences principu attiecināšanu 

uz šo zivju sugu.  

72. Pie būtiskākajām izmaiľām, kas notikušas pārskata perioda laikā un saistāmas ar 

pievienošanos ES, ir jāatzīmē izmaiņas Latvijas zvejas flotes kapacitātē (skatīt 1. tabulu). 

Tabula 1: Izmaiņas Latvijas zvejas flotes kapacitātē
4
 

 Jauda (kW) Bruto tilpība (GT) 

Kuģu segmenti 2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009 

Kuģi ar garumu 

>12m  

(kuģi zvejai 

piekrastē) 

1283,18 1276,72 1217,94 1194,93 1080,04 7474,05 7444,35 7089,32 6986,94 6366,16 

Kuģi ar garumu 

12- 24 m  

(kuģi zvejai aiz 

piekrastes joslas 

Baltijas jūrā un 

Rīgas jūras līcī) 

1640,56 1626,56 1551,39 1431,84 1127,79 7422,6 6930 6496 6057 4899 

Kuģi ar garumu 

24- 40 m  

(kuģi zvejai aiz 

piekrastes joslas 

Baltijas jūrā un 

Rīgas jūras līcī) 

13634 12383 11880 11082 10816 29376,5 26831,5 25076,5 23419,5 22792 

Kuģi ar garumu 

40m<  

(kuģi zvejai 

tāljūrā) 

25579 23300 22600 19987 26079 25579 23469 22733 20707 28126 

KOPĀ 
42136,7

4 
38586,28 37249,33 33695,77 38256,83 70982,15 64674,85 61394,82 57170,44 61080,16 

 

73. No vienas puses izmaiľas zvejas flotes kapacitātē saistāms ar pieejamo atbalstu zvejas flotes 

kapacitātes samazināšanai atbilstoši pieejamajiem zivju resursiem. No otras puses – ar 
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17 

 

2008.gada EK lēmumu par coups partis papildu kapacitātes izmantošanas iespēju līdz 

2009.gada 31.janvārim, kuras rezultātā tika iegādāti divi tāljūras zvejas kuģi.  

 

74. Pēc iestāšanās ES Latvijas zvejas flotei radās iespēja apgūt zivju resursus arī tur, kur pirms 

2004. gada šāda iespēja valsts līmenī netika dota, piemēram, Marokas, Mauritānijas ūdeľos. 

2007./ 2008. gadā, Eiropas Kopienā apspriežot zvejas iespējas Mauritānijā, tika panākta 

iespēja iekļaut zvejā 7 Latvijas pelaģiskos saldētājtralerus. Tādējādi būtiski palielinājusies 

Latvijas nozveja tāljūrā un šobrīd tā veido gandrīz pusi no Latvijas kopējās nozvejas (skatīt 5. 

attēlu). 

 

5.attēls: Latvijas zvejas kuģu nozvejas 2004.-2009.gadā (t)
 5

 

 

73. Kā būtisks aspekts, kas ietekmējis zivsaimniecības nozari un īpaši zivju apstrādes sektoru, 

būtu jāmin ar zivju pārtikas produktu piesārņojumu saistītās problēmas. Vispirms 

jāatzīmē maksimālās dioksīna normas noteikšana, kas tika vienādi piemērotas arī Baltijas 

jūras zivīm, kā rezultātā tika noteikti ierobežojumi Baltijas jūrā iegūto lašu realizācijai tirgū. 

Šis aspekts negatīvi ietekmēja un vēl joprojām ietekmē lašu zveju un tirdzniecību.  

74. Otrs ar pārtikas piesārľojumu saistītais jautājums ir pieļaujamais benzo(a)pirēna līmenis 

kūpinātu zivju konservos. Dažādi notikumi ārējos tirgos un salīdzinot ar ES atšķirīgās 

piesārľojuma normas trešajās valstīs radīja būtiskas problēmas Latvijas zivju apstrādes 

uzľēmumiem, īpaši šprotu ražotājiem, realizēt savu produkciju. Kā būtiskāko šajā jomā 

jāatzīmē 2006. gada otro pusi, kad Krievijas Federācija uz ilgstošu laiku aizliedza Latvijas 

kūpinātu zivju konservu importu, tādējādi radot kritumu kopējā zivsaimniecības produktu 

eksporta apjomā nākamos pāris gados (skatīt 6. un 7. attēlus). 
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6.attēls: Zivju produkcijas un zivju konservu eksporta dinamika 2005.- 2008. g. (tūkst.t.)
 6

 

 

 

7.attēls: Ārējās tirdzniecības bilance 2006.-2009.gadā (milj.eiro)
 7

 

 

75. Attiecībā uz zvejniecības sektora attīstību jāmin degvielas krīze, kas notika 2007. gadā un 

radīja ļoti kritisku stāvokli, jo skāra praktiski visu zvejas floti, bet īpaši spēcīgi- Baltijas 

jūras un Rīgas jūras līča zvejniekus, kuru tehniski diezgan novecojušie kuģi ar traļiem zvejo 

brētliľas un reľģes. Šīm sugām nebija iespējams palielināt pārdošanas cenas vai arī aizstāt 

tralēšanu ar citu degvielu mazāk patērējošu zvejas metodi. Liela daļa šo kuģu nozvejoto 

zivju tiek realizēta vietējiem zivju apstrādes uzľēmumiem konservu ražošanai, kurus 

savukārt eksportē uz Austrumeiropas valstīm, kur pārtikas produktiem cenas ir relatīvi 

zemas. Neskatoties uz to, ka zvejā kuģu dzinēji strādāja taupības režīmā un tika samazināts 
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kuģu komandu skaitliskais sastāvs, zvejnieki sūdzējās, ka zvejniecībā izdevumi ievērojami 

pārsniedza ienākumus. 

 

76. Vēl jāatzīmē pasaules ekonomiskās krīzes ietekme sākot ar 2008.gada otro pusi, īpaši 

akcentējot NVS valstīs veikto valūtu devalvāciju un tirgus aizsardzības pasākumus, kas 

ietekmēja Latvijas zivsaimniecības sektoru un produkcijas eksporta apjomus (kā par to 

liecina arī ārējās tirdzniecības bilance iepriekšējā attēlā), jo tieši NVS valstis ir būtiskākais 

Latvijas zivju produkcijas eksporta tirgus (skatīt 8.attēlu). 

 

 

8.attēls: Latvijas lielākās zivju produkcijas eksporta valstis 1993.-2009.gadā (tūkst. t.)
 8

 

 

 

2.2. Inflācijas ietekme uz struktūrfondu projektiem un projektu izmaksu 
sadārdzinājuma jautājuma risināšana.  

 

77. Kā jau bija minēts 2.1. sadaļā, 2004. -2008.gada garumā bija vērojams pakāpenisks cenu 

kāpums, it īpaši strauji inflācijas tempi bija 2007.gadā un 2008.gadā (vidēji gadā attiecīgi 

10,1% un 15,4%), kā rezultātā daudzu SF projektu ietvaros radies izmaksu 

sadārdzinājums. Īpaši tas skara infrastruktūras projektus, jo piemēram 2007.gadā 

salīdzinājumā ar 2006.gadu saskaľā ar CSP datiem būvniecības izmaksas Latvijā vidēji 

cēlās par 26,2%, bet būvniecības sadārdzināšanas tempi 2007.gada 1.ceturksnī sasniedza 

pat 30,2%.  

78. Gadījumos, kad atsevišķu projektu ietvaros tika konstatēti sadārdzinājumi noteiktās 

projekta izdevumu pozīcijās, tie tika segti no projekta īstenotāja līdzekļiem vai tika veikti  
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grozījumi projektā, izmainot finansējuma sadalījumu pa izdevumu pozīcijām, bet 

nepalielinot kopējās projekta apstiprinātās attiecināmās izmaksas.  

79. Meklējot risinājumus, tika izvērtēti arī citi varianti, tai skaitā projektu ietvaros veicamo 

darbu apjomu samazināšana (neietekmējot projektu mērķu sasniegšanu), projektu 

pārtraukšana, kā arī citi. Tomēr pēc rūpīgas situācijas analīzes jau sākot ar 2006.gada 

decembri Ministru kabineta (MK) sēdēs tika pieľemti lēmumi par papildu valsts budžeta 

līdzekļu piešķiršanu vairāku SF (ERAF, ESF, ELVGF) projektu ietvaros radušos 

sadārdzinājuma segšanai, tādējādi nodrošinot projektu pabeigšanu un nosprausto mērķu 

sasniegšanu 

80. Kopumā vērtējot SF fondu projektu īstenošanu, jāsecina, ka izmaksu sadārdzinājums 

galvenokārt skara infrastruktūras projektus īpaši veselības aprūpes jomā (8,9 milj. eiro jeb 

51 % no sākotnējo projektu kopējo izmaksu summas, ieskaitot virssaistības, kas tika 

izmantotas sadārdzinājuma segšanai), vides jomā (kopumā 4.5 milj.eiro jeb 13.3% no 

sākotnējo projektu kopējo izmaksu summas), satiksmes drošības jomā (8,6 milj. – 11%). 

Taču izmaksu sadārdzinājums tika novērots arī ESF projektos, piemēram izglītības jomā. 

Detalizēta informācija par izmaksu sadārdzinājumu atsevišķās nozarēs sniegta 3.3. sadaļā 

„Prioritāšu, pasākumu un aktivitāšu ieviešanas progress‖ un 4.pielikumā. Sākot ar 

2006.gada decembri, valdība pieľēma vairākus lēmumus par papildu finansējuma 

piešķiršanu sadārdzinājuma segšanai no virssaistībām
9
, savukārt 2007.gada 6.martā MK 

sēdē (prot. Nr.17, 34.§) tika izskatīts un apstiprināts finanšu ministra vadītās darba grupas 

ziľojums „Ziľojums par patēriľa cenu inflācijas attīstību un samazināšanas 

priekšlikumiem‖ (ziľojums). Ziľojumā tika detalizēti aplūkoti inflācijas cēloľi, inflācijas 

attīstības iespējamie teorētiskie scenāriji, kā arī sniegti priekšlikumi inflācijas un 

makroekonomiskās nesabalansētības samazināšanai, tai skaitā tika norādīti pasākumi 

patēriľa cenu pieauguma ierobežošanai un atbildīgās institūcijas par katru pasākumu. FM 

veica informācijas apkopošanu par visu ministriju veiktajām un plānotajām darbībām 

minēto pasākumu izpildei un to termiľiem. Pēc informācijas apkopošanas, FM sagatavoja 

informatīvo ziľojumu par minēto pasākumu izpildes gaitu „Par pasākumiem patēriľa cenu 

pieauguma ierobežošanai‖. 

81. Ziľojumā ietvertie pasākumi tika vērsti uz fiskālo politiku, kreditēšanas pieauguma 

kontroli, darba tirgus produktivitāti, enerģētiku, konkurences veicināšanu. Darbības plāna 

jautājumi, kuri varēja ietekmēt SF, bija šādi: 

- Lai nodrošinātu inflācijas samazināšanas pasākumu realizāciju, MK 2007.gada 20.marta 

sēdē tika pieľemts lēmums, ka ministrijām ir jāveic funkcionālie auditi, izvērtējot veicamo 

funkciju efektivitāti un rezultativitāti ar mērķi samazināt valsts budžeta izdevumus.  

- Lai uzlabotu iepirkuma procedūru norisi, kā arī, lai uzlabotu valsts budžeta izdevumu 

efektivitāti, jāizstrādā likumprojekts „Grozījumi Publisko iepirkumu likumā‖. 

- Lai veicinātu ekonomisko aktivitāti darba tirgū, paplašinot preventīvo nodarbinātības 

pasākumu klāstu, LM ierosināja grozījumus Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta 

likumā (2007.gada 21.jūnijā pieľemti Saeimā), kuru mērķis ir attīstīt aktīvos 

nodarbinātības pasākumus atbilstoši sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju 

(bezdarbnieku) grupu specifiskajām vajadzībām. Vienlaicīgi grozījumi paplašina LM 

kompetences loku, ieviešot jaunus bezdarba samazināšanas preventīvos pasākumus, kas 

vērsti uz komersantu nodarbināto personu un pašnodarbināto kvalifikācijas celšanu, 

                                                           

9
 

MK 2006.gada 18.decembra rīkojums Nr.975 "Par virssaistību uzľemšanos Eiropas Reģionālās attīstības fonda, 

Eiropas Sociālā fonda un Zivsaimniecības vadības finansēšanas instrumenta līdzfinansētajām Vienotā 

programmdokumenta aktivitātēm 2004.-2006.gada plānošanas periodā", ar grozījumiem (turpmāk  - MK 18.12.2006. 

rīkojums Nr.975 par virssaistību uzľemšanos ). ZVFI ietvaros netika uzľemtas virssaistības sadārdzinājuma segšanai. 
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pārkvalifikāciju un tālākizglītību. Plānots attīstīt mērķtiecīgāku karjeras konsultāciju 

pakalpojuma attīstību pieaugušajiem iedzīvotājiem. Ar mērķi veicināt vienlīdzīgas 

nodarbinātības iespējas, kā arī nodarbinātību un pakalpojumu pieejamību, sekmējot darba 

un ģimenes dzīves saskaľošanu, 2007.-2013.gada plānošanas periodā ES fondu ietvaros 

tika paredzēts īstenot vairākas aktivitātes.  

- Lai stimulētu ekonomiskās aktivitātes mazāk attīstītajos reģionos 2004.-2006.gada 

plānošanas perioda ietvaros tiek īstenotas grantu shēmas un nacionālās programmas, kuru 

ietvaros tiek sniegts atbalsts ieguldījumiem uzľēmumu attīstībā, tiek atbalstīta uzľēmēju 

kredītprocentu dzēšana u.c.  

82. Ľemot vērā 2004.-2006.gada plānošanas periodā izveidojušos situāciju, tika plānots arī 

2007.-2013.gada plānošanas periodā īstenot vairākas aktivitātes ar mērķi stimulēt un 

aktivizēt ekonomiskās aktivitātes (piemēram, produktivitātes palielināšana, konkurētspējas 

uzlabošana, energoefektivitātes palielināšana, ekonomisko aktivitāšu darba tirgū sekmēšana 

u.c.).  

83. Tāpat MK 2008.gada 19.februāra sēdē tika nolemts, ka sākot ar 2008.gada 20.februāri 

2004.–2006.gada un 2007.–2013.gada plānošanas periodu ES fondu līdzfinansētajos 

projektos radies sadārdzinājums netiek līdzfinansēts no valsts budžeta līdzekļiem. Turklāt, 

lai 2007.-2013.gada periodā projektu ietvaros mazinātu sadārdzinājuma risku un padarītu 

efektīvāku projektu un aktivitāšu plānošanas procesu, papildus minētajam lēmumam tika 

pieľemti vairāki citi. 

84. Lai līdzsvarotu būvniecības tirgus piedāvājumu un plānoto ES fondu līdzfinansēto 

investīciju projektu radīto pieprasījumu: 

- atbildīgajai iestādei gadījumos, ja ES fondu līdzfinansēto un citu nozarē paredzēto projektu 

ietvaros paredzēta būvniecība vai rekonstrukcija, plānot projektu iesniegšanu, 

apstiprināšanu un īstenošanu tā, lai kopējais nozarē īstenojamo projektu finansējums 

sadalītos vienmērīgi ar lineāru apjoma pieaugumu 2008.–2015.gada īstenošanas termiľā; 

- Ekonomikas ministrijai (EM) līdz 2008.gada 1.oktobrim izskatīt ES fondu investīciju 

sadalījumu atsevišķos būvniecības sektoros periodā no 2008. līdz 2015.gadam sadalījumā 

pa gadiem, sniegt priekšlikumus FM par ES fondu radītā pieprasījuma līdzsvarošanu pa 

būvniecības sektoriem, sniegt informāciju par būvniecības tirgus kapacitāti un izmaiľām 

tajā iepriekšminētajā laikposmā sadalījumā pa gadiem. 

- Lai samazinātu ES fondu līdzfinansēto projektu sadārdzināšanās risku būvniecības 

projektos, projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijos ir jānosaka, ka projektu iesniegumu 

atlasē priekšroka tiek dota projektiem, kuru īstenošanas laiks nav plānots garāks par 

diviem gadiem; projekta iesniegšanas brīdī ir izstrādāts tehniskais projekts, kā arī jāiekļauj 

nosacījums, ka pirmais iepirkuma konkurss ir jāizsludina ne vēlāk kā triju mēnešu laikā no 

projekta iesnieguma apstiprināšanas brīža. 

- Lai vecinātu efektīvu iepirkumu veikšanu ES fondu līdzfinansētajos projektos EM un 

Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūrai sadarbībā ar Satiksmes ministriju 

(SM) un Vides ministriju (VidM) tika uzdots nodrošināt analītisko izmaksu kataloga 

izstrādi, uzturēšanu un ikgadēju aktualizēšanu. Katalogā jāapkopo informācija par 

analītiskajām izmaksām būvniecības nozarē kopumā, informācija par specializētajām 

būvēm, piemēram, autoceļi un citi transporta infrastruktūras elementi, kā arī reizi gadā 

jāaktualizē informācija par katalogā iekļauto būvniecības pakalpojumu un materiālu 

izmaksām. 

85. Papildus iepriekš minētajiem uzdevumiem atbildīgajām iestādēm tika uzdots nodrošināt 

metodiska palīgmateriāla izstrādāšanu ES fondu finansējuma saľēmējiem iepirkumu 

procedūru organizēšanas jomā, kā arī jāizstrādā dažādas procedūras, kas padara efektīvāku 
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projektu iesniegumu sagatavošanu, vērtēšanu un projektu īstenošanu (piemēram, procedūra 

par līgumcenu izstrādi, analītiskā izmaksu kataloga pielietošanu, iepirkuma konkursa 

piedāvājumu vērtēšanu, iepirkuma līgumu izstrādi, izmaksu indeksāciju, ja projekta 

īstenošanas laiks pārsniedz divus gadus).  

86. Lai gan sākoties ekonomiskajai krīzei 2008.gada nogalē, 2009. -2010.gadā jaunā 

plānošanas perioda projektu īstenošanā ir vērojama izmaksu samazināšanās tendence, tomēr 

saistībā ar 2004-2006.gada plānošanas periodā gūto pieredzi, VI sadarbībā ar 

starpniekinstitūcijām savlaicīgi nodrošināja nepieciešamo rīcību, lai mazinātu iespējamo 

negatīvu izmaksu sadārdzinājuma ietekmi uz ES fondu projektu īstenošanu 2007.-

2013.gada plānošanas periodā.  

 

2.3. Valsts, reģionālās, nozaru politikas pārmaiņas 

87. Šajā sadaļā ir iekļauta informācija par izmaiľām valsts, reģionālajā un nozaru politikā, kam 

ir vislielākā ietekme uz SF palīdzības īstenošanu un SF projektu rezultātu ilgtspēju. To 

starpā var minēt  administratīvi teritoriālo reformu, par kuru sniegta informācija 

2.3.1.sadaļā. Informācija attiecās uz ESF, ERAF, ZVFI un ELVGF. 

88. Vienlaikus jāatzīmē, ka sakarā ar 2008.gada beigās sākušos ekonomisko un finansiālo krīzi 

un nepieciešamību samazināt valsts budžeta izdevumus, 2008.gada beigās valdībā tika 

atbalstīta Latvijas ekonomikas stabilizācijas un izaugsmes atjaunošanas programma, kas tai 

skaitā paredzēja iespējami ātri realizēt strukturālās reformas publiskajā sektorā, izglītības 

un veselības jomā. Detalizēta informācija par izmaiľām izglītības un veselības jomā 

aplūkota 2.3.3. un 2.3.4. sadaļās. 

89. Savukārt attiecībā uz uzsāktajām strukturālajām izmaiľām publiskajā sektorā, jāatzīmē, ka 

to rezultātā vairāku SF projektu ietvaros mainījušies finansējuma saľēmēji, bet dažos 

gadījumos netika nodrošināta rezultātu uzturēšana piecu gadu laikā pēc atbalsta 

piešķiršanas. Attiecībā uz siltumapgādes sistēmu uzlabošanas jomā īstenotajiem projektiem 

atsevišķu finansējuma saľēmēju statusa maiľas (iestāžu likvidācijas vai reorganizācijas) 

rezultātā joprojām pastāv risks, ka projektu ietvaros var notikt būtiskas izmaiľas Regulas 

Nr.1260/1999 30.panta 4.punkta izpratnē. Uz noslēguma ziľojuma sagatavošanas brīdi 

(2010.gada maijs) ir konstatēts gadījums, kad Nodarbinātības valsts aģentūra kā 

finansējuma saľēmējs lauzusi telpu nomas līgumus, kur projekta ietvaros veiktas izmaksas 

par likvidēto konsultāciju centru, un Olainē Nodarbinātības valsts aģentūra nav pārľēmusi 

saistības pēc Profesionālās karjeras izvēles valsts aģentūras reorganizācijas saskaľā ar MK 

2007.gada 17.jūlija rīkojumu Nr.436 „Par Profesionālās karjeras izvēles valsts aģentūras 

reorganizāciju‖, par ko sagatavots attiecīgi neatbilstības ziľojums.  

  

2.3.1. Administratīvi teritoriālā reforma 

90. Administratīvi teritoriālā reforma (ATR) Latvijā tika uzsākta deviľdesmito gadu sākumā, 

bet Administratīvi teritoriālās reformas likums (ATR likums) Saeimā tika pieľemts 1998. 

gada 21. oktobrī, nosakot ATR mērķi - izveidot ekonomiski attīstīties spējīgas 

administratīvās teritorijas ar vietējām un reģionālām pašvaldībām, kas nodrošina kvalitatīvu 

pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem. ATR likumā bija paredzēts, ka pēc administratīvi 

teritoriālās reformas Latvijā būs šādas administratīvās teritorijas: apriľķi, novadi, pagasti, 

pilsētas (arī republikas pilsētas) un galvaspilsēta Rīga. Saskaľā ar ATR likumā noteikto 

vietējo pašvaldību ATR bija jāpabeidz līdz 2004.gada 30.novembrim. Taču, ľemot vērā to, 

ka ATR likumā bija daudz nepilnību, tad ATR procesa virzība nenotika likumā noteiktajos 

termiľos. Tā, piemēram, likums paredzēja pašvaldību sadarbību, nenosakot sadarbības 

izpratni reformas kontekstā, kā arī noteica brīvprātīgās apvienošanās posmu līdz 2003.gada 
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31.decembrim. Tāpat ATR likumā nebija definēti skaidri novadu veidošanas kritēriji un 

noteikta reformas pabeigšanas beigu posma procedūra. Līdz ar to ATR nevarēja pabeigt 

līdz likumā noteiktajam termiľam - 2004.gada 30.novembrim.  

91. Ľemot vērā iepriekš minētos aspektus, bija nepieciešami grozījumi ATR likumā. Saeima 

2005.gada 22.septembrī pieľēma likumu „Grozījumi Administratīvi teritoriālās reformas 

likumā‖. Pieľemtie grozījumi noteica kārtību un sistēmu, kā tiek īstenota ATR līdz 

2009.gada vietējo pašvaldību vēlēšanām, paredzot instrumentus reformas veicināšanai un 

nosakot precīzu uzdevumu deleģējumu tās ieviešanai. Normatīvā regulējuma sakārtošana 

novadu reformas pabeigšanai, veiksmīgi uzsāktais rajonu reorganizācijas process, kā arī 

būtisks valsts finansiālais atbalsts veidojamo novadu pašvaldībām veicināja pašvaldību 

lēmumu pieľemšanu par attīstīties spējīgu novadu izveidošanu. Apvienošanās rezultātā 

izveidoto novadu pašvaldībām, kā arī veidojamo novadu pašvaldībām, kuras 2007.gadā bija 

pieľēmušas lēmumus par novada izveidošanu un darbības uzsākšanu pēc 2009.gada vietējo 

pašvaldību vēlēšanām, laika periodā no 2005.gada līdz 2009.gada 2.ceturksnim tika 

piešķirta vienreizēja dotācija no valsts budžeta 96,0 milj. latu (136,5 milj. eiro) apmērā 

infrastruktūras attīstībai. Atsevišķos gadījumos Valsts kase, kā neizmaksātās vienreizējās 

dotācijas kompensāciju, 2009.gada 2.ceturksnī dzēsa pašvaldību saľemto aizdevumu 

neatmaksāto daļu par kopējo summu 2,0 milj. latu (2,8 milj. eiro).  

92. Ľemot vērā situāciju, ka ATR likums bija paredzēts noteikta uzdevuma izpildei – realizēt 

ATR, bet administratīvo teritoriju izveidošanu un apdzīvoto vietu statusa noteikšanu 

regulēja 1991.gada 6.jūnija likums „Par LR administratīvo teritoriju izveidošanu un 

apdzīvoto vietu statusa noteikšanu‖, kura normas neatbilda situācijai pēc ATR īstenošanas, 

bija nepieciešams pieľemt jaunu likumu par administratīvajām teritorijām un apdzīvotām 

vietām, lai saskaľotu minētajos likumos paredzētās spēkā esošās tiesību normas. Saeima 

2008.gada 18.decembrī pieľēma Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu (spēkā 

no 2009.gada 31.decembra), vienlaicīgi nosakot 118 administratīvo teritoriju izveidi. 

Minētajās administratīvajās teritorijās ar 2009.gada 1.jūliju darbu ir uzsākušas 9 republikas 

pilsētu un 109 novadu vietējās pašvaldības. 

93. Pieľemot Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, vietējo pašvaldību 

administratīvo teritoriju skaits tika samazināts gandrīz pieckārtīgi. Tāpat ATR rezultātā ir 

samazinājies domēs ievēlēto deputātu skaits (salīdzinot ar 2005.gada pašvaldību vēlēšanām, 

pašvaldībās ievēlēto deputātu skaits ATR rezultātā 2009.gadā ir samazinājies vairāk nekā 

divās reizēs). Mainījās arī deputātu veicamās funkcijas un viľu atbildības līmenis, jo 

deputātiem jāľem vērā gan visa novada attīstība, gan katras teritoriālās vienības – pilsētas, 

pagasta nākotne. Tas radīja daudzas būtiskas iespējas vietējām pašvaldībām turpmākajā 

periodā paaugstināt darbības efektivitāti un kvalitāti. 

94. Reformas mērķis nebija būtiski ietaupīt finansējumu, bet gan koncentrēt finanšu resursus, 

nodrošināt daudz racionālāku to izmantošanu, kā arī efektīvas un modernas pārvaldes 

sistēmas izveidošanu, kas nodrošinātu iedzīvotājiem kvalitatīvu pašvaldības pakalpojumu 

saľemšanu visā novada teritorijā, tajā skaitā, novada pilsētās un pagastos. Līdz ar to tiktu 

nodrošināta lielāka iespēja pašvaldībām investīciju piesaistei, paredzot arī pašvaldības 

līdzfinansējumu. Budžeta līdzekļu koncentrācija nodrošina arī lielāku iespēju kvalificētu 

speciālistu piesaistei un darbinieku profesionalitātes paaugstināšanai. Izveidojot novadus, 

būtiski samazinās pašvaldību savstarpējie norēķini, palielinās iespējas daudz efektīvāk un ar 

lielāku atdevi iedzīvotāju interesēs izmantot pašvaldības rīcībā esošo infrastruktūru. 

95. Lielākai pašvaldībai ir arī iespējas izmantot plašāku uzľēmējdarbības veicināšanas līdzekļu 

loku (infrastruktūras sakārtošana, nekustamā īpašuma nodokļa atlaides, informācijas 

pakalpojumi, biznesa inkubatori u.c.). Pieaug pašvaldības resursu apjoms un dažādība, 

veidojas ciešāka saikne starp laukiem un pilsētām, rodas iespēja izmantot šo teritoriju 
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īpatnējās priekšrocības (rūpnieciskās teritorijas, apbūves teritorijas, rekreācijas teritorijas 

u.c.). 

96. Pašvaldībām apvienojoties, aug novada, kā projektu iesniedzēja, kapacitāte, īpaši attiecībā 

uz partnerattiecību iespējām ar citu valstu pašvaldībām. Daudzas ārvalstu pašvaldības 

meklē sev piemērotus sadarbības partnerus. Lielāka pašvaldība ir pievilcīgāks partneris. 

Pieaugot pašvaldības kapacitātei, tā efektīvāk var izmantot stratēģisko vadību un 

plānošanu kā reālus attīstības instrumentus, nevis kā formālu pasākumu. Paveras lielākas 

iespējas pielietot informācijas tehnoloģijas, kvalitātes vadības sistēmu, izveidot vienas 

pieturas aģentūru, kā arī būtiski uzlabot informācijas apriti un atgriezenisko saiti starp 

pašvaldību politiķiem, darbiniekiem un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem. 

97. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā noteiktais administratīvi teritoriālais 

iedalījums ir veidots ilgstošu pētījumu, diskusiju un konsultāciju procesā. Likuma 

uzdevums ir nodrošināt stabilu pašvaldības darbību noteiktā teritorijā ilgstošā laika periodā. 

Šī likuma pārejas noteikumi paredz tikai formālus novadu teritoriālo vienību grozījumus. 

Tā ir norma, kas uzdod MK sagatavot likumprojektu par novadu pilsētu lauku teritoriju 

pārveidošanu par novadu pagastiem. Cita veida likuma grozījumus, kas mainītu vietējo 

pašvaldību administratīvi teritoriālo iedalījumu, būtu lietderīgi veikt tikai uz nākošajām 

pašvaldību vēlēšanām 2013. gadā. 

98. Novadu darbības sekmīgai uzsākšanai RAPLM novadu veidojošo pašvaldību vadītājiem un 

darbiniekiem organizēja 2009.gada martā - aprīlī 8 reģionālos seminārus par veicamajiem 

uzdevumiem līdz novadu izveidošanai un sagatavošanās pasākumiem pēc novada 

izveidošanas. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs ir ticies ar visu 

jaunizveidoto pašvaldību vadītājiem, lai izdiskutētu jautājumus par pašvaldību attīstības 

perspektīvām. RAPLM darbinieki klātienē sniedz konsultācijas novadu pašvaldību 

vadītājiem, darbiniekiem un deputātiem par novadu darbības uzsākšanas aktuāliem 

jautājumiem. Lai sniegtu atbalstu pašvaldībām funkciju efektīvai veikšanai, RAPLM 

speciālisti ir sagatavojuši ieteikumus un metodiskos materiālus, kuri ievietoti RAPLM 

mājas lapā.  

99. Saskaľā ar Rajonu pašvaldību reorganizācijas likumu rajonu pašvaldību pilnvaras beidzās 

2009. gada 1. jūlijā un to funkcijas, institūcijas, mantu, finanšu līdzekļus, tiesības un 

saistības līdz 2009.gada 31.decembrim bija jāpārľem izveidotās novadu pašvaldības un 

plānošanas reģioni. Šī procesa īstenošanai rajonu pašvaldības normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā izstrādāja rajonu pašvaldību reorganizācijas plānus. Divām no divdesmit sešām 

rajonu pašvaldībām (Ventspils un Gulbene) reorganizācijas process noslēdzies jau SF 

ieviešanas perioda beigās, jo šo rajonu teritorijās novads tika izveidots bijušās rajona 

pašvaldības robežās, un šīs rajonu pašvaldības savu darbību pabeidza 2009.gada 1.jūlijā. 

Pārējām rajonu pašvaldībām pieľemtos reorganizācijas plānus bija jāīsteno līdz 2009.gada 

30.decembrim, kad attiecīgajām novadu pašvaldībām bija jāpārľem rajonu pašvaldību 

funkcijas, institūcijas, manta, finanšu līdzekļi, tiesības un saistības. Rajonu pašvaldību 

reorganizācijas procesa koordināciju un uzraudzību veica RAPLM, kura koordinēja visu 26 

rajonu pašvaldību sekmīgu reorganizāciju.  

100. Ľemot vērā, ka vairāku nozaru (vides, informācijas un IKT, satiksmes, nodarbinātības un 

sociālās aprūpes) īstenotajos projektos lielākā daļa finansējuma saľēmēju bija pašvaldības 

(piemēram, vides jomā ~93%), dažos projektos ATR rezultātā mainījās finansējuma 

saľēmēji, bet pēc VI rīcībā esošās informācijas uz noslēguma ziľojuma sagatavošanas brīdi 

(2010.gada maijs) šajos gadījumos netika konstatētas būtiskas pārmaiľas Regulas 

1260/1999 30.panta 4.punkta a) un b) apakšpunktu izpratnē. Ja šādi gadījumi tiks konstatēti, 

VI nekavējoties informēs EK un Eiropas krāpšanas apkarošanas biroju atbilstoši normatīvo 

aktu prasībām. Informācijas apkopojums par projektiem, kuros ATR rezultātā mainījies 

finansējuma saľēmējs atrodams 5.pielikumā ‖Projekti, kas nodoti trešajām personām‖.  
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101. Savukārt, lai samazinātu ar ATR saistīto risku ietekmi uz 2007. – 2013.gada plānošanas 

perioda ES fondu ieviešanu, ir nepieciešama visu ES fondu vadībā iesaistīto institūciju 

saskaľota rīcība, ievērojot Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības 

likuma 15.panta pirmajā daļā noteikto, ka par finansējuma saľēmēju, citu starpā, var būt 

tiešās vai pastarpinātās  valsts pārvaldes iestādes un atvasinātās publiskās personas, tātad, 

gan pašvaldības, gan arī pašvaldību izveidotas iestādes (tai skaitā pašvaldību aģentūras). 

Līdz ar to 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 uzľemties 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 

pieľemt lēmumu projekta īstenošanu uzticēt pagasta/pilsētas pārvaldei. Gadījumā, ja pirms 

vietējo pašvaldību ATR 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 pārľēmēja, nevis novada iestāde. Savukārt, ja projekta 

iesniedzējs pirms vietējo pašvaldību ATR pagasta/pilsētas pašvaldības iestāde, kas pēc 

vietējo pašvaldību ATR 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 saľēmējs, vienošanās par projekta īstenošanu ietvaros ir jāslēdz 

pārjaunojuma līgums saskaľā 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.  

2.3.2. Latvijas ekonomikas stabilizācijas programma  

102. Ľemot vērā, ka 2004.-2006.gada plānošanas perioda SF projekti tika pabeigti līdz 

2008.gada beigām, 2008.gadā nogalē sākusies ekonomiskā krīze tiešā veidā neietekmēja 

projektus to īstenošanas laikā. Taču ekonomiskās situācijas pasliktināšanās atstāja negatīvu 

iespaidu uz dažu projektu rezultātu uzturēšanu. Līdz ar to šajā sadaļā ir sniegta informācija 

par Latvijas ekonomikas stabilizācijas programmu, kas noteikti sekmēs arī 2004.-2006.gada 

plānošanas perioda projektu ilgtspēju. 

103. FM sadarbībā ar Starptautiskā valūtas fonda (SVF) speciālistiem 2008.gada beigās 

izstrādāja Latvijas ekonomikas stabilizācijas programmu finanšu sistēmas stabilizēšanai un 

atdzīvināšanai, kā arī tālākas ekonomiskās situācijas pasliktināšanās novēršanai, kā arī 

Latvijas saimniecības pārstrukturizēšanai, paaugstinot tās konkurētspēju gan ekonomikā, 

gan valsts pārvaldē un publisko pakalpojumu sniegšanā, un tādējādi radot pamatu būtiskiem 

valsts maksājumu bilances uzlabojumiem nākotnē. Tas ir ambiciozs plāns, kas 

nepieciešams tautsaimniecības atdzīvināšanai un ES naudas apgūšanai. Viens no aspektiem, 

ko programma ietver, ir budžeta deficīta apmēra ierobežošana kā 2% no IKP, nosakot, ka 

vienīgais iespējamais iemesls noteiktā budžeta deficīta robežas pārsniegšanai ir ES fondu 

projektu apguve virs plānotā apjoma. 

104. Paredzēta strukturālo reformu iespējami ātra realizēšana, īpaši valsts pārvaldē, izglītības un 

veselības aprūpes jomās, kā arī stingras fiskālās politikas ievērošana, pirmkārt, virzoties uz 

valsts pamatbudžeta, neieskaitot ar ES fondu apguvi saistītos ieľēmumus un izdevumus, 

sabalansēšanu. Galvenie izmaksu optimizēšanas un samazināšanas pasākumi ir valsts 

pārvaldē strādājošo skaita un algu fonda samazināšana, kā arī bezdarbnieku pabalstu 

sistēmas pilnveidošana ar mērķi stimulēt to ātrāku atgriešanos darba tirgū, kā arī citu 
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sociālās aizsardzības jomu politiku koriģēšana. Plānā iekļauti tādi nosacījumi kā 

noguldījumu garantēšana Latvijas bankās līdz 50 000 eiro (35 000 lati), valsts galvojumu 

programma sindicētajiem kredītiem, palīdzības nodrošināšana globālās finanšu krīzes 

ietekmē finanšu grūtībās nonākušām finanšu institūcijām, kuru maksātnespēja vai 

likvidācija radītu sistēmnozīmīgas negatīvas sekas, kā arī finanšu pakalpojumu sniedzēju 

pastiprināta uzraudzība. Iecerēta algu samērīguma veicināšana visās nodarbinātības jomās, 

izlīdzinot atšķirības starp algām un darba produktivitāti. Tāpat plānota darba tirgus elastības 

veicināšana un konkurētspējas celšana, ES finansējuma, kas piešķirts valstij 2007.-

2013.gadu periodam, koncentrēšana, lai palielinātu atbalstu eksportspējīgām nozarēm un 

infrastruktūras projektiem. Paredzēta valsts atbalsta sniegšana eksportējošiem 

uzľēmumiem, kā arī konkurētspējīga eksporta kredīta apdrošināšanas modeļa izveidošana. 

Uzľēmumi, kuriem ir grūtības saľemt kredītu ES fondu projektu realizēšanai, tiks atbalstīti 

ar īpaši izveidotu finanšu instrumentu starpniecību. Plānota administratīvo slogu 

samazināšana, jo īpaši attiecībā uz maziem un vidējiem uzľēmumiem, vienkāršojot nodokļu 

administrēšanu, nekustamā īpašuma reģistrēšanu, būvniecības atļauju saľemšanu un 

maksātnespējas un likvidēšanas procesus.  

105. Iecerēta administratīvi teritoriālo reformu pabeigšana 2009.gadā, kā arī būtiska progresa 

panākšana veselības aprūpes un izglītības sistēmas reformēšanā, pamatojoties uz 

administratīvi teritoriālo reformu. Ľemot vērā iepriekš minēto, zemāk tiek izklāstīta 

detalizēta informācija par reformām veselības un izglītības jomā, kurām ir ietekmē arī uz 

2004.-2006.gada plānošanas perioda SF projektu rezultātu uzturēšanu. 

2.3.3. Strukturālās reformas veselības jomā 

 

106. Ar MK 2004.gada 20.decembra rīkojumu Nr.1003 tika apstiprināts viens no būtiskākajiem 

politikas plānošanas dokumentiem veselības aprūpē „Ambulatorās un stacionārās veselības 

aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstības programma‖ (Programma), kura mērķis ir 

nodrošināt integrētas veselības aprūpes sistēmas turpmāku attīstību, optimizējot 

pakalpojumu sniedzēju skaitu un izvietojumu, tādējādi paaugstinot sniegto veselības 

aprūpes pakalpojumu kvalitāti, izmaksu efektivitāti un racionālu pieejamību pacientiem. 

Programma paredz:         

- attīstīt primārās veselības aprūpes sistēmu un pilnveidot primārās veselības aprūpes 

sistēmas pakalpojumu sniedzēju tīklu; 

- izveidot kvalitatīvu, iedzīvotājiem pieejamu un izmaksu efektīvu neatliekamās 

medicīniskās palīdzības sistēmu valstī. 

107. Ne mazāk svarīgs dokuments, kas paredz neatliekamās medicīniskās palīdzības attīstību ir 

„Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta attīstības pamatnostādnes‖, kas 

apstiprinātas ar MK 2005.gada 19.jūlija rīkojumu Nr.444 (NMP pamatnostādnes). Šis 

dokuments izstrādāts, lai risinātu vienu no Programmas izvirzītajiem apakšmērķiem. 

108. Saskaľā ar iepriekš minētajiem politikas plānošanas dokumentiem un MK 2007.gada 

19.decembra noteikumiem Nr.1046 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas 

kārtība‖, kuri nosaka veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtību, to 

ārstniecības pakalpojumu veidus un apjomus, kuri tiek apmaksāti no valsts budžeta un 

pakalpojuma saľēmēja līdzekļiem, samaksas kārtību par minētajiem pakalpojumiem, kā arī 

kārtību, kādā centralizēti veidojamas plānveida veselības aprūpes pakalpojumu saľemšanas 

pretendentu rindas (turpmāk – veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība), 

tika īstenotas 1.4.1.aktivitātes „Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un aprīkojuma 

uzlabošana‖ un 1.4.2.aktivitātes „Neatliekamās medicīniskās palīdzības sistēmas 

infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana‖.  
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109. 2009.gada laikā tika veikti vairāki pasākumi ar mērķi turpināt veselības jomā uzsāktās 

reformas, kā arī padarīt veselības aprūpes pakalpojumus kvalitatīvākus un pieejamākus. 

2009.gada 30.jūnijā stājās spēkā grozījumi veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas 

kārtībā, samazinot slimnīcu skaitu, kuras ar 2009. gada 1. septembri nodrošina sekundāro 

un terciāro stacionāro veselības aprūpi, un precizējot veselības aprūpes iestāžu sarakstu, 

kuras nodrošina ambulatoro un dienas stacionāra tipa ārstēšanu.  

110. Papildus, ľemot vērā Latvijā esošo ekonomisko situāciju, ir būtiski samazinājies veselības 

jomai pieejamais finansējums, kas palielina ES fondu finansējuma lomu infrastruktūras 

attīstībai, kā arī rada izaicinājumus veiksmīgai veselības aprūpes reformas īstenošanai, lai 

samazinot finansējumu, tiktu nodrošināta kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību. 

111. Veselības ministrija kā PLSI apstiprināja, ka uzsāktā reforma veselības jomā neietekmēs 

sasniegtos rezultātus un rezultātu uzturēšanu 1.4.1.aktivitātes „Primārās veselības aprūpes 

infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana‖ un 1.4.2.aktivitātes „Neatliekamās medicīniskās 

palīdzības sistēmas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana‖ īstenoto projektu ietvaros. 

2.3.4. Strukturālās reformas izglītības un zinātnes jomās 

 

112. Par galveno izglītības sistēmas politikas attīstības mērķi IZM izvirzīja publiskā 

finansējuma līdzekļu efektīvāku izmantošanu, lai sekmētu kvalitatīvas un resursefektīvas 

visu pakāpju izglītības pieejamību un zinātnes attīstību valsts ilgtspējai un konkurētspējai. 

Savukārt, strukturālo reformu pamatā IZM prioritāri izvirzījusi cilvēku (skolēnu, studējošo, 

pieaugušo), kuram nepieciešams nodrošināt atbilstošu, kvalitatīvu un pieejamu izglītību, 

kopumā uzlabojot cilvēku nodarbinātību un palielinot mūžizglītības nozīmi iedzīvotāju 

vidū. 

113. Uz 2009.gada 10.septembri ir reorganizētas 62 vispārējās izglītības iestādes un 8 skolu 

reorganizēšana ir saskaľošanas procesā, kā arī slēgtas 48 vispārējās izglītības iestādes un 

vēl 6 plānots slēgt 2010.gadā. 

114. Arī profesionālās izglītības iestāžu reorganizācijas ietvaros iestādes tiek optimizētas, 

apvienotas, veidotas par filiālēm, veidojot vienotu infrastruktūru, konsolidējot finanšu 

līdzekļus efektīvāka un vienota materiāli tehniskā nodrošinājuma izveidei. Patlaban uzsākta 

skolu reorganizācija, tai skaitā skolu ar nepietiekamu piepildījumu pievienošana skolām ar 

piemērotām telpām un pietiekami attīstītu materiāli tehnisko bāzi, nodrošinot audzēkľiem 

iespējas turpināt iegūt izglītību izvēlētajā specialitātē. Ar 2010.gadu, pēc pašvaldību 

iniciatīvas, skolas ar nepietiekamu piepildījumu plānots nodot pašvaldībām un apvienot 

―zem viena jumta‖ ar vispārizglītojošajām skolām, kā arī plānota profesionālās izglītības 

kompetences centru izveide, programmu konsolidācija, specializācija, filiāļu izveide. 

115. IZM ir veikusi grozījumus normatīvajos aktos, kas nosaka vispārējās un profesionālās 

izglītības programmu licencēšanas kārtību un reglamentē kārtību, kādā akreditē vispārējās 

izglītības programmas un izglītības iestādes, kā arī atestē valsts un pašvaldību dibināto 

vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu vadītājus, lai vienkāršotu 

izglītības programmu licencēšanas un akreditācijas kārtību. 

116. Viena no būtiskākajām pārmaiľām skar prasības pedagogu kvalifikācijai, proti, veicot 

grozījumus noteikumos „Noteikumi par prasībām pedagogiem nepieciešamajai izglītībai un 

profesionālajai kvalifikācijai‖) tika paplašinātas iespējas skolotāju darbam, piemēram, 1.–

4.klašu  pedagogam sniedzot iespēju pēc attiecīgas tālākizglītības programmas apguves 

mācīt arī 5. un 6.klasē. 
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117. Veidojot izglītojamo un darba tirgus prasībām atbilstošu un efektīvu izglītību un 

apmācības, uzsākta izglītības attīstības, satura un kvalitātes pārbaudes jautājumu risināšana, 

tai skaitā vispārējās un profesionālās izglītības satura pārskatīšana.  

118. Savukārt 2009.gada 15.decembrī MK atbalstītas (prot. Nr.88 116.§) un ar 2010.gada 

6.janvāra MK rīkojumu Nr.5 „Par Profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas 

pamatnostādnēm 2010.-2015.gadam‖ apstiprinātas IZM sagatavotās Profesionālās izglītības 

iestāžu tīkla optimizācijas pamatnostādnes 2010.-2015.gadam, kas paredz līdz 2015.gadam 

reorganizēt gandrīz pusi no IZM padotībā esošajām profesionālās izglītības iestādēm. 

Plānojot profesionālās izglītības sistēmas reformas, izvērtējot esošo iestāžu tīklu, tika ľemta 

vērā Regulas Nr.1260/1999 30.panta 4.punkta prasība par 2004.-2006.gadu plānošanas 

perioda infrastruktūras projektu ilgtspējas uzturēšanu vismaz piecu gadu laikā pēc līguma 

noslēgšanas ar finansējuma saľēmēju, un viens no izvērtēšanas kritērijiem bija "iestādes, 

kurās ieguldīti ERAF līdzekļi 2004.-2006.gada plānošanas periodā un kuras ir ieguvušas 

attiecīgā reģiona atbalstu, lai tajās ieguldītu ERAF līdzekļus 2007.-2013.gada plānošanas 

periodā". Turklāt, nacionālās programmas 1.4.4.aktivitātes ietvaros tika atbalstītas 25 

iestādes un (27 projekti), kas aptver tikai daļu no IZM padotībā esošajām iestādēm. 

Vienlaikus ľemot vērā, ka optimizācijas plāna realizācija plānota līdz 2015.gadam un 

atbilstoši tam profesionālās izglītības iestādes plānots ne tikai optimizēt, bet to funkcijas 

diferencēt, tas ir, veidot profesionālās izglītības kompetences centrus, profesionālās 

izglītības iestādes ar specializāciju pamatiemaľu iegūšanai, filiāles un integrētās izglītības 

iestādes, katrs gadījums ir izvērtējams individuāli arī nodrošinot ieguldījumu ilgtspēju.  

119. Ľemot vērā ievērojamo valsts budžeta līdzekļu samazinājumu augstākajai izglītībai 

2009.gadā, lai racionālāk un efektīvāk izmantotu pieejamos valsts budžeta līdzekļus,  

2009.gada 29.maijā tika veikti grozījumi MK 2006.gada 12.decembra noteikumos Nr.994 

„Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem‖, 

optimizējot studiju vietas izmaksas:  

1) studiju vietas bāzes izmaksu aprēķinā palielināts vidējais studējošo skaits uz vienu 

akadēmisko personu no 15 uz 19;  

2) studiju vietas bāzes izmaksu aprēķinā atsaistīts pārējo darbinieku darba algas aprēķins 

uz vienu studiju vietu gadā no akadēmiskā personāla darba algas aprēķina uz vienu 

studiju vietu gadā, piesaistot pārējo darbinieku vidējo mēneša darba algu valstī noteiktai 

minimālajai mēneša darba algai ar koeficientu 2, kā arī nosakot vidējo studentu skaitu 

uz vienu personu no pārējiem darbiniekiem – 15;  

3) par 25% samazinātas zemākās mēneša darba algas likmes augstākās izglītības iestādēs 

strādājošajam akadēmiskajam un administratīvajam personālam, izdarot grozījumus 

MK 2009.gada 28.jūlija noteikumos Nr.836  "Pedagogu darba samaksas noteikumi". 

120. Lai nodrošinātu pēctecību medicīnas jomas izglītībā, kā arī paaugstinātu līdzekļu 

izmantošanas efektivitāti, 2008./2009.ak.gadā tika optimizēts koledžu tīkls, reorganizējot 3 

medicīnas koledžas – divas koledžas tika pārveidotas par Latvijas Universitātes aģentūrām 

un viena koledža – par Rīgas Stradiľa universitātes aģentūru. Tiek gatavoti nepieciešamie 

normatīvie akti vēl vienas medicīnas koledžas reorganizācijai, pārveidojot to par Rīgas 

Stradiľa universitātes filiāli no 2010./2011.ak.gada. 

121. Augstākās izglītības valsts finansējuma samazinājuma apstākļos augstākās izglītības 

institūcijas ir spiestas optimizēt savus izdevumus, reorganizējot katedras, apvienojot 

fakultātes. Īpaša uzmanība pievērsta jaunu partnerattiecību veidošanai un filiāļu dibināšanai 

ārvalstīs. Lai piesaistītu ārvalstu studentus, likumprojektā „Augstākās izglītības likums‖ ir 

iestrādātas normas, kas veicina kopīgu studiju programmu veidošanu, kopīgu grādu un 

diplomu ieviešanu, starptautiski salīdzināmu kredītpunktu sistēmas ieviešanu un ārvalstu 

pasniedzēju piesaisti. Līdz 2013.gadam plānots pilnveidot 60 augstākās izglītības 

programmas.  
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122.   Ľemot vērā nepieciešamību veikt strukturālas reformas augstākajā izglītībā un zinātnē, lai 

sekmētu šo sektoru stratēģisko attīstību, kvalitātes un starptautiskās konkurētspējas 

paaugstināšanos, kā arī valsts budžeta līdzekļu efektīvu izlietošanu, 2009.gada septembrī, 

pamatojoties uz Ministru prezidenta 2009.gada 4.septembra rezolūciju Nr.45/A-2798-kol, tika 

izveidota darba grupa, kuras uzdevums bija sagatavot priekšlikumus reformu pasākumu 

kopumam augstākajā izglītībā un zinātnē, kas vērsti uz Latvijas starptautiskās konkurētspējas 

paaugstināšanu. Darba grupas sagatavotais Informatīvais ziľojums „Par nepieciešamajām 

strukturālajām reformām augstākajā izglītībā un zinātnē Latvijas starptautiskās konkurētspējas 

paaugstināšanai‖ tika apstiprināts MK 2010.gada 12.janvārī (protokols Nr.2, 23.§). 

Pamatojoties uz informatīvo ziľojumu, tiek izstrādāts „Pasākumu plāns nepieciešamajām 

reformām augstākajā izglītībā un zinātnē, kas saskaľā ar MK š.g. 12.janvāra sēdes Nr.2 

protokollēmuma 23.§ 2.punktu ir jāiesniedz izskatīšanai MK līdz 2010.gada 30.aprīlim. 

123.   Lai nodrošinātu kvalitatīvu un efektīvu finansējuma izmantošanu zinātnē, ar MK 2009.gada 

16.septembra rīkojumu Nr.631 „Par Zinātnes un tehnoloģijas attīstības pamatnostādnēm 

2009.-2013.gadam‖ ir atbalstītas Zinātnes un tehnoloģijas attīstības pamatnostādnes 2009.-

2013.gadam, kas nosaka Latvijas zinātnes un tehnoloģiju attīstības politiku, identificējot 

problēmas, mērķus, pamatprincipus un rīcības virzienus. Papildu tam ar MK 2009.gada 

31.augusta rīkojumu Nr.594 „Par prioritārajiem zinātnes virzieniem fundamentālo un lietišķo 

pētījumu finansēšanai 2010.-2013.gadā‖ ir apstiprināti 5 prioritārie zinātnes virzieni 

fundamentālo un lietišķo pētījumu finansēšanai 2010.-2013.gadam. Apstiprinātie prioritārie 

zinātnes virzieni iezīmē tās nozares, kurās tiek īstenoti Latvijas Zinātnes padomes 

fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti, kā arī valsts pētījumu programmas kā valsts 

pasūtījums zinātnisku pētījumu veikšanai valstij prioritāros zinātnes virzienos ar mērķi 

veicināt šo nozaru attīstību. Prioritāro zinātnes virzienu definēšana ir nozīmīgs 

priekšnoteikums efektīvai un pamatotai valsts zinātnes budžeta līdzekļu sadalei, lai 

finansējums tiktu koncentrēts tajās nozarēs, kurās sagaidāms vislielākais devums 

tautsaimniecības attīstībai un Latvijas ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai. Prioritārie 

zinātnes virzieni 2010.-2013.gadam tika izstrādāti starpinstitucionālā darba grupā, kurā 

piedalījās IZM, Veselības ministrijas, Valsts kancelejas, Ekonomikas ministrijas, Kultūras 

ministrijas, Zemkopības ministrijas, Latvijas Vides zinātnes un izglītības padomes, Latvijas 

Zinātľu akadēmijas, Latvijas Zinātnes padomes, Latvijas Zinātnieku savienības, Latvijas 

Darba devēju konfederācijas, Augstākās izglītības padomes un Latvijas Rektoru padomes 

pārstāvji. Turklāt, sagatavojot rīkojumu projektu, ľemti vērā arī Latvijas Tautsaimniecības 

padomes ieteikumi. Tāpat ar MK 2009.gada 10.novembra noteikumiem Nr.1316 „Bāzes 

finansējuma piešķiršanas kārtība valsts zinātniskajiem institūtiem, valsts augstskolām un 

valsts augstskolu zinātniskajiem institūtiem‖ ir nodrošināta bāzes finansējuma zinātnei 

aprēķināšanas nosacījumu pilnveide, precizējot aprēķināšanas principus, pastiprinot kvalitātes 

prasības, vienlaikus lielāku akcentu liekot uz humanitārajām un sociālajām zinātnēm kā valsts 

atbildību, kā arī paredzot iespēju bāzes finansējumu izmantot kā līdzfinansējumu SF projektu 

īstenošanai. Papildu tam atbilstoši zinātnisko darbību reglamentējošajiem normatīvajiem 

aktiem 2009.gada beigās – 2010.gada sākumā nozaru ministrijas ir apstiprinājušas valsts 

zinātnisko institūciju darbības stratēģijas, kas tai skaitā tika izvērtētas no strukturālo reformu 

viedokļa.  

124. 2010.gada 18.februārī Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijā 3.lasījumā tika 

atbalstīts IZM izstrādātais likumprojekts „Grozījumi Zinātniskās darbības likumā‖, kas tai 

skaitā valsts zinātniskajai institūcijai piešķir tiesības izmantot intelektuālo īpašumu, kas radies  

valsts budžeta finansētas zinātniskās darbības rezultātā, kā arī ietver deleģējumu Ministru 

kabinetam noteikt šā īpašuma izmantošanas kārtību un nosacījumus valsts zinātniskajā 

institūcijā.  

125. Eksportspējas paaugstināšanai zinātnē paredzēts piesaistīt arī SF līdzekļus, piemēram, 

zinātniskās darbības intelektuālā potenciāla, infrastruktūras un starptautiskās sadarbības 
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attīstībai, zināšanu un tehnoloģiju pārneses sekmēšanai, veidojot inovatīvai darbībai labvēlīgu 

vidi un atbalsta pasākumus, veicinot publisko un privāto partnerību. 

126. Atbilstoši valstī uzsāktajām valsts sektora reformām, IZM veica arī būtisku IZM un tās 

padotības iestāžu izvērtēšanu un optimizāciju. Galvenā pārmaiľa izglītības sistēmas vadības 

procesu attīstībā bija IZM padotībā esošo iestāžu un aģentūru skaita samazināšana, novēršot 

funkciju un uzdevumu dublēšanos, kā arī lai sakārtotu un padarītu efektīvāku un uz klientiem 

orientētu izglītības sistēmas pārvaldību nacionālajā līmenī. Optimizējot īstenotās funkcijas un 

pieejamos resursus, ir īstenota darbinieku skaita samazināšana iestādēs un aģentūrās, kā arī 

optimizēts IZM padotībā esošo iestāžu, tajā skaitā aģentūru, skaits no 29 uz 9. Savukārt IZM 

centrālajā aparātā optimizētas arī izglītības un zinātnes centrālās vadības funkcijas, tai skaitā 

samazinot amata vietas IZM. Kopumā reformu rezultātā IZM centrālajā aparātā nodrošināts 

atalgojuma samazinājums par 20% un darbinieku skaita samazinājums par 30%. 

127.     Kultūras ministrija ir uzsākusi reformu savā pārziľā esošo izglītības iestāžu īstenotajās 

izglītības un studiju programmās. Ir izstrādāts jauns izglītības saturs profesionālās ievirzes 

izglītības līmenī. Tā ieviešana tiks uzsākta ar 2010.gada 1.septembri. Ir uzsākta vidējo 

profesionālo izglītības iestāžu īstenoto izglītības programmu aktualizācija un struktūras 

optimizācija. Ir uzsākta augstāko izglītības iestāžu piedāvāto studiju programmu izvērtēšana 

un struktūras optimizācija. Paredzēts, ka Latvijas Kultūras koledža ar 2010.gada 1.septembri 

tiks pievienota Latvijas Kultūras akadēmijai kā struktūrvienība. Ar 2009.gada 30.novembra 

MK rīkojumu Nr. 814, tiek likvidēts Kultūras un radošās industrijas izglītības centrs. Kultūras 

ministrija pārľem ar kultūrizglītības pārraudzību un attīstību saistīto funkciju īstenošanu. 

2009.gada 19. novembrī ir uzsākta ESF projekta „Profesionālās kultūrizglītības pedagogu 

tālākizglītība‖ īstenošana. 
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128. Šajā sadaļā sniegts kopsavilkums par būtiskajiem plānošanas dokumentu grozījumiem, kā 

arī aprakstīts katra SF prioritāšu un pasākumu īstenošanas progress saistībā ar to īpašajiem 

vispārīgajiem un konkrētajiem mērķiem - analīze fondu ietvaros, apkopota informācija par 

2004.-2006.gada plānošanas periodu un sniegts vērtējums par mērķu sasniegšanu, tajā skaitā 

aprakstīti un analizēti sasniegumi, pamatojoties uz fiziskiem un finanšu rādītājiem, tostarp 

sasniegtā progresa kvalitatīva analīze saistībā ar sākotnēji noteiktajiem mērķiem, tai skaitā ar 

nacionālajos politikas plānošanas dokumentos noteiktajiem mērķiem. Vienlaikus aprakstīta 

izmaksu sadārdzinājumu ietekme uz SF projektu īstenošanu. Informācija attiecās uz ESF, 

ERAF, ZVFI un ELVGF.  

129. Sākotnēji saskaľā ar normatīvo aktu prasībām projektu īstenošana bija paredzēta līdz 

2008.gada 31.augustam ar pēdējo maksājumu veikšanu finansējuma saľēmējiem līdz 

2008.gada 31.decembrim. Līdz ar to SF ieviešana tika plānota tā, lai visu projektu ietvaros 

darbus pabeigtu līdz 2008.gada 31.augustam. Taču ľemot vērā, ka daži projekti tika uzsākti 

perioda beigās (pārsvarā no virssaistībām finansēti projekti), 2008.gadā ar atsevišķiem 

valdības lēmumiem sākotnēji tika atbalstīta projektu īstenošanas termiľu pagarināšana ne ilgāk 

kā līdz 2008.gada 31.oktobrim, bet pēc tam līdz 2008.gada 31.decembrim, ja vienlaikus ir 

izpildīti vairāki kritēriji: 

 konstatēts kāds no šādiem objektīviem  iemesliem projekta īstenošanas termiľa 

pagarināšanai: 

• projekts ir apstiprināts laikposmā pēc 2007.gada 1.jūlija; 

• projektam piešķirts SF papildu finansējums laikposmā pēc 2007.gada 

1.jūlija vai ir notikusi finansējuma pārdale starp SF aktivitātēm vai aktivitātes 

ietvaros (šis nosacījums nav attiecināms uz projektiem piešķirto finansējumu 

sadārdzinājuma segšanai); 
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• projekta īstenošanas gaitā atklāti neparedzēti un objektīvi nenovēršami 

apstākļi, kas aizkavējuši projekta īstenošanu (šis nosacījums nav attiecināms uz 

gadījumiem, kad kavējuma iemesls ir iepirkuma procesa norise, tās rezultāti un 

līgumstrīdi, projekta vadības maiľa, piegāžu kavējumi, sezonalitāte);  

 būtisks projekta finanšu apjoms (finansējuma saľēmējam neatmaksāto SF 

attiecināmo izmaksu apjoms projektā pārsniedz 0.2 milj. latu vai projekta SF 

kopējais attiecināmo izmaksu apjoms ir vismaz 0.5 milj. latu); 

 ir sniegts OLSI vai GSA pozitīvs atzinums un PLSI pozitīvs lēmums par projekta 

īstenošanas termiľa pagarināšanu. 

130. Kopumā energoefektivitātes, tūrisma, uzľēmējdarbības, informāciju tehnoloģiju, zinātnes, 

veselības nozarēs, kā arī tehniskās palīdzības ietvaros tika pagarināta 33 projektu ieviešana 

maksimāli līdz 2008.gada beigām. 

131. Vērtējot kopumā 2004.-2006.gada plānošanas perioda SF apguves rādītājus, jāsecina, ka 

veiktās investīcijas ES fondu projektos nodrošināja ievērojamu ieguldījumu ekonomikas 

attīstībā 2004.-2006.gada plānošanas periodā un plānošanas dokumentos noteiktie mērķi ir 

sasniegti.   

132. Vienlaikus jāatzīmē, ka visā plānošanas periodā Latvija ievērojusi tā saucamo „N+2‖ 

nosacījumu (Regulas 1260/1999 31.panta 2.punkta 2.apakšpunkts) – t.i. līdz otrā gada 

beigām pēc saistību uzľemšanas gada saistības tika apgūtas pilnā apmērā.   

 

  3.1. Būtiskie grozījumi plānošanas dokumentos  

133. Lai nodrošinātu efektīvāku SF ieviešanu, gan VPD, gan PP tika veikta virkne grozījumu, 

kas aplūkota zemāk. 

134. Kopumā PP tekstā perioda ietvaros veikti vairāki grozījumi, redakcionāli precizējot 

finansējuma saľēmēju definējumu, paplašinot finansējums saľēmēju loku, samazinot 

rādītāju skaitu un precizējot rādītāju sasniedzamās vērtības, kā arī mainot atbalsta 

saľemšanas nosacījumus atsevišķās aktivitātēs, ľemot vērā plānoto pasākumu specifiku. 

135. Attiecībā uz veiktajiem grozījumiem PP 1.prioritātes ietvaros, 1.1.pasākuma „Vides 

infrastruktūras uzlabošana un tūrisma veicināšana‖ 1.1.4.aktivitāte „Siltumapgādes sistēmu 

modernizācija atbilstoši vides prasībām un energoefektivitātes paaugstināšana gan 

siltumapgādes sistēmas ražošanas un sadales pusē, gan gala patērētāja pusē‖ tika sadalīta 

divās apakšaktivitātes, lai nodalītu ieviešanas veidus valsts nozīmes projektiem (ieviešot tos 

ar SF nacionālās programmas palīdzību) no projektiem, kas var tikt pieteikti finansējuma 

pieejamības gadījumā (atklātā projektu konkursa veidā). 

136. 1.4.pasākuma „Izglītības, veselības aprūpes un sociālās infrastruktūras attīstība‖ ietvaros 

tika mainīts pasākuma ietekmes rādītājs „Invalīdu procentuālais daudzums, kuri pametuši 

ilgstošās sociālās aprūpes institūcijas un uzsākuši patstāvīgu dzīvi – 10%‖ uz rādītāju 

„Invalīdu skaits, kuri pametuši ilgstošās sociālās aprūpes institūcijas un uzsākuši patstāvīgu 

dzīvi – 152‖.  

137. Attiecībā uz veiktajiem grozījumiem PP 2. Prioritātes „Uzľēmējdarbības un inovāciju 

veicināšana‖ ietvaros veikti šādi grozījumi rādītājos:  

 2.1. pasākumā „Atbalsts inovācijas attīstības veicināšanai‖ iznākuma rādītājs 

„Izstrādāti tehniski ekonomiskie pamatojumi‖ samazināts no 740 līdz 65; 

 2.2. pasākumā „Uzľēmējdarbības veicināšanas infrastruktūras attīstībai‖ ietekmes 

rādītājs „Izveidoto darba vietu skaits vai nodrošināto darba vietu skaits pēc 5 

gadiem‖ paaugstināts no 4000 līdz 4450; 

 2.3. pasākumā „Atbalsts mazās un vidējās uzľēmējdarbības veicināšanai‖ iznākuma 

rādītājs „Atbalstīto uzľēmumu skaits‖ samazināts no 2000 līdz 820;  
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 2.3. pasākumā „Atbalsts mazās un vidējās uzľēmējdarbības veicināšanai‖ iznākuma 

rādītājs „Mazo un vidējo uzľēmumu (MVU) skaits, kas saľem finansiālo atbalstu, lai 

izmantotu ārējo konsultāciju pakalpojumus un pieredzes apmaiľu‖ samazināts no 

1500 līdz 580; 

 2.3. pasākumā „Atbalsts mazās un vidējās uzľēmējdarbības veicināšanai‖ iznākuma 

rādītājs „MVU skaits, kas saľem finansiālu atbalstu līdzdalībai starptautiskajos 

gadatirgos un izstādēs‖ samazināts no 500 līdz 290; 

 2.3. pasākumā „Atbalsts mazās un vidējās uzľēmējdarbības veicināšanai‖ ietekmes 

rādītājs „Izveidoto darba vietu skaits vai nodrošināto darba vietu skaits pēc 5 

gadiem‖ samazināts no 1000 līdz 550; 

138. Attiecībā uz veiktajiem grozījumiem PP 3.prioritātes „Cilvēkresursu attīstība un 

nodarbinātības veicināšana‖ ietvaros, tika izveidotas jaunas apakšaktivitātes: 3.2.5.1. 

„Pedagogu tīkla izveide‖, 3.2.5.2. „Atbalsts akadēmiskā personāla un pedagogu 

tālākizglītībai‖, 3.2.5.3.  „Latviešu valodas apguve‖ un 3.3.6.2. „Pedagoģiskās korekcijas 

pasākumu īstenošana ieslodzījuma vietās‖, lai nodrošinātu izglītības sistēmas pārveidošanu, 

ieviestu  vienotus standartus vidējā izglītībā vidējās izglītības iestādēm ar valsts valodas 

apmācību, minoritāšu izglītības iestādēm un nodrošinātu izglītības pasākumus ieslodzījuma 

vietās.  

139. PP tiek svītrota 3.2.6.2.apakšaktivitāte „Profesijas standartu un kvalifikācijas eksāmenu 

satura izstrāde‖, jo  ir mainījusies profesijas standartus regulējošā normatīvā bāze, kas ir 

izstrādes procesā un kas līdz to pilnīgai izstrādei un spēkā stāšanās brīdim padara 

neiespējamu projektu īstenošanu ar mērķi izstrādāt profesijas standartus. Sekojoši, atklāta 

konkursa sludināšana minētās aktivitātes ietvaros šajā plānošanas periodā nebija iespējama. 

140. Attiecībā uz grozījumiem VPD, 3.prioritātes „Cilvēkresursu attīstība un nodarbinātības 

veicināšana‖ ietvaros tika veikti šādi grozījumi: 

 3.2.pasākumā „Izglītības un tālākizglītības attīstība‖ samazināts rādītāju skaits, 

svītrojot  rādītāju apakšsadalījumu pa izglītības veidiem un pakāpēm; 

 3.2.pasākumā „Izglītības un tālākizglītības attīstība‖ svītrots iznākuma rādītājs par 

studentiem, kas uzsāk mācības, jo rādītājs tiešā veidā neskar studentus, izľemot 

stipendiātus, kuri turpina mācības pēc augstākās izglītības saľemšanas; 

 3.2.pasākumā „Izglītības un tālākizglītības attīstība‖ iekļauts rezultāta rādītājs - 

atbalstu saľēmušo institūciju skaits;  

  sadaļā „Iznākuma rādītāji‖ mainīts atbalstu saľēmušo cilvēku skaits no 34 880 uz 

93 780, iekļaujot tajā 3.2.pasākuma „Izglītības un tālākizglītības attīstība‖ iznākuma 

rādītāju; 

 sadaļā „Iznākuma rādītāji‖ atbalsta saľēmušo institūciju rādītājs no 100 uz 250, 

iekļaujot tajā 3.2.pasākuma „Izglītības un tālākizglītības attīstība‖ iznākuma rādītāju; 

 sadaļā „Iznākuma rādītāji‖ mainīts projektu skaita rādītājs no 1830 uz 2730, iekļaujot 

tajā 3.2.pasākuma „Izglītības un tālākizglītības attīstība‖ iznākuma rādītāju; 

  3.2.pasākuma „Izglītības un tālākizglītības attīstība‖ sadaļā „ Pasākuma iznākuma, 

rezultāta un ietekmes rādītāji‖ kolonnā „Rezultāta rādītāji‖ dzēsts rādītājs – 

profesionālās izglītības standartu skaits – 80,   ľemot vērā, ka aktivitātes īstenošana 

tika atcelta, līdz ar to attiecīgi tiek dzēsti tās īstenošanas rezultatīvie rādītāji, kā arī cita 

ar aktivitāti saistīta PP esošā informācija. 

141. 4.4. pasākuma „Lauku teritoriju pārveidošanās un attīstības veicināšana‖ ietvaros tika 

mainīts pasākuma iznākuma rādītājs „Konsultatīvo un paplašināšanas pakalpojumu 

apstiprināto projektu skaits – 15 (plānoto projektu skaits, vidēji 5 projekti gadā (50 000 eiro 

vienam projektam))‖ uz rādītāju „Atbalstīto lauksaimnieku un saimniecību pakalpojumu 

projektu skaits – 1‖, kā arī svītroti pasākuma iznākuma rādītāji „Izstrādāto komercdarbības 

plānu un projektu skaits Vienotā programmdokumenta un Lauku attīstības plāna ietvaros – 
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1300 (plānoto projektu skaits (750 000 eiro vienam projektam))‖, „Īpašumu skaits, kam 

nodrošināta padziļināta grāmatvedības uzskaite – 250 (plānoto projektu skaits (200 eiro 

vienai saimniecībai gadā))‖ un pasākuma rezultatīvais rādītājs „Īpašumu, kam nodrošināta 

padziļināta grāmatvedības uzskaite, specifiska ietekme – 0,5% (īpašumu skaits, kam 

nodrošināta padziļināta grāmatvedības uzskaite/kopējais īpašumu skaits)‖. Rādītāji svītroti 

pamatojoties uz EK izstrādātajām lauku attīstības pasākuma „Standartu sasniegšana‖ 

vadlīnijām, kas izskaidro 4.prioritātes „Lauku un zivsaimniecības attīstības veicināšana‖ 

4.4. pasākuma ―Lauku teritoriju pārveidošanās un attīstības veicināšana‖ 4.4.7.aktivitātes 

ieviešanu. 

142. 4.5.pasākuma „Mežsaimniecības attīstība‖ ietvaros tika mainīta pasākuma iznākuma 

rādītāja „Izveidoto meža īpašnieku apvienību skaits‖ vērtība no „150‖ uz „75‖, vienlaikus 

mainot arī plānoto finansējumu vienai apvienībai no „5 000 eiro‖ uz „10 000 eiro‖. 

143. 4.6.pasākuma „Vietējo rīcību attīstība (iniciatīvas ―LEADER+‖ veida pasākums‖ ietvaros 

tika mainīts pasākuma iznākuma rādītājs „Izveidoto un atbalstīto partnerību skaits – 3‖ uz 

rādītāju „Izveidoto un atbalstīto vietējo rīcības grupu skaits – 5‖, tādējādi palielinot arī 

rādītāja sasniedzamo skaitlisko vērtību.  

144. Savukārt 4.prioritātes 4.8.pasākumā ―Zvejas intensitātes sabalansēšana‖ tika izveidota 

jauna aktivitāte 4.8.2. „Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes zonā zvejojošo zvejas 
kuģu nodošana sadalīšanai vai izmantošanai bezpeļņas mērķiem ārpus zvejniecības‖, 

lai atbalstu pasākuma ietvaros varētu saľemt arī piekrastes zvejas kuģu īpašnieki. Lai zvejas 

kuģu īpašnieki varētu saľemt atbalstu akustisko atbaidīšanas ierīču iegādei 4.9.pasākuma 

„Flotes atjaunošana un zvejas kuģu modernizēšana‖ ietvaros tika izveidota jauna aktivitāte 

4.9.5.‖Akustisko atbaidīšanas ierīču iegāde‖. Lai izdalītu atbalstu zvejas pagaidu 

pārtraukšanai kā atsevišķu atbalsta jomu, nodalot to no atbalsta, kas tika sniegts 

4.11.2.aktivitātes „Sociāli ekonomiskie pasākumi‖ ietvaros, 4.11.pasākuma „Piekrastes 

zvejas attīstība, sociāli ekonomiskie pasākumi, atbalsts zvejas pagaidu pārtraukšanas 

gadījumos, jaunu noieta tirgu apgūšanas veicināšana un atbalsts ražotāju organizācijām‖ 

4.11.5.aktivitātei „Atbalsts zvejas pagaidu pārtraukšanas gadījumos un citas finansiālas 

kompensācijas‖ tika izveidotas divas jaunas apakšaktivitātes 4.11.5.1. „Atbalsts zvejas 

kuģu apkalpes locekļiem un zvejas kuģu īpašniekiem, kuru zvejas aktivitātes pārtrauktas 

Eiropas Komisijas vai nacionālo iestāžu īstenotu ārkārtas pasākumu vai Padomes pieľemta 

zivju resursu atjaunošanas vai vadības programmas dēļ‖ un 4.11.5.2. „Finansiālas 

kompensācijas zvejas kuģu apkalpes locekļiem un zvejas kuģu īpašniekiem, lai segtu 

tehnisku pielāgojumu rezultātā radušos zaudējumus gadījumos, kad Kopienas likumdošana 

nosaka tehniskus ierobežojumus noteiktu zvejas rīku vai metožu lietošanai‖. 

 

145. Attiecībā uz grozījumiem VPD finanšu plānā - 3.prioritātes „Cilvēkresursu attīstība un 

nodarbinātības veicināšana‖ finansējums 9 248 667 eiro apmērā (no tiem 6 936 500 eiro 

ESF daļa) tiek pārcelts uz 1.prioritātes „Līdzsvarotas attīstības veicināšana‖ 1.4.pasākumu 

„Izglītības, veselības aprūpes un sociālās infrastruktūras attīstība‖, ľemot vērā ESF ietvaros 

radušos pārpalikumu, kā arī to, ka minēto pārpalikumu nav iespējams absorbēt ESF 

ietvaros. Pārdale tiek novirzīta ERAF VM pārziľā esošajām aktivitātēm, balstoties uz 

šādiem apsvērumiem: 1) minētās aktivitātes ir demonstrējušas labu ieviešanas progresu; 2) 

ieguldot papildu finansējumu minētajās aktivitātēs tiks veicināta aktivitātēm noteikto 

rādītāju sasniegšana, ko nav iespējams izpildīt pilnā apmērā nepietiekamā finansējuma dēļ; 

3) minētās aktivitātes ir cieši saistītas ar ESF ietvaros īstenojamajām aktivitātēm un tādējādi 

tiek nodrošināta papildinātības principa ievērošana. 

 

146. Zemāk aplūkoti būtiskākie grozījumi PP finanšu plānā. 

 

147. Attiecībā uz 1.prioritāti 2008.gadā veikti grozījumi PP finanšu plānā, lai nodrošinātu 

efektīvāku finanšu līdzekļu apguvi:  
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- 1.1.pasākuma „Vides infrastruktūras uzlabošana un tūrisma veicināšana‖ finansējums 

palielināts par 5 405 610 eiro (tai skaitā ERAF 4 028 795 eiro); 

- 1.2.pasākuma „Pieejamības un transporta sistēmas attīstība‖ finansējums samazināts par 

5 507 258 eiro (tai skaitā ERAF 4 130 443 eiro);  

- 1.3.pasākuma „Informācijas un sakaru tehnoloģiju attīstība‖ ERAF finansējums 

samazināts par 112 380 eiro, 1.4.pasākuma „Izglītības, veselības aprūpes un sociālās 

infrastruktūras attīstība‖ ERAF finansējums  palielināts par 214 028 eiro. 

148. Attiecībā uz grozījumiem PP 2.prioritātes „Uzľēmējdarbības un inovāciju veicināšana‖ 

finanšu plānā, veikti vairāki grozījumi, no kuriem būtiskākie ir: 

- 2004.gada jūnijā finansējums kopā 14 000 000 eiro pārdalīts no 2.3. pasākuma 

„Atbalsts mazās un vidējās uzľēmējdarbības veicināšana‖ uz 2.2. pasākumu 

„Uzľēmējdarbības veicināšanas infrastruktūras attīstība‖. 

- 2005.gada oktobrī finansējums 2.1.pasākumam „Atbalsts inovāciju attīstībai‖ tika 

samazināts par 9 002 694 eiro, 2.2.pasākumam „Uzľēmējdarbības infrastruktūras attīstība‖ 

tika palielināts par 26 542 073 eiro, 2.3.pasākumam „Mazās un vidējās uzľēmējdarbības 

atbalsta pasākumu stiprināšana‖ tika samazināts par 9 310 317 eiro un 2.4.pasākumam 

„Pieeja finansējumam maziem un vidējiem uzľēmumiem‖ tika samazināts par 8 229 062 

eiro, lai efektīvāk izmantotu vienotā programmdokumenta 2. prioritātē „Uzľēmējdarbības 

un inovāciju veicināšana‖ pieejamo finansējumu, tai skaitā eiro kursa fiksēšanas rezultātā 

radušos papildus līdzekļus. 

- 2006.gada aprīlī finansējums kopā 18 481 528 eiro apmērā tika pārdalīts no 

2.1.pasākuma „Atbalsts inovāciju attīstībai‖, 2.3.pasākuma „Mazās un vidējās 

uzľēmējdarbības atbalsta pasākumu stiprināšana‖ un 2.4.pasākuma „Pieeja finansējumam 

maziem un vidējiem uzľēmumiem‖ uz 2.2.pasākumu „Uzľēmējdarbības infrastruktūras 

attīstība‖. 

- 2006.gada jūnijā finansējums kopā 11 762 406 eiro apmērā tika pārdalīts no 

2.1.pasākuma „Atbalsts inovāciju attīstībai‖, 2.3.pasākuma „Mazās un vidējās 

uzľēmējdarbības atbalsta pasākumu stiprināšana‖ un 2.4.pasākuma „Pieeja finansējumam 

maziem un vidējiem uzľēmumiem‖ uz 2.2.pasākumu „Uzľēmējdarbības infrastruktūras 

attīstība‖, lai nodrošinātu 2.2.pasākuma ietvaros iesniegto projektu finansēšanu, kur 

pieprasījums VPD 2.2.1.1.apakšaktivitātes grantu shēmas „Investīcijas privātajā 

infrastruktūrā ražošanas procesu un produkcijas modernizēšanai‖ pārsniedza pieejamo 

finansējumu. 

- 2006.gada novembrī samazināts 2.2.pasākuma „Uzľēmējdarbības infrastruktūras 

attīstība‖ finansējuma apmērs par 2,35 milj. eiro un palielināts finansējums 2.1.pasākumam 

„Atbalsts inovāciju attīstībai‖ par 2,35 milj. eiro, lai stimulētu inovāciju ieviešanu, kas ir 

viena  no EM prioritātēm.  

- 2007.gada aprīlī no 2.2.pasākuma „Uzľēmējdarbības infrastruktūras attīstība‖ 

2.2.1.2. apakšaktivitātes „Atbalsts ieguldījumiem uzľēmumu attīstībā īpaši atbalstāmajās 

teritorijās‖ tika pārdalīts finansējuma atlikums 1 446 272 eiro apmērā uz 2.5.pasākuma 

„Valsts pētījumu atbalsts‖ 2.5.2.aktivitāti „Valsts zinātniski pētniecisko iestāžu 

nodrošināšana ar mūsdienīgām pētnieciskajām iekārtām un infrastruktūru‖, lai nodrošinātu 

efektīvu SF līdzekļu apguvi.   

 

149. 3.prioritātes „Cilvēkresursu attīstība un nodarbinātības veicināšana‖ ietvaros: 

- no 3.2. pasākuma 3.2.6.3.apakšaktivitātes ‖Atbalsts mācību prakses īstenošanai profesionālās 

izglītības studentiem‖ uz 3.3. pasākumu tiek pārdalīti 2 561 170 eiro, ľemot vērā mācību 

prakšu sezonālo raksturu un sociālo partneru piesaistes problēmu, proti, mazie un vidējie 

uzľēmumi, kas ir galvenie 3.2.6.3.apakšaktivitātes projektu partneri vienlaicīgi spēj nodrošināt 
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prakses vietas nelielam studentu skaitam. Savukārt projektu īstenotāji ir devuši priekšroku 

apjomīgākiem projektiem raugoties no šādu projektu administratīvās vadības izdevīguma 

pozīcijām . 

- no 3.2.pasākuma „Izglītības un tālākizglītības attīstība‖  uz 3.3.pasākumu „Sociālās 

atstumtības mazināšana‖ pārdalīti 984 041 eiro, plānojot tos 3.3.6.1.aktivitātei „Pedagoģiskās 

korekcijas programmu attīstība un ieviešana‖, 3.3.6.2.aktivitātei „Pedagoģiskās korekcijas 

pasākumu īstenošana ieslodzījuma vietās‖ un 3.3.7.aktivitātei „Jauniešu ar speciālām 

vajadzībām integrēšana izglītības sistēmā‖, pārdalot finansējuma atlikumus pēc projektu 

konkursu noslēgšanās. 

- pārdalīts 3.1.pasākuma „Nodarbinātības veicināšana‖ finansējums 4 506 745 eiro apmērā 

3.3.pasākuma „Sociālās atstumtības mazināšana‖ ietvaros esošo aktivitāšu īstenošanai, 

saglabājot finansējuma intensitāti (75/25), lai pilnīgāk nodrošinātu nodarbinātības un sociālās 

iekļaušanas pakalpojumu īstenošanas vajadzības atbilstoši valsts sociāli ekonomiskajai 

situācijai. 

- no 3.3.pasākuma „Sociālās atstumtības mazināšana‖ uz 3.1.pasākumu „Nodarbinātības 

veicināšana‖, novizot  1 007 316 eiro (tai skaitā ESF 804 577 eiro), kas veidojas no projektu 

īstenošanas beigās neizmantotiem finanšu līdzekļiem un lauztajiem līgumiem. Vienlaikus, 

pārdalot 3.3. pasākumā neizmantoto finansējumu uz 3.1. pasākumu, tiek saglabāta 3.3. 

pasākumā plānotā Eiropas Sociālā fonda un nacionālā līdzfinansējuma intensitāte (80/20).  

- 2008.g. 3.1.pasākumā finansējums samazināts par 114 925 eiro (tai skaitā ESF daļa 114 925 

eiro), 3.2.pasākumā  finansējums palielināts par 1 877 048 eiro (tai skaitā ESF 1 358 678 eiro) 

un 3.3.pasākumā finansējums samazināts par 1 762 123 eiro (tai skaitā ESF 1 243 753 eiro). 

- 2009.g. precizētas pieļaujamās atbalsta intensitātes pasākumu ietvaros, t.i., 3.1.pasākumā 

„Nodarbinātības veicināšana‖ finansējums samazināts par 81 434 eiro (tai skaitā ESF 81 434 

eiro) un 3.2.pasākumā „Izglītības un tālākizglītības attīstība‖ palielināts par 81 434 eiro (ESF 

81 434 eiro). 

 

150. 4.prioritātes ietvaros: 

- 2006.gadā 2 845 744 eiro no 4.4. pasākuma „Lauku teritoriju pārveidošanās un 

attīstības veicināšana‖ un 66 088 eiro no 4.2. pasākuma „Atbalsts jaunajiem zemniekiem‖ 

tika pārcelti uz 4.1. pasākumu „Investīcijas lauksaimniecības uzľēmumos‖. 

- 2006.gadā 1 067 154 eiro no 4.9. pasākuma „Flotes atjaunošana un zvejas kuģu 

modernizēšana‖ un 765 361 eiro no 4.11.pasākuma „Piekrastes zvejas attīstība, sociāli 

ekonomiskie pasākumi, jaunu noieta tirgu apgūšanas veicināšana un atbalsts ražotāju 

organizācijām‖ tika pārcelti uz 4.10.pasākumu „Zvejas un akvakultūras produktu apstrādes 

un mārketinga uzlabošana, zvejas ostu aprīkojums un akvakultūra‖, papildu finanšu 

līdzekļus paredzot 4.10.2. aktivitātes „Zvejas ostu aprīkojuma pilnveidošana‖ atklātu 

projektu konkursam. 

- 2006.gadā 214 106 eiro tika pārcelti no 4.11.pasākuma „Piekrastes zvejas attīstība, sociāli 

ekonomiskie pasākumi, jaunu noieta tirgu apgūšanas veicināšana un atbalsts ražotāju 

organizācijām‖ uz 4.8.pasākumu „Zvejas intensitātes sabalansēšana‖.- 2008.g. PP veikti 

grozījumi finanšu plānā, lai nodrošinātu efektīvāku finanšu līdzekļu apguvi, t.i. 

4.1.pasākuma „Investīcijas lauksaimniecības uzľēmumos‖ finansējums samazināts par 

1 348 591 eiro (tai skaitā ELVGF 793 063 eiro), 4.2.pasākuma „Atbalsts jaunajiem 

zemniekiem‖ finansējums palielināts par 82 277 eiro (tai skaitā ELVGF 61 707 eiro), 

4.3.pasākuma „Lauksaimniecības produktu pārstrādes un mārketinga uzlabošana‖ 

finansējums samazināts par 2 590 309 eiro (tai skaitā ELVGF 1 345 957 eiro), 

4.4.pasākuma „Lauku rajonu pārveidošanas un attīstības veicināšana‖ finansējums 

palielināts par 1 586 229 eiro (tai skaitā ELVGF 463 031 eiro), 4.5.pasākuma 

„Mežsaimniecības attīstība‖ finansējums palielināts par 2 321 086 eiro (tai skaitā 

ELVGF 1 652 299 eiro), 4.6.pasākuma „Vietējo rīcību attīstība (iniciatīvas "LEADER 

+" veida pasākums)‖ finansējums samazināts par 64 560 eiro (tai skaitā ELVGF 48 419 
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eiro), 4.7.pasākuma „Apmācības‖ finansējums palielināts par 13 868 eiro (tai skaitā 

ELVGF 10 402 eiro), 4.8.pasākuma „Zvejas intensitātes sabalansēšana‖ finansējums 

palielināts par 1 769 008 eiro (tai skaitā ZVFI 1 415 206 eiro), 4.9.pasākuma „Flotes 

atjaunošana un zvejas kuģu modernizēšana‖ finansējums samazināts par 74 801 eiro (tai 

skaitā ZVFI 65 451 eiro), 4.10. pasākuma „Zvejas un akvakultūras produktu apstrādes 

un mārketinga uzlabošana, zvejas ostu aprīkojums un akvakultūra‖ finansējums 

samazināts par 1 597 585 eiro (tai skaitā ZVFI 1 272 458 eiro), 4.11.pasākuma 

„Piekrastes zvejas attīstība, sociāli ekonomiskie pasākumi, jaunu noieta tirgu apgūšanas 

veicināšana un atbalsts ražotāju organizācijām‖ finansējums samazināts par 96 622 eiro 

(tai skaitā ZVFI 77 297 eiro).  

Pārdales starp ZVFI pasākumiem bija nepieciešamas, lai nodrošinātu ātrāku zvejas flotes 

sabalansēšanu ar pieejamajiem zivju resursiem, kā arī piemērotos nozares pieprasījuma 

vajadzībām. Finansējuma pārdale tika veikta no pasākumiem, par kuriem atbalsta pretendenti 

dažādu iemeslu dēļ neizrādīja gaidīto interesi. Piemēram, 4.9.pasākuma „Flotes atjaunošana 

un zvejas kuģu modernizēšana‖ ietvaros atbalsta pretendenti neizrādīja gaidīto interesi 

saistībā ar to, ka ES tiesību aktu līmenī atbalsts bija paredzēts ierobežotam investīciju lokam 

(t.sk., nebija pieļauts atbalsts kuģu modernizācijai zem klāja daļas). Arī pretendentu veiktās 

investīcijas nebija finanšu ietilpīgas. Savukārt 4.11.pasākuma „Piekrastes zvejas attīstība, 

sociāli ekonomiskie pasākumi, jaunu noieta tirgu apgūšanas veicināšana un atbalsts ražotāju 

organizācijām‖ ietvaros bija paredzēts atbalsts zvejas aktivitāšu pagaidu pārtraukšanai, taču, 

lai to saľemtu, iestājoties vienas zivju sugas zvejas ierobežojumiem, atbalsta pretendentiem 

bija pilnībā jāpārtrauc jebkuras zvejas aktivitātes. Tā kā zvejnieki vienlaikus iesaistīti vairāku 

zivju sugu zvejā, zvejas kuģu īpašnieki neizvēlējās atbalstu, bet gan turpināja pārējo zivju 

sugu zveju. 

 

 

3.2. Finanšu līdzekļu apguve fondu un pasākumu griezumā 

151. Sadaļā ir veikta fondu sasniegumu analīze sadalījumā pa fondiem un pasākumiem, 

pamatojoties uz finanšu rādītājiem, tostarp sasniegtā progresa kvalitatīva analīze saistībā ar 

sākotnēji noteiktajiem mērķiem, norādot apstiprināto un pabeigto projektu finansējumu, 

izmaksāto finansējumu finansējuma saľēmējiem (SF daļa, eiro valūtā), EK deklarēto 

finansējumu, no EK saľemto finansējumu fonda ietvaros. Savukārt analīze par finansējuma 

apguvi sadalījumā pa aktivitātēm un apakšaktivitātēm aplūkota 3.3.sadaļā un analīze par 

finansējuma apguvi sadalījumā pa reģioniem aplūkota 6.3.sadaļā. 

152. Vienlaikus šajā sadaļā sniegts kopsavilkums par atbalsta izbeigšanas laikā (uz 30.06.2009.) 

nepabeigtajiem projektiem, projektiem, kas nav darboties spējīgi un projektiem, kas apturēti 

tiesas un administratīvu procesu dēļ.  

153. Savukārt informācija par ZVFI gala progresa ziľojumu, kas sagatavots saskaľā ar 

Komisijas Regulu (EK) Nr.366/2001, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus Padomes 

Regulā (EK) Nr.2792/1999 minēto pasākumu īstenošanai, un iesniegts EK kā atsevišķs 

dokuments, ir aplūkota 3.3.4.sadaļā. 

154. 2004.-2006.gada plānošanas periodā Latvijā netika uzkrāti procenti, kas radušies kontā no 

maksājumiem, līdz ar to šajā sadaļā par tiem informācija netiek aplūkota.  

155. Vērtējot finanšu līdzekļu apguvi 2004. – 2006.gada plānošanas periodā, svarīgi ir atzīmēt, 

ka atbilstoši OLSI un GSA sniegtajai informācijai, administrētajos projektos netika veikti 

ieľēmumu atskaitījumi saskaľā ar Komisijas 2000.gada 28.jūlija Regulas (EK) 

Nr.1685/2000, ar ko paredz sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) 

Nr.1260/1999 attiecībā uz izdevumu kompensējamību SF līdzfinansētās darbībās. 
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3.2.1. Struktūrfondu  līdzekļu apguve 2004.-2006.g. plānošanas periodā 

 

156. Kopumā 2004.-2006.g. plānošanas periodā apstiprināti un pabeigti projekti par 673.3 milj. 

eiro jeb 107.6% no kopējā Latvijai pieejamā SF finansējuma (skatīt 9.attēlu).  Apstiprināto 

projektu summa pārsniedz pieejamo SF finansējumu, jo tika uzľemtas virssaistības 

atbilstoši MK rīkojumiem, kas paredzēja iespēju uzľemties virssaistības SF projektos, par 

12% pārsniedzot pieejamā finansējuma apjomu ERAF, ELVGF un ZVFI aktivitātēs, kā 

arī par 5% pārsniedzot pieejamos līdzekļus ESF aktivitātēs
10

. Vienlaicīgi  ERAF 

projektiem tika piešķirti arī papildu līdzekļi no valsts budžeta sadārdzinājuma segšanai. 

  

9.attēls:2004.-2006.gada plānošanas perioda SF apguves progress sadalījumā pa fondiem, milj. 

eiro11  
 

157. Kopumā 2004.-2006.g. plānošanas periodā SF projektos izmaksāti 659.0 milj. eiro jeb 

105% no kopējā SF finansējuma. Dalījumā pa fondiem visvairāk gan procentuāli, gan 

finansējuma apjoma ziľā izmaksāts finansējuma saľēmējiem ir ERAF ietvaros – 408.7 milj. 

eiro jeb 107% no pieejamā ERAF finansējuma. (Skatīt 9.attēlu). 

158.     Kā var redzēt 10.attēlā, lielākā daļa SF finansējuma ir izmaksāta 2008.gadā. Lai gan ERAF 

ietvaros lielākā daļa projektu tika apstiprināta jau plānošanas perioda sākumā, infrastruktūras 

projektos maksājumi tika veikti pēc plānoto darbu pabeigšanas, turklāt dažu projektu 

īstenošana un līdz ar to maksājumu veikšana kavējusies sakarā ar izmaksu sadārdzinājumu un 

līdz ar to nepieciešamību meklēt papildu finansējumu projektu pabeigšanai.  

159.     ERAF un ESF ietvaros maksājumi finansējuma saľēmējiem aktīvi sākās tikai 2006. gadā. 

ERAF gadījumā tas ir izskaidrojams ar infrastruktūras projektu specifiku, kad darbu izpildei ir 

nepieciešams liels laiks, savukārt maksājumi finansējuma saľēmējiem veikti tikai tad, kad 

tika sasniegtas auditējamās vērtības. Tādēļ, neskatoties uz to, ka liela daļa ERAF projektu tika 

apstiprināta vēl 2004.gadā, lielākais maksājumu īpatsvars vērojams 2007. un 2008.gadā. 

Veikto maksājumu summu dinamika ELVGF ietvaros ir līdzīga ERAF un ESF tendencēm, 

savukārt ZVFI maksājumi finansējuma saľēmējiem aktīvi veikti jau sākot ar 2005. gadu, jo 

jau kopš 2004.gada sākusies aktīva projektu apstiprināšana un īstenošana. Pasākumā „Zvejas 

intensitātes sabalansēšana‖ projekta īstenošanas termiľš bija atkarīgs no tā, cik ilgi atbalsta 

                                                           
10

 MK18.12.2006.  rīkojums Nr.975 par virssaistību uzľemšanos  

MK 09.02.2006. rīkojums Nr.78 „Par virssaistību uzľemšanos Eiropas Lauksaimniecības vadības un garantiju fonda 

virzības daļas līdzfinansētajiem vienotā programmdokumenta pasākumiem 2004.-2006.gada plānošanas periodā‖ 

 
11

 Datu avots: SI uzraudzības ziľojumi, ES SF un KF VIS, noslēgumu izdevumu deklarācijas, datu par veiktiem 

maksājumiem avots - ERAF un ESF ietvaros starpniekinstitūciju sniegtā informācija un VIS dati, ELVGF un ZVFI 

ietvaros - noslēguma izdevumu deklarācija, ko Valsts kase iesniedza pārbaudei Neatkarīgajā struktūrvienībā 
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pretendents vēl plānoja zvejot ar atbalstam pieteikto zvejas kuģi. Ľemot vērā, ka projektu 

īstenošanas ilgums varēja būt līdz 2 gadiem, daļa no pretendentiem plānoja maksimāli 

izmantot zvejas kuģu jaudas šajā laika posmā. Tajā pašā laikā minimālais projekta īstenošanas 

laiks bija mēnesis. Rezultātā pasākuma „Zvejas intensitātes sabalansēšana‖ ietvaros projektu 

vidējais īstenošanas laiks - 5 mēneši. Ātri tika īstenoti arī projekti, ka tika saistīti ar 

kompensāciju piešķiršanu apkalpes locekļiem, kas strādāja uz zvejas kuģiem, kurus plānoja 

izľemt no LR Kuģu reģistra. Ilgs projekta īstenošanas laiks nebija nepieciešams arī pasākumā 

„Flotes atjaunošana un zvejas kuģu modernizēšana ‖. Projekti šajā pasākuma tika īstenoti 

vidēji 3,5 mēnešos. 

160. Pārējos pasākumos, kuros tika paredzētas investīcijas ražošanā un būvniecībā, projektu 

īstenošana ilga līdz 2 gadiem  

 
 

10.attēls: Veiktie maksājumi finansējuma saņēmējiem pa gadiem un fondiem no 2004.gada līdz 

2009.gada 30.jūnijam, milj. eiro
12

 
 

161. Analizējot kopējo SF apguvi nozaru griezumā (skatīt 11.attēlu) un zvejas flotes kapacitātes 

sabalansēšanas jomu, kurā sākotnēji plānotais ZVFI finansējums tika pārsniegts (pārdalot 

finansējumu starp pasākumiem un virssaistību uzľemšanās rezultātā), jānorāda, ka 2004.-

2006.gada plānošanas periodā vislielākais investīciju apjoms ir veikts uzľēmējdarbības un 

inovāciju nozarē (deklarējamie izdevumi par SF finansējumu 169.6 milj. eiro jeb 26% no 

kopējā veikto maksājumu apjoma) SF finansējuma. Ievērojams SF atbalsts ir bijis arī 

nodarbinātības un sociālās iekļaušanas jomā, kā arī transporta un informācijas un 

komunikāciju tehnoloģiju joma (IKT) – deklarējamie izdevumi par SF finansējumu ir 

attiecīgi 126.3 milj. eiro jeb 19% un  120.6 milj. eiro jeb 18% no visa izmaksātā SF 

finansējuma. 

 

162. Savukārt, vērtējot ieguldījumu sadalījumā pa nozarēm salīdzinājumā ar sākotnējiem 

mērķiem, proti sākotnējo PP finanšu plānu, secināms, ka kopumā investīciju īpatsvars katrā 

no nozarēm būtiski neatšķīrās no sākotnēji plānotā, izľemot nodarbināto personu apmācību 

organizēšanas jomu, kurā SF ieguldījums ir mazāks nekā bija paredzēts plānošanas perioda 

sākumā sakarā ar zemu interesi no projektu iesniedzēju puses (skatīt 12.attēlu) un ZVFI, jo 

zvejas flotes kapacitātes sabalansēšanas jomā tika pārsniegts no zvejas flotes izľemamo 

zvejas kuģu skaits. Ľemot vērā, ka zivju krājumi Baltijas jūrā un ar tiem saistītās nozvejas 

kvotas un to prognozes ilgtermiľā samazinās, zvejas flotes sabalansēšana bija nepieciešama 

lielākā apjomā nekā sākotnēji tika plānots, tādējādi straujāk balansējot zvejas floti ar 

pieejamajiem resursiem. Vienlaikus jāatzīmē, ka atkarībā no SF ieviešanas gaitas, lai 
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 Datu avots - ERAF un ESF ietvaros starpniekinstitūciju sniegtā informācija un VIS dati, ELVGF un ZVFI ietvaros - 

noslēguma izdevumu deklarācija, ko Valsts kase iesniedza pārbaudei Neatkarīgajā struktūrvienībā 
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nodrošinātu efektīvāku SF izlietojumu, tika veikta arī finansējuma pārdale starp nozarēm, 

piemēram, investējot vairāk līdzekļu veselības aprūpes un izglītības infrastruktūrā, vides 

aizsardzības un transporta jomā.   

 
 

 

11.attēls: deklarēto izdevumu apjoms sadalījumā pa nozarēm uz 30.06.2009.  

 

 

 
 

12.attēls: deklarēto izdevumu apjoms salīdzinājumā ar sākotnējo un spēkā esošo PP finanšu 

plānu, milj. eiro uz 30.06.2009. 

 

163. Kopumā 2004.-2006.g. plānošanas periodā sertificēto un EK deklarējamo Kopienas 

izdevumu apjoms ir 656.7 milj. eiro jeb 105% no pieejamā SF finansējuma. Atbilstoši EK 
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norādījumiem par iespējām deklarēt visus atbilstoši veiktos izdevumus, visos fondos 

sertificēti un EK deklarējami vairāk kā 100% no SF piešķīruma. 

164. Saskaľā ar ESF izdevumu deklarāciju
13

 EK deklarējamo Kopienas izdevumu apmērs 

ir   127 762 784 eiro, kas minimāli pārsniedz piešķīrumu  (skatīt 13.attēlu un 2.tabulu). 

Jāatzīmē, ka sertificēto un deklarējamo izdevumu apjoms ir mazāks nekā veikto maksājumu 

finansējuma saľēmējiem summa, jo noslēguma izdevumu deklarācijā tika iekļauti tikai tie 

izdevumi, par kuru attiecināmību nepastāv šaubas, piemēram ESF gadījumā noslēguma 

izdevumu deklarācijā netiek iekļauti izdevumi saistībā ar iegādāto materiāli-tehnisko līdzekļu  

atlikušo vērtību.  Noslēguma izdevumu deklarācija ir samazināta  3.1.pasākumā 

„Nodarbinātības veicināšana‖ 0,19 milj. eiro apmērā no pieejamā SF finansējuma, 

3.2.pasākumā „Izglītības un tālākizglītības attīstība‖ 1,7 milj. eiro apmērā no pieejamā SF 

finansējuma, 3.3.pasākumā „Sociālās atstumtības mazināšana‖ 0,28 milj. eiro apmērā no 

pieejamā SF finansējuma, 5.3.pasākumā „Atbalsts ESF programmas vadībai‖ 8,5 tūkst. eiro 

apmērā no pieejamā SF finansējuma un 5.4.pasākumā „Citas ESF tehniskās palīdzības 

izmaksas‖ 39,6 milj. eiro apmērā no pieejamā SF finansējuma. 

165. Papildu informācija par deklarējamo kopējo izdevumu apjomu, kā arī Latvijas publiskā 

finansējuma ieguldījumu sadalījumā pa pasākumiem ir sniegta 1. pielikumā. Jāatzīmē, ka 

atkarībā no plānošanas dokumentos un EK regulās noteiktā, Latvijas publiska līdzfinansējuma 

likme svārstījās no 42% ELVGF 4.1.pasākuma „Investīcijas lauksaimniecības uzľēmumos‖ 

ietvaros līdz 21% 3.3.pasākumā „Sociālās atstumtības mazināšana‖. 

166. Attiecībā uz Latvijas valsts līdzfinansējuma nodrošināšanu SF projektiem, jāpiebilst, ka 

šim mērķim 2005.gada 29.septembrī starp Latvijas Republiku (LR) un Eiropas Investīciju 

banku (EIB) tika noslēgts finanšu līgums par līdzfinansējumu Kohēzijas fonda (KF) un SF 

projektiem 2004.-2006.gada plānošanas periodā par kopējo aizdevuma summu 150 milj. eiro. 

Pamatā no aizdevuma tika nodrošināti resursi ERAF aktivitātēm vides, tūrisma, transporta, 

IKT, sociālās, izglītības, veselības aprūpes, uzľēmējdarbības atbalsta un zinātnes jomās, kā arī 

ESF aktivitātēm izglītības un sociālās iekļaušanas jomā. Kopumā atbalstītajās aktivitātēs 

īstenoti 1 736 projekti (25.2%
14

 no visu 2004-2006.gada plānošanas perioda pabeigto SF 

projektu skaita)  ar kopējām attiecināmajām izmaksām 527,7 milj. eiro (no tiem 80,6 milj. eiro 

attiecināmi finansēšanai no EIB aizdevuma). 2009.gada jūlijā EIB tika nosūtītas izvietojuma 

atskaites par visu aizdevuma summu, par ko 2009.gada septembrī tika saľemts neformāls 

akcepts.  

 

 

                                                           
13

 ESF noslēguma izdevumu deklarācija, kas nosūtīta FM ar 11.01.2010 VK vēstuli nr.1.19-16.13D/75 
14

 Datu avots: ES SF un KF VIS, kopējais pabeigto projektus skaits – 6787 (14.01.2010.) 
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13.attēls: Sertificētie un EK deklarējamie izdevumi (SF daļa, % no pieejamā SF finansējuma)  
 

Tabula 2: Sertificētie un EK deklarējamie Kopienas izdevumi, eiro
15

 

 

SF 
Kopējais SF 
finansējums 

EUR 

EK deklarējamie 
izdevumi, kas 

veikti līdz 
31.12.2007. 

EK deklarējamie 
izdevumi, kas 
veikti 2008.g. 

EK 
deklarējamie 
izdevumi, kas 
veikti 2009.g. 

Kopējie 
deklarējamie 

izdevumi 

% no 
kopējā 

SF 
finansē
juma 
EUR 

starpība 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ERAF 382 043 677 206 984 797 164 845 919 36 560 740 408 391 455 107% 26 347 778 

ESF 127 341 960 84 804 161 45 226 467 -2 267 844 127 762 784 100% 420 824 

ELVGF  91 848 189 78 637 776 17 898 992 -1 164 010 95 372 759 104% 3 524 570 

ZVFI 24 335 000 20 114 812 5 091 690 -26 108 25 180 394 103% 845 394 

Kopā 625 568 826 390 541 546 233 063 068 33 102 778 656 707 392 105% 31 138 566 

 

167. Kopumā 2004.-2006.g. plānošanas periodā no EK saľemto maksājumu apjoms ir 594.3 

milj. eiro jeb 95% no pieejamā SF finansējuma, tai skaitā arī katrā no SF ir saľemti EK 

maksājumi par 95% (Skat. 14. attēlu un 3.tabulu). Jāatzīmē, ka noslēguma maksājumu 5 % 

apmērā EK veiks tad, kad saľems, pārbaudīs un apstiprinās Latvijas iesniegtos noslēguma 

dokumentus, tai skaitā arī šo noslēguma ziľojumu.   

 
14.attēls: no EK saņemtie maksājumi (SF daļa, % no pieejamā SF finansējuma) 

 

Tabula 3: No EK saņemtie maksājumi, eiro
 16

 

SF 

Kopējais SF 

finansējums, 

eiro 

Saľemts no 

EK līdz 

31.12.2007. 

2008.g. 2009.g. KOPĀ 

% no 

kopējā SF 

finansējuma  

starpība 

1 2   7 8 9 10=9/2*100 11=10-2 

ERAF 382 043 677 255 809 640 107 131 853 0 362 941 493 95% -19 102 184 

ESF 127 341 960 94 422 796 5 792 373 20 759 693 120 974 862 95% -6 367 098 

ELVGF  91 848 189 87 255 779 0 0 87 255 779 95% -4 592 410 

ZVFI 24 335 000 22 127 866 990 384 0 23 118 250 95% -1 216 750 

Kopā 625 568 826 459 616 081 113 914 609,87 20 759 693 594 290 384 95% -31 278 442 

                                                           
15

 Datu avots: Noslēguma izdevumu deklarācija, ko Valsts kase iesniedza pārbaudei Neatkarīgajā struktūrvienībā, t.sk. 

VIAA precizētā deklarācija (21.12.2009.) 

 
16

 Datu avots: Noslēguma izdevumu deklarācija, ko Valsts kase iesniedza pārbaudei Neatkarīgajā struktūrvienībā 
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3.2.2. Nepabeigtie projekti, projekti, kas nav darboties spējīgi, kā arī 
tiesas un administratīvu procesu dēļ apturētie projekti 

 

168. 2004.-2009.gada laikā 1., 2. un 3. prioritātes ietvaros konstatēti 2 projekti par kopējo 

finansējuma saľēmējiem veikto maksājumu apjomu 0.4 milj. eiro. Minēto projektu ietvaros 

veiktie izdevumi ir iekļauti noslēguma izdevumu deklarācijās, savukārt projekti ir 

klasificējami kā nepabeigti vai darboties nespējīgi šādu iemeslu dēļ: netiek sasniegti 

paredzēti indikatori, pārtraukta projekta īstenošana, jo nevarēja nodrošināt pilnas 

praktikantu grupas izveidi atbilstoši projekta aktivitātēm Visi minētie projekti netiks 

līdzfinansēti no ES fondiem 2007-2013.gada plānošanas periodā. 

169. Detalizēta informācija par nepabeigtiem vai projektiem, kas nav darboties spējīgi, kā arī 

tiesas un administratīvu procesu dēļ apturētiem projektiem ir sniegta 2.pielikumā 

„Apkopojums par nepabeigtiem vai projektiem, kas nav darboties spējīgi, kā arī tiesas un 

administratīvu procesu dēļ apturētiem projektiem‖. Vienlaikus jāatzīmē, ka, pamatojoties uz 

konsultācijām ar EK, šajā pielikumā ir iekļauti tikai tie projekti, kas iekļauti noslēguma 

izdevumu deklarācijā, savukārt nav ietverti maksātnespējas un bankrota gadījumi, par 

kuriem dati ir apkopoti nākamajā sadaļā, noslēguma ziľojuma 14.pielikumā, kā arī īpašajā 

ziľojumā Eiropas Krāpšanas apkarošanas birojam.  

3.2.3. Maksātnespējas un bankrota  gadījumi 

170. Noslēguma izdevumu deklarācijās iekļauto uzsākto maksātnespējas procedūru gadījumu 

skaits 2., 3. un 4. prioritātes ietvaros ir 82. Kopējā SF līdzfinansējuma summa, kuru nav 

paredzams atgūt pilnīgi ir 7,8 milj. eiro jeb 1.25 % no kopējā Latvijai pieejamā SF 

finansējuma 2004.-2006.gada plānošanas periodam. Minētais ietver šādus potenciālos 

riskus: 

 Latvijas kopējā deklarētajā izdevumu summā ir iekļauti tādi SF līdzfinansētu projektu 

ietvaros veiktie izdevumi, kurus bankrota procedūrai beidzoties un bankrotējošās 

komercsabiedrības/fiziskās personas nepietiekošu aktīvu un pasīvu dēļ nebūs iespējama 

līdzekļu atgūšana; 

 apdraudēta iespēja nodrošināt Regulas 1260/1999 30.panta ceturtās daļas prasības 

ievērošanu. 

171. Līdztekus 2., 3. un 4.prioritātes ietvaros septiľos gadījumos ir pabeigta bankrota 

procedūra.  Kopējā SF līdzfinansējuma summa, kuru nav iespējams atgūt ir 72 tūkst. eiro. 

172. Savukārt saskaľā ar Regulas Nr. 1681/94 5.panta otrā punkta prasībām (grozīti ar Regulu 

Nr.2035/2005), lai EK varētu pieľemt lēmumu par finanšu seku Regulas Nr.4253/88 

23.panta 1.punkta trešā ievilkuma nozīmē likvidāciju un par iesaistītām summām attiecībā 

uz palīdzības veidiem, ko reglamentē Regula Nr.1260/1999, informācija par neatgūtām 

summām un iemesliem, kāpēc tas būtu sedzamas no EK puses, ir iekļauta 14. pielikumā. 

Savukārt detalizēta informācija saistībā ar finansējuma saľēmēju un granta finansējuma 

saľēmēju maksātnespējas un pabeigtas bankrota procedūras gadījumiem Regulas 

Nr.1681/94 (grozīti ar Regulu 2035/2005) prasību nodrošināšanai, kā arī pamatojošā 

dokumentācija iesniedzama EK sagatavotajā īpašajā ziľojumā. 
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3.3.  Prioritāšu, pasākumu un aktivitāšu ieviešanas progress 

173. Sadaļā ir aprakstīti panākumi, kas gūti, īstenojot katra fonda prioritātes un veicot 

pasākumus saistībā ar to konkrētiem mērķiem, sniedzot informāciju par sasniegtajām 

iznākuma, rezultatīvo un ietekmes rādītāju vērtībām, analīzi, par to, vai sasniegtie rādītāji ir 

atbilstoši un adekvāti izlietotajam finansējumam. Vienlaikus sniegta informācija par 

finansējuma izlietojuma apjomu aktivitātes un apakšaktivitātes līmenī. 

174. Dati par plānošanas dokumentos (VPD un PP) noteikto rādītāju plānotajām un 

sasniegtajām vērtībām apkopoti 3. pielikumā, savukārt zemāk sniegts vispārējais apraksts 

un analīze par katru pasākumu un nozari, sniedzot detalizētu skaidrojumu par rādītājiem, 

kuru sasniegtā vērtība atšķīrās no plānotās vairāk kā 15%. Noslēguma ziľojumā norādīti 

pēdējie aktuālie dati par sasniegto rādītāju vērtībām, kas pieejami uz 31.03.2010. 

Apkopotajā materiālā nav iekļauti nepabeigto projektu rādītāji (ja projekta ietvaros projekta 

īstenošanas izmaksas ir atzītas par neatbilstoši veiktajiem 100,0% apmērā, tiek pieľemts, ka 

projekta ietvaros iznākuma/rezultāta/ietekmes rādītājs netika sasniegts (sasniegtā vērtība 

„0‖) un tas netiek ieskaitīts kopējā aktivitāšu rādītāju apjomā.  

175. Vērtējot faktiski sasniegtās fizisko rādītāju vērtības salīdzinājumā ar plānošanas 

dokumentos noteikto, jāsecina, ka lielākā daļa sasniegto rādītāju vērtība būtiski atšķīrās no 

plānotās. Kā galvenos iemeslus var minēt, ka, sagatavojot plānošanas dokumentus Latvijai 

tā  bija pirmā pieredze attiecībā uz SF ieguldījuma ietekmes novērtējumu, līdz ar to ne 

vienmēr bija iespēja noteikt labākus rādītājus un precīzi novērtēt plānoto sasniegumu. Bez 

tam, atsevišķu aktivitāšu ietvaros piedāvātais atbalsts nebija pieprasīts no finansējuma 

saľēmēju puses, līdz ar to no šādām aktivitātēm finansējums pārdalīts uz vairāk 

pieprasītajām atbalsta jomām. Turklāt ESF gadījumā daudzu rādītāju, kas attiecas uz 

aktivitātēm, kuru ietvaros bijušas plānotas apmācības, faktiski sasniegtās vērtības 

ievērojami pārsniedz sākotnēji plānotās, sakarā ar to, ka SF projektu izmaksas bija mazākas 

par plānotajām, līdz ar to bija iespējams nodrošināt apmācības lielākam cilvēku skaitam. 

Savukārt infrastruktūras projektos gluži otrādi tika konstatēts ievērojams izmaksu 

sadārdzinājums, kura rezultātā dažreiz bija nepieciešams samazināt sasniedzamo rādītāju 

apjomu, lai sasniegtu kopējo pasākuma vai aktivitātes mērķi.  

176. Zemāk sniegts kopsavilkums par katra pasākuma ietvaros galvenajiem sasniegtajiem 

ietekmes rādītājiem, savukārt detalizēta analīze par pasākumu un aktivitāšu ieviešanu 

sniegta 3.3.1.-3.3.4.sadaļā. Informācija par tehniskās palīdzības (TP) pasākumiem, kas 

finansēti no ERAF, ESF un ELVGF, sniegta 3.3.5.sadaļā. 

177. Attiecībā uz vides infrastruktūras uzlabošanas un tūrisma veicināšanas jomu 

(1.1.pasākums) jāatzīmē, ka praktiski visi rādītāji ir pārsniegti, kas galvenokārt saistīts ar 

papildu finansējuma piešķiršanu un to, ka plānošanas posmā bija grūti precīzi noteikt 

sasniedzamās vērtības. Šajā jomā tika sasniegti šādi ietekmes rādītāji: 

 atjaunoto kultūras pieminekļu un apskates vietu ikgadējo apmeklētāju skaita 

pieaugums par 32 % (rādītāja faktiskā izpilde - 160% no sākotnēji plānotā); 

 vides piesārľojuma slodzes samazinājums, rekultivējot izgāztuves – 79.20 ha 

(105.60% no plānotā). 

 

178. Vērtējot pieejamības un transporta sistēmas attīstības jomā īstenoto aktivitāšu 

(1.2.pasākums) progresu, jāsecina, ka iznākuma un rezultāta rādītāji netika izpildīti saskaľā 

ar sākotnēji plānoto (nobīde ir no 9 līdz pat 51%), kam par pamatu pārsvarā ir darbu apjoma 

samazinājums sakarā ar izmaksu sadārdzinājumu. Tomēr kopumā pasākuma mērķi ir 

sasniegti, par ko liecina arī ietekmes rādītāju vērtības: 

 satiksmes intensitātes uz pirmās šķiras autoceļiem palielinājums  parāda, ka uz 

izbūvētajiem autoceļiem automašīnu skaits ir gandrīz palielinājies četras reizes, 
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salīdzinot ar 2002.gadu (2002.gadā bija vidēji 731 automašīnas dienā), kas saistīts 

ar to, ka šos maršrutus autobraucēji izvēlas biežāk, pateicoties uzlabotai ceļu 

kvalitātei (faktiskā izpilde ir 363% no plānotās); 

 satiksmes intensitātes palielinājums procentos pēc diviem gadiem, pēc programmas 

beigām salīdzinājumā ar esošo līmeni‖ parāda, ka kopumā intensitāte pēc projektu 

īstenošanas kopumā ir sasniegusi plānoto 2,0-3,0% robežu, kas raksturo 

autotransporta skaita palielinājumu uz šiem maršrutiem (135% izpilde no plānotā). 

179. Attiecībā uz informācijas un sakaru attīstības vērstajām aktivitātēm (1.3.pasākums)  

jāatzīmē, ka nospraustie mērķi ir sasniegti, par ko liecina fizisko rādītāju progress (gandrīz 

visi ievērojami pārsniegti). Pārsvarā tas saistīts ar konkurences palielināšanos informācijas 

tehnoloģiju nozarē, kā rezultātā komersanti ir samazinājuši pakalpojumu cenas un tādējādi 

būtiski ir palielinājies lietotāju skaits blīvi apdzīvotajās teritorijās. To starp ir sasniegti šādi 

ietekmes rādītāji: 

 interneta lietotāju palielinājums uz 1000 iedzīvotājiem par 96% (sākotnējā plāna 

izpilde - 482,0%);  

 pamata e-pakalpojumu vispārīgs nodrošinājums saskaľā ar E-Eiropas atbilstoši EK 

Direktīvā 1998/34/EC noteiktajam 35% (faktiskā izpilde ir 175% no plānotās). 

180. Savukārt izglītības, veselības aprūpes un sociālās infrastruktūras attīstības jomā 

(1.4.pasākums) tika noteikts viens ietekmes rādītājs – „Invalīdu skaits, kas pametuši 

ilgstošās sociālās aprūpes institūcijas un uzsākuši patstāvīgu dzīvi‖ – kā rezultātā 

neatkarīgu dzīvi uzsākušas 130 personas (86% no sākotnēji plānotā), kas ir 69,5 % no 

kopējā Pusceļa mājas pakalpojumus saľēmušo personu skaita (pakalpojumus saľēmuši 187 

personas). Jāľem vērā, ka sociālās aprūpes centru klientu motivēšana un sagatavošana 

patstāvīgai dzīvei laika ziľā ir tikai aptuveni prognozējama un būtiski šajā procesā ir ľemt 

vērā katra klienta individuālās spējas un vajadzības. Ne visus klientus, kas varētu uzsākt 

neatkarīgu dzīvi, ir iespējams motivēt to darīt, un daļa klientu, kas mēģinājuši uzsākt 

patstāvīgu dzīvi, tomēr atgriežas sociālās aprūpes centros. 

181. Jānorāda, ka saskaľā ar papildu finansējuma piešķiršanu veselības un izglītības nozarē 

īstenotajām aktivitātēm lielākā daļa plānoto iznākuma un rezultāta rādītāju vērtību ir pat 

pārsniegta, līdz ar to arī šajā jomā noteiktie mērķi sasniegti pilnā apjomā. 

182. Uzľēmējdarbības un inovāciju nozares rādītāju izpilde (2.1., 2.2., 2.3., 2.4. pasākumi) 

kopumā vērtējama ļoti labi (vidējā rādītāju izpilde ir aptuveni 230% apmērā), kas liecina, 

ka PP noteiktie mērķi ir sasniegti. Vismazākais vidējais rādītāju izpildes procents (40%) 

vērojams 2.1.pasākums "Atbalsts inovāciju attīstībai ietvaros", taču jāľem vērā, ka 

iepriekšminētā pasākuma rādītāja neizpilde skaidrojama ar to, ka notikušas finansējuma 

pārdales uz citiem pasākumiem, nesamazinot PP  noteikto rādītāju apjomu. 

183. Savukārt vislielākais vidējais rādītāju izpildes procents (306%) ir 2.2. "Uzľēmējdarbības 

infrastruktūras attīstība" pasākuma ietvaros, ľemot vērā īpaši lielo pieprasījumu pēc šāda 

veida atbalsta. 

184. Vidēji pasākuma ietvaros labi sasniegti rādītāji (516% apmērā) arī 2.3.pasākuma "Atbalsts 

mazās un vidējās uzľēmējdarbības attīstības veicināšanai". Taču tas galvenokārt 

skaidrojams ļoti zemas rādītāja sasniedzamās vērtības noteikšanas dēļ -  rādītājs „Neto 

eksporta pieaugums uzľēmumos, kas gūst labumu 2 gadus pēc atbalsta saľemšanas‖ 

izpildīts pat par 1549%. 

185. 2.4.pasākumā "Pieeja finansējumam maziem un vidējiem uzľēmumiem", kura mērķis 

saistīts ar finanšu pieeju MVU, noteiktā rādītāju izpilde īstenojās 2008.gadā (vidēji rādītāji 

izpildīti par 127%). Iespējams, ka rādītāji tiktu sasniegti vēl lielākā apmērā, ja pasākuma 

ietvaros būtu pārdalīti vēl vairāk finansu līdzekļu (pieejamie ES fondu līdzekļi apgūti par 

116%). 
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186. 2.5.pasākumā "Atbalsts lietišķās zinātnes attīstībai valsts zinātniskajās institūcijās" rādītāji 

sasniegti vidēji 171% apmērā. Lai arī atsevišķu rādītāju pārpilde skaidrojama ar to, ka 

iegādātais pētniecības aprīkojums lielākoties sastāvēja no vairākām saistošām iekārtām, 

kuras uzskaitē arī tika norādītas kā atsevišķas vienības, pasākuma ietvaros rādītāja izpilde 

vērtējama kā ļoti laba. 

187. Nodarbinātības veicināšanas jomā (3.1.pasākums) aktivitāšu īstenošana ir noritējusi 

veiksmīgi – liela daļa sasniegto rādītāju pārsniedz plānoto, kas skaidrojams ar to, ka 

plānošanas posmā bija grūti precīzi noteikt sasniedzamās rādītāju vērtības, kā arī 

aktivitātēs, kas saistītas ar bezdarbnieku apmācībām vai pārkvalifikāciju, apmācību 

izmaksas uz vienu cilvēku bijušas ievērojami zemākas nekā sākotnēji plānots. Kā rādītāju 

pārsniegšanu veicinošs faktors jāmin fakts, ka projektu īstenošanas laikā darba tirgū 

pastāvēja salīdzinoši lielas iespējas iegūt darbu. Sasniegti šādi ietekmes rādītāji: 

 Darba vietu vismaz 6 mēnešus pēc projekta beigām saglabājušas 21 544 personas, 

jeb 73% no darbā iekārtojušos personu skaita (plānotais rādītājs – 60%); 

 Atbilstoši CSP datiem 2008.gadā līdz 26,5% samazinājies ilgstoši bezdarbnieku 

īpatsvars pret kopējo bezdarbnieku skaitu valstī (plānotā sasniedzamā vērtība – 

45%). Jānorāda gan, ka sākoties ekonomiskajai lejupslīdei bezdarba rādītāji strauji 

auguši. 

188. Attiecībā uz izglītības un tālākizglītības attīstības jomu (3.2.pasākums), jāatzīmē, ka ir 

rādītāji, kas ir pārsniegti un ir rādītāji, kas nesasniedz plānoto. Tomēr kopumā pasākuma 

mērķi ir sasniegti, par ko liecina arī ietekmes rādītāja vērtības: 

 Vidējās profesionālās izglītības studentu, kas studē jaunizveidotās vai uzlabotās 

programmās ekonomiski svarīgās nozarēs. Rādītāja progress vērtējams kopsakarā 

ar 1.4.4. aktivitātes „Sākotnējās profesionālās izglītības iestāžu renovācija un 

mācību aprīkojuma modernizācija‖ rezultātiem, kuras ietvaros tika modernizēts 

profesionālās izglītības programmu nodrošinājums un atjaunota profesionālās 

izglītības iestāžu infrastruktūra. Tika veicināta profesionālās izglītības pievilcība 

modernizētajās studiju programmās – gan telpu un mācību nodrošinājuma, gan 

izglītības satura piedāvājuma ziľā (102% no plānotā); 

 Studentu, kas studē jaunizveidotās vai uzlabotās studiju programmās 

inženierzinātnē, zinātnē un tehnoloģijās. Rādītāja progress vērtējams kopsakarā ar 

1.4.5. aktivitātes „Augstākās izglītības iestāžu nodrošināšana ar mūsdienīgām 

apmācības iekārtām, tehniku un lieldatoru tīkliem, kā arī ēku renovācija (ieskaitot 

pielāgošanu personām ar īpašām vajadzībām)‖ rezultātiem, kuras ietvaros tika 

modernizēts augstākās izglītības programmu nodrošinājums un atjaunota augstākās 

izglītības iestāžu infrastruktūra. Tika veicināta augstākās izglītības pievilcību 

modernizētajās studiju programmās – gan telpu un mācību nodrošinājuma, gan 

izglītības satura piedāvājuma ziľā (123% no plānotā); 

 Studentu skaits, kas izslēgti no profesionālās izglītības studiju programmām 

nesasniedz PP plānotajā apjomā, no profesionālās izglītības programmām atskaitīto 

studentu skaits laikā no 2003.gada līdz 2009.gadam ir palielinājies par 1%. Studenti 

tiek atskaitīti galvenokārt par zemām sekmēm un par zemu nodarbību 

apmeklējumu. Laikā no 2003.gada līdz 2009.gadam pēdējais minētais ir pieaudzis 

no 26% līdz 38% no kopējā atskaitīto skaita un ir dominējošais atskaitīšanas 

iemesls. 

189. Veiksmīgi norisinājusies aktivitāšu īstenošana sociālās iekļaušanas jomā (3.3.pasākums), 

kur atbalstu saľēmušas 26 316 personas, kas vairāk nekā četrkārt pārsniedz sākotnēji 

plānoto atbalstāmo skaitu. Sākotnējie uzraudzības rādītāji tika noteikti, pamatojoties uz 

plānošanas dokumentu izstrādes laikā esošajām tirgus izmaksām. Faktiskās projektu 

izmaksas bija zemākas, līdz ar to daudzos projektos bija iespēja iesaistīt vairāk personas 
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nekā sākotnēji plānots. Kopumā pasākums mērķis sasniegts, par ko liecina ietekmes rādītāja 

vērtība: 

 No pasākuma ietvaros atbalstītajām personām, kas iekļāvušās darba tirgū, darba 

vietu vismaz 6 mēnešus pēc projekta beigām saglabājušas 10 429 personas, kas ir 

90% no darbā iekārtojušos personu skaita (plānoti 60%). 

 

190. Vērtējot lauksaimniecības un mežsaimniecības jomā īstenoto pasākumu progresu ELVGF 

ietvaros, secināms, ka lielākā daļa iznākuma un rezultāta rādītāju netika izpildīti saskaľā ar 

sākotnēji plānoto (nobīde ir līdz pat 100%), kam par pamatu pārsvarā ir darbu apjoma 

samazinājums sakarā ar izmaksu sadārdzinājumu vai arī tas, ka nav bijusi projektu 

iesniedzēju interese par konkrētu pasākumu. Viena ietekmes rādītāja „Atbalstīto 

lauksaimniecības uzľēmumu ienākumu pieaugums‖ sasniegtais apjoms ir 36 (360% no 

plānotā), tomēr nav iespējams nodalīt SF devumu šī rādītāja izpildē, jo pēc iestāšanās ES 

lauksaimniekiem pieauguši arī cita veida atbalsta maksājumi. Otrs ietekmes rādītāja 

„Absorbēts CO2 daudzums (tonnās)‖ sasniegtais apjoms ir 5 500 t (39% no plānotā). 

Pēdējais nav sasniegts, jo jāľem vērā fakts, ka ievērojama CO2 piesaiste notiek koku 

augšanas procesā. Līdz ar to līdz 2009.gada 30.jūnijam nevar būt vērā ľemams piesaistītā 

CO2 daudzums, jo apmežotajās platībās vecākajiem kokiem ir tikai 3 gadi, turklāt lielākā 

daļa apmežota 2007.gadā. 

191. ELVGF ietvaros visveiksmīgāk īstenots 4.6.pasākums „Vietējo rīcību attīstība ("LEADER 

+" veida pasākums)‖ un 4.7.pasākums „Apmācības‖, kuros vislielākais progress ir bijis 

2008.gadā, kā rezultātā ievērojami pārsniegti visi šo pasākumu iznākuma un rezultatīvie 

rādītāji (ietekmes rādītāji šiem pasākumiem nebija noteikti) vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt, 

tā ir bijusi projektu iesniedzēju lielā interese par šiem pasākumiem. Otrkārt, attiecībā uz 

4.7.pasākumu „Apmācības‖ izmaksas uz vienu apmācāmo ir samazinājušās, kas ļāva 

apmācīt vairāk cilvēku. 

192. ZVFI ieviešanas gaitā tika pārdalīts finansējums starp pasākumiem, taču netika mainīti 

izvirzītie rādītāji, līdz ar to atsevišķos pasākumos rādītāji ievērojami pārsniedz vai 

nesasniedz plānotos rādītājus. Detalizēta informācija atspoguļota 3.3.4.sadaļā 

„Zivsaimniecības vadības finansēšanas instruments (ZVFI). 

193. ZVFI ietvaros ir pārsniegti šādi ietekmes rādītāji: 

 „Nozvejas daudzuma pieaugums uz kuģi 2006.gadā salīdzinājumā ar 2003.gadu  

(%)‖ sasniegtais apjoms ir 55% (323% no plānotā); 

 „Zivju produktu eksporta daudzuma pieaugums vērtību izteiksmē 2006.gadā 

salīdzinājumā ar 2003.gadu (% )‖ sasniegtais apjoms ir 99% (985% no plānotā). 

 

194. Savukārt  šādi ietekmes rādītāji pilnā apjomā nav sasniegti: 

  „Ar piekrastes zvejniecību saistītu darbavietu saglabāšana procentuāli (sākuma 

bāze –nodarbināto skaits piekrastu zvejniecībās 2003.g.( %)‖ sasniegtais apjoms ir 

69% (76% no plānotā), jo no zvejas flotes izľemts ievērojami lielāks zvejas kuģu 

skaits, nekā sākotnēji plānots, tādējādi darbavietu skaits zvejniecībā ir ievērojami 

samazinājies. 

 „Vidējā zivju produktu patēriľa palielināšanās uz vienu cilvēku 2006.g. 

salīdzinājumā ar 2003.g. (%)‖ nav sasniegts vispār, jo sakarā ar zivju produktu 

cenu pieaugumu, kā arī ar vispārējo augsto inflācijas līmeni cilvēki savā rīcībā 

esošos finanšu resursus tērē vitāli nepieciešamāku lētāku pārtikas produktu iegādei. 

Līdz ar to 2% pieauguma vietā uz plānošanas perioda beigām konstatēts 

samazinājums – 19%. 
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3.3.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) 

195.     Kā redzams 15. attēlā, ERAF ietvaros projektu uzsākšana aktīvi sākusies jau no 

2004.gada, kad projekti tika apstiprināti par 44 % no ERAF piešķīruma, savukārt līdz 2006. 

gada beigām tika apstiprināti projekti par 95 % no ERAF finansējuma. 2007. un 2008. 

gados projekti galvenokārt finansēti no papildus piešķirtiem līdzekļiem (virssaistībām). 

Projektu līgumi visa plānošanas periodā apstiprināti par 107 % no kopējā ERAF ietvaros 

piešķirtā finansējuma. 

196. Zemāk tiek aplūkota prioritāšu, pasākumu un aktivitāšu ieviešanas gaita. 

 

15.attēls: ERAF ietvaros apstiprināto un pabeigto projektu
17

 SF finansējums pa gadiem, milj. 

eiro 

 

197. 1.prioritāte „Ilgtspējīgas attīstības veicināšana” orientēta lielākoties uz reģionālās 

attīstības veicināšanu. Tās pasākumi atbalstīja dzīves kvalitātes uzlabošanu, lai palielinātu 

Latvijas reģionu kā dzīves un darbības vietu pievilcību, tādējādi veicinot sabalansētu visas 

valsts teritorijas attīstību. Prioritātes mērķi - dzīves kvalitātes uzlabošana, reģionu 

pievilcības palielināšana un sabalansētas attīstības veicināšana. Šie mērķi tika sasniegti, 

ieguldot dzīves kvalitātes (vides, izglītības, veselības un sociālās aprūpes) un pieejamības 

(transporta, informācijas un komunikāciju) infrastruktūrā visā Latvijas teritorijā. Prioritāte 

tika ieviesta ar 4 pasākumu palīdzību.  

198. 1.1.pasākumā „Vides infrastruktūras uzlabošana un tūrisma veicināšana” ietvertas 

vairākas aktivitātes, kas tika vērstas uz vides kvalitātes uzlabošanu: ūdenssaimniecības 

sakārtošana apdzīvotās vietās ar cilvēku ekvivalentu līdz 2 000, dalītās atkritumu 

savākšanas un šķirošanas punktu izveide, vides prasību ieviešanas un energoefektivitātes 

paaugstināšanas veicināšana centralizētām siltumapgādes sistēmām un sabiedrisko 

pakalpojumu saľēmējam,  kā arī rekultivējot sadzīves atkritumu izgāztuves. Šis pasākums 

atbalstīja arī dabas, kultūras un vēsturiskā mantojuma atjaunošanu, attīstot infrastruktūru 

ekotūrisma veicināšanai un tūrisma pakalpojumu piedāvājumu. Pasākums paaugstināja 

dzīves līmeni un reģionu pievilcību, nodrošinot nepieciešamo infrastruktūru un apstākļus, 

kā arī saglabājot vides un kultūras mantojumu. Šī pasākuma ieviešanai ir piešķirti 30,2% no 

kopējā prioritātes finansējuma. 
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Vide 

199. Pabeidzot visu 2004.-2006.gada plānošanas perioda ERAF līdzfinansēto vides projektu 

ieviešanu, kopumā tika izmaksāti finansējuma saľēmējiem SF līdzekļi 35.4 milj. eiro 

apmērā jeb 106.1% no aktivitāšu ERAF finansējuma
18

, ľemot vērā, ka aktivitāšu 

īstenošanas laikā ar valdības lēmumu tika piešķirts papildu finansējums.  

200. Vērtējot uz vides aizsardzību vērsto aktivitāšu progresu, jāatzīmē, ka jau 2006.gada beigās 

lielākā daļa ietekmes un rezultatīvo rādītāju bija sasniegti vairāk nekā par 50% no plāna vai 

pat pārsniegti, kā arī sākas iznākuma rādītāju izpilde, savukārt 2007.gada laikā arī 

iznākuma rādītāji uzrādīja ietekmes un rezultatīvajiem rādītājiem līdzīgu progresu, kas 

liecina par aktīvu projektu īstenošanu 2006.-2007.gada laikā. 

201. 1.1.1.aktivitātē „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar cilvēku 

ekvivalentu līdz 2000‖ ietvaros kopā pabeigti 89 projekti, līdz 30.06.2009. maksājumi 

finansējuma saľēmējiem ir veikti par 23.9 milj. eiro jeb 101.1 % no aktivitātes ERAF 

finansējuma. Projektu ieviešanas gaitā ar valdības lēmumu tika piešķirts papildu 

finansējums, lai segtu būvniecības izmaksu pieaugumu
19

. Īstenojot projektus apdzīvotās 

vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000, nodrošināta normatīvajiem aktiem atbilstoša 

notekūdeľu attīrīšana 101 notekūdeľu attīrīšanas iekārtā, savukārt kvalitatīvs, t.i., kvalitātes 

prasībām atbilstošs dzeramais ūdens tiek nodrošināts 99 dzeramā ūdens sagatavošanas 

iekārtās. Vienlaikus jāatzīmē, ka ne visiem attiecīgo projektu apdzīvoto vietu iedzīvotājiem 

šie pakalpojumi pēc projekta realizācijas ir pieejami – iedzīvotāju īpatsvars, kuriem ir 

pieejami šie pakalpojumi svārstās no 50% līdz 100% atsevišķās apdzīvotajās vietās, tādēļ 

pašvaldības (ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji) sagatavojuši 

ūdenssaimniecības attīstības projektu 2. kārtas, lai pretendētu uz 2007. -2013. gada ES 

finanšu plānošanas perioda atbalstu. 

202. Kopumā 1.1.1.aktivitātes izvirzītais mērķis – uzlabot ūdenssaimniecības infrastruktūru 

apdzīvotās vietās ar cilvēku ekvivalentu līdz 2000, sasniegts, uzlabojot ūdenssaimniecības 

pakalpojumu kvalitāti un pieejamību un līdz ar to arī dzīves un komforta līmeni, samazinot 

risku cilvēku veselībai, kā arī samazinot vides piesārľošanu ar neattīrītiem notekūdeľiem, 

īpaši Natura 2000 teritorijās (piemēram, Natura 2000 teritorija „Popes zāļu purvs‖. Natura 

2000 teritorija „Ziemeļgauja‖). Pabeidzot projektu īstenošanu, t.i. attīstot 

ūdenssaimniecības infrastruktūru 128 apdzīvotajās vietās, tai skaitā 12 skolās, izvirzītais 

rezultatīvais rādītājs „Cilvēku skaita palielinājums, kuri saľem kvalitatīvu dzeramo ūdeni‖ 

2008.gadā izpildīts par 189%. PP noteiktā rezultatīvā rādītāja apjoms pārsniegts, jo 

sagatavojot PP, tika norādīts ievērojami mazāks iedzīvotāja skaita pieaugums, kuri saľem 

kvalitatīvu dzeramo ūdeni, kā arī aprēķinos izmantots kopējais cilvēku  skaits, kas dzīvo 

apdzīvotās vietās līdz 2000 iedzīvotājiem (http://www.csb.gov.lv/csp/content/?cat=2269). 

Turklāt, vērtējot fizisko progresu 2008.gada laikā, saskaľā ar Valsts kontroles veiktās  

revīzijas ieteikumu, tika precizēta rezultatīvā  rādītāja aprēķināšana - aprēķinos izmantots 

kopējais  Latvijas iedzīvotāju skaits. Līdz ar ko 2008.gadā sasniegto rezultatīvā rādītāja 

apjomu nevar salīdzināt ar iepriekšējos gados aprēķinātajiem datiem. Savukārt salīdzinot 

2008.gada pirmajā un otrajā pusgadā esošos datus, secināms, ka cilvēku skaita (kuri saľem 

kvalitatīvo dzeramo ūdeni) palielinājums ir pieaudzis nebūtiski - par 0.12% jeb 6.7% no 

kopējā rādītāja apjoma.  

203. Atsevišķos gadījumos pašvaldības 1.1.1.aktivitātes projektu ietvaros radītos 

pamatlīdzekļus vēlas nodot ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, kuri 

nebija finansējuma saľēmēji 2004.-2006.g. plānošanas periodā, taču atbilst potenciālajam 

projekta iesniedzējam 2007.-2013.g. plānošanas periodā. Ľemot vērā iepriekšminēto, kā arī 
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 Datu avots: ERAF aktivitāšu finansējuma sadalījuma plāns. Finansējuma saľēmējiem izmaksāti SF  līdzekļi atbilst  

ERAF noslēguma izdevumu deklarācijā iekļauto deklarēto izdevumu apjoma ERAF daļai. 
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 MK 18.12.2006. rīkojums Nr.975 par virssaistību uzľemšanos  
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administratīvi teritoriālo reformu notiek finansējuma saľēmēja maiľas izvērtēšana un 

trīspusējā līguma grozījumu saskaľošana, iekļaujot ceturto līguma slēdzēja pusi.  

204. 1.1.2.aktivitātē „Dalītās atkritumu vākšanas punktu izveide‖ piešķirtais finansējums 

pilnībā piesaistīts 8 projektu īstenošanai, izveidojot atkritumu dalītās vākšanas punktus un 

kompostēšanas laukumus gan lielajās pilsētās (Rīgā, Jelgavā, Rēzeknē), gan nelielās 

pašvaldībās (Maltā, Dagdā, Alojā). Līdz 30.06.2009. aktivitātes ietvaros finansējuma 

saľēmējiem izmaksāti 1.75 milj. eiro jeb 93.3% no aktivitātes ERAF finansējuma. 

Aktivitātes ietvaros piešķirtais finansējums netika apgūts pilnībā, jo atsevišķi projekti tika 

īstenoti ar mazākām izmaksām, nekā sākotnēji tika plānots. Taču arī šajā aktivitātē divu 

projektu būvdarbu izmaksas pieauga vairākkārtīgi, un lai nodrošinātu to rezultātu 

sasniegšanu ar MK 18.12.2007. lēmumu tiem tika piešķirts papildu finansējums 

sadārdzinājuma segšanai. Kopumā 2004.-2006.gada plānošanas periodā ar ES fondu – 

Kohēzijas fonda un ERAF – atbalstu Latvijā izveidoti 944 dalītās atkritumu savākšanas 

punkti, no kuriem 142 jeb 15% izveidoti, piesaistot ERAF līdzekļus. Vidēji Latvijā uz 2000 

iedzīvotājiem ir 1 dalītās vākšanas punkts, kas ir nepietiekami, lai būtiski uzlabotu situāciju 

atkritumu apsaimniekošanā. Tā kā šo izveidoto dalītās vākšanas punktu skaits ir neliels, tad 

valsts statistika nesniedz informāciju par šo punktu ietekmi uz atkritumu daudzuma 

samazināšanos apglabāšanai atkritumu poligonos. Lai novērtētu konkrētā ERAF 

finansējuma efektivitāti attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanas mērķa sasniegšanu, Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija paredz veikt projektu pēcieviešanas 

monitoringu atsevišķiem projektiem. 

205. 1.1.3.aktivitātes „Likumdošanas prasībām neatbilstošu atkritumu izgāztuvju rekultivācija‖ 

ietvaros kopā pabeigti 46 projekti, līdz 30.06.2009. maksājumi finansējuma saľēmējiem ir 

veikti par 4.4 milj.eiro jeb 96.7 % no aktivitātes ERAF finansējuma. Aktivitātes ietvaros 

piešķirtais finansējums netika apgūts pilnībā, jo atsevišķi projekti tika īstenoti par mazākām 

izmaksām nekā sākotnēji tika plānots, kā arī, pārbaudot SF pieprasījumus, tika konstatēti 

neatbilstoši veiktie izdevumi. 

206. Plānotie rezultatīvie un ietekmes rādītāji ir sasniegti plānotajā apjomā. Rekultivējot visas 

nacionālajā programmā iekļautās izgāztuves, ir  samazināts vides piesārľojuma slogs par 

79.2 ha un par 7.39% palielinājies rekultivēto izgāztuvju skaits jeb rekultivētas 47 

likumdošanas prasībām neatbilstošas atkritumu izgāztuves Ziemeļvidzemes un Pierīgas 

atkritumu apsaimniekošanas reģionos, tādējādi nodrošinot PP noteikto rezultatīvā un 

ietekmes rādītāju izpildi 105.6% no plāna. 

207. Lai gan dažos vides projektos faktiskās izmaksas ir bijušas mazākas nekā plānos, tomēr 

vairumā gadījumu tika novērots izmaksu sadārdzinājums. Tādējādi atsevišķu projektu 

pabeigšanai finansējuma saľēmēji ieguldīja papildu pašu finansējumu, kā arī ar valdības 

lēmumu tika piešķirts papildu valsts budžeta finansējums 4.5 milj.eiro apmērā visām četrām 

vides aktivitātēm, tai skaitā 1.1.1.aktivitātes vienpadsmit projektiem – 1.3 milj.eiro (SF un 

valsts budžeta dotācija pašvaldībām), 1.1.3.aktivitātes pieciem projektiem – 0.3 milj.eiro 

(SF un valsts budžeta dotācija pašvaldībām), 1.1.6.aktivitātes diviem projektiem – 2.8 

milj.eiro (valsts budžeta, SF un valsts budžeta dotācija pašvaldībām) un 1.1.2.aktivitātes 

diviem projektiem – 0.06 milj.eiro (SF un valsts budžeta dotācija pašvaldībām). Projektiem 

papildu finansējums sadārdzinājuma segšanai no valsts budžeta tika piešķirts vienu reizi un 

tas ļāva sasniegt plānotos projekta rezultātus (izľemot 1.1.2.aktivitāti, kuras ietvaros diviem 

projektiem bija jāsamazina plānotās projekta aktivitātes, lai iekļautos apstiprinātajā projekta 

budžetā) un mērķus. 

208. Nesaľemot papildu valsts budžeta finansējumu, projekti tiktu realizēti samazinātā 

apjomā, kas radītu situāciju, ka tiktu izbūvēti infrastruktūras objekti, kas faktiski 

nefunkcionētu. Tomēr 1.1.2.aktivitātes gadījumā piešķirtais valsts budžeta finansējums ļāva 

sasniegt plānotos projekta rezultātus tikai samazinātā apjomā, lai gan kopējie aktivitātes 
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mērķi tika sasniegti. Lai arī 1.1.2.aktivitātei PP rādītāji netika noteikti, tomēr no 

noslēgtajiem 8 līgumiem par projektu ieviešanu bez papildu finansējuma būtu īstenoti tikai 

6 projekti un tiktu pārtraukta 2 projektu ieviešana. 

Siltumapgādes sistēmu uzlabošana 

209. Siltumapgādes jomā aktivitātes ir ieviestas veiksmīgi - finansējums
20

 ir apgūts par 108,8% 

no aktivitātes ERAF finansējuma. Vērtējot progresu uz siltumapgādes sistēmu uzlabošanu 

vērstajās aktivitātēs, jāatzīmē, ka 2007.gada beigās iznākuma un rezultatīvie rādītāji bija 

ļoti zemā līmenī, taču jau 2008.gadā lielākā daļa rādītāju tika ievērojami pārsniegti. 

Rezultatīvais rādītājs ―Uzlabota daļa no neatbilstošajām rajonu apkures sistēmām‖ ir 

sasniegts par 120,0%, jo apstiprināti vairāk maza apjoma projekti, nekā aktivitātes izstrādes 

gaitā plānots, jo bija lielāks pieprasījums pēc siltumapgādes sistēmu modernizācijas, līdz ar 

to tika pārdalīts finansējums no citām aktivitātēm, kā arī piešķirts valsts budžeta 

finansējums sadārdzinājuma segšanai. 

210. 1.1.4.1.apakšaktivitātes „Siltumapgādes sistēmu uzlabošana, samazinot sēra saturu 

kurināmajā” ietvaros kopā pabeigti 6 projekti, līdz 30.06.2009. maksājumi finansējuma 

saľēmējiem ir veikti par 5,6 milj. eiro jeb 118,9% no apakšaktivitātes ERAF finansējuma. 

Projektu ieviešanas gaitā apakšaktivitātei tika piešķirts papildu finansējums izmaksu 

sadārdzinājuma kompensēšanai. Ar MK 19.02.2008. sēdes protokola Nr.11 9.§ 1.punktu no 

valsts budžeta līdzekļiem 1 projektam „Ķeguma pilsētas centrālās siltumapgādes sistēmas 

izveidošana ar jaunas katlumājas celtniecības palīdzību‖ tika segts sadārdzinājums 18 866 

eiro apmērā jeb 23% no sākotnēji plānotām valsts budžeta projekta izmaksām. Aktivitātes 

ietvaros izstrādātās nacionālās programmas ietvaros īstenotie 6 projekti nodrošināja 

kurināmā, kurš satur sēru, aizstāšanu ar kurināmo, kas nesatur sēra piejaukumu. Piemēram, 

programmas ietvaros tika atbalstīta Ķeguma pilsētas centrālās siltumapgādes sistēmas 

izveidošana ar jaunas katlumājas celtniecības palīdzību, pārejot uz koksnes kurināmo. 

Savukārt Kuldīgas pilsētas katlumājas rekonstrukcijas rezultātā tika aizstāta neefektīvā un 

tehniski novecojošā katlu māja ar jaunu siltuma avotu, kurā kā kurināmo izmanto koksnes 

šķeldu. Vienlaikus jāatzīmē, ka  2004.gada 2.februārī MK izdeva noteikumus Nr. 125 „Par 

sēra satura ierobežošanu noteiktiem šķidrās degvielas veidiem‖, kas paredz, ka ar 

2004.gada 1.maiju jāierobežo kurināmā ar augstu sēra saturu izmantošana. Savukārt viens 

no ES direktīvas 99/32/EC prasību nodrošināšanas veidiem ir kurināmā – degvieleļļas 

(mazuta), aizstāšana ar citu kurināmā veidu, kas nesatur sēru. Ľemot vērā iepriekš minēto, 

nacionālās programmas īstenošanu aktivitātes ietvaros tika veicināts ES direktīvas 

99/32/EC mērķis samazināt sēra dioksīda emisiju un tā nodarīto kaitējumu apkārtējai videi. 

ES direktīva 99/32/EC par sēra satura samazināšanu noteiktiem šķidrā kurināmā veidiem, 

paredz, ka dalībvalstīm ir jānosaka ierobežojami sēra saturam vairākos šķidrās degvielas 

veidos ar mērķi samazināt sēra dioksīda emisiju un tā nodarīto kaitējumu apkārtējai videi 

(Council Directive 1999/32/EC of 26 April 1999 relating to a reduction in the sulphur 

content of certain liquid fuels and amending Directive 93/12/EEC). Direktīva nosaka 

maksimālo pieļaujamo sēra saturu degvieleļļā (mazutā) un noteiktiem preču nomenklatūras 

kodiem atbilstošā dīzeļdegvielā (gāzeļļā), un tās prasības ir iespējams nodrošināt: 

1. izmantojot speciālas dūmgāzu vai kurināmā atsērošanas iekārtas; 

2. izmantojot kurināmo ar mazu sēra saturu (zem 1 %); 

3. izmantojot citu kurināmā veidu, kurš nesatur sēru. 

Tādējādi 1.1.4.1.aktivitātes ietvaros tika atbalstīti projekti, ja tie pārgāja uz cita kurināmā 

veidu, kurš nesatur sēru (nevis tikai samazināja sēra saturu mazutā). Līdz ar to visi projekti 

atbilda augstāk minētā uzskaitījuma 3.punktam. 
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 Aktivitāšu pieejamais finansējums norādīts saskaľā ar indikatīvu ERAF finansējuma sadalījuma plānu pa 

aktivitātēm, kas apstiprināts ERAF vadības komitejā.  
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211. 1.1.4.2.apakšaktivitātes „Siltumapgādes sistēmu modernizācija atbilstoši vides prasībām 

un energoefektivitātes paaugstināšana gan siltumapgādes sistēmas ražošanas un sadales 

pusē, gan gala patērētāja pusē” ietvaros pabeigti 27 projekti, 2 līgumi lauzti – 2007.gada 

19.septembrī ar SIA „Bauskas Siltums‖, jo projekta iesniedzējs nevarēja īstenot visas 

plānotās aktivitātes un līdz ar to sasniegt projekta mērķi, un 2007.gada 3.decembrī  ar SIA 

„CB‖ pamatlīdzekļu īpašumtiesību nesakārtotības dēļ ar Cēsu pilsētas domi. Līdz 2009. 

gada 30.jūnijam finansējuma saľēmējiem tika veikti maksājumi 12,4 milj. eiro jeb 104,8% 

no apakšaktivitātes ERAF finansējuma. Projektu ieviešanas laikā (izstrādājot tehniskos 

projektus, kā arī būvniecības gaitā) radās atšķirības starp plānotajām un reāli sasniegtajām 

auditējamajām vērtībām, tas ir, to vienību skaitu. Līguma grozījumu gadījumā EM lūdza 

finansējuma saľēmējus samazināt attiecināmās izmaksas, ja pēc tehniskā projekta izstrādes 

auditējamo vērtību vienību skaits pēc būtības ir samazinājies. EM strādāja individuāli ar 

katru finansējuma saľēmēju, lai veiktu nepieciešamos projektu grozījumus. 

212. 1.1.4.2.aktivitātes projektu ietvaros ir veikti uzlabojumi gan centralizētās siltumapgādes 

sistēmās, gan publiskā sektora gala patērētāju ēkās. Centralizētās sistēmas modernizācijas 

projekti ietvēra katlu māju un siltumtīklu rekonstrukciju, piemēram, projektā „Maltas 

ciemata centrālo siltumtīklu rekonstrukcija un katlu mājas modernizācija‖ nomainīti 1,3 

km siltumtīklu un atjaunota katlu māja, uzstādot apkures katlu, kurā iespējams dedzināt 

arī atkritumus, veicinot videi draudzīgu tehnoloģiju izmantošanu. Publiskā sektora gala 

patērētāju ēkas, kurās tika veikti energoefektivitātes pasākumi, galvenokārt bija izglītības 

iestādes. Dažos projektos pasākumi tika veikti arī ēkās, kurās atrodas kultūras nami un 

bibliotēkas. Piemēram, projektā „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Smārdes 

pamatskolā un pirmsskolas izglītības iestādē‖ tika veikti energoefektivitātes darbi divās 

izglītības iestādēs.  

213. Kopumā 1.1.4.2.aktivitātes ietvaros atjaunoti vismaz 50 km siltumtīklu un uzstādīti 26 

jauni apkures katli, panākot aptuveni 8% ekonomiju no attiecīgajās siltumapgādes 

sistēmās saražotās siltumenerģijas. Tāpat ir paaugstināta energoefektivitāte vismaz 35 

publiskā sektora ēkās. ES fondu un valsts budžeta atbalsta programmu ietvaros nav 

piedāvāta apmācība energoauditoriem. Šādu apmācību auditori iegūst par saviem 

līdzekļiem. 

 

Kultūra un tūrisms   

214. Kultūras un tūrisma jomā aktivitātes ir ieviestas veiksmīgi - finansējums  ir apgūts par 

118,73% no aktivitātēm pieejamā ERAF finansējuma, savukārt iznākuma, rezultatīvie un 

ietekmes  rādītāji ir pārsniegti, ko ir ietekmējuši vairāki zemāk minētie faktori.  

215. 1.1.5.aktivitātes „Kultūras un vēstures mantojuma efektīva izmantošana tūrisma attīstībā” 

ietvaros tika apstiprināti 10 projekti, bet 1 līgums par projekta īstenošanu 2008.gadā tika 

lauzts, līdz ar to pabeigto projektu skaits uz perioda beigām ir 9. Vienam projektam tika 

pagarināts projektu īstenošanas termiľš līdz 31.10.2008., savukārt vēl diviem projektiem – 

līdz 2008.gada 15.decembrim. Galvenie iemesli bija būvdarbu aizkavēšanās un 

sadārdzinājums projektā, kā rezultātā bija nepieciešams rast papildu finanšu līdzekļus. Līdz 

30.06.2009. finansējuma saľēmējiem tika veikti maksājumi 10,9 milj. eiro jeb 118,1% no 

aktivitātes  ERAF finansējuma. Aktivitātes ietvaros gandrīz visos projektos ir konstatēts 

būvniecības darbu sadārdzinājums. Projektu ieviešanas laikā, izstrādājot tehniskos 

projektus, kā arī būvniecības gaitā radās atšķirības starp plānotajām un reāli sasniegtajām 

auditējamajām vērtībām, tas ir, to skaitlisko izteiksmi jeb vienību skaitu. Līguma grozījumu 

gadījumā EM lūdza saľēmējus samazināt attiecināmās izmaksas, ja pēc tehniskā projekta 

izstrādes auditējamo vērtību vienību skaits pēc būtības ir samazinājies. EM strādāja 

individuāli ar katru finansējuma saľēmēju, lai veiktu nepieciešamos projektu grozījumus. 
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216. Rezultatīvais rādītājs ―Viena tūrista vidējie dienas izdevumi ir palielinājušies par 182,0%, 

salīdzinot ar 2004.gadu, un rezultatīvais rādītājs ir ievērojami pārsniegts, jo saskaľā ar CSP 

datiem viena tūrista vidējie dienas izdevumi 2008.gadā bija 51 lats (73 eiro), bet 2004.gadā 

– 27 lati (40 eiro). Vislielākā ietekme ir bijusi vispārējai cenu līmeľa celšanās valstī šajā 

laika periodā, līdz ar to ir grūti izvērtēt, balstoties uz vispārējiem statistikas datiem,  ERAF 

īstenoto aktivitāšu rezultātus. Ľemot vērā, ka projektu īstenošana tika pabeigta 2008.gada 

aktīvās tūrisma sezonas beigās, viena tūrista vidējo dienas izdevumu pieaugums par 33 eiro 

SF ietekmē ir salīdzinoši neliels. 1.1.5.aktivitātes ietvaros tika īstenoti 9 projekti, kas ir 

neliela daļa no Latvijas tūrisma objektiem, tādēļ projektu ietekme uz sasniegto rādītāju ir 

tikai daļēja.  

217. Ietekmes rādītājs ―Atjaunoto kultūras pieminekļu un apskates vietu ikgadējo apmeklētāju 

skaita pieaugums‖ ir pārsniegts - apmeklētāju skaits atjaunotajos objektos palielinājies 

vidēji par 32%. Plānošanas periodā 1.1.5.aktivitātes ietvaros tika īstenoti 9 projekti. 

Rādītāja aprēķināšanai izmantoti dati par apmeklētāju skaitu 2008.gadā un 2009.gada 

1.pusgadā, rēķinot apmeklētāju skaita izmaiľas visos 9 objektos kopā. Jāľem vērā, ka 

vairāki objekti pirms projektu ietvaros veiktās rekonstrukcijas nebija pieejami 

apmeklētājiem (Kristapa Morberga vasarnīcas komplekss, Mālpils muižas "Kungu māja", 

Latvijas Piensaimniecības muzejs, Vecgulbenes muižas Manēža un Siernīca), tādēļ šajos 

objektos apmeklētāju skaita pieaugums procentuāli ir ievērojami lielāks. Savukārt citi 

objekti (Rundāles pils, Cēsu pils) rekonstrukcijas laikā bija atvērti apmeklētājiem, tomēr 

šajos objektos apmeklētāju skaits ievērojami pieaudzis tieši pēc objektu rekonstrukcijas 

pabeigšanas. Objektīvi ietekmi varēs novērtēt 2010.gadā, kad būs pieejami statistikas dati 

par ikgadējo apmeklētāju skaita pieaugumu, jo minētie projekti, kā jau iepriekš minēts, tika 

pabeigti 2008.gada aktīvās tūrisma sezonas beigās. 

218. 1.1.6.aktivitātes „Ekotūrisma infrastruktūras attīstība potenciālajās Natura 2000 

teritorijās‖ piešķirtā finansējuma ietvaros tika apstiprināti tikai 7 projekti 6 Natura 2000 

teritorijās: Gaujas nacionālajā parkā, Ķemeru nacionālajā parkā, Teiču dabas rezervātā, 

Krustkalnu dabas rezervātā, dabas parkā „Embūtes pauguraine‖ un dabas liegumā „Ventas 

ieleja‖, kas arī veiksmīgi tika pabeigti. Nepietiekamā finansējuma dēļ iznākuma rādītājs 

„Natura 2000 teritorijas ar attīstītu infrastruktūru”, ieviešot visus aktivitātes ietvaros 

noslēgtos līgumus, nav sasniegts pilnā apjomā (nobīde no plāna 40%). Tomēr nacionālajā 

programmā „Ekotūrisma infrastruktūras attīstība potenciālajās Natura 2000 teritorijās‖ 

noteiktie nozares ilgtermiľa mērķi, stratēģiskie uzdevumi un nozares attīstības mērķi 

kopumā ir sasniegti. 

219. Līdz 30.06.2009. maksājumi finansējuma saľēmējiem ir veikti par 5.4 milj.eiro jeb 160.6 

% no aktivitātes ERAF finansējuma. Aktivitātes ieviešanas laikā notika celtniecības 

izmaksu vidējā līmeľa strauja palielināšanās valstī, līdz ar to bija iespēja, ka visus projektā 

paredzētos pasākumus nevarēs veikt plānotajā apjomā. Rekonstrukciju darbu gaitā parādījās 

daudzi projektos iepriekš neparedzēti darbi. Tika veikti atbilstoši līgumu grozījumi. 

Aktivitātes ietvaros ar valdības lēmumu tika piesaistītas virssaistības papildus 2.1 milj. eiro 

apjomā sadārdzinājuma segšanai.  

220. 1.1.6.aktivitātes ietekmes rādītāja „Tūristu skaita palielinājums, kuri apmeklējuši 

potenciālās Natura 2000 teritorijas‖ plānotā vērtība „20% pieaugums‖ līdz 2009.gada 

beigām tika sasniegta, sasniedzot 34% pieaugumu, salīdzinot ar 2004.gada tūristu skaitu. 

Kā arī 2007.gada beigās fiksētas tendences liecināja, ka apmeklētāju skaits Natura 2000 

teritorijās pieaug, jo: 

- apmeklētāju skaita dinamiku ietekmē ne tikai jaunizveidotā infrastruktūra, bet arī ļoti 

daudzi citi, tai skaitā ārpus minētajām teritorijām pastāvoši politiski, ekonomiski un sociāli 

faktori; 
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-  2008.gadā konstatēts kopējā ietekmes rādītāja vērtības būtisks samazinājums 

salīdzinājumā ar 2007.gadā sasniegto, galvenokārt dēļ tā, ka Gaujas nacionālajā parkā, 

kurā tika īstenoti pēdējie 2 projekti, 2008.gada tūrisma sezonas laikā tūristu iecienītos 

objektos norisinājās intensīvi būvdarbi un objekti pilnīgi vai daļēji bija slēgti 

apmeklētājiem, līdz ar to 2008.gadā, salīdzinot ar 2004.gada datiem bija vērojams straujš 

apmeklētāju skaita samazinājums par 24%, kā rezultātā ERAF projektu īstenotajās Natura 

2000 teritorijās 2008.gadā apmeklētāju skaits bija samazinājies kopumā par 14%, 

salīdzinot ar 2004.gada datiem.  

221. Visās Natura 2000 teritorijās 2009.gadā apmeklētāju skaits ir palielinājies salīdzinot ar 

2004 gadu, turklāt visstraujākais pieaugums konstatēts Teiču un Krustkalnu dabas 

rezervātos, kas skaidrojams ar ERAF projekta ietvaros jauna skatu torľa izveidi pie 

autoceļa Ļaudona-Mārciena. Ķemeru nacionālā parka informācijas centrā 2009.gadā 

salīdzinot ar 2004.gadu apmeklētāju skaits ir palielinājies par 46%, tomēr salīdzinoši ar 

2008.gadu apmeklētāju skaits ievērojami samazinājies, kas saistīts ar „Dabas skolas‖ gidu 

vadīto ekskursiju un vides izglītības pasākumu samazināšanu finansējuma trūkuma dēļ. 

Dabas parkā „Embūtes pauguraine” apmeklētāju skaits ir palielinājies, jo Embūtes 

ekotūrisma informācijas un izglītības centrā tika organizēti semināri, kā arī reģionālajās 

televīzijās tika parādīti sižeti par dabas parku. Gaujas nacionālajā parkā 2009.gadā 

salīdzinot ar 2004.gadu apmeklētāju skaits ir palielinājies par 33%, turklāt par 75% 

salīdzinot ar 2008.gadu. ERAF projektu ietvaros ir izbūvēti Dabas izglītības centrs Siguldā, 

kā arī Apmeklētāju centri Līgatnes dabas takās un pie Gūtmaľalas. Šie apmeklētāju centri, 

kā arī tuvākās apkārtnes takas un objekti ir pieejami arī apmeklētājiem ratiľkrēslos un 

ģimenēm ar mazuļiem ratiľos, jo ir būtiski uzlabota vides pieejamība šajos populārajos un 

apmeklētajos tūrisma apskates objektos. Kuldīgā dabas liegumā „Ventas ieleja” 2009.gadā 

salīdzinot ar 2004.gadu apmeklētāju skaits ir palielinājies par 19%, tomēr salīdzinot ar 

2008.gadu apmeklētāju skaits ir samazinājies. 2009.gadā Ventas ieleju vairāk ir 

apmeklējuši ārzemju tūristi, samazinājies Latvijas tūristu skaits, ko varētu skaidrot ar 

ekonomisko situāciju Latvijā. Aprēķinātais kopējais ietekmes rādītāja vērtības 

palielinājums ir 170 %, salīdzinot ar plānoto. 

222. Vienlaikus jāatzīmē, ka Natura 2000 teritorijās izvietotie informācijas stendi un 

informatīvās zīmes ir veicinājuši apmeklētāju izpratni par īpaši aizsargājamo dabas 

teritoriju apmeklēšanas prasībām un kārtību, ir pilnveidotas to zināšanas par atļautajām un 

aizliegtajām darbībām attiecīgajās teritorijās. Ieguldījumi ekotūrisma infrastruktūrā Natura 

2000 teritorijās ir devuši reģionālās attīstības impulsu mazāk apdzīvotās teritorijās, ir 

dažādojuši nodarbes iespējas vietās, kur jau kādu laiku valdījusi ekonomiskā mazspēja. 

Pastarpināti no vietējās sabiedrības puses ir  paplašinājusies Natura 2000 mērķus atbalstoša 

pozīcija. Jaunizveidotā ekotūrisma infrastruktūra augstāk minētajās Natura 2000 teritorijās 

lielā mērā nodrošina dabas vērtību saglabāšanu un sabiedrības izglītošanu, ja attīstības 

procesā tiek pievērsta pienācīga uzmanība šo teritoriju ilgtspējīgai pārvaldības sistēmai. Tas 

nozīmē, ka infrastruktūras, tūristu plūsmas un dabas resursu monitoringam ir jābūt gan 

ikdienas, gan ilgtermiľa aktivitātei. ERAF projektu rezultātā ir radīta infrastruktūra Natura 

2000 teritoriju apmeklētāju un vietējo iedzīvotāju izglītošanai un informēšanai, izveidoti 

izglītības un apmeklētāju informācijas centri, kuriem šajās vietās tagad un arī turpmāk būs 

nozīmīga loma ne tikai ekotūristu piesaistīšanas procesā, bet arī vietējās sabiedrības 

aktivizēšanā, kas dos motivāciju saglabāt savu līdzdarbību un palikšanu dzimtajā vietā. 

223. 1.2.pasākuma „Pieejamības un transporta sistēmas attīstība” atbalsts tika novirzīts 

pirmās kategorijas autoceļu tīkla atjaunošanai ar mērķi izveidot efektīvu sabiedriskā 

transporta modeli, uzlabot satiksmes plānošanu un vadību. Lai paaugstinātu atbilstību vides 

standartiem, tika veikti pasākumi pilsētu transporta sistēmu (ieskaitot sabiedrisko 

transportu) efektivitātes paaugstināšanai. Tā kā ekonomiskā attīstība piejūras teritorijās ir 

atkarīga no jūras ostu attīstības, bija nepieciešams modernizēt ostu hidrotehniskās būves un 
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pieeju jūrai, īpaši Latvijas mazajās ostās. Investīcijas pasažieru vilcienu ritošā sastāva 

modernizācijā nodrošināja Rīgas piepilsētas satiksmi un atbilstību EK direktīvām par 

ilgtspējīgu un videi draudzīgu transporta sistēmu. Šim pasākumam pieejami 43,0% no 

1.prioritātes finansējuma. 

224. Pasākuma 1.2.1.aktivitātes „Valsts 1. šķiras autoceļu infrastruktūras, kas savieno galvenos 

ekonomiskos centrus un veido to pieslēgumus TEN-T tīklam, rekonstrukcija‖ ietvaros 

pabeigts viens projekts, ko īstenoja SM. Līdz 2009.gada 30.jūnijam finansējuma 

saľēmējiem veikti maksājumi 54,1 milj. eiro
 
 jeb 111,9% no aktivitātes ERAF finansējuma. 

Noteiktie rezultatīvie rādītāji ir sasniegti daļēji, jo sakarā ar straujo būvniecības izmaksu 

pieaugumu nācās pārskatīt nacionālo programmu un samazināt veicamā darba apjomu, kā 

rezultātā samazinājās rekonstruēto ceļu un tiltu apjoms (kopējais izmaksu pieaugums bija 

11,0%). Kopējie sasniegtie rezultāti varētu būt vēl mazāki, ja valdība neatbalstītu
21

 papildu 

līdzekļu piešķiršanu 6 milj. latu jeb 8,6 milj. eiro apmērā (tai skaitā ERAF – 6,5 milj. eiro 

un nacionālais finansējums – 2,1 milj. eiro). Tā, piemēram, bija plānots rekonstruēt 

autoceļus 250 km garumā, bet faktiski tika rekonstruēti 159,49 km garumā, kopējais 

samazinājums - 36,0%. Tiltu rekonstrukcijas gadījumā neizpilde ir 9,0%, jeb netika 

rekonstruēts 1 tilts. 

225. 1.2.1.aktivitātes ietekmes rādītāju sasniedzamā vērtība katru gadu palielinās, jo palielinās 

autotransporta vienību skaits un intensitāte uz 1.šķiras ceļiem. Intensitātes palielināšanās ir 

atkarīga no autoceļa kvalitātes, jo būs labākas kvalitātes ceļi, jo intensitātei būs tendence 

palielināties. Būtiski ir tas, cik gari ceļu posmi ir labā stāvoklī, kas intensitāti visā maršrutā 

var palielināt. Ietekmes rādītājs ―Satiksmes intensitātes uz pirmās šķiras autoceļiem 

palielinājums‖  (detalizētāku informāciju, kas veicinātu uzsākt ikgadējo progresa 

uzraudzību, ko nodrošina programma, atrunā nākamais rādītājs) parāda, ka uz izbūvētajiem 

autoceļiem automašīnu skaits ir gandrīz palielinājies četras reizes, salīdzinot ar 2002.gadu 

(2002.gadā bija vidēji 731 automašīnas dienā), kas saistīts ar to, ka šos maršrutus 

autobraucēji izvēlas biežāk, jo ceļu kvalitāte ir laba. Otrais ietekmes rādītājs „Satiksmes 

intensitātes palielinājums procentos pēc diviem gadiem, pēc programmas beigām 

salīdzinājumā ar esošo līmeni‖ parāda, ka kopumā intensitāte pēc projektu īstenošanas 

kopumā ir sasniegusi plānoto 2,0-3,0% robežu, kas raksturo autotransporta skaita 

palielinājumu uz šiem maršrutiem. 

226. 1.2.1.aktivitātes „Valsts 1.šķiras autoceļu infrastruktūras, kas savieno galvenos 

ekonomiskos centrus un veido to pieslēgumus TEN-T tīklam, rekonstrukcija‖  ietvaros 

tiek veicināta reģionu pieejamība un attīstības centru savienojamība, kā arī uzlabota 

ekonomiskā vide. 1.2.1.aktivitātes  16 projektu ietvaros tika veikta asfaltēto segu 

pastiprināšana, 3 projektu ietvaros veikta grants ceļu asfaltēšana, 3 projektos notika 

pilsētu tranzītielu sakārtošana. Tāpat aktivitātes ietvaros veikta 9 tiltu pastiprināšana, kā 

rezultātā šajos posmos ir palielinājusies intensitāte, kas raksturo ekonomiskās vides 

uzlabošanos starp attīstības centriem. Ģeogrāfiskais projektu izvietojums apskatīts tālāk. 
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15.
1 

attēls: Valsts 1. šķiras autoceļu maršrutos īstenotie projekti (ERAF Nacionālā programma 

2004.-2006.g.) 

 

227. 1.2.2.1.apakšaktivitātes „Transporta sistēmas organizācijas optimizācija un satiksmes 

drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās‖ ietvaros pabeigts 92 projekts, lauzti līgumi ar 5 

projektu īstenotājiem. Galvenie iemesli līgumu laušanai bija tas, ka daļa finansējuma 

saľēmēju nebija pilnībā iepazinušies ar līguma nosacījumiem, kas apdraudēja sekmīgu 

projekta īstenošanu, t.i., precīzi neievēroja „Publisko iepirkumu likumu‖, neprecīzi 

sagatavoja atskaites, nepilnīgi izstrādāja tehniskos projektus un nepilnīgi ievēroja 

būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasības, kas pie objektu nodošanas 

ekspluatācijā radīja problēmas. Līdz 2009. gada vidum kopumā finansējuma saľēmējiem  

veikti maksājumi par 7,96 milj. eiro jeb 110,4% apmērā no apakšaktivitātes ERAF 

finansējuma.   

228. 1.2.2.2.apakšaktivitātes „Rīgas pilsētas satiksmes vadības, satiksmes drošības 

infrastruktūras un sabiedriskā transporta vadības elementu uzlabošana‖ ietvaros īstenoti 6 

projekti, viens projekts pārtraukts. Projektu ieviešana kavējās, kas bija saistīts ar projektu 

īstenošanai nepieciešamo zemes gabalu iegūšanu īpašumā un dokumentācijas saskaľošanu, 

kā arī pieaugušām būvniecības izmaksām, taču visi projekti pabeigti līdz 2008.gada beigām. 

Līdz 30.06.2009. kopumā finansējuma saľēmējiem  veikti maksājumi par 22,3 milj. eiro jeb 

99,3% no apakšaktivitātes ERAF finansējuma. Nacionālajā programmā plānotie noteiktie 

darba apjomi nav pilnībā paveikti, jo netika īstenots viens projekts „Krišjāľa Valdemāra un 

Daugavgrīvas ielu satiksmes mezgla rekonstrukcija‖ sakarā ar neatrisinātajiem zemes 

īpašumiem, kas nepieciešami projekta realizācijai.  

229. 1.2.2.1. un 1.2.2.2. apakšaktivitāšu ieviešanu negatīvi ietekmējis straujais pasūtīju skaita 

pieaugums būvniecības jomā, kā rezultātā ievērojami palielinājās ceļu būvniecības 

izmaksas. Šo izmaksu pieaugumu gadījumā pašvaldībām un Rīgas domei nācās palielināt 

neattiecināmās izmaksas, lai pilnībā būtu iespējams īstenot uzsāktos projektus. Precīza 

informācija par neattiecināmo izmaksu palielinājumu, kas segti no pašvaldību budžetu 

līdzekļiem, summām nav apkopota, pieejama informācija tikai par sākotnēji apstiprinātām 

neattiecināmām izmaksām. Otrs aktivitātes ieviešanu kavējošs faktors bija neprecīza 



 

56 

 

būvniecības projektu izmaksu plānošana, ko arī ietekmēja ekonomiskās attīstības tendences, 

kuras nebija iespējams prognozēt projektu  sagatavošanas laikā. Taču, neskatoties uz 

iepriekš minētajām problēmām, var uzskatīt, ka galvenais aktivitātes mērķis - uzlabot 

satiksmes drošību dažādās apdzīvotajās vietās Latvijā – kopumā ir sasniegts, taču šis 

jautājums joprojām ir aktuāls un šajā jomā ir nepieciešamas papildu investīcijas situācijas 

uzlabošanai. No īstenotajiem 91 projektiem dažādās apdzīvotajās vietās Latvijā un 5 

īstenotajiem projektiem Rīgā ir viens pasākums no pasākumu kopuma (informatīvie 

pasākumi, dažādas akcijas, bīstamo vietu pārbūve no valsts budžeta līdzekļiem u.c. 

pasākumi), ar kuru palīdzību ir samazinājies ceļu satiksmes negadījumu skaits ar smagām 

un letālām sekām. Pēdējos gados statistika parāda negadījumu skaita samazinājumu. 

Pamatojoties uz VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija" apkopoto informāciju 2005. gadā 

ir bijuši 1 533 ceļu satiksmes negadījumi (bojā gājušo skaits 2005.gadā ir bijis 96 cilvēki), 

bet jau 2010.gadā bija 591 ceļu satiksmes negadījums (bojā gāja 36 cilvēki), kas kopumā 

raksturo, ka uzlabojas situācija. Informācija ir iegūstama tīmekļa vietnē: www.csdd.lv. 

230. Rezultatīvie rādītāji šai apakšaktivitātei nav noteikti, bet galvenais aktivitātes mērķis bija 

uzlabot satiksmes drošību dažādās apdzīvotajās vietās Latvijā. 

231. 1.2.3.aktivitātē „Jūras ostu infrastruktūras un jūras pieejamības uzlabošana” pabeigta 2 

projektu īstenošana, līdz ar to apgūts aktivitātei paredzētais finansējums. Sākotnēji tika 

plānots rekonstruēt 3 molus, bet netika īstenota mola būvniecība Salacgrīvā, jo ostas 

pārvaldei mainījās prioritātes un nepieciešamais finansējums tika novirzīts projektos radušā 

sadārdzinājuma segšanai. Līdz 30.06.2009. kopumā finansējuma saľēmējiem  veikti 

maksājumi par 3,7 milj. eiro jeb 102,7% no aktivitātes ERAF finansējuma. Finanšu līdzekļi 

ir apgūti pilnībā, kā bija sākotnēji plānots, izľemot Mērsraga ostas pārvaldi, kur projekta 

īstenošanas gaitā atklājās, ka ir nepieciešams veikt papildus darbus un līdz ar to bija 

nepieciešami papildus finanšu līdzekļi, kuri tika piešķirti no virssaistībām. 

232. 1.2.4.aktivitātes „Rīgas piepilsētas dzelzceļa pasažieru pārvadājumu ritošā sastāva 

modernizācija‖ ietvaros pabeigta 2 projektu īstenošana. Līdz 30.06.2009. kopumā no 

maksājumi veikti par 11,8 milj. eiro jeb 97,6% no  aktivitātes ERAF finansējuma. Lai 

nodrošinātu Rīgas aglomerācijas kvalitatīvus un iedzīvotājiem pieejamus transporta 

pakalpojumus, kopumā tika modernizēti 69  vagoni, kur tika modernizēts: interjera 

konstrukcijas, ritošais aprīkojums, elektriskais aprīkojums un apkures un ventilācijas 

sistēmas,  un 23 galvas vagoniem modernizētas drošības sistēmas un rekonstruēta vilciena 

vadības kabīne. Atjaunot visus sākotnēji paredzētos vagonus neizdevās sakarā ar izejvielu 

sadārdzinājumu un rūpnīcas nepietiekamo jaudu, taču  tas neietekmēja atbilstību EK 

prasībām un modernizētie vagoni pilnīgi atbilst EK direktīvu par ilgtspējīgu un videi 

draudzīgu transporta sistēmu prasībām. 

 

233. 1.3.pasākums „Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju attīstība” sniedza atbalstu 

elektroniskās pārvaldes iniciatīvai, veidojot publiskus interneta pieejas punktus un atbalstot 

augstās caurlaidības platjoslas tīkla paplašināšanu. Informācijas un sakaru tehnoloģiju 

attīstībai tika pieejami 9,7% no kopējā prioritātes finansējuma. Pasākuma ietvaros īstenotas 

3 aktivitātes. Lielākais progress informācijas un komunikāciju tehnoloģijas attīstības jomā 

ir bijis 2008.gadā, kad tika veikts vislielākais maksājumu finansējuma saľēmējiem apjoms 

un sasniegti iznākuma rādītāji, kas būtiski pārsniedz nacionālajā programmā noteikto.  

234. 1.3.1. aktivitātes „Sabiedrisko informācijas un elektroniskās pārvaldes sistēmu attīstība” 

ietvaros ieviesti 19 projekti un apgūts 100,7%, jeb 13.6 milj. eiro no aktivitātes ERAF 

finansējuma. Jāatzīmē, ka nospraustie mērķi kopumā ir sasniegti, par ko liecina fizisko 

rādītāju progress (gandrīz visi ievērojami pārsniegti). Pārsvarā tas saistīts ar konkurences 

palielināšanos informācijas tehnoloģiju nozarē, kā rezultātā komersanti ir samazinājuši 

http://www.csdd.lv/
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pakalpojumu cenas un tādējādi būtiski ir palielinājies lietotāju skaits blīvi apdzīvotajās 

teritorijās. To starp ir sasniegti šādi ietekmes rādītāji: 

 interneta lietotāju palielinājums uz 1000 iedzīvotājiem par 30% (sākotnējā plāna 

izpilde - 150,0%);  

 pamata e-pakalpojumu vispārīgs nodrošinājums saskaľā ar E-Eiropas atbilstoši EK 

Direktīvā 1998/34/EC noteiktajam 35% (faktiskā izpilde ir 175% no plānotās). 

235. Atsevišķu finansējuma saľēmēju statusa maiľas (iestāžu likvidācijas vai reorganizācijas) 

rezultātā pastāv risks, ka projektu ietvaros var notikt būtiskas izmaiľas Regulas1260/1999 

30.panta 4.punkta izpratnē. Lai gan uz noslēguma ziľojuma sagatavošanas brīdi (2010.gada 

maijs) nav konstatēti gadījumi, kad finansējuma saľēmēja maiľas rezultātā tiktu konstatēta 

neatbilstība. Vienlaikus jāatzīmē, ka ar 2009.gada 1.jūniju ĪUMEPLS funkcijas, tiesības, 

saistības pārľēma RAPLM, līdz ar to 1.3.1.aktivitātē mainījās arī PLSI.   

236. 1.3.2.aktivitātes „Publisko interneta pieejas punktu attīstība” ietvaros ieviesti 13 projekti 

un apgūti 109.8 % no aktivitātes ERAF finansējuma. Aktivitātes ietvaros tika piešķirtas 

virssaistības. 

237. Būtisks iemesls iznākuma rādītāja „Uzstādīto publisko interneta pieejas punktu skaits‖ 

izpildē par 51,7% no PP plānotā, ir, ka PP rezultatīvā rādītāja apmērs (uzstādīto publisko 

interneta pieejas punktu skaits – 1000) tika paredzēts par pamatu ľemot 2006.gadā esošās 

būvdarbu/datortehnikas izmaksas. Ľemot vērā, ka pēc 2006.gada sekoja straujš izmaksu 

un pakalpojumu cenu kāpums, noslēgtajos līgumos par projektu īstenošanu, rezultatīvā 

rādītāja apjoms tika paredzēts mazāks kā noteikts PP. Taču īstenotajos projektos rādītāja 

„Uzstādīto publisko interneta pieejas punktu skaits‖ apjoms ir sasniegts pilnībā jeb 100% 

apmērā, atbilstoši līgumos par projektu īstenošanu noteiktajam – izveidoti 517 publiskie 

interneta pieejas punkti. Zemāk aplūkots ģeogrāfiskais izveidoto publisko interneta 

pieejas punktu izvietojums. 
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16.
1
attēls: Publisko interneta pieejas punktu izvietojums plānošanas reģionos 

238. Rajonu pašvaldību reorganizācijas likuma 2.pantā noteikts, ka rajona padomju pilnvaras 

izbeidzas 2009.gada 1.jūlijā, un 4.panta pirmajā daļā noteikts, ka rajona padomei līdz 

2008.gada 31.decembrim bija jāpieľem reorganizācijas plāns, paredzot tajā visu institūciju, 

mantas, finanšu līdzekļu, tiesību un saistību nodošanu vietējām pašvaldībām un plānošanas 

reģioniem. Saskaľā ar apstiprināto reorganizācijas plānu Bauskas novada Dome, Madonas 

novada Dome, Valkas novada Dome un Valmieras novada Dome apľemas nodrošināt 

saistību izpildi 1.3.2.aktivitātes „Publisko interneta pieejas punktu attīstība‖ projektu 

ietvaros atbilstoši noslēgtajiem līgumiem, RAPLM kā PLSI uzskata, ka rajonu padomju 

reorganizācijas rezultātā tiks nodrošināts Regulas 1260/1999 30.panta 4.punktā noteiktais, 

atbilstoši noslēgtā līguma par projekta īstenošanu nosacījumiem. 

239. 1.3.3.aktivitātē „Informācijas un sakaru tīklu attīstības ģeogrāfiski attālinātajās teritorijās, 

paplašinot augstas kvalitātes platjoslas tīklus” pabeigts 1 projekts un ir izveidots platjoslas 

pārklājums LR teritorijā, kā ari apgūts viss SF finansējums. Līdz 2009. gada vidum 

kopumā  maksājumi finansējuma saľēmējiem veikti par 4,3 milj. eiro jeb 99,7% no 

aktivitātes ERAF finansējuma. Vērtējot aktivitātes īstenošanas gaitu, jāatzīmē, ka tās 

uzsākšanu būtiski kavēja 2 faktori: diskusijas par ieviešanas modeli (bija bažas, ka tas 

varētu nebūt pievilcīgs platjoslas pakalpojumu sniedzējiem), kā arī sūdzības kontekstā ar  

iepirkuma konkursu. Līdz ar to līgums par platjoslu tīkla ierīkošanas darbiem tika noslēgts 

tikai 2007.gada martā, savukārt darbi pabeigti 2008.gadā. Vienlaikus izejmateriālu un 

darbaspēka izmaksu pieauguma dēļ, projekta ietvaros nācās samazināt iepriekš plānotos 

apjomus. Tomēr pozitīvi vērtējams tas, ka ietekmes rādītājs „Interneta lietotāju 

palielinājums uz 1000 iedzīvotājiem‖ būtiski pārsniedz sākotnēji prognozēto apjomu, tas ir, 

sasniegts par 150,0%, jo elektronisko sakaru komersanti pieaugošās konkurences rezultātā 

ir samazinājuši pakalpojumu cenas un tādējādi būtiski ir palielinājies lietotāju skaits blīvi 
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apdzīvotajās teritorijās. Interneta lietotāju, kas lietojuši internetu vismaz reizi 3 mēnešos 

katra gada ietvaros, īpatsvars no kopējā Latvijas iedzīvotāju skaita:  

2006.g. -  Rīgā  - 60.4% , pārējā Latvijas teritorijā - 45.38%; 

2007.g.-Rīgā - 66.8%, pārējā Latvijas teritorijā - 50.83%; 

2008.g .- Rīgā - 68%, pārējā Latvijas teritorijā -  57% ; 

2009.g.- Rīgā - 69.4%, pārējā Latvijas teritorijā - 61.1%. 

Interneta lietotāju, kas regulāri lieto internetu, īpatsvars no kopējā Latvijas iedzīvotāju skaita: 

2006.g. -  46.0%; 

2007.g.- 52.2%; 

2008.g . – 57.0%; 

2009.g.- 60.9%. 

241. 1.3.3.aktivitātē „Informācijas un sakaru tīklu attīstības ģeogrāfiski attālinātajās 

teritorijās, paplašinot augstas kvalitātes platjoslas tīklus‖ ietvaros AS „Telekom Baltija‖ 

(komersants, kas ierīkoja platjoslas infrastruktūru) izveidoja visā Latvijas teritorijā 

pieslēguma punktu tīklu, izmantojot CDMA 2000-1x EV-DP IMT-MC-450 tehnoloģiju. 

Izbūvētie platjoslas pieslēgumu punkti sastāv no sakaru mezgla ar bāzes staciju un antenu 

sistēmu, kas darbojas 450-470 MHz radiofrekvenču spektra joslā. 

242. Platjoslu pieslēguma punkti ir savienoti ar datu apstrādes centru caur datu pārraides 

saskarni 3xE1G.703, kas nodrošina lietotāju pieslēgšanās iespēju un ļauj pārraidīt datus ar 

vispārpieejamiem resursiem līdz 8 Mbit/s. 

243. Izmantotās tehnoloģijas parametri radiofrekvenču spektra joslā 450-470 MHz nodrošina 

gala iekārtas pieslēguma iespējamību pie platjoslu pieslēguma punkta 10-30 km rādiusā 

netiešas redzamības gadījumā un vairāk kā 30 km rādiusā tiešā redzamībā. Izveidotie 

platjoslu pieslēgumu punkti nodrošina pieslēguma vidējo ātrumu 256/128 Kbit/s 

(iespējams nepieciešamības gadījumā palielināt ātrumu līdz 2 

Mb/s)(lejupielāde/augšupielāde) gan pieslēgumam, gan atsaistītai piekļuvei vismaz 95% 

gadījumu. Sistēma paredz iespēju kontrolēt pieslēguma lietotāja datu pārraides ātrumu. 

Vienlaicīgo lietotāju skaits vienā platjoslu pieslēguma kanālā ir 150 lietotāji. Attiecīgi 

trijos kanālos vienlaicīgo lietotāju skaits ir 450 lietotāji. 

244. AS „Telekom Baltija‖, izveidojot platjoslu pieslēgumu punktu tīklu, uzlaboja 71 bāzes 

staciju un izbūvēja 62 jaunas bāzes stacijas. Platjoslu pieslēgumu punktu savienošanai ar 

centrālo mezglu nepieciešamā infrastruktūras daļa tiek īrēta no citiem elektronisko sakaru 

komersantiem, piem. SIA „Lattelecom‖, VAS „Latvijas valsts radio un televīzijas centrs‖, 

VAS „Latvenergo‖ u.c. 

245. Detalizētā informācija par 1.3.3.aktivitātes „Informācijas un sakaru tīklu attīstības 

ģeogrāfiski attālinātajās teritorijās, paplašinot augstas kvalitātes platjoslas tīklus‖ ietvaros 

izveidotā platjoslas pārklājuma (256Kb/s/128Kb/s) stabilām uztveršanas zonām un 

uztveršanas zonām ar ārējām antenām  aplūkojama zemāk ievietotajā Latvijas kartē. 
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16.
2
attēls: Triatel (Telecom Baltija) platjoslas mobilo pakalpojumu pārklājuma karte 

246. Lai turpinātu platjoslas tīkla attīstību, 2007.-2013.gada plānošanas perioda ietvaros 

Satiksmes ministrija plāno ieviest 3.2.2.3.aktivitāti „Elektronisko sakaru pakalpojumu 

vienlīdzīgas pieejamības nodrošināšana visā valsts teritorijā (platjoslas tīkla attīstība)‖, 

kuras ietvaros ir plānots nodrošināt, ka elektronisko sakaru tīkli mazapdzīvotajās 

teritorijās atbilstu nākotnes vajadzībām, būtu iespējama pieslēgumu ātrumu attīstība un 

tīklu ekspluatācijas termiľš būtu ilgāks par 20 gadiem. Aktivitātes ietvaros Latvijā tiks 

izveidots optiskais transporta tīkls līdz valsts pārvaldes iestādēm (skolām, bibliotēkām 

u.c.) un elektronisko sakaru infrastruktūrām (torľi, masti, ielas skapji u.c.), kur 

komersantam nav ekonomiski izdevīgi ierīkot optikas tīklu, līdz ar to tiks mazināta 

―digitālā plaisa‖ starp blīvi apdzīvotu vietu un mazapdzīvoto vietu iedzīvotājiem. 

Optiskajiem tīkliem nevar noteikt precīzu maksimālo ātrumu, jo to ātrumi ir praktiski 

neierobežoti. Nepārtraukti tiek atklātas jaunas tehnoloģijas datu kompresēšanai un 

tādejādi tiek panākta optisko tīklu caurlaicības ātrumi. 

3.2.2.3.aktivitātes plānotie rezultāti: 

~280 savienojuma punkti ar nākamās pauadzes tīklu; 

~1600 km gara nākamās paaudzes tīkls (optiskās šķiedras tīkls). 

247. Galvenā atšķirība starp 2004.-2006.gada plānošanas perioda ietvaros īstenotās un 2007.-

2013.gada plānošanas periodā ietvaros plānotās aktivitātes rezultātiem ir - 2004.-

2006.gada plānošanas perioda ietvaros īstenojot 1.3.3.aktivitāti, tika nodrošināta pamata 

platjoslas (256Kb/s/128Kb/s) pārklājums Latvijā (izbūvēto tīklu ekspluatācijas termiľš 5 

gadi, bet tālāka lietošana atkarīga no tehniskā progresa radītajiem nosacījumiem – vai 

tīkls joprojām ir konkurētspējīgs ar jauno tehnoloģiju veidu telekomunikāciju tīkliem, vai 

tīkla īpašnieks ieguldīs finansējumu turpmākā tīkla attīstībā), bet 2007.-2013.gada 

plānošanas periodā ietvaros plānotās 3.2.2.3.aktivitātes rezultātā Latvijas „baltajās 
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zonās‖
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 tiks veicināta nākamās paaudzes tīkla attīstība (tīkla ekspluatācijas termiľš 

pārsniegs 20 gadus), kas veicinās Eiropa 2020 nosprausto mērķu (lai līdz 2013. gadam 

visiem eiropiešiem būtu pieejami pamata platjoslas pakalpojumi un lai līdz 2020. gadam: 

visiem eiropiešiem būtu piekļuve daudz lielāka ātruma internetam virs 30 Mb/s un 50 % 

no Eiropas mājsaimniecībām vai vairāk abonētu interneta pieslēgumu ar ātrumu vairāk 

nekā 100 Mb/s) sasniegšanu, konkrētāki ātrumi gala lietotājiem būs atkarīgi no „pēdējās 

jūdzes‖ pakalpojumu sniedzējiem, kas sava paklpojuma sniegšanai izmantots 

3.2.2.3.aktivitātes ietvaros izveidoto nākamās paaudzes tīklu („vidējo jūdzes‖ tīklu). 

248. 1.4. pasākuma „Izglītības, veselības aprūpes un sociālās infrastruktūras attīstība‖ atbalsts 

tika vērsts uz primārās veselības aprūpes un neatliekamās medicīniskās palīdzības 

sistēmas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošanu, profesionālās un augstākās izglītības 

iestāžu ēku renovāciju un praktiskās apmācības aprīkojuma un iekārtu iegādi, 

nodarbinātības politikas ieviešanas institūciju infrastruktūras pilnveidošanu, kā arī valsts 

sociālās aprūpes iestāžu modernizēšanu un pielāgošanu jauna veida sociālās aprūpes un 

sociālās rehabilitācijas pakalpojumu piedāvāšanai šajās iestādēs vai ārpus tām, lai 

veicinātu personu ar invaliditāti un viľu ģimenes locekļu atgriešanos darba tirgū. 

Pasākuma īstenošanai paredzēti 17,1% no prioritātes finansējuma.  

Veselības joma 

249. Līdzīgi kā pārējās jomās, lielākais progress veselības aprūpes jomā ir bijis sākot ar 

2006.gadu. Jāatzīmē, ka 2006.gadā uz ERAF finansētajām aktivitātēm veselības aprūpes 

jomā tika veikta finansējuma pārdale 9,2 milj. eiro apmērā (tai skaitā 6,9 milj. eiro - SF 

daļa) no ESF 3.prioritātes „Cilvēkresursu attīstība un nodarbinātības veicināšana‖. 

Grozījumi veikti sakarā ar to, ka ESF ietvaros radušos pārpalikumu nebija iespējams 

absorbēt ESF ietvaros, savukārt ERAF aktivitātes veselības jomā demonstrēja labu 

ieviešanas progresu, ieguldot papildu finansējumu tajās, tika veicināta aktivitātēm noteikto 

rādītāju sasniegšana, ko nebūtu iespējams izpildīt pilnā apmērā nepietiekamā finansējuma 

dēļ; turklāt minētās aktivitātes bija cieši saistītas ar ESF ietvaros īstenojamajām aktivitātēm 

un tādējādi tika nodrošināta papildinātības principa ievērošana. 

250. 1.4.1.aktivitātes „Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana” 

ietvaros ieviesti 9 projekti un apgūts 104,6%, jeb 1 milj. eiro no aktivitātes ERAF finansējuma.  

Iznākuma rādītājs - primārās veselības aprūpes centru skaits, šajā aktivitātē sasniegts par 

112,5% no NP plānotā. Primārās ārstniecības iestādes ir: 

Rīgas plānošanas reģionā: 

 SIA „Olaines veselības centrs‖. 

Vidzemes plānošanas reģionā: 

 SIA „Vidzemes slimnīca „Valkā‖‖; 

 Ērgļu pašvaldības SIA „Ērgļu slimnīca‖; 

 Cēsu pašvaldības aģentūra „Cēsu rajona slimnīca‖. 

Zemgales plānošanas reģionā: 

 SIA „Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs‖; 

 Līvānu novada domes pašvaldības SIA ‖Līvānu slimnīca‖; 

 SIA „Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs‖. 

Kurzemes plānošanas reģionā: 
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 teritorijas, kur pašlaik nav un tuvāko 3 gadu laikā elektronisko sakaru komersanti neplāno attīstīt nākamās paaudzes 
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elektronisko sakaru komersantu aptauja 
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 SIA „Saldus medicīnas centrs‖. 

Latgales plānošanas reģionā: 

 SIA „Kārsavas slimnīca‖. 

Primārās veselības aprūpes centru darbības uzlabošanas ietvaros tika veikta aprīkojuma iegāde 

un telpu remonti, lai ļautu primāras veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem sniegt 

augstākās kvalitātes pakalpojumus. Plānošanas periodā sasniegts iznākuma rādītājs (Primārās 

veselības aprūpes centru skaits) par 12.5% pārsniedza plānoto.  

251. 1.4.2.aktivitātes „Neatliekamās medicīniskās palīdzības sistēmas infrastruktūras un 

aprīkojuma uzlabošana” ietvaros ieviesti 20 projekti un apgūti 109,3%, jeb 17.67 milj. eiro no 

aktivitātes ERAF finansējuma 1.4.2.aktivitātes ietvaros 11 daudzprofilu slimnīcu uzņemšanas 

nodaļu darbības efektivitātes uzlabošanā 20 projektu ietvaros tika investēti līdzekļi 30.9 milj. 

eiro apjomā, tai skaitā ERAF finansējums 16.58 milj. eiro, nacionālais publiskais finansējums 

11.58 milj. eiro un finansējuma saľēmēju finansējums 2.74 milj. eiro. Reģionālajās 

daudzprofilu neatliekamās palīdzības slimnīcās, veicot nepieciešamos pārbūves un 

remontdarbus, kā arī nodrošinot aprīkojumu, un slimnīcu energoefektivitātes uzlabošanu, tika 

uzlabota neatliekamās palīdzības sniegšana hospitalizācijas posmā. Papildus 1.4.2.aktivitātes 

ietvaros iegādāti 20 operatīvie medicīniskie transportlīdzekļi, kuru iegādei tika investēti 

līdzekļi 1.8 milj. eiro apjomā. Jaunu NMP mašīnu iegādē uzlaboja NMP kvalitāti pirms 

hospitalizācijas posmā un mazināja NMP nokļūšanas laiku pie pacienta. Plānošanas periodā 

sasniegts iznākuma rādītājs - veselības aprūpes iestādes ar atjaunotām  neatliekamās 

medicīniskās palīdzības telpām, 100% apjomā, bet par 73% pārsniedza plānotos mērķu 

apjomus projektu ietvaros. Savukārt 1.4.2.aktivitātes iznākuma rādītājs - aprīkotu neatliekamās 

medicīniskās palīdzības sniegšanas centru skaits, netika sasniegts ľemot vērā nepietiekamu 

aktivitātes finansējuma apjomu un laika trūkuma dēļ, radītāju ir plānots sasniegt ES fondu 

2007.-2013.gada plānošanas perioda ietvaros. 

Plānotais rezultatīvais rādītājs „Ātrās medicīniskās palīdzības sniegšanas laika samazinājums‖ 

sastāda 15 minūtes, bet pēc Katastrofu medicīnas centra 
23

 datiem ātrās medicīniskās 

palīdzības sniegšanas laiks pilsētās sastāda 15 minūtes un laukos 20 minūtes. Rezultāta 

rādītājs pilsētās ir sasniegts, bet lai to sasniegtu arī lauku rajonos nepieciešams izveidot 

vienoto neatliekamās medicīniskās palīdzības (NMP) dispečeru dienestu, NMP punktus un 

brigādes, kā arī nepārtraukti atjaunot NMP parku. Sakarā ar ierobežotiem ieviešanas 

termiľiem nebija iespējams atbalstīt minēto pasākumu ieviešanu 2004.-2006. gada 

programmēšanas periodā, līdz ar to tas ir paredzēts 2007.-2013.gada plānošanas perioda 

3.1.5.2.aktivitātes „Neatliekamās medicīnas palīdzības attīstība‖ ietvaros. Lai līdz 

2013.gadam sasniegtu mērķi - 75-80% gadījumu operatīvais medicīniskais transportlīdzeklis 

nokļūst līdz pacientam laukos 15 minūšu laikā, tiks izveidots neatliekamās medicīniskās 

palīdzības dispečeru dienests un vienotā neatliekamās medicīniskās palīdzības vadības 

sistēma. 

252. Attiecībā uz iznākuma rādītāju „Slimnīcu skaits, kas saistītas ar asins nodošanas 

informācijas sistēmu‖, jānorāda, ka projekts „Valsts asins dienesta vienotas informācijas 

sistēmas izveidošana‖ īstenots nacionālās programmas „Elektroniskās pārvaldes 

infrastruktūras bāzes attīstība un pilnveidošana‖ ietvaros. Projekta sagatavošanas laikā 

secināts, ka sakarā ar veikto asins sagatavošanas nodaļu tīkla optimizāciju, sākotnēji 

plānotais slimnīcu skaits jāsamazina līdz 9. Tādējādi 2007.gadā tika izstrādāta vienota 

Valsts asins dienesta informācijas sistēma, sasaistot 9 slimnīcas ar asins nodošanas 

informācijas sistēmu un nodrošinot vienlīdzību veselības aprūpes pakalpojumu pieejamībā 

visām iedzīvotāju grupām visā Latvijas teritorijā. Tādējādi sākotnēji noteikto iznākuma 
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radītāju 20 slimnīcas, kas saistītas ar asins nodošanas informācijas sistēmu, 2004. – 2006. 

gada programmēšanas periodā 1.4. pasākuma ietvaros netika sasniegts. 

253. Attiecībā uz projektu īstenošanas gaitu, jānorāda, ka 2004.gadā apstiprināto projektu 

īstenošanas gaitā tika konstatēts, ka kopējās projektu izmaksas ir pieaugušas ľemot vērā 

būvniecības izmaksu straujo pieaugumu. Savukārt 2007.gadā apstiprināto projektu 

iesniegumi tika gatavoti 2006.gadā, līdz ar to būvniecības izmaksu un pakalpojumu cenas 

rēķinātas pēc 2006.gada augusta mēneša tirgus situācijas, savukārt, ievērojot visas 

normatīvajos aktos paredzētas procedūras SF ietvaros, līgumi par ERAF finansējuma 

piešķiršanu un projekta īstenošanu tika parakstīti tikai 2007.gada 16.aprīlī. Papildus, 

pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma normām, reāli darbi projektu ietvaros tika 

uzsākti tikai 2007.gada vasarā, un, ľemot vērā Latvijas tirgus situāciju un inflācijas 

palielinājumu, īpaši būvniecības nozarē, šajā laika periodā, veidojās izmaksu pieaugums, 

kas būtiski skāra gandrīz visus projektu ieviesējus.  

254. Papildus valsts budžeta dotācijām sadārdzinājuma segšanai projektos tika investēts 

pašvaldību finansējums un pašu projektu ieviesēju finanšu līdzekļi, kā arī iepriekšminētais 

nacionālās programmas ietvaros pieejamais ERAF finansējums, tādejādi nodrošinot 

projektu realizāciju, sasniedzot projektu mērķus. 

255. Kopējais 1.4.1. aktivitātes un 1.4.2. aktivitātes projektu ietvaros radies sadārdzinājums 8.9 

milj. eiro. Papildus piešķirtais finansējums sadārdzinājumu segšanai nodrošināja projektu 

ietvaros uzsākto aktivitāšu pabeigšanu un visi VM pārziľā esošie 1.4.1.aktivitātes un 

1.4.2.aktivitātes projekti, kuriem tika piešķirti finanšu līdzekļi kā valsts budžeta dotācijas 

sadārdzinājumu segšanai, tika pabeigti projektos norādītajos termiľos un veikti maksājumi 

finansējuma saľēmējiem projektos noteiktajos apmēros, vienlaikus nodrošinot projektu 

mērķu un rezultatīvo rādītāju sasniegšanu. Pēc VM rīcībā esošās informācijas 

1.4.1.aktivitātes un 1.4.2.aktivitātes projektos, kuriem tika piešķirti finanšu līdzekļi kā 

valsts budžeta dotācijas sadārdzinājumu segšanai, pārkāpumi iepirkumu regulējošo 

normatīvo aktu ievērošanā netika konstatēti, savukārt, precīzāka informācija par iepirkumu 

regulējošo normatīvo aktu ievērošanu 1.4.1.aktivitātes un 1.4.2.aktivitātes projektos 

pieejama OLSI – Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai. 

256. Vienlaikus jāatzīmē, ka laika periodā no 2004.gada līdz 2009.gadam tika pieľemti papildus 

lēmumi par veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju optimizāciju, kas, salīdzinot ar 

Ambulatorās un stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstības programmu 

un tās ieviešanas plānu 2005.-2010.gadam, paredz lielāka stacionārās veselības aprūpes 

pakalpojumu sniedzēju skaita optimizēšanu, apvienojot tos un pārveidojot par aprūpes 

slimnīcām un ambulatorajiem centriem. Ľemot vērā, ka 1.4.2.aktivitātes ietvaros atbalsts 

sākotnēji tika paredzēts lielākajām Latvijas slimnīcām, minētajiem papildu lēmumiem nav 

tiešās ietekmes uz 1.4.2.aktivitāti. Savukārt 1.4.1.aktivitātes ietvaros atbalsts tika paredzēts 

primārās veselības aprūpes infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošanai, līdz ar to minētajiem 

papildu lēmumiem nav ietekmes arī uz 1.4.1. aktivitāti. Sākot ar 2010.gada 1.janvāri stājās 

spēkā grozījumi MK noteikumos Nr. 1046 „Veselības aprūpes organizēšanas un 

finansēšanas kārtība‖, kas nosaka ar kurām slimnīcām Veselības ministrija pārslēgs līgumus 

par pakalpojumu sniegšanu. VM kā PLSI informēja, ka noteikumu grozījumu rezultātā 

2004.-2006.gada plānošanas periodā ieviesto projektu ietvaros sasniegtie rezultāti tiks 

uzturēti noteiktajā kārtībā un termiľos. 

 

Izglītības infrastruktūra 

257. Vērtējot progresu izglītības infrastruktūras jomā īstenotajās aktivitātēs 1.4.4. 

„Sākotnējās profesionālās izglītības iestāžu renovācija un mācību aprīkojuma 

modernizācija” un 1.4.5. „Augstākās izglītības iestāžu nodrošināšana ar mūsdienīgām 
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apmācības iekārtām, tehniku un lieldatoru tīkliem, kā arī ēku renovācija (ieskaitot 

pielāgošanu personām ar īpašām vajadzībām)”, jāatzīmē, ka jau 2007.gada beigās 

rezultatīvie rādītāji bija sasniegti pilnā apjomā, bet iznākuma rādītāji pat pārsniegti, kas 

izskaidrojams ar virssaistību uzľemšanos 2008.gadā. Aktivitātes 1.4.4. „Sākotnējās 

profesionālās izglītības iestāžu renovācija un mācību aprīkojuma modernizācija‖ ietvaros 

pabeigti 27 projekti, līdz 30.06.2009. maksājumi finansējuma saľēmējiem ir veikti 3.3 milj. 

eiro apmērā jeb 89,9% no aktivitātes ERAF finansējuma. Visi 31 aktivitātē īstenoti projekti 

noslēdzās līdz 2008.gada beigām. No tiem 4 projektu izmaksas atzītas par neattiecināmām 

100% apmērā un lauzti projektu īstenošanas līgumi sakarā ar iepirkumu procedūras 

pārkāpumiem. 

258. Aktivitātes 1.4.5. „Augstākās izglītības iestāžu nodrošināšana ar mūsdienīgām apmācības 

iekārtām, tehniku un lieldatoru tīkliem, kā arī ēku renovācija (ieskaitot pielāgošanu 

personām ar īpašām vajadzībām)‖  ietvaros kopā pabeigti 12 projekti, līdz 30.06.2009. 

finansējuma saľēmējiem  veikti maksājumi 6.7 milj. eiro apmērā jeb 101,7 % no aktivitātes 

ERAF finansējuma. 

259. Attiecībā uz sasniegtajām iznākuma un rezultatīvo rādītāju vērtībām jāatzīmē, ka: 

- Kopējais faktiskais izglītības iestāžu skaits, kuras nodrošinātas ar modernizētu tehnoloģisku 

mācības aprīkojumu un infrastruktūru, ir 34 izglītības iestādes, tai skaitā 25 profesionālās 

izglītības un 9 augstākās izglītības iestādes, līdz ar to sasniegtā rādītāja kopējais apjoms 

pārsniedz PP plānoto vērtību par 17,2%.  

- Kopējais faktiskais atjaunoto izglītības iestāžu skaits ir18 izglītības iestādes, tajā skaitā 12 

profesionālās izglītības un 6 augstākās izglītības iestādes, līdz ar ko PP plānotā vērtība 

pārsniegta par 38.5%.  

- Rezultatīvā rādītāja „Apmācības programmu skaita palielinājums profesionālās izglītības un 

apmācības iestādēs, kas nodrošinātas ar atbilstošu un mūsdienīgu mācības aprīkojumu un 

nepieciešamo infrastruktūru‖ un „Studiju programmu skaita palielinājums zinātľu un 

tehnoloģiju ietilpīgajās nozarēs, kuras nodrošinātas ar atbilstošu un mūsdienīgu aprīkojumu 

un nepieciešamo infrastruktūru‖ izpilde pret plānoto ir 155% un 122% attiecīgi, savukārt 

piešķirtais finansējums salīdzinājumā ar sākotnēji plānoto vidēji ir 121% un 119% attiecīgi.  

260. Izglītības iestādes ir atjaunotas un nodrošinātas ar mūsdienīgu mācību aprīkojumu lielākā 

skaitā, kā sākotnēji plānots, jo 1.4.4. aktivitātes nacionālās programmas apstiprināšanas 

gaitā tajā jau sākotnēji tika iekļautas papildus 8 profesionālās izglītības iestādes, bet 

augstākās izglītības iestāžu gadījumā, ľemot vērā projektos būvniecības darbiem faktiski 

izmantotā finansējuma apmērus (salīdzinājumā ar infrastruktūras un aprīkojuma 

modernizēšanas izmaksām), par atjaunotām tika uzskatīts vairāk iestāžu, kā plānots. PP 

plānots, ka atjaunotas tiks tās iestādes, kuru projektos plānotas tikai būvniecības izmaksas, 

analizējot faktiski sasniegtās vērtības, par atjaunotām IZM uzskatīja tās iestādes, kur 

būvniecības darbu izmaksas pārsniedz aprīkojuma modernizācijas izmaksas. Interpretācija 

balstīta uz būvniecībai izlietoto līdzekļu apjomu attiecībā pret kopējām projekta izmaksām. 

Turklāt ar MK 06.12.2007. rīkojumu Nr.780 1.4.4. un 1.4.5.aktivitātes ietvaros ir piešķirts 

papildu finansējums 3 jaunu projektu īstenošanai katrā no minētajām aktivitātēm. 

261. Izglītības iestādēs būvniecības darbi veikti par projektos sākotnēji apstiprinātajiem 

līdzekļiem, kā arī projektu īstenošanas laikā papildu piešķirtajiem līdzekļiem, pārdalot 

finansējumu no citām projekta aktivitātēm un atkārtoti piesaistot par neattiecināmiem 

atzītas izmaksas. 

Nodarbinātības un sociālās aprūpes jomā 

262. Nodarbinātības un sociālās aprūpes jomā tika īstenotas trīs aktivitātes. 1.4.6.aktivitātes 

„Sociālās infrastruktūras uzlabošana un alternatīvo sociālo pakalpojumu attīstība”, 
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1.4.7.aktivitātes „Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju atbalsts sociālo pakalpojumu 

sistēmas administratīvajām institūcijām vienotas datu bāzes par invalīdiem izveidošanai” 

un 1.4.8.aktivitātes „Darba tirgus institūciju pilnveidošana” ietvaros īstenotajos projektos 

līdz 2009.gada 30.jūnijam ir sasniegti gandrīz visi rādītāji pilnā apjomā, kā arī finansējums 

apgūts par 101,4 % no aktivitāšu ERAF finansējuma. 40% pārpilde vērojams rādītājā 

„Sociālo pakalpojumu sniedzēju institūciju skaits, kuru infrastruktūra ir pilnveidota‖, kas 

norāda uz dinamisku un efektīvu infrastruktūras uzlabošanu nodarbinātības jomā. 100% 

izpildi sasniedzis arī nodarbinātības un sociālās aprūpes jomai noteiktais rezultatīvais 

rādītājs – paplašināts sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu integrētais 

tīkls, kas tagad darbojas visos 5 Latvijas plānošanas reģionos. Uzlabota infrastruktūra 

sociālās aprūpes centrā „Jelgava‖ (Zemgales reģions), „Kalupe‖ ( Latgales reģions), „Rūja‖ 

(Vidzemes reģions), „Ropaži‖ un „Allaži‖  (Rīgas reģions) un „Iļģi‖ (Kurzemes reģions).  

263. Laika periodā no 01.01.2004. līdz 30.06.2009. neatkarīgu dzīvi uzsākušas 111 personas, 

kas ir 59,4 % no kopējā Pusceļa mājas pakalpojumus saľēmušo personu skaita 

(pakalpojumus saľēmuši 187 personas), līdz ar to ietekmes rādītājs „Invalīdu skaits, kas 

pametuši ilgstošās sociālās aprūpes institūcijas un uzsākuši patstāvīgu dzīvi‖ ir sasniegts 

par 73% no PP noteiktā. Vērtējot izpildi, jāľem vērā rādītāja izpildi sekmējošās aktivitātes 

projektu specifiku, tai skaitā to, ka sociālās aprūpes centru klientu motivēšana un 

sagatavošana patstāvīgai dzīvei laika ziľā ir tikai aptuveni prognozējama un būtiski šajā 

procesā ir ľemt vērā katra klienta individuālās spējas un vajadzības. Ne visus klientus, kas 

varētu uzsākt neatkarīgu dzīvi, ir iespējams motivēt to darīt, un daļa klientu, kas mēģinājuši 

uzsākt patstāvīgu dzīvi, tomēr atgriežas sociālās aprūpes centros. 

264. 2.prioritāte „Uzņēmējdarbības un inovāciju veicināšana” pamatā tika orientēta uz 

uzľēmējdarbības attīstību. Tās pasākumi atbalstīja jaunu uzľēmumu veidošanu un esošo 

uzľēmumu konkurētspējas paaugstināšanu, nodrošinot nepieciešamos nosacījumus pārejai 

uz zināšanu ietilpīgu ražošanu. Prioritātes mērķi bija veicināt jaunu uzľēmumu rašanos un 

uzlabot esošo uzľēmumu konkurētspēju, veidojot zināšanu ekonomikas attīstībai labvēlīgu 

uzľēmējdarbības vidi. Mērķi tika sasniegti, sniedzot atbalstu uzľēmējdarbības un 

zinātniskās infrastruktūras attīstībai un pieejai tehnoloģijām, konkurētspējas palielināšanai, 

inovāciju attīstībai, finanšu resursu nodrošināšanai. Prioritāte tika ieviesta ar 5 pasākumu 

palīdzību. 

265. 2.1.pasākuma „Atbalsts inovāciju attīstībai” mērķis bija sniegt finansiālu atbalstu jaunu 

produkcijas veidu vai tehnoloģiju ieviešanai ražošanā, atbalstot tehniski ekonomisko 

pamatojumu izstrādāšanu, kā arī paraugu un izmēģinājuma modeļu izstrādāšanu. Pasākuma 

ietvaros jaunizveidotas un esošas komercsabiedrības konkurences paaugstināšanai saľēma 

atbalstu idejas konceptuālai izstrādei, tirgus izpētei un paraugu un pilotmodeļu izstrādei. 

Rezultātā tika stiprināta saikne starp komercsabiedrībām un zinātniski pētnieciskajām 

iestādēm, tādējādi veicinot nacionālās inovāciju sistēmas attīstību. Pasākumam pieejamais 

kopējais finansējums sastādīja 2,4% no prioritātes kopējā finansējuma. 

266. Projektu iesniegumu pieľemšana 2.1.2.aktivitātē „Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju 

attīstībai” uzsākta 12.08.2004., savukārt projektu iesniegumu pieľemšana tika pārtraukta 

30.06.2006. Aktivitātes ietvaros 38 īstenotajiem projektiem piesaistītais ERAF finansējums 

līdz 2009.gada 30.jūnijam bija 3,3milj. eiro jeb 99,9% no aktivitātei piešķirtā ERAF 

finansējuma. 

267. 2.1.pasākuma ieviešanas progress vērtējams kā zems, jo līdz 30.06.2009. izstrādāto 

izmēģinājumu modeļu skaits bija 37 (jeb 32% no PP paredzētā apjoma), savukārt privātā 

sektora investīciju pieaugums pētniecības un attīstības pasākumos sastādīja 6,2 milj. eiro 

jeb 23% no plānotā. PP noteiktie rādītāji netika sasniegti, jo šajā aktivitātē ir bijis zems 

pieprasījums pēc šāda veida finansējuma, kā arī dēļ pārdalītā finansējuma apjoma. 

Ieviešanas gaitā PP noteiktā kopējā pieejamā publiskā līdzfinansējuma summa tika 
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samazināta zemas uzľēmēju aktivitātes dēļ, daļu finansējuma (ERAF līdzfinansējums 2,39 

milj. eiro apmērā un Latvijas publiskais finansējums 0,80 milj. eiro apmērā) pārceļot uz 

2.3.1.aktivitāti „Atbalsts uzņēmumu līdzdalībai starptautiskos gadatirgos un pasākumos‖. 

Iepriekšējos pārskata periodos publiskais līdzfinansējums no 2.1.2. aktivitātes pārcelts arī 

uz 2.2.pasākumu „Uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstība‖. 

268. Saskaľā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem
24

, 2006.gadā 61% no izdevumiem 

inovācijām apstrādes rūpniecībā bija mašīnu un iekārtu iegāde, savukārt 7% bija pētniecības 

un attīstības (turpmāk - P&A) izstrādnes uzľēmumā. 2008.gadā jau 94% no izdevumiem 

inovācijām bija mašīnu un iekārtu iegāde,  savukārt tikai 4% bija P&A izstrādnes 

uzľēmumā. Kā galvenie šās situācijas veicinošie apstākļi bija: 

- komercbanku kreditēšanas politika – kredīti daudz vieglāk bija pieejami iekārtu iegādei 

nekā P&A darbiem; 

- Latvija ir maza valsts, un daudzos gadījumos vienīgā iespēja ieviest jaunas tehnoloģijas un 

uzsākt jaunu produktu ražošanu ir nopirkt ārzemēs modernas iekārtas, jo Latvijā nav 

atbilstošas zinātniskās kapacitātes tās izstrādāt uz vietas; 

- atbalsta programmu nosacījumi - maksimālā atbalsta intensitāte P&A darbiem bija 45%, 

savukārt iekārtu iegādei – 65%. Līdz ar to, jāsecina, ka stimulējot vairāk jaunu iekārtu 

iegādi, nosacīti ekonomiski mazāk izdevīgi no uzľēmēju puses šķita tieši veikt P&A 

darbus. Tomēr arī jaunu iekārtu iegāde un jaunu produktu ražošana, izmantojot modernas 

iekārtas no ārzemēm, veicina inovāciju attīstību Latvijā, par ko liecina arī statistika – 

apstrādes rūpniecībā kopējie izdevumi inovācijām ir pieauguši trīs reizes. 

269. Ľemot vērā 2004.-2006.gada plānošanas perioda pieredzi attiecībā uz tiešo P&A aktivitāšu 

īstenošanu un zemo pieprasījumu no komersantu puses, 2007.-2013.gada plānošanas 

periodā atbalsta intensitātes iekārtu iegādei tiek samazinātas, lai tās nav būtiski augstākas 

par atbalsta intensitātēm P&A darbiem. Vienlaikus, 2007.-2013.gada plānošanas periodā 

atbalsts iekārtu iegādei tiek piešķirts tikai tad, ja ar šīm iekārtām tiek plānots ražot jaunus 

produktus. Līdz ar to, arī infrastruktūras aktivitātēs tiek piešķirts atbalsts inovācijām, 

tādejādi sekmējot P&A darbu īstenošanu Latvijas tautsaimniecībā. 

270. Latvija 134 valstu starpā GCI reitingā 2008.gadā inovāciju jomā ieľem tikai 93 vietu. 

Sadalījumā pa indikatoriem pa šādiem indikatoriem: 

- Inovāciju kapacitāte (71. vieta),  

- Zinātniski pētniecisko institūciju kvalitāte (88. vieta),  

- Uzľēmumu izdevumi P&A (72. vieta), 

- Augstskolu nozaru sadarbība pētniecībā (83. vieta),  

- Augsto tehnoloģiju produktu valsts iepirkumi (100. vieta), 

- Zinātnieku un inženieru pieejamība (112. vieta) un  

- patentu skaits (59. vieta). 

271. Lai sasniegtu Lisabonas programmā nosprausto mērķi – līdz 2010.gadam privātā sektora 

finansējums pētniecībā un attīstība sastāda 1% no IKP, 2007.-2013.gada plānošanas periodā 

ir izstrādātas vairākas aktivitātes: 2.1.2.1.1.aktivitāte „Kompetenču centri‖, 

2.1.2.1.2.aktivitāte „Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkti‖ un 2.1.2.2.3.aktivitāte „Atbalsts 

rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšanai‖. 

 

                                                           
24

 datu avots: http://www.csb.gov.lv/kopejie-izdevumi-inovacijam-milj-latu 
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272. 2.2.pasākuma „Uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstība” mērķis bija atbalstīt 

komercsabiedrību konkurētspējas paaugstināšanu, investējot komercdarbības infrastruktūras 

attīstībā. Investīcijas finansē jaunu tehnoloģiju ieviešanu un esošo tehnoloģiju 

modernizēšanu, kā arī esošo ēku rekonstrukciju vai jaunu ēku celtniecību, ja tas 

nepieciešams jaunu tehnoloģisko iekārtu uzstādīšanai. Atbalsts, kas veicina produkcijas ar 

paaugstinātu pievienoto vērtību ražošanu, tika vērsts uz komercsabiedrībām īpaši 

atbalstāmajās teritorijās. Attiecībā uz vides aizsardzību tikai neliela daļa no ražošanas 

komercsabiedrībām bija modernizējušas infrastruktūru visās 3 potenciālā piesārľojuma 

kategorijās - A, B, C
25

 -atbilstoši vides aizsardzības standartiem un saľēmušas licenci, tāpēc 

šajā pasākumā paredzētais atbalsts tika novirzīts arī komercsabiedrībām visās 3 kategorijās, 

īpaši pievēršoties A un B kategorijām, lai tās atbilstu standartiem un varētu saľemt darbības 

licenci. Papildu šķērslis komercdarbības attīstībai bija pieejas trūkums sabiedriskajai 

infrastruktūrai ražošanas vajadzībām un komercdarbības infrastruktūras nodrošināšanai. 

Investīcijām uzľēmējdarbības infrastruktūras attīstībā bija pieejami 59,6% no prioritātes 

kopējā finansējuma. 

273. 2.2.pasākuma ietvaros līdz 2009.gada 30.jūnijam tika atbalstīti 446 uzľēmumi, projektiem 

tika piesaistīts ERAF finansējums 98,2 milj. eiro jeb 104,0% apmērā no pasākuma ietvaros 

pieejamā ERAF finansējuma. Nodrošināts privāto investīciju pieaugums ERAF 

līdzfinansētu infrastruktūras investīciju projektu īstenošanai 125,8 milj. eiro jeb 322,6% 

apjomā no plānotā. Līdz 30.06.2009. tika pabeigti un apmaksāti 173 infrastruktūras 

investīciju projekti īpaši atbalstāmajās teritorijās. Privāto investīciju pieaugums 

infrastruktūras attīstībai īpaši atbalstāmajās teritorijās līdz 31.08.2008., kad projektu 

īstenošana apakšaktivitātes ietvaros bija noslēgusies, bijis 12,8 milj. eiro apmērā, tādējādi 

izpildot programmas papildinājumā noteikto rādītāju par 87,69%. Iepriekšminētais rādītājs 

pilnā apjomā netiks sasniegts, jo aktivitātes ieviešanas laikā tika lauzti atsevišķi līgumi par 

projekta īstenošanu, kā arī atsevišķu projektu īstenošanas laikā tika konstatēti neatbilstoši 

veikti maksājumi. 2.2.1.2.apakšaktivitātes „Atbalsts ieguldījumiem uzľēmumu attīstībā 

īpaši atbalstāmajās teritorijās‖ tika sniegts atbalsts uzľēmumiem, kas bija reģistrēti un 

darbojas īpaši atbalstāmajās teritorijās. Saskaľā ar 2004.gada 13.oktobra līguma „Atbalsts 

ieguldījumiem uzľēmumu attīstībā īpaši atbalstāmajās teritorijās‖ 

Nr.VPD1/ERAF/CFLA/04/GS/2.2.1.2./000001/001 1.pielikuma „Grantu shēmas apraksts‖ 

5.1.apakšpunktu tika plānots noslēgt 210 līgumus, bet noslēgti 173. Piesaistīt privāto 

finansējumu 10.3 milj. LVL apjomā tika plānots pie lielāka izmaksājamā finansējuma. 

Līgumi tika noslēgti par mazāku summu, līdz ar to piesaistītais  privātais finansējums ir 

mazāks. Tā kā finansējuma saľēmēju interese par infrastruktūras investīciju projektiem bija 

ievērojami lielāka nekā sākotnēji plānots, līdz 2009.gada 1.pusgada beigām rādītājs 

„Infrastruktūras investīciju projekti, lai modernizētu ražošanas procesus un produktus 

saskaľā ar tirgus standartiem un prasībām‖ ievērojami pārsniedza programmas 

papildinājumā noteikto – atbalstīti 235 infrastruktūras investīciju projekti 15 plānoto vietā. 

Ľemot vērā, ka radītājs pārsniegts vairāk kā 15 reizes, tad to arī var uzskatīt par sākotnēji 

noteiktā plāna kļūdu. Sakarā ar pastiprināto interesi infrastruktūras modernizēšanā, 2007.-

2013.gada plānošanas periodā  ir izveidotas vairākas atbalsta aktivitātes ar ievērojamu 

finansējuma apjomu infrastruktūras investīciju projektiem. Līdz 2009.gada pirmajam 

pusgadam pabeigti 15 infrastruktūras investīciju projekti koplietošanas iekārtās, kas, ľemot 

vērā arī iepriekšējos gados sasniegto, nodrošina 150% no šī iznākuma rādītāja izpildes. 

Vidējais neto produktivitātes pieaugums no 2004. līdz 2009.gada 1.pusgadam bija 66%. 

                                                           
25

 Saskaľā ar likumu ―Par  piesārľojumu‖ ražošanas uzľēmumi ir iedalīti trīs kategorijās - A, B, C - atbilstoši to 

radītajam piesārľojuma riska potenciālam un tiem ir jāsaľem attiecīga darbības licence, kas apstiprina atbilstību vides 

standartiem. ―A kategorijā‖ ietilpst uzľēmumi, kuriem obligāti jāievieš ―labākie pieejamie tehniskie paľēmieni‖, ―B 

kategorijā‖ ietilpst uzľēmumi, kuriem jāievieš tīrākas ražošanas tehnoloģijas un ―C kategorijā‖ ietilpst uzľēmumi, 

kuriem jādarbojas atbilstoši vispārpieľemtajām vides prasībām. 
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Līdz 2009.gada 30.jūnija izveidoto vai nodrošināto darba vietu skaits pēc 5 gadiem 

sasniedza 3834 jeb 82% no programmas papildinājumā noteiktā darba vietu apjoma. 

274. Kopumā 2.2.pasākuma ieviešanas progress kopumā uzskatāms par sekmīgu, un tā ietvaros 

sniegtais atbalsts komercsabiedrību ražošanas infrastruktūras modernizācijā bija ļoti 

pieprasīts uzľēmēju vidū. Pasākums vērtējams kā viens no sekmīgākajiem SF finansējuma 

apguvē. Par to liecina arī pasākumu raksturojošie rezultatīvie un iznākuma rādītāji. 

275. SIA „Baltijas Konsultācijas‖ ir veicis neatkarīgu pētījumu par Eiropas Savienības 

struktūrfondu atbalstu uzľēmējdarbībai 2004.-2006.gada plānošanas periodā un šī atbalsta 

ietekmi. Pilns pētījuma teksts ir pieejams http://www.esfondi.lv/page.php?id=906, savukārt 

prezentācija par pētījuma rezultātiem ir pieejama: 

http://www.esfondi.lv/events.php?id=1&action=event&category=45&eid=1486. Pētījumā 

veikta kvalitatīva analīze par sasniegtajiem rādītājiem un to ietekmi uz tautsaimniecību 

kopumā. Kā viens no secinājumiem tiek minēts, ka ES fondu atbalsts uzľēmējdarbībai un 

inovācijām veicinājis apgrozījumu pieaugumu 20 % gadījumos, peļľu 16 % gadījumos un 

darbinieku skaita pieaugumu 10 % gadījumos no kopējām uzľēmumu rādītāju svārstībām. 

Attiecīgi pārējos gadījumos apgrozījuma, peļľas un darbinieku skaita izmaiľas ir ietekmējis 

ne tikai ES struktūrfondu atbalsts, bet arī kopējais ekonomikas pieaugums. Kopējais 

uzľēmumu saľemtā ES struktūrfondu atbalsta apmērs ir absolūtās vienībās neliels attiecībā 

pret nozaru apgrozījumu (piemēram, kopējais saľemtais atbalsts bijis tikai 4% apmērā no 

atbalsta saľēmēju apgrozījuma 2009.gadā, kas ir tikai 0,5% no visu uzľēmumu 

apgrozījuma). Tas nozīmē, ka saľemtais ES struktūrfondu atbalsts ir pārāk mazs, lai būtiski 

izmainītu uzľēmumu darbību sektoros kopumā. Peļľas ziľā nozarēm, kurās iespējams 

salīdzināt izaugsmi, visās atbalstu saľēmušie uzľēmumi uzrādījuši straujāku izaugsmi nekā 

atbalstu nesaľēmušie, kas netieši liecina par to, ka atbalsts veicinājis ražošanas efektivitāti. 

Kopējā ES izsniegtā SF finansējuma (ERAF, ESF, ELVGF, ZVFI) ietekme uz 

tautsaimniecību (uzľēmējdarbību ietekmējošajās aktivitātēs) multiplikatora efekta formā 

laika posmā no 2004.gada līdz 2009.gadam, balstoties uz autoru izdarītajiem pieľēmumiem 

un veiktajiem aprēķiniem, bijusi 659,22 miljoni latu (tas atbilst 0,84% no kopējā IKP), t.i. 

katrs investētais lats radījis vidēji 1,65 latu pieaugumu IKP. 

276. Lai veicinātu komercsabiedrību konkurētspēju, 2.3. pasākuma „Atbalsts mazās un 

vidējās uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai” atbalsts tika paredzēts konsultāciju 

saľemšanai dažādās jomās  un pieredzes apmaiľai, kā arī dalībai starptautiskajās izstādēs 

un tirdzniecības misijās, lai veicinātu komercsabiedrību starptautisku atpazīstamību.  

277. Pasākuma ietvaros līdz 2009.gada pirmajam pusgadam atbalstīti 654 uzľēmumi jeb 75% 

no plānotā uzľēmumu skaita. Kopš pasākuma ieviešanas sākuma veikti maksājumi 

finansējuma saľēmējiem 5,3 milj. eiro apmērā jeb par 100,1% no ERAF finansējuma. PP 

noteikto rādītāju ieviešana pasākuma ietvaros sākotnēji noteiktie rādītāji netika sasniegti, jo 

pēc projektu iesniegumu vērtēšanas un līgumu ar projekta iesniedzējiem noslēgšanas 

atlikušais finansējums tika pārdalīts uz citām aktivitātēm. Privātā sektora izdevumi 

konsultācijām un dalībai tirdzniecības iestādēs no plānošanas perioda sākuma sasnieguši 

7,7 milj. eiro apjomu jeb īstenojusies par 45% no plānoto rādītāju apjoma.  

278. Ľemot vērā uzľēmēju sākotnēji izrādīto ārkārtīgi augsto interesi par iespējām saľemt 

finansiālu atbalstu līdzdalībai starptautiskos gadatirgos un izstādēs, 17.04.2007. UK 

rakstiskās procedūras ietvaros tika apstiprināti grozījumi programmas papildinājumā, 

pārdalot finansējumu no 2.1.2.aktivitātes „Atbalsts inovāciju attīstībai‖, kurā 2007.gadā 

noslēdzās projektu iesniegumu vērtēšana un līgumu slēgšana, kā rezultātā radās 

neizlietotais ERAF līdzfinansējums 2,39 milj. eiro apmērā un valsts budžeta finansējums 

0,80 milj. eiro apmērā, uz 2.3.1.aktivitāti „Atbalsts uzņēmumu līdzdalībai starptautiskos 

gadatirgos un pasākumos‖. 

http://www.esfondi.lv/page.php?id=906
http://www.esfondi.lv/events.php?id=1&action=event&category=45&eid=1486
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279. Kopumā 2.3.pasākuma ieviešanas progress kopumā uzskatāms par sekmīgu, un tā ietvaros 

sniegtais atbalsts dalībai starptautiskās izstādes un konsultāciju sniegšanai bija pieprasīts 

uzľēmēju vidū. Lai arī pasākuma rādītāji nav sasniegti pilnībā, jo sākotnēji pasākumā 

paredzētais finansējums tika daļēji pārdalīts citu pasākumu aktivitātēm, pasākums vērtējams 

kā sekmīgs, par ko liecina arī pasākumu raksturojošie rezultatīvie un iznākuma rādītāji. 

280. 2.4. pasākuma „Pieeja finansējumam maziem un vidējiem uzņēmumiem” pieejamais 

finansējums veidoja 14,7% no kopējā prioritātes finansējuma un tika vērsts uz finansējuma 

pieejamību mazām un vidējām komercsabiedrībām, izveidojot 4 finanšu instrumentus - 

aizdevumus ar atvieglotiem nosacījumiem komercdarbības uzsākšanai, garantiju 

izsniegšanu mazo un vidējo komercsabiedrību projektiem ar nepietiekamu ķīlas 

nodrošinājumu, riska kapitāla fondu un procentu likmju subsīdijas (grantu shēma 

„Procentu likmju subsīdijas” slēgta 2005.gadā). Pasākuma ietvaros veikti maksājumi 

finansējuma saľēmējiem 30,0 milj. eiro jeb 116,3% apmērā no PP plānotā ERAF 

finansējuma. 

281. 2.4.1.aktivitātes „Aizdevumi (tai skaitā mikrokredīti) komercdarbības uzsākšanai” ietvaros 

tika piesaistīti papildu finanšu sektora līdzekļi aizľēmumiem (ieskaitot mikrokredītiem) 

komercdarbības uzsākšanai 16,2 milj. eiro apmērā, tādējādi par 95% izpildot rezultatīvo 

rādītāju. Sākotnēji VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka‖ (LHZB) aktivitātes 

īstenošanai tika piešķirti 14,6 milj. eiro, attiecīgi kopējais aktivitātes ietvaros pieejamais 

finansējums sasniedza 29,3 milj. eiro, LHZB piesaistot tik pat lielu finansējuma apjomu 

Aizdevumu fonda izveidei. Vēlāk, ľemot vērā ekonomisko situāciju valstī, komercbanku 

izsniegto kredītu apjoms ievērojami samazinājās, attiecīgi pieprasījumu aktivitātes ietvaros 

ievērojami pieauga, tādejādi LHZB tika piešķirts papildu finansējums 1,6 milj. eiro apjomā. 

Jāľem vērā, ka LHZB līdzfinansējums visā aktivitātes īstenošanas laikā sastādīja 50% no 

projekta finansējuma kopsummas. Ľemot vērā iepriekšminēto, uzskatāms, ka rādītājs ir 

sasniegts 100% apjomā. 

282. 2.4.2.aktivitātes „Aizdevumu garantiju sistēmas attīstība” ietvaros izsniegtas garantijas 

48,9 milj. eiro apmērā, saistībām pārsniedzot pašu kapitālu 3,07 reizes, attiecīgi 

rezultatīvais rādītājs izpildīts par 122,1% no plānotā. Sākotnēji VAS „Latvijas Garantiju 

aģentūra‖ (turpmāk – LGA) 2.4.2.aktivitātes īstenošanai tika piešķirti 14,6 milj. eiro. Vēlāk, 

ľemot vērā ekonomisko situāciju valstī, kā rezultātā komercbankas daudz piesardzīgāk 

izsniedza kredītus, prasot komersantiem lielāku nodrošinājumu, pieaugot pieprasījumam 

pēc šī finanšu instrumenta, LGA tika piešķirts papildu finansējums. Programmai 

noslēdzoties pavisam kopā LGA pamatkapitālā tika ieguldīti 16,9 milj. eiro, sasniedzot 

multiplikatoru 3,07. Līdz ar to rādītājs ir sasniegts par 122,1%, kā arī ir sasniegts augstāks 

multiplikators nekā sākotnēji plānots. 

283. 2.4.3.aktivitātes „Riska kapitāla finansējums” ietvaros papildus privātā sektora riska 

kapitāla ieguldījumi līdz 2009.gada 30.jūnijam tika veikti 8,7 milj. eiro apmērā, sasniedzot 

rezultatīvo rādītāju par 117%. Tirgus pieprasījums pēc uz komerciāliem nosacījumiem 

sniegta riska kapitāla finansējuma bija augsts, jo 2008.gadā komercbankas daudz 

piesardzīgāk izsniedza kredītus, prasot komersantiem daudz lielāku nodrošinājumu. 

Vienlaikus pasaules ekonomiskā krīzes ietekmē samazinājās pieprasījums kā iekšējā tā arī 

ārējā tirgū. Līdz ar to, komersanti kredītus izmantoja galvenokārt produktivitātes 

palielināšanai nevis jaunu darba vietu radīšanai, tādējādi nodrošinātu vai izveidotu jaunu 

darba vietu 2009.gada 1.pusgadā sasniedza 2392 jeb 81% no plānotā. 

284. Kopumā 2.4.pasākuma ieviešanas progress kopumā uzskatāms par ļoti sekmīgu, un tā 

ietvaros komercdarbībai novirzīti ievēroji finanšu līdzekļi un garantijas. Pasākums 

vērtējams kā viens no sekmīgākajiem SF finansējuma apguvē. Par to liecina arī pasākumu 

raksturojošie rezultatīvie un iznākuma rādītāji. 
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285. 2.5.pasākuma „Atbalsts lietišķās zinātnes attīstībai valsts zinātniskajās institūcijās” 

bija orientēts uz lietišķo pētījumu projektu veicināšanu valsts zinātniskajās iestādēs, lai 

stimulētu jaunu produktu un tehnoloģiju radīšanu, un uz atbalsta sniegšanu moderna 

aprīkojuma un infrastruktūras nodrošināšanai valsts zinātniskajām iestādēm, kas nodarbojas 

ar stratēģisko un lietišķo pētniecību. Infrastruktūras uzlabošanas un modernā aprīkojuma 

nodrošināšanas mērķis bija izpētes kvalitātes palielināšana. Investīcijas sabiedriskajā 

izpētes un attīstības infrastruktūrā tika virzītas jomās, kurās pastāv ievērojams izpētes 

potenciāls un ir identificētas iespējas sadarboties ar privāto sektoru. Kopumā 2.5.pasākuma 

ietvaros veikti maksājumi finansējuma saľēmējiem 32,7 milj. eiro jeb 118,9% apmērā no 

PP plānotā ERAF finansējuma. 

286. 2.5.pasākuma ietvaros rezultāta rādītāji īstenoti 100% apmērā – pētniecības centru īstenoto 

pētniecības projektu skaits laika posmā no 2003.gada līdz 2008.gadam pieaudzis vidēji par 

20%, zinātniskā infrastruktūra uzlabota astoľās augstas konkurētspējas pētniecības jomās. 

Projekti tika īstenoti šādās pētniecības jomās: materiālzinātnes nozare - 8, organiskās 

sintēzes un biomedicīnas nozare - 10, koksnes pārstrādes tehnoloģijas un mežzinātnes 

nozare - 5, inženierzinātnes (enerģētika) – 2, inženierzinātnes (mehānika) - 3, informācijas 

tehnoloģiju nozare - 6, vides zinātnes, bioloģijas un ekoloģijas nozare – 6, astronomija – 3. 

287. Līdz 2009.gada 30.jūnijam atbalstīti 42 pētniecības projekti, kas vērsti uz lietišķās zinātnes 

attīstību valsts zinātniskajās institūcijās, izpildot 84% no plānotā, sniegts atbalsts 19 

pētniecības centriem, kas ir 158% no plānotā atbalstāmo pētniecības centru skaita. Kopējais 

atbalstīto pētniecības centru skaits ir pārsniedzis sākotnēji noteikto apjomu par 58%, kas 

skaidrojams ar papildu finansējuma piešķiršanu 20 jaunu projektu īstenošanai 

2.5.2.aktivitātes „Atbalsts zinātniskās infrastruktūras modernizēšanai valsts zinātniskajās 

institūcijās‖ ietvaros saskaľā ar UK 19.04.2007. lēmumu Nr. L–2007/02, ar kuru tika 

apstiprināta finanšu pārdale no 2.2.pasākuma‖Uzľēmējdarbības infrastruktūras attīstība‖ 

2.5.pasākumam „Valsts pētījumu atbalsts‖ un MK lēmumu par virssaistību uzľemšanos
26

. 

288. Pasākuma ietvaros iegādāts aprīkojums 552 vienību apmērā, kas sastāda 276% no 

programmas papildinājumā plānotā. Rādītāja pārpilde izskaidrojama ar to, ka iegādātā 

pētniecības aprīkojuma komplekts uzskaitē tika norādīts kā atsevišķas tā vienības. 

2.5.1.aktivitātes „Atbalsts lietišķajiem pētījumiem valsts zinātniskajās institūcijās” ietvaros 

administrēti 42 projekti. Savukārt, 2.5.2.aktivitātes „Atbalsts zinātniskās infrastruktūras 

modernizēšanai valsts zinātniskajās institūcijās” ietvaros administrēti 43 projekti. Visiem 

projektiem veikti gala maksājumi. 

289. Kopumā 2.5.pasākuma ieviešanas progress uzskatāms par sekmīgu, par to liecina arī 

pasākumu raksturojošie rezultatīvie un iznākuma rādītāji. 

290. Galvenās ERAF apguves gaitā konstatētās problēmas ir Publisko iepirkuma likuma 

nosacījumu nepilnīga ievērošana, pretrunas darba likumdošanā un zinātniskā personāla 

atalgojuma piešķiršanas normatīvajos aktos, kas rada domstarpības starp finansējuma 

saľēmējiem un administrējošām institūcijām, tādējādi palēninot maksājumu gaitu. Savukārt 

plānotie iznākuma un rezultatīvie rādītāji vairumā gadījumu ir sasniegti un pat pārsniedz 

iepriekš plānoto rādītāju apjomu. 

291. Kopumā, ERAF prioritātēs SF apguve ir uzskatāma par sekmīgu, jo vairumā rādītāju  tika 

izpildīti vai pat pārsniegti, kā arī piešķirtais finansējums tika izlietots pilnā apmērā. Ľemot 

vērā, ka vairumā aktivitāšu īstenošana notika no 2006. līdz 2008.gadam, straujš apguves 

progress bija vērojams 2007. un 2008.gadā, kad tika paredzēta lielākā daļa maksājumu 

finansējuma saľēmējiem apjoma no kopējā 2004. - 2006. gada plānošanas periodā ERAF 

finansējuma.  

                                                           
26

 MK 16.05.2007. rīkojums Nr.285 un 06.12.2007. rīkojums Nr.780, ar kuru tika apstiprināti grozījumi MK 

18.12.2006. rīkojumā Nr.975 par virssaistību uzľemšanos  
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3.3.2. Eiropas Sociālais fonds (ESF) 

 

292.     Līdzīgi ERAF, ESF ietvaros apstiprinātie projekti arī tika aktīvi finansēti periodā no 

2004. līdz 2006. gadam, kad noslēgta lielākā daļa no līgumiem. Savukārt, 2007. un 2008. 

gados projekti galvenokārt finansēti no papildus piešķirtiem līdzekļiem (skat. 16. attēlu). 

Projektu līgumi visa plānošanas periodā apstiprināti par 102 % no kopējā ERAF ietvaros 

piešķirtā finansējuma. 

 

 

17.attēls: ESF ietvaros apstiprināto un pabeigto projektu SF finansējums pa gadiem, milj. eiro 

 

293. ESF līdzfinansētās 3.prioritātes „Cilvēkresursu attīstība un nodarbinātības 

veicināšana” mērķis bija darbaspēka konkurētspējas un kvalitātes paaugstināšana, to 

sasniedzot ar mūžizglītības, reģionālās un vietējā līmeľa attīstības, informācijas sabiedrības, 

vienlīdzīgu iespēju sievietēm un vīriešiem, kā arī sociālo atšķirību izlīdzināšanas un 

ekonomikas, darbaspējas un nodarbinātības veicināšanu. Prioritāte tika īstenota ar 3 

pasākumu palīdzību: 3.1. „Nodarbinātības veicināšana‖, 3.2. „Izglītības un tālākizglītības 

attīstība‖ un 3.3. „Sociālās atstumtības mazināšana‖ 

294. 3.1.pasākums „Nodarbinātības veicināšana” tika vērsts uz aktīvo nodarbinātības 

pasākumu īstenošanu, nodarbināto, bezdarbnieku un darba meklētāju, neaktīvu cilvēku 

pārkvalifikāciju un kvalifikācijas paaugstināšanu, komercdarbības un pašnodarbinātības 

uzsākšanu, kā arī par darba tirgus un dzimumu līdztiesības politikas veidošanu un 

īstenošanu atbildīgo institūciju kapacitātes paaugstināšanu. Nodarbinātības veicināšanai bija 

pieejami 38,1% no kopējā prioritātes finansējuma. Pasākuma ietvaros tika īstenotas 5 

aktivitātes. 

295. 3.1.pasākuma „Nodarbināšanas veicināšana‖ aktivitāšu ietvaros līdz 30.06.2009.  ir veikti 

maksājumi finansējuma saľēmējiem 47,5 milj.eiro apmērā jeb 99,8% apmērā no 

pasākumam pieejamā ESF finansējuma neieskaitot virssaistības vai 95,9% no pasākumam 

pieejamā ESF finansējuma ar virssaistībām. 3.1.pasākuma „Nodarbinātības veicināšana” 

ietvaros veidota neizmantotā finansējuma pārdale, kuras rezultātā izveidots pasākuma 

nepārdalītais atlikums 0,1 milj. eiro apmērā, ko bija plānots nepieciešamības gadījumā 

izmantot citu ministriju ESF aktivitāšu ietvaros uzľemto virssaistību vai finansējuma 

neapguves segšanai.  
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296. 3.1.1. aktivitātes „Nodarbināto pārkvalifikācijas un kvalifikācijas paaugstināšanas 

veicināšana” ietvaros tika nodrošinātas vispārējas un specifiskas nodarbināto apmācības. 

Jāatzīmē, ka projektu iesniedzēju interese bija mazāka nekā sakontēji plānots, līdz ar to 

aktivitātes finansējums tika samazināts, to novirzot citām aktivitātēm. Vienlaikus 

uzraudzības rādītāji samazināti netika, līdz ar to tie nav sasniegti pilnībā.  Tāpēc, lai iegūtu 

objektīvu priekšstatu par aktivitātes īstenošanas efektivitāti, ir jāľem vērā ne tikai faktiski 

sasniegtie rādītāji, bet arī tas, ar kādu finansējumu šie rādītāji ir sasniegti, līdz ar to 3.1.1. 

aktivitātes „Nodarbināto pārkvalifikācijas un kvalifikācijas paaugstināšanas veicināšana‖ 

īstenošana uzskatāma par veiksmīgu. 

297. 3.1.1.1.apakšaktivitātes “Nodarbināto personu kvalifikācijas un pārkvalifikācijas  

veicināšana” grantu shēmas ietvaros atbalstīti 179 projekti jeb 59,6% no sākotnēji plānotā 

projektu skaita. Apakškativitātes ietvaros īstenotajā grantu shēmā galvenās problēmas ir 

saistītas kavējumiem līgumu saistību izpildē un nekvalitatīvi sagatavotu projektu atskaišu 

dokumentāciju, tāpēc līdz 30.06.2009. finansējuma saľēmējiem izmaksāti 1,7 milj. eiro jeb 

85,9% no kopējā finansējuma. Neapgūto finanšu līdzekļu apjoms ir 0,3 milj. eiro. Bet, 

salīdzinot ar sākotnēji piešķirto finansējumu, apgūti ir tikai 20% apmērā no sākotnējā 

piešķīruma. Nepietiekamā pieprasījuma pēc apakšaktivitātes finansējuma dēļ notika finanšu 

līdzekļu  pārdale uz citām aktivitātēm. Lai arī viss pieejamais finansējums nav apgūts, 

relatīvi pret finansējuma izlietojumu aktivitāšu ieviešana ir efektīvāka nekā sākotnēji 

plānots. 

298. 3.1.1.2.apakšaktivitātē “Nodarbināto pārkvalifikācijas un kvalifikācijas paaugstināšanas 

veicināšana, nodrošinot uz nozari orientētas apmācības” līdz 30.06.2009. finansējuma 

saľēmējam izmaksāti 1,1 milj. eiro jeb 85,9% no kopējā apakšaktivitātes piešķīruma, 

tādējādi neapgūto līdzekļu apjoms ir 0,2 milj. eiro. Apakšaktivitātes ietvaros apmācīti 4074 

cilvēki, kas vairākas reizes pārsniedz plānoto apmācāmo skaitu 900. Tā kā apmācību 

izmaksas uz vienu cilvēku bijušas ievērojami zemākas nekā sākotnēji plānots, bija 

iespējams apmācīt vairāk cilvēku, tomēr arī šajā gadījumā piešķirtais finansējums netika 

apgūts pilnā apmērā.  

299. 2004.-2006.gada plānošanas perioda sākumā  3.1.1.1. ―Nodarbināto personu kvalifikācijas 

un pārkvalifikācijas  veicināšana‖  un 3.1.1.2. ―Nodarbināto pārkvalifikācijas un 

kvalifikācijas paaugstināšanas veicināšana, nodrošinot uz nozari orientētas apmācības‖  

aktivitātēs progress bija neapmierinošs un jau plānošanas perioda sākumā šo aktivitāšu 

finansējums tika pārdalīts, ľemot vērā šādus faktorus:  

- Apmācības ir cieši saistītas ar uzľēmējdarbības infrastruktūras attīstību, t.i. jaunu 

ražošanas iekārtu iegādi.  

- Struktūrfondu aktivitātes, kuras piešķīra atbalstu uzľēmējdarbības infrastruktūras 

attīstībai tika uzsāktas vienlaikus ar aktivitātēm, kuras piešķīra atbalstu apmācībām. 

300. Savukārt plānošanas perioda beigās, kad bija pabeigti uzľēmējdarbības infrastruktūras 

attīstības projekti un bija nepieciešams apmācīt cilvēkus darbam ar jaunajām 

tehnoloģijām, pieprasījums pēc apmācībām pieauga.  

301. EM pārziľā esošās 3.1.3.aktivitātes “Apmācības, konsultācijas un finansiālais atbalsts 

komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai” ietvaros tika sniegts finansiāls atbalsts 

uzľēmējdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai, tajā skaitā mikrokredīti, granti un cits 

atbalsts nodarbinātajiem, bezdarbniekiem, darba tirgū mazaktīviem cilvēkiem un darba 

meklētājiem, kas saľēmušu apmācību un konsultāciju pakalpojumus. Maksājumi 

finansējuma saľēmējiem veikti 6,6 milj. eiro apmērā jeb 107,6% no aktivitātei piešķirtā 

finansējuma (pārsniegumu veido aktivitātē uzľemtās virssaistības). 
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302. Aktivitātes ietvaros apmācīti 998 cilvēki
27

, kas atbilst 99,8% no plānotā apmācāmo skaita. 

No apmācītajām personām komercdarbību uzsākušas 327 personas, kas par 12,8% 

pārsniedz plānoto rādītāja apjomu, kā rezultātā aktivitātes ieviešana uzskatāma par 

veiksmīgu. No 327 atbalstītajām personām pašnodarbinātie bija 3, individuālie komersanti 

– 16, bet pārējie komersanti izvēlējās dibināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA), jo to 

veicināja aktivitātē pieejamais neatmaksājamais pamatkapitāla grants uzľēmuma 

dibināšanai, kas arī bija stimuls SIA veidošanai. Vērtējot atbalstāmās nozares, lielākais 

izsniegto kredītu skaits bija tirdzniecībā, apstrādes rūpniecībā, būvniecībā,  profesionāliem, 

zinātniskiem un tehniskiem pakalpojumiem, u.c. Kopumā tika izveidotas 4476 darba vietas. 

Attiecībā uz sniegtā atbalsta ilgtspēju jānorāda, ka aptuveni 35 % no komersantiem radās 

grūtības atmaksāt kredītu ilgāk par 90 dienām, tādējādi mazinot iespējas turpināt uzsākto 

biznesu, kas tomēr ir optimāls rādītājs, ľemot vērā ekonomiskās attīstības negatīvās 

izmaiľas jau 2008.gada 2.pusē.   

303. 3.1.2. aktivitātes „Aktīvie nodarbinātības pasākumi bezdarbniekiem” ietvaros tika 

nodrošināta bezdarbnieku apmācība vai tālākizglītība atbilstošie pieprasījumam darba tirgū, 

nodrošinātas prakses vietas jauniešiem bezdarbniekiem un veikta bezdarbnieku un darba 

meklētāju konkurētspējas paaugstināšana. Aktivitātes ietvaros finansējuma saľēmējiem 

atmaksāti 25,3 milj. eiro jeb 100,0% no aktivitātei piešķirtā finansējuma.  

304. Aktivitātes ietvaros pēc apmācības vai pārkvalifikācijas pasākumiem darba tirgū 

iekļāvušās 29 465 personas, kas par 56,0% pārsniedz PP noteikto. Sākotnējie uzraudzības 

rādītāji tika plānoti, pamatojoties uz PP izstrādes laikā esošajām tirgus izmaksām. 

Pasākuma ietvaros 3.1.2.1. apakšaktivitātes „Bezdarbnieku pārkvalifikācija un 

tālākizglītība‖ un 3.1.2.3.apakšaktivitātes „Bezdarbnieku un darba meklētāju 

konkurētspējas paaugstināšana‖ projektiem tika pārdalīts papildus ESF piešķīrums, kas 

radīja iespēju sniegt pakalpojumus vairāk klientiem, līdz ar to faktiskās projektu izmaksas, 

tai skaitā bezdarbnieku apmācību izmaksas, bija zemākas nekā plānots un deva iespēju 

pasākumos iesaistīt vairāk personu. Kā rādītāja pārsniegšanu veicinošs faktors jāmin fakts, 

ka projektu īstenošanas laikā darba tirgū pastāvēja lielākas iespējas iegūt darbu.  

305. Aktivitātes ietvaros projektos iesaistītais personu skaits, kas saglabājušas darbu vismaz 6 

mēnešus pēc projekta beigām ir 21 544 personas, kas PP noteikto rādītāja apjomu sasniedz 

109,0% apmērā.  

306. Papildus jānorāda, ka 3.1.pasākuma „Nodarbinātības veicināšana‖ ietvaros laika periodā 

no 01.01.2004. līdz 30.06.2009. pēc atbalsta saľemšanas 2 656 personas nav iekļāvušās 

darba tirgū, bet ir turpinājušas iesāktās mācības. Minētais fakts vērtējams pozitīvi, jo 

tādējādi tika paaugstināta šo personu konkurētspēja un iespēja iekļauties darba tirgū. 

307. 3.1.4.aktivitātes „Atbalsts kapacitātes stiprināšanai par darba tirgus un dzimumu 

līdztiesības politikas ieviešanu atbildīgajās institūcijās informācijas izplatīšanai un 

izpratnes paaugstināšanai” ietvaros atbalstītas 126 institūcijas, tai skaitā 59 NVA 

struktūrvienības, 20 PKIVA filiāles, 8 Valsts darba inspekcijas struktūrvienības, 24 LBAS 

nozaru arodbiedrības un 15 LDDK dalīborganizācijas. Atbalstu saľēmušas arī 556 

pašvaldības, līdz ar to atbalstīto institūciju skaits sasniedz 682 institūcijas. Tā kā sākotnējais 

mērķis netika precīzi noteikts, aktivitātes sasniegtais rādītājs vairāk nekā 6 reizes pārsniedz 

PP noteikto. Vienlaikus jānorāda, ka PP tika noteikts atbalstīt 50,0% no visām institūcijām, 

kas atbildīgas par darba tirgus attīstību un dzimumu līdztiesības politikas ieviešanu, taču 

aktivitātes ietvaros tika atbalstītas visas minētās nozares institūcijas Latvijā. 

                                                           
27

 Tā kā sākotnēji PLSI, OLSI, GSA un FS netika noteikts par pienākumu uzkrāt datus arī dzimumu, vecuma 

griezumā, pilnvērtību informāciju, kas atspoguļotu sasniegtos rādītājus iepriekšminētajos griezumos, nav iespējams 

sniegt. 2007.-2013.gada plānošanas periodā tiek nodrošināta datu uzkrāšana iepriekšminētajos griezumos. 

 



 

74 

 

308. 3.1.4.aktivitātes „Atbalsts kapacitātes stiprināšanai par darba tirgus un dzimumu 

līdztiesības politikas ieviešanu atbildīgajās institūcijās informācijas izplatīšanai un izpratnes 

paaugstināšanai‖ ietvaros līdz 30.06.2009. finansējuma saľēmējiem izmaksāti 8,3 milj. eiro, 

kas 100,0% atbilst aktivitātes piešķirtajam finansējumam. 

309. 3.1.5. aktivitātes „Pētījumu veicināšana” ietvaros sniegts atbalsts pētījumiem, kas 

nepieciešami cilvēkresursu un nodarbinātības politikas veidotājiem, pētījumiem par darba 

tirgus attīstības tendencēm un aspektiem, pētījumiem par darba tirgus pieprasījuma un 

piedāvājuma novērtēšanu un pētījumiem par sociālās atstumtības riska grupu statusu un 

dalību darba tirgū. Aktivitātes ietvaros īstenoti 65 projekti un veikti maksājumi finansējuma 

saľēmējiem 4,4 milj. eiro apmērā, kas 100,0% apmērā atbilst aktivitātei piešķirtajam 

finansējumam. 

310. 3.2.pasākums “Izglītības un tālākizglītības attīstība” papildina 3.1. pasākuma 

aktivitātes, jo tas veicināja pieaugušo tālākizglītības kvalitātes, atbilstības un pieejamības 

uzlabošanu un palielināja izglītības sistēmas kapacitāti šajā aspektā. 3.2. pasākuma ietvaros 

tika stiprināta izglītības un apmācības sistēmu kapacitāte ekonomiski svarīgās un zinātľu un 

tehnoloģiju ietilpīgās nozarēs, kā arī attīstīta mūžizglītība. Izglītības un tālākizglītības 

attīstībai bija pieejami 39,7% no kopējā prioritātes finansējuma. Pasākums ietver 7 

aktivitātes. 

311. 3.2.pasākuma „Izglītības un tālākizglītības attīstība‖ aktivitāšu ietvaros līdz 30.06.2009. 

veikti maksājumi finansējuma saľēmējiem par  49,3 milj. eiro jeb 106,7% apmērā no 

pasākumam pieejamā SF finansējuma neieskaitot uzľemtās virssaistības vai 95,0% apmērā 

ieskaitot uzľemtās virssaistības. Maksājumu finansējuma saľēmējiem apjoms aktivitāšu 

līmenī ir robežās no 86,3% (3.2.6.3. aktivitātē Atbalsts mācību prakses īstenošanai 

profesionālās izglītības un augstākās izglītības studentiem) līdz 224,4%  (3.2.4.1. aktivitātē 

Mūžizglītības stratēģisko pamatnostādņu izstrāde, profesionālās tālākizglītības sadarbības 

tīklu veidošana un kapacitātes stiprināšana reģionos). 

312. 3.2.1.aktivitātes „Izglītības programmu uzlabošana sākotnējā profesionālajā izglītībā 

ekonomikai svarīgās nozarēs” ietvaros ir pabeigti 82 projekti.  Līdz 30.06.2009. maksājumi 

finansējuma saľēmējiem ir veikti par 5,3 milj. eiro jeb 68,2% no aktivitātei pieejamā 

finansējuma.  3.2.3.2.aktivitātes „Studiju programmu īstenošana un studiju procesa 

kvalitātes uzlabošana dabaszinātľu un tehnoloģiju ietilpīgās nozarēs‖ ietvaros pabeigti 64 

projekti un lauzti 2 līgumi. Līdz 30.06.2009. maksājumi finansējuma saľēmējiem ir veikti 

par 22,6 milj. eiro jeb 104,8% no aktivitātei pieejamā finansējuma. Abu minēto aktivitāšu 

ietvaros sasniegtais rezultāta rādītājs „Studentu skaits, kas pabeiguši jaunas vai uzlabotas 

studiju programmas‖ sasniedz 80% no PP plānotā. Jaunas vai uzlabotas studiju programmas 

pabeiguši 2 488
36

 profesionālās izglītības iestāžu audzēkľi un 2 681
36

 augstskolu studentu. 

Savukārt rezultāta rādītājs „Studentu skaits, kas turpina studijas/mācības jaunās vai 

uzlabotās izglītības programmās‖ pārsniedz PP plānoto par 625% - aktivitāšu ietvaros tika 

apmācīti 6319 profesionālās izglītības iestāžu audzēkľi un 8 190 augstskolu studenti. Abu 

rādītāju novirze no plānotā skaidrojama ar to, ka projektu laikā noritēja darbs pie 

programmu uzlabošanas un tikai projekta noslēgumā bija iespējams programmu īstenot un 

apmācīt studentus. Studentu, kuri turpina studijas uzlabotajās programmās, skaits ir 

ievērojami lielāks uz pirmajā kursā uzľemto audzēkľu skaita rēķina (nākamajā gadā pēc 

projekta noslēgšanās). 3.2.3.2. aktivitātes „Studiju programmu īstenošana un studiju 

procesa kvalitātes uzlabošana dabaszinātľu un tehnoloģiju ietilpīgās nozarēs‖ ietvaros par 

16,0% pieaudzis studentu skaits, kas studē jaunizveidotās vai uzlabotās studiju programmās 

inženierzinātnē, zinātnē un tehnoloģijās, tādējādi ietekmes rādītāja faktiskā vērtība par 

23,0% pārsniedz PP plānoto. 

313. 3.2.pasākuma „Izglītības un tālākizglītības attīstība” ietvaros  tika apmācīti 17 668 

pedagogi, kas ievērojami pārsniedz PP noteikto. Tas skaidrojams gan ar jaunu aktivitāšu 
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izveidošanu pēc tam, kad bija apstiprināts PP (piem., 3.2.2. aktivitāte „Mācību kvalitātes 

uzlabošana dabaszinātľu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos vidējā izglītībā”, 

3.2.5.1.aktivitāte „Pedagogu tālākizglītības metodiskā tīkla un nodrošinājuma izveide‖, 

3.2.5.3.aktivitāte „Latviešu valodas apguve‖), gan ar uzľemto virssaistību rezultātā 

veiktajiem papildu darbiem. Kopumā PP rādītāja progress vērtējams pozitīvi.  

314. 3.2.2. aktivitātes  „Mācību kvalitātes uzlabošana dabaszinātľu, matemātikas un 

tehnoloģiju priekšmetos vidējā izglītībā” ietvaros jauno dabaszinātņu un matemātikas 

mācību programmu aprobācijā, tajā skaitā jauno programmu pasniegšanas apmācībā 

piedalījās 261 pedagogs, no tiem 256 vispārējās izglītības iestāžu pedagogi un 5 

profesionālās izglītības iestāžu pedagogi. 3.2.5.1.aktivitātes „Pedagogu tālākizglītības 

metodiskā tīkla un nodrošinājuma izveide‖ ietvaros informācijas tehnoloģiju izmantošanu 

mācību procesā apguva 5 137 pedagogi, tajā skaitā 321 profesionālās izglītības iestāžu un 

4 816 vispārējās izglītības iestāžu pedagogi. Pedagogu tālākizglītības metodiku apguva 96 

pedagogi, tajā skaitā 23 augstskolu pasniedzēji (akadēmiskais personāls), 30 vispārējās 

izglītības iestāžu pedagogi un 43 citi pedagoģiskie darbinieki (sociālie pedagogi, psihologi, 

metodiķi u.c.). 3.2.5.3.aktivitātes „Latviešu valodas apguve‖ ietvaros 2 128 pedagogi 

paaugstināja kvalifikāciju latviešu valodas apguvei mazākumtautību skolās. 

3.2.7.2.aktivitātes „Atbalsts profesionālās orientācijas un karjeras izglītības ieviešanai 

izglītības sistēmā‖ ietvaros 6 803 pedagogi apguva mācību kursu karjeras izvēles 

konsultāciju sniegšanā. Vēl dažādās jomās tika apmācīti 3 243 pedagogi.  

315. Papildus 3.2.2.aktivitātes „Mācību kvalitātes uzlabošana dabaszinātľu, matemātikas un 

tehnoloģiju priekšmetos vidējā izglītībā” tiešajam mērķim projekta ietvaros izstrādāto 

pedagogu tālākizglītības kursos kompetenci paaugstināja 1 264 matemātikas skolotāji, 499 

ķīmijas skolotāji, 504 bioloģijas skolotāji, 493 fizikas skolotāji, 241 dabaszinību skolotāji, 

kā arī 276 direktoru vietnieki informātikas jautājumos un 336 direktoru vietnieki mācību 

darbā. Šie rezultāti PP rādītāja faktiskajā vērtībā nav iekļauti, jo, ľemot vērā, ka tie nav 

projekta tiešais mērķis, nav veikta uzskaite par to, cik mācību kursus apguvis viens un tas 

pats pedagogs (viens pedagogs ir skaitīts vairākas reizes, ja apmeklējis vairākus mācību 

kursus). Tāpat, papildus 3.2.5.1. aktivitātes „Pedagogu tālākizglītības metodiskā tīkla un 

nodrošinājuma izveide‖  tiešajam mērķim tālākizglītības metodiķa kursu noklausījušies 

3 000 pedagogi. 

316. Jāatzīmē, ka arī 3.2.2.aktivitātes projekta „Mācību satura izstrāde un skolotāju 

tālākizglītība dabaszinātľu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos‖ ietvaros tika 

konstatēts pedagogu tālākizglītības kursu izmaksu sadārdzinājums 0.1 milj. latu (0.2 milj. 

eiro) apmērā, kas saskaľā ar valdības 2007.gada decembra rīkojumu
28

 tika segts no 

projektam papildus piešķirtajiem līdzekļiem. Minētā projekta plānotie mērķi tika pilnībā 

sasniegti. 

317. 3.2.3.1. aktivitātes „Atbalsts doktorantūras programmu īstenošanai un pēcdoktorantūras 

pētījumiem‖ ietvaros doktorantūras vai pēcdoktorantūras studijas pabeiguši 673 cilvēki, kas 

par 50% pārsniedz PP plānoto rezultatīvo rādītāju apjomu. Kopumā aktivitātes ietvaros 

atbalstu stipendiju veidā saľēma 1 124 cilvēki, to skaitā 928 doktorantūras studenti un 196 

jaunie zinātnieki. Atbalstu saľēmušo personu dalījums pa izglītības iestādēm: Latvijas 

Universitātē – 363, Rīgas Tehniskajā universitātē – 540, Daugavpils Universitātē – 48, 

Rīgas Stradiľa universitātē – 74, Latvijas Lauksaimniecības universitātē – 99. No atbalstu 

saľēmušajiem doktorantiem 252 izstrādāja promocijas darbus. Analizējot augstākās 

izglītības iestāžu statistikas datus par doktorantūras studentu skaita dinamiku kopš 

2004.gada, secināms, ka aktivitātes ietvaros doktorantiem un jaunajiem zinātniekiem 

sniegtais atbalsts veicinājis doktorantūras studentu skaita pieaugumu. 

                                                           
28

 MK 2007.gada 6.decembra rīkojums Nr.780 par grozījumiem MK 18.12. 2006.gada 18.decembra rīkojumā Nr.975 

par virssaistību uzľemšanos  
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318. 3.2.4.aktivitātes „Tālākizglītības sadarbības tīklu attīstīšana un kapacitātes stiprināšana, 

tālākizglītības kursu un moduļu izstrāde un ieviešana un mūžizglītības politikas attīstīšana” 

ietvaros ir pabeigti 43 projekti un lauzti 2 līgumi (3.2.4.2.apakšaktivitātē „Tālākizglītības 

iespēju paplašināšana ekonomikai svarīgās nozarēs‖). Līdz 30.06.2009. maksājumi 

finansējuma saľēmējiem ir veikti par 3,0 milj. eiro jeb 136,5% no aktivitātei pieejamā 

finansējuma. 3.2.4.1. aktivitātes „Mūžizglītības stratēģijas izstrāde un ieviešana‖ ietvaros 

izveidoti 6 mūžizglītības tīkli visos Latvijas reģionos un izstrādāti 6 rīcības plāni 

mūžizglītības stratēģijas ieviešanai reģionos. Aktivitātes ietvaros izstrādātās mūžizglītības 

politikas pamatnostādnes, kuras 23.02.2007. tika apstiprinātas MK. Attiecībā uz rezultatīvo 

rādītāju „Apmācīto reģiona valsts iestāžu darbinieku un mūžizglītības koordinatoru skaits‖ 

3.2.4.1. aktivitātes ietvaros tika apmācīti 565 mūžizglītības koordinatori un papildus PP 

plānotajam 178 reģiona valsts iestāžu darbinieki un mūžizglītības koordinatori tika apmācīti 

arī 3.2.4.2.apakšaktivitātes projektos. Minētā rādītāja faktiski sasniegtā vērtība par 395% 

pārsniedz PP plānoto. Tas skaidrojams ar mērķa grupas interesi par mūžizglītības iespējām. 

Rādītāja progress vērtējams pozitīvi. 3.2.4.2.aktivitātes ietvaros arī 2 612 pieaugušie 

apmācīti tālākizglītības kursos.3.2.5.aktivitātes „Atbalsts akadēmiskā personāla un 

pedagogu tālākizglītībai” ietvaros ir pabeigti 100 projekti. Līdz 30.06.2009. maksājumi 

finansējuma saľēmējiem ir veikti par 5,6 milj. eiro jeb 104,3% no aktivitātei pieejamā 

finansējuma. 3.2.5.2.aktivitātes „Atbalsts akadēmiskā personāla un profesionālās izglītības 

pedagogu tehnoloģiskai praksei uzľēmumos, skolotāju un akadēmiskā personāla pedagoģisko, 

profesionālo, tehnoloģisko un informācijas tehnoloģijas kompetenču paaugstināšanai‖ ietvaros 

faktiskā rezultāta vērtība sastāda 25% no PP plānotā. Rādītāja faktiskā izpilde skaidrojama ar 

grūtībām noorganizēt atbilstošas prakses vietas pedagogiem.  

319. 3.2.6.aktivitātes „Sadarbības stiprināšana starp sociālajiem partneriem un izglītības 

iestādēm un apmācības kvalitātes paaugstināšanā” ietvaros ir pabeigti 178 projekti un 

lauzti 3 līgumi (3.2.6.3.apakšaktivitātē „Atbalsts mācību prakses īstenošanai profesionālās 

izglītības un augstākās izglītības studentiem‖). Līdz 30.06.2009. maksājumi finansējuma 

saľēmējiem ir veikti par 4,8 milj. eiro jeb 92,2% no aktivitātei pieejamā finansējuma. 

3.2.6.aktivitātes rādītāju, kuru ietvaros ir paredzēta  studentu mācību prakse, faktiskā 

vērtība sastāda 21% no PP plānotā. Rādītāja faktiskās izpildes iemesli ir mācību prakšu 

sezonālais raksturs, kā arī sociālo partneru piesaistes problēma. Mazie un vidējie 

uzľēmumi, kas ir galvenie šo projektu partneri, vienlaicīgi spēja nodrošināt prakses vietas 

nelielam studentu skaitam, savukārt projektu īstenotāji ir devuši priekšroku apjomīgākiem 

projektiem raugoties no šādu projektu administratīvās vadības izdevīguma pozīcijām. 

Problēma risināta, aktivitātes finansējumu samazinot par 67%, pārdalot finansējumu 

aktivitātēm ar lielāku finanšu absorbciju, radot priekšnosacījumu citu rādītāju vērtību 

palielināšanai. Savukārt aktivitātes ietvaros apmācīto sociālo partneru pārstāvju skaits 

sastāda 101% no PP plānotā apjoma. Papildus 3.2.6.1. apakšaktivitātes „Vienotas 

metodikas izstrāde profesionālās izglītības kvalitātes paaugstināšanai un sociālo partneru 

iesaistei un izglītošanai‖ ietvaros veicināta profesionālās izglītības iestāžu un darba devēju 

sadarbība izstrādājot un aprobējot sociālo partneru izglītības programmu, izveidojot 

mehānismu sociālo partneru iesaistei profesionālās izglītības kvalitātes paaugstināšanā, 

izveidotas reģionālās profesionālās izglītības un nodarbinātības padomes Kurzemē, Latgalē, 

Vidzemē un Zemgalē. Rādītāja progress vērtējams pozitīvi. 

320. 3.2.7.aktivitātes „Karjeras izglītības un profesionālās orientācijas pasākumu attīstība 

izglītības iestādēs” ietvaros ir pabeigti 138 projekti. Līdz 30.06.2009. maksājumi 

finansējuma saľēmējiem ir veikti par 2,7 milj. eiro jeb 119,8% no aktivitātei pieejamā 

finansējuma. Aktivitātes ietvaros tika apmācīti 5390 pedagogi, tādējādi rezultatīvā rādītāja 

faktiskā vērtība sastāda 146% no PP plānotā. Tas skaidrojams ar 3.2.7.1. aktivitātē 

„Atbalsts profesionālās orientācijas un karjeras izglītības ieviešanai izglītības sistēmā‖ 

uzľemtajām virssaistībām, kā rezultātā aktivitātes projektā karjeras izvēles konsultāciju 

sniegšanā papildus tika apmācīti 1 571 pedagogi. Papildus 3.2.7.1. aktivitātes ietvaros tika 
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izstrādāts profesijas standarts „Karjeras konsultants‖ un divu gadu profesionālā maģistra 

studiju programma. Augstskolu mācībspēku sagatavošanai un studiju programmas 

ieviešanai sagatavoti 42 multiplikatori. Piecas augstākās izglītības iestādes (Latvijas 

Lauksaimniecības universitāte, Daugavpils Universitāte, Liepājas Universitāte, Rēzeknes 

Augstskola un Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola) saľēmušas IZM licences 

studiju programmas īstenošanai pilna laika un nepilna laika studijās. 2007.gadā studijas 

uzsākuši 199 topošie karjeras izvēles speciālisti. Aktivitātes ietvaros 93611 skolēni 

piedalījušies izglītības pasākumos, kas attiecībā pret plānoto rādītāju ir 368,0%. Tas 

skaidrojams ar skolēnu interesi par karjeras izvēles jautājumiem. Skolēni piedalījušies gan 

karjeras dienu ietvaros organizētajos pasākumos, gan devušies ekskursijās uz uzľēmumiem. 

321. 3.2.pasākuma aktivitātēs galvenie līgumu laušanas iemesli ir līguma nosacījumu 

nepildīšana, projekta īstenošanas progresa dokumentu savlaicīga neiesniegšana, projekta 

neīstenošana atbilstoši apstiprinātajam projekta iesniegumam, finansējuma saľēmēja 

nespēja nodrošināt nepieciešamo līdzfinansējumu, finansējuma saľēmēja nespēja ieviest 

projektu institūcijas nepietiekamas kapacitātes dēļ, nespēja nokomplektēt projekta 

iesniegumā plānoto mērķa grupu. 

322. 3.3.pasākums „Sociālās atstumtības mazināšana” tika vērts uz sociālās atstumtības 

risku grupu, tādu kā invalīdi, jaunieši ar zemu pamatprasmju līmeni, ilgstošie bezdarbnieki, 

personas pēc bērna kopšanas atvaļinājuma beigām, vientuļie vecāki, daudzbērnu ģimenes, 

etnisko minoritāšu pārstāvji u.c. iekļaušanu. Sociālās atstumtības mazināšanai bija pieejami 

22,2% no kopējā prioritātes finansējuma. Pasākuma ietvaros tika īstenotas 7 aktivitātes. 

323. 3.3.pasākuma  „Sociālās  atstumtības mazināšana‖ aktivitāšu ietvaros   līdz  30.06.2009. 

veikti maksājumi finansējuma saľēmējiem 29,7 milj.  eiro   apmērā  jeb  97,2%  apmērā  no 

pasākumam pieejamā SF finansējuma, ieskaitot   uzľemtās   virssaistības,   vai  97,6%  no  

SF  finansējuma, neieskaitot  uzľemtās  virssaistības. 3.3.pasākuma „Sociālās atstumtības  

mazināšana‖  ietvaros tika veikta neizmantotā finansējuma pārdale  0,7  milj.  eiro   apmērā,   

ko   bija   plānots  nepieciešamības  gadījumā  izmantot  citu  ministriju  ESF aktivitāšu 

ietvaros uzľemto virssaistību vai finansējuma   neapguves segšanai.  

324. LM pārziľā esošo 3.3. pasākuma ―Sociālās atstumtības mazināšana‖ ietvaros atbalstīti 303 

projekti, kas sākotnēji plānoto projektu skaitu sasniedza 41,5% apmērā. Rādītājs par 

atbalstāmo projektu skaitu sākotnēji netika noteikts precīzi un netika sabalansēta proporcija  

starp plānoto finansējuma apjomu un paredzamo projektu skaitu. 

325. Projektu ietvaros atbalstu saľēmušas 25 919 personas, kas vairāk nekā četrkārt pārsniedz 

sākotnēji plānoto atbalstāmo skaitu. No atbalstu saľēmušajām personām pēc apmācības vai 

pārkvalifikācijas darba tirgū iekļāvušās 11 627 personas jeb 44% no visu atbalstīto personu 

skaita, kas attiecībā pret plānoto rādītāja apjomu sastāda 211%.  

326. Sākotnējie uzraudzības rādītāji tika plānoti, pamatojoties uz PP izstrādes laikā esošajām 

tirgus izmaksām. Faktiskās projektu izmaksas bija zemākas nekā plānots, līdz ar to daudzos 

projektos bija iespēja iesaistīt vairāk personas nekā sākotnēji plānots, kā arī ieviešot 

projektus bezdarbnieku apmācību izmaksas bija zemākas nekā plānots, līdz ar to projektos 

bija iespējams iesaistīt vairāk personu. Kā rādītāja pārsniegšanu veicinošs faktors jāmin arī 

fakts, ka projektu īstenošanas laikā darba tirgū pastāvēja  lielākas iespējas iegūt darbu. 

327. No 3.3.pasākuma ―Sociālās atstumtības mazināšana‖ ietvaros atbalstītajām personām, kas 

iekļāvušās darba tirgū, darba vietu vismaz 6 mēnešus pēc projekta beigām saglabājušas 

10 429 personas, kas ir 90% no darbā iekārtojušos personu skaita un uzskatāms par augstu 

rezultātu. 

328. Papildus jānorāda, ka 3.3.pasākuma „Sociālās atstumtības mazināšana‖ ietvaros laika 

periodā no 01.01.2004. līdz 30.06.2009. pēc atbalsta saľemšanas 2 897 personas nav 

iekļāvušās darba tirgū, bet ir turpinājušas iesāktās mācības. Minētais fakts vērtējams 



 

78 

 

pozitīvi, jo tādējādi tika paaugstināta šo personu konkurētspēja un iespēja iekļauties darba 

tirgū. 

329. Vienlaikus jānorāda, ka LM pārziľā esošo 3.3.pasākuma ―Sociālās atstumtības 

mazināšana‖ aktivitāšu ietvaros apmācīti 963 sociālā darba speciālisti, kas par 29,2% 

atpaliek no PP noteiktā apjoma. Nepietiekamā rādītāja apguves iemesls ir tas, ka 3.3.4. 

aktivitātē „Sociālā darba speciālistu apmācība‖ tika īstenoti 20 projekti plānoto 30 projektu 

vietā. 

330. Galvenā atšķirība datu par rādītāju izpildes pieejamībā 3.1. un 3.3.pasākumā ir tā, ka 

3.1.pasākumā rādītāja izpildi sekmējuši 78 projekti – 2 nacionālās programmas projekti un 

76 atklāta projektu iesnieguma konkursa (APIK) projekti. APIK projektos sasniedzamais 

rādītāja apjoms veido tikai nepilnus 2% no kopējā pasākuma ietvaros sasniedzamā rādītāja 

apjoma. Savukārt 3.3.pasākuma rādītāju izpildi sekmēja 303 projekti, no kuriem tikai viens 

projekts tiek īstenots kā nacionālās programmas projekts un lielākais rādītāja izpildes 

apjoms tiek sasniegts grantu shēmas un APIK projektos, kur realizēt papildus prasību 

līguma nosacījumiem bija salīdzinoši grūtāk nekā nacionālās programmas projektu 

gadījumā. 

331. IZM pārziľā esošās 3.3.6. aktivitātes „Pedagoģiskās korekcijas programmu attīstība un 

ieviešana‖ ietvaros 701 skolēni tika iesaistīti pedagoģiskās korekcijas pasākumos. 

Pasākuma ietvaros faktiski sasniegtā rezultatīvā rādītāja vērtība sastāda 212% no PP 

plānotā. Tas skaidrojams ar to, ka 3.3.6. aktivitātē papildus tika apstiprināts finansējums 

(tika pārdalīts finansējums un uzľemtas virssaistības) un atkārtoti tika sludināts atklātu 

projektu iesniegumu konkurss, kā rezultātā 3.3.6.1.aktivitātes „Pedagoģiskās korekcijas 

programmu attīstība un ieviešana‖ ietvaros tika īstenoti papildu 18 projekti. Turklāt 

2006.gadā tika izveidota jauna 3.3.6.2. aktivitāte „Pedagoģiskās korekcijas pasākumu 

īstenošana ieslodzījuma vietās‖, kas risināja pedagoģiskās korekcijas pasākumus 

ieslodzījuma vietās. Rādītāja progress vērtējams pozitīvi. 3.3.7.aktivitātes „Jauniešu ar 

speciālām vajadzībām integrēšana izglītības sistēmā‖ ietvaros faktiski sasniegtā iznākuma 

rādītāja vērtība sastāda 180% no PP plānotā. Tas skaidrojams ar to, ka 3.3.7.aktivitātes 

ietvaros tika ieviesti 36 projekti, kas tika vērsti uz jauniešu ar speciālām vajadzībām 

integrēšanu. Kopumā progress vērtējams pozitīvi. 

 

3.3.3. Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonds (ELVGF) 

 

332. 4.prioritātes „Lauku un zivsaimniecības attīstības veicināšana” atbalsts attiecināms uz 

lauksaimniecību un lauku, kā arī zivsaimniecības attīstību. Lai nodrošinātu prioritārā 

virziena mērķa sasniegšanu, no ELVGF finansētie pasākumi veicināja līdzsvarotu un 

ilgtspējīgu lauku attīstību, samazinot sociālekonomiskās attīstības atšķirības starp laukiem 

un pilsētu, saglabājot daudzveidīgu lauku vidi un veicinot lauku ekonomikas nozaru 

efektivitāti un konkurētspēju. Lai novērstu un risinātu strukturālas problēmas, piemēram, 

zemo uzľēmējdarbības un iniciatīvas līmeni laukos, uzlabotu lauksaimniecības produktu 

pārstrādi un veicinātu ilgtspējīgu lauku, lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību, bija 

jāizmanto integrēta pieeja laukos esošo problēmu risināšanai: jāveicina lauksaimnieciskās 

ražošanas modernizācija, augsnes uzlabošana, lauksaimniecības produkcijas pārstrādes 

konkurētspējas paaugstināšana, jaunu darbavietu radīšana, efektīva dabas resursu 

izmantošana, lauku iedzīvotāju aktivitāte un gados jaunu cilvēku iesaistīšana 

lauksaimniecībā.  

333. Prioritāte tika ieviesta ar 11 pasākumu palīdzību, tai skaitā no ELVGF tiek finansēti 7 

pasākumi un no ZVFI 4 pasākumi. ZVFI finansēto pasākumu apraksts sniegts 3.3.4.sadaļā. 
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334. Prioritātes mērķu sasniegšanā visbūtiskāko ieguldījumu deva pasākuma „Investīcijas 

lauksaimniecības uzľēmumos‖, kura īstenošanas rezultātā tika veicināta lauksaimniecības, 

kā svarīgākās lauku uzľēmējdarbības veida attīstība, un pasākums „Lauku teritoriju 

pārveidošanās un attīstība‖ kā rezultātā tika veicināta dažāda veida uzľēmējdarbība un 

darba vietu rašanās. 

335. No rezultatīvo rādītāju izpildes viedokļa ELVGF ietvaros visveiksmīgāk tika īstenots 

4.6.pasākums „Vietējo rīcību attīstība ("LEADER +" veida pasākums)‖ un 4.7.pasākums 

„Apmācības‖, kuros vislielākais progress ir bijis 2008.gadā, kā rezultātā ievērojami 

pārsniegti visi šo pasākumu iznākuma un rezultatīvie rādītāji vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt, 

tā ir bijusi projektu iesniedzēju lielā interese par šiem pasākumiem. Otrkārt, attiecībā uz 

4.7.pasākumu „Apmācības‖ izmaksas uz vienu apmācāmo ir samazinājušās, kas ir pozitīvi 

vērtējams. 

336. Prioritārā virziena  un atbalsta pasākumu mērķu sasniegšanu būtu iespējams izvērtēt 

vienīgi veicot visaptverošu Vienotā programmdokumenta īstenošanas paveiktā (ex-post) 

novērtējumu. Atbilstoši Padomes Regulas (EK) Nr. 1260/1999 43. pantam par paveiktā 

novērtējumu ir atbildīga Komisija sadarbībā ar dalībvalsti un vadošo iestādi. Taču, ľemot 

vērā resursu pieejamību, Latvijā neplāno atsevišķu kopējā Vienotā programmdokumenta 

vai ELVGF pasākumu īstenošanas paveiktā (ex-post) novērtējumu. 

337. 4.1. pasākuma „Investīcijas lauksaimniecības uzņēmumos” ietvaros tika paredzēts 

veicināt lauksaimniecības produkcijas efektivitāti un konkurētspēju ar investīcijām 

lauksaimniecības produktu konkurētspējas uzlabošanā kā vietējā, tā ārējā tirgū. Pasākumā 

ietvertas tādas aktivitātes kā kvalitātes, higiēnas, pārtikas drošības, vides un darba drošības 

standartu paaugstināšana lauksaimniecības uzľēmumos. 

338. ELVGF ietvaros apstiprinātie projekti visaktīvāk finansēti 2004. gadā, kad noslēgta lielākā 

daļa no līgumiem. 

339. Līdz 30.06.2009. 4.1.pasākuma ietvaros finansējuma saľēmējiem izmaksāti 31.9 milj. eiro 

jeb 100.1% no pasākumam piešķirtā ELVGF finansējuma – visi maksājumi finansējuma 

saľēmējiem veikti jau līdz 2008.gada beigām. Pasākuma ietvaros pabeigti 819 projekti, 28 

līgumi par projektu īstenošanu lauzti. Daļa no apstiprinātajiem projektiem netika īstenoti 

dažādu iemeslu dēļ – nesaľēma kredītu līdzfinansējuma nodrošināšanai, mainīja 

saimnieciskās darbības veidu, atbalsta saľēmēju atteikšanās no projektu realizācijas 

pārvērtējot savas attīstības perspektīvas u.c. Veiktās investīcijas daudziem lauksaimniekiem 

ļāva paaugstināt uzľēmumu efektivitāti. Īpaši nozīmīgs šis pasākums bija tradicionāli ar 

lauksaimniecību saistītos apvidos kā Zemgale, Dienvidkurzeme un Vidzeme. 

340. Rezultatīvais rādītājs „Moderno meliorācijas sistēmu proporcionāls palielinājums‖ un 

iznākuma rādītājs „Uzbūvēto/ atjaunoto meliorāciju sistēmu skaits (projektu skaits)‖ ir 0, jo 

šajā aktivitātē netika iesniegti projekti. Iznākuma rādītājs ―Pasākuma ietvaros atbalstīto 

lauksaimniecības uzľēmumu skaits‖ ir sasniegts tikai par 70,0%, jo nebija iesniegti 

pietiekami daudz atbalstāmu projektu, kā arī vairāk līgumi tika lauzti jau augstāk minēto 

iemeslu dēļ. Ietekmes rādītājs ―Atbalstīto lauksaimniecības uzľēmumu ienākumu 

pieaugums‖ ir ievērojami pārsniegts, tomēr nav iespējams nodalīt SF devumu šī rādītāja 

izpildē, jo pēc iestāšanās ES lauksaimniekiem pieauguši arī cita veida atbalsta maksājumi, 

līdz ar to ienākumi no lauksaimnieciskās darbības pēdējos gados pieauguši apmēram par 

10,0% gadā.  

341. 4.1.pasākuma ietvaros meliorācijas sistēmu rekonstrukcija vai būvniecība ir veikta mazā 

apjomā salīdzinoši mazā pieteikumu skaita dēļ, tā rezultātā lielā daļā lauksaimniecībā 

izmantojamās zemēs novērojams nepietiekams augsnes mitruma regulējums. Ēku un būvju 

rekonstrukcijai nepieciešams papildus finansējums, jo izmaksu sadārdzinājuma dēļ 

pietiekamu finansējumu saľēma neliels skaits projektu iesniedzēju. 
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342. Ľemot vērā pieredzi, Lauku attīstības programmas (LAP) 2007.-2013.gadam tiek turpināts 

atbalsts pasākuma „Lauku saimniecību modernizācija‖ ietvaros, paredzot atbalstu jaunu 

iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma 

iegādei un uzstādīšanai, kas paredzētas lauksaimniecības produktu ražošanai, kā arī jaunu 

lauksaimniecības produktu ražošanas būvju būvniecībai, rekonstrukcijai un nepieciešamo 

būvmateriālu iegādei. Izvērtējot iepriekšējā perioda aktivitātes, ir veiktas korekcijas atbalsta 

nosacījumos, palielinot uzsvaru uz ražošanas ēkām un būvēm un samazinot atbalsta 

intensitāti tehnikas iegādēm, kā arī veicinot uz ilgtermiľa saimniekošanu balstītas 

aktivitātes. 

343. Savukārt ľemot vērā nelielo aktivitāti attiecībā uz meliorācijas sistēmu rekonstrukciju, 

LAP 2007.-2013.ietvaros tiek īstenots pasākums „Infrastruktūra, kas attiecas uz 

lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību un pielāgošanu‖. Šī pasākuma ietvaros ar 

augstu atbalsta intensitāti tiek atbalstīta meliorācijas sistēmu būvniecība, rekonstrukcija un 

renovācija. 

344. Vērtējot šī pasākuma ieviešanu kopumā, jāsecina, ka salīdzinājumā ar pārējiem ELVGF 

pasākumiem, šis pasākums bija būtisks saimniecībām, kas saľēma atbalstu, tomēr ne  visi 

rādītāji tika sasniegti saskaľā ar plānu. Līdztekus, salīdzinot sasniegtos rādītājus ar 

plānotajiem sasniedzamajiem rādītājiem, redzams, ka atbalsta pasākums ir veicinājis 

lauksaimniecības produkcijas efektivitāti un konkurētspējas uzlabošanos. 

345. 4.2.pasākums „Atbalsts jaunajiem zemniekiem” paredzēja sekmēt gados jaunu cilvēku 

iesaistīšanos pastāvīgās lauksaimniecības aktivitātēs, tādā veidā sekmējot ekonomiski 

dzīvotspējīgu lauku saimniecību dibināšanu un līdztekus tam nodrošinot darbaspēka 

atjaunošanos lauksaimniecības sektorā un saglabājot lauku iedzīvotāju skaitu. Pasākuma 

ietvaros piešķirtā atbalsta nolūks ir pasargāt laukus no iedzīvotāju skaita samazināšanās, 

sniedzot atbalstu lauksaimnieciskās darbības uzsākšanai. 

346. Līdz 30.06.2009. pasākuma ietvaros finansējuma saľēmējiem izmaksāti 5.1 milj. eiro jeb 

99,7% no pasākumam piešķirtā ELVGF finansējuma. Kopumā pasākumā īstenoti 297 

projekti, 3 līgumi par projektu īstenošanu lauzti, jo finansējuma saľēmēji nesaľēma kredītu 

līdzfinansējuma nodrošināšanai vai mainīja saimnieciskās darbības veidu. 

347. Kopējais pasākuma ietvaros sasniegtais rezultatīvais rādītājs „Lauksaimniecības 

uzľēmumu gados jauno īpašnieku īpatsvara pieaugums‖ ir zems, jo īstenotie pasākumi 

ierobežotā finansējuma dēļ nespēja pilnībā kompensēt novecošanās problēmu nozarē, kas 

raksturīga arī valstij kopumā. Savukārt iznākuma rādītājs „Atbalstītu jaunizveidotu 

lauksaimniecības uzľēmumu skaits‖ ir pārsniegts, jo 4.2. pasākumā „Atbalsts jaunajiem 

zemniekiem‖ iesniegti un īstenoti vairāk projektu iesniegumi nekā sākotnēji plānots. 

348. Par ietekmes rādītājiem ―Izveidotas pilna laika darba vietas‖ un ―Saglabātas pilna laika 

darba vietas‖ dati nav pieejami, lai gan rādītāji tika iekļauti projekta pieteikumu veidlapās. 

Projektu pieľemšanas laikā informācijas sistēma datu uzkrāšanu vēl neparedzēja, līdz ar to 

tie netika ievadīti sistēmā. Līdz ar to faktiski dati ir pieejami papīra formā, bet nav pieejami 

elektroniski. Šobrīd datu ievade sistēmā būtu saistīta ar ievērojamu administratīvo slogu, 

kas nav samērīgs ar iegūto rezultātu. 

349. Salīdzinot 4.2. pasākuma „Atbalsts jaunajiem zemniekiem‖ sasniegtos rādītājus ar 

plānotajiem sasniedzamajiem rādītājiem, redzams, ka atbalsts ir sekmējis gados jaunu 

cilvēku iesaistīšanos lauksaimniecības aktivitātēs.  

350. 4.2.pasākuma ietekmē mazliet samazinājusies lauksaimniecībā nodarbināto migrācija uz 

pilsētām, iesaistot uzľēmējdarbībā lauksaimniecībā gados jaunus lauksaimniekus un 

sekmējot gados vecāku lauksaimniecības uzľēmumu īpašnieku pensionēšanos. LAP 2007-

2013.gadam ietvaros paredzēts turpināt aktivitātes pasākuma „Atbalsts jaunajiem 

lauksaimniekiem‖, tādejādi sekmējot gados jaunu cilvēku iesaistīšanos pastāvīgās 
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lauksaimniecības aktivitātēs, kas veicinātu ekonomiski dzīvotspējīgu saimniecību 

dibināšanu un līdztekus tam nodrošinātu darbaspēka atjaunošanos lauksaimniecības sektorā. 

351. 4.3.pasākuma „Lauksaimniecības produktu pārstrādes un mārketinga uzlabošana” 
atbalsts vērsts, lai uzlabotu lauksaimniecības produktu konkurētspēju vietējā un ārējā tirgū, 

pilnveidojot Latvijas pārstrādes nozaru struktūru un paaugstinot kvalitātes, higiēnas, 

pārtikas drošības un citus standartus pārstrādes uzľēmumos (t.i. ISO un HACCP standartu 

ieviešana, pārstrādes, piegādes un iepakošanas sistēmu pilnveidošana). Pasākuma ietvaros 

tika veicināta lauksaimniecības produkcijas efektivitāte un konkurētspēja vietējā un ārējā 

tirgū, nodrošinot investīcijas lauksaimniecības produktu pārstrādē. Pasākuma aktivitātes ir 

izstrādātas ar nolūku uzlabot Latvijas pārstrādes industrijas struktūru un paaugstināt 

kvalitātes, higiēnas, pārtikas drošības un dzīvnieku labturības standartus pārstrādes 

uzľēmumos.  

352. Ľemot vērā, ka lauksaimniecības produktu pārstrādes uzľēmumi jau plānošanas perioda 

sākumā bez pieejamā SF atbalsta pārsvarā bija sakārtojuši uzľēmuma darbību atbilstoši 

izvirzītajiem kvalitātes kontroles un kvalitātes vadības nosacījumiem, pasākuma mērķis 

lielākoties tika sasniegts jau pirms programmas pasākuma īstenošanas. 

353. 4.3.pasākumā atbalstu saľēma pārstrādes uzľēmumi iekšējās kvalitātes kontroles un 

kvalitātes vadības sistēmas ieviešanai. Ľemot vērā ka pārtikas produktu ražošana ir 

nozīmīgākā nozare Latvijas apstrādes rūpniecībā, ar augstu attīstības potenciālu, tad arī 

turpmākajā periodā atbalsta pasākumu īstenošana tiek plānota (LAP 2007-2013.gadam 

pasākums „Lauksamniecības produktu pievienotās vērtības radīšana‖), veicinot investīcijas 

jaunu iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma 

iegādei un uzstādīšanai, kas paredzēti lauksaimniecības produktu pārstrādei, kā arī 

lauksaimniecības produktu pārstrādes jaunu būvju būvniecībai un rekonstrukcijai un vides 

aizsardzības jomai. 

354. Līdz 30.06.2009. pasākuma ietvaros finansējuma saľēmējiem atmaksāti 19.2 milj. eiro jeb 

98.8% no pasākumam piešķirtā ELVGF finansējuma. Kopumā īstenots 31  projekts, 1 

līgums par projektu īstenošanu lauzts, jo projekta īstenotājs nesaľēma kredītu 

līdzfinansējuma nodrošināšanai. Pasākuma ietvaros atbalstīts mazāks pārstrādes uzľēmumu 

skaits nekā plānots PP, jo iesniegto projektu vidējās attiecināmās izmaksas ievērojami 

pārsniedza sākotnēji plānotās. Savukārt rezultatīvais rādītājs „Lauksaimniecības produktu 

pārstrādes uzľēmumu ar uzlabotu kvalitātes kontroli un kvalitātes vadības sistēmu 

proporcionāls pieaugums‖ un ietekmes rādītājs „Ieviesto iekšējās kvalitātes kontroles un 

kvalitātes vadības sistēmu skaits‖ sasniegtais apjoms ir ļoti zemā līmenī, jo, izľemot vienu 

projekta iesniegumu, pārstrādes uzľēmumiem šāda aktivitāte nav bijusi aktuāla. 

355. Būtiski, ka ar šī pasākuma atbalstu Latvijā tika atrisināta dzīvnieku izcelsmes 

atkritumproduktu pārstrāde, tādejādi nodrošinot Latvijas kā ES dalībvalsts saistības šajā 

jomā. 

356. Par ietekmes rādītājiem „Atbalstīto pārstrādes uzľēmumu produkcijas apjoma 

palielinājums‖ un „Pārstrādes uzľēmumu ienākumu pieaugums‖ dati nav pieejami, jo 

sākotnēji nepilnīgi tika īstenoti uzraudzības pasākumi, līdz ar to nepieciešamie rādītāji nav 

uzkrāti atbilstošā formā. 

357. 4.4.pasākuma „Lauku teritoriju pārveidošanās un attīstības veicināšana” aktivitātes 

„Zemes uzlabošana‖ ietvaros paredzēts mazināt negatīvo dabas un klimatisko apstākļu 

ietekmi uz lauku saimniecībām, lai sekmētu lauksaimniecības un potenciālo meža platību 

ilgtspējīgu izmantošanu un produktivitāti, kā arī lai nodrošinātu apstākļus konkurētspējīgas 

produkcijas ražošanai. Aktivitātes „Invazīvo augu apkarošana un aizaugušās neizmantotās 

lauksaimniecības zemes attīrīšana no krūmājiem un invazīvajām nezālēm‖ atbalsts bija 

paredzēts tradicionālās lauku ainavas saglabāšanai un Latvijai raksturīgo ekosistēmu 
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degradāciju novēršanai. Aktivitāte „Lauksaimniecisko un lauksaimniecībai tuvu aktivitāšu 

dažādošana‖ saistīta ar lauksaimnieciskās ražošanas dažādošanu, kā arī alternatīviem 

uzľēmējdarbības veidiem, kas var tikt savienoti ar lauksaimniecisko ražošanu. Mērķis bija 

dažādot ekonomiskās aktivitātes un nodrošināt alternatīvas ienākumu iespējas, piemēram, 

veicinot ar lauku tūrismu un amatniecību saistītās aktivitātes. Aktivitātes „Lauksaimnieku 

konsultāciju pakalpojumu izveide‖ ietvaros saistībā ar cilvēkresursu attīstību un 

konsultāciju pakalpojumu izveidi lauku saimniecībām atbalsts tika paredzēts, lai palielinātu 

lauksaimniecības un meža zemju īpašnieku spēju izmantot kvalitatīvus konsultāciju 

pakalpojumus, kas savukārt paaugstinās viľu konkurētspēju. 

358. Pasākuma ietvaros līdz 30.06.2009. finansējuma saľēmējiem atmaksāti 25.99 milj. eiro jeb 

116.8% no pasākumam piešķirtā SF finansējuma. Kopumā pabeigti 445 projekti, 81 līgums 

par projektu īstenošanu lauzts. Daļa no apstiprinātajiem projektiem netika īstenoti dažādu 

iemeslu dēļ – nesaľēma kredītu līdzfinansējuma nodrošināšanai, mainīja saimnieciskās 

darbības veidu, atbalsta saľēmēju atteikšanās no projektu realizācijas pārvērtējot savas 

attīstības perspektīvas u.c. 

359. Viens no iemesliem, kādēļ netika sasniegta lielākā daļa 4.4.pasākuma rādītāju, ir vispārējo 

darbu un materiālu izmaksu pieaugums, kā rezultātā samazinājās īstenoto darbu apjoms. 

Iznākuma rādītājs „Uzbūvētas, atjaunotas vai rekonstruētas meliorācijas sistēmas‖ un 

rezultatīvais rādītājs „Lauksaimniecības zemju ar uzlabotām meliorācijas sistēmām 

proporcionāls pieaugums‖ nav sasniegti, jo, plānojot rādītājus, nebija iespējams prognozēt 

straujo izmaksu pieaugumu būvniecības un ar to saistītajās nozarēs. Tas pats attiecas uz 

iznākuma rādītāju „Nokaļķotā skābā augšľu platība‖ un rezultatīvo rādītāju 

„Lauksaimniecības zemju ar uzlabotām meliorācijas sistēmām proporcionāls pieaugums‖. 

Iznākuma rādītāja „Augšľu platība, kurā izdarīta agroķīmiskā izpēte‖ vērtība ir nulle, jo šīs 

aktivitātes ietvaros projekti netika iesniegti sakarā ar to, ka līdzīga aktivitāte tika finansēta 

no valsts atbalsta lauksaimniecībai (subsīdijām).  

360. Iznākuma rādītāji „Atbalstīto dažādošanas projektu skaits‖ un „Atbalstīto uzľēmumu 

skaits ar dažādotu darbību‖ ir atbalstīts mazāks uzľēmumu skaits kā plānots, jo sakarā ar 

inflācijas pieaugumu valstī iesniegto projektu vidējās attiecināmās izmaksas ievērojami 

pārsniedza sākotnēji plānotās un līdz ar to vairāki līgumi tika lauzti, jo nevarēja nodrošināt 

projekta īstenošanu.  Tā kā abi rādītāji ir saistīti, tad savukārt pēdējais ir vēl nedaudz 

mazāks nekā iznākuma rādītājs „Atbalstīto dažādošanas projektu skaits‖, jo nebija atbalstīts 

tik daudz projektu kā plānots.  

361. Rezultatīvie rādītāji „Lauksaimniecības zemju teritorijas, kas attīrītas no krūmiem‖ un 

„Lauksaimniecības zemju teritorijas, kas attīrītas no milzu latvāľiem‖ nav pilnībā sasniegti, 

jo  netika iesniegti un atbalstīti pietiekami daudz projektu iesniedzēju zemās aktivitātes dēļ.  

362. Par ietekmes rādītājiem „Izveidotas pilna laika darba vietas‖ un „Saglabātas pilna laika 

darba vietas‖ informācija nav pieejama elektroniskā formā, jo projektu pieľemšanas laikā 

informācijas sistēma šo datu uzkrāšanu vēl neparedzēja, līdz ar to netika ievadīti sistēmā. 

Datu ievade sistēmā šobrīd būtu saistīta ar ievērojamu administratīvo slogu, kas nav 

samērīgs ar iegūto rezultātu.  

363. 4.4.pasākuma „Lauku teritoriju pārveidošanās un attīstības veicināšana‖ īstenošanas 

rezultātā kopumā ir radīti priekšnosacījumi tālākai ilgtspējīgai lauku attīstībai. Ľemot vērā 

aizsākto pasākumu nozīmīgumu, LAP 2007.-2013. ietvaros tiek īstenoti virkne pasākumu, 

kas turpina iesāktās aktivitātes:  

 Atbalsts uzľēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību 

dažādošana)  

 Tūrisma aktivitāšu veicināšana  
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 Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem. 

 

364. Salīdzinot 4.4.pasākuma „Lauku teritoriju pārveidošanas un attīstības veicināšana‖ 

sasniegtos rādītājus ar plānotajiem sasniedzamajiem rādītājiem, redzams, ka atbalsta 

pasākums veicinājis zemes ielabošanu, tradicionālās lauku ainavas saglabāšanu, dažādojis 

ekonomiskās aktivitātes un pilnveidojis konsultāciju pakalpojumu pieejamību.  

365. 4.5.pasākuma „Mežsaimniecības attīstība” mērķis bija nodrošināt esošās meža platības 

nesamazināšanos, nosakot meža platību pārveidošanas ierobežojumus, nodrošināt meža 

platību ražības un vērtības saglabāšanu un paaugstināšanu, kā arī veicināt lauksaimniecībā 

neizmantoto zemju un citu platību apmežošanu, izmantojot valsts rīcībā esošos veicināšanas 

mehānismus. Ar investīcijām meža vērtības celšanā šis pasākums prioritātes mērķa līmenī 

veicināja ilgtspējīgu lauku attīstību. 

366. Pasākuma ietvaros līdz 30.06.2009. finansējuma saľēmējiem atmaksāti 8.5 milj. eiro jeb 

100,2% no pasākumam piešķirtā ELVGF finansējuma. Kopumā īstenoti 1 266 projekti, 163 

līgumi par projektu īstenošanu lauzti. Daļa no apstiprinātajiem projektiem netika īstenoti 

dažādu iemeslu dēļ – nesaľēma kredītu līdzfinansējuma nodrošināšanai, mainīja 

saimnieciskās darbības veidu u.c., savukārt 4.5.1.aktivitātē „Lauksaimniecībā 

neizmantojamo zemju platību (t.i., zemes, kas neatbilst Regulas 1257/1999 31.panta 

nosacījumiem) apmežošana‖ daļa no projektu iesniedzējiem nebija pietiekoši izvērtējuši 

savas iespējas ieaudzēt mežaudzes projektos paredzētajās platībās, tāpēc tika lauzti līgumi 

par projektu īstenošanu. 

367. 4.5.pasākumam bija nozīmīga loma mežsaimniecības nozares attīstībā, jo Latvijas meži 

pilda sabiedrībai nozīmīgas ekoloģiskās, sociālās un ekonomiskās funkcijas un dod 

būtisku ieguldījumu bioloģiskās daudzveidības un vides saglabāšanā. Privāto mežu un 

meža zemju ilgtspējīga apsaimniekošana būs apdraudēta, ja netiks piesaistītas investīcijas 

meža ekonomiskās, ekoloģiskās vai sociālās vērtības uzlabošanai: samazināsies meža 

ekonomiskais potenciāls, radīsies reāli draudi meža resursu ilgtspējīgai pieejamībai, 

mežaudžu produktivitātei un kvalitātei, kā arī meža nozares un valsts tautsaimniecības 

attīstībai nākotnē. Ar investīcijām meža vērtības celšanā (LAP 2007-2013 „Mežu 

ekonomiskās vērtības uzlabošana‖) turpmāk nepieciešams veicināt ilgtspējīgu lauku 

attīstību. 4.5.1.aktivitātē „Lauksaimniecībā neizmantojamo zemju platību apmežošana‖ 

īstenošanas efektivitāti negatīvi ietekmēja koku stādāmā materiāla deficīts tirgū, tomēr 

projektu skaita ziľā tā bija otra populārākā aktivitāte, un tika izlietots viss pieejamais 

finansējums šajā aktivitātē. Līdzīga aktivitāte (LAP 2007-2013 „Lauksaimniecībā 

neizmantojamās zemes pirmreizējā apmežošana‖) atbalstāma arī nākotnē, jo šī ir iespēja 

kā efektīvi izmantot neapsaimniekotās zemes.  

368. 4.5.2. aktivitātes „Ieguldījumi mežos ar mērķi uzlabot to ekonomisko, ekoloģisko vai 

sociālo vērtību‖ ieviešana nesasniedza cerētos rezultātus, jo ceļa būvniecības izmaksas 

2004. – 2006.gada plānošanas perioda laikā dramatiski pieauga, kas neļāva pilnībā 

sasniegt noteikto sasniedzamo rādītāju. 4.5.3. aktivitātes „Mežu īpašnieku apvienību 

izveidošana‖ rezultātā izveidojās vairākas mežu īpašnieku apvienības, kuru rīcība sekmēja 

to dalībnieku zināšanas un savstarpējās pieredzes apmaiľu, meža ekonomiskās vērtības 

celšanu netiešā veidā. Svarīgs faktors – meža īpašnieku apvienības paver iespēju pārstāvēt 

kopējās intereses tirgū. Izveidotās apvienības ir pamat bāze, lai turpmāk veicinātu meža 

īpašnieku kooperāciju. 4.5.4. aktivitātes „Ieguldījumi mežizstrādes, koksnes 

pirmapstrādes un tirdzniecības uzlabošanā un racionalizācijā‖ rezultātā tika ieviesta 

kvalitatīva un augstražīga mežistrādes, meža augsnes sagatavošanas un koksnes 

pirmapstrādes tehnika. 4.5.5. aktivitāte „Mežsaimniecības ražošanas potenciāla 

atjaunošana ugunsgrēku un/vai dabas katastrofu radīto postījumu vietās, attiecīgu 

ugunsdrošības profilaktisko pasākumu ieviešana‖ sekmēja vējgāžu izpostīto mežaudžu 
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atjaunošanu. Šāda iespēja ir svarīga meža īpašniekiem, kas ļauj samazināt meža 

ugunsgrēku un dabas katastrofu radītos zaudējumus (LAP 2007-2013 „Mežsaimniecības 

ražošanas potenciāla atjaunošana un preventīvo pasākumu ieviešana‖). 4.5.6. aktivitātes 

„Atbalsts mazvērtīgu mežaudžu vai koku sugu nomaiľai, lai paaugstinātu bioloģisko 

daudzveidību un ekoloģisko vērtību‖ rezultātā tika uzlabotas mežaudzes, tomēr meža 

īpašniekiem trūkstošo zināšanu dēļ, aktivitātē atsaucība bija minimāla.  

369. Nozīmīgākie virzieni turpmākajā darbā ir meža īpašnieku izglītošana un atbalsta 

nosacījumu vienkāršošana. 

370. Rezultatīvā rādītāja „Zemas kvalitātes mežaudzes proporcijas samazinājums‖ apjoms ir 

sasniegts tikai par 1,3% no plānotā, jo mazvērtīga mežaudze nosakāma dabā pēc 

atbilstošiem kritērijiem, līdz ar to atbalsta pretendentiem bez zināšanām mežsaimniecībā 

grūtības sagādāja šis vērtējums. 4.5.6.aktivitātē „Atbalsts mazvērtīgo mežaudžu vai koku 

sugu nomaiņai, lai paaugstinātu bioloģisko daudzveidību un ekoloģisko vērtību‖ īstenoti 

visi projekti, kas nav bijis pietiekami, lai sasniegtu rādītāju. Rezultatīvajam rādītājam 

„Neapstrādātu zemju proporcijas samazinājums‖, kas veidojas, ar ELVGF atbalstu 

apmežojot lauksaimniecībā neizmantotās un krūmāju zemes, aprēķini veikti, ľemot vērā 

minētās lauksaimniecībā neizmantotās teritorijas kopējo platību, kas sastāda 480 565 ha. PP 

noteiktais rādītāja apjoms – 1,0% samazinājums – sākotnēji atbilda tikai 3000 ha, jo pirms 

programmas papildinājuma sastādīšanas nebija precīzas informācijas par lauksaimniecībā 

neizmantotās zemes platību. Šobrīd 1,0% samazinājums atbilst apmēram 4805 ha, kā 

rezultātā nav sasniegts noteiktais rādītājs. Taču absolūtos skaitļos noteiktais mērķis 

apmežot 3000 ha tiks ir pārsniegts par aptuveni 21,0%.  

371. Ietekmes rādītājs „Absorbēts CO2 daudzums‖ ir sasniegts tikai par 39,0%, taču jāľem vērā 

tas, ka ievērojama CO2 piesaiste notiek koku augšanas procesā. Līdz ar to līdz 2009.gada 

30.jūnijam nevar būt vērā ľemams piesaistītā CO2 daudzums, jo apmežotajās platībās 

vecākajiem kokiem ir tikai 3 gadi, turklāt lielākā daļa apmežota 2007.gadā.  

372. Iznākuma rādītājs „Apmežota platība‖ ir pārsniegts par 19,0% no plānotā, jo tika uzľemtas  

virssaistības.  Savukārt iznākuma rādītājs „Uzlabotas mežaudzes‖ ir sasniegts tikai par 

1,0%, jo projektu iesniedzēju aktivitāte bija ārkārtīgi zema un īstenotā aktivitāte nav bijusi 

tiem aktuāla vai tie savā īpašumā esošās mežaudzes tik labi nav pārzinājuši, lai pieľemtu 

lēmumu pretendēt uz atbalstu. Līdzīgi ir ar iznākuma rādītājiem „Izveidoto meža īpašnieku 

apvienību skaits‖ – meža īpašnieki ne labprāt vēlējušies iesaistīties apvienībās (vairākos 

gadījumos iesniegtie projekti noraidīti nepietiekama izveidojamās apvienības biedru skaita 

dēļ) un „Izveidoti , rekonstruēti meža ceļi, km‖ – aktivitātes efektīvu īstenošanu traucēja 

privāto meža īpašumu struktūra (tie ir sadrumstaloti), līdz ar to aktivitāte tika pārtraukta.  

Visvairāk projektu tika iesniegti 4.5.4.aktivitātē „Ieguldījumi mežizstrādes, koksnes 

pirmapstrādes un tirdzniecības uzlabošanā un racionalizācijā‖. Šīs aktivitātes īstenošanai 

tika uzľemtas virssaistības, tāpēc iznākuma rādītājs „Ieviesta kvalitatīva un augstražīga 

mežizstrādes, meža augsnes sagatavošanas un koksnes pirmapstrādes tehnika‖ ir ļoti 

ievērojami pārsniegts. Iznākuma rādītāja „Atjaunotās ugunsgrēku izpostītās mežu platības‖ 

sasniegtais apjoms ir 4.0%, jo pretendentu aktivitāte šajā pasākumā tieši saistīta ar 

ugunsgrēkos vai dabas katastrofās iznīcināto mežaudžu platību, ko iepriekš precīzi 

prognozēt nevar. 4.5.5.aktivitātē „Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana 

ugunsgrēku un/vai dabas katastrofu radīto postījumu vietās, attiecīgu profilaktisko 

pasākumu ieviešana‖ iesniegti un apstiprināti bija tikai projekti par vētras izpostītajām 

mežu platībām, kas saistīts ar lielajiem mežu postījumiem 2005. gada janvāra vētras laikā.   

373. Salīdzinot sasniegtos rādītājus ar plānotajiem sasniedzamajiem rādītājiem, redzams, ka 

atbalsta pasākums ir veicinājis mežsaimniecības attīstību īpaši saistībā ar mežizstrādes, 

meža augsnes sagatavošanas un koksnes pirmapstrādes tehnikas ieviešanu. 
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374. 4.6.pasākums „Vietējo rīcību attīstība ("LEADER +" veida pasākums)” paredzēja sniegt 

atbalstu aktivitātēm, kuras virzītas uz nepieciešamo prasmju iegūšanu, lai sagatavotu lauku 

kopienas vietējo lauku attīstības stratēģiju izstrādei un realizācijai. Atbalstu tika paredzēts 

piešķirt vietējo rīcības grupu sagatavotām integrētām lauku attīstības izmēģinājumu 

stratēģijām. Pasākums prioritātes mērķa līmenī veicināja ilgtspējīgu attīstību vietējā līmenī 

lauku apvidos, palielinot vietējo iedzīvotāju un institūciju kapacitāti (prasmes un iemaľas), 

lai izveidotu LEADER+ pieeju, rastu jaunus un labākus veidus, kā atrisināt ieilgušas un 

grūti atrisināmas problēmas un izmantot iespējas, izdarīt secinājumus par nākotnes lauku 

attīstības turpmākās politikas virzieniem un gūt labāku priekšstatu par pieeju ―no apakšas 

uz augšu‖. 

375. 4.6. pasākums  ir sekmējis vietējās sabiedrības saliedēšanos valsts lauku teritorijā, lai 

rastu alternatīvu risinājumu vietējo jautājumu risināšanai. Aktivitāte 4.6.1. „Prasmju 

iegūšana‖ tika īstenota kā Nacionālās programmas projekts, bet aktivitāte 4.6.2. 

„Integrētas lauku attīstības izmēģinājuma stratēģijas‖ – kā atklāts projektu iesniegumu 

konkurss. Minēto aktivitāšu rezultātā tika veicināta vietējo iedzīvotāju kapacitāte projektu 

izstrādē ES finansējuma apguvei. Papildus tam vietējās rīcības grupas izstrādāja integrētās 

lauku attīstības izmēģinājuma stratēģijas, kuru izstrādes procesa rezultātā tika apzinātas 

vietējās teritorijas iedzīvotāju vajadzības un noteiktas prioritātes sekmīgai teritorijas 

attīstībai. 

376. Iedzīvotāju aktivitātes līmenis pamato nepieciešamību īstenot LEADER pieeju pēc 

iespējas visā VRG veidošanas nosacījumiem atbilstošā Latvijas teritorijas daļā. Atšķirībā 

no iepriekšējā programmēšanas perioda (2004.-2006.g.), kad tika īstenots atsevišķs 

LEADER+ veida pasākums, Lauku attīstības programmā 2007. – 2013.gadam LEADER 

pieeja tiek izmantota daudz plašāk. Vietējo rīcības grupu kapacitāte ir pietiekama, lai 

sagatavotu vai atjaunotu vietējās attīstības stratēģijas 2007. – 2013.gadam un ieviestu 

LEADER pieeju lauku attīstības jautājumu risināšanā. 

377. Pasākuma ietvaros līdz 30.06.2009. finansējuma saľēmējiem atmaksāti 2,2 milj. eiro jeb 

100,0% no pasākumam piešķirtā ELVGF finansējuma. Kopumā pabeigti 433 projekti, 3 

līgumi par projektu īstenošanu lauzti. Iemesls līgumu laušanai ir atbalsta saľēmēju 

atteikšanās no projektu realizācijas, pārvērtējot savas attīstības perspektīvas. Pasākuma 

īstenošana tika uzsākta ar novēlošanos, tomēr projektu iesniedzēju aktivitāte bija ārkārtīgi 

augsta, jo vietējās rīcības grupas aptver aptuveni 82,0% no valsts teritorijas.  

378. Rezultatīvais rādītājs „Cilvēku, kas saistīti ar kopienas aktivitāti, skaita palielinājums‖ ir 

ievērojami pārsniegts, jo sākotnēji cilvēku, kas saistīti ar kopienas aktivitāti, bija ļoti maz. 

Līdz 01.01.2004. Latvijā darbojās vietējās rīcības grupas, kas pārklāj teritoriju ar 40 974 

iedzīvotājiem. Savukārt līdz 30.06.2009. Latvijā izveidotas vietējās rīcības grupas, kas tiek 

iekļautas 4.6.pasākumā un pārklāj teritoriju ar 724 243 iedzīvotājiem, līdz ar ko ievērojami 

palielinājies kopienas aktivitātē iesaistīto cilvēku skaits. 

379. 4.6.pasākuma 4.6.2.aktivitātes ietvaros ir izveidotas un atbalstītas 17 vietējās rīcības 

grupas (partnerības), kas pārsniedz plānoto rādītāju, jo šī aktivitāte ir bijusi aktuāla 

daudziem, līdz ar to Integrētās lauku attīstības izmēģinājuma stratēģiju ieviešana, īstenojot 

vietējo iniciatīvas grupu apstiprinātos projektus, ir pabeigta.  

380. Salīdzinot 4.6.pasākuma „Vietējo rīcību attīstība (iniciatīvas „LEADER +‖ veida 

pasākums)‖ sasniegtos rādītājus ar plānotajiem sasniedzamajiem rādītājiem, redzams, ka 

atbalsta pasākums ir ievērojami veicinājis vietējo iedzīvotāju un institūciju kapacitāti 

(prasmes un iemaľas), lai izveidotu LEADER+ pieeju. 

381. 4.7.pasākuma „Apmācības” profesionālās apmācības atbalsts saskaľā ar ES memorandu 

par mūžizglītību sekmēja lauksaimnieku, mežsaimnieku un citu lauksaimniecībā un 

mežsaimniecībā un to pārveidē iesaistīto personu profesionālo prasmju un zināšanu 
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pilnveidošanu. Šī pasākuma mērķis bija paaugstināt iemaľas un zināšanas lauksaimniekiem 

un citām personām, kas ir saistītas ar lauksaimniecības aktivitātēm saskaľā ar ES 

memorandu par mūžizglītību, kā arī sagatavot meža īpašniekus un citas ar mežsaimniecību 

saistītas personas tādas meža apsaimniekošanas prakses piemērošanai, kuras mērķis ir 

stiprināt meža ekonomiskās, ekoloģiskās un sociālās funkcijas. Lai pārvarētu iepriekš 

minētās problēmas lauku teritorijās, lauku iedzīvotājiem ir jāpiedāvā apmācību 

pakalpojumi. Turklāt šie pakalpojumi jāpiedāvā pēc iespējas tuvāk izglītojamo dzīves un 

darba vietai. 

382. Pasākumā līdz 30.06.2009. finansējuma saľēmējiem izmaksāti 1.8 milj. eiro jeb 100.0% no 

pasākumam piešķirtā SF finansējuma. Tā ietvaros pabeigta 2 projektu īstenošana – projekts 

„Profesionālās apmācības 2004‖, kas īstenots laika posmā no 20.07.2005. līdz 30.06.2006., 

un projekts „Profesionālās apmācības 2005-2006‖, kas īstenots no 24.05.2006. līdz 

30.06.2008. Projektu īstenošanas laikā, t.i., no 20.07.2005. līdz 30.06.2008. apmācību 

kursos piedalījušās 50 962  personas, tai skaitā, 2008.gadā – 45 836 personas.  

383. Visi pasākuma noteiktie rādītāji ir ievērojami pārsniegti, jo interese par šo pasākumu ir 

bijusi liela. Tā kā pasākuma finansējums ir palielinājies tikai par 0,6 milj. eiro, salīdzinot ar 

sākotnēji plānoto, taču rādītāji ir daudz ievērojamāk pārsniegti nekā pārdalītais papildu 

finansējums, līdz ar to jāsecina, ka izmaksas uz vienu apmācāmo ir samazinājušās, kas ir 

pozitīvi vērtējams.  

384. Jāatzīmē, ka 4.7. pasākuma rezultātā tika veicināta lauksaimnieku un mežsaimnieku 

kompetenču paaugstināšana un pārkvalifikācija, kas deva ieguldījumu nodarbinātības 

paaugstināšanai lauku teritorijās. 4.7.1. aktivitāte „Atbalsts profesionālajai izglītībai, 

uzlabojot lauksaimnieku, mežsaimnieku un pārējo lauksaimniecības un mežsaimniecības 

darbībā un pārveidē iesaistīto personu profesionālās iemaľas un kompetenci‖, kas tika 

īstenota Nacionālās programmas ietvaros. Tā rezultātā tika realizēti projekti 

„Profesionālās apmācības 2004‖ un „Profesionālās apmācības 2005-2006‖, kurās aktīvi 

piedalījās vairāki tūkstoši personu. 

385. 2007-2013.gada periodā tiek turpinātas aktivitātes īstenojot pasākumu „Arodapmācības 

un informācijas pasākumi‖. Šī pasākuma ietvaros tiek finansēti informatīvi pasākumi un 

apmācības moduļu/tēmu īstenošana iedzīvotāju profesionālo (tai skaitā teorētiskās un 

praktiskās) iemaľu un kompetences paaugstināšanai konkurētspējīgu un ekonomiski 

efektīvu lauksaimniecības un mežsaimniecības produktu ražošanas, videi saudzējošu 

tehnoloģiju pielietošanas, ilgtspējīgu dabas resursu apsaimniekošanu veicinošu 

saimniekošanas metožu pielietošanas, jauno informācijas un komunikāciju tehnoloģiju 

pielietošanas, produktu kvalitātes un pievienotās vērtības paaugstināšanas un savstarpējās 

atbilstības prasību ievērošanas jomā. 

386. Salīdzinot 4.7.pasākuma „Apmācības‖ ietvaros sasniegtos rādītājus ar plānotajiem 

sasniedzamajiem rādītājiem, redzams, ka atbalsta pasākums ir ievērojami sekmējis 

lauksaimnieku iemaľas un zināšanas, kā arī meža apsaimniekošanas prasmju apgūšanu. 

 

3.3.4. Zivsaimniecības vadības finansēšanas instruments (ZVFI) 

 

387. Šajā sadaļā sniegta informācija par ZVFI finansēto pasākumu ieviešanas gaitu un 

sasniegtajiem rezultātiem, kā arī kopsavilkums par ZVFI gala progresa ziľojumā, kas 

sagatavots saskaľā ar Komisijas Regulu (EK) Nr.366/2001, ar ko paredz sīki izstrādātus 

noteikumus Padomes Regulā (EK) Nr.2792/1999 minēto pasākumu īstenošanai.  

388.    Tā kā viena no ES prioritātēm ir atbalstīt zivsaimniecības nozari, lai rastu videi 

draudzīgu, ilgtspējīgu un ekonomiski stabilu līdzsvaru, kas ļautu zvejniecības uzľēmumiem 
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gūt ieľēmumus no zvejas, tai pašā laikā negatīvi neietekmējot zivju krājumu stāvokli, no 

ZVFI finansētie 4.prioritātes pasākumi sniedza atbalstu zvejniecībai, zivsaimniecības 

produktu apstrādei un akvakultūrai, veicināja no zivsaimniecības atkarīgo piekrastes rajonu 

ekonomisko izaugsmi, kā arī nodrošināja zivkopības kā alternatīvas nodarbošanās attīstību 

lauku rajonos.  

389. ZVFI projektu īstenošanas rezultātā: 

 tika nodrošināta zvejas flotes sabalansēšanu ar pieejamajiem zivju resursiem; 

 tika atbalstīta to zvejas kuģu izľemšana no flotes, kuri zvejo Baltijas jūrā un Rīgas jūras 

līcī; 

 tie zvejas kuģi, kas atbilst aktivitātes pasākuma prasībām, tika nodoti sadalīšanai vai 

pastāvīgai izmantošanai bezpeļľas mērķiem ārpus zvejniecības; 

 sakarā ar to, ka ir samazinājusies Latvijas zvejas flote, ir palielinājies nozvejas apjoms 

vidēji uz vienu zvejas kuģi. Tā kā Latvijai noteiktās nozvejas kvotas un noteiktie nozvejas 

limiti tiek stingri kontrolēti, tas nerada draudus ilgtspējīgai resursu izmantošanai, bet ļauj 

zvejniekiem darboties ekonomiski efektīvāk. 
 

390. ZVFI ietekme ir ilgtspējīga, jo atbilst ilgtspējīga līdzsvara nodrošināšanai starp resursu 

izmantošanas un nozares pieprasījuma vajadzībām. ZVFI ietvaros visveiksmīgāk tika 

īstenots 4.8. pasākums „Zvejas intensitātes sabalansēšana‖   un 4.11. pasākuma „Piekrastes 

zvejas attīstība, sociālekonomiskie pasākumi, atbalsts zvejas pagaidu pārtraukšanai un citas 

finansiālas kompensācijas, jaunu noieta tirgu veicināšana un atbalsts ražotāju 

organizācijām‖, kā rezultātā ievērojami pārsniegti visi šo pasākumu iznākuma un 

rezultatīvie rādītāji, jo ZVFI ieviešanas gaitā tika pārdalīts finansējums starp pasākumiem, 

taču netika mainīti izvirzītie rādītāji, līdz ar to atsevišķos pasākumos rādītāji ievērojami 

pārsniedz vai nesasniedz plānotos rādītājus. Ar pārdali 2006.gadā tika atvērtā jauna 

aktivitāte, ar kuru tika atļauts samazināt zvejas kuģus Baltijas jūras un Rīgas jūras līča 

piekrastes zonā (šāda tendence bija vērojama pārskata periodā, jo jau sākot ar 2009.gadu, 

piemēram, mencu nozvejas kvotas pieaug.). Šie kuģi netika paredzēti sākotnējā plānā. ZVFI 

ietvaros apstiprinātie projekti visaktīvāk apstiprināti 2004. gadā, kad noslēgta lielākā daļa 

no līgumiem. 

391. ZVFI ieviešanas gaitā tika pārdalīts finansējums starp pasākumiem
29

, taču netika mainīti 

izvirzītie rādītāji, līdz ar to tas ir viens no iemesliem, kādēļ rādītāji atsevišķos pasākumos 

neatbilst sākotnēji ieplānotajiem. Pārdales starp ZVFI pasākumiem bija nepieciešamas, lai 

nodrošinātu ātrāku zvejas flotes sabalansēšanu ar pieejamajiem zivju resursiem, kā arī 

piemērotos nozares pieprasījuma vajadzībām. Līdz ar to 4.8.pasākuma „Zvejas intensitātes 

sabalansēšana‖ un 4.10.pasākuma „Zvejas un akvakultūras produktu apstrādes un 

mārketinga uzlabošana, zvejas ostu aprīkojums un akvakultūra‖ rādītāji ir ievērojami 

pārsniegti (izľemot rezultatīvo rādītāju par modernizētiem akvakultūras uzľēmumiem), 

savukārt 4.9.pasākumā „Flotes atjaunošana un zvejas kuģu modernizēšana‖ ir sasniegti 

daļēji. Jāatzīmē, ka finansējuma pārdale tika veikta no pasākumiem, par kuriem atbalsta 

pretendenti dažādu iemeslu dēļ neizrādīja gaidīto interesi. Vienlaikus, lai nodrošinātu jaunu 

projektu īstenošanu gadījumos, kad bija vērojama augsta projektu iesniedzēju interese, bet 

aktivitātes ietvaros pieejamais finansējums nebija pietiekošs, valdība pieľēma lēmumu 

uzľemties virssaistības, piemēram 4.81.aktivitātes un 4.11.2.aktivitātes ietvaros
30

.   

392. 4.8. pasākumā „Zvejas intensitātes sabalansēšana” paredzēta zvejas flotes kopējās 

jaudas samazināšana, jo zivju resursu ilgtspējīgas saglabāšanas pasākumu rezultātā Baltijas 

jūrā samazinās nozvejas kvotas, īpaši mencām, reľģēm un brētliľām, kas ir vienas no 

nedaudzajām zivju sugām, kuras zvejo Latvijas zvejnieki. Tādēļ tika atbalstīta tikai to 
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zvejas kuģu izľemšana no flotes, kuri zvejo Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī. Pasākums 

paredzēja tādas aktivitātes kā zvejas kuģu nodošana sadalīšanai vai pastāvīgai izmantošanai 

bezpeļľas mērķiem ārpus zvejniecības. 

393. Pasākumā līdz 30.06.2009. finansējuma saľēmējiem veikti maksājumi par 13.9 milj. eiro 

jeb 105.3% no pasākumam piešķirtā ZVFI finansējuma. 4.8.pasākumam tika pārdalīts 

finansējums no 4.9.pasākuma „Flotes atjaunošana un zvejas kuģu modernizēšana‖ un 

4.10.pasākuma „Zvejas un akvakultūras produktu apstrādes un mārketinga uzlabošana, 

zvejas ostu aprīkojums un akvakultūra‖, kā arī uzľemtas virssaistības. Savukārt atbalsta 

apjoms, kas tika plānots uz 1 kuģi
31

, salīdzinot ar 2004.gadu, ir samazinājies no 274 896 

eiro uz 167 232 eiro, kas norāda, ka pasākuma ietvaros ir atbalstīti vairāk kuģu ar mazāku 

bruto tilpību vai vecāki kuģi. Kopumā pabeigti 79 projekti un atbalstu saľēmuši 79 kuģi, lai 

gan sākotnēji atbalsts bija plānots tikai 27 kuģiem. Līdz ar to pasākuma rezultatīvie, 

iznākuma un ietekmes rādītāji tikuši pārsniegti, jo no zvejas flotes izľemts lielāks zvejas 

kuģu skaits nekā sākotnēji bija plānots. Sakarā ar to, ka ir samazinājusies Latvijas zvejas 

flote, ir palielinājies nozvejas apjoms vidēji uz vienu zvejas kuģi. Tā kā Latvijai noteiktās 

nozvejas kvotas un noteiktie nozvejas limiti tiek stingri kontrolēti, tas nerada draudus 

ilgtspējīgai resursu izmantošanai, bet ļauj zvejniekiem darboties ekonomiski efektīvāk. 

394. 4.9. pasākums „Flotes atjaunošana un zvejas kuģu modernizēšana” paredzēja atbalstu 

zvejas flotes atjaunošanai un modernizācijai. Pasākuma aktivitātes ir virzītas uz kuģošanas 

drošības, darba un higiēnas apstākļu uzlabošanu, kā arī zivju uzglabāšanai un apstrādei 

atbilstošu apstākļu nodrošināšanu uz kuģiem, kas savukārt veicinās ilgtspējīgu un atbildīgu 

resursu izmantošanu. Atbalsts netika paredzēts kuģu zvejas jaudas palielināšanai - kuģu 

tonnāžas, to dzinēju jaudas pieaugumam un zvejas rīku efektivitātes paaugstināšanai. 

395. Pasākumā līdz 30.06.2009. finansējuma saľēmējiem veikti maksājumi par 0.3 milj. eiro jeb 

86.6% no pasākumam piešķirtā ZVFI finansējuma. Kopumā pabeigti 42 projekti, 7 projektu 

ietvaros modernizētie kuģi vēlāk saľēma atbalstu 4.8.pasākuma ietvaros, savukārt ar 25 

projektu īstenotājiem līgumi lauzti. Galvenais iemesls līgumu laušanai ir atbalsta saľēmēju 

atteikšanās no projektu realizācijas pārvērtējot savas attīstības perspektīvas, kā arī 

pārmērīga izmaksu pieauguma rezultātā, neatrodot papildu līdzekļus, ar ko to segt. 

Pasākumam  piešķirtais ZVFI finansējums netika pilnībā izlietots, jo pasākuma ietvaros 

līdzfinansēto aktivitāšu attiecināmo izdevumu kategorijas saskaľā ar Kopienas likumdošanu 

ir ierobežota rakstura. Piemēram, zvejas kuģu modernizēšanā tika atbalstīti tikai uzlabojumi 

virs klāja daļas, nevis zem tās (piemēram, netika atbalstīta dzinēju nomaiľa, kas 

uzľēmumiem ļautu efektīvāk izmantot energoresursus). Līdz ar to pasākuma ietvaros 

īstenoto projektu skaits ir mazāks nekā bija sākotnēji plānots un iznākuma un rezultatīvie 

rādītāji ir sasniegti daļēji. Iznākuma rādītājs „Uzbūvēto zvejas kuģu skaits nav sasniegts, jo, 

ievērojot ES likumdošanu, pieteikties uz jaunu zvejas kuģu būvniecību varēja tikai līdz 

2004.gada beigām, kas nebija izdevīgs nosacījums atbalsta pretendentiem.  

396. 4.10. pasākums „Zvejas un akvakultūras produktu apstrādes un mārketinga 

uzlabošana, zvejas ostu aprīkojums un akvakultūra” tika vērsts uz zivju apstrādes procesa 

modernizēšanu, higiēnas apstākļu uzlabošanu un jaunu tehnoloģiju ieviešanu, videi 

draudzīgu tehnoloģiju, paškontroles un kvalitātes vadības sistēmu ieviešanu, kā arī 

piekrastes zvejnieku nozvejoto zivju apstrādes organizēšanu. Pasākuma ietvaros tika 

atbalstīti tikai tie projekti, kas virzīti uz tādas produkcijas ražošanu, kas ir paredzēta cilvēku 

patēriľam, un netika atbalstīti projekti, kas būtu saistīti ar mazumtirdzniecību un kuru 

realizācija varētu radīt pārprodukciju tirgū. 

397. Līdz 30.06.2009. pasākuma ietvaros finansējuma saľēmējiem veikti maksājumi par 8.8 

milj. eiro jeb 99.% no pasākumam piešķirtā ZVFI finansējuma. Kopumā pabeigti 89 
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projekti, savukārt lauzti līgumi ar 16 projektu īstenotājiem. Galvenais iemesls līgumu 

laušanai ir atbalsta saľēmēju atteikšanās no projektu realizācijas pārvērtējot savas attīstības 

perspektīvas, kā arī pārmērīga izmaksu pieauguma rezultātā, neatrodot papildu līdzekļus, ar 

ko to segt. Kā kavējošs faktors projektu īstenošanā minama termiľu pagarināšana 

piegādātāju vai būvniecības darbu veicēju iepriekš saskaľotajos darba grafikos.  

398. Iznākuma rādītāji „Modernizēto zivju ražošanas pārstrādes uzľēmumu skaits‖, 

„Modernizēto ostu skaits‖ un „Atbalstīto akvakultūras uzľēmumu skaits‖ ir pārsniegti, jo 

atbalstīti vairāk projektu par mazākām summām nekā sākotnēji plānots.  

399. Rezultatīvā rādītāja „Uzľēmumu, kuri ir uzlabojuši savu produkciju atbilstoši ES higiēnas 

standartiem, proporcionāls pieaugums‖ apjoms izpildīts tikai par 9,1% no plānotā, jo visu 

uzľēmumu produkcijai pēc Latvijas iestāšanās ES bija jābūt atbilstošai ES higiēnas 

standartiem. Līdz ar to lielākā daļa apstrādes uzľēmumu jau plānošanas perioda sākumā bez 

pieejamā SF atbalsta bija sakārtojuši uzľēmuma darbību atbilstoši ES higiēnas standartiem, 

bet SF atbalstu izmantoja konkurētspējas paaugstināšanai, investējot ražošanas procesa un 

pielietoto tehnoloģiju modernizācijā. 

400. Ietekmes rādītāja „Zivju produktu eksporta daudzuma pieaugums vērtību izteiksmē 

2006.gadā salīdzinājumā ar 2003.gadu‖ prognozētais apjoms ievērojami pārsniegts, jo pēc 

iestāšanās ES paplašinājušies zivju produkcijas noieta tirgi, līdz ar to palielinājušies arī tās 

realizācijas apjomi, tāpat vienlaikus palielinājās arī zivju eksporta cena.  

401. 4.11. pasākuma „Piekrastes zvejas attīstība, sociāli ekonomiskie pasākumi, atbalsts 

zvejas pagaidu pārtraukšanas gadījumos, jaunu noieta tirgu apgūšanas veicināšana un 

atbalsts ražotāju organizācijām” ietvaros tika paredzēts atbalsts higiēnas, drošības un 

darba apstākļu uzlabošanai, selektīvāku zvejas metožu izmantošanai, kā arī ražošanas, 

apstrādes un mārketinga organizēšanai, molu, piestātľu u.c. infrastruktūras elementu 

būvēšanai piekrastes zvejnieku integrēto kolektīvo projektu ietvaros, atbalsts no zvejas 

flotes 4.8.pasākuma ietvaros izľemto zvejas kuģu apkalpes locekļiem (zvejniekiem), tirgus 

veicināšanas kampaľām un tirgus izpētes pasākumiem, patērētāju aptaujām un citām 

mārketinga aktivitātēm, lai veicinātu jaunus noieta tirgus zvejas un akvakultūras 

produktiem, kā arī ražotāju organizācijām un zvejas darbības pagaidu pārtraukšanai.  

402. Pasākuma ietvaros līdz 30.06.2009. maksājumi finansējuma saľēmējiem veikti par 2.1 

milj. eiro jeb 110.2% no pasākumam piešķirtā ZVFI finansējuma, jo pasākuma īstenošanai 

iedalīts virssaistību finansējums. Kopumā pabeigti 213 projekti, 4 zvejnieki atsāka strādāt 

pirms saistību periodu beigām, vēl  ar 5 projektu īstenotājiem līgumi lauzti. Galvenais 

iemesls līgumu laušanai ir atbalsta saľēmēju atteikšanās no projektu realizācijas pārvērtējot 

savas ekonomiskas darbības attīstības perspektīvas. 

403. Iznākuma rādītājs "Atbalstīto zvejnieku skaits/atbalstīto zvejnieku un zvejas kuģu 

īpašnieku skaits" attiecībā uz atbalstīto zvejnieku skaitu 4.11.2.aktivitātes "Sociāli 

ekonomiskie pasākumi" ietvaros ir pārsniegts, savukārt attiecībā uz atbalstīto zvejnieku un 

zvejas kuģu īpašnieku skaitu 4.11.5.aktivitātes "Atbalsts zvejas pagaidu pārtraukšanas 

gadījumos un citas finansiālas kompensācijas" ietvaros nav sasniegts, jo atbalsta 

pretendentiem bija izdevīgāk turpināt zvejot citas zivju sugas nekā izpildīt nosacījumus 

kompensācijas saľemšanai.  

404. Rezultatīvā rādītāja „Atbalstīto ražotāju organizācijās iesaistīto dalībnieku (uzľēmumu) 

skaits‖ apjoms ticis pārsniegts, jo tika atbalstīta arī otra atzītā ražotāju organizācija, kura 

iepriekš nebija saľēmusi atbalstu pasākuma ietvaros. Līdz ar to kopējais atbalstīto biedru 

skaits ievērojami palielinājās.  

405. Ietekmes rādītājs „Ar piekrastes zvejniecību saistītu darbavietu saglabāšana procentuāli‖ 

tomēr nav sasniegts, jo saglabāto darbavietu skaits piekrastē samazinājies, veicot zvejas 

flotes sabalansēšanas pasākumus, lai līdzsvarotu to ar pieejamajiem zivju resursiem, tas ir, 
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4.8.pasākumam „Zvejas intensitātes sabalansēšana‖ tika piešķirts ievērojami lielāks 

finansējums un izľemti no zvejas flotes ievērojami lielāks zvejas kuģu skaits, nekā 

sākotnēji plānots, tādējādi darbavietu skaits zvejniecībā ir ievērojami samazinājies. 

4.11.pasākuma ietekmes rādītājs „Vidējā zivju produktu patēriľa palielināšanās uz vienu 

cilvēku 2006.g. salīdzinājumā ar 2003.g. (%)‖ ir negatīvs un līdz ar to nav sasniegts, jo 

sakarā ar zivju produktu cenu pieaugumu, kā arī ar vispārējo augsto inflācijas līmeni cilvēki 

savā rīcībā esošos finanšu resursus tērē vitāli nepieciešamāku lētāku pārtikas produktu 

iegādei. Tāpat pēc 2006.gada CSB ir mainījis zivju produkcijas patēriľa aprēķina 

metodoloģiju, tas ir, vairs netiek apkopoti dati par „konservu‖ patēriľu un „jūras produktu‖ 

patēriľu, sasniegtā rādītāja apjoma noteikšanai pēc 2006.gada tiek izmantoti CSB apkopotie 

dati par svaigu, atdzesētu, saldētu, kūpinātu, kaltētu zivju un siļķu un citu sālītu zivju 

patēriľu.  

406. Papildus šī noslēguma ziľojumā sniegtajai informācija, dati par ZVFI atbalstu ir 

atspoguļoti ZVFI gala progresa ziľojumā, kas sagatavots saskaľā ar Komisijas Regulu (EK) 

Nr.366/2001, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulā (EK) Nr.2792/1999 

minēto pasākumu īstenošanai. ZVFI gala progresa ziľojums sniedz detalizētu informāciju 

par laika posmu no 2004.gada 30.aprīļa līdz 2010.gada 31.martam projektu griezumā, 

piemēram, par atbalsta saľēmēju, apstiprinātā un izmaksātā ZVFI un valsts atbalsta apjomu, 

projekta ietvaros sasniegtajiem rezultatīvajiem rādītājiem.   

407. Jāatzīmē, ka progresa ziľojuma un noslēguma izdevumu deklarācijas datu atšķirības 

iemesli ir saistīti ar izmantoto atšķirīgo metodiku attiecībā uz pilnībā atgūto maksājumu 

atspoguļošanu – Progresa ziľojumā pilnībā atgūto maksājumu gadījumā tiek norādīts, ka 

izmaksātā summa ir vienāda ar nulli, savukārt noslēguma izdevumu deklarācijā norādītā 

summa veidojas no izmaksātās un atgūtās summas, kas pārrēķināta eiro valūtā. Tā kā 

valūtas kurss maksājuma veikšanas dienā atšķiras no valūtas kursa maksājuma atgūšanas 

dienā, tad saskaitot izmaksāto un atgūto summu, veidojas no nulles atšķirīgs cipars (kurss 

pret LVL naudas izmaksas un atgūšanas pārrēķinā uz eiro ir atšķirīgs). Līdz ar to virtuāli 

izveidojas atšķirības starp noslēguma izdevumu deklarāciju un Progresa ziľojumu.  

408. Piemērotā valūtas kursa svārstību rezultātā ZVFI Progresa ziľojumā konstatētas nebūtiskās 

novirzes no Padomes regulas (EK) Nr.2792/1999 IV pielikumā noteiktiem griestiem zvejas 

intensitātes sabalansēšanas pasākumiem, 12.panta 3b apakšpunktā noteiktiem griestiem 10 

000 eiro sociālekonomiskajiem pasākumiem (individuālu kompensācijas veida maksājumu 

piešķiršana zvejniekiem) un 11.panta 5 apakšpunktā noteiktiem griestiem 150 000 eiro 

integrētiem projektiem piekrastes zvejas attīstībai. Ľemot vērā ZVFI auditu 

rekomendācijas, tika veikts kompensāciju pārrēķins, saskaľā ar kuru projektu 

apstiprināšanas brīdī atbalstam tika piemērots  Padomes regulas (EK) Nr.2792/1999 

20.pantā noteiktais eiro kurss, t.i., attiecīgā gada 1.janvāra kurss, un atbalsta izmaksas brīdī 

tika piemērots eiro kurss, kas noteikts atbilstoši Eiropas Komisijas 2000. gada 28. marta 

Regulas Nr. 643/2000 par eiro izmantošanas kārtību struktūrfondu budžeta pārvaldībā 2. 

panta 2. daļā noteiktajam, t.i. izdevumu summas, kas ir izmaksātas valsts valūtā, tika 

konvertētas eiro, piemērojot spēkā esošo kursu Komisijas priekšpēdējā darba dienā 

iepriekšējā mēnesī, pirms izdevumu iegrāmatotas tās maksātājas iestādes kontos, kas ir 

atbildīga par attiecīgo palīdzību. Eiro kursa uzzināšanai tika izmantota mājas lapā 

http://ec.europa.eu/budget/inforeuro pieejamā informācija. 

3.3.5.  5.prioritāte „ES struktūrfondu tehniskā palīdzība” 

409. Šajā sadaļā aprakstīti tehniskās palīdzības (TP) pasākumu īstenošana un sasniegumi 2004-

2006.gada plānošanas periodā. 

410. SF vadības institucionālās sistēmas galvenais uzdevums ir nodrošināt SF vadības un 

kontroles sistēmu darbību, informēt sabiedrību un potenciālos projektu pieteicējus par SF 

ieviešanas progresu un projektu īstenošanas iespējām, kā arī izveidot atbilstīgas audita 
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posmu izsekojamības esamību visos administratīvajos līmeľos, kuri iesaistīti SF vadībā. Lai 

īstenotu šīs SF vadības funkcijas, VPD tika iekļauta 5.prioritāte „Tehniskā palīdzība‖. 

411. Attiecībā uz TP ieviešanas organizēšanu, jāatzīmē, ka jau sākotnēji tika paredzēts finansēt 

TP pasākumus no 3 fondiem, tai skaitā ERAF, ESF un ELVGF. Savukārt 2005.gadā EK tika 

iesniegti grozījumi VPD ar mērķi pārdalīt 2004.gada ESF un ELVGF ietvaros TP paredzēto 

finansējumu uz ERAF. Minētā pārdale starp fondiem tika veikta, lai koncentrētu tehniskās 

palīdzības ieviešanu, to īstenojot mazāka pasākumu skaita ietvaros. Finanšu pārdales 

rezultātā TP administrēšanas sistēma ir kļuvusi vienkāršāka, caurskatāmāka un vieglāk 

auditējama. 

412. Saskaľā ar VPD 5.prioritātes „Tehniskā palīdzība‖ kopējais finansējums bija 22 605 109 

eiro, tai skaitā SF finansējums 16 953 826 eiro un Latvijas līdzfinansējums 5 651 283 eiro.  

Sākotnējais SF finansējuma sadalījums pa fondiem bija šāds: ERAF 9 000 826 eiro, ESF 5 

953 000 eiro un ELVGF 2 000 000 eiro, savukārt pēc līdzekļu pārdales ERAF (tai skaitā arī 

ar ZVFI saistītām aktivitātēm) TP pasākumiem tika paredzēti 14 905 177 eiro, ESF - 1 

533 460 eiro un ELVGF - 515 189 eiro.  

413. Ľemot vērā, ka TP pasākumi netika finansēti no ZVFI, precīzi noteikt finansējuma 

apjomu, kas tika novirzīts ar ZVFI vadību saistīto funkciju nodrošināšanai, nav iespējams 

noteikt, jo piemēram, daļa VI, ZM un LAD darbinieku, kas tika finansēti no ERAF TP 

līdzekļiem, tika iesaistīti uzreiz vairāku fondu administrēšanā. Lai sniegtu vispārējo 

informāciju par iespējamo TP ieguldījumu ZVFI funkciju nodrošināšanā, sadaļā par ERAF 

TP pasākumu ieviešanu tika minēts arī par indikatīvu resursu, ko iespējams attiecināt tieši uz 

ZVFI. 

414. Atbilstoši EK regulas Nr. 448/2004 (2004. gada 10. marts), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 

1685/2000, kas nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 

1260/1999 attiecībā uz izdevumu piemērotību Struktūrfondu līdzfinansētās darbībās, un atceļ 

Regulu (EK) Nr. 1145/2003, 11. panta prasībām SF nacionālās programmas ―Atbalsts 

programmas vadībai‖ kopējais apjoms nevarēja pārsniegt 15 666 671 eiro, savukārt SF 

nacionālās programmas „Citi tehniskās palīdzības izdevumi‖ kopējais apjoms nevarēja 

pārsniegt 6 938 438 eiro. Ar 2005. gada 28. decembra lēmumu Nr. K(2005) 6071 ar kuru 

groza Lēmumu K(2004)2121, ar ko apstiprina Vienoto programmdokumentu attiecībā uz 

Kopienas struktūrpalīdzību Latvijai saskaľā ar 1. mērķi, EK apstiprināja iepriekš minētos 

grozījumus VPD. 

415. TP atbalsts tika sniegts sešu ERAF (tai skaitā arī ar ZVFI saistītām aktivitātēm), ESF un 

ELVGF līdzfinansēto pasākumu ietvaros, par kuriem apraksts sniegts turpmākajās punktos. 

Lai gan plānošanas dokumentos TP pasākumiem netika noteikti rādītāji, zemāk tiek 

aplūkoti galvenie fiziskie rādītāji, kas raksturo TP finansējuma izlietojuma mērķus.  

416. Savukārt, vērtējot 2004.-2006.gada plānošanas periodā paveikto, jāsecina, ka kopumā TP 

mērķi ir sasniegti, proti nodrošināts atbalsts 

- efektīvai un drošai programmas vadībai, uzraudzībai, kontrolei,  

- izvērtēšanai, ES vadībā iesaistītā personāla kvalifikācijas celšanai, VIS izveidei, kā arī 

- informācijai un publicitātes pasākumiem, kas veicināja plašas sabiedrības informētību par 

programmu un tās saturu.  

417. Kā vienu ar TP ieviešanas sistēmas trūkumiem ERAF pasākumu gadījumā, var atzīmēt 

sarežģītu un birokrātisku SF pieprasījumu un projektu īstenošanas ziľojumu iesniegšanas 

un pārbaudes procesu, kas dažreiz kavēja maksājumus finansējuma saľēmējiem vairāk kā 

par pusgadu. 2008.gadā šis process tika  būtiski optimizēts, atsakoties no dubultās 

dokumentu pārbaudes gan OLSI (CFLA), gan VI ietvaros, atstājot dokumentu pārbaudi 

OLSI ziľā un iesaistot VI tikai tajā gadījumā, kad bija nepieciešams konceptuāls lēmums 
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par izdevumu attiecināmību programmas mērķiem. Šāda jauna prakse tika ľemta vērā arī 

izstrādājot 2007.-2013.gada plānošanas perioda TP pasākumu ieviešanu. 

418. Savukārt galvenās ERAF aktivitāšu ietvaros atklātās problēmas ir iepirkuma pārkāpumi un 

budžeta līniju pārsniegšana. Lai mazinātu neattiecināmo izmaksu rašanos, tika organizēti 

semināri, sniegtas konsultācijas finansējuma saľēmējiem, savukārt, lai samazinātu ar 

iepirkuma procedūru saistītu neatbilstoši veikto izdevumu apjomu 2007.-2013.gada 

plānošanas periodā, jaunā ES fondu plānošanas perioda vadības un kontroles sistēmā tika 

paredzētas IUB iepirkuma pirmspārbaudes. 

419. Informācija par pasākumiem, kas veikti, lai ľemtu vērā ieteikumus un konstatējumus, 

sniegta noslēguma ziľojuma 4.8. sadaļā. 

420. Attiecībā uz TP finansējuma apguves rezultātiem, jāatzīmē, ka plānošanas perioda ietvaros 

kopējie deklarējamie izdevumi ir 22.6 milj. eiro jeb 99.9% no TP kopējā publiskā 

finansējuma, tai skaitā SF daļa ir 16,93 milj.eiro. Jāpiebilst, ka ERAF 5.1.pasākuma 

ietvaros faktiskā apguve pārsniedz VPD plānu, jo pasākuma īstenošanas laikā tika uzľemtas 

virssaistības, lai nodrošinātu nepieciešamo izdevumu segšanu. Detalizēta informācija par 

deklarējamiem izdevumiem ir pielikumā Nr.1 „ES struktūrfondu 2004.-2006.gada 

plānošanas perioda kopējie deklarējamie publiskie izdevumi laika posmā no 2004.gada līdz 

2009.gada 30.jūnijam‖. 

 

18.attēls TP deklarējamie kopējie izdevumi 2004.-2006.gada plānošanas periodā (milj.eiro) 

3.3.5.1. ERAF TP pasākumu īstenošana 
 

421. Divu ERAF līdzfinansēto TP nacionālo programmu ietvaros tika īstenotas piecas 

aktivitātes un attiecīgi 5 projekti, kuros savukārt tika slēgti līgumi ar katru finansējuma 

saľēmēju –SF vadībā iesaistītajām institūcijām (vienā projektā maksimāli līdz 19 

līgumiem). Šie pasākumi un aktivitātes ir aprakstīti zemāk. 

422.  ERAF līdzfinansētā pasākuma 5.1 „Atbalsts programmas vadībai” ietvaros tika segtas 

programmas tiešās vadības izmaksas - sniegts atbalsts projektu atlasē, vērtēšanā, 

programmu vadībā un uzraudzībā iesaistītajām institūcijām (VI, maksājumu iestāde, PLSI, 

OLSI, GSA), arī finanšu kontrolēm un auditam. Pasākumā tika paredzēta viena aktivitāte, 

kura tika ieviesta nacionālās programmas veidā.  

423. Pasākuma 5.1. „Atbalsts programmas vadībai‖ 5.1.1. aktivitātes "Atbalsts projektu atlasē, 

vērtēšanā, programmu vadībā un uzraudzībā iesaistītajām institūcijām, arī finanšu 
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kontrolēm un auditam" ietvaros īstenots viens kopējais nacionālās programmas projekts, par 

kura īstenošanu ar katru finansējuma saľēmēju tika noslēgts līgums, kura ietvaros saľēmēji 

sedza izdevumus, kas atkarībā no institūcijas funkcijām tika saistīti gan ar ERAF, gan ESF, 

gan ZVFI un ELVGF vadību, uzraudzību un kontroli. Šo atsevišķu 19 projektu (līgumu) 

īstenošanas rezultātā ar TP finansējuma palīdzību galvenie sasniegtie rādītāji atspoguļoti 

tabulā „5.1.1. aktivitātes "Atbalsts projektu atlasē, vērtēšanā, programmu vadībā un 

uzraudzībā iesaistītajām institūcijām, arī finanšu kontrolēm un auditam" svarīgāko 

sasniegto rādītāju apkopojums (2004.-2008.g.)‖.  

Tabula 4: 5.1.1. aktivitātes „Atbalsts projektu atlasē, vērtēšanā, programmu vadībā un uzraudzībā 

iesaistītajām institūcijām, arī finanšu kontrolēm un auditam" svarīgāko sasniegto rādītāju 

apkopojums (2004.-2008.g.) 

Rādītāja nosaukums 
Sasniegta rādītāja 

vērtība 

Darbinieku, kuriem atalgojumu sedz no TP, skaits (vidēji gadā) 266* 

Projektu iesniegumu vērtēšanas sanāksmju skaits 797 

Novērtēto projekta iesniegumu skaits 8 116 

Eksperti (uzľēmumu līgumi)/ekspertu skaits (kopā (juristi, vērtēšanas, 

konsultanti) 955 

Pārbaudīto progresa pārskatu skaits 11 395 

*no tiem vidēji astoľi darbinieki gadā tika iesaistīti ZVFI īstenošanā. 

 

424. Detalizēta informācija gadu, fondu un institūciju griezumā ir pieejama 12. pielikumā 

„5.prioritātes "Tehniskā palīdzība" ietvaros sasniegtie svarīgākie rādītāji: 5.1.1. aktivitātes 

"Atbalsts projektu atlasē, vērtēšanā, programmu vadībā un uzraudzībā iesaistītajām 

institūcijām, arī finanšu kontrolēm un auditam" svarīgākie rādītāji‖. 

425. Lai gan kopumā no augstāk minētās informācijas var secināt, ka SF vadībā tika iesaistīts 

ievērojams darbinieku skaits, ne vienmēr SF vadībā iesaistīto institūciju kapacitāte bija 

pietiekoša. Tas ir lielā mērā izskaidrojams ar to, ka īpaši pirmajos SF ieviešanas gados, 

Latvijā nebija nepieciešamās pieredzes SF ieviešanas jomā. 

426. Savukārt ERAF līdzfinansētā pasākuma 5.2. „Citi tehniskās palīdzības pasākumi”  

ietvaros nodrošināta kvalifikācijas celšana, informācijas un publicitātes pasākumi, 

izvērtēšana un pētījumi, kā arī atbalsts SF VIS un VIS izveidei. Zemāk tiek aplūkoti 

galvenie rādītāji, kas sasniegti šo aktivitāšu ietvaros, bet detalizēta informācija par 

5.2.1.aktivitāti ―Apmācības‖ ir atspoguļota ziľojuma 4.9.sadaļā ―Cilvēkresursu attīstības 

plāna struktūrfondu vadībā iesaistītajām institūcijām ieviešana‖, par 5.2.3.aktivitāti 

―Izvērtēšana un pētījumi‖ ir atspoguļota ziľojuma 4.8.sadaļā „Izvērtēšana un tās rezultāti‖, 

savukārt par SF VIS un VIS izveidi 4.3.2.sadaļā „Vadības informācijas sistēma‖. 

427. Kopumā pasākuma „Citi tehniskās palīdzības pasākumi‖ 5.2.2. aktivitātes „Informācija un 

publicitāte‖ ietvaros 19 projektu īstenošanas rezultātā ar TP finansējuma palīdzību galvenie 

sasniegtie rādītāji atspoguļoti tabulā „5.2.2. aktivitātes "Citi tehniskās palīdzības pasākumi - 

informācija un publicitāte" svarīgāko rādītāju apkopojums (2005.-2008.g)‖. Vērtējot 

paveikto, var secināt, ka sniegtais atbalsts veicināja iedzīvotāju informētību par SF 

ieviešanu Latvijā. 5.2.2. aktivitātes ietvaros informācijas un publicitātes pasākumi īstenoti 

attiecībā uz ESF, ERAF, ZVFI un ELVGF 
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Tabula 5: 5.2.2. aktivitātes "Citi tehniskās palīdzības pasākumi - Informācija un publicitāte" 

svarīgāko sasniegto rādītāju apkopojums (2005.-2008.g.) 

Rādītājs Vērtība 

Noorganizēto informatīvo pasākumu skaits 498 

Sagatavoto reklāmas kampaľu skaits 17 

Sagatavoto  TV klipu skaits 302 

Sagatavoto radio raidījumu skaits 200 

Uzturēto interneta mājas lapu skaits (vid/gadā) 5.5 

Sagatavoto mēdiju apskatu skaits 275 

Izveidoto informācijas centru skaits 8 

Sagatavoto speciālo pasākumu skaits 39 

Sagatavoto informatīvo plākšľu skaits 4033 

428. Detalizēta informācija gadu, fondu un institūciju griezumā ir pieejama 12. pielikumā 

„5.prioritātes "Tehniskā palīdzība" ietvaros sasniegtie svarīgākie rādītāji: 5.2.2. aktivitātes 

"Citi tehniskās palīdzības pasākumi – informācija un publicitāte" svarīgākie rādītāji‖‖. 

429. 5.2.3. aktivitātes "Izvērtēšana un pētījumi" ietvaros 1 projekta īstenošanas rezultātā ar TP 

finansējuma palīdzību sasniegtie rādītāji atspoguļoti tabulā „5.2.3. aktivitātes "Citi 

tehniskās palīdzības pasākumi - izvērtēšana un pētījumi" svarīgāko sasniegto rādītāju 

apkopojums (2005.-2009.g. 1.pusgads)‖. 

Tabula 6: 5.2.3. aktivitātes "Citi tehniskās palīdzības pasākumi - izvērtēšana un pētījumi" 

svarīgāko sasniegto rādītāju apkopojums (2005.-2009.g. 1.pusgads) 

Gads 

2005 2006 2007 2008 2009 KOPĀ Rādītājs Statuss 

Pētījumi 

uzsākts* 1 1 4 3  - 9** 

sagatavots    1 3 4  - 8 

Izvērtēšanas 

uzsākts* 4 6 1 2  - 13 

sagatavots  1 7 3 2  - 13 
* noslēgts līgums par izvērtējuma/pētījuma sagatavošanu  

** uzsākto pētījumu skaits atšķīrās no sagatavoto pētījumu rezultātu skaita, jo viens pētījums tika pārtraukts 

(detalizētāko informāciju skat.4.8.sadaļā ) 

 

430. Stratēģiska rakstura izvērtējumi  tika veikti par visiem SF, tai skaitā arī par ZVFI un 

ELVGF. Piemēram, 2006.gada SF atlases kritēriju izvērtējums, 2006-2007.gada SF un KF 

plānošanas dokumentu 2007.-2013.gadam sākotnējais (ex-ante) izvērtējums, 2007.-

2008.gada ES fondu makroekonomiskās ietekmes izvērtējums, 2008.gada izvērtējums 

„Eiropas Savienības struktūrfondu ietekme uz reģionālo attīstību Latvijā‖. Detalizēta 

informācija pieejama ziľojuma 4.8.sadaļā „Izvērtēšana un tās rezultāti‖. 
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431. 5.2.4. aktivitātes "Atbalsts datorizētas Vadības informācijas sistēmas izveidei" ietvaros 

projektu ieviešanas gaitā tika īstenotas šādas aktivitātes: lietotāju autentifikācijas un 

autorizācijas sistēmas uzlabošana, sasaiste ar lēmumu pieľemšanas dokumentu apriti, VI un 

SF vadībā iesaistīto institūciju datortīkla pieslēgumu optimizēšana, sasaiste ar citu 

institūciju informācijas sistēmām un EK datu bāzi vienota fondu pārvaldības procesa 

nodrošināšana, datortehnikas iegāde/noma, kā arī programmatūras iegāde/noma. Minētās 

aktivitātes tika īstenotas attiecībā uz ESF, ERAF, ZVFI un ELVGF 9 SF vadībā iesaistītajās 

institūcijās. Kā galveno šī projekta sasniegumu var atzīmēt sākumā SF VIS un vēlāk VIS 

izveidi, kas ir viens no galvenajiem SF uzraudzības sistēmas instrumentiem un kurā tiek 

veikta datu uzkrāšana par visu SF projektu īstenošanu. 2004.-2006.gada plānošanas perioda 

sākumā tika izveidota un dati tika uzkrāti SF VIS, bet vēlāk tika izveidota un 2008.gada 

1.februārī produkcijas vidē ieviesta VIS, kurā tagad tiek uzkrāta informācija gan par 2004.-

2006.gada plānošanas perioda, gan par 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu 

projektiem. Pārējie pasākuma „Citi tehniskās palīdzības pasākumi‖ 5.2.4. aktivitātes 

„Atbalsts datorizētas Vadības informācijas sistēmas izveidei‖ ietvaros 19 projektu 

īstenošanas rezultātā ar TP finansējuma palīdzību sasniegtie rādītāji atspoguļoti tabulā 

„5.2.4. aktivitātes "Citi tehniskās palīdzības pasākumi – atbalsts datorizētas Vadības 

informācijas sistēmas izveidei" svarīgāko rādītāju apkopojums (2005.-2008.g)‖.  

Tabula 7: „5.2.4. aktivitātes "Atbalsts datorizētas Vadības informācijas sistēmas izveidei" 

ietvaros iegādātā datortehnika un programmatūra (2005.-2008.g)‖ 

Rādītājs Vērtība 

Iegādātas datortehnikas vienību skaits 379 

Iegādātās programmatūras vienību skaits 658 

432. Sniegtais atbalsts sekmēja SF vadībā iesaistīto institūciju tehniskā nodrošinājuma 

kvalitātes uzlabošanu, būtiski ietekmējot darba kvalitātes un efektivitātes līmeľi, tādējādi 

veicinot SF uzraudzības sistēmas stiprināšanu. Detalizēta informācija gadu, fondu un 

institūciju griezumā ir pieejama 12.pielikumā „5.prioritātes "Tehniskā palīdzība" 5.2.4. 

aktivitātes "Atbalsts datorizētas Vadības informācijas sistēmas izveidei" ietvaros iegādātā 

datortehnika un programmatūra‖. 

433. Gan SF VIS, gan VIS veidota kā centrāla tīkla sistēma, kas pieejama visām ES fondu 

vadībā iesaistītajām institūcijām. Papildu informācija par minētajām sistēmām sniegta 

4.3.2.sadaļā. 

3.3.5.2. ESF TP pasākumu īstenošana 
434. ESF līdzfinansētā pasākumā 5.3. „Atbalsts programmas vadībai” (īstenots vienā 

aktivitātē) tika realizēta palīdzība nevalstisko organizāciju un pašvaldības kapacitātes 

stiprināšanai. Aktivitātes 5.3.1. „Tehniskā palīdzība nevalstisko organizāciju un 

pašvaldības kapacitātes stiprināšanā ESF pasākumu ieviešanai” ietvaros īstenoti 71 

projekts, savukārt pašas grantu shēmas īstenošana beigusies 31.01.2008. Grantu shēmas 

ilgtermiľa mērķis bija panākt aktīvu un kvalitatīvu nevalstiskā sektora un pašvaldību 

līdzdalību ESF finansēto aktivitāšu ieviešanā, paaugstinot nevalstisko organizāciju un 

pašvaldību kapacitāti projektu sagatavošanā. 

435. Aktivitātes īstenošanas laikā ir sniegts ieguldījums mērķa sasniegšanā, jo tās ietvaros 

iegūtās projektu zināšanas (teorētiskās un praktiskās) un prasmes paaugstināja aktivitāti 

projektu pieteikumu sagatavošanā un realizācijā, īpaši lauku teritorijās. Projekta mērķa 

grupu dalībnieki, kopumā 3 809, tika apmācīti, pirmkārt, darbā ar konkursu dokumentiem, 

kur biežāk, mazāk pieredzējuši cilvēki netiek skaidrībā, kas pazemina viľu piedalīšanās 
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iespējas. Dalībniekiem tika sniegtas arī primārās, bet tik nepieciešamās zināšanas darba 

likumdošanā, cilvēkresursu vadīšanā u.c. 

436.  Pateicoties ieguldītajam TP finansējumam tika sasniegti šādi rezultāti: 

- Iesniegto projektu skaits – 139; 

- Atbalstīto projektu skaits – 71; 

- NVO skaits, kuras paaugstinājušas kapacitāti – 128; 

- Pašvaldību skaits, kuras paaugstinājušas kapacitāti – 216; 

- Apmācību kursu skaits – 71; 

- Apmācību dalībnieku skaits – 3809; 

- Semināru un konferenču skaits – 49. 

437. ESF finansētā pasākuma 5.4. „Citas tehniskās palīdzības izmaksas” realizēts atbalsts 

plānošanas reģionu SF informācijas centru izveidei un darbībai, kā arī nodrošināti 

publicitātes pasākumi ESF 50.gadadienai un trīs gadu darbībai Latvijā veltītas ceļojošās 

izstādes organizēšanā. 

438. 5.4.1. aktivitātes “Citi tehniskās palīdzības pasākumi (ESF)” ietvaros visu piecu projektu 

īstenošana beigusies jau līdz 2006.gada 31.decembrim. Aktivitātes īstenošanas rezultātā ar 

TP finansējuma palīdzību uz piecu plānošanas reģionu attīstības aģentūru administratīvās 

bāzes izveidoti vienas pieturas informācijas punkti – Reģionālie SF informācijas centri 

(RSIC), kas veicina informācijas pieejamību par SF un sekmē mērķa grupu aktīvu 

līdzdalību SF projektu sagatavošanā un ieviešanā reģionos. Katrs centrs aptver vienu 

Latvijas plānošanas reģionu un darbojas kā vienots informācijas punkts par SF 

jautājumiem.  

439. Centru izveide papildināja esošo SF komunikācijas vadības shēmu, un tie sadarbojas ar 

visām SF vadībā iesaistītajām institūcijām, tai skaitā to reģionālajām pārstāvniecībām un 

nedublē to esošās funkcijas.  

440. Papildu informācija par informācijas centros apkalpoto interesentu skaitu ir atspoguļota 

tabulā „Konsultēto, informēto un projekta aktivitātēs iesaistīto cilvēku interesentu skaits‖ 

atspoguļotie rezultāti.  Turklāt izvērstu informāciju par 5.4. pasākuma „Citas ESF tehniskās 

palīdzības izmaksas‖ 5.4.1. aktivitāti „Citi tehniskās palīdzības pasākumi (ESF)‖ aicinām 

skatīt 5.3. apakšnodaļā „Reģionālie ES struktūrfondu informācijas centri‖. 

Tabula 8: Konsultēto, informēto un projekta aktivitātēs iesaistīto cilvēku interesentu skaits 

Plānošanas reģions Klātienē, pa e-pastu un 

telefonu informēti 

interesenti 

Klātienē, pa e-pastu un telefonu 

konsultēti interesenti 

Rīgas 439 409 

Latgales 1600 632 

Zemgales 1635 176 

Kurzemes 1504 161 

Vidzemes 600 cilvēki iesaistīti projekta aktivitātēs 

 

441. Savukārt 5.4. pasākuma „Citas ESF tehniskās palīdzības izmaksas” 5.4.2. Aktivitātes 

“Citi tehniskās palīdzības pasākumi (ESF) - publicitāte” ietvaros no 07.08.2007. līdz 

31.07.2008. tika veikta projekta ―Eiropas Sociālā fonda 50.gadadienai un trīs gadu darbībai 
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Latvijā veltītas ceļojošās izstādes organizēšana‖ īstenošana. Projekta tiešais mērķis – ar 

ceļojošās izstādes palīdzību iepazīstināt pašvaldību iedzīvotājus ar ESF sasniegtajām 

iespējām nodarbinātības, izglītības un sociālās iekļaušanās jomā, kā arī veicināt līdz šim 

neaktīvo mērķa grupu iesaistīšanos ESF projektu sagatavošanā un ieviešanā – uzskatāms 

par sasniegtu, jo izstāde „Eiropas Sociālā fonda projektu parāde‖, kurā ietilpst 12 

informatīvie stendi par 36 īstenotājiem SF projektiem, informatīvie materiāli un četru veidu 

suvenīri, veiksmīgi norisinājās visos 5 plānošanas reģionos (kopā 38 Latvijas pilsētās) un 

izstādi kopumā apmeklējuši vairāk nekā 2300 Latvijas iedzīvotāji un aptuveni 450 

apmeklētāji Briselē. 

442.  Šādas izstādes organizēšana ir vērtējami ļoti pozitīvi, jo tā oriģinālā un vizuāli pievilcīgā 

veidā iepazīstināja ar Latvijas cilvēku ieguvumiem, izmantojot ESF finansējumu, gan 

Latvijas iedzīvotājus, gan pēc EK Nodarbinātības, sociālo lietu un vienlīdzīgu iespēju 

ģenerāldirektorāta ielūguma Briselē organizētās izstādes apmeklētājus. 

 

3.3.5.3. ELVGF TP pasākumu īstenošana 

443. ELVGF līdzfinansētā pasākuma 5.5. „Atbalsts  programmas vadībai” ietvaros realizēta 

ZM un LAD stratēģijas līdzsvarotas vadības izveidošana un ieviešana ar kvalitātes un riska 

vadības sistēmas palīdzību, LAD esošo administrēšanas procedūru izvērtēšana, kā arī 

rekomendāciju, paraugprocedūru un paraugvadlīniju izstrāde 2007.-2013.gadu periodam 

Lauku attīstības pasākumiem, noticis ELFLA, ELGF, EZF ieviešanas vadības un kontroles 

sistēmu neatkarīgs novērtējums, kā arī sniegts atbalsts projektu atlasē, vērtēšanā, finanšu 

kontrolēm un auditam, arī programmu vadībā un uzraudzībā.  

444. 2008.gadā ir beigusies programmas 5.5.pasākuma ―Atbalsts ELVGF programmas vadībā 

Zemkopības ministrijā un Lauku atbalsta dienestā‖ tehniskās palīdzības projektu Nr.5.5.1. 

―Iestādes darbības stratēģijas līdzsvarotas vadības izveidošana un ieviešana Zemkopības 

ministrijā un Lauku atbalsta dienestā ar kvalitātes un riska vadības sistēmas palīdzību‖, 

5.5.2. ―Lauku atbalsta dienesta esošo administrēšanas procedūru izvērtēšana, kā arī 

rekomendāciju, paraugprocedūru un paraugvadlīniju izstrāde 2007.-2013.gadu periodam 

Lauku attīstības pasākumiem‖, 5.5.3. ―ELFLA, ELGF, EZF ieviešanas vadības un kontroles 

sistēmu neatkarīgs novērtējums‖, 5.5.4. ―Atbalsts projektu atlasē, vērtēšanā, finanšu 

kontrolēm un auditam, arī programmu vadībā un uzraudzībā‖ īstenošana un veikto 

maksājumu finansējuma saľēmējiem īpatsvars ir 98,2% (salīdzinājumā ar 2007.gada 

beigām rādītājs no 18.3% no pasākumam piešķirtā finansējuma strauji pieauga līdz 98.2%).  

445. Savukārt ELVGF finansētā 5.6. pasākuma „Citas tehniskās palīdzības izmaksas”  

īstenošanas rezultātā tika izstrādāts 2007.-2013.plānošanas periodam nepieciešamais 

informācijas sistēmas modulis lauku attīstības plāna pasākumu administrēšanai.  

446. Iespaidīgākais maksājumu finansējuma saľēmējiem progress vērojams 2008.gadā, kad ir 

beigusies 5.6.pasākuma ―Citas ELVGF tehniskās palīdzības izmaksas‖ tehniskās palīdzības 

projekta Nr.5.6.1. ―2007.-2013. programmēšanas periodam nepieciešamā informācijas 

sistēmas moduļa izstrāde lauku attīstības plāna pasākumu administrēšanai‖ īstenošana un 

veikto maksājumu finansējuma saľēmējiem īpatsvars no 22% no pasākuma piešķirtā 

ELVGF finansējuma aktīvi pieauga līdz 100% jeb 0.2 milj.eiro (atbilstoši informācijai LAD 

ziľojumos par ES līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu). 

447. Detalizētā informācija par pasākumu 5.5. „Atbalsts ELVGF programmas vadībai‖ un 5.6. 

„Citas ELVGF tehniskās palīdzības izmaksas‖ projektu īstenošanas rezultātiem ir pieejama 

12.pielikumā ―5.prioritātes "Tehniskā palīdzība" ietvaros sasniegtie svarīgākie rādītāji: 

5.5. pasākuma “Atbalsts ELVGF programmas vadībai" un 5.6.pasākuma "Citas ELVGF 

tehniskās palīdzības izmaksas"  tehniskās palīdzības projektu īstenošanas rezultāti”. 
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448. Kopumā, vērtējot ELVGF līdzfinansētos tehniskās palīdzības īstenošanas pasākumus, 

konstatējams, ka visi plānoti projektu rādītāji ir veiksmīgi sasniegti.  

449. Kopumā jāsecina, ka, ľemot vērā TP nacionālo programmu projektu ietvaros sasniegtos 

rezultatīvos rādītājus, TP ir būtisks finansiāls atbalsts SF vadībā iesaistīto institūciju 

administratīvās kapacitātes nodrošināšanā.  

 

 

450. Šajā sadaļā aprakstīti pasākumi, kurus veikusi vadošā iestāde un UK, lai nodrošinātu SF 

īstenošanas kvalitāti un efektivitāti. Aprakstīta vadības un kontroles sistēma, tai skaitā 

uzraudzības sistēma, kā arī kopsavilkums par UK un vadības komitejas padarīto darbu, 

ikgadējām sanāksmēm ar EK par SF ieviešanu. Ietverta informācija par finanšu kontroli un 

pārbaudēm, par izmaiľu ietekmi uz savstarpējo saskaľotību starp atbalstu no dažādiem 

fondiem, kā arī fondu atbalstu un citu finanšu instrumentu atbalstu. Tika uzskaitītas un 

aprakstītas veiktās tematiskās izvērtēšanas, TP projektu īstenošana un cilvēkresursu 

attīstības plāna ieviešana. Informācija attiecās uz ESF, ERAF, ZVFI un ELVGF. 

451. SF izveidošanas mērķis ir nodrošināt efektīvu SF vadību, un tās pamatā ir vienotas 

pamatprasības un pamatprincipi, kas noteikti Eiropas Kopienas un nacionālajos 

normatīvajos dokumentos. Kopumā veikti visi auditi, revīzijas un pārbaudes vadības un 

kontroles sistēma darbojas pietiekoši efektīvi, tika konstatēti atsevišķi trūkumi, kas tika 

novērsti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam. Par sistēmiskām nepilnībām informācija 

tiek atspoguļota sadaļā 4.2., savukārt attiecībā uz neatbilstību gadījumiem jāatzīmē, ka 

kopumā EK un Eiropas Krāpšanas apkarošanas birojam tika nosūtīti 24 ELVGF sākotnējie 

neatbilstību ziľojumi, 3 – ZVFI, 137 – ESF un 24 - ERAF ietvaros. 

 

4.1. Vispārējā informācija par vadības un kontroles sistēmu 

452. Sadaļā aprakstīta vadības un kontroles sistēma, tās ietekme uz SF ieviešanas procesu, kā 

arī veikts sistēmas novērtējums. Norādīta informācija par konstatētajām sistēmas 

problēmām, par rīcībām to novēršanai un panāktajiem rezultātiem/uzlabojumiem, kā arī par 

to ietekmi uz 2007.-2013.gada plānošanas periodu. 

453. SF vadības un kontroles sistēma tika izveidota, pamatojoties uz Komisijas Regulu (EK) 

Nr.438/2001, kas reglamentē Padomes Regulas (EK) Nr.1260/1999 izpildi attiecībā uz 

vadības un kontroles sistēmām, ko piemēro no SF piešķirtajai palīdzībai (Regula 

Nr.438/2001). 

454. Vadības un kontroles sistēmas mērķis ir nodrošināt SF līdzekļu efektīvu un pareizu 

izlietošanu saskaľā ar labas finanšu vadības principu. 

455. Vadības un kontroles sistēma attiecas uz visiem SF - ERAF, ESF, ELVGF un ZVFI 

finanšu līdzekļu administrēšanu. 

456. VI sadarbībā ar visām SF vadībā iesaistītajām institūcijām saskaľā ar Regulas Nr.438/2001 

5.pantu un EK Reģionālās politikas ģenerāldirektorāta noteiktajām vadības un kontroles 

sistēmas apraksta prasībām sagatavoja SF vadības un kontroles sistēmas aprakstu (sistēmas 

apraksts) un  2004.gada 17.septembrī iesniedza EK.  

457. Saskaľā ar Regulas Nr.438/2001 13.pantu katru gadu līdz 30.jūnijam VI sadarbībā ar 

pārējām SF vadībā iesaistītajām institūcijām, aktualizē sistēmas aprakstu un par to informē 

EK. 

458. SF vadības un kontroles sistēmas aprakstā  ir sniegta detalizēta informācija par Latvijas SF 

ieviešanas sistēmas struktūru, iesaistītajām institūcijām, veicamajām funkcijām, 
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regulējošajiem normatīvajiem aktiem un citiem jautājumiem, kas palīdz nodrošināt efektīvu 

SF ieviešanu (http://www.esfondi.lv/page.php?id=304).   

459. Vadības un kontroles sistēma ir decentralizēta. VI un maksājumu iestādes funkcijas veic 

atsevišķas iestādes, kaut arī Regula 1260/1999 pieļauj, ka VI var būt tā pat maksājumu 

iestāde. 

460. Vadības un kontroles sistēmas struktūrā ietilpst VI, maksājumu iestāde, PLSI, OLSI un 

neatkarīga struktūrvienība, kas veic SF noslēguma izdevumu deklarācijas neatkarīgu 

pārbaudi. 

461. VI funkcijas pilda FM nodalītas kompetences ietvaros. VI nodrošina SF vadību un 

ieviešanas efektivitāti, SF vadības informācijas un komunikācijas pasākumu izpildi, TP 

plānošanu, sagatavošanu un uzraudzību, priekšlikumu sagatavošanu grozījumiem 

plānošanas dokumentos, SF projekta iesnieguma veidlapas izstrādi, veic UK un vadības 

komitejas sekretariāta funkcijas un iesaista nevalstiskās organizācijas uzraudzības un 

vadības komitejās. 

462. Maksājumu iestādes funkcijas veic Valsts kase nodalītas kompetences ietvaros. 

Maksājumu iestāde veic SF finanšu vadību un apliecina izdevumus. 

463. SF noslēguma izdevumu deklarācijas neatkarīgu pārbaudi veic FM Audita un revīzijas 

departaments
32

. 

464. Kopumā ir 10 PLSI
33

, kas atbild par atsevišķas nozares stratēģiskās plānošanas 

dokumentiem un 4 OLSI, kas pārrauga SF ieviešanu konkrētā jomā.  

465. PLSI funkcijas veica ZM,  KM, EM, IZM, VidM, VM, RAPLM, SM, LM un ĪUMEPLS
34

. 

PLSI piedalījās plānošanas dokumentu grozījumu izstrādē, izstrādāja SF projektu 

iesniegumu vērtēšanas kritērijus, koordinēja aktivitāšu ieviešanu atbilstoši attiecīgās 

nozares politikai, sniedza priekšlikumus SF ieviešanas uzlabošanai, kā arī sniedza 

informāciju sabiedrībai un nodrošina publicitāti jautājumos par SF. 

466. OLSI funkcijas veica VIAA, CFLA, LAD un NVA. OLSI nodrošināja aktivitāšu 

ieviešanu, izsludināja un slēdza atklātos projektu iesniegumu konkursus, izvērtēja projektu 

iesniegumus, slēdza līgumus ar finansējuma saľēmējiem, uzraudzīja projektu ieviešanu, 

veica SF finanšu kontroli un auditu, sagatavoja izdevumu deklarāciju, kā arī sniedza 

informāciju sabiedrībai un nodrošina publicitāti jautājumos par SF. 

467. Tāpat grantu shēmu ieviešanu pārraudzīja GSA, kuru funkcijas veica LIAA, SIF, SPP
35

 un 

VRAA.     

468. Vadības sistēmas un kontroles apraksts sevī ietver: 

- vadībā iesaistīto institūciju uzskaitījumu; 

- tām uzticēto funkciju aprakstu; 

- funkciju sadalījumu šo institūciju struktūrvienību starpā vai iekšienē, kā arī starp 

vadošo iestādi un maksājumu iestādi; 

- katras institūcijas iekšējo normatīvo aktu uzskaitījumu, pēc kuriem veic izdevumu 

atbilstību pārbaudi un to deklarēšanu, kā arī veic izpildītu maksājumu iegrāmatošanu; 

- noteikumus par vadības un kontroles sistēmas revīziju. 

                                                           
32

 FM Audita un revīzijas departaments izveidots ar 01.01.2010., pārľemot FM Iekšējā audita departamenta funkcijas 
33

 Pēc ĪUMEPLS reorganizācijas 01.06.2009., PLSI skaits ir 9 
34

 ar 2009.gada 1.jūniju ĪUMEPLS funkcijas pārľēma RAPLM 
35

 SPP funkcijas ar 2009.gada 1.jūliju pārľēma LM 

http://www.esfondi.lv/page.php?id=304
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469. Izveidotā vadības un kontroles sistēma nodrošina augstu kompetenci pa nozarēm un SF 

mērķu sasniegšanu. Katrā iestādē strādā speciālisti ar pieredzi konkrētajā jomā, līdz ar to 

konkrētas nozares politika tiek pārzināti veicināta, piesaistot SF. 

470. Katras SF vadībā iesaistītās institūcijas funkcijas, to definējumu un sadalījumu skaidri 

nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu vadības likums. 

471. Efektīvas SF finanšu vadības nodrošināšanai pieľemti virkne normatīvo aktu: 

- MK noteikumi Nr.494 „Eiropas Savienības struktūrfondu finanšu vadības 

nodrošināšanas kārtība‖; 

- MK noteikumi Nr.501 „Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu vadībā 

iesaistītās institūcijas nodrošina struktūrfondu uzraudzību un novērtēšanu‖; 

- MK noteikumi Nr.538  „Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu vadībā 

iesaistītās institūcijas nodrošina SF finanšu kontroli un auditu‖; 

- MK noteikumi Nr.706 „Kārtība, kādā ziľo par struktūrfondu finansēto projektu 

ieviešanā konstatētajām neatbilstībām un pieľem lēmumu par piešķirtā finansējuma 

izlietojumu‖; 

- MK noteikumi Nr.545 „Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu vadībā 

iesaistītās institūcijas nodrošina struktūrfondu ieviešanu un grozījumu izdarīšanu 

plānošanos dokumentos‖; 

- MK noteikumi Nr. 546 „Kārtība, kādā valsts budžetā plāno līdzekļus Eiropas 

Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai un veic maksājumus‖; 

- MK noteikumi Nr. 430 ,,Noteikumi par Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas 

,,Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārejas ārvalstu finanšu 

palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanu‘‘ līdzekļu pārdali‘‘; 

- MK noteikumi Nr.549 ,,Noteikumi par Eiropas Savienības struktūrfondu projektu 

iesniegumu vērtēšanas kārtību un kritērijiem‘‘; 

- MK noteikumi Nr.502 ,,Kārtība, kādā struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas 

nodrošina struktūrfondu publicitāti un vizuālās identitātes prasību ievērošanu‘‘, 

- MK noteikumi Nr.385 ,,Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu vadībā 

iesaistītās institūcijas publisko informāciju par struktūrfonda projektu‘‘; 

- MK noteikumi Nr.601 ,,Par Eiropas Komisijas un Latvijas Republikas administratīvo 

līgumu par sadarbību struktūrfondu auditēšanā‘‘; 

- MK noteikumi Nr.124 ,,Noteikumi par kritērijiem valsts budžeta dotācijas piešķiršanai 

pašvaldībām un plānošanas reģionu attīstības aģentūrām Eiropas Savienības 

struktūrfondu līdzfinansēto projektu īstenošanai‘‘; 

472. Izveidotā vadības un kontroles sistēma ir atbilstīga Kopienas prasībām un saskaľota ar EK. 

Vadības un kontroles sistēma nodrošināja visu nepieciešamo funkciju izpildi, kā rezultātā 

sekmīgi apgūti SF piešķirtie līdzekļi. Neskatoties uz to, ka kopumā izveidotā kontrole ir 

efektīva, tomēr ir bijuši nepieciešami atsevišķi uzlabojumi, kuriem nav būtiskas ietekmes 

uz ES fondu vadības un kontroles sistēmas darbību. Galvenās konstatētās sistēmas 

problēmas ir aprakstītas zemāk. 

473. Problēmas, kuras konstatētas atbalsta vadībā, saistītas ar dažādu vadlīniju vai skaidrojumu 

trūkumu, kā dēļ visām ES fondu administrēšanā iesaistītajām institūcijām nav veidojusies 

vienota izpratne par atsevišķiem procesiem. 

474. 2004.-2006.gada plānošanās periodā izstrādātas vai nodrošināta sekojošu vadlīniju 

izstrāde
36

:  

a) SF vadības komunikācijas stratēģija 2004. – 2008.gadam; 
                                                           
36

 Vadlīnijas pieejamas ES fondu mājas lapā: http://www.esfondi.lv/page.php?id=619 
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b) Vizuālās identitātes vadlīnijas publicitātes pasākumu īstenošanai SF vadībā iesaistītajām 

institūcijām un SF finansējuma saľēmējiem; 

c) Vadlīnijas par administratīvo izmaksu, tai skaitā atalgojuma izmaksu administrējošajam 

personālam izsekojamību un pamatojamību SF un KF projektos; 

d) Publisko iepirkumu likuma iepirkumu vadlīnijas. 

4.2. Konstatētās vadības un kontroles sistēmas problēmas un to 
novēršanai veiktie pasākumi 

475. Kopumā vadības un kontroles sistēma darbojās labi, taču 2004.-2006.gada plānošanas 

periodā vadības un kontroles sistēmā tika identificētas piecas sistēmas līmeľa kļūdas (4 

sistēmiska rakstura un 1 sistemātiska rakstura): attiecināmas uz visiem SF- dubultās 

finansēšanas un dubultās iegrāmatošanas risks SF projektos, uzľēmuma pieredzes kritērija 

izmantošana vērtēšanas procesā, nepareiza valūtas kuras piemērošana, attiecināma uz ESF 

projektiem- administratīvo izmaksu uzskaite un sistemātiska rakstura kļūda, kas attiecināma 

uz ERAF projektiem- papildu darbu veikšana bez atbilstošas iepirkumu procedūras 

piemērošanas. 

476. Tā kā konstatēto problēmu finansiālā ietekme ir bijusi neliela, var secināt, ka identificētās 

sistēmas problēmas, nav negatīvi ietekmējušas ES fondu administrēšanas efektivitāti un 

līdzfinansējuma apgūšanu.  

477. 2006.gadā tika konstatēts, ka LR iepirkumu likumdošana iepirkuma jomā neatbilst EK 

direktīvām  2004/17/EK un 2004/18/EK, proti, uzņēmuma pieredzes kritērijs varēja tikt 

izmantots pretendentu atlasē, nosakot minimālo prasību līmeni, kas apliecina pretendenta 

spējas pasūtījumu izpildīt, taču šī kritērija izmantošana nav pieļaujama pašā vērtēšanas 

procesā, piešķirot par to punktus, tādejādi veiktie iepirkumi atbilstoši  likumam „Par 

iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām‖, kas bija spēkā līdz 2006. gada 1.maijam un 

paredzēja, ka uzľēmuma pieredzes kritērijs var tikt izmantots vērtēšanas procesā, varēja 

neatbilst EK prasībām- šo iepirkumu izdevumi varēja būt neattiecināmi.  

478. Iepirkumu uzraudzības birojs, izskatot sūdzības par publiskajos iepirkumos pieļautajiem 

pārkāpumiem, ir secinājis, ka pasūtītāji saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles 

gadījumā pārkāpumus galvenokārt ir pieļāvuši, nosakot neatbilstošus piedāvājuma 

vērtēšanas faktorus, piemēram, kā vienu no pretendenta piedāvājuma vērtēšanas faktoriem 

nosakot pretendenta vai tā personāla pieredzi. Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 

2004.gada 31.marta direktīvas 2004/18/EK tiesiskajam regulējumam, kā arī Eiropas 

Kopienas Tiesas judikatūrai
37

, ar pretendenta pieredzi un tā personāla pieredzi un 

kvalifikāciju saistīti vērtēšanas faktori ir nosakāmi kā atlases kritēriji, nevis kā piedāvājumu 

vērtēšanas kritēriji, jo pretendenta un tā personāla vērtēšanas mērķis nav noteikt 

saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet gan raksturot minimālo prasību līmeni, no 

kura vadoties, pasūtītājs var pārliecināties par pretendentu spēju izpildīt attiecīgo publisko 

iepirkuma līgumu. 

479. Tomēr, ľemot vērā to, ka ar pretendenta pieredzi saistīts vērtēšanas faktors LR 

nacionālajos normatīvajos aktos no 2003.gada 10.jūlija, kad tika veikti grozījumi likumā 

―Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām‖ līdz 2006.gada 1.maijam, bija iekļauts, 

Iepirkumu uzraudzības birojs uz minēto neatbilstību pasūtītājiem nenorādīja. 

480. Lai tiktu apzināts iepirkumu skaits, kā arī to summas, kas varēja būt veikti neatbilstoši EK 

direktīvām 2004/17/EK un 2004/18/EK, tādejādi nosakot precīzu neattiecināmo izdevumu 

summu, vadošā iestāde izveidoja darba grupu. 
38

. Darba grupas ietvaros tika izskatīti visi 
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  Lianakis (C-532/06); Concordia Bus Finland (C-513/99) u.c. 
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iepirkumi, kas veikti SF projektos saskaľā ar likumu ,,Par iepirkumu valsts vai pašvaldību 

vajadzībām‖ un kuros uzľēmuma pieredze tika izmantota kā piedāvājuma vērtēšanas 

kritērijs. Pēc veiktajām detalizētajām finansējuma saľēmēju pārbaudēm tika konstatēts, ka 

piecos projektos šis uzľēmuma pieredzes kritērijs ir izrādījies izšķirošs konkursa uzvarētāja 

noteikšanā. Tika aprēķināta šo piecu iepirkumu kopējā summa un veikta korekcija un 

atbilstoši koriģēta ERAF izdevumu deklarācija par 90 471 eiro (tai skaitā ERAF 

finansējums – 67 876 eiro).  

481. Lai vadības un kontroles sistēmā novērstu situāciju, ka ir iespējams veikt iepirkumus par 

kritēriju izmantojot pretendenta pieredzi, tika nodrošinātas nepieciešamā izmaiľas LR 

publisko iepirkumu tiesiskajā regulējumā. 2006.gada 1.maijā stājās spēkā jauns likums- 

Publisko iepirkumu likums (iepriekšējā- ,,Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām‘‘ 

vietā). 

482. 2006.gada jūnijā EK veica auditu ESF projektiem. Viens no būtiskākajiem EK auditoru 

iebildumiem bija par Regulas 438/2001 4.panta pārbaudēm, proti, EK auditoru projekta 

vizīšu laikā netika gūta pārliecība, ka 4.panta pārbaudes ir efektīvas, pārbaudot SF 

pieprasījumu attiecināmību. Galvenais iemesls ir saiknes starp projekta aktivitātēm un reāli 

veiktajiem izdevumiem trūkums, jo izdevumi tiek iekļauti SF  pieprasījumā, pamatojoties 

uz plānoto budžetu, nevis uz reālām veiktajām projekta aktivitātēm un reālajiem 

izdevumiem. Līdz ar to auditori secināja, ka dokumenti tiek pārbaudīti tikai formāli, 

nepārliecinoties par datu ticamību. Minētais konstatējums attiecās uz projekta 

administrāciju, proti, projekta administrēšanas izmaksām. EK auditori ziľojumā pauda 

viedokli, ka ESF deklarētajiem projektu administrācijas izdevumiem trūkst caurskatāmības 

un par galveno problēmu uzskatāma darba laika uzskaite projektos (tiek lietotas darba laika 

uzskaites lapas), kas nozīmē, ka LR normatīvajos aktos noteiktā darba laika uzskaite nav 

pietiekošs pamatojums projekta administratīvo izdevumu attiecināmībai, jo tā neatspoguļo 

reālo situāciju. 

483. Taču EK veiktajā ESF pēcauditā 2007.gada novembrī netika gūta pārliecība, ka pārbaudes 

attiecībā uz projekta administrēšanas izmaksām ir pietiekoši efektīvas un dokumenti tiek 

pārbaudīti tikai formāli, nepārliecinoties par datu ticamību un pauda viedokli, ka ES fonda 

deklarētajiem projektu administrācijas izdevumiem trūkst caurskatāmības un par galveno 

problēmu uzskatāma darba laika uzskaite projektos.  

484. Lai labotu radušos situāciju, VI 2008.gada 26.septmbrī noslēdza līgumu ar SIA ,,Ernst & 

Young Baltic‘‘, kas, izmantojot ar EK saskaľotu izvērtēšanas metodiku, nodrošināja 

izdevumu aprēķināšanu, kas tikuši deklarēti EK par administratīvajām izmaksām un to 

ekstrapolēšanu uz administratīvajiem izdevumiem 2004.- 2006. gada plānošanas perioda 

projektiem. Izvērtējuma rezultātā ir noteikta nepieciešamā finanšu korekcija  198 663.52 

eiro, tai skaitā ESF 149 138.53 eiro apmērā.  

485. 2008.gadā Finanšu ministrijas Finanšu kontroles departaments pārbaudē Nr. LIAA-

STRUKT-07/18 ,,Struktūrfonda pieprasījumā deklarēto ārvalstu valūtā veikto izdevumu 

atbilstības pārbaude‘‘ Latvijas investīciju un attīstības aģentūrā, pārrēķinot ārvalstu 

valūtas (eiro) maksājumus latos, konstatēja, ka SF finansējuma saľēmēji ir piemērojuši 

nepareizu valūtas kursu un veikuši kļūdainu aprēķinu, kā rezultātā Latvijas investīciju un 

attīstības aģentūra ir veikusi pārmaksu SF finansējuma saľēmējiem, tādā veidā radot 

neattiecināmos izdevumus. Veicot summu sadalījumu atbilstoši noslēgtajiem līgumiem, 

kuros konstatēti neatbilstoši veiktie izdevumi, secināts, ka neatbilstoši veiktie izdevumi ir 

konstatēti piecos LIAA kā grantu shēmas apsaimniekotāja pārvaldītajos projektos. 

Neatbilstoši veikto izdevumu summa tika ieturēta no izdevumu deklarācijas un par 

konstatētajiem neatbilstoši veikto izdevumu gadījumiem noslēgtajos līgumos 2009.gada 

3.martā ziľots MK ar informatīvo ziľojumu par Eiropas Savienības finanšu resursu (SF un 

Kohēzijas fonda) apguvi. 

486. 2007. gadā tika konstatēts, ka trūkst vadošās iestādes vadlīniju, lai novērstu dubultās 

finansēšanas un dubultās iegrāmatošanas risku, paredzot vienotu pieeju kontrolei gan 
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pirms projekta uzsākšanas, gan pēc tā beigām. Radās nepieciešamība identificēt projektus, 

kuri varētu tikt līdzfinansēti no vairāk nekā viena ES atbalsta fonda. 

487. VI izstrādāja rīcības plānu, lai pārliecinātos par dubultā finansējuma risku SF projektos un 

izveidoja darba grupu
39

. Vispirms darba grupa vienojās par dubultās finansēšanas riska 

identificēšanas pieeju, izvērtējot risku aktivitāšu līmenī starp fondiem. Visi SF projekti tika 

sadalīti daļās pa fondiem: ERAF projekti, ESF projekti un ELVGF, ZVFI projekti. Tad tie 

tika savstarpēji vērtēti un salīdzināti aktivitāšu un apakšaktivitāšu līmenī. Rezultātā tika 

iegūti 22 pāri aktivitāšu, apakšaktivitāšu ar iespējamu dubultās finansēšanas risku. 

Jāatzīmē, ka tika veikti izvērtējumi starp SF projektiem aktivitāšu līmenī ar KF projektiem 

un TEN-T projektiem. Rezultātā tika iegūti 10 pāri projektu/aktivitāšu ar iespējamu 

dubultās finansēšanas risku, kā arī 1 pāris KF un TEN-T projektu ar iespējamu dubultās 

finansēšanas risku. Taču sīkāk izvērtējot identificētos potenciālos dubultās finansēšanas 

gadījumus starp SF, KF un TEN-T, pārskatot projekta dokumentāciju un salīdzinot 

veicamos darbus, tika konstatēts, ka vieni un tie paši darbi, objekti nav tikuši finansēti 

vairāk kā no viena līdzfinansējuma avota. 

488. 2007.-2013.gada plānošanas periodā, lai nepieļautu dubultās finansēšanas iespējamību ES 

fondu un citu finanšu instrumentu intervences pasākumu ietvaros, tiek veikti šādi pasākumi: 

 Plānošanas dokumentos noteikta demarkācija starp fondiem un pasākumiem, piemēram, 

EZF ietvaros Rīcības programmā ir noteiktas demarkācija starp pasākumiem; 

 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 saľemšanu nosakot arī 

potenciālajiem ES fonda finansējuma saľēmējiem; 

 MK noteikumos par aktivitāšu īstenošanu ir iestrādāti nosacījumi, kas izslēdz 2007.-

2013.gada plānošanas perioda ES fondu finansējuma piešķiršanu darbībām, kuras jau ir 

līdzfinansētas no SF 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 ietvaros, kā arī 

salīdzina VIS pieejamo aktuālo informāciju par projektiem, kas ir apstiprināti ELFLA un 

EZF ietvaros, Savukārt, ELFLA uz EZF administrējošai iestādei ir pieeja Eiropas 

Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmai (VIS), kā arī 

LAP IS (Lauku attīstības programmas informatīvā sistēma), kurā tiek uzkrāta informācija 

par ELFLA un EZF projektiem; 

 Atbilstoši MK 2010.gada 20.februāra noteikumiem Nr.140 „Kārtība, kādā vadošā iestāde, 

sertifikācijas iestāde, sadarbības iestāde vai atbildīgā iestāde veic pārbaudi Eiropas 

Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansētā projekta īstenošanas vietā‖ un MK 

2009.gada 17.jūnija noteikumiem Nr.573 „Kārtība, kādā administrē Eiropas 

Lauksaimniecības garantiju fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un 

Eiropas Zivsaimniecības fondu, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalstu 

lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai‖ un izstrādātajai metodikai par 

pārbaužu veikšanu, ES fondu vadībā iesaistītās institūcijas veic pārbaudes projektu 

īstenošanas vietās, lai pārliecinātos, vai ES fonda projekts tiek īstenots saskaľā 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, tai skaitā ir pārbaudes ietvaros jāgūst 

pārliecība par dubultā finansējuma nepastāvēšanu. Pārbaudes projektu īstenošanas vietās 

veic, ľemot vērā arī projekta riska pakāpi (augsts, vidējs, zems), ko atbildīgās un sadarbības 
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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.  

 Ľemot 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. 

Pieľemot ELFLA un EZF projektu maksājumu dokumentus, uz pretendenta dokumentu 

oriģināliem tiek uzlikts spiedogs „Saľemts ELFLA‖, „Saľemts EZF‖. 

 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 ZM pārstāvji piedalās UK padomdevēja statusā. 

 RAPLM ir izveidota un nodrošināta Koordinācijas padomes darbība, tādējādi novēršot 

atbalsta pārklāšanās risku, sagatavojot un ieviešot projektus DP pilsētvides prioritātes 

„Policentriska attīstība‖ ietvaros.  

 sadarbības iestādes izstrādājušas metodiskos norādījumus, kas sīki paredz, kādi dokumenti 

jāiesniedz finansējuma saľēmējam un kā jāveic šo dokumentu pārbaude, lai izslēgtu iespēju 

projekta personālam neievērot LR normatīvos aktus un saľemt dubultu atalgojumu par 

vienu darbu. Piemēram, CFLA 18.01.2008. ir izstrādājis metodiku „Metodiskie norādījumi 

par to, kā CFLA darbinieki veic ERAF projektu ieviešanā iesaistītā personāla atalgojumu 

pārbaudi‖; 

 Lai mazinātu risku, ka viena projekta vienas un tās pašas izmaksas tiek kompensētas no 

diviem vai vairāk publiskā finansējuma avotiem (valsts budžeta, ārvalstu finanšu 

līdzekļiem) tiks papildināta MK 2010.gada 20.februāra noteikumu Nr.140 „Kārtība, kādā 

vadošā iestāde, sertifikācijas iestāde, sadarbības iestāde vai atbildīgā iestāde veic pārbaudi 

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansētā projekta īstenošanas vietā‖ 

piemērošanas metodika.  

489. 2008.gadā tika konstatēts, ka pastāv gadījumi projektos, kuros veiktie papildu darbi nav 

uzskatāmi par tādiem, kuru iepirkšanai drīkst piemērot sarunu procedūru, un attiecīgajā 

būvdarbu līgumā veiktie izdevumi par papildu darbiem ir neatbilstoši.  VI izveidoja darba 

grupu
40

, lai izvērtētu SF projektu ietvaros veikto papildu būvdarbu un pakalpojumu 

pamatotību un atbilstību ES un LR normatīvajiem aktiem.  Pēc informācijas par SF projektos 

veiktajiem papildu būvdarbu, pakalpojumu iepirkumiem apkopošanas un izvērtēšanas, darba 

grupas ietvaros tika izveidota datubāze, lai varētu veikt riska novērtēšanu. 

Konstatēts  sistemātisks konstatējums publiskā iepirkuma jomā- papildu līgumi tiek piešķirti, 

neievērojot publiskā iepirkuma direktīvas. Tika aprēķināts neatbilstoši veikto izdevumu 

apjoms –kopējā summa, neieskaitot privāto finansējumu -0,8 milj. eiro, tai skaitā ERAF 

līdzfinansējums - 0,6 milj. eiro, kas netiks iekļauts ERAF noslēguma izdevumu deklarācijā 

(ERAF noslēguma izdevumu deklarācijā neiekļaujamās summas aprēķinu skat. 

15.pielikumā). 

490. Lai turpmāk, arī 2007.-2013. gada plānošanas periodā novērstu iespējamību, ka papildu 

darbu, pakalpojumu, piegāžu gadījumos tiks izmantota atbilstoša iepirkumu procedūra, 

Iepirkumu uzraudzības birojs ir veicis sekojošas darbības: 

- organizēts IUB Metodoloģijas departamenta darbinieku, kuru pienākumos ietilpst sarunu 

procedūru izvēles pamatojumu izvērtēšana atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 

64.pantam, apmācību, īpašu uzmanību pievēršot attiecīgo Eiropas Kopienas Tiesas 

nolēmumu analīzei; 
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- skaidrojumi par sarunu procedūras piemērošanas nosacījumu interpretāciju atbilstoši 

Eiropas Kopienu Tiesas nolēmumiem regulāri tiek iekļauti IUB speciālistu vadīto semināru 

programmās, tai skaitā Valsts kancelejas organizētajos semināros ES fondu apguvējiem; 

- izstrādātas Vadlīnijas sarunu procedūru piemērošanai atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 

62. un 63.pantam (turpmāk- Vadlīnijas), kuras publicētas IUB mājas lapā internetā 

www.iub.gov.lv;  

- IUB ir veicis nepieciešamos pasākumus, lai turpmāk sarunu procedūru piemērošana tiktu 

saskaľota atbilstoši izstrādātajām Vadlīnijām saskaľā ar Eiropas Kopienu Tiesas 

nolēmumiem. 

- ľemot vērā, ka publiskajos iepirkumos īpaši bieži nepamatota sarunu procedūru izvēle 

konstatēta papildu būvdarbu un pakalpojumu, kā arī papildu piegāžu iepirkumos, pasūtītāju 

ērtībai biroja mājas lapā publicēta arī prezentācija par papildu būvdarbu, pakalpojumu un 

piegāžu līgumu noslēgšanu, piemērojot sarunu procedūru atbilstoši Publisko iepirkumu 

likuma 63.pantam. 

491. Papildus minētajiem sistēmas trūkumiem iepirkumu jomā, jāpiebilst, ka tāpat tika 

konstatēti procesuāla rakstura pārkāpumi pasūtītāju rīcībā, piemēram, informācijas 

neizsniegšana pēc pieprasījuma, vai termiľu neievērošana attiecīgās informācijas 

izsniegšanā utml., taču tiem nebija sistēmiska rakstura un tie tika skatīti individuāli. 

492. Iepirkumu uzraudzības birojs, izskatot tam iesniegtās sūdzības, izvērtēja pasūtītāju rīcības 

atbilstību publisko iepirkumu jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem un atbilstoši 

katrai konkrētais situācijai pieľēma lēmumu vai nu atļaut pasūtītājam slēgt iepirkuma 

līgumu, vai arī uzlikt tam par  pienākumu novērst Iepirkumu uzraudzības biroja sūdzību 

izskatīšanas komisijas konstatētās neatbilstības. 

493. 2004.- 2006.gada plānošanas periodā identificētās sistēmiska rakstura problēmas un darbs 

pie to novēršanas, labošanas ir ļāvis mazināt un novērst trūkumus vadības kontroles un 

sistēmā, kā arī pilnveidot to.  

 

4.3. Uzraudzības sistēma 

494. Uzraudzības sistēma ir neatľemama SF vadības un kontroles sistēmas sastāvdaļa. Papildus 

4.1.sadaļā sniegtajam aprakstam, šeit aprakstīti uzraudzības sistēmas mērķi un galvenie 

instrumenti, kā, piemēram, vadības informācijas sistēma, uzraudzības komitejas un vadības 

komiteju darbība. 

4.3.1. Uzraudzības sistēmas vispārējais apraksts  

 

495. SF uzraudzības sistēma tika izveidota ar mērķi: 

- pārraudzīt SF uzraudzības un ziľošanas sistēmas darbību; 

- laicīgi atklāt un novērst būtiskākās SF apguves problēmas un riskus, īpašu uzmanību  

pievēršot sistēmiskām un ievērojamu finanšu risku valsts un Kopienu budžetam radošām 

problēmām;  

- uzraudzīt Regulu prasību izpildi, it īpaši kontrolēt vispārējās Regulas 1260/1999 31.panta 

2.punkta 2.apakšpunktā minētā n+2 principa izpildi (vispārējās naudas plūsmas kontrole); 

- apkopot informāciju un informēt EK, MK, UK un vadības komitejas par SF ieviešanas 

progresu, būtiskākajām problēmām, nepieciešamo rīcību un piedāvātajiem risinājumiem; 

http://www.iub.gov.lv/
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- veikt prioritāšu, pasākumu, aktivitāšu vai apakšaktivitāšu īstenošanas uzraudzību, tai skaitā 

uzraugot plānošanas dokumentos noteikto mērķu un uzraudzības rādītāju sasniegšanu; 

- uzraudzītu horizontālo prioritāšu īstenošanu; 

- uzraudzītu MK un VK lēmumu un ieteikumu izpildi.  

496. Minēto mērķu sasniegšanai VI izmantoja šādus uzraudzības instrumentus un procedūras: 

- plānošanas dokumentos ietvertie finansēšanas plāni par finansējuma sadalījumu 

fonda/prioritātes/pasākuma līmenī, kā arī fondu vadības komitejās apstiprinātie indikatīvie 

finansējuma sadalījuma plāni pa aktivitātēm; 

- SF vadībā iesaistīto iestāžu ziľojumi (PLSI, OLSI un Valsts kase sagatavoto ziľojumu par 

SF līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanas gaitu vai SF finansējuma izlietojumu), 

citi starpniekinstitūciju ziľojumi par pārbaudēm projektu īstenošanas vietās, izlases veida 

pārbaudēm, neatbilstību ziľojumi; 

- papildus informācijas pieprasīšana;  

- pirmā līmeľa starpniekinstitūciju izstrādātie aktivitāšu īstenošanas plāni prognozes par SF 

pieprasījumu iesniegšanu un maksājumiem finansējuma saľēmējiem;   

- ziľojumi MK par SF apguvi un  MK protokollēmumu par veicamajiem uzdevumiem SF 

apguves veicināšanā un problēmu risināšanā projektu sagatavošana, kā arī MK sēžu 

protokolos iekļauto lēmumu un uzdevumu izpildes uzraudzība; 

- UK un vadības komiteju informēšana; 

- izvērtējumi un izvērtējumu ieteikumu ieviešanas plāni; 

- gada ziľojumi EK par SF programmas īstenošanu; 

- VIS. 

497. Uzraudzības funkciju nodrošināšanai tika izveidotas tādas koleģiālas institūcijas kā SF 

uzraudzības komiteja (UK) un SF vadības komitejas, kuru viens no galvenajiem 

uzdevumiem bija uzraudzīt SF ieviešanu Latvijā un noteikto mērķu sasniegšanu, par kuru 

darbību detalizēta informācija sniegta noslēguma ziľojuma 4.3.1. un 4.3.2. sadaļā. 

Vienlaikus jāatzīmē, ka, ievērojot 2004.-2006. gadu praksi, un lai padarītu ES fondu 

plānošanas, ieviešanas un uzraudzības sistēmu efektīvāku, 2007.-2013.gada plānošanas 

periodā SF vadības komiteju vairs nav, tā vietā vairāk izmantos UK un UK apakškomiteju 

forumus. Ľemot vērā, ka UK apakškomitejas parasti notiek kopā ar UK sēdēm, tiek 

optimizēti resursi foruma organizēšanai, kā arī ar ES fondu ieviešanu saistītos 

problēmjautājumus var apspriest vienuviet un visiem UK locekļiem kopā.   

498. Uzraudzības sistēma pastāvīgi tika pilnveidota un vienkāršota, lai nodrošinātu kvalitatīvu 

un efektīvu SF ieviešanu un maksimālu līdzekļu apguvi. 

499. Plānošanas dokumentos ietvertie finansēšanas plāni par finansējuma sadalījumu 

fonda/prioritātes/pasākuma līmenī, kā arī fondu vadības komitejās apstiprinātie indikatīvie 

finansējuma sadalījuma plāni pa aktivitātēm tika izmantoti, galvenokārt, lai nodrošinātu 

n+2 nosacījuma izpildes uzraudzību. Tajos tika veiktas izmaiľas, pārdalot finansējuma 

starp aktivitātēm, pasākumiem, prioritātēm vai ar fondiem. Būtiskākie grozījumi plānošanas 

dokumentu finansēšanas plānos aprakstīti 3.1.sadaļā. 

500. SF uzraudzības nodrošināšanai PLSI reizi pusgadā un OLSI, MI reizi ceturksnī iesniedza 

VI ziņojumus par SF līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanas gaitu, SF 

finansējuma izlietojumu, analizējot problēmas SF ieviešanā un sniedzot priekšlikumus par 

SF ieviešanas uzlabošanu. 
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501. Savukārt, lai nodrošinātu SF uzraudzību politiskajā līmenī, VI reizi ceturksnī iesniedza 

MK informatīvo ziņojumu par ES finanšu resursu apguvi, kurā informēja par SF 

ieviešanas progresu, konstatētajām problēmām un to risināšanai piedāvātājiem rīcības 

variantiem. Galvenokārt galvenie uzdevumi nozaru ministrijām saistībā ar SF apguvi tika 

doti ar MK protokollēmumiem (piemēram, galvenie jautājumi tika saistīti ar projektu 

izmaksu sadārdzinājuma jautājumu risināšanu, SF apguves paātrināšanu,  projektu 

īstenošanas termiľa pagarināšanu u.c.). 

502. Lai nodrošinātu finansējuma apguvi pilnā apmērā, 2007.gadā VI sadarbībā ar 

starpniekinstitūcijām izstrādājusi aktivitāšu ieviešanas plānus, kā arī lai pastiprinātu 

kontroli par fondu apstiprinātiem plāniem perioda beigās, tika nodrošināta uzraudzība 

politiskajā līmenī un kopš 2007.gada 4.ceturkšľa tika izstrādāti detalizēti plāni par SF 

finansējuma pieprasījumu un maksājumu termiľiem. PLSI ik mēnesi atskaitījās par plānu 

izpildi VI, savukārt VI kopsavilkumu un priekšlikumus turpmākai rīcībai sniedza MK. 

Faktiski šie plāni bija pirmais mēģinājums plānveida aktivitāšu ieviešanas uzraudzībai, kas 

2007-2013.gada plānošanas periodā tika pilnveidots, izstrādājot ES fondu apguves profilus. 

503. Informācija par tādiem galvenajiem uzraudzības sistēmas elementiem kā vadības 

informācijas sistēma, izvērtējumiem, sniegta 4.3.2. un 4.8. sadaļās. 

 

4.3.2. Vadības informācijas sistēma  
 

504. ES struktūrfondu vadības informācijas sistēma (SF VIS) tika izveidota un lietotājiem 

bija pieejama kopš 2004.gada maija. Sistēmas galvenais uzdevums bija: 

 Uzkrāt datus par 2004.-2006.gada plānošanas perioda SF finansētām aktivitātēm 

 Nodrošināt uzskaiti par SF finansētajiem projektiem un tajos veiktajiem maksājumiem 

 Nodrošināt informācijas uzkrāšanu par VPD, PP un projekta līmeľa uzraudzības rādītājiem 

un to izpildi. 

505. SF VIS tika veidota kā centrāla sistēma, kas bija pieejama SF vadībā iesaistīto institūciju 

lietotājiem no VI, PLSI un OLSI, GSA, maksājuma iestādes. Sistēma lasīšanas režīma bija 

pieejama arī Latvijas Bankas, Valsts ieľēmumu dienesta un Korupcijas novēršanas un 

apkarošanas biroja darbiniekiem. 

506. Datus sistēmā bija iespējams ievadīt manuāli tiešsaistes režīmā vai nodrošinot automātisku 

datu transportu no iestāžu lokālajām informācijas sistēmām. Datus SF VIS manuāli ievadīja 

VIAA, NVA, SPP, SIF, LAD, savukārt datu automātisku transportu nodrošināja CFLA, 

VRAA, LIAA 

507. Sistēmā tika iekļauti vairāk kā 130 dažādi statistiski pārskati iesaistīto institūciju 

vajadzībām dažādu atskaišu un uzraudzības statusa informācijas sagatavošanai. 

508. Sistēmas izveide un papildināšana tika finansēta no SF TP līdzekļiem. 

509. Lai nodrošinātu SF un KF 2007 – 2013.gada plānošanas perioda finansētu projektu 

uzkrāšanu, kā arī lai nodrošinātu vienotu datu uzkrāšanu par 2004 – 2006.gada SF 

plānošanas perioda finansētajiem projektiem, 2007.gadā tika uzsākts darbs pie jaunas 

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas 

( VIS) izstrādes. Līgums par jaunas informācijas sistēmas izstrādi tika noslēgts 2007.gada 

11.maijā.  

510. VIS pamata funkcionalitāte, kas nodrošina datu par 2007 – 2013.gada VSID, darbības 

programmām, darbības programmu papildinājumiem, ES fondu līdzfinansētiem projektiem 

un 2004 – 2006.gada SF un 2004 – 2006.gada KF projektiem uzkrāšanu izveidota un 

produkcijas vidē tika ieviesta 2008.gada 1.februārī. Atbildīgo un sadarbības iestāžu lokālo 
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informācijas sistēmu izstrāde vai pielāgošana datu automātiskam transportam uz VIS tika 

pabeigta 2008.gada 14.jūlijā. 

511. Līdzīgi kā SF VIS arī VIS veidota kā centrāla tīkla sistēma, kas ir pieejama visām ES 

fondu vadībā iesaistītajām institūcijām (vadošā, maksājumu, revīzijas, sertifikācijas, PLSI, 

OLSI, GSA, atbildīgā, sadarbības iestādes, Iepirkuma uzraudzības birojs), kas administrē 

2004.-2006.gada un 2007.-2013.gada ES fondu plānošanas perioda projektus.  

512. Lai nodrošinātu efektīvu līdzekļu izmantošanu un izveidotu vienotu datu avotu ES fondu 

finansētiem projektiem (2004.-2006.gads un 2007.-2013.gads), dati, kas iepriekš bija 

ievadīti SF VIS tika pārnesti uz VIS. Tā kā jaunizveidotajā sistēmā tika iestrādāti papildus 

datu kvalitātes kontroles mehānismi, kas nodrošina uzraudzībai nepieciešamo datu 

atbilstošu kvalitāti, datu pārnešanas laikā pastiprināti tika kontrolēta iepriekš ievadīto datu 

kvalitāte un nepieciešamības gadījumā iestādes veica datu precizēšanu.   

513. Tā kā VIS ir viens no galvenajiem ES fondu uzraudzības instrumentiem ES fondu 

uzraudzības nodrošināšanai, sistēmā esošo datu pareizībai un pilnīgumam ir kritiska nozīme 

uzraudzības procesā. Vadošā iestāde ir izstrādājusi metodoloģiju datu kvalitātes pārbaudēm 

un veic proaktīvu komunikāciju ar atbildīgajām un sadarbības iestādēm par sistēmā esošo 

datu kvalitātes uzlabošanu. 

514. VIS iestrādātā funkcionalitāte paredz sistēmā uzkrāto projektu datu pārbaudīšanu pret 

LAD informācijas sistēmu, kas ir vairāku moduļu, kā arī vairāku savstarpēji saistītu 

informācijas sistēmu kopums, kurā tiek uzkrāta ELFLA un EZF pasākumu administrēšanai 

nepieciešamā informācija, ar mērķi noskaidrot vai pieteiktas projekts nav saľēmis 

finansiālu atbalstu LAD pārraudzībā esošajās aktivitātēs. Papildus sistēmā iestrādāta 

dinamiska datu analīzes platforma (MicroStrategy 8), kas nodrošina ērtu datu analīzi 

dažādos griezumos (standarta un nestandarta pieprasījumu veidošana un rezultātu iegūšana, 

datu analīze no augstākā līmeľa uz zemāko, rezultātu eksports uz citiem formātiem un citas 

datu analīzei svarīgas funkcijas). 

515. Lai nodrošinātu VIS lietotāju atbalstu un centralizētu pieteikto kļūdu un risinājumu 

uzskaiti, FM ir izveidots lietotāju palīdzības dienests (help-desk), kas sniedz konsultācijas 

un risina pieteiktos problēmjautājumus. Šobrīd sistēmā reģistrēti vairāk kā 680 sistēmas 

lietotāju. 

516. Lai informētu VIS lietotājus  un sniegtu metodoloģiskus skaidrojumus par datu ievadi VIS, 

vadošā iestāde ir izveidojusi atsevišķu sadaļu mājas lapā internetā 

(http://www.esfondi.lv/page.php?id=883), kurā atrodami normatīvie akti par VIS 

izmantošanu, informācija par obligāti aizpildāmajiem laukiem VIS, u.c. skaidrojoši 

norādījumi. 

517. VIS izveide un datu migrācija no SF VIS uz VIS finansēta no ES fondu TP līdzekļiem.  

 

4.3.3. Struktūrfondu uzraudzības komiteja 

518. Sadaļā aprakstīts padarītais UK darbs un novērtēts tās ieguldījums SF uzraudzībā (tai 

skaitā izskatītie problēmjautājumi, galvenie pieľemti lēmumi, kam ir bijusi ietekme uz SF 

ieviešanu). 

519. Uzraudzības funkciju nodrošināšanai 2004.-2006.gada plānošanas periodā tika izveidota 

koleģiāla institūcija - UK, kuras galvenie uzdevumi ir bijuši VPD attiecībā uz Kopienas 

struktūrpalīdzību Latvijai ar 1.mērķi un Programmas papildinājuma 2004.-2006.gadam 

saskaľā ar 1.mērķi (plānošanas dokumenti) ieviešanas uzraudzība, plānošanas dokumentos 

noteikto rezultātu un mērķu sasniegšana, piešķirtā SF finansējuma izlietošanas uzraudzība, 

http://www.esfondi.lv/page.php?id=883
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grozījumu apstiprināšana plānošanas dokumentos u.c. UK darbojas saskaľā ar nolikumu, 

kas pēdējo reizi grozīts 2006.gada 25.jūlijā (MK 2006.gada 25.jūnija noteikumi Nr.607).  

520. Saskaľā ar UK nolikumu, komitejas sastāvā ar balsstiesībām piedalās PLSI, OLSI 

pārstāvji, plānošanas reģionu attīstības padomju pārstāvji, dažādi sociālo partneru un 

nevalstisko organizāciju pārstāvji (Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības pārstāvis, 

Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvis, Mazo un vidējo uzľēmumu amatniecības padomes 

pārstāvis, Latvijas Zivsaimnieku asociācijas un Latvijas Zivrūpnieku savienības pārstāvis, 

Latvijas informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju asociācijas pārstāvis, Latvijas 

pieaugušo izglītības apvienības pārstāvis).  

521. Turklāt UK sastāvā ar padomdevēju tiesībām piedalās sociālie partneri (Latvijas Darba 

devēju konfederācijas pārstāvis, Pasaules dabas fonda pārstāvis, Latvijas Tirdzniecības un 

rūpniecības kameras pārstāvis, sabiedrības par atklātību „Delna‖ pārstāvis), kā arī EK 

pārstāvji, Eiropas investīciju bankas pārstāvis, Saeimas Eiropas lietu komisijas pārstāvis, 

Eiropas lietu biroja pārstāvis, Ārlietu ministrijas pārstāvis un citi, kas neapšaubāmi dod 

iespēju pieľemt tādus lēmumus, kas apmierina visas iesaistītās puses, kā rezultātā kalpo 

sabiedrības interesēs.  

522. UK ir bijusi nozīmīga loma SF uzraudzības un ieviešanas sistēmas ieviešanā, jo sākoties 

2004.-2006.gada plānošanas periodam Latvijai nebija pieredzes SF ieviešanā. UK, kas 

pirmajos gados notika tikai klātienē, visiem pārstāvjiem bija iespēja apspriest svarīgus un 

aktuālus jautājumus, komunicējot ar kolēģiem tiešā veidā. Plānošanas perioda sākumā UK 

sēžu organizēšana ir vērtējama kā efektīvs uzraudzības mehānisms, jo nodrošināja 

jautājumu tūlītēju apspriešanu, dažādu viedokļu un argumentu uzklausīšanu un līdz ar to 

„pārdomātāku‖ lēmuma pieľemšanu.     

523. Līdz 2009.gada 30.jūnijam kopumā ir notikušas 12 UK sēdes, no tām pirmās divas  ir 

bijušas Pagaidu komitejas sēdes. Pirmā oficiālā UK sēde notika 2004.gada 30.jūnijā, 

Tukumā. 

524. Pirmajā neoficiālajā UK sēdē 2004.gada 4.februārī tika apstiprināts UK nolikums, kas 

nosaka komitejas sastāvu, funkcijas, darba kārtību un lēmuma pieľemšanas procedūru.  

525. UK tika ziľots un tika vērtēta Mērķa 1 programmas 2004-2006 ieviešanas gaita, tika 

apstiprināti un/vai grozīti projektu specifiskie vērtēšanas kritēriji, apstiprināta SF vadības 

komunikācijas stratēģija 2004.-2006.gadam, apstiprināti SF gadskārtējie ziľojumi par SF 

ieviešanu, apstiprināts Cilvēkresursu attīstības plāns SF vadībā iesaistītajām institūcijām, 

risināti un skatīti arī citi jautājumi. 

526. Bez šīm funkcijām, UK darba kārtības ietvaros ir notikušas aktīvas debates par SF 

tematiskās izvērtēšanas darba grupas izveidi un darba grupas rezultātiem. Tika vērtēta 

aktivitāšu rādītāju sistēma, VPD aktivitāšu ieviešanas efektivitāte, diskutēts par SF 

ieviešanas veicinošiem un kavējošiem faktoriem, lai izdarītu secinājumus un sniegtu 

rekomendācijas nākamajam plānošanas periodam.  

527. UK lēmumu pieľemšana arī ir notikusi, organizējot rakstiskās procedūras, kas notika 

netiešā veidā, nosūtot UK locekļiem izskatāmos dokumentus papīra formā un elektroniski. 

Rakstisko procedūru organizēšanu arī var vērtēt kā efektīvu uzraudzības mehānismu, jo 

ľemot vērā, ka UK locekļiem regulāri bija jāpieľem lēmumi par plānošanas dokumentu 

grozījumiem, grozījumiem specifiskajos vērtēšanas kritērijos, līdz ar to tika izvēlēts rīkot 

rakstiskās procedūras, kas šajos gadījumos bija lietderīgāk. Līdz 2009.gada 30.jūnijam 

kopumā ir notikušas 28 rakstiskās procedūras. Jāatzīmē, ka vienas rakstiskās procedūras 

ietvaros parasti tikuši pieľemti vairāki lēmumi.  

528. Ľemot vērā iepriekšminēto, secināms, ka UK darbība ir bijusi produktīva, UK balsstiesīgo 

un padomdevēju sastāvā ir pārstāvētas ne tikai valsts pārvaldes institūcijas, bet arī 
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nevalstiskās organizācijas un sociālie partneri, kas nodrošina jautājuma detalizētu 

apspriešanu un izdiskutēšanu, līdz ar to efektīvāku lēmumu pieľemšanu. 

529. Vērtējot UK darbību, secināms, ka UK funkcijas un darbība ir atbilstoša Regulas 

Nr.1260/1999 35.pantam, kā arī UK ir bijusi nozīmīga loma SF uzraudzības un ieviešanas 

sistēmas ieviešanā. 

 

4.3.4. Struktūrfondu vadības komitejas 

530. 2004.-2006.gada plānošanas periodā katra SF uzraudzības nodrošināšanai ir bijusi 

izveidota atsevišķa vadības komiteja, kurā izskatīja jautājumus tikai saistībā ar konkrēto 

fondu.  

531. Kopumā ir notikušas 104 vadības komitejas un 175 rakstiskās procedūras. Vadības 

komiteju dalījumu pa fondu veidiem un gadiem var aplūkot 9.tabulā.  

Tabula 9: Vadības komiteju sanāksmju un rakstisko procedūru skaits 

sanāksmju 

skaits

rakstisko 

procedūru 

skaits

sanāksmju 

skaits

rakstisko 

procedūru 

skaits

sanāksmju 

skaits

rakstisko 

procedūru 

skaits

sanāksmju 

skaits

rakstisko 

procedūru 

skaits

sanāksmju 

skaits

rakstisko 

procedūru 

skaits

2004 9 5 10 3 9 3 9 1 37 12

2005 11 13 9 10 10 9 9 6 39 38

2006 8 14 8 6 2 12 2 9 20 41

2007 3 12 5 9 0 13 0 7 8 41

2008 0 19 0 9 0 7 0 4 0 39

2009 0 0 0 2 0 1 0 1 0 4

kopā 31 63 32 39 21 45 20 28 104 175

Gads

ERAF VK ESF VK ELVFG VK ZVFI VK Kopā

 

532. Sākotnēji vadības komitejas lēmumi tika pieľemti klātienē sanāksmēs un ievērojami 

mazāk rakstisko procedūru veidā. Tas izskaidrojams ar to, ka bija jāpieľem nozīmīgi un 

apspriežami jautājumi par sistēmu, procesu kopumā, vienojoties ar visām iesaistītajām 

pusēm, tai skaitā, jāapstiprina nacionālo programmu, atklātu konkursu vadlīniju, grantu 

shēmu aprakstu projekti. Nereti sākotnējie ieviešanas dokumenti vadības komitejās netika 

saskaľoti to pirmajā izskatīšanās reizē un tika pārstrādāti, un iesniegti atkārtotai izskatīšanai 

vadības komitejā, kas ievērojami aizkavēja VPD ieviešanas dokumentu izstrādi. Galvenie 

iemesli atkārtotas izskatīšanas nepieciešamībai bija šādi
41

: 

 PLSI kapacitātes un pieredzes trūkums ieviešanas dokumentu kvalitatīvai sagatavošanai, 

mēģinot tos sagatavot maksimāli īsā laikā, lai neaizkavētu SF finansējuma apgūšanu; 

 sākotnēji vienota formāta trūkums ieviešanas dokumentu sagatavošanai, lai nodrošinātu 

kopēji minimālo nepieciešamo dokumenta saturu, kas tika sagatavots tikai 2004.gada 

februāri/martā; 

 speciālo normatīvo aktu vai nozares plānošanas dokumentu trūkums atbalsta izmantošanai 

atbilstoši VPD aktivitātes definētajiem atbalsta mērķiem; 

 sagatavošanas dokumentu augstā detalizācijas pakāpe un informācijas dublēšanās, kā 

rezultātā dokumentos pieļautas neprecizitātes.  

533. Savukārt 2007.-2009.gadā vadības komitejās pārsvarā tika izskatīti informatīvi jautājumi 

vai veikti grozījumi plānošanas dokumentos, par kuriem SF uzraudzībā iesaistītajām 

                                                           
41

 VPD ieviešanas sistēmas efektivitātes izvērtējums – Izvērtēšanas ziľojums, Ernst & Young, 20.09.2006., 16.lpp. 
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institūcijām nebija atšķirīgs viedoklis, līdz ar to rakstisko procedūru piemērošana bija labs 

risinājums un alternatīva vadības komiteju sanāksmēm, lai atvieglotu SF sistēmas darbību.  

534. No VPD ieviešanas sistēmas efektivitātes viedokļa galvenie trūkumi vadības komiteju 

organizācijā bija: 

 ilgs laiks starp vadības komiteju sanāksmēm (vidēji 2-4 nedēļas), kas sākotnēji aizkavēja 

ieviešanas dokumentu atkārtotu izskatīšanu; 

 pārstāvēto institūciju cilvēkresursu neefektīva izmantošana, jo ieviešanas dokumentus 

vadības komitejas ietvaros izskatīja gan t.s. ieinteresētās puses (attiecīgā nozares ministrija 

un OLSI), gan arī neieinteresētās puses (citas nozaru ministrijas un citas OLSI, kuru 

atbildībā nav attiecīgā VPD aktivitāte), kuru atdeve šādos gadījumos ir visai ierobežota, 

ľemot vērā nozares specifiku. 
7
 

535. Līdz ar to, izvērtējot vadības komitejas lietderību, 2007.-2013.gada plānošanas periodā no 

tām atteicās, tādējādi palielinot ES fondu sistēmas 2007.-2013.gada plānošanas perioda 

efektivitāti. Daļēji vadības komitejas funkcijas ir pārľēmušas UK apakškomitejas, taču liela 

daļa funkciju ir iekļauta sistēmā, mazinot birokrātiju un paātrinot lēmuma pieľemšanu. 

Piemēram, grozījumi projektu līmenī 2007.-2013.gada plānošanas periodā ir 

starpniekinstitūcijas līmenī, savukārt datu apmaiľa par informatīviem jautājumiem projektu 

un aktivitātes līmenī tiek veikta, izmantojot VIS.  

4.3.5. Informācija par ikgadējām sanāksmēm ar Eiropas komisiju par ES 
struktūrfondu ieviešanu 
 

536.  Saskaľā ar Regulas Nr. 1260/1999 34.panta otro daļu katru gadu, kad EK tika iesniegts 

gadskārtējais ziľojums par SF ieviešanu, EK un vadošā iestāde izvērtēja galvenos 

iepriekšējā gada sasniegumus saskaľā ar plānošanās dokumentos noteikto. Šajās sanāksmēs 

tika izskatīti aktuālie problēmjautājumi un ieviešanas progress, par kuriem zemāk tiek 

sniegts kopsavilkums. 

537. 2005.gadā ikgadējā  SF ieviešanas sanāksmē ar EK pārstāvjiem tika pārrunāti šādi 

jautājumi: 

 Latvijas sociāli- ekonomiskie rādītāji: bezdarba līmeľa kritums un inflācijas pieaugums, un 

to ietekme uz SF ieviešanu; 

 reģionālās attīstības disbalanss un plāni vienotas reģionālās attīstības veicināšanai caur SF 

ieviešanu; 

 SF apguves progress- vislielākā apguve ERAF (85%) un ELVGF (83%); 

 SF vadības un kontroles sistēmas apraksta izveide un apstiprināšana 

538. 2006. gadā ikgadējā sanāksmē ar EK pārstāvjiem izskatītie jautājumi: 

 lielais inflācijas kāpums, kā arī būtiskais sadārdzinājums vairākās nozarēs; 

 SF apguves progress – ELVGF apgūts gandrīz pilnībā (97%) un apguves kavējumu 

analīze; 

539. 2008.gadā izskatītie jautājumi: 

 straujais inflācijas pieaugums līdz 14%, ekonomiskās izaugsmes pieaugums 11%; 

 gada ziľojums par ieviešanu 2007.gadā- nepieciešamība aktīvāk ieviest inovāciju 

atbalstošus projektus, lai potenciāli uzlabotu ekonomisko konkurētspēju; 

 SF līdzfinansējuma sadalījums pa reģioniem un pētījuma ,,Eiropas Savienības 

struktūrfondu ietekmes uz reģionālo attīstību Latvijā izvērtējuma‘‘  rezultāti; 

 Lielo projektu ieviešana un sasniegtie rezultāti; 

 SF vadības un kontroles sistēmas aprakstā noteikto prasību vienkāršošana attiecībā uz 

PVN deklarēšanu; 

 EK veikto auditu konstatējumi un rekomendāciju ieviešanas gaita; 
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 gatavošanās 2004.-2006.gada plānošanas perioda noslēguma procedūrai 

 2009.gadā ERAF un ELVGF sanāksmes netika rīkota tā kā visi problēmjautājumi tika 

izskatīti vairākās atsevišķās sanāksmēs 2009.gada I ceturksnī, kurās piedalījās arī EK 

pārstāvji, savukārt ZVFI sanāksmē tika pārrunāti jautājumi, kas saistīti ar 2004.-2006.gada 

plānošanas perioda ZVFI slēgšanas procesu (t.sk. jautājumi, kas saistīti ar finanšu situāciju 

un kvalitātes kontroli, noslēguma ziľojuma sagatavošanu (piemēram, ex-post novērtēšana, 

rakstiskās procedūras izmantošana noslēguma ziľojuma apstiprināšana, slēgšanas 

grafiks)). 

540. Vadošā iestāde ir centusies ľemt vērā visus sanāksmēs izteiktos ieteikumus un pilnveidot 

SF ieviešanas sistēmu. 
 

4.4. 2004.-2006.gada plānošanas periodā konstatēto vadības un 
kontroles sistēmas nepilnību ietekme uz 2007.-2013.gada 
perioda vadības un kontroles sistēmas pilnveidošanu   

541. SF 2004.-2006.gada plānošanas periodā iegūtā pieredze ľemta vērā, izstrādājot un 

pilnveidojot ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda vadības un kontroles sistēmu. 

542. 2007.-2013.gada plānošanas periodam vadības un kontroles sistēma satur daudz precīzākus 

un konkrētākus procesu aprakstus, kas ES fondu administrēšanā iesaistītajiem uzlabo 

sapratni par vadības un kontroles sistēmas darbību, procesiem tajā, ir mazināti vairāki 

būtiski riski: dubultā finansēšanās, nekorekti veikts iepirkums. 

543. Lai uzlabotu vadības un kontroles sistēmu 2007.-2013.gada plānošanas periodā ir tikusi 

nodrošināta šādu vadlīniju izstrāde: 

1. ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijas ES fondu 

finansējuma saľēmējiem; 

2. Iepirkumu uzraudzības biroja vadlīnijas sarunu procedūru piemērošanai atbilstoši 

Publisko iepirkumu likuma 62.un 63.pantam; 

3. ES fondu vadošās iestādes vadlīnijas par pievienotās vērtības nodokļa likmes 

piemērošanu ES fondu projektos saistībā ar 2008.gada 12.decembra grozījumiem likumā ,,Par 

pievienotās vērtības nodokli‘‘; 

4. Vadlīnijas, kas nosaka uzraudzības sistēmas darbības pamatprincipus, uzraudzības 

rādītāju izmaiľu ieviešanas kārtību, uzraudzības rādītāju uzraudzības kārtību 2007.-2013.gada  

plānošanas periodā; 

5. Kārtība, kādā vadošā iestāde izskata un sniedz atzinumu par atbildīgās iestādes 

izstrādāto darbības programmas papildinājumā norādītās SF un KF aktivitātes vai 

apakšaktivitātes īstenošanas noteikumu projektu; 

6. Vadlīnijas ES fondu projektu iesniegumu iesniedzējiem par HP ,,Vienlīdzīgas 

iespējas‘‘ īstenošanu ES fondu projektos; 

7. Vadlīnijas par administratīvo izmaksu, tai skaitā atalgojuma izmaksu 

administrējošajam personālam izsekojamību un pamatojamību SF un KF projektos; 

8. Vadlīnijas par izmaksu ieguvumu analīzi; 

9. Skaidrojošs materiāls par izmaksu un ieguvumu analīzes veikšanu ES fondu 2007.-

2013.gada plānošanas perioda projektiem (tajā skaitā par konversijas faktoriem un 

makroekonomiskajiem pieľēmumiem Latvijā); 

10. Vadlīnijas attiecināmo un neattiecināmo izmaksu noteikšanai 2007.-2013.gada 

plānošanas periodā; 

11. Publisko iepirkumu likuma iepirkumu vadlīnijas; 

12. HP vadlīnijas; 

544. Lai uzlabotu vadības un kontroles sistēmu 2007.-2013.gada plānošanas periodā ir tikusi 

nodrošināta sekojošu metodiku izstrāde: 
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1. Metodika par šķērsfinansējuma principa piemērošanu; 

2. MK 2010.gada 20.februāra noteikumu Nr.140,, Kārtība, kādā vadošā iestāde, 

sertifikācijas iestāde, sadarbības iestāde vai atbildīgā iestāde veic pārbaudi Eiropas 

Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansētā projekta īstenošanas vietā‘‘ 

piemērošanas metodika; 

3. SF un KF projekta iesniegumu atlases, tai skaitā vērtēšanas kritēriju izstrādes 

metodika. 

545. Izstrādājot 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu vadības un kontroles sistēmu, kā 

arī ES fondu ieviešanu regulējošos normatīvos aktus, FM vadījās no 2004.-2006.gada 

plānošanas periodā gūtajām atziľām, kā arī ES fondu vadības nodrošināšanā iesaistīto 

institūciju un ES fondu finansējuma saľēmēju ieteikumiem ES fondu vadības un kontroles 

sistēmas pilnveidošanai.  

546. Salīdzinot ar 2004.-2006.gada plānošanas periodā ES fondu ieviešanai izvirzītajiem 

nosacījumiem, 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu ieviešanas sistēmā ir veikti 

un turpmāk ir plānots veikt šādus s uzlabojumus (skat. 10.tabulu): 

 

Tabula 10: Uzlabojumi, kas veikti 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu 

ieviešanas sistēmā, salīdzinot ar 2004.-2006.gada plānošanas periodā ES fondu ieviešanai 

izvirzītajiem nosacījumiem 

2004.-2006.gada plānošanas 

periods 

2007.-2013.gada 

plānošanas periods 
Ieguvumi 

Paveiktie pasākumi 

Projektu vērtēšana līdz 12 

mēnešiem 

Projektu vērtēšana līdz  3 

mēnešiem 

Projektu apstiprina ātrāk; 

Ātrāk tiek uzsākta projekta 

ieviešana; 

Iesniegtais projekts nezaudē 

aktualitāti. 

3 vērtēšanas/projekta 

apstiprināšanas līmeľi 

Lēmumu par projektu 

pieľem viena institūcija 

Projektu apstiprina ātrāk; 

Mazāks korupcijas risks; 

Ietaupīti finanšu resursi un 

cilvēkresursi 

Projektu noraidīja sīku 

neprecizitāšu dēļ 

Projektu apstiprina ar 

nosacījumu, ļauj precizēt 

Projekti netiek noraidīti 

tehnisku, nenozīmīgu kļūdu dēļ, 

neskatoties uz to pievienoto 

vērtību; 

Vairāk labu projektu tiek īstenoti 

Maksājumu pieprasījumu 

izskatīšana 60 darba dienās 

SF un KF maksājumu 

pieprasījumu izskatīšana 20 

darba dienās 

 

Ātrāka finansējuma aprite 

Maksājumu veikšana15 darba 

dienās 

Maksājumu veikšana 5 

darbadienās SF un KF un 3 

darbdienās ELFLA un EZF 

Starpposma izdevumu 

deklarācijas izskatīšanai 

sertifikācijas iestādē 

paredzētas  23 darba dienas 

SF un KF starpposma 

izdevumu deklarācijas 

izskatīšanai sertifikācijas 

iestādē paredzētas 18 darba 

dienas 

Paātrināta finansējuma aprite un 

nodrošināta izlietotā finansējuma 

ES daļas ātrāka atgūšana,  

 

Ja atbildīgajai/ sadarbības 

iestādei nav finanšu resursu, 

projekts netiek īstenots.  

Iespēja finansējuma 

saľēmējam segt projekta 

izmaksas no saviem 

Iespēja slēgt līgumu un īstenot 

projektu arī tad, ja atbildīgajai/ 

sadarbības iestādei nav finanšu 
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līdzekļiem. resursu saistību izpildei. 

0% avanss uzľēmējiem SF un KF 35% avanss 

uzľēmējiem 

ELFLA un EZF 20% avanss 

Ātrāka projekta realizācijas 

uzsākšana 

Maksājumu veikšana tikai 

pēc atskaites iesniegšanas un 

sasniegtas auditējamās 

vērtības 

Maksājumi projektā vairs 

nav saistīti ar projekta 

atskaitēm 

Maksājumus iespējams veikt 

biežāk tādejādi paātrinot 

finansējuma apriti 

Necaurskatāms projektu 

vērtēšanas process; trūkst 

vienota ES fondu aktivitāšu 

uzsākšanas avota 

Visu ES fondu aktivitāšu 

kalendārs www.esfondi.lv  

Projekta iesniedzējs var plānot 

projekta ieviešanu, veikt tai 

nepieciešos priekšdarbus. 

Zema ES fondu iestāžu 

pakalpojumu kvalitāte 

Klientu apmierinātības 

novērtējumu organizēšana  

ES fondu administrēšana tiek 

uzlabota, izvērtējot un ľemot 

vērā finansējuma saľēmēju 

identificētajās problēmas, 

tādējādi nodrošinot atgriezenisko 

saiti starp ES fondu vadībā 

iesaistītajām institūcijām un 

finansējuma saľēmējiem.  

 

Drukātas atskaites = papildu 

izmaksas 

Projektu atskaišu 

iesniegšana elektroniski 

Atvieglota iestāžu darbība, 

samazinātas izmaksas 

Nepieciešami vairāki 

projektu eksemplāri 

Tikai 2 projekta eksemplāri 

 

Samazinātas izmaksas projektu 

pieteicējiem 

Atbrīvotos līdzekļus 

nepārdala nākamajam 

pretendentam  

Projektu rezerves saraksti 

 

Lielākas iespējas vairāk 

projektiem tikt realizētiem 

Apgrūtinošas prasības 

finansējuma saľēmējam 

projekta atskaišu 

sagatavošanai. 

 

Pilnveidota ES fondu 

projektu uzraudzības un 

izvērtēšanas sistēma. 

Atvieglots finansējuma saľēmēju un 

ES fondu vadībā iesaistīto institūciju 

darbs pie projektu ieviešanas, 

samazinot administratīvo slogu 

finansējuma saľēmējam, novēršot 

dažādas tam izvirzītās prasības 

attiecībā uz projekta uzraudzību, 

atsakoties no nebūtiskas informācijas 

iekļaušanas projekta uzraudzības 

dokumentos. 

Projektu pieľemšana 

nekavējoties pēc aktivitātes 

ieviešanas nosacījumu 

pieľemšanas Ministru 

kabinetā 

Projektu pieľemšana 1 

mēnesi pēc aktivitātes 

ieviešanas nosacījumu 

pieľemšanas Ministru 

kabinetā 

Ilgāks laiks projekta 

iesniedzējam sagatavot projektu, 

vienlīdzīga  

konkurence starp projektu 

iesniedzējiem 

Administratīvie šķēršļi SF 

Uzraudzības komitejas 

organizēšanā.  

Optimizēta ES fondu 

Uzraudzības komitejas 

organizēšana 

Ātrāka informācijas aprite starp 

ES fondu vadībā iesaistītajām 

institūcijām, kā arī 

nevalstiskajiem partneriem, kas 

veicinās kritēriju apstiprināšanas 

procesu, un līdz ar to ES fondu 

projektu konkursu izsludināšanu. 

http://www.esfondi.lv/
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Sarežģīta izmaksu 

administrēšana ES fondu 

projektiem. 

Izstrādāta kopsummu 

maksājumu (lump sums)  un 

vienības izmaksu (unit 

costs) metodika ERAF un 

ESF projektiem.  

Veicināta ESF un ERAF 

ietvaros piešķirto finanšu 

līdzekļu apguve un vienkāršota 

faktisko izmaksu 

administrēšana, kā rezultātā 

atvieglota projekta īstenošana 

finansējuma saľēmējam.  

Plānotie pasākumi 

Finanšu analīze projektos 

virs 0.2 milj. eiro 

Finanšu analīze SF un KF 

projektos virs 1 milj. eiro 

 Atvieglota projekta 

sagatavošana finansējuma 

saľēmējiem. 

Jāpamato netiešie projekta 

izdevumi  

Netiešo izmaksu nemainīgā 

likme 

 

 Novērsta nepieciešamība 

detalizēti pamatot individuālas 

izmaksas un to iesniegšanu 

atbildīgajā/ sadarbības iestādē, 

kā rezultātā finansējuma 

saľēmējiem mazāks 

administratīvais slogs un iespēja 

ātrāk atgūt finansējumu.  

Dažādas ar projektu saistīto 

dokumentu noformēšanas 

prasības 

Harmonizētas prasības visās 

iestādēs ar projektu 

saistītajiem dokumentiem, 

attiecīgi izveidojot 

standartu. 

  

Vienlīdzīgas un visiem 

saprotamas prasības, kā rezultātā 

samazināts administratīvais 

slogs finansējuma saľēmējiem. 

Dārga dažu santīmu kļūdas 

labošana 

Pieļaujamā kļūdas līmeľa 

noteikšana 

Netiek tērēti resursi un finanses 

nenozīmīgas finansiālas 

ietekmes kļūdu labošanai 

Sarežģīta neatbilstību 

administrēšanas sistēma 

Optimizēta procedūra, kādā 

ziľo par ES fondu ieviešanā 

konstatētajām neatbilstībām 

Optimizēta darba prakse un 

informācijas aprite starp ES 

fondu vadībā iesaistītajām 

institūcijām, kā rezultātā 

atbildīgāka un pārdomātāka ES 

fondu projektu īstenošana.  

Administratīvi sarežģīta 

procedūra pārbaužu veikšanai 

projektu īstenošanas vietā.  

Uzlabota procedūra 

pārbaužu veikšanai projektu 

īstenošanas vietā 

Atvieglots administratīvais darbs 

projekta riska izvērtējuma 

veikšanā, projekta pārbaužu 

veikšanā, kā arī vienkāršota 

atskaitīšanās kārtība par veikto 

pārbaužu ES fondu projektu 

īstenošanas vietā rezultātiem.  

Atšķirīgas auditoru prasības Projekta audita 

rokasgrāmata 

Vienotas audita prasības 

Neizmantoto ES fondu 

finansējumu nav iespējams 

izlietot citu projektu 

īstenošanai 

Iespēja neizmanto ES fondu 

finansējumu atgriezt valsts 

budžetā citu projektu 

finansēšanai.  

Paātrināta ES fondu finansējuma 

atgriešana valsts budžetā, kā 

rezultātā vairāk līdzekļu ES 

fondu projektu īstenošanai.  



 

116 

 

Komersantiem jāatver konts 

Valsts kasē projekta 

maksājumu veikšanai 

Komersantiem iespēja atvērt 

kontu komercbankā 

Samazināts administratīvais 

slogs komersantiem, iespēja 

izmantot finansējumu un ātrāk 

saľemt avansu.  

547. Līdztekus iepriekšminētajiem veiktajiem un plānotajiem uzlabojumiem 2007.-2013.gada 

plānošanas perioda ES fondu ieviešanas sistēmā, salīdzinot ar 2004.-2006.gada plānošanas 

periodu, 2008.gada nogalē FM uzsāktais darbs pie ES fondu ieviešanas sistēmas 

vienkāršošanas turpinās gan ES līmenī, gan nacionālajā līmenī.  

548. FM pārstāvis piedalās EK Reģionālās politikas ģenerāldirektorāta organizētajā ES 

dalībvalstu vienkāršošanas ekspertu darba grupā, kuras ietvaros tiek izskatīti priekšlikumi 

ES līmeľa normatīvo aktu pilnveidošanai, lai uzlabotu ES fondu administrēšanu. Balstoties 

uz darba grupā pārrunāto, EK piedāvā grozījumus ES līmeľa normatīvajos aktos. 

549. Savukārt nacionālajā līmenī ES fondu ieviešanas sistēmā papildus iepriekšminētajiem 

pasākumiem kopš 2009.gada sākuma ir veikti dažādi uzlabojumi: izzinātas jomas, kurās ir 

vienlielākais pieprasījums pēc ES fondu ieviešanas sistēmas vienkāršošanas, atvieglota 

projektu ieviešana, jo īpaši tiem finansējuma saľēmējiem, kas īsteno vairākus projektus un 

līdzšinēji ir saskārušies ar dažādu atbildīgo iestāžu vai sadarbības iestāžu darba praksi, 

nodrošināta atgriezeniskā saikne ar ES fondu finansējuma saľēmēju- izveidota e-pasta 

adrese uzlabofondus@fm.gov.lv, uz kuru katrs interesents var sūtīt savus priekšlikumus ES 

fondu ieviešanas sistēmas pilnveidošanai, veicināta plašākas sabiedrības iesaiste ES fondu 

ieviešanā, izstrādāti vairāki MK normatīvo aktu grozījumi, ar kuru palīdzību tiek paātrināta 

maksājuma plūsma projektos, dota iespēja finansējuma saľēmējam ātrāk atgūt projektā 

ieguldīto finansējumu, samazināts finanšu slogs  finansējuma saľēmējam. 

 

4.5. Pārbaudes projektu īstenošanas vietās un struktūrfondu 
pieprasījumu pārbaudes 

 

550. Šajā sadaļā sniegta informācija par pārbaudēm projektu īstenošanas vietās un SF 

pieprasījumu pārbaudēm. To starpā sniegta vispārējā informācija par pārbaužu veikšanas 

sistēmu, veikto pārbaužu skaits un pārbaudīto projektu finansējums, veiktajās pārbaudēs 

atklāto pārkāpumu finansiālā ietekme, veiktie korektīvie pasākumi, informācija par 

galvenajiem konstatētajiem trūkumiem un trūkumu novēršanas statuss, kā arī vispārējā 

informācija par plānotajām pēcmaksājumu pārbaudēm. 

551. EK regulas Nr.438/2001 4.pantā noteikto prasību izpildi nodrošina OLSI, veicot izlases 

veida darbu, piegāžu, pakalpojumu un izdevumu pārbaudes projektu īstenošanas vietās. 

Tāpat pārbaudes projektu īstenošanas vietās veic GSA SF finansēto grantu shēmu projektu 

ieviešanas uzraudzības un kontroles funkciju ietvaros. OLSI un GSA pārbaudes veic, 

ievērojot šādus principus:  

1) pārbaudēm pakļauj visus SF finansējuma saľēmējus un granta finansējuma saľēmējus;  

2) ja SF finansējuma saľēmējs un granta finansējuma saľēmējs īsteno vairāk nekā vienu 

projektu, nosakot pārbaudēm pakļaujamos līgumus, tiem piemēro izlases principu 

(pārbaudes apjomu nosaka atbilstoši OLSI un GSA veiktajam SF projekta risku 

izvērtējumam);  

3) pārbaudes veic vismaz vienu reizi projekta īstenošanas laikā vai vismaz vienu reizi gadā, ja 

projekta īstenošanas periods pārsniedz vienu gadu;  

4) pārbaudes veic atkārtoti, ja iepriekšējā pārbaudē konstatētas jebkādas neatbilstības;  

mailto:uzlabofondus@fm.gov.lv
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5) pārbaudi veic arī reizi piecu gadu laikā pēc pēdējā maksājuma veikšanas SF finansējuma 

saľēmējam (pēc līguma noslēgšanas ar SF FS vai GFS – MK 31.03.2009. noteikumu 

Nr.538 grozījumi); 

6) pārbaudes var veikt pirms līguma noslēgšanas ar SF finansējuma saľēmēju vai granta 

finansējuma saľēmēju, lai pārliecinātos, ka nav uzsāktas SF projekta atbalstāmās 

aktivitātes.  

552. OLSI un GSA piemēro izlases principu, balstoties uz projektu risku izvērtējumu, kas 

nozīmē, ka projekti ar augsta riska pakāpi tiek pārbaudīti biežāk nekā ar vidējā vai zema 

riska pakāpi. Riska izvērtējums tiek veikts saskaľā ar starpniekinstitūciju SF vadības un 

kontroles sistēmas aprakstiem, ar kuru izvērstiem aprakstiem var iepazīties ES fondu mājas 

lapā internetā. OLSI un GSA veikto pārbaužu rezultātiem ir jārada pārliecība, ka izdevumi, 

kas pretendē uz atmaksu no SF līdzekļiem, ir faktiski veikti un ir attiecināmi finansēšanai 

no SF.  

553. Veicot pārbaudi, OLSI un GSA pārbauda, vai:  

a) finansējuma saľēmējs un granta finansējuma saľēmējs nodrošina atbilstošu SF projekta, 

līgumu un maksājumu dokumentu glabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;  

b) SF projekta ietvaros veiktie darbi, piegādes, maksājumi un sniegtie pakalpojumi atbilst SF 

projektā paredzētajam;  

c) pārbaudītie izdevumi ir attiecināmi finansēšanai no SF saskaľā ar finansējuma saľēmēja 

un OLSI vai granta finansējuma saľēmēja un GSA noslēgtā līguma nosacījumiem;  

d) ir ievērota publicitātes un vizuālās identitātes atbilstība normatīvo aktu prasībām SF 

publicitātes un vizuālās identitātes jomā; 

e) SF projekts tiek īstenots atbilstoši līgumam, kas noslēgts ar OLSI un GSA; 

f) SF projekta ietvaros veiktie iepirkumi atbilst LR publisko iepirkumu reglamentējošo 

normatīvo aktu prasībām;  

g) projekta ietvaros iegādāti pamatlīdzekļi atrodas paredzētajā vietā un ir fiziski sastopami.  

554. Jāatzīmē, ka pēc VIS izstrādes un ieviešanas ekspluatācijā, tajā tiek uzkrāta informācija 

gan par 2004.-2006.gada plānošanas periodu, gan par 2007.-2013.gada plānošanas periodu 

un, kuras uzdevums ir ne tikai datu uzkrāšana, bet arī pārskatu veidošana, analīzes 

veikšana, elektronisko datu apmaiľa starp ES fondu vadībā iesaistītajām institūcijām.  

555. Taču jāatzīmē, ka projektu īstenošanas laikā pārbaudes projektu īstenošanas vietās 

galvenokārt tika veiktas pirms SF pieprasījuma apmaksas, tādejādi pārbaudēs konstatētie 

neatbilstoši veiktie izdevumi netika atmaksāti finansējuma saľēmējam un neradīja negatīvu 

ietekmi uz EK finansējumu, jo neatbilstoši veikto izdevumu summa netika deklarēta EK. 

556. Lai VI varētu gūt pārliecību par pārbaužu projektu īstenošanas vietās procesa 

nodrošināšanu, saskaľā ar MK noteikumos Nr.538 noteiktajām prasībām, OLSI (tai skaitā 

par GSA) katru gadu līdz 30.janvārim iesniedz VI apstiprināto kārtējā gada plānu pa 

pārbaudēm projektu īstenošanas vietās, kas tiek aktualizēts pēc nepieciešamības, bet ne 

retāk kā reizi ceturksnī. Savukārt pārskats par visām iepriekšējā ceturksnī veiktajām 

pārbaudēm projektu īstenošanas vietās un to rezultātiem OLSI (tai skaitā par GSA 

veiktajām pārbaudēm) četras reizes gadā (līdz 1.februārim, 1.maijam, 1.augustam, 

1.novembrim) iesniedz vadošajā iestādē, kā arī informācijai –PLSI. 

557. Jāatzīmē, ka attiecībā uz 2004.-2006.gada plānošanas periodu VI ir izstrādājusi vadlīnijas 

„Vadlīnijas par administratīvo izmaksu, tai skaitā atalgojuma izmaksu administrējošajam 

personālam izsekojamību un pamatojamību Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas 

fonda projektos‖, kas vērstas uz administratīvo izmaksu izsekojamības un pamatojamības 
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nodrošināšanu ES projektos un nodrošina vienotu pieeju administratīvo izmaksu pārbaudēm 

pārbaudēs projektu īstenošanas vietās. Savukārt, lai veicinātu iesaistīto institūciju vienotu 

pieeju pārbaužu veikšanai projektu īstenošanas vietās 2007.-2013.gada plānošanas periodā, 

vadošā iestāde ir izstrādājusi un apstiprinājusi metodiku par MK 2010.gada 20.februāra 

noteikumu Nr.140 piemērošanu, 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. 

558. Problēmas, kuras konstatētas atbalsta vadībā, saistītas ar dažādu vadlīniju vai skaidrojumu 

trūkumu, kā dēļ visām ES fondu administrēšanā iesaistītajām institūcijām nav veidojusies 

vienota izpratne par atsevišķiem procesiem. 

559. Izstrādātas vai nodrošināta sekojošu vadlīniju izstrāde:  

a) SF vadības komunikācijas stratēģija 2004. – 2008.gadam; 

b) Vizuālās identitātes vadlīnijas publicitātes pasākumu īstenošanai SF vadībā iesaistītajām 

institūcijām un SF finansējuma saľēmējiem; 

c) Vadlīnijas par administratīvo izmaksu, tai skaitā atalgojuma izmaksu administrējošajam 

personālam izsekojamību un pamatojamību SF un KF projektos; 

d) Publisko iepirkumu likuma iepirkumu vadlīnijas. 

560. Veicot ES fondu finansu vadības un kontroles sistēmas efektivitātes izvērtēšanu
42

, secināts, 

ka visrezultatīvākās (atklāja visbūtiskākos trūkumus) pārbaudes ir bijušas iestādēs, kuras ir 

apvienojušas maksājumu pieprasījumu pārbaudes ar pārbaudēm projektu īstenošanas vietās 

un maksājumu pieprasījumu akceptējušās tikai pēc šo abu pārbaužu rezultātiem. Šāda 

kontroļu apvienošana (piemēram, LIAA, LAD), ir spējusi novērst būtiskus trūkumus, kas 

varētu veidot neatbilstības turpmākā līguma izpildē, piemēram, neatbilstoša grāmatvedības 

uzskaite, iepirkumu neveikšana atbilstoši likumdošanas prasībām, neattiecināmo izdevumu 

iekļaušana, kas bija šo pārbaužu rezultātā atklātie trūkumi/kļūdas un neatbilstības.  

561. Analizējot 2004.-2006.gada plānošanas periodā veiktās pārbaudes projektu īstenošanas, 

vietās konstatēts, ka, ja iestāde realizē vairākas pārbaudes projektu īstenošanas vietā visā 

līguma termiľa laikā, tad būtiskākās kļūdas, trūkumi un nepilnības tiek konstatētas pirmajā 

šāda veida pārbaudē, pārējās atklājot salīdzinoši nebūtiskus trūkumus. Tas liecina par 

atkārtotas pārbaudes projektu īstenošanas vietā neefektivitāti, izľemot gadījumus, kad 

nepieciešams pārliecināties par pirmās pārbaudes atklāto trūkumu novēršanu.  

562. Atsevišķās  iestādes, kurās pārbaudēs projektu īstenošanas vietās lielākajā daļā no SIA 

„PriceWaterhouseCoopers” izlasē iekļautajām un faktiski veiktajām ES fondu finanšu 

vadības un kontroles sistēmas efektivitātes izvērtēšanas pārbaudēm konstatējumi bija šādi: 

uz mapēm nav uzlīmēts uzglabāšanas termiľš, saskaľā ar prasībām, uz kopijām nav 

norādīts, kur atrodas oriģināli.Vērtējot 2004.-2009.gadā veikto pārbaužu projektu 

īstenošanas vietās rezultātus, secināms, ka viens projekts īstenošanas laikā vidēji tika 

pārbaudīts apmērām 2 reizes. Neskatoties uz to, ka pārbaužu skaits uz vienu projektu 

svārstās nelielā amplitūdā, piemēram, 4.4.6.aktivitātes „Lauksaimnieku konsultāciju un 

saimniecību paplašināšanās pakalpojumu dienestu izveidošana‖ ietvaros īstenotais projekts 

„Lauku saimniecību konsultatīvās sistēmas izveide‖ tika pārbaudīts pat 49 reizes, kas 

izskaidrojams ar projekta specifiku (projekts tika īstenots LLKC un 26 LLKC filiālēs visā 

Latvijas teritorijā), lai gūtu pārliecību, ka līdzekļi tiek izlietoti paredzētajiem mērķiem. 

Projekti- , uz kuru rēķina ir vislielākais pārbaužu projektu īstenošanas vietās skaits, 
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 SIA "PricewaterhouseCoopers" veiktais izvērtējums. 

 http://www.esfondi.lv/upload/Petijumi_un_izvertejumi/apraksti/izvertejums2_apraksts.pdf 
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galvenokārt ir 4.prioritātes „Lauku un zivsaimniecības attīstības veicināšana‖ īstenoti 

projekti.   

563. Vērtējot pārbaužu progresu jāatzīmē, ka 2008.gadā tika veiktas 2 777 pārbaudes jeb 20.8% 

no visām 2004.-2009.gada I pusgada periodā veiktajām pārbaudēm, kamēr 2009.gada I 

pusgadā tikai 5.5%. Savukārt pārbaužu, kuru rezultātā tika izteikti iebildumi vai ir bijis 

negatīvs rezultāts, skaits 2008.-2009.gadā joprojām ir ievērojams  - 2008.gadā – 245 

pārbaudes jeb 8.8% no 2008.gada kopējā pārbaužu skaita un 2009.gada I pusgadā – 46 

pārbaudes jeb 6.3% no kopējā pārbaužu skaita attiecīgajā periodā (skatīt 11.tabulā). Veikto 

pārbaužu projekta īstenošanas vietā laikā konstatētais variē no nespējas uzrādīt pieprasītos  

dokumentus līdz neatbilstoša finansējuma izlietojuma, ražošanas pārtraukšanas, projekta 

mērķu nesasniegšanas, iekārtu pārdošanas. Pārbaužu projekta īstenošanas vietā rezultātu 

dinamika gadu griezumā liecina, ka 2009.gadā negatīvie pārbaužu rezultāti tika konstatēti 

tikai 4.4., 2.3. un 2.2. aktivitātēs, kamēr 2009.gada I pusē – tikai 2.2.aktivitātē.  

Tabula 11. Pārbaudes projekta īstenošanas vietā rezultātu apkopojums 2004.-2009.gada 

1.pusgada griezumā
43

 

 
Pārbaudes rezultāts 

Pārbaužu ar statusu 

"Negatīvs" īpatsvars (%) 

no kopējā attiecīgā gada 

pārbaužu skaitā 

KOPĀ 

Gads 

ar 

iebildumiem pozitīvs negatīvs 

2004 4 1 185 8 0.7% 1 197 

2005 42 2 004 43 2.1% 2 089 

2006 143 2 759 63 2.1% 2 965 

2007 240 3 192 169 4.7% 3 601 

2008 191 2 532 54 1.9% 2 777 

2009 I pusgads 45 686 1 0.1% 732 

KOPĀ 665 12 358 338 2.5% 13 361 

 

564. Noslēguma ziľojuma 6.pielikuma 1.daļā atspoguļota informācija detalizēta informācija 

aktivitāšu līmenī par 2004.-2006.gada plānošanas periodā veiktajām pārbaudēm projektu 

īstenošanas vietās. 

 

Pārbaudes projektu īstenošanas vietās pēc projektu ieviešanas beigām un projektu ilgtspējas 

nodrošināšana  
 

565. Kā jau bija minēts iepriekš OLSI un GSA pārbaudi veic arī reizi piecu gadu laikā pēc 

līguma noslēgšanas ar finansējuma saľēmēju vai granta finansējuma saľēmēju, lai 

pārliecinātos, ka 

-  projektā nav notikušas būtiskas pārmaiľas Regulas 1260/1999 30.panta 4.punkta izpratnē;   

-  līdz 2016.gada 31.decembrim tiek glabāti visi ar SF projekta īstenošanu saistīto 

dokumentu oriģināli, tai skaitā jebkura ar SF projektu saistītā korespondence, sludinājumi, 

nolikumi, darbu un piegāžu veicēju un pakalpojumu sniedzēju piedāvājumi un 

piedāvājumu vērtēšanas dokumentācija, SF projekta ietvaros noslēgto līgumu 

dokumentācija un jebkura ar līgumiem saistītā korespondence, veiktos darbus, piegādes, 

maksājumus un sniegtos pakalpojumus apliecinošā dokumentācija; 

- īstenotais SF projekts atbilst apstiprinātajā SF projekta iesniegumā norādītajiem mērķiem; 

- ir ievērotas normatīvajos aktos noteiktās publicitātes un vizuālās identitātes prasības. 
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 Informācijas avots:  ES SF KF VIS  uz  05.02.2010. 
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566. Šīs pārbaudes kļūst aizvien svarīgas, jo sakarā ar iestājušos krīzi, strukturālajām izmaiľām 

publiskajā sektorā paaugstinās risks, ka aktivitāšu un saľēmēju specifikas dēļ (daži 

saľēmēji - biedrības un fondi, ieguldījumi to infrastruktūras atjaunošanā) var netikt ievēroti 

Regulu nosacījumi par īpašumtiesību maiľas aizliegumu 5 gadu laikā, lai gan pašlaik 

neatbilstības šādu iemeslu dēļ nav konstatētas. 

567. Detalizēta informācija pieejama 6.pielikumā. 

Informācija par 2004.-2006.gada plānošanas periodā veiktajām SF pieprasījumu 

pārbaudēm  

568. Vispirms jāatzīmē, ka SF pieprasījumu un pārbaudes projektu īstenošanas vietā ir 

vērtējamas kā visefektīvākās, lai preventīvi novērstu iespējamās neatbilstības projektos. Līdz 

ar ko pozitīvi vērtējams konstatējums, ka lielākā skaitā gadījumu, kad tika veiktas 

pieprasījuma pārbaudes, galvenais (81,6% gadījumos no  pārbaudēs atklāto pārkāpumu 

kopējās attiecināmās izmaksas finansiālās ietekmes apjoma) veiktais korektīvais pasākums ir 

maksājuma neveikšana finansējuma saľēmējiem. 

569. Turklāt būtiski ir, ka pirms maksājuma finansējuma saľēmējam veikšanas, OLSI un GSA 

pārbauda pilnībā visus SF finansējuma pieprasījumus, t.i. 100% apmērā, izľemot 

4.11.1.aktivitāti „Piekrastes zvejas attīstība‖, ľemot vērā aktivitātes specifiku kā arī 

6.pielikuma 1.daļā sniegto skaidrojumu. Tomēr jāuzsver, ka ar projektu saistītā 

dokumentācija tiek pārbaudīta izlases veidā, ľemot vērā dokumentācijas apjomus (čeki par 

saľemtajām precēm, pakalpojumiem, kvītis, pieľemšanas nodošanas akti u.c.), kas ir ļoti 

lieli.  

570. SF ietvaros pārbaudīto projektu kopējās attiecināmās izmaksas ir 1 227.6 milj.eiro, tai 

skaitā SF daļa – 656.8 milj.eiro, savukārt kopējās pārbaudēs atklāto pārkāpumu attiecināmās 

izmaksās ir tikai 11,9 milj.eiro jeb 1 % no kopējām attiecināmām izmaksām, kas neliecina 

par pārbaužu efektivitātes augsto līmeni. Ľemot vērā, ka SF pieprasījumi tika pārbaudīti 

100%, secināms, kā arī kopējie deklarējamie izdevumi tika pārbaudīti pilnā apmērā (skatīt 

12.tabulu un detalizētu informāciju 7. pielikumā „Otrā līmeľa starpniekinstitūcijas veiktās 

struktūrfonda pieprasījumu pārbaudes/grantu shēmu apsaimniekotāja veiktās grantu 

finansējuma saľēmēju finansējuma pieprasījumu pārbaudes‖.  

571. Vērtējot atklāto pārkāpumu iemeslus, secināms, ka iepirkumu pārkāpumi un līgumu 

laušana ir ar finansiāli iespaidīgāko pārkāpumu starpā.  

572. Vislielākais pārbaudēs atklāto pārkāpumu finansiālās ietekmes apjoms tika konstatēts 

1.4.4. aktivitātē „Profesionālās izglītības iestāžu renovācija un mācību aprīkojuma 

modernizācija‖ un 1.4.5. aktivitātē „Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu 

uzlabošana/modernizācija‖ ar vislielāko pārbaudēs atklāto pārkāpumu finansiālās ietekmes 

īpatsvaru pārbaudīto projektu kopējā attiecināmo izmaksu apjomā – 1,2 milj.eiro (29%) un 1 

milj.eiro (11.7%) attiecīgi. Trešā aktivitāte ar vislielāko atklāto attiecināmo izmaksu 

pārkāpumu apjomu ir 2.2.1.1. „Investīcijas privātajā infrastruktūras ražošanas procesu un 

produkcijas modernizēšanai‖ – 1.6 milj.eiro. 

 

Tabula 12. Informācija par 2004.-2006.gada plānošanas periodā veiktajām SF pieprasījumu 

pārbaudēm 

 

FONDS 

Pārbaudīto projektu ES SF pieprasījumu 

summa Kopējie deklarējamie 

izdevumi, kas veikti 

līdz 30.06.2009. (eiro) 

Pārbaudītie 

izdevumi 2004-

2009.g. (%) Kopējās attiecināmās 

izmaksas 
t.sk. ES SF daļa 

1 2 3 4 5 
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ERAF 761 493 470 408 742 203,80 

 

578 805 612 

 

100% 

ESF 168 318 999 125 618 651,41 170 569 607 100% 

ELVGF 256 414 628 97 142 740,97 142 466 225 100% 

ZVFI 41 443 340 25 322 446,03 42 922 293* 100% 

KOPĀ 1 227 670 437 656 826 042 925 375 195 100% 

* ieskaitot privāto finansējumu 

573. Jāatzīmē, ka saskaľā ar 2009.gadā SIA „PriceWaterhouseCoopers‖ veiktā ES fondu 

finanšu vadības un kontroles sistēmas efektivitātes izvērtējuma rezultātiem SF pieprasījumu 

pārbaudes ir otrais dārgākais pārbaudes veids pēc pārbaudēm projektu īstenošanas vietās. 

Taču Latvijā SF pieprasījumu pārbaudes izmaksas uz vienu pieprasīto latu ir ievērojami 

mazākas par ES vidējām izmaksām. Eiropā šīs izmaksas veido vidēji 4% (jeb 0.04 LVL uz 

vienu pārbaudīto LVL), savukārt, Latvijā šis skaitlis kā vidējais pēdējos 4 gados ir 1.2% (trīs 

iestādēm- CFLA, VRAA, LAD sastādot pat zem 1%). Minētais izskaidrojams ar atalgojuma 

dažādu apmēru ES un Latvijā, jo tieši atalgojums kontroles izmaksās sastāda lielāko izmaksu 

daļu (vidēji 70% no kopējām izmaksām). Tomēr jānorāda, ka SF pieprasījumu ir vērtējamas 

kā visefektīvākās, lai preventīvi novērstu iespējamās neatbilstības projektos. 

574. Kopumā vērtējot vadības pārbaužu (SF pieprasījumu un pārbaudes projektu īstenošanas 

vietā) rezultātus, secināms, ka tas palīdzēja nodrošināt drošu finanšu vadību un preventīvi 

novērst iespējamās neatbilstības projektos. Ľemot vērā 2004.-2006.gada pieredzi, kad lielākā 

daļa trūkumu tika konstatētā iepirkumu jomā, 2007.-2013.gada plānošanas perioda tika 

paredzēts papildu pārbaužu veids – Iepirkumu uzraudzības biroja iepirkumu pirmspārbaudes, 

kas palīdz novērst iespējamas neatbilstības vēl iepirkumu procedūras plānošanas vai 

veikšanas etapā. 

 

  4.6.  Izlases veida pārbaudes un vadības un kontroles sistēmas 
auditi 

 

575. Sadaļā ietverta informācija par izdevumu izlases veida pārbaudēm un veiktajiem vadības 

un kontroles sistēmu auditiem, kā arī EK veiktajiem auditiem. Īpašā uzmanība pievērsta 

auditoru konstatējumiem attiecībā uz publiskiem iepirkumiem un ieteikumu ieviešanu. 

576. Kopumā veikto izdevumu izlases pārbaužu un vadības un kontroles sistēmu auditu 

rezultāti liecina, ka SF vadībā iesaistītajās institūcijās izveidota atbilstoša vadības un 

kontroles sistēma, tomēr pārbaudēs tika konstatēti arī atsevišķi trūkumi, kas galvenokārt 

saistīti ar valsts iepirkuma, grāmatvedības uzskaites, lietvedības u.c. ar projektu ieviešanu, 

vadību un uzraudzību saistīto jomu nepilnīgu ievērošanu.  

577. Vienlaikus tiek sniegts to nozīmīgo problēmu kopsavilkums par tiem apsvērumiem un 

pieprasījumiem par korektīviem pasākumiem, kurus EK ir izteikusi pēc ikgadējām audita 

koordinācijas sanāksmes, īpaši attiecībā uz katra konstatētā pārkāpuma finansiālo ietekmi. 

 

4.6.1. Izlases veida pārbaudes 
578. Šajā sadaļā sniegta informācija par izlases veida pārbaudēm saskaľā ar Regulas 438/2001 

10. (b) pantu, tai skaitā sniegts vispārējais pārbaužu veikšanas sistēmas apraksts, pārbaužu 

statistika (pārbaudīto izdevumu summa, konstatēto neatbilstību skaits, neattiecināmo 

izdevumu summa, konstatēto neatbilstību uzraudzība, atklātās sistēmiskās kļūdas un 

finansiālās sekas), galvenie konstatējumi un to analīze, veiktie korektīvie pasākumi.  

579. Regulas Nr.438/2001 10. (b) pantā noteikto prasību izpildi nodrošina OLSI iekšējā audita 

struktūrvienības, kas nav tieši iesaistītas projekta ieviešanā, maksājumu veikšanā un 
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pārbaudes projekta īstenošanas vietās veikšanā, veicot projekta finansējuma pieprasījuma 

vai izdevumu deklarācijas atbilstības izlases veida pārbaudes, kā arī veicot SF vadības 

sistēmas atbilstības un efektivitātes pārbaudes. SF vadības sistēmas atbilstības un 

efektivitātes pārbaudes veic arī PLSI un GSA neatkarīgā iekšējā audita struktūrvienība. 

Maksājumu iestāde veic pārbaudes OLSI, lai nodrošinātu izdevumu sertificēšanu.  OLSI 

pārbauda ne mazāk kā piecus procentus no kopējiem SF projektu attiecināmajiem 

izdevumiem, kurus maksājumu iestāde ir apliecinājusi, un veicamās pārbaudes apjomu 

sadala vienmērīgi plānošanas dokumentu ieviešanas periodā, kā arī katrā pārskata periodā.  

580. Izvēlētajā SF projektā izlases veida pārbaudi veic, lai gūtu pārliecību par: 

a) izveidotās vadības un kontroles sistēmas efektivitāti un tās darbības atbilstību izvirzītajām 

prasībām;  

b) grāmatvedības uzskaites sistēmu - grāmatvedības reģistru atbilstību attaisnojošiem 

dokumentiem, ko uzglabā OLSI un SF finansējuma saľēmēji;  

c) attaisnojošo dokumentu, kas apliecina veikto izdevumu pamatotību un atbilstību;  

d) projektu ieviešanas posmu izsekojamības nodrošinājumu;  

e) veikto izdevumu veida un laika atbilstību EK prasībām, attiecīgajam projektam 

noteiktajiem uzdevumiem un faktiski paveiktajam darbam;  

f) projekta īstenošanas procesa atbilstību darba uzdevumā noteiktajām prasībām;  

g) projekta finansējuma atbilstību EK prasībām, ievērojot noteiktos ierobežojumus, un 

projekta ieviešanai nepieciešamo līdzekļu savlaicīgu un atbilstošu nodrošināšanu SF 

finansējuma saľēmējam;  

h) līdzfinansējuma nodrošinājumu nepieciešamajā apjomā;  

i) HP ievērošanu projekta īstenošanā.  

 

581. Informācija par veiktajām izlases veida pārbaudēm sniegta 13. tabulā. Jāatzīmē, ka ir 

izpildīta EK prasība nodrošināt vismaz 5% pārbaudi no kopējiem maksājumu iestādes 

apliecinātajiem attiecināmajiem izdevumiem, veicot pārbaudes 10,1 – 11, 9% robežās fonda 

līmenī. Savukārt veikto pārbaužu rezultātā tika konstatēti  50  neattiecināmo izdevumu 

gadījumi  par kopējo summu 432 573 eiro (0,05% no deklarētajiem izdevumiem). Visi 

neattiecināmo izdevumu gadījumi ir novērsti.  

 

Tabula 13. Informācija  par veiktajām izlases veida pārbaudēm periodā no 2005. līdz 2008. 

gadam (kumulatīvi % no kopējiem maksājumu iestādes apliecinātajiem attiecināmajiem 

izdevumiem) 
 

 
 

582. Kopējie attiecināmie izdevumi, kuri tika deklarēti EK, pārbaudīto izdevumu summa un tās 

procentuālais apjoms no kopējiem maksājumu iestādes apliecinātajiem attiecināmajiem 

izdevumiem, ir sniegts 14. tabulā „Informācija par 10.(b) panta pārbaužu progresu 

(kumulatīvie izdevumi pārbaudīti procentuāli no deklarētiem kumulatīviem izdevumiem)‖.  

Tabula 14. Informācija par 10.(b) panta pārbaužu progresu (kumulatīvie pārbaudītie 

izdevumi procentuāli no deklarētiem kumulatīviem izdevumiem)
44

 

 

                                                           
44

 Datu avots par deklarētiem izdevumiem: izdevumu deklarācijas, ko Valsts kase iesniedza EK 

Fonds/gads 2005 2006 2007 2008 Kopā 

ERAF 47,33% 11,39% 7,53% 11,86% 11,86% 

ESF 33,65% 11,13% 5,85% 10,08% 10,08% 

ELVGF 11,41% 11,20% 10,71% 10,97% 10,97% 

ZVFI 8,47% 7,53% 9,55% 11,72% 11,72% 
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Fonds

Deklarētie 

izdevumi uz 

31.12.2008.

Līdz 

31.12.2008. 

pārbaudīdie 

izdevumi

% no 

deklarētiem 

izdevumiem

Pārbaužu laikā 

konstatēto 

neattiecināmo 

izdevumu 

gadījumu skaits

Neattieci

nāmo 

izdevum

u summa

Neattiecinā

mo 

izdevumu 

% no 

deklarētās 

summas

1 2 3 4 5 6 7

ERAF 489 518 994 58 059 137 11.86 15 394 706 0.08

ESF 141 128 697 14 230 067 10.08 28 29 357 0.02

ELVGF 125 691 116 13 783 022 10.97 6 873 0.00

ZVFI 36 779 837 4 311 425 11.72 1 7637 0.02

Kopā 793 118 644 90 383 651 11.40 50 432573 0.05

 

583. 2004.gadā tika uzsāktas četras ELVGF finansēto projektu izlases veida pārbaudes un viena 

ERAF finansēto projektu izlases veida pārbaude, bet tā kā 2004.gada laikā pārbaudes netika 

pabeigtas, attiecīgi informācija par 2004.gadā veiktajām pārbaudēm tika atspoguļota Vadības 

un kontroles sistēmas ziľojumā par 2005.gadu.    

584. 2005.gadā veikto ERAF, ESF, ELVGF un ZVFI izlases veida pārbaužu rezultāti apkopoti 

Vadības un kontroles sistēmas ziľojumā par 2005.gadu. ERAF ietvaros 2005. gadā tika atklāti 

2 neattiecināmo izdevumu gadījumi par kopējo summu 33 335,87 eiro, tai skaitā 1 gadījumā 

tika konstatēti neattiecināmi izdevumi 8 579,08 eiro apmērā, par ko tika sagatavots 

neatbilstību ziľojums.  ESF ietvaros 2005.gadā atklāts viens neattiecināmo izdevumu gadījums 

1 474.99 eiro apmērā. LAD izlases veida pārbaudēs ELVGF ietvaros konstatēja, ka vairākos 

gadījumos SF pieprasījumā nepareizi deklarēti attiecināmie izdevumi, kuri aprēķināti, veicot 

rēķinā uzrādītās summas eiro konvertāciju latos. Pārbaudes rezultātā tika izteikti atbilstoši 

ieteikumi un veiktas papildus pārbaudes neatbilstību novēršanai, kā rezultātā tika aprēķināti 

neattiecināmie izdevumi 10 042,88 latu apmērā. Finansējuma pārmaksa tika uzskaitīta kā 

debitoru parāds un 2005. gada laikā atgūta. Kopumā visi 2005.gadā veikto izlases veida 

pārbaužu rezultātā izteiktie ieteikumi ir ieviesti. 

585. 2006.gadā veikto ERAF, ESF, ELVGF un ZVFI izlases veida pārbaužu galvenie 

secinājumi un ieteikumi apkopoti Vadības un kontroles sistēmas ziľojumā par 2006.gadu. ESF 

ietvaros NVA un PIAA iekšējā audita struktūrvienību veikto izlases veida pārbaužu rezultātā 

tika konstatēti 3 neattiecināmo izdevumu gadījumi par kopējo summu  1 226,31 eiro apmērā 

(tajā skaitā par vienu gadījumu (522,93 eiro) tika sagatavots neatbilstību ziľojums saskaľā ar 

Regulas (EK) Nr.1681/94 prasībām), kā arī FM iekšēja audita struktūrvienības veiktās izlases 

veida pārbaudes rezultātā tika atklāts 1 neattiecināmo izdevumu gadījums ERAF ietvaros.  

586. 2006.gadā veikto izlases veida pārbaužu rezultātā netika atklātas sistēmiskas kļūdas, kā arī 

netika atklātas kļūdas, kuras varētu radīt finansiālas sekas. Kopumā visi 2006.gadā veikto 

izlases veida pārbaužu rezultātā izteiktie ieteikumi ir ieviesti un veikto pārbaužu laikā 

konstatētās neatbilstības ir novērstas. 

587. 2007.gadā ERAF, ESF, ELVGF un ZVFI izlases veida pārbaužu galvenie secinājumi un 

ieteikumi apkopoti Vadības un kontroles sistēmas ziľojumā par 2007.gadu. 2007.gadā 

veiktajās izlases veida pārbaudēs netika atklātas sistēmiskas kļūdas, visi 2007.gadā veikto 

izlases veida pārbaužu rezultātā izteiktie ieteikumi ir ieviesti.  
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588. 2007.gadā veikto izlases veida pārbaužu rezultātā tika atklāti 13 neattiecināmo izdevumu 

gadījumi (tai skaitā 8 – NVA iekšējā audita struktūrvienība un 5 – VIAA) 9 374,59 eiro 

apmērā, kuri netika atzīti par neatbilstībām.  ERAF ietvaros FM iekšēja audita struktūrvienības 

veiktās izlases veida pārbaudes rezultātā tika atklāts 1 neattiecināmo izdevumu gadījums  par 

kopējo summu 1379,00 lati, kā arī ZVFI ietvaros LAD iekšēja audita struktūrvienības veiktās 

izlases veida pārbaudes rezultātā tika atklāts 1 neattiecināmo izdevumu gadījums par kopējo 

summu 107352,00 lati. Neatbilstību ZVFI konstatēja SIA „Saldus gaļas kombināts‖ projekta 

Nr.VPD1/ZVFI/LAD/05/APK/4.10.1.1./0002/100 ietvaros veiktajā iepirkuma procedūrā – SIA 

‖Saldus gaļas kombināts‖ un celtniecības darbu veicējs SIA ―Saldus LC‖ ir saistītas personas, 

pamatojoties uz Lursoft datu bāzes datiem un likuma ―Par nodokļiem un nodevām‖ 1.panta 

18.punkta d) apakšpunktu. LAD izteiktais ieteikuma par interešu konflikta izvērtēšanu tika 

ieviests un VI tika iesniegts ziľojums par konstatēto neatbilstību (neatbilstoši veikto izdevumu 

summa: 107.352,13 lati vai 154.197,26 eiro). Neatbilstību ziľojums ir iesniegts EK 2008.gada 

19.februārī ar FM vēstuli Nr.15-1-02/166. Saistībā ar SIA „Saldus gaļas kombināts‖ projekta 

Nr.VPD1/ZVFI/LAD/05/APK/4.10.1.1./0002/100 ietvaros konstatēto iespējamo neatbilstību, 

kuras kopējā summa ir 0,2 milj. eiro 07.09.2009. notika VI un LAD sanāksme par viedokļu 

saskaľošanu un vienošanos par turpmāko rīcību saistībā ar neatbilstoši veikto izdevumu 

atgūšanu, kurā  tika nolemts piemērot samazināto finanšu korekciju 5% apmērā par nebūtisku 

sistēmas trūkumu atbilstoši EK vadlīniju „Guidelines for determining financial corrections to 

be made to expenditure co-financed by the Structural Funds or the Cohesion Fund for non-

compliance with the rules on public procurement” 24.punktam. Attiecīgi ir samazināta ZVFI 

noslēguma izdevumu deklarācijas EK deklarējamo projektu attiecināmo izdevumu daļa. 

Samazinātas finanšu korekcijas piemērošanas pamatā ir situācijas un dokumentu analīzes 

rezultātā sanāksmes dalībnieku secinājums, ka kaut arī ir konstatētas atsevišķas nepilnības 

iepirkumu procesa organizācijā, tomēr nav noticis nozīmīgs iepirkuma procesu reglamentējošo 

tiesību aktu pārkāpums, it īpaši ievērojot, ka finanšu labumu gūšana minētajos gadījumos 

netika konstatēta, tomēr ľemta vērā interešu konflikta riska potenciālā iespēja, jo izvērtēšanas 

rezultātā konstatēta šķietamā interešu konflikta situācija. Savukārt šķietamā interešu konflikta 

rezultātā, kā tas arī ir šajā gadījumā, ne vienmēr ir konstatējama labuma gūšana. Konstatētie 

pārkāpumi nav atzīstami par būtiskiem un nav pamata līdzekļu atgūšanai no finansējuma 

saľēmēja. Tomēr, apzinoties, ka sistēmā ir atsevišķas nepilnības šajā jautājumā, valsts 

uzľemas risku un finanšu atbildību, par ko tiks informēts MK. 

589. Visas 2007.gadā veikto izlases veida pārbaužu laikā konstatētie neattiecināmo izdevumu 

gadījumi ir novērsti.  

590. 2008.gadā ERAF, ESF, ELVGF un ZVFI izlases veida pārbaužu galvenie secinājumi un 

ieteikumi apkopoti Vadības un kontroles sistēmas ziľojumā par 2008.gadu. 2008.gadā 

veiktajās izlases veida pārbaudēs netika atklātas sistēmiskas kļūdas, visi 2008.gadā veikto 

izlases veida pārbaužu rezultātā izteiktie ieteikumi ir ieviesti.  

591. 2008.gadā ESF ietvaros veikto izlases veida pārbaužu rezultātā tika konstatēti 11 

neattiecināmo izdevumu gadījumi (tai skaitā 8 – NVA iekšējā audita struktūrvienība un 3 – 

VIAA) 17 280,46 eiro apmērā, no tiem par vienu gadījumu (176,50 eiro) tika sagatavots 

neatbilstību ziľojums saskaľā ar Regulas (EK) Nr.1681/94 prasībām. ERAF ietvaros tika 

konstatēti 11 neattiecināmo izdevumu gadījumi par kopējo summu 359 341,89 eiro, tai 

skaitā 4 gadījumos tika konstatēti neattiecināmo izdevumu gadījumi kopsummā 66443,09 

eiro. Par konstatētajiem neatbilstību gadījumiem tika sagatavoti neatbilstību ziľojumi. Visi 

2008.gadā veikto izdevumu izlases pārbaužu laikā konstatētie neattiecināmo izdevumu 

gadījumi ir novērsti.  
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4.6.2. Vadības un kontroles sistēmas auditi 

592. SF vadības un kontroles sistēmu auditus, lai gūtu pārliecību par vadības un kontroles 

sistēmas darbības efektivitāti un atbilstību ES un LR normatīvajos aktos noteiktajām 

prasībām, veica FM Iekšējā audita departamenta
45

 Eiropas Savienības finansēto programmu 

sistēmu novērtējuma nodaļa, Valsts kases, PLSI, OLSI un GSA iekšējā audita 

struktūrvienības. 

593. Kopumā 2004.-2006.gada plānošanas periodam izveidotā vadības un kontroles sistēma 

darbojas efektīvi visās ERAF, ESF, ELVGF un ZVFI finansēto projektu ieviešanā 

iesaistītajās iestādēs, lai novērstu un atklātu nepilnības un neatbilstības un lai nodrošinātu 

visu veikto operāciju likumību un deklarēto izdevumu attiecināmību. Tomēr sistēmu 

auditos laikā periodā no 2004.gada līdz 2009.gadam tika atklāti atsevišķi trūkumi. 

Konstatēto trūkumu novēršanai tika izteikti atbilstoši ieteikumi, kuri ir tikuši ieviesti.    

594. 2004.gadā saskaľā ar EK iesniegto audita stratēģiju tika veikti ERAF, ESF, ELVGF un 

ZVFI vadības un kontroles sistēmas auditi. Lai arī tika konstatēti atsevišķi trūkumi 

procedūru izstrādē, konstatētajiem trūkumiem nebija būtiskas ietekmes uz kopējo vadības 

un kontroles sistēmas darbību. Kopsavilkums par vadības un kontroles sistēmu auditiem 

sniegts Vadības un kontroles sistēmas ziľojumā par 2004.gadu. Sistēmu auditu rezultātā 

izteiktie ieteikumi tika ieviesti. 

595. 2004.gadā veikto auditu rezultāti neuzrādīja būtiskas kļūdas attiecībā uz vadības un 

kontroles sistēmas efektīvu funkcionēšanu. Pārskata periodā veiktajos sistēmas auditos 

netika atklātās iespējamās finansiālās sekas.  

596. 2005.gadā ERAF, ESF, ELVGF un ZVFI vadības un kontroles sistēmas atbilstības un 

efektivitātes auditi tika veikti saskaľā ar EK iesniegto audita stratēģiju, izľemot atsevišķus 

auditus, kas netika pabeigti pārskata periodā vai tika pārcelti uz 2006.gadu. Kopsavilkums 

par vadības un kontroles sistēmas atbilstības un efektivitātes auditiem, to būtiskajiem 

konstatējumiem, secinājumiem un ieteikumiem no veiktajiem vadības un kontroles sistēmas 

auditiem, ieskaitot vadības pārbaužu, sertifikācijas procedūru un audita plūsmu 

pietiekamību, kā arī funkciju adekvātu sadalījumu un atbilstību EK prasībām ir sniegts 

Vadības un kontroles sistēmas ziľojumā par 2005.gadu.  

597. 2005.gadā veiktajos auditos tika konstatētas kļūdas attiecībā uz vadības un kontroles 

sistēmas efektīvu funkcionēšanu: 

- LAD Audita departamenta veiktā audita ietvaros tika atklāts trūkums attiecībā uz 

pārliecības gūšanu, ka SF pieprasījumā deklarētie konsultatīvie pakalpojumi patiešām ir 

saľemti un tie attiecas uz projekta ieviešanu. Veicot izlases pārbaudi uz vietas uzľēmumā, 

nepieciešamā pārliecība tika gūta un pēc auditoru ieteikuma, LAD Kontroles departaments 

sagatavoja metodiskos norādījumus Kontroles ziľojuma aizpildīšanai, nosakot, kādi 

konsultatīvos pakalpojumus apliecinošie dokumenti  jāpārbauda, un kā pārbaudes rezultāti 

jāatspoguļo ziľojumā.  

- Profesionālās izglītības attīstības aģentūras Iekšēja audita daļas veiktā sistēmas ietvaros 

konstatēja trūkumus izstrādātajā projektu pieteikumu pieľemšanas un administratīvās 

vērtēšanas procedūrā un tās ievērošanā. 

Iepriekšminētās nepilnības tika klasificētas kā izveidotās sistēmas kļūdas un sniegti ieteikumi 

to novēršanai. Veikto sistēmu auditu rezultātā izteiktie ieteikumi ir ieviesti.  

598. 2006.gada pārskata periodā veiktie ERAF, ESF, ELVGF un ZVFI vadības un kontroles 

sistēmas atbilstības un efektivitātes auditi tika veikti saskaľā ar EK iesniegto audita 

stratēģiju, izľemot atsevišķus Vadības un kontroles sistēmas ziľojumā norādītos sistēmu 
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auditus. Kopsavilkums par 2006.gadā veiktajiem vadības un kontroles sistēmas atbilstības 

un efektivitātes auditiem ir sniegts Vadības un kontroles sistēmas ziľojumā par 2006.gadu.  

599. 2006.gadā veiktajos sistēmu auditos netika atklātas sistēmiskas kļūdas, kā arī netika 

atklātas kļūdas, kuras radītu finansiālās sekas.  

600. 2007.gadā veiktie ERAF, ESF, ELVGF un ZVFI vadības un kontroles sistēmas auditi ir 

veikti saskaľā ar EK iesniegto audita stratēģiju, izľemot atsevišķus auditus, kas norādīti 

Vadības un kontroles sistēmas ziľojumā par 2007.gadu.  

601. Saskaľā ar Vadības un kontroles sistēmas ziľojumu par 2007.gadu vadības un kontroles 

sistēma ir izveidota un darbojas efektīvi visās ERAF, ESF, ELVGF un ZVFI finansēto 

projektu ieviešanā iesaistītajās iestādēs, lai novērstu un atklātu nepilnības un neatbilstības 

un lai nodrošinātu visu veikto operāciju likumību un deklarēto izdevumu attiecināmību.  

602. 2008.gadā ERAF, ESF, ELVGF un ZVFI vadības sistēmas atbilstības un efektivitātes 

auditi tika veikti saskaľā ar EK iesniegto audita stratēģiju, izľemot atsevišķus sistēmu 

auditus, kuri netika veikti vai tika veikti papildus sākotnēji plānotajiem. Kopsavilkums par 

būtiskajiem konstatējumiem, secinājumiem un ieteikumiem veiktajos vadības un kontroles 

sistēmas auditos, ieskaitot vadības pārbaužu, sertifikācijas procedūru un audita plūsmu 

pietiekamību, kā arī funkciju adekvātu sadalījumu un atbilstību EK prasībām tika sniegts 

Vadības un kontroles sistēmas ziľojumā par 2008.gadu. 2008.gadā veikto sistēmu auditu 

rezultātā izteiktie ieteikumi ir ieviesti.  

603. Saskaľā ar Vadības un kontroles sistēmas ziľojumu par 2008.gadu vadības un kontroles 

sistēma ir izveidota un darbojas efektīvi visās ERAF, ESF, ELVGF un ZVFI finansēto 

projektu ieviešanā iesaistītajās iestādēs, lai novērstu un atklātu nepilnības un neatbilstības 

un lai nodrošinātu visu veikto operāciju likumību un deklarēto izdevumu attiecināmību.  

604. 2009.gadā ir veikts viens vadības un kontroles sistēmas audits RAPLM, kura laikā 

konstatēts, ka kopumā vadības un kontroles sistēma darbojas, ir nodrošināta PLSI aktivitāšu 

ieviešanas vadība un uzraudzība atbilstoši normatīvajiem aktiem. 

 

4.6.3. Eiropas Komisijas un citi ārējie sistēmas auditi 
 

605. 2004.-2006.gada plānošanas periodā EK Latvijas administrētajos SF ietvaros ir veikusi 

14 auditus: 6 - ERAF, 5 - ESF, 1 – ZVFI, 1 – ELVGF audits, kā arī 1 - 2004.-2006.gada 

plānošanas perioda datu revīzija, ko Latvijas iestādes sniegušas EK par atgūtajām 

summām no SF. Visu auditu ieteikumi ir ieviesti.
46

 

606. Kopsavilkums par 2004.-2006.gada plānošanas periodā veiktajiem EK un citiem ārējiem 

sistēmas auditiem ir sniegts 8. pielikumā. Zemāk aprakstītas auditos konstatētās sistēmiska 

rakstura kļūdas, to analīze un veiktās darbības to novēršanai. 

607. 2006.gada jūnijā EK veica auditu ESF projektiem. Viens no būtiskākajiem EK auditoru 

iebildumiem bija par 2001.gada 2.marta Regulas Nr. 438/2001 4.panta pārbaudēm, proti, 

EK auditoru projekta vizīšu laikā netika gūta pārliecība, ka 4.panta pārbaudes ir efektīvas, 

pārbaudot SF pieprasījumu attiecināmību. Galvenais iemesls ir saiknes starp projekta 

aktivitātēm un reāli veiktajiem izdevumiem trūkums, jo izdevumi tiek iekļauti SF 

pieprasījumā, pamatojoties uz plānoto budžetu, nevis uz reālām veiktajām projekta 

aktivitātēm un reālajiem izdevumiem. Līdz ar to auditori secināja, ka dokumenti tiek 
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pārbaudīti tikai formāli, nepārliecinoties par datu ticamību. Minētais konstatējums attiecās 

uz projekta administrāciju, proti, projekta administrēšanas izmaksām. EK auditori 

ziľojumā pauda viedokli, ka ESF deklarētajiem projektu administrācijas izdevumiem trūkst 

caurskatāmības un par galveno problēmu uzskatāma darba laika uzskaite projektos (tiek 

lietotas darba laika uzskaites lapas), kas nozīmē, ka LR normatīvajos aktos noteiktā darba 

laika uzskaite nav pietiekošs pamatojums projekta administratīvo izdevumu attiecināmībai, 

jo tā neatspoguļo reālo situāciju.  

 

608. Taču EK veiktajā ESF pēcauditā 2007.gada novembrī netika gūta pārliecība, ka pārbaudes 

attiecībā uz projekta administrēšanas izmaksām ir pietiekoši efektīvas un dokumenti tiek 

pārbaudīti tikai formāli, nepārliecinoties par datu ticamību un pauda viedokli, ka ES fonda 

deklarētajiem projektu administrācijas izdevumiem trūkst caurskatāmības un par galveno 

problēmu uzskatāma darba laika uzskaite projektos.  

609. Lai labotu radušos situāciju, VI 2008.gada 26.septembrī noslēdza līgumu ar SIA ,,Ernst & 

Young Baltic‘‘, kas, izmantojot ar EK saskaľotu izvērtēšanas metodiku, nodrošināja 

izdevumu aprēķināšanu, kas tikuši deklarēti EK par administratīvajām izmaksām un to 

ekstrapolēšanu uz administratīvajiem izdevumiem 2004.- 2006. gada plānošanas perioda 

projektiem. Izvērtējuma rezultātā ir noteikta nepieciešamā finanšu korekcija  198663.52 

eiro, tai skaitā ESF 149138.53 eiro apmērā. 

610. EK audita misijās Nr.2006/LV/REGIO/I2/469/1 un Nr.2007/LV/REGIO/I4/538.1 tika 

konstatēts, ka uzņēmumu pieredze tika uzskatīta par atbilstīgu kritēriju līgumu slēgšanas 

tiesību piešķiršanas posmā. Lai risinātu šo situāciju, VI izveidoja darba grupu
47

, kuras 

mērķis bija līdz 2007.gada 1.septembrim atklāt un novērtēt trūkumu finansiālo ietekmi uz 

SF līdzfinansētajiem projektu līgumiem. Procesā piedalījās SF vadībā iesaistīto institūciju 

pārstāvji no VI, Maksājumu iestādes, FM Iekšējā audita departamenta, Finanšu kontroles 

departamenta, starpniekinstitūcijām un Iepirkumu uzraudzības biroja.  

611. Darba grupa: 

1. pieprasīja attiecīgajiem ERAF finansējuma saľēmējiem (302 sabiedriskās iestādes) 

atbildēt uz anketas jautājumiem par katru pēc 2004.gada 1.maija noslēgto līgumu, kas 

līdzfinansēts no ERAF. Attiecīgi atklājās, ka 93 procedūrās pieredze bija uzskatīta par 

līguma piešķiršanas kritēriju. 

2. pamatojoties uz pieejamo informāciju (piešķirtā līguma veids, saľemto piedāvājumu 

skaits, piedāvājumu cena, valstī spēkā esošais iepirkumu likums), tika noteiktas trīs riska 

pakāpes attiecībā uz nelikumīgi piešķirtiem līgumiem, kam ir finansiāla ietekme: 

augsta/zema riska pakāpe un nav riska. 

3. Darba grupa pārskatīja visus projektus ar augstu riska pakāpi un aprēķināja nelikumīgā 

kritērija ietekmi (nelikumīgā kritērija ietekme tika konstatēta 23 projektos, 21 iestādē un 

38 iepirkumos). 5 gadījumos konkursa dalībnieka pieredze ietekmēja konkursa 

rezultātus, tika aprēķināta šo gadījumu finansiālā ietekme un attiecīgi tika samazināta 

ERAF izdevumu deklarācija (tika aprēķināta šo piecu iepirkumu kopējā summa un 

veikta korekcija un atbilstoši koriģēta ERAF izdevumu deklarācija par 90 471 eiro (tai 

skaitā ERAF finansējums – 67 876 eiro)). 

4. No 58 iepirkumiem ar vidēji augstu riska pakāpi darba grupa pārskatīja 20 iepirkumus, 

kas veikti 13 projektiem (6 ar visaugstāko vērtību, 7 pēc nejaušības principa). Problēmas 

netika konstatētas. 

5. No atlikušajiem projektiem pēc nejaušības principa izraudzījās vēl 8, lai apstiprinātu, ka 

Vadošā iestāde ir saľēmusi pareizu informāciju. Problēmas netika konstatētas. 

612. EK auditori ziľojumā Nr.2007/LV/REGIO/I4/538.1 norādīja, ka atzīst  darba grupas 

metodes par atbilstošām. 
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613. EK ERAF audita misijā Nr.2008/LV/REGIO/J4/714/1 no 29.09.2008. līdz 03.10.2008. 

konstatēja, ka Iepirkumu uzraudzības biroja  izsniegto iepriekšēju atļauju sarunu procedūras 

izmantošana (Latvijas Publisko iepirkumu likuma 64.pants) neatbilst Eiropas Kopienu 

Tiesas nolēmumiem. Izsniegtās atļaujas papildu iepirkumu līgumu slēgšanai papildu 

darbu un pakalpojumu iepirkšanai ļāva  piemērot sarunu procedūra, kas ir pretrunā ar ES 

publisko iepirkumu direktīvu. Ľemot vērā, ka iepriekšminētā neatbilstība ir atklāta vairākos 

ERAF projektos, kuros neparedzētie apstākļi netika pienācīgi pamatoti, EK auditori 

norādīja, ka šī kļūda tiek uzskatīta par sistemātisku. VI izveidoja darba grupu
48

, kuras 

ietvaros notika informācijas apmaiľa starp valsts pārvaldes iestādēm, kā rezultātā tika 

identificēti projekti, kuros tika noslēgti papildu darbu, pakalpojumu vai piegāžu līgumi, 

ľemot vērā iepirkuma regulējuma nepilnības. 

614. Tika izveidota datubāze ar informāciju par projektiem ar papildu līgumiem par summu virs 

LVL 10 000, kuriem piešķirts līdzfinansējums no valsts budžeta. Datu bāzē iekļauti ERAF 

projekti, kuru ietvaros noslēgto līgumu gadījumā ir identificētas papildu vienošanās, tai 

skaitā, veiktas sarunu procedūras, kuru līgumcena ir 10 000 latu un vairāk, un kuru 

izmaksas ir deklarētas EK. 

615. Attiecīgi tika identificēti gadījumi ar iepriekšminētajiem nosacījumiem, tika noteikta to 

papildu vienošanās apjoms un piemērota finanšu korekcija saskaľā ar EK izstrādātajām 

vadlīnijām SF  un Kohēzijas fonda līdzfinansētajām izmaksām piemērojamo finanšu 

korekciju noteikšanai publiskā iepirkuma noteikumu neizpildes gadījumā (kopējā summa, 

neieskaitot privāto finansējumu -0,8 milj. eiro, tai skaitā ERAF līdzfinansējums - 0,6 milj. 

eiro, kas nav iekļauts ERAF noslēguma izdevumu deklarācijā (aprēķinu skatīt 

15.pielikumā). 

616. EK ERAF audita misijas Nr.2005/LV/REGIO/I3/243/1 laikā konstatēts, ka trūkst vadošās 

iestādes norādījumu un uzraudzības dubultfinansējuma riska jomā. VI izstrādāja rīcības 

plānu, lai pārliecinātos par dubultā finansējuma risku SF projektos un izveidoja darba 

grupu
49

. Vispirms darba grupa vienojās par dubultās finansēšanas riska identificēšanas 

pieeju, izvērtējot risku aktivitāšu līmenī starp fondiem. Visi SF projekti tika sadalīti daļās 

pa fondiem: ERAF projekti, ESF projekti un ELVGF, ZVFI projekti. Tad tie tika 

savstarpēji vērtēti un salīdzināti aktivitāšu un apakšaktivitāšu līmenī. Rezultātā tika iegūti 

22 pāri aktivitāšu, apakšaktivitāšu ar iespējamu dubultās finansēšanas risku. Jāatzīmē, ka 

tika veikti izvērtējumi starp SF projektiem aktivitāšu līmenī ar KF projektiem un TEN-T 

projektiem. Rezultātā tika iegūti 10 pāri projektu/aktivitāšu ar iespējamu dubultās 

finansēšanas risku, kā arī 1 pāris KF un TEN-T projektu ar iespējamu dubultās finansēšanas 

risku. Taču sīkāk izvērtējot identificētos potenciālos dubultās finansēšanas gadījumus starp 

SF, KF un TEN-T, pieprasot papildu informāciju no institūcijām, pārskatot projekta 

dokumentāciju un salīdzinot veicamos darbus, tika konstatēts, ka vieni un tie paši 

darbi/objekti nav tikuši finansēti vairāk kā no viena līdzfinansējuma avota. 

617.   2008.gadā Finanšu ministrijas Finanšu kontroles departaments pārbaudē Nr. LIAA-

STRUKT-07/18 ,,Struktūrfonda pieprasījumā deklarēto ārvalstu valūtā veikto izdevumu 

atbilstības pārbaude‘‘ Latvijas investīciju un attīstības aģentūrā, pārrēķinot ārvalstu 

valūtas (eiro) maksājumus latos, konstatēja, ka finansējuma saľēmēji ir piemērojuši 

nepareizu valūtas kursu un veikuši kļūdainu aprēķinu, kā rezultātā Latvijas investīciju un 

attīstības aģentūra ir veikusi pārmaksu finansējuma saľēmējiem, tādā veidā radot 

neattiecināmos izdevumus. Veicot summu sadalījumu atbilstoši noslēgtajiem līgumiem, 

kuros konstatēti neatbilstoši veiktie izdevumi, secināts, ka neatbilstoši veiktie izdevumi ir 

konstatēti piecos LIAA kā grantu shēmas apsaimniekotāja pārvaldītajos projektos. 

Neatbilstoši veikto izdevumu summa tika ieturēta no izdevumu deklarācijas un par 

konstatētajiem neatbilstoši veikto izdevumu gadījumiem noslēgtajos līgumos 2009.gada 
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3.martā ziľots Ministru kabinetam ar informatīvajā ziľojumā par ES finanšu resursu (SF un 

Kohēzijas fonda) apguvi. 

618. 2004.-2006.gada plānošanas periodā tika veikti sekojoši ārējie sistēmas auditi: 

 Izlases veida pārbaužu SF projektu īstenošanas vietās sistēmas atbilstības un 

efektivitātes revīzija, ko veica SIA ,,KPMG Baltics‘‘, izvērtētu izveidotās pārbaužu 

projekta īstenošanas vietās sistēmas atbilstību un efektivitāti un sniegt pārliecību, ka 

otrā līmeľa starpniek- institūciju un grantu shēmu apsaimniekotāju izstrādātā pārbaužu 

projekta īstenošanas vietā metodika ir piemērotā prakse, kā arī pārbaužu rezultātu 

izmantošana nodrošina Regulas Nr.438/2001 4.pantā un MK 2006.gada 27.jūnija 

noteikumos Nr. 538 ,,Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu vadībā iesaistītās 

institūcijas nodrošina struktūrfondu finanšu kontroli un auditu‖ noteikto prasību izpildi, 

izvērtēt un pārliecināties, ka pārbaužu rezultāti ir efektīvi izmantojami vadošajai 

iestādei, neatkarīgai struktūrvienībai un maksājumu iestādei, lai nodrošinātu EK 

2001.gada 2.marta Regulas Nr. 438/2001 2., 9., 15. un 16.pantā minēto funkciju izpildi; 

 SF vadības informācijas sistēmas audits, ko veica SIA ,,KPMG Baltics‘‘, lai 

noskaidrotu iespējamos riskus un problēmas, kas ir saistīti ar SF vadības informācijas 

sistēmā esošās informācijas kvalitāti un tās drošību, kā arī noteikt nepieciešamos 

pasākumus, kas ir jāveic, lai nodrošinātu un uzlabotu SF vadības informācijas sistēmā 

esošo datu kvalitāti un drošību; 

 FM Finanšu kontroles departamenta SF ietvaros veikto pārbaužu un finanšu kontroles 

pasākumu efektivitātes un sagatavotās metodikas atbilstības novērtējums, ko veica SIA 

,,Ernst & Young Baltic‘‘, lai pārliecinātos par FM Finanšu kontroles departamenta kā 

neatkarīgās struktūrvienības 2004.-2006.gada plānošanas perioda SF (ERAF, ESF, 

ELVGF, ZVFI) ietvaros veikto pārbaužu un finanšu kontroles pasākumu efektivitātes 

un sagatavotās metodikas atbilstības LR un EK normatīvajos aktos noteiktajām 

prasībām novērtējums, lai novērtētu FM Finanšu kontroles departamenta kvalitāti un 

pietiekamību veicamajos finanšu kontroles pasākumos. 

619. Visu iepriekšminēto auditu ieteikumi ir ieviesti (lūdzu skatīt sīkāk 8.pielikumā). 

 

4.6.4. Informācija par ikgadējās audita koordinācijas sanāksmēs Eiropas 
Komisijas  izteiktajiem  pieprasījumiem  

620. Ikgadējā audita koordinācijas sanāksme par audita un veikto pārbaužu jautājumiem tiek 

organizēta katru gadu, lai Latvijas auditori divpusēji ar EK iesaistītajiem ģenerāldirektorātu 

pārstāvjiem pārrunātu un saskaľotu audita stratēģiju katram nākamajam gadam, kā arī tiek 

sniegti komentāri par iepriekš nosūtīto informāciju atbilstoši EK pieprasījumam par 

veiktajiem auditiem un pārbaudēm. Ikgadējās audita koordinācijas sanāksmes ir notikušas 

katru gadu par iepriekšējā gadā veiktajiem vadības un kontroles sistēmas auditiem un 

pārbaudēm, galvenajiem un būtiskākajiem konstatējumiem, secinājumiem un ieteikumiem 

iekšējās kontroles sistēmas trūkumu novēršanai, kā arī apspriestas audita pieejas un labākās 

prakses piemērošana audita un pārbaužu  jomā.  

621. Sanāksmē par 2005.gadu tika skatīti šādi jautājumi: 

 Apspriesti veiktie papildinājumi audita ziľojumu struktūrā – ir jāapraksta, izlases metodes, 

kuras pielietotas veicot izlases veida pārbaudes (vai ir bijusi gadījuma izlase vai uz riska 

novērtējumu balstīta).  

 Tika izteikts norādījums, kuru būtu jāattiecina arī uz nākamo periodu Vadības un kontroles 

sistēmas ziľojumu sagatavošanu, attiecībā uz informācijas par audita atklājumu 

atspoguļošanu ziľojumā – EK vēlētos saľemt detalizētāku skaidrojumu par katru ziľojumā 

ietverto audita atklājumu.  
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 Saskaľā ar EK un LR administratīvo līgumu par sadarbību KF un SF auditēšanā 3.pantu, 

sistēmu auditu ziľojumi par veiktajiem auditiem ir jānosūta EK. Turklāt no EK puses tika 

izteikts lūgums - pie katra nosūtāmā audita ziľojuma pievienot Kopsavilkuma tabulu, kurā 

būtu norādīta par audita veikšanu atbildīgā iestāde, auditējamais, audita mērķis un 

uzdevumi, kā arī galvenie secinājumi un ieteikumi. 

 Tika sniegta informācija, ka pārbaudes tiek veiktas, ievērojot apstiprināto stratēģisko plānu, 

un tiek turpināta iesāktā prakse izrādīt iniciatīvu (initiative), veikt profilaktiskas (pro-

active) un preventīvas (preventive nature) starpposma (intermediate) pārbaudes, lai 

nodrošinātu veiksmīgas noslēguma izdevumu deklarāciju pārbaudes. 

 Komisijas ierosinājums – apsvērt iespēju par paļaušanās līguma noslēgšanu (contract of 

confidence) – respektīvi, lai Komisijas auditori varētu paļauties uz nacionālo auditoru 

ziľojumiem. 

 

622. Sanāksmē par 2006.gadu tika skatīti šādi jautājumi: 

 Tika sniegta informācija, ka EK ir veikusi visus plānotos auditus. Attiecībā uz dalībvalsts 

auditiem tiek paskaidrots, ka visi auditi ir veikti saskaľā ar plānu. 

 Attiecībā uz galvenajiem konstatējumiem EK 2006.gadā veiktajos auditos un to uzraudzību 

DG REGIO, AGRI un EMPL pārstāvji komentēja galvenos atzinumus par vadības un 

kontroles sistēmas auditiem, par finansiālās ietekmes novērtējumu. 

 Tika lūgta papildus informācija par kļūdu biežumu un tika uzsvērts, ka par tiem būtu 

sniedzama pietiekama slēgšanas informācija. Tika pārrunāta revīzijas stratēģija 2007. un 

turpmākajiem gadiem. EK sniedz īsu prezentāciju par EK SF revīzijas stratēģiju 2007.-

2009.gadiem.  Vienlaikus EK tika iepazīstināta ar Latvijas revīzijas stratēģiju. Tika oficiāli 

apstiprināts 2007.gada auditu konsolidētais plāns. Tika uzsvērts, ka informācija par kļūdu 

intensitāti ir jāsniedz un, ka visi ierobežojumi, kas auditu ziľojumos minēti, būtu 

jāizskaidro. 

623. Sanāksmē par 2007.gadu tika skatīti šādi jautājumi: 

 EK pārstāvji informēja, ka SF vadības un kontroles sistēmas ziľojums kopumā atbilst EK 

prasībām un sniedz visu nepieciešamo informāciju, tomēr: 

– EK Nodarbinātības ģenerāldirektorāta pārstāvis norādīja, ka EK un Latvijas auditoriem ir 

atšķirīgs viedoklis attiecībā uz administratīvo izmaksu dokumentēšanu ESF projektos, kas 

tiks arī atspoguļots EK auditoru ziľojumā par ESF pēcauditu, kurš tika veikts 2007.gadā 

septembrī-novembrī;  

– EK Zivsaimniecības ģenerāldirektorāta pārstāvis norādīja, ka SF vadības un kontroles 

sistēmas ziľojumā ir noradīts, ka tika pārbaudīti 12,4% no ZVFI deklarētajiem 

izdevumiem, tomēr ir jābūt norādītam, ka tika pārbaudīti  7,5%, tā kā procenti tika 

aprēķināti tikai attiecībā pret ZVFI finansējumu, nevis pret kopējiem deklarētajiem 

izdevumiem – FM IAD informēja, ka šī kļūda tiks izlabota SF vadības un kontroles 

sistēmas ziľojumā par 2007.gadu;  

– EK Nodarbinātības ģenerāldirektorāta pārstāvis lūdza sniegt informāciju par Sociālās 

pakalpojumu pārvaldes 2006.gadā veiktā audita ieteikumu ieviešanas statusu – FM IAD 

norādīja, ka Sociālās pakalpojumu pārvaldes iekšējā audita struktūrvienība  2007.gadā 

veica pēcauditu, kurā rezultātā tika secināts, ka kopumā iepriekšējā auditā konstatētie 

trūkumi ir novērsti. 

 EK auditu ieteikumu ieviešanas gaita: 
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– EK Nodarbinātības ģenerāldirektorāta pārstāvis informēja, ka visu 2006.gadā veikto EK 

auditu rezultātā sniegto ieteikumu ieviešana ir izvērtēta 2007.gadā veikto pēcauditu laikā  

un visi 2006.gada ziľojumi ir slēgti; 

– EK Nodarbinātības ģenerāldirektorāta pārstāvis informēja, ka attiecībā uz ESF paliek 

atklāti divi trūkumi – 4.panta pārbaužu nepietiekamība, lai pārliecinātos par izveidotās 

vadības un kontroles sistēmas efektivitāti un ESF projektu administratīvo izmaksu 

dokumentēšana nenodrošina „audit trail‖; 

– Saskaľā ar Latvijas iekšējā audita struktūrvienību konsolidēto audita plānu (29.12.2006.) 

tika plānoti 127 auditi, no tiem 54 vadības un kontroles sistēmu auditi, 6 noslēguma 

pārbaudes un  67 izlases veida pārbaudes. Saskaľā ar aktualizēto konsolidēto audita plānu 

2007.gadā tika veikti 129 auditi, no tiem 55 vadības un kontroles sistēmas auditi, 6 

noslēguma pārbaudes un 68 izlases veida pārbaudes; 

– Tika izskatīta OLAF pārstāvja sagatavotā prezentācija par neatbilstībām, kuru ziľojumus 

Latvijas iesniegusi EK. Sagatavotā informācija ietvēra gan statistiskos datus, gan arī 

neatbilstību veidu un struktūras analīzi,  tomēr bija vērojama nekonsekventa datu 

izmantošana – sagatavotajā informācijā par 2006.gadu tika iekļauti visi ceturkšľa ziľojumi, 

savukārt informācijā par 2007.gadu ietverti tikai pirmajos divos ceturkšľa ziľojumos 

nosūtītie dati – līdz ar to informācija nav salīdzināma. 

624. Sanāksmē par 2008.gadu tika skatīti šādi jautājumi: 

 Attiecībā uz 2000.-2006.gada plānošanas perioda ES fondu Vadības un kontroles sistēmas 

ziľojumiem DG REGIO, DG EMPL, DG MARE un DG AGRI pārstāvji informēja, ka 

ziľojumi, kā arī papildus pieprasītā paskaidrojošā informācija ir saľemta un izskatīta un 

EK nav papildu jautājumu. 

 DG EMPL pārstāvis informēja, ka saistībā ar EK auditu Nr. 2007075 un 2007091 

konstatējumu par revīzijas liecību trūkumu par administratīvajām personāla izmaksām, EK 

no Latvijas gaida SIA ―Ernst & Young Baltic‖ neatkarīgā izvērtējuma atzinumu par ESF 

ietvaros pamatojamo administratīvo izdevumu summu 2004.-2006.gada ES fondu 

plānošanas periodā.  

 Galvenajiem konstatējumiem un korektīvajiem pasākumiem, kurus izteikusi EK gada 

revīzijas sanāksmēs, 2008.gadā veiktajos sistēmu auditos un izlases veida pārbaudēs: 

a. EK norādīja, ka vairākās ERAF izlases veida pārbaudēs tika konstatēti neattiecināmie 

izdevumi attiecībā uz algu aprēķinu projekta īstenošanā iesaistītajiem darbiniekiem, līdz ar 

to šī kļūda būtu vērtējama kā sistēmiska. EK arī norādīja, ka šīs kļūdas iespējamais 

sistēmiskais raksturs ir jāľem vērā ERAF noslēgumā, attiecīgi paplašinot pārbaudes 

apjomu. FM IAD šīs kļūdas iespējamo sistēmisko raksturu izvērtē un informāciju sniedz 

Vadības un kontroles sistēmas ziľojumā; 

b. EK norādīja, ka izlases veida pārbaudē Kuldīgas pilsētas domes projektā Nr. SF VIS 

VPD1/ERAF/CFLA/05/NP/1.1.4.1./0001/000002/002 tika konstatēts, ka vienam projekta 

ietvaros veiktajam iepirkumam kā viens no izvēles kritērijiem (kritērijs A) tika izmantots 

kritērijs – pieredze un vērsa uzmanību uz to, ka attiecīgā iepirkuma izdevumus var uzskatīt 

par attaisnotajiem, tikai ja šis iepirkums ir veikts pirms lēmums tika pieľemts par finanšu 

korekciju veikšanu attiecībā uz tiem projektiem, kuru iepirkumos kā piešķiršanas kritērijs 

tika izmantota uzľēmuma pieredze. FM IAD informāciju par šo konstatējumu sniedza 

Vadības un kontroles sistēmas ziľojumā. Pēc FM IAD sniegtās informācijas, projekta 

iepirkums tika izvērtēts ar FM 30.05.2007. rīkojumu Nr.780 izveidotajā darba grupā, kuras 

mērķis bija novērtēt trūkumu finansiālo ietekmi uz SF līdzfinansētajiem projektu 

līgumiem. Darba grupas viedoklis par veikto iepirkumu bija, ka sakarā ar to, ka 

iepirkumam tika saľemts tikai viens piedāvājums – pretendenta vērtēšanas kritērijs 
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„pieredze‖ nav bijis noteicošais un iepirkums ir veikts atbilstoši prasībām. EK auditori 

ziľojumā Nr.2007/LV/REGIO/I4/538.1 norādīja, ka atzīst darba grupas metodes par 

atbilstošām. 

c. EK norādīja, ka SIF Iekšējā audita nodaļas veiktajā sistēmas auditā Nr.7-11C-2007 „ESF 

finansēta projekta SF VIS VPD1/ESF/NVA/04/3.3.5.2./0001/0028/25 „Bijušo notiesāto 

kompleksās sociālās rehabilitācijas modeļa izstrāde un ieviešana‖ izpildes atbilstības 

noslēgtā finansēšanas līguma prasībām nodibinājumā „Sociālās ekonomikas fonds‖ audits‖ 

tika konstatēts, ka situācijas analīzes izstrādes pakalpojuma izmaksu iekļaušana 

attiecināmās izmaksās ir uzskatāma par nopietnu līguma pārkāpumu, jo tā līdzfinansēta no 

citiem finansēšanas avotiem. EK jautāja, vai šīs projekts tika izvērtēts darba grupā par 

dubulta finansējuma un dubultas iegrāmatošanas riska identificēšanu. FM IAD informāciju 

par šo konstatējumu sniedza Vadības un kontroles sistēmas ziľojumā; 

d. FM IAD attiecībā uz izlases veida pārbaudes AS „Pasažieru vilciens‖ projektā Nr. SF VIS 

VPD1 /ERAF/CFLA/05/NP/1.2.4./000002/002 konstatējumu par AS "Pasažieru vilciens" 

saľemto kavējuma naudu projekta ietvaros atkārtoti lūdz EK viedokli attiecībā uz soda 

naudu attiecināmību projektu ietvaros. EK paskaidro, ka EK viedoklis paliek nemainīgs un 

visu projekta ietvaros saľemtu soda naudu ir jāatskaita no projekta attiecināmajiem 

izdevumiem. 

 Attiecībā uz konstatētajām neatbilstībām ES fondu ietvaros OLAF pārstāvis sniedza 

prezentāciju par 2000.-2006.gada plānošanas perioda ES fondu ietvaros konstatētajām 

neatbilstībām: 

e. Neatbilstību koeficients Latvijai ir 0,9%, kas ir tuvu vidējam ES neatbilstību koeficientam 

– 1,1%; 

f. Sadalījumā pa fondiem lielākais neatbilstību koeficients ir ELVGF – 3,4%, daudz zemāks 

koeficients ERAF un ZVFI fondiem – attiecīgi 0,6% un 0,4%, savukārt ESF ietvaros 

neatbilstības netika konstatētas. 

 Attiecībā uz EK ģenerāldirektorātu audita stratēģiju ES fondu 2000.-2006.gada plānošanas 

periodam: 

g. DG REGIO pārstāvis informēja, ka attiecībā uz 2000.-2006.gada plānošanas periodu jauni 

auditi netiek plānoti, bet tiks veikta iepriekšējos auditos izteikto ieteikumu ieviešanas 

uzraudzība. 

 

 

4.7.  

625. Šajā sadaļā sniegta informācija par veiktajiem pasākumiem dubultās finansēšanas 

saľemšanas novēršanā ar mērķi nodrošināt koordināciju starp SF un citu pastāvošo finanšu 

instrumentu intervences pasākumiem. Savukārt kopsavilkums par dubultās finansēšanas 

novēršanas darba grupu un tās rezultātiem sniegts 4.2.sadaļā.  

626. Tiesību aktos un tiesību normās, kas nosaka tiešu dubulta finansējuma aizliegumu, tiek 

piemērotas ES regulās iekļautais dubultā finansējuma aizliegums. Attiecībā uz ERAF un 

ESF, šāds dubultā finansējuma aizliegums ir iekļauts Regulas Nr. 1260/1999 28. pantā, 

saskaľā ar kuru viens pasākums nedrīkst saľemt finansējumu no ERAF un ESF.  Tāpat 

ERAF dubultā finansējuma aizliegums ir iekļauts Eiropas Parlamenta un Padomes regulas 

Nr. 1783/1999 par ERAF fondu 2. panta pirmās daļas c) apakšpunkta vi) punktā, kur ir 

noteikts, ka ERAF sniedz ieguldījumu, lai saglabātu darba vietas un atbalsta struktūras, kas 

sniedz vietējos pakalpojumus, lai radītu jaunas darba vietas, izľemot ESF finansētos 

pasākumus. 
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627. Informācija par demarkāciju starp dažādiem SF un finanšu instrumentiem ir noteikta 

plānošanas dokumentos, saskaľā ar kuru tika ieviestas aktivitātes. Piemēram ieviešot ZVFI 

pasākumus tika ievērota PP noteiktā papildinātība ar citiem SF pasākumiem. 

628. Savukārt, lai minimizētu dubultā finansēšanas risku, SF vadības noteikumos - MK 

noteikumos Nr. 545 „Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu vadības iesaistītās 

institūcijas nodrošina struktūrfondu ieviešanu un grozījumu izdarīšanu plānošanas 

dokumentos‖ (MK noteikumi Nr.545) tika iekļauta standarta projekta iesniegumu veidlapa, 

kurā bija paredzēti šādi projektu iesniedzēju apliecinājumi: 

 Apliecinājums, ka konkrētais projekts jau netiek finansēts/līdzfinansēts no citiem Eiropas 

Savienības līdzekļiem vai valsts/ pašvaldību līdzekļiem.  

 Apliecinājums, ka projekta apstiprināšanas gadījumā tas netiks nākotnē iesniegts 

finansējuma/līdzfinansējuma saľemšanai no citiem Eiropas Savienības līdzekļiem vai 

valsts/pašvaldības līdzekļiem. 

629. Tāpat starpniekinstitūcijas veica virkni zemāk aprakstīto pasākumu dubultās finansēšanas 

saľemšanas novēršanai. 

630. Tika veiktas izlases veida pārbaudes un gūta pārliecība, vai saskaľā ar aktivitāšu 

ieviešanas nosacījumiem projekta attiecināmajos izdevumos nav iekļauti finansējuma 

saľēmēja pamatdarbības izdevumi vai citu EK vai valsts, vai pašvaldības līdzfinansēto 

projektu izdevumi, tādējādi novēršot dubultu finansēšanu un nodrošinot faktisko ar attiecīgā 

projekta īstenošanu saistīto izdevumu atmaksu. 

631. Tika analizēta informācija  SF VIS / VIS, no VI saľemtā informācija par instrumentu 

saľēmējiem,  kā arī informācija par vadības komitejās saskaľotajiem projektiem. 

632. Nepieciešamības gadījumā, lai pārliecinātos par dubultās finansēšanas riska pilnīgu 

novēršanu, starpniekinstitūcija informēja citas par projektiem savā nozarē,  lūdzot izvērtēt vai 

sniegt papildu informāciju (piemēram, satiksmes jomā).   

633. Attiecībā uz projektiem veselības jomā tika izveidota un uzturēta datu bāze par realizācijā 

esošajiem investīciju projektiem veselības aprūpes jomā, tādejādi nodrošinot projektu 

finansēšanas koordināciju starp SF, tajā skaitā ERAF un ESF, citu ārvalstu finanšu 

instrumentu, tajā skaitā ES Phare programmas, Transition Facility programmas, EK 

programmas ―Otrā Kopienas iniciatīva sabiedrības veselības jomā (2008-2013)‖, EEZ un 

Norvēģijas finanšu instrumentu, valsts investīciju un valsts galvoto aizdevumu ietvaros 

realizētiem projektiem līdz pat projekta aktivitāšu identificēšanai, vienlaicīgi veicot dubultās 

finansēšanas novēršanas monitoringu projektu līmenī. Vienlaikus veselības jomas ietvaros 

tika izveidota risku vadības grupas, kuras uzdevums bija identificēt, novērtēt, vadīt un 

uzraudzīt aktivitāšu īstenošanas riskus atbilstoši VM ietvaros izstrādātajai risku novērtēšanas 

ietekmes un varbūtības matricai. 

634. Savukārt vides aizsardzības jomā ūdenssaimniecības tehniski ekonomiskos pamatojumus 

(viena no ūdenssaimniecības projektu tehniskās dokumentācijas sadaļām) izvērtē 2007.gadā 

izveidotā Ūdenssaimniecības būvju būvniecības projektu vērtēšanas komisija, kas tajā 

skaitā izvērtē, no kādiem finanšu avotiem plānots projektu īstenot. 

635. Attiecībā uz ELVGF un ZVFI, informācija par saskaľotību atbalsta pasākumu līmenī ir 

iekļauta Programmas papildinājumā. Papildus tam, līdzīgi kā citu fondu gadījumā, arī šo 

fondu pasākumu ieviešanas noteikumos bija paredzēta prasība atbalsta pretendentam 

apliecināt, ka projekta finansēšanai tas nav saľēmis Latvijas Republikas vai Eiropas 

Savienības fondu (piemēram, SAPARD, PHARE, ISPA, ZVFI, ELVGF, ERAF, ESF) 

finansējumu vai cita veida valsts līdzekļus.  

http://www.vm.gov.lv/?id=214&top=180
http://www.vm.gov.lv/?id=216&top=180
http://www.vm.gov.lv/?id=216&top=180
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Lai palielinātu savstarpējās sinerģijas iespējas prioritāšu ietvaros, tika veikti sekojošī 

pasākumi: 

– 1.prioritātes pasākumi līdzfinansēti no ERAF līdzekļiem. Lai prioritātes 

ieviešanas laikā nodrošinātu maksimālu papildinātību, šīs prioritātes pasākumi 

tika saskaľoti ar pasākumiem, kuri iekļauti ELVGF atbalstāmajos pasākumos un 

attiecas uz lauku teritoriju attīstību; ESF atbalstāmajos pasākumos un ir saistīti ar 

cilvēkresursu attīstības jautājumiem un ZVFI atbalstāmajos pasākumos un ir 

saistīti ar jūras ostu attīstību. Bez tam prioritātes pasākumi tika saskaľoti 

Kohēzijas fonda vides un transporta projektu finansēšanu.  

– 2.prioritāte ,,Uzľēmējdarbības un inovāciju veicināšana‘‘ līdzfinansēta no ERAF 

līdzekļiem. Lai palielinātu savstarpējās sinerģijas iespējas šo pasākumu 

īstenošanas laikā, pasākumi tika saskaľoti ar ESF atbalstāmo 3.1. pasākumu 

(apmācība, izglītība). Nodarbinātības veicināšana., paaugstinot darba ľēmēju un 

darba devēju kvalifikāciju. Investīciju efektivitāte uzľēmējdarbību veicinošas 

infrastruktūras attīstībā tika sekmēta balstoties uz cilvēkresursu attīstību. No ESF 

līdzekļiem finansēs darba devēju un darba ľēmēju apmācību. Mazās un vidējās 

uzľēmējdarbības attīstības veicināšanu finansēta arī no ESF līdzekļiem, apmācot 

konsultantus un uzlabojot konsultantu sniegto pakalpojumu kvalitāti. 

– 3.Prioritātes ,,Cilvēkresursu attīstība un nodarbinātības veicināšana‘‘ pasākumi 

līdzfinansēti no ESF, kas bijis Eiropas Nodarbinātības politikas īstenošanas 

finansu instruments, līdzekļiem. Tādējādi prioritātes saturs atbilst Eiropas 

Nodarbinātības stratēģijai un Latvijas Nacionālajam nodarbinātības plānam, kā arī 

Regulai (EK) 1260/1999, kurā iekļauti SF vispārīgie nosacījumi un Regulai (EK) 

1784/1999 par ESF. Lai nodrošinātu saikni starp strukturālajām intervencēm un 

sasniegtu maksimālo atdevi no cilvēkresursu attīstībā ieguldītajām investīcijām, 

pasākumu finansējumu saskaľos ar pārējo struktūrfondu finansējumu. ERAF 

atbalsta izglītības, sociālo pakalpojumu un veselības aprūpes infrastruktūras 

attīstību, ELVGF finansējis šī sektora praktiskās apmācības pasākumus (ELVGF 

varēja sniegt atbalstu tikai apmācību lauksaimniecības un mežsaimniecības 

sektoros), savukārt ZVFI finansējis praktisko apmācību pasākuma Zvejas 

intensitātes sabalansēšanas ietvaros. 

– 4.prioritātes pasākumi līdzfinansēti no ELVGF līdzekļiem. Lai izvairītos no 

pasākumu dubultlīdzfinansējuma, pasākumu un prioritāšu finansējums ticis 

koordinēts: 4.1.4. pasākums ,,Lauku rajonu pielāgošanas un attīstības 

veicināšana‘‘ tika saskaľota ar 2. prioritāti ,,Uzľēmējdarbības un inovāciju 

veicināšana‘‘; 4.1.7. pasākums ,,Apmācības‘‘ tiks saskaľots ar 3. prioritāti 

,,Cilvēkresursu attīstība un nodarbinātības veicināšana‘‘ EK Regulas Nr. 

1257/1999 33. pantam atbilstošais pasākums, konkrēti, ,,Vietējās kapacitātes 

attīstīšana (LEADER+ veida pasākums)‘‘ neatbilst nevienam citam Regulas Nr. 

1257/1999 sadaļas II paredzētajam pasākumam. 

 

636. Lai nodrošinātu dubultās finansēšanas riska novēršanu projektu līmenī, 2004.gadā LAD 

noslēdza vienošanos par sadarbību ar LIAA. Vienošanās paredzēja informācijas apmaiľu 

par projektu pieteikumiem Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansējuma saľemšanai 

4.prioritātes atbalsta pasākumos „Investīcijas lauksaimniecības uzľēmumos‖, 

„Lauksaimniecības produktu pārstrādes un mārketinga uzlabošana‖, „Lauku teritoriju 

pārveidošanās un attīstības veicināšana‖, „Zvejas un akvakultūras produktu apstrādes un 

mārketinga uzlabošana, zvejas ostu aprīkojums un akvakultūra‖, ko administrēja LAD un 

atbalsta programmās „Atbalsts komercdarbības infrastruktūras modernizācijai‖, „Atbalsts 

jaunu produktu un tehnoloģiju attīstībai‖, „Atbalsts konsultācijām un komercsabiedrību 

dalībai starptautiskās izstādēs, gadatirgos un tirdzniecības misijās‖ un „Atbalsts nodarbināto 

kvalifikācijas celšanai, pārkvalifikācijai un tālākizglītībai‖, ko administrēja LIAA. 
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637. Savukārt 2005.gadā LAD līdzīgu vienošanos noslēdza arī ar VRAA, kas paredzēja 

informācijas apmaiľu par projektu pieteikumiem Eiropas Savienības struktūrfondu 

līdzfinansējuma saľemšanai 4.prioritātes atbalsta pasākumos „Investīcijas lauksaimniecības 

uzľēmumos‖, „Atbalsts jaunajiem zemniekiem‖, „Lauku teritoriju pārveidošanās un 

attīstības veicināšana‖, ko administrēja Lauku atbalsta dienests un 2.prioritātes grantu 

shēmās „Atbalsts ieguldījumiem uzľēmumu attīstībā īpaši atbalstāmajās teritorijās‖ un 

„Procentu likmju subsīdijas‖, kas bija VRAA pārziľā. Līdz ar VIS ieviešanu, dubultās 

finansēšanas risku projektu līmenī varēja novērst, izmantojot attiecīgajā sistēmā esošo 

informāciju. 

638. Labklājības ministrija kā Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL vadošā iestāde Latvijā 

nodrošināja, lai ESF programmas, EQUAL iniciatīvas un citu fondu, tajā skaitā arī Eiropas 

Bēgļu fonda aktivitātes papildinātu viena otru, bet nedublētos. Konsultāciju un EQUAL 

projektu atlases procesā, kā arī konsultāciju un projektu atlases procesā ESF finansējuma 

saľemšanai, tika pieliktas visas pūles, lai novērstu projektu finansēšanas dublēšanu. Lai 

panāktu iepriekšminēto, tika saskaľota iesaistīto institūciju darbība: 

a. konsultatīvās iestādes, kas EQUAL gadījumā ir Nacionālā atbalsta vienība, bet ESF 

gadījumā – otrā līmeľa starpniekinstitūcijas, skaidroja potenciālajiem projektu pieteicējiem 

attiecīgi EQUAL un ESF projektu pazīmes un attiecināmās aktivitātes, tādā veidā 

koordinējot projektu iesniegumu plūsmu ESF vai EQUAL finansējuma saľemšanai; 

b. gan EQUAL, gan struktūrfondu projekta iesnieguma veidlapā tika ietverta prasība sniegt 

apliecinājumu, ka: 

- projekta iesniegumā minētās aktivitātes jau netiek finansētas vai līdzfinansētas no citiem 

Eiropas Savienības finanšu avotiem, kā arī valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem; 

- projekta apstiprinājuma gadījumā tas netiks iesniegts vai gadījumā, ja jau ir iesniegts, tiks 

atsaukts finansēšanai/ līdzfinansēšanai no citiem Eiropas Savienības finanšu avotiem, kā arī 

valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem; 

c. nodrošināta savstarpēja amatpersonu pārstāvniecība programmu vadības un uzraudzības 

komitejās: EQUAL uzraudzības komitejā, ES struktūrfondu uzraudzības komitejā un ESF 

vadības komitejā; 

d. nodrošināta vienota pieeja EQUAL un ES struktūrfondu informācijas un publicitātes 

pasākumiem- izstrādāta kopīga komunikācijas stratēģija labklājības nozarē, kuras īstenošanu 

pārraudzīja viena vadības grupa; 

e. sadarbības ietvaros notika iegūto uzraudzības datu apmaiľa un koordinācija, LM ES 

struktūrfondu departamentam saľemot un izskatot gan ESF, gan EQUAL projektu 

uzraudzības informāciju; 

f. tika izveidota prakse šaubu gadījumā rīkot koordinācijas sanāksmes, kurās piedalās 

EQUAL un ESF projektu īstenotāji, EQUAL vadošās iestādes pārstāvis. 

639. Zemāk aplūkoti dubultā finansēšanas riska novēršanas pasākumi uz dažu EM pārziľā 

esošo aktivitāšu piemēra. 

640. 2004.-2006.gada plānošanas periodā EM kompetencē ietilpa VPD noteiktās ERAF 

līdzfinansētās 1.prioritāte „Ilgtspējīgas attīstības veicināšana‖ un 2.prioritāte 

„Uzľēmējdarbības un inovācijas veicināšana‖ un ESF līdzfinansētā 3.prioritāte 

„Cilvēkresursu attīstība un nodarbinātības veicināšana‖, tādejādi tika nodrošināts, ka 

noteiktām prioritātēm atbilstošs projekts tiktu finansēts no viena fonda, novēršot dubultā 

finansējuma riskus. Tāpat dubultā finansējuma riska novēršana izpaudās tādā veidā, ka 

netika apstiprināti tie projekta iesniegumi, kuri nebija atbilstoši VPD prioritātēm un 

atbilstoši katras aktivitātes izstrādātajiem normatīvajiem aktiem. 
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641. Lielākā mērā EM atbalstītajos projektos, kuri atbilda SF atbalsta saľemšanai, dubultās 

finansēšanas riskus ļāva samazināt projektu vērtēšanas administratīvie, kvalitātes un 

specifiskie kritēriji, kuri tika noteikti MK noteikumos 04.07.2006. Nr. 549 „Noteikumi par 

Eiropas Savienības struktūrfondu projektu iesniegumu vērtēšanas kartību un kritērijiem‖ 

(MK noteikumi Nr.549). MK noteikumos Nr. 549 ir konkretizēti noteikti administratīvie, 

kvalitātes un specifiskie kritēriji, kuri bija jāľem vēra, izvērtējot iesniegtos projekta 

iesniegumus. 

642. Savukārt, kā vēl viens no mehānismiem, lai novērstu dubulta finansējuma risku atklāta 

konkursa projektu ietvaros, bija prasība visos izstrādātajos MK noteikumu projekta 

iesniegumos sniegt sekojošu informāciju: 

 Atbalsta pretendenta saľemtais valsts un/vai ES atbalsts pēdējo trīs gadu laikā (īstenotie 

projekti un projekti, par kuriem ir noslēgti līgumi ar atbalsta sniedzēju); 

 Valsts un/vai ES atbalsts, uz kuru atbalsta pretendents ir pieteicies līdz šī projekta 

pieteikuma iesniegšanas brīdim, bet līgumu par projekta īstenošanu ar atbalsta sniedzēju 

nav noslēdzis. 

643. Kā piemēri minami, augstāk minētā prasība ir iekļauta MK noteikumu Nr.796 „Noteikumi 

par komercdarbības atbalsta sniegšanas nosacījumiem un projektu pieteikumu iesniegšanas 

un atbalsta piešķiršanas kārtību‖ 2.1. – 2.7. pielikumu „Projektu iesniegumu veidlapa‖ 

2.punkta „Informācija par atbalsta pretendentu (Komercsabiedrību)‖ 2.6. un 

2.7.apakšpunktos un arī MK noteikumu Nr.79 „Noteikumi par grantu shēmu "Atbalsts 

komercdarbības infrastruktūras modernizācijai‖ 1.pielikuma „Projekta iesnieguma 

veidlapa‖ 2.6.apakšpunktā.  

644. Attiecībā uz grantu shēmu projektiem, projekta iesnieguma veidlapa tika pievienota MK 

noteikumiem Nr. 79 „Noteikumi par grantu shēmu „Atbalsts komercdarbības 

infrastruktūras modernizācijai‖‖ attiecībā uz granta shēmas „Atbalsts komercdarbības 

infrastruktūras modernizācijai‖ projektiem. Proti, šo noteikumu 1. – 5. pielikumu 5. punkta 

„Atbalsta pretendenta apliecinājums‖ 10. apakšpunkts paredzēja ietvert projekta iesniedzēja 

apliecinājumu, ka projekta ietvaros netiks veikta vienu un to pašu izmaksu dubulta samaksa 

no dažādu valsts vai starptautisku palīdzības programmu līdzekļiem. Turklāt, grantu shēmu 

projektos, kuriem tiek piemēroti MK noteikumi Nr.796, projektu iesniegumu veidlapā tika 

ietverti sekojoši apliecinājumi: 

 apliecinājums, ka atbalsta programmas atbalsts netiks kombinēts ar atbalstu no citas 

atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta, citas pētījumu atbalsta programmas 

vai individuālā atbalsta projekta atbalstītās izmaksas netiks iesniegtas atbalstīšanai šajā 

atbalsta programmā; 

 apliecinājums, ka šajā atbalsta programmā vienreiz atbalstītās izmaksas netiks iesniegtas 

atbalstīšanai atkārtoti, ja komercsabiedrība no šīs atbalsta programmas vēlas saľemt 

atbalstu vairāk nekā vienam projektam; 

 apliecinājums, ja iesniegtā projekta pieteikums tiks apstiprināts, tad netiks pārsniegtas 

valsts atbalsta programmā vienai komercsabiedrībai noteiktais maksimālais atbalstāmo 

projektu skaits; 

 apliecinājums, ka šis projekts netiek finansēts/līdzfinansēts no citiem ES finanšu avotiem, 

kā arī valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem; 

 apliecinājums, ka šis projekta pieteikums nav ticis iesniegts finansēšanai/ līdzfinansēšanai 

no citiem ES finanšu avotiem, kā arī valsts vai pašvaldību budžeta līdzekļiem un, ja 

projekts tiks apstiprināts, netiks iesniegts; 
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645. Savukārt dubultās finansēšanas risku novēršanai, MK noteikumos Nr. 381 „Noteikumi par 

atbalsta sniegšanas nosacījumiem mazajām un vidējām komercsabiedrībām un partneriem 

dalībai starptautiskās izstādēs un tirdzniecības misijās‖, lai saľemtu De minimis atbalstu, 

projekta iesniedzējam un tā saistītajiem partneriem bija jāsniedz sekojoši apliecinājumi, kas 

minēti MK noteikumu Nr.381 1.pielikuma „Projekta iesnieguma veidlapa‖ un 7.pielikuma 

„Atbalsta programma „Dalība starptautiskajās izstādēs un tirdzniecības misijās‖‖ 3.punktā 

„Atbalsta saľemšanas nosacījumi:‖ 

 tiks ievēroti MK 2003.gada 17.jūnija noteikumi Nr.314 "Minimālā atbalsta uzskaites un 

piešķiršanas kārtība un minimālā atbalsta uzskaites veidlapu paraugi"; 

 starpība starp kopējām viena projekta atbalstāmajām izmaksām un atbalsta apjomu tiks 

segta, nepiesaistot atbalstu no citiem publiskiem resursiem; 

 šīs atbalsta programmas ietvaros vienreiz atbalstītās izmaksas netiks iesniegtas 

atbalstīšanai atkārtoti, ja komercsabiedrība šīs atbalsta programmas ietvaros vēlas atbalstu 

saľemt vairāk kā viena projekta īstenošanai. 

646. Saskaľotība ar citām politikas jomām un citiem SF tika īstenota vadības komitejas 

ietvaros, kur piedalījās dažādu nozaru pārstāvji, nodrošinot nepārklāšanos ERAF ietvaros ar 

1.2.3.aktivitāti „Jūras ostu infrastruktūra un jūras pieejamības uzlabošana‖, savukārt ESF 

ietvaros NVA piedāvāja apmācības un darba iespējas citā tehniskā specialitātē zvejniekiem, 

kas pārtraukuši darbību zvejniecībā. 

647. VPD 3.1.1.1.apakšaktivitātes „Atbalsts nodarbināto kvalifikācijas celšanai, 

pārkvalifikācijai un tālākizglītībai‖ MK noteikumos Nr.114 „Noteikumi par 

komercdarbības atbalsta sniegšanas nosacījumiem valsts atbalsta programmai atbalsts 

nodarbināto kvalifikācijas celšanai, pārkvalifikācijai un tālākizglītībai‖ 1.pielikuma 

„Projekta iesnieguma veidlapa‖ 5.punkta „Atbalsta pretendenta apliecinājums‖ 

5.2.apakšpunktā „Atbalsta saľemšanas nosacījumi‖ tiek pieprasīts sekojošs apliecinājums, 

kas ļauj novērs dubultā finansējuma riskus: 

 atbalsta programmas ietvaros atbalsts netiks kombinēts ar atbalstu citas apmācību atbalsta 

programmas vai individuālā atbalsta projekta ietvaros; citas apmācību atbalsta programmas 

vai individuālā atbalsta projekta ietvaros atbalstītās izmaksas netiks iesniegtas atbalstīšanai 

šīs atbalsta programmas ietvaros; 

 atbalsta programmas ietvaros vienreiz atbalstītās izmaksas netiks iesniegtas atbalstīšanai 

atkārtoti, ja komercsabiedrība šīs atbalsta programmas ietvaros vēlas atbalstu saľemt 

vairāk nekā viena projekta īstenošanai.  

648. Nacionālo programmu ietvaros dubultā finansējuma novēršana izpaudās caur FM un 

vadības komitejas pienākumu ievērot efektivitātes principu. Proti, vadības komiteja 

apstiprināja nacionālās programmas un tajās iekļautos projektus. Apstiprinot nacionālās 

programmas un tajās iekļautos projektus, vadības komitejai bija jāievēro efektivitātes 

princips un jāuzrauga, vai piešķirtais finansējums tiktu izlietots efektīvi. 

649. Tomēr, neskatoties uz iepriekš minētajiem veiktajiem pasākumiem dubultās finansēšanas 

riska novēršanai, EK audita laikā 2007. gadā tika konstatēts, ka trūkst vadošās iestādes 

vadlīniju, lai novērstu dubultās finansēšanas un dubultās iegrāmatošanas risku, paredzot 

vienotu pieeju kontrolei gan pirms projekta uzsākšanas, gan pēc tā beigām. Radās 

nepieciešamība identificēt projektus, kuri varētu tikt līdzfinansēti no vairāk nekā viena ES 

atbalsta fonda. Informācija par izveidotās darba grupas rezultātiem sniegta 4.2.sadaļā. 
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4.8. Izvērtēšana un tās rezultāti 

650. Šajā sadaļā apgrieztā hronoloģiskā secībā tiek uzskaitītas un aprakstītas veiktās tematiskās 

izvērtēšanas un pētījumi, iekļauts galveno izvērtējumu un pētījumu rezultātu kopsavilkums. 

Ir sniegta informācija par visiem pasākumiem, kas veikti, lai ieviestu izvērtējumu un 

pētījumu rekomendācijas, tai skaitā atspoguļojot informāciju par tām 2004.-2006.gada 

plānošanas perioda rekomendācijām, ko plāno ieviest 2007.-2013.gada plānošanas periodā. 

Starp visām izvērtēšanām šajā sadaļā minēts arī sākotnējais (ex-ante) izvērtējums. Lielākā 

daļa pētījumu un izvērtējumu attiecās uz visiem SF (ERAF, ESF, ELVGF, ZVFI), 

piemēram par SF ietekmi uz reģionālo attīstību Latvija vai par atmaksāto SF līdzekļu 

izlietošanas efektivitāti. Vienlaikus tika veikti izvērtējumi un pētījumi, kas tika vērsti uz 

kādu konkrētu aktivitāti vai jomu (piemēram, zemāk minētais 3) pētījums par ESF grantu 

shēmām vai 12) pētījums par apmācību analīzi lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un 

uzľēmējdarbībā laukos). 

651. Latvijas izvērtēšanas sistēma 2004. – 2006.gada plānošanas periodā tika organizēta 

saskaľā ar nacionālajā likumdošanā noteikto, t.i., MK 2006.gada 20.jūnija noteikumos Nr. 

501 ―Kārtība, kādā struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina struktūrfondu 

uzraudzību un izvērtēšanu‖ atrunāto. 2004.gadā tika izstrādāts SF uzraudzības un 

izvērtēšanas plāns Mērķa 1 programmai 2004-2006, kurā tika apkopotas izvērtēšanai 

aktuālās tēmas. 

 

652. Izvērtējumus, kurus veica ar mērķi izvērtēt vienotā programmdokumenta pasākumu un 

aktivitāšu  ieviešanas efektivitāti noteiktajā laika periodā, organizēja vadošā iestāde 

sadarbībā ar SF tematiskās izvērtēšanas konsultatīvo darba grupu, kurā pārstāvjus deleģēja 

pirmā un otrā līmeľa starpniekinstitūcijas 

653. 2004.-2006.gada plānošanas periodā ir veiktas vairākas izvērtēšanas – gan par SF 

ieviešanas sistēmu, par kādas konkrētas aktivitātes ieviešanu un ar to saistītajām 

problēmām, gan arī stratēģiska rakstura izvērtējumi un pētījumi par nozaru politikām, to 

savstarpējo mijiedarbību un saskaľu. Tā kā Latvijā 2004.-2006.gada plānošanas periodā 

radās pirmā pieredze ES fondu ieviešanā, izvērtēšana tika izmantota kā instruments 

problēmu identificēšanai un, balstoties uz izvērtēšanu ietvaros izteiktajiem secinājumiem, 

tika pieľemti lēmumi par dažādu SF plānošanas un ieviešanas mehānismu efektivitātes 

uzlabošanu.  

654. 2004.-2006.gadu periodā kopumā tika pabeigts 21 gan stratēģiska, gan operacionāla 

rakstura izvērtējums un pētījums. Izvērtējumu un pētījumu rezultāti tika izmantoti kā 

pamatojums turpmāko lēmumu pieľemšanai ES fondu ieviešanas efektivitātes uzlabošanā, 

institucionālo funkciju un procesu sakārtošanai un vienkāršošanai. Secinājumi un 

rekomendācijas radīja arī informatīvu bāzi ES fondu un atsevišķu nozaru politiku 

plānošanai un ieviešanai nākamajā periodā. 

655. Tika veikti zemāk aprakstītie izvērtējumi un pētījumi. 

656. 1) SF ietekme uz reģionālo attīstību Latvijā, 19.05.2008.- 20.08.2008. (Izvērtējuma 

veicējs – SIA "PKC") 

657. Izvērtējuma mērķis bija noskaidrot, cik nozīmīga ir SF resursu pieejamība Latvijas 

plānošanas reģionu attīstībai. Izvērtējuma rezultāti tika izmantoti, lai plānotu piešķirtā 

finansējuma apjomu, ieviešot plānošanas dokumentos teritoriālās kvotas, lai diferencētu ES 

fondu atbalsta apmēru pa valsts reģioniem. 

658. Izvērtējuma ietvaros tika sniegts secinājums, ka vērojama sakarība starp kopējā absolūtā 

finansējuma sadalījumu un reģionu sociālekonomisko attīstības līmeni. Tika sniegta 

prognoze, ka ES fondu ietekmē Kurzemes, Vidzemes un Zemgales reģionu attīstības 
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rādītāji varētu tuvināties Rīgas reģiona rādītājiem. Tomēr var arī prognozēt, ka palielināsies 

plaisa starp vājāk attīstīto – Latgales reģionu un pārējiem reģioniem.  Lai novērstu iepriekš 

minēto, tika sekmēta atbalsta intensitātes diferencēšanas izmantošana. Pētījuma ietvaros 

izteiktās rekomendācijas tika ľemtas vērā, nosakot ES fondu plānošanas dokumentos 

teritoriju līdzsvarotu attīstību kā horizontālo prioritāti, kas ievērojama, plānojot un īstenojot 

ES fondu investīcijas. Kā nozares, kurās izvirzīta līdzsvarotas attīstības nosacījumu 

iekļaušana atbalsta aktivitātēs, minamas – veselības aprūpe, izglītība, satiksme, 

infrastruktūra. 

659. Izvērtējuma ietvaros tika atspoguļotas reģionu vajadzības, uzsverot to atšķirīgumu. Rīgas 

reģions uzsvēris, ka arī cilvēkresursu attīstībā būtu nepieciešami lielāki ieguldījumi 

infrastruktūrā, Rīgas reģiona gadījumā nozīmīgi būtu ieguldījumi pirmsskolas izglītības 

iestāžu infrastruktūrā. Kurzemes, Zemgales un Latgales reģioni uzsvēra, ka nav paredzēts 

finansējums uzľēmējdarbības atbalsta infrastruktūrai (uzľēmējdarbības atbalsta centri, 

biznesa inkubatori, tehnoloģiskie parki). Aktivitāšu ietvaros vajadzētu sekmēt publiskās 

privātās partnerības veidošanos. Zemgales reģionā bijis nepietiekams atbalsts veselības 

aprūpes infrastruktūrai.
50

 Vidzemes reģions plānojis lielāku atbalstu tūrisma attīstībai. 

Latgales reģionā starptautiskās lidostas darbība ir aktuāla. Šīs reģionu vajadzības iespēju 

robežās tika ľemtas vērā, plānojot 2007.-2013.gada plānošanas perioda finansējuma 

apjomus. 

 

660. 2) Atmaksāto SF līdzekļu izlietošanas efektivitāte, 19.04.2008.- 20.08.2008. 

(Izvērtējuma veicējs – SIA "Baltic Project Consulting") 

661. Izvērtējums tika veikts, lai identificētu mērķus, kādiem ir tikuši izlietoti finansējuma 

saľēmējiem VPD līdzfinansēto aktivitāšu ietvaros atmaksātie SF līdzekļi, izanalizēta 

līdzekļu izlietošanas efektivitāte organizācijas (komersanta, pašvaldības, nevalstiskās 

organizācijas, zemnieku saimniecības, fiziskas personas u.c.) attīstībai.  

662. Balstoties uz pētījuma ietvaros veikto interviju un anketēšanas rezultātiem, tika secināts, 

ka: 

• SF līdzfinansējuma atmaksu saľēmēji līdzekļus ir lielākoties novirzījuši mērķiem, kas 

saistīti ar attīstību, piemēram, iekārtu iegādei un apmācībām. Šāda rīcība pamatojas gan 

organizāciju plānošanas dokumentos, gan salīdzinoši labvēlīgos banku kredītu 

nosacījumos, kuri bija spēkā no 2004. līdz 2006. gadam. Var secināt, ka SF finansējuma 

atmaksām ir bijusi labvēlīgā ietekme uz tautsaimniecības attīstību, jo tās veicinājušas 

uzľēmumu un darbaspēka konkurētspējas palielināšanos.  

• Vairums (87,0%) SF līdzfinansējumu saľēmušo organizāciju būtu gatavas atkārtoti īstenot 

projektu jaunajā, 2007.-2013. gada plānošanas periodā pie līdzīgiem SF atbalsta 

intensitātes nosacījumiem kā iepriekšējā periodā. Tomēr atsevišķas grupas, it īpaši, 

komersanti, norāda uz vispārējās ekonomiskās situācijas nelabvēlīgo ietekmi, kas bremzē 

to attīstības plānus. Vienlaikus SF atbalsta intensitāte 2007.-2013. gada periodā ir 

samazinājusies un nosacījumi kļuvuši sarežģītāki, tādēļ daļa komersantu nesaskata reālas 

iespējas izmantot SF uzľēmējdarbības attīstībai.  

• Atsevišķas saľēmēju grupas – NVO, pašvaldības –  ir vairāk nekā citas atkarīgas no SF 

finansējuma pieejamības projektu īstenošanai, ko apliecina saľēmēju atbildes, ka projekti 

nebūtu īstenoti bez SF atbalsta. Latgales reģionā vairāk nekā citos ir vērojama tendence 

īstenot atkārtotus, maza apjoma, neinvestīciju - „mīkstos‖ projektus (piemēram, Latgalē 

                                                           
50

 SF tematiskā izvērtēšana ,,Eiropas Savienības Struktūrfondu 2004.-2006.gada plānošanas periodā apstiprināto 

projektu ietekme uz reģionālo attīstību Latvijā‘‘, SIA ,,PKC‘‘ Pašvaldību konsultāciju centrs Finanšu ministrijas 

pasūtījumā, Rīga, 2008.gada augusts  
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projektus zem 3. prioritātes „Cilvēkresursu attīstība un nodarbinātības veicināšana‖ 

īstenojuši 42,0% no respondentiem, bet Rīgā – 22,0%. Savukārt pašvaldības visbiežāk ir 

atkārtoti īstenojušas projektus Latgalē (52,0%), bet komersanti – Rīgā (21,0%)). Kontekstā 

ar salīdzinoši zemākiem attīstību raksturojošiem rādītājiem Latgalē, var secināt, ka šajā 

reģionā atsevišķām iedzīvotāju grupām SF ir nozīmīgs monetārās iztikas nodrošinošs 

avots. Lai gan ar pētījuma tiešajiem rezultātiem nevar apstiprināt vai noliegt šo 

pieľēmumu, tomēr analizējot atšķirības starp saľēmēju grupām, projektu apjomu, 

pasākumiem, zem kuriem projekti īstenoti, var secināt, ka Latgalē ir lielāka interese īstenot 

finansiāli mazietilpīgus projektus, no kuriem lielākā izmaksu daļa ir saistīta ar 

administrēšanas, vadības un īstenošanas personāla izdevumiem. 

663. 3) SIF ieviesto ESF grantu shēmu ieguldījumu sociāli atstumto grupu dzīves 

kvalitātes uzlabošanā, 19.04.2008. – 20.08.2008. (Pētījuma veicējs – SIA "Projektu un 

kvalitātes vadība") 

664. Pētījumā tika izvērtēts četru GS rezultātu ieguldījums VPD un PP mērķu sasniegšanā. 

665. Pētījumā sniegts GS ietvaros realizēto projektu raksturojums, to rezultātu ilgtspējas, 

ietekmes un izmantošanas analīze, kā arī ietekme uz SF VIS VPD, PP un horizontālo 

(dzimumu līdztiesība, reģionālā attīstība, informācijas sabiedrība) mērķu sasniegšanu. 

Pētījuma ietvaros veikta GS atbalstīto projektu īstenotāju aptauja un izstrādātas 

rekomendācijas. Balsoties uz šīm rekomendācijām, SIF ir izstrādājis ieteikumus ESF 

projekta progresa pārskata un maksājuma pieprasījuma sagatavošanai, kā arī Vadlīnijas 

publicitātes prasību ievērošanai, kas nebija pieejami iepriekšējā SF plānošanas periodā.  

666. Iespēju robežās ir ľemti vērā pētījuma ietvaros apzinātā projektu īstenotāju vēlēšanās 

apmeklēt informatīvus seminārus ne tikai izsludinot projektu konkursu un uzsākot projekta 

īstenošanu, bet arī projekta gaitā, lai pārrunātu problēmjautājumus un labāk sagatavotos 

gala atskaišu sagatavošanai un iesniegšanai. Pētījuma dati tiek izmantoti arī dažādos 

informatīvajos semināros un konferencēs potenciālajiem projektu iesniedzējiem un 

īstenotājiem, piemēram, pētījuma ietvaros paustās atziľas tika prezentētas Rīgas plānošanas 

RSIC organizētajā konferencē. Pētījuma rezultāti tika prezentēti arī SIF organizētajā ESF 

projektu noslēguma konferencē ―ESF – Ieguldījums sociāli atstumto grupu dzīves kvalitātes 

uzlabošanā II‖, kas notika 2008.gada 21.augustā. 

667. 4) Norādījumu izstrāde fondu vadībā iesaistītajām institūcijā n+2 un n+3 principa 

izpildei, 15.01.2008. (Pētījuma veicējs – SIA „KPMG Baltic”). Pētījuma laikā bija 

plānots izanalizēt aspektus, kuri ir ietekmējuši n+2 principa izpildi 2004.-2006.gadu 

plānošanas periodā, un izstrādāt norādījumus jeb vadlīnijas ES fondu vadībā iesaistītajām 

institūcijām par nosacījumiem, kuri jāľem vērā, izvērtējot n+2 vai n+3 principu 

ietekmējošos riskus ES fondu 2007-2013.gadu plānošanas periodā, kā arī sniedzot 

priekšlikumus pasākumiem, kuri jāveic ES finansējuma apguves uzlabošanai.  

668. Tomēr „KPMG Baltics‖ SIA  nenodrošināja 15.01.2008. līgumā atrunāto pakalpojumu 

saskaľā ar 2008.gada 15.maijā parakstītās Vienošanās Nr.1 Par grozījumiem pakalpojuma 

līgumā Nr. FM 2007/ERAF-5.2.3.-7 nosacījumiem. Tādēļ līgums tika pārtraukts un netika 

iegūti plānotie izvērtējuma rezultāti.   

 

669. 5) Projektu, kuros piecu gadu laikā no pēdējā maksājuma veikšanas notikušas 

būtiskas izmaiņas, analīze un vienotas metodikas izstrāde, 15.01.2008.–11.07.2008. 

(Pētījuma veicējs – SIA "DEA Baltika") 

670. Pētījums tika veikts, lai nodrošinātu piešķirtā finansējuma apgūšanu atbilstoši normatīvajos 

aktos noteiktajam un pārliecinātos par Regulas Nr.1083/2006 57.pantā noteiktā nosacījuma 

nodrošināšanu. Pētījumā tika analizēti SF un KF projekti, kuriem 2004.-2006.gada 
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plānošanas periodā ir veiktas tādas izmaiľas, kas ietekmē tā būtību un īstenošanas 

nosacījumus, un kuriem ir notikusi infrastruktūras īpašuma tiesību maiľa.  

671. Pētījuma rezultāti liecina, ka visām OLSI un GSA ir izstrādāta metodoloģija vai 

procedūras pēc-projekta kontroļu veikšanai, taču to detalizācijas pakāpe atšķiras. 

672. Līdz pētījuma veikšanas laikam Latvijā bija notikuši septiľi dažādi izmaiľu gadījumi, no 

kuriem visbiežāk ir:  

• reorganizācijas rezultātā saistību un projektā iegādāto iekārtu un/vai izveidotās 

infrastruktūras nodošana un pārľemšana no vienas juridiskas personas otrai – jaunizveidotai 

juridiskai personai; 

• īpašumtiesību uz iegādātajām iekārtām un/vai infrastruktūras objektiem nodošana citai 

juridiskai personai.  

673. Veicot analīzi uz pieejamo datu pamata galveno pārmaiľu ietekmējošo faktoru kontekstā, 

izriet trīs galvenie secinājumi. Pirmkārt, nepastāv korelācija starp veikto pārbaužu skaitu 

un identificēto izmaiľu gadījumu skaitu. Otrkārt, pielietotajai metodoloģijai (jo īpaši 

attiecībā uz to, vai projektu kontroles tiek veiktas arī projektu īstenošanas laikā) nav 

ietekmes uz identificēto izmaiľu skaitu. Treškārt, var apstiprināt korelāciju starp 

stingriem un detalizētiem līguma nosacījumiem un augstu identificēto izmaiľu gadījumu 

skaitu. 

674. Pētījuma ietvaros tika izstrādāta metodika, kuru atbildīgās un sadarbības iestādes 

izmanto, sagatavojot līgumus ar atbalsta saľēmējiem 2007.-2013.gadu plānošanas 

periodam. 

675. 6) ES fondu makroekonomiskās ietekmes izvērtējums, 27.07.2007. – 30.06.2008. 

(Izvērtējuma veicējs – Biedrība "Baltijas starptautiskais ekonomikas politikas studiju 

centrs", SIA "Baltijas Konsultācijas") 

676. Pētījums tika veikts, lai novērtētu ES fondu  ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību, ľemot 

vērā ES finanšu apjoma augsto īpatsvaru Latvijas investīcijās un Latvijas IKP kopumā. 

Pētījuma ietvaros tika izstrādāts makroekonomiskās prognozēšanas vidēja termiľa modelis 

ES fondu ietekmes novērtēšanai atbilstoši Latvijas specifiskajai situācijai. Izstrādātais 

modelis tika nodots turpmākai lietošanai FM Tautsaimniecības analīzes un fiskālās politikas 

departamentam.  

677. Pētījums tika iekļauts Valdības rīcības plānā kā veicamais uzdevums deklarācijas sadaļā 

„Tautsaimniecība un finanses‖. 

678. Uz pētījuma rezultātu bāzes 2008.gada 29.-30.maijā tika noorganizēta starptautiska 

konference „Izvērtējot ES fondu makroekonomisko ietekmi un analizējot Kohēzijas 

politikas ekonomisko pamatojumu‖, kurā piedalījās un prezentēja savu viedokli gan 

eksperti no EK, gan akadēmiskais personāls no dalībvalstu universitātēm, gan arī pārstāvji 

no ES dalībvalstu valsts pārvaldes iestādēm. 

679. Pētījumā tiek secināts, ka attiecībā uz 2004.-2006. gada plānošanas periodu ietekme uz 

kopējo pieprasījumu svārstījās no 2,4% IKP pieauguma 2004. gadā līdz 4,5% IKP 

pieaugumam 2005. un 2006.gadā, bet kopējā piedāvājuma pieaugums bija 1,0% 2004.gadā, 

2,9% 2005.gadā un 6,5% 2006.gadā. Tas parāda, ka pieprasījuma ietekme ir tūlītēja, bet 

piedāvājuma ietekmei (kas ir noturīgāka) ir nepieciešams ilgāks laiks, lai tā atstātu iespaidu. 

Šo ietekmju rezultātā fondu iespaids gan uz inflāciju, gan ārējo bilanci 2004. un 2005.gadā, 

iespējams, būtu bijis nelabvēlīgs, bet 2006.gadā – labvēlīgs. Tomēr ir jāuzsver, ka gan 

inflācijas procesu, gan ārējās bilances attīstību galvenokārt noteica citi faktori, nevis ES 

fondi. Pēc autora domām kopumā fondiem ir bijusi pozitīva ietekme uz reālajām darba 

algām un budžeta sabalansēšanu. Autori secina, ka gan 2004.-2006.gada plānošanas perioda 
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rezultāti, gan prognozētie rezultāti laika periodam no 2007.-2015.gadam liecina, ka fondu 

līdzekļu novirzīšana cilvēkresursiem un infrastruktūrai ir pozitīvi vērtējama, jo tiek 

prognozēts, ka šiem faktoriem būs samērā liela ietekme uz tautsaimniecības attīstību. 

680. 7) SF un KF kontroļu veikšanas izmaksas 29.10.2007.- 25.02.2008  (Pētījuma veicējs – 

SIA "PricewaterhouseCoopers") 

681. Pētījums tika veikts, lai apzinātu un apkopotu 2006.gada kontroļu izmaksas 

institūcijās/struktūrvienībās, kas iesaistītas SF un KF ieviešanas kontroļu pasākumos - 

pirmā līmeľa vadības pārbaudēs, izdevumu sertificēšanā, sistēmas auditos un izdevumu 

izlases pārbaudēs, noslēguma izdevumu deklarāciju pārbaudēs. 

682. Pētījuma laikā tika izstrādāti trīs ziľojumi, katrā no tiem aplūkojot konkrētā fonda – ESF, 

ERAF, KF – kontroļu veikšanas izmaksas. Pētījuma rezultāti ir apkopoti tabulā. 

Tabula 15. Kontroļu veikšanas izmaksas 

Fonds Kopējās 2006.gada 

kontroļu veikšanas 

izmaksas (LVL) 

Kontroļu veikšanu izmaksas 

proporcija pret 2006.g.fonda 

finansējumu (%) 

1.līmeľa vadības pārbaužu izmaksu 

proporcija pret kopējām kontroļu 

veikšanas izmaksām (%) 

ESF 735 052 3,5 83,9 

ERAF 1 063 272 2,7 90,1 

KF 630 794 0,9 63,4 

 

683. Pētījuma rezultāti turpmākai izmantošanai tika nosūtīti arī EK, tādejādi izpildot EK 

sagatavoto rīcības plānu, kurā noteikts, ka dalībvalstīm jānodrošina informācijas 

apkopošana par pastāvošajām kontroļu izmaksām. 

 

684. 8) Izdevumu apliecināšanas procesa atbilstības un efektivitātes izvērtējums 

04.09.2007.- 18.12.2007 (Izvērtējuma veicējs – SIA "Ernst & Young Baltic") 

685. Izvērtēšanas mērķis bija nodrošināt kvalitatīvu izvērtējumu par SF 2004.-2006.gada 

plānošanas periodā izveidotās izdevumu apliecināšanas vadības un kontroles sistēmas 

darbības efektivitāti un atbilstību EK tiesību un LR normatīvajos dokumentos noteiktajām 

prasībām, tai skaitā identificējot labo praksi 2004.-2006.gada plānošanas periodā, ko varētu 

pārľemt 2007.-2013.gada ES fondu  plānošanas periodā, kā arī sniegt priekšlikumus 

sistēmas efektivitātes uzlabošanai. 

686. Pamatojoties uz 2004.-2006.gada plānošanas perioda analīzi un labās prakses piemēriem, 

neatkarīgi eksperti izvirza sekojošus ieteikumus 2007.-2013.gada plānošanas periodā: 

- Būtu ieteicams visus apstiprinātos SF pieprasījumus ievadīt institūcijas fondu vadības 

sistēmā un SF pieprasījumus veidot, balstoties uz šiem datiem.  

- Sagatavoto SF pieprasījumu salīdzināt ar institūcijas grāmatvedības sistēmu, kurā tiek 

uzskaitītas visas finansējuma saľēmējam pārskaitītās summas.  

- Būtu nepieciešams pārskatīt uz Valsts kasi nosūtāmo dokumentu kopu un pievienot 

maksājumu uzdevumiem un SF pieprasījumiem tikai tos dokumentus, kuri ir norādīti normatīvajos 

dokumentos.  

- Būtu nepieciešams izskatīt iespēju izmantot elektronisko dokumentu plūsmu – MU 

sagatavot un apstiprināt Valsts kases sistēmā e-kase, savukārt SF pieprasījumus pārbaudīt pret 

datiem SF VIS. 
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687. 9) Potenciālais projektu pieteicēju pieprasījums pēc finanšu atbalsta 

uzņēmējdarbības un inovāciju aktivitātēs 2007.-2013.gada plānošanas periodā, 

13.08.2007. – 28.11.2007. (Izvērtējuma veicējs – SIA "Analītisko pētījumu un 

stratēģiju laboratorija") 

688. Izvērtēšanas mērķis bija nodrošināt 2007.-2013. gada plānošanas perioda  pieprasījuma pēc 

finanšu atbalsta izvērtēšanu uzľēmējdarbības un inovāciju aktivitātēs, lai organizētu 

efektīvu projektu pieľemšanas un izvērtēšanas procesu. 

689. Analizējot informāciju par 2004.-2006.gada plānošanas periodu, neatkarīgo ekspertu 

ierosinājumi ir šādi: 

- Būtu jāpārskata uzľēmējdarbības un inovāciju aktivitātēm piešķirtā finansējuma 

sadalījumu, sabalansējot to starp komersantu interesi un gatavību īstenot projektus un valsts 

noteiktām prioritātēm un plānoto finansējumu, lai nodrošinātu sekmīgu ES fondu finansējuma 

apguvi. 

- Lai arī publiskajā telpā šobrīd arvien vairāk tiek akcentēta inovatīva komercdarbība, tomēr 

šī informācija nav pieejama visai mērķauditorijai un tā nav pietiekami izskaidrojoša, analītiska. 

Lai šī informācija tomēr sasniegtu pēc iespējas vairāk komersantu, būtu nepieciešams sekmēt šīs 

informācijas pieejamību īpaši reģionos, kur komercdarbība ir zemāk attīstīta kā Rīgā un Pierīgas 

teritorijā. 

- Ľemot vērā to, ka reģionos uzľēmējdarbība nav tik attīstīta kā lielajās pilsētās, būtu 

nepieciešams veikt proaktīvāku darbību attiecībā uz reģionu iesaisti ES fondu apgūšanā. Viens no 

iespējamajiem risinājumiem būtu sniegt atbalsta intensitāti reģionālā un tautsaimniecības 

griezumā, proti, nosakot kādas nozares būtu prioritāras konkrētajos reģionos. Kā arī iespējams 

veicināt kompetenču centru vai klasteru izveidi nevis kādā no lielajām pilsētām, bet gan kādās 

ārpus nacionālās nozīmes pilsētu teritorijās, tādējādi veicinot tā reģiona, rajona komercdarbības 

attīstību. 

- Lai nodrošinātu visu uzľēmējdarbības un inovāciju atbalstošo aktivitāšu mērķu 

sasniegšanu, vērtējot projektu iesniegumus, ir jāpievērš uzmanība projektu ilgtermiľa 

nozīmīgumam, lai tā rezultāti būtu virzīti uz valsts tautsaimniecības attīstības sekmēšanu. Tāpat 

ļoti būtiski aktivitāšu ieviešanā definēt tādus nosacījumus un nodrošināt tādu aktivitāšu ieviešanas 

procesu, lai nodrošinātu, ka sniegtais atbalsts neierobežo brīvās konkurences nosacījumus. 

- Tā kā pētījuma rezultāti liecina, ka nevalstiskā sektora ieinteresētība izstrādāt projektus un 

saľemt SF finanšu atbalstu ir ļoti zema, bet, ľemot vērā tā nozīmīgumu, būtu nepieciešams īstenot 

atbalsta formas, lai sekmētu NVO iesaistīšanos šo aktivitāšu īstenošanā. 

- Kopumā vērtējot iespējamo SF atbalstošo uzľēmējdarbības un inovāciju aktivitāšu ietekmi 

uz Latvijas uzľēmējdarbības vidi, var secināt – ja aktivitāšu ietvaros tiks atbalstīti tie projekti, kas 

sekmē aktivitātes mērķa sasniegšanu un sniedz ieguldījumu tautsaimniecības attīstībai ilgtermiľā, 

tad šīs aktivitātes veicinās uzľēmējdarbības attīstību un inovāciju ieviešanu komersantu ikdienas 

darbā, tādējādi nostiprinot Latvijas uzľēmējdarbības vidi. Tai pat laikā jāľem vērā dažādie riski 

gan kopējā pieprasījuma pēc finanšu atbalsta nepietiekamībai, gan arī sagatavoto projektu 

kvalitātei (gan iesniegšanas, gan realizēšanas stadijā), kas var apdraudēt, pirmkārt, piešķirtā 

finansējuma apguves rādītājus un, otrkārt, definēto ekonomisko mērķu pilnvērtīgu sasniegšanu. 

 

690. 10) SF ieviešanā iesaistīto institūciju darbinieku atalgojuma konkurētspēja darba 

tirgū, 14.05.2007. – 30.11.2007. (Izvērtējuma veicējs – SIA "FACTUM") 

691. Izvērtēšanas mērķis bija nodrošināt kvalitatīvu SF ieviešanu, to ieviešanai paredzētos 

finanšu resursus plānojot atbilstoši reālajai tirgus situācijai, un iegūt informāciju 

pārdomātam ES fondu izlietojumam nākamajam plānošanas periodam. 
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692. Būtiskākie neatkarīgo ekspertu ierosinājumi ir šādi: 

- Lai indivīdus ilgāk noturētu darbā valsts sektorā, ir nepieciešams plānot viľu izaugsmes 

iespējas, sadarbībā ar darbinieku iezīmējot viľa iespējamo karjeras virzību valsts pārvaldes 

ietvaros, izaugsmes iespēju sākotnējo trūkumu kompensējot ar citiem darba motivāciju 

ietekmējošiem faktoriem – interesantu darbu, augstu uzticēšanos darbiniekam un lielāku 

personības brīvību – un piedāvājot pievilcīgu atalgojumu un sociālās garantijas. 

- Lai saglabātu savu konkurētspēju, valsts pārvaldes institūcijām būtu jāpiedāvā tādi 

nemonetārā atalgojuma veidi, kas šobrīd ir mazāk izplatīti, un ievērojami lielāka uzmanība ir 

jāpievērš psiholoģiskajam mikroklimatam kolektīvā – attiecībām ar vadību un kolektīva iekšienē. 

- Izvērtējot iespējas un nepieciešamību paaugstināt SF ieviešanā iesaistīto darbinieku 

atalgojumu, ir jāievēro un jāizskaidro atalgojuma taisnīguma principi visiem valsts pārvaldes 

iestāžu darbiniekiem. 

- Būtu Valsts kancelejas vadībā jāizveido vienota SF darbinieku personālvadības sistēma, lai 

risinātu divas pētījuma izstrādes gaitā identificētās problēmas. Pirmā šādi risināmā problēma ir 

valsts pārvaldes iestāžu un SF administrēšanā iesaistīto darbinieku horizontālās un vertikālās 

mobilitātes iespēju trūkums vienas iestādes ietvaros, ko vienkāršāk būtu organizēt valsts tiešās 

pārvaldes iestāžu ietvaros. Otrā problēma, ko varētu risināt ar vienotās personālvadības sistēmas 

ieviešanu, ir valsts iestāžu savstarpējās konkurences un darbinieku „pārvilināšanas‖ mēģinājumu 

ierobežošana. 

- Ľemot vērā, ka daļa SF ieviešanā iesaistīto darbinieku pāriet darbā uz privāto sektoru gan 

uz tādiem uzľēmumiem, kas aktīvi piedalās SF finansējuma apgūšanā, gan uz tādiem, kuru 

darbība nav tieši saistīta ar SF līdzekļu apgūšanu, šo darba devēju pieprasījuma vājināšanai būtu 

ieteicams, pirmkārt, veidot vienkāršākas un saprotamākas birokrātiskās procedūras, lai uzľēmumi 

varētu sagatavot un īstenot SF projektu paši saviem spēkiem, otrkārt, piedāvāt apmācības projektu 

rakstīšanā un realizēšanā (īpaši attiecībā uz finansu atskaitēm), un, treškārt, risināt SF saľēmēju 

specifiskās problēmas un apmācību, iesaistot arī valsts pārvaldes institūciju vecāko referentu 

līmeni.  

693. 11) HP ieviešanas izvērtējums, 23.08.2006. – 01.02.2007. (Izvērtējuma veicējs – SIA 

"Ernst & Young Baltic") 

694. Mērķis bija nodrošināt kvalitatīvu SF HP ieviešanas tematisko izvērtēšanu ar nolūku 

noteikt šī procesa efektivitāti, iegūt secinājumus un ieteikumus HP ieviešanas efektivitātes 

uzlabošanai.  

695. Apkopojot šī izvērtējuma rezultātus, var secināt, ka SF vadībā iesaistīto institūciju darbība 

šajā programmēšanas periodā ir veicinājusi HP ieviešanas mehānisma izveidi un HP 

izpratnes un informētības pieaugumu gan pašu institūciju vidū, gan projektu pieteicēju vidū. 

Tomēr HP sasniegšana ir vairāk veicināta ar specifisku, uz konkrētas horizontālo prioritātes 

vērstu aktivitāšu starpniecību un mazāk caur visām programmas aktivitātēm horizontālā 

griezumā, kur HP jautājumi vairāk skatīti, lai nebūtu negatīvas ietekmes horizontālajās 

jomās. 

696. Ľemot vērā to, ka VPD ieviešanas uzraudzības sistēma HP jomā nav pilnībā izveidota, 

tādējādi šobrīd HP ieviešanas progresa vai ietekmes apjoma informāciju par programmu 

kopumā nav iespējams iegūt pilnā apjomā. Šādu informāciju ir iespējams apkopot tikai par 

specifiskajām aktivitātēm, kuru uzraudzībai ir izstrādāti attiecīgi uzraudzības rādītāji HP 

jomās. 

697. VPD attiecībā uz SF vadībā iesaistītajām institūcijām ir iekļautas prasības vienīgi par 

dzimumu līdztiesības ievērošanu Vadības komitejās un UK un vides aizsardzību kā LR 

normatīvo aktu ievērošanu, kuras šīs institūcijas ir lielā mērā ievērojušas izvirzītās prasības, 

ciktāl tās attiecināmas uz institūciju darbību. Turklāt savā darbībā šīs institūcijas ir 
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veicinājušas arī informācijas sabiedrības attīstību, ieviešot elektronisko datu un 

informācijas uzkrāšanu, un reģionālo attīstību, pārstāvot institūcijas dažādos Latvijas 

reģionos un pilsētās. 

698. Izvērtējuma ietvaros veiktās analīzes rezultātā var secināt, ka VPD izvirzītie horizontālie 

mērķi kopumā atbilst ES ilgtermiľa politikas mērķiem un Latvijas nozaru politikas 

mērķiem, taču tie mērķtiecīgi tiek ieviesti un uzraudzīti pārsvarā caur vertikālajām 

prioritātēm. 

699. Šī izvērtējuma ietvaros veikto analīžu rezultāti dažādos griezumos ļauj secināt, ka VPD 

aktivitāšu ieviešanā lielā mērā tieši vai pastarpināti un vismaz neitrāli tiek veicināta HP 

ieviešana atbilstoši Kopienas līmeľa ilgtermiľa mērķiem. Tomēr konstatētās nepilnības 

uzraudzības sistēmā šobrīd neļauj izvērtēt vai noteikt tiešā saiknē, cik lielā mērā ir 

sasniegtas VPD definētās HP un līdz ar to arī Kopienas līmeľa ilgtermiľa mērķi. 

700. Nākamajā programmēšanas periodā VI jāpārliecinās, ka horizontālo mērķu sasniegšana ar 

uzraudzības rādītāju palīdzību tiek uzraudzīta visās SF finansētajās aktivitātēs, kur 

attiecīgās aktivitātes ietekme uz konkrēto horizontālo mērķi ir pastarpināta vai tieša, kas 

nepieciešams, lai gūtu nepieciešamo informāciju par HP ieviešanas ietekmi uz Kopienas 

līmeľa ilgtermiľa mērķu sasniegšanu. 

701. Nākamajā programmēšanas periodā tādējādi jāveic vertikālo un HP mijiedarbības analīze 

un jānosaka konkrētas prioritārās vai vēlamās darbības HP jomā, kuru ieviešana gan ar 

specifisko aktivitāšu palīdzību, gan ar pārējo programmas aktivitāšu starpniecību kopumā 

nodrošinātu mērķtiecīgu HP sasniegšanu. 

702. Tādējādi nākamajā programmēšanas periodā būtu pirmkārt jādefinē konkrēti mērķi un 

konkrēti uzraudzības rādītāji, kas aptver HP jomas visās programmas aktivitātēs. 

703. Iegūtie rezultāti norāda, ka lielā mērā dzimumu līdztiesības princips ir ievērots lēmumu 

pieľemšanā par SF finansējuma izmantošanas nosacījumiem Uzraudzības un vadības 

komitejās piedalās līdzvērtīgs abu dzimumu pārstāvju skaits, kas veicina dzimumu 

līdztiesības principa ievērošanu.  

704. Informācijas sabiedrības attīstības jomā VPD nav iekļautas īpašas prasības attiecībā uz 

VPD ieviešanas sistēmu darbību, taču jāatzīmē, ka šajā jomā vadošā iestāde ir izveidojusi 

SF vadības informācijas sistēmu, kurā datu ievadi tiešsasaistes režīmā vai ar datu importa 

palīdzību nodrošina visas OLSI un GSA. 

705. Vides aizsardzības prasības nebūtu tieši attiecināmas uz VPD ieviešanas sistēmas darbību. 

706. Savukārt, teritoriālās līdzsvarotības jomā var piebilst, ka NVA, kuru veido pārvalde, 27 

filiāles, 6 klientu apkalpošanas centri un 25 sektori ir pārstāvētā visā Latvijas teritorijā. 

Līdzīgi arī CFLA ar centrālo biroju Rīgā un 5 reģionālajiem birojiem ir pārstāvēta visos 

piecos Latvijas plānošanas reģionos, lai varētu pilnvērtīgāk apkalpot un būtu tuvāk 

klientiem. 

707. Ľemot vērā to, ka nākamajā programmēšanas periodā ir definētas vairākas jaunas HP un 

arī no pašreizējā perioda pārľemtajām prioritātēm ir definēti precīzāki un/vai plašāki mērķi 

(piemēram, dzimumu līdztiesība kā viena no vienādu iespēju jēdziena komponentēm), 

ieteikts VI sadarbībā ar kompetentajām nozaru ministrijām nākamajā periodā noteikt un 

skaidrot SF vadībā iesaistītajām institūcijām prasības un/vai vēlamo rīcību, lai veicinātu HP 

mērķu sasniegšanu arī šo institūciju darbībā. 

 

708. 12) Apmācību analīze lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un uzņēmējdarbībā laukos 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte 16.08.2006.- 11.01.2007. (Pētījuma veicējs – 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte) 
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709. Pētījuma pamatmērķis bija veikt kvalitatīvu VPD prioritāšu, pasākumu un aktivitāšu 

tematisku izvērtējumu, pamatot secinājumus un ieteikumus SF ieviešanas uzlabošanai 

nākamajā plānošanas periodā. Pētījuma specifiskais mērķis – veikt pētījumu par 

nepieciešamajām mācību tēmām un mācību metodēm lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un 

uzľēmējdarbībā laukos, iegūstot informācijas bāzi Lauku attīstības plāna 2007.-2013.gadam 

pasākumu dokumentācijas izstrādei, kā arī izvērtēt Nacionālās programmas projektu 

„Profesionālās apmācības 2004‖. 

710. Pētījumā veikta nacionālās programmas „Profesionālās apmācības 2004‖ analīze, kur 

apzināta dalībnieku apgūtās profesionālās prasmes un zināšanas, to ietekme uz profesionālo 

darbību un ilglaicīgās iedarbības efekts. Izvērtējot „Profesionālo apmācību 2004‖, secināts, 

ka dalībnieki ir apmierināti ar vispārējo organizāciju, iesakot nākamām mācībām vairāk 

izmantot praktiskus piemērus, pieredzes apmaiľu un, kas spēj saistīt teoriju ar praksi.   

711. Tika secināts, ka izveidotā tematika ir joprojām aktuāla un turpināma, papildinot ar 

inovatīviem tematiem par jaunākām tehnoloģijām, ārzemju pieredzi, sadarbību un 

saskarsmi, kooperāciju un konkurētspējīgu saimniecību veidošanu. 

712. Apzinātas mācību metodes lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un uzľēmējdarbībā laukos 

iesaistītām personām, veikts. Lai turpmāk mācības būtu efektīvākas ieteicams paralēli 

lekcijām izmantot grupu darbu, pieredzes apmaiľu, diskusijas, ekskursijas, praktiskos 

darbus, problēmuzdevumus un problēmsituācijas analīzi, kā arī atgriezeniskās saites 

veidošanu pēc noteikta laika perioda. 

713. Nākamajā plānošanas periodā iesakām kursu tematiku veidot – pamatkurss, 

padziļinātais kurss, specializētais kurss, inovācijas un aktualitātes. Kā mācību blakus 

mērķus izvirzīt grupas saliedēšanu (vietējo iniciatīvas grupas veidošanu), sadarbības 

prasmes veidošanu, patstāvīgas un radošas domāšanas un spriestspējas attīstīšanu. 

Organizējot mācības ľemt vērā rajonu specifiku, dalībnieku vajadzības, piesaistīt lektorus 

teorētiķus, praktiķus, veiksmīgus zemniekus, zinātniekus, dažādu organizāciju pārstāvjus ar 

zināšanām pedagoģiskajā minimumā. 

714. 13) SF un KF plānošanas dokumentu 2007.-2013.gadam sākotnējais (ex-ante) 

izvērtējums, 31.07.2006.-19.12.2007. (Izvērtējuma veicējs – SIA 

"PricewaterhouseCoopers") 

715. Izvērtējums tika veikts, lai nodrošinātu kvalitatīvu SF un KF plānošanas dokumentu 2007.-

2013.gada izstrādi, atbilstoši ES un Latvijas normatīviem aktiem, kā arī saskaľā ar valsts 

attīstības vajadzībām un ES un Latvijas plānošanas dokumentos noteikto. Tādejādi 

izvērtējuma ietvaros tika izstrādāti izvērtēšanas ziľojumi par ES fondu Latvijas politikas 

plānošanas dokumentu projektiem. 

716. Sākotnējā izvērtējuma ietvaros tika izteiktas vairākas rekomendācijas, kā novērst 

neatkarīgo izvērtētāju identificētās problēmas plānošanas dokumentu projektā. Efektīvas 

valsts sociālekonomiskās attīstības nodrošināšanai ar ES fondu palīdzību, pamatojoties uz 

izvērtēšanas laikā iegūto informāciju, tika veikta plānošanas procesa pilnveidošana. Tā 

ietvaros tika nodrošināta arī 2004.-2006.gada plānošanas periodā realizēto aktivitāšu 

pēctecība. Pēctecības nodrošināšanā tika izvērtēta arī aktivitātes nozīmība valsts 

sociālekonomiskās situācijas aspektā.  

 

717. 14) SF sasaistes ar stratēģiskajos dokumentos nodarbinātības veicināšanai noteikto 

politiku novērtējums, 17.08.2006.-15.12.2006. (Izvērtējuma veicējs – SIA 

"PricewaterhouseCoopers") 

718. Izvērtējums tika veikts, lai novērtētu, kā 2004.-2006. gada SF plānošanas dokumentos 

noteiktie nodarbinātību veicinošie ESF un ERAF pasākumi atbilst ES un nacionālajiem 
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stratēģiskajiem dokumentiem nodarbinātības veicināšanai, tādējādi novērtējot, kā ESF un 

ERAF pasākumi un aktivitātes palīdz sasniegt ES un nacionālajos stratēģiskajos 

dokumentos nodarbinātības veicināšanai noteiktos mērķus. 

719. Tematiskās izvērtēšanas ietvaros tika iegūti vairāki konstatējumi un tika sniegtas 

rekomendācijas, no kurām galvenie konstatējumi un rekomendācijas ir šādas: 

• Ne visi ES līmeľa stratēģiskajos dokumentos nodarbinātības jomā definētie mērķi ir 

ietverti SF plānošanas dokumentos 2004.-2006.gadam VPD un PP un tādējādi ne visu šo mērķu 

sasniegšanai ir paredzēts ES fondu atbalsts, kā piemēram, nodarbinātības līmeľa atšķirību 

samazināšanas pasākumi starp ES un ne-ES pilsoľiem Latvijā. Nākamajā plānošanas periodā 

2007.-2013.gadam būtu ieteicams pēc iespējas paredzēt pasākumus visās tajās jomās, kurās 

attīstība ir svarīga visā ES līmenī; 

• Ne vienmēr ir nodrošināta viennozīmīgi skaidra sasaiste starp VPD un PP, tādēļ nākamajā 

plānošanas periodā būtu ieteicams pēc iespējas nodrošināt, lai SF un KF plānošanas dokumenti ir 

viennozīmīgi skaidri sasaistīti; 

• Ne vienmēr VPD un PP identificētās problēmas nodarbinātības jomā ir pietiekami 

pamatotas ar statistisko informāciju un pētījumiem attiecīgajā jomā; 

• Ne vienmēr tika savlaicīgi un pilnvērtīgi iesaistīti galvenie nozares speciālisti un sociālie 

partneri nodarbinātību veicinošo pasākumu un aktivitāšu izstrādes laikā. Nākamajā plānošanas 

periodā būtu ieteicams savlaicīgi un pēc iespējas lielākā mērā iesaistīt visus galvenos nozares 

speciālistus un sociālos partnerus; 

• SF plānošanas dokumentos 2004.-2006.gadam sasniedzamie rādītāji tika definēti tikai 

prioritātes un pasākuma līmenī. Nākamajā plānošanas periodā būtu ieteicams sasniedzamos 

rādītājus definēt prioritātes, pasākuma un aktivitāšu līmenī, lai tādējādi uzlabotu aktivitāšu, 

pasākumu un prioritāšu uzraudzības iespējas; 

• Nākamajam plānošanas periodam būtu lietderīgi izstrādāt metodoloģiju, kas noteiktu 

sasniedzamo rādītāju mērīšanas kārtību, kas būtu saistoša visām ES fondu un KF vadībā 

iesaistītajām institūcijām. 

 

720. 15) VPD ieviešanas sistēmas efektivitātes izvērtējums, 17.02.2006. – 17.07.2006. 

(Izvērtējuma veicējs – SIA "Ernst & Young Baltic") 

721. Izvērtēšanas mērķis bija izvērtēt VPD ieviešanas sistēmas darbības efektivitāti kopumā, 

iesaistīto institūciju darbības efektivitāti katrā no SF vadības procesa posmiem (SF projektu 

ieviešanas dokumentu sagatavošana, SF ieviešana, finanšu kontrole, audits, uzraudzība un 

izvērtēšana). 

722. Būtiskākie neatkarīgo ekspertu ierosinājumi ir šādi: 

- ES fondu VI nodrošināt vienotu formātu visiem ieviešanas dokumentu veidiem 

(dokumenta struktūra, minimālo prasību apjoms, vēlamā detalizācijas pakāpe u.tml.), kurus 

piemēros 2007.-2013.gada plānošanas periodā līdz brīdim, kad tiek apstiprinātas darbības 

programmas, tādējādi radot iespēju starpniekinstitūcijām uzsākt konkursa vadlīniju izstrādi 

pietiekami savlaicīgi; 

- starpinstitūciju līgumus slēgt kā „jumta līgumus‖, t.i., reglamentējot sadarbību, nevis 

atsevišķu aktivitāšu ieviešanu; 

- atbildību par konkursa vadlīniju pilnu izstrādi koncentrēt vienas institūcijas ietvaros, veicot 

nepieciešamos saskaľojumus ar citām institūcijām paredzētajos termiľos; 

- ierobežot projektu pieteikumu vērtēšanas laiku līdz 6 mēnešiem, vienlaicīgi veicot 

pieteikumu vērtēšanas procesā vairākas izvērtēšanas ziľojumā aprakstītās izmaiľas; 
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- koncentrēt projektu pieteikumu vērtēšanu vienas institūcijas ietvaros, kura uzľemtos pilnu 

atbildību par vērtēšanas rezultātiem. 

  

723. 16) SF atlases kritēriju izvērtējums, 10.02.2006. – 11.07.2006. (Izvērtējuma veicējs – 

SIA "PricewaterhouseCoopers") 

724. Izvērtēšanas mērķis bija noteikt SF atlases kritēriju efektivitāti, administratīvās atbilstības, 

kvalitātes un specifisko vērtēšanas kritēriju atbilstību VPD mērķiem, kritēriju izstrādes 

pamatotību un pielietojamību. 

725. Būtiskākie neatkarīgo ekspertu ierosinājumi ir šādi: 

- VPD iezīmētās finansējuma saľēmēja mērķa grupas iestrādāt attiecīgās aktivitātes 

specifiskajos atlases kritērijos; 

- administratīvajos kritērijos ietvert tikai tos kritērijus, kas ir kopīgi visām mērķa grupām; 

- noteikt minimālu atlases kritēriju kopu, kura tiktu izmantota visu projektu atlasē 

(administratīvie kritēriji); 

- izveidot specifisko kritēriju kopu katras aktivitātes projektu novērtēšanai; 

- atlases kritērijos būtu jānosaka, ka projekta iesniegumā ir jābūt viennozīmīgi parādītam, 

kādā veidā projekts nodrošinās atbilstību VPD noteiktajiem aktivitātes mērķiem un kādā 

veidā būs izmērāmi sasniegtie rezultatīvie rādītāji; 

- VI izstrādāt metodiku atlases kritēriju izstrādei. 

 

726. 17) SF plānošanas dokumentu 2004.-2006. gadam sagatavošanas un tajos iekļauto 

aktivitāšu izvērtējums, 20.02.2006. – 11.07.2006. (Izvērtējuma veicējs – SIA 

"PricewaterhouseCoopers") 

727. Izvērtēšanas mērķis bija sniegt atzinumu par SF plānošanas dokumentu 2004.-2006.gadam 

sagatavošanas procesa efektivitāti, tai skaitā, sagatavoto dokumentu kvalitāti un identificēto 

aktivitāšu izvēles pamatotību. 

728. Būtiskākie neatkarīgo ekspertu ierosinājumi ir šādi: 

- 2007.-2013.gadā pasākumu un aktivitāšu plānošanai noteikt valsts prioritātes; 

- veikt pētījumu attiecībā uz potenciālajām finansējumu saľēmēju grupām; 

- veikt pētījumu attiecībā uz prasībām, kuras varētu izpildīt potenciālie finansējuma 

saľēmēji, lai varētu iegūt ES fondu līdzekļus tādu projektu īstenošanai, kuri risinātu valsts 

līdzsvarotas attīstības problēmas; 

- ľemt vērā reģionālo principu, iezīmējot reģionālās attīstības prioritātes un veicot pētījumus 

attiecībā uz potenciālajām finansējumu saľēmēju grupām dažādos valsts reģionos; 

- izskatīt iespēju definēt vispārīgus metodiskus norādījumus plānošanas dokumentu 

sagatavošanai, kuri būtu jāľem vērā visām dokumentu izstrādē iesaistītajām institūcijām. 

Institūcijām, definējot risinājumus, apsvērt līdz šim plaši neizmantotus risinājumus, piemēram, 

publisko - privāto partnerību.  

 

729. 18) SF uzraudzības rādītāju sistēmas izvērtējums, 20.12.2005.-26.05.2006. 

(Izvērtējuma veicējs – A/S "COWI", SIA "DEA Baltika", SIA "PKC") 

730. Izvērtējuma mērķis bija sniegt atzinumu par VPD un PP noteiktajiem uzraudzības 

rādītājiem - proti, cik veiksmīgi tie ir izstrādāti un kādas izmaiľas būtu jāveic to 
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uzlabošanai šim SF programmēšanas periodam (2004.-2006.gadam), kā arī nākamajam 

periodam 2007.-2013.gadam. 

731. No VPD un PP analīzes rezultātiem var secināt, ka prioritāšu griezumā visvairāk 

neatbilstošo rādītāju ir 2. prioritātē „Uzľēmējdarbības un inovāciju veicināšana‖, savukārt 

vislabāk no atbilstības viedokļa ir definēti 4.prioritātes „Lauku un zivsaimniecību attīstības 

veicināšana‖ rādītāji.   

732. Kā izriet no VPD un PP indikatoru sistēmas salīdzinājuma ar labas indikatoru sistēmas 

kritērijiem, vislabāk ir ievērots indikatoru balansa kritērijs starp dažādiem indikatoru 

līmeľiem un nozaru griezumā, kā arī atbilstības kritērijs – indikatori ietver visas svarīgākās 

nozares un jomas. Par daļēji apmierinošu var uzskatīt indikatoru sistēmas pārklājumu, jo ar 

definētajiem indikatoriem ir iespējams izsekot vismaz 70,0% SF finanšu izlietojumam. 

Visvairāk uzlabojumu ir nepieciešami sistēmas vienkāršošanai, lai izslēgtu dublējošos 

indikatorus, bet citviet pievienotu trūkstošos. 

733. Visvienkāršāk teritoriāli ir izmērīt iznākuma rādītājus, jo informācija par īstenotajiem 

projektiem būs pieejama no uzraudzības ziľojumiem, kur arī būs ietverta informācija par 

projekta īstenošanas vietu, mērķgrupu, rekonstruēto objektu nosaukumiem un atrašanās 

vietām u.tml. Taču pirmā līmeľa pašvaldību griezumā nav iespējams izmērīt vienu no 

svarīgākajiem konteksta rādītājiem – IKP pieaugumu uz vienu cilvēku. Tādēļ arī VRAA 

minēja teritoriju attīstības rādītāju kā vienu no ietekmes rādītājiem, ar kuru būtu iespējams 

izmērīt arī SF ietekmi teritoriālajā griezumā. 

734. Visbiežāk minētais pamatojums rādītāju nesasniegšanai ir intereses trūkums no projektu 

pieteicēju un mērķgrupu puses un nepietiekamais SF finansējums, savukārt rādītāju 

sasniedzamības iespējamība visvairāk tiek argumentēta ar nacionālo programmu izpildi 

atbilstoši plānotajam un lielu interesi no projekta pieteicēju un mērķgrupu puses.  

735. Tas, ka daļa ietekmes rādītāju jau ir sasniegti, kaut gan nav sasniegti rezultatīvie un 

iznākuma rādītāji, vai arī tiks sasniegti tikai pateicoties vispārējām attīstības tendencēm 

nozarēs, norāda uz neatbilstošu, pārāk piesardzīgu vai ar SF intervenci nesaistītu ietekmes 

rādītāju izvēli. Savukārt tas, ka netiks sasniegti izvirzītie iznākuma un rezultatīvie rādītāji, 

parāda, ka plānošanas procesā netika pietiekami ľemti vērā divi riski – inflācija un intereses 

trūkums no projektu pieteicēju puses. 

 

736. 19) VPD aktivitāšu ieviešanas izvērtējums, 20.12.2005. –  26.05.2006. (Izvērtējuma 

veicējs – A/S "COWI", SIA "DEA Baltika", SIA "PKC") 

737. Izvērtēšanas mērķis bija noskaidrot, cik efektīvi tiek ieviestas VPD aktivitātes, to 

ieviešanas kavējošie un veicinošie faktori, vai ar noteiktajām aktivitātēm visefektīvāk varēs 

sasniegt vēlamos rezultātus un noteiktos mērķus. 

738. Būtiskākie neatkarīgo ekspertu ierosinājumi ir šādi: 

- 2004.-2006.gada SF plānošanas periodā regulāri uzraudzīt aktivitātes ar zemu plānotā 

finansējuma apguvi, lai operatīvi varētu novērst faktorus, kas kavē to ieviešanu un nodrošinātu SF 

finansējuma laicīgu apguvi, kā arī aktivitātēs, kurās vērojama zema projektu iesniedzēju aktivitāte, 

pirms finansējuma pārdales uz citām „populārākām‖ programmām; 

- apsvērt iespēju pārskatīt aktivitāšu īstenošanas nosacījumus un mehānismus, lai 

nodrošinātu ne tikai plānotā finansējuma laicīgu apguvi, bet arī sasniegtu uzstādītos mērķus un 

plānoto ietekmi; 

- 2007.-2013.gadā visiem atklātu projektu konkursiem noteikt fiksētu projektu iesniegšanas 

termiľu ar konkrētu biežumu, kopējo aktivitātei pieejamo finansējumu sadalot pa gadiem un 

konkrētiem finansējuma „groziem‖; 
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- izstrādāt objektīvus projektu atlases kritērijus, kas ļautu finansējumam atlasīt 

viskvalitatīvāk izstrādātos projektu pieteikumus; 

- vienkāršot projektu pieteikumu formas un papildu pieprasāmo dokumentu sarakstu 

atkarībā no maksimāli piesaistāmā finansējuma apjoma. 

 

739. 20) SF ietekmes uz reģionālo attīstību Latvijā izvērtējums, 20.12.2005. – 26.05.2006. 

(Izvērtējuma veicējs – A/S "COWI", SIA "DEA Baltika", SIA "PKC") 

740. Izvērtējuma mērķis bija noskaidrot, cik nozīmīga ir SF resursu pieejamība Latvijas 

plānošanas reģionu attīstībai un attīstības rādītāju tuvināšanai. 

741. Būtiskākie neatkarīgo ekspertu ierosinājumi ir šādi: 

- atlikušajā 2004.-2006.gada plānošanas posmā vadošajai iestādei nodrošināt operatīvu 

situācijas pārskatu par ES fondu izlietojumu teritoriālā griezumā; 

- FM un RAPLM 2004.-2006.gada plānošanas perioda izvērtēšanai un 2007.-2013.gada 

pasākumu plānošanai apkopot datus par SF, KF, Lauku attīstības plāna un VIP īstenošanu 

teritoriālā griezumā; 

- paredzēt plašāku atbalsta intensitātes diferencēšanu pēc teritorijas attīstības līmeľa vai pēc 

kāda cita ar teritoriju saistīta rādītāja; 

- jomās, nozarēs, kurās ES fondu atbalsts netiek paredzēts, bet kuras reģioniem ir svarīgas 

attīstībai, plānošanas reģioniem būtu jāmeklē cita veida atbalsts, jākoncentrē vietējo pašvaldību 

resursi vai jāsekmē privātās iniciatīvas. 

 

742. 21) Kultūras nozares nozīme Latvijas tautsaimniecībā un SF izmantošana kultūras 

vajadzībām, 05.12.2005.-10.04.2006. (Pētījuma veicējs – SIA "Baltic Project 

Consulting") 

743. Pētījuma mērķis bija noskaidrot kultūras nozares attīstību veicinošos faktorus un esošā 

potenciāla izmantošanas iespējas sociālo un tautsaimniecības attīstības mērķu sasniegšanai, 

kā arī atbilstošas informācijas bāzes nodrošināšana nākamā SF programmēšanas perioda 

dokumentācijas izstrādei. 

744. 2004.-2006.gada periodā kultūras nozarei pieejamais SF finansējums no ERAF, ESF un 

ELVGF, bija  aptuveni 15,5 milj. latu, kas ir gandrīz 17,0% no valsts budžeta finansējuma 

kultūras nozarei Valsts Kultūrkapitāla fonds (VKKF) 2004.-2005.gadam atbalstījis 

projektus par 4,5 milj. latu. Līdz ar to var apgalvot, ka kultūras nozarei pieejamais papildus 

finansējums ir būtisks nozares attīstībai, tādēļ jāpievērš liela uzmanība šo līdzekļu 

apgūšanai un efektīvai izmantošanai. 

745. Pētījuma veikšanas brīdī bija noslēgti līgumi 38,8 procentu apmērā no pieejamā 

finansējuma apjoma. Tomēr šis progress nav viendabīgs: sešās no 11 aktivitātēm nav 

noslēgti līgumi (0,0%) un par vienu nav datu. Tikai divās ir noslēgti atbalsta līgumi par 

vairāk nekā 50,0% no aktivitātē pieejamā finansējuma. Pieprasītās maksājumu apjoms ir 

1,5% apjomā no pieejamiem resursiem, kas ir aktivitātes 1.3.1. „Sabiedrisko informācijas 

un elektroniskas pārvaldes sistēmu attīstība‖ ietvaros. Līdz ar to tiek pieľemts, ka šobrīd ir 

sasniegti objektīvi pārbaudāmi iznākumi un rezultāti tikai 0,3% apmērā no plānotā. 

Savukārt veikto maksājumu apjoms ir mazāks par 0,2% no kopējā plānotā apjoma. Šie 

rādītāji raksturo laikietilpīgo procesu, kas saistīts ar administratīvajām procedūrām. Esošā 

situācija un turpmāka aizkavēšanās varētu negatīvi ietekmēt kvalitatīvu projektu ieviešanu, 

it īpaši infrastruktūras projektu, kuru izpildi ietekmē sezonalitāte.   
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746. Pētījuma veikšanas brīdī lielākā daļa projektu vēl nebija apstiprināti vai atradās agrīnā 

ieviešanas stadijā, tādēļ vēl nebija iespējams novērtēt to ietekmi. Tādēļ var pieľemt, ka 

līdzšinējie ieguldījumi kultūras nozarē Latvijā no SF būtiski neietekmēs valsts ekonomisko 

rādītāju izaugsmi, taču tādu ietekmi ir iespējams panākt, mērķtiecīgi un efektīvi plānojot 

investīcijas kultūras nozarē. 

747. Vienlaikus šī ietekme prognozējami var pieaugt ar nosacījumu, ka 2007.-2013.gada 

programmēšanas periodā paralēli kultūras mantojuma infrastruktūras projektiem tiek 

finansēti reģionāla un nacionāla mēroga projekti.  

748. VPD 1.1.5. aktivitātes ‗Tūrisma infrastruktūras uzlabošana, jaunu tūrisma produktu 

radīšana, kultūras un vēstures mantojuma efektīva izmantošana tūrisma attīstībā‖ ietvaros 

pamatā tika atbalstīti tūrismu veicinoši projekti ar salīdzinoši nelielām investīcijām kultūras 

mantojuma objektu atjaunošanā. 

749.  Efektīvi plānojot un investējot nozarē, iespējams panākt sociālekonomisko ietekmi. SF 

atbalsts būtu jānovirza ne tikai tādām aktivitātēm, kas dod ieguldījumu kultūrvēsturiskā 

mantojuma izmantošanai tūrisma attīstībā, bet arī strukturālai attīstībai, atbalstot jaunu, 

izcilību veicinošu vērtību radīšanu. Papildus kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanai būtu 

jāatbalsta jaunu vērtību radīšana arī citās kultūras jomās, piemēram, radošo industriju un 

kultūras infrastruktūras sakārtošanas kontekstā.  Ľemot vērā, ka pētījuma veikšanas brīdī 

projekti vēl bija apstiprināti vai atradās agrīnā ieviešanas stadijā, nebija iespējams novērtēt 

to rezultātu ilgtspēju..  

 

750. 22) Eiropas Savienības ERAF VPD 2.2.1.2.apakšaktivitātes “Atbalsts ieguldījumiem 

uzņēmumu attīstībā īpaši atbalstāmajās teritorijās” ieviešanai izstrādāto grantu 

shēmas vadlīniju un projektu vērtēšanas procesa atbilstības izvērtēšana VPD un 

programmas papildinājumam, 11.07.2005.-08.08.2005. (Izvērtējuma veicējs – SIA 

"Corporate and Public Management Consulting Group") 

751. Izvērtējuma mērķis bija atspoguļot GS ―Atbalsts ieguldījumiem uzľēmumu attīstībā īpaši 

atbalstāmajās teritorijās‖ ieviešanai izstrādāto vadlīniju un projektu vērtēšanas procesa 

atbilstības VPD un PP izvērtējums.  

752. Ľemot vērā to, ka dotā GS netika radīta no jauna, bet tās pamatā izmantota iepriekš 

realizēta nacionālā programma, izvērtēšanas rezultātā konstatēts, ka tā veiksmīgi pārveidota 

par GS. Kopumā GS apraksts, vadlīnijas un vērtēšanas process formāli atbilst VPD un PP. 

Tomēr jāvērš uzmanība, ka izvērtēšanas laikā tika konstatēti atsevišķi kritiski jautājumi, 

kuru nerisināšana var negatīvi ietekmēt GS efektivitāti. Jāatzīmē, ka atsevišķas nepilnības 

konstatētas GS vadlīnijās, vērtēšanas procesā un arī atbalstīto un neatbalstīto projektu 

pieteikumu vērtējumos.   

753. Par būtiskāko risināmo jautājumu uzskatāma nepieciešamība GS vadlīnijās vai vēlamāk 

VPD un PP līmenī identificēt īpaši atbalstāmās teritorijas (turpmāk – ĪĀT) problēmām 

raksturīgos specifiskos problēmu cēloľus, kuru risināšanai būtu pielāgojami GS mērķi, to 

indikatori un specifiski projektu vērtēšanas kritēriji. Pašlaik GS mērķi un indikatori, lai arī 

orientēti uz ĪĀT problēmu risināšanu, ir vispārīgi, kā rezultātā no projektu pieteikumiem 

nav iespējams identificēt, cik lielā mērā tie risina katras ĪĀT specifiskos problēmu cēloľus. 

754.  23) Izvērtējums „Eiropas Savienības struktūrfondu ieguldījuma izvērtēšana 

uzľēmējdarbības, nodarbinātības pasākumu, izglītības un zinātnes atbalstam 2004.-

2006.gada plānošanas periodā un šo ieguldījumu ietekmes noteikšana (ex – post 

izvērtējums)‖ 

755. Pēc FM pasūtījumā tika veikts ex-post izvērtējums par ES struktūrfondu ieguldījumu 

tādās tautsaimniecībai svarīgās jomās kā uzľēmējdarbība, nodarbinātība, izglītība un 
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zinātne. Atbilstoši ex-post izvērtējuma ietvaros aplūkojamajām jomām, izvērtējums tika 

sadalīts trīs lotēs un tādējādi ex-post izvērtējuma veikšanā bija iesaistīti trīs neatkarīgi 

izvērtētāji – uzľēmējdarbības jomas izvērtējuma autors ir uzľēmums SIA „Baltijas 

Konsultācijas‖, nodarbinātības jomas izvērtējumu veica SIA „DEA Baltika‖, savukārt 

izglītības un zinātnes jomas izvērtējumu veica SIA „IS Consulting‖. Veiktā ex-post 

izvērtējuma rezultāti rāda, ka Latvija ir veiksmīgi apguvusi ES struktūrfondu līdzekļus 

šajās Latvijai svarīgajās tautsaimniecības jomās. Izglītības un zinātnes jomas izvērtējuma 

ietvaros konstatēts, ka  2004. 2006.gada plānošanas periodā izglītībā un zinātnē ieguldīti 

apmēram 172 miljoni latu ES struktūrfondu finansējuma. No tiem zinātnes sektors 

saľēmis apmēram 47 miljonus latu (28%) un izglītības sektors – apmēram 124 

miljonus,latu (72%). Lielākā izglītības sektorā ieguldītā ES struktūrfondu finansējuma 

daļa, t.i., vairāk kā 70 miljonu latu apmērā (58%) ir piešķirta mūžizglītībai. Kopumā ES 

struktūrfondu ieguldījums izglītības un zinātnes attīstībā ir veidojis vidēji 264 latus uz 

vienu izglītojamo. Dabaszinātľu, matemātikas un informātikas priekšmetu kvalitātes 

uzlabošana vispārējā izglītībā ir ES struktūrfondu ieviešanas labākās prakses piemērs 

Latvijā - uzlabojušies skolēnu sasniegumi centralizētajos eksāmenos un starptautiskajās 

olimpiādēs. Savukārt pētnieciskā aprīkojuma un infrastruktūras izveide valsts pētniecības 

iestādēs pozitīvi ietekmējusi inovatīvu produktu radīšanu, jo Eiropas patentu iesniegumu 

skaits 2004. gadā bija vien 4 iesniegumi, bet 2009. gadā tas sasniedza jau 49 iesniegumus. 

Pēc ekspertu vērtējumiem atbalsts lietišķajiem pētījumiem ir būtiski veicinājis zinātnes 

potenciāla attīstību, kura rezultātu varēs precīzi izmērīt aptuveni pēc pieciem gadiem. 

Lielākais ieguvums ir jaunas zinātnieku paaudzes veidošanās. Lai arī zinātniskā darbība 

koncentrējas Rīgā, taču pēdējos gados, pateicoties struktūrfondu atbalstam, būtiska loma 

ir arī Daugavpilij, Ventspilij, Jelgavai un Valmierai. 

756. Uzľēmējdarbības jomā 2004. – 2006.gada plānošanas periodā ieguldīti 400 miljoni latu 

ES struktūrfondu līdzekļu. No tiem 2/3 finansējuma ir piešķirtas lauksaimniecības un 

apstrādes rūpniecības uzľēmumiem, bet trešais lielākais saľēmējs ir tirdzniecības sektora 

uzľēmumi. Salīdzinot ar jaunajām ES dalībvalstīm, Latvija procentuāli visvairāk no 

kopējā ES struktūrfondu finansējuma piešķīrusi uzľēmējdarbības atbalstam. Saľemtais 

finansējums uzľēmējiem palīdzējis apgūt jaunus tirgus segmentus un radīt jaunus 

produktus, mazākam skaitam uzľēmumu tas palielinājis ražošanas un pārdošanas apjomu. 

Viens ES finansējuma ieguldītais lats tautsaimniecībā uzľēmējdarbību ietekmējošajās 

aktivitātēs radījis 1,65 latu pieaugumu Latvijas iekšzemes kopproduktā, un kopumā ES 

struktūrfondi reģionālā griezumā ir tikuši piešķirti ļoti veiksmīgi, jo katra reģiona ietvaros 

saľemtais finansējuma apjoms atbilst tajā esošo uzľēmumu īpatsvaram. Svarīgi, ka ES 

struktūrfondu atbalsts veicinājis apgrozījumu 20 % uzľēmumu, peļľu 16 % uzľēmumu un 

darbinieku skaita pieaugumu 10 % Latvijas uzľēmumu. Kopējais inovāciju atbalstam 

novirzītais ES struktūrfondu finansējums bijis 17,73 miljoni latu. Inovāciju radīšana 

uzľēmumos lielākoties finansēta apstrādes rūpniecībā, piemēram, tādās nozarēs kā 

zāģēšana, ēvelēšana, namdaru, galdniecības un koka izstrādājumu ražošana, 

tekstilmateriālu aušana, virsdrēbju ražošana, korķa, salmu un pīto izstrādājumu ražošana. 

Tajā pašā laikā liels skaits uzľēmumu inovācijas ieviesis arī citās nozarēs tādās 

aktivitātēs, kuru tiešs mērķis nav bijusi inovāciju atbalstīšana. Īpaši liels inovācijas 

ieviešanas gadījumu skaits vērojams lauksaimniecības nozarē.. 

757. Nodarbinātības jomā ES struktūrfondu ieguldījums 2004. – 2006. Gada plānošanas 

perioda aktivitātēs, kas tieši ietekmējušas nodarbinātību un sociālo iekļaušanu, bijis 

aptuveni 91 miljons latu, savukārt 372 miljoni latu ieguldīti infrastruktūras, 

uzľēmējdarbības, tehnoloģiju, lauku un zivsaimniecības attīstībā - aktivitātēs, kas netieši 

ietekmējušas nodarbinātību. Izvērtējuma rezultāti uzrāda, ka nodarbināto iedzīvotāju 

īpatsvars pieaudzis no 56% 2004. gadā līdz 63% 2008. gadā. Ieguvumi no nodarbinātības 

veicināšanas tautsaimniecībā vairāk nekā trīs reizes pārsniedz ieguldīto ES struktūrfondu 
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finansējumu - katrs nodarbinātības veicināšanā ieguldītais lats radījis 3,35 latu atdevi 

tautsaimniecībā, kas uzskatāms par augstu ieguldījumu efektivitātes rādītāju. Mērķa grupu 

griezumā vislielākais ES struktūrfondu atbalsts sniegts bezdarbniekiem, piemēram, laika 

periodā no 2004.- 2009. gadam apmācīti 80 tūkstoši vispārējo bezdarbnieku un 

komercdarbības un pašnodarbinātības uzsācēju, kā arī sociālo riska grupu bezdarbnieku. 

758. Izvērtējumi parāda, ka Latvija veiksmīgi apguvusi ES fondu līdzekļus šajās Latvijai 

svarīgajās tautsaimniecības jomās. Šobrīd Latvija ir stratēģiski nozīmīgā posmā, 

nodrošinot 2007. – 2013. gada perioda fondu ieviešanu un jau sākot formulēt nostādnes 

fondu apguvei pēc 2013. gada, tādēļ ir īpaši svarīgi atskatīties uz sasniegto ar mērķi 

uzlabot turpmāku ES fondu atbalsta kvalitāti un efektivitāti. Plānojot 2007.-2013.gada 

perioda mērķus, tika ľemta vērā iepriekšējā plānošanas perioda pieredze gan attiecībā uz 

rādītāju vērtību plānošanu, gan uz apguves progresa tempiem. 

 

759. Izvērtējumu rezultātu izmantošana: 

760. FM sistemātiski apkopoja ekspertu izteiktās rekomendācijas un ar SF tematiskās 

izvērtēšanas konsultatīvās darba grupas starpniecību aicināja rekomendāciju adresātus 

sniegt aktuālāko informāciju par to ieviešanu. Plānošanas perioda ietvaros FM regulāri UK 

sanāksmēs sniedza aktuālāko apkopoto informāciju par rekomendāciju ieviešanas statusu. 

761. Plānošanas periodā kopumā izvērtējumu un pētījumu ietvaros tika izteiktas apmēram 450 

rekomendācijas.  

762. 2004.-2006.gada plānošanas periodā veikto izvērtējumu rekomendāciju ieviešana tika 

nodrošināta: 

 precizējot nosacījumus aktivitāšu ieviešanas dokumentācijas; 

 izstrādājot 2007. – 2013.gada plānošanas dokumentus; 

 izstrādājot metodoloģiskus dokumentus; 

 izstrādājot fondu ieviešanas nosacījumus; 

 organizējot konferences, seminārus, informējot sabiedrību un iesaistot mērķa grupas. 

763. Analizējot rekomendāciju ieviešanas veidus, tiek secināts, ka visvairāk rekomendācijas 

tiek ieviestas, izstrādājot fondu ieviešanas nosacījumus un plānošanas dokumentus, kā arī 

izstrādājot iekšējos normatīvos aktus (rīkojumi, kārtības). Jāsecina, ka arī, veicot klientu 

konsultācijas un veidojot risku vadības politiku, tika ieviesta liela daļa no rekomendācijām.  

764. Konkrētāki rekomendāciju ieviešanu rezultātā veiktie uzlabojumi ir sniegti turpmākajā 

tekstā. 

765. Saskaľā ar to, ka Latvijai kopumā, tai skaitā, iesaistītajām institūcijām un sociālajiem 

partneriem, pirms 2004. – 2006.gada programmēšanas perioda nebija iepriekšējas pieredzes  

šāda veida ES investīciju plānošanas dokumentu sagatavošanā, vairāku veikto izvērtējumu 

ietvaros tieši vai netieši tika izteiktas rekomendācijas ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas 

dokumentu efektīvākai sagatavošanai. Saskaľā ar šo izvērtējumu ietvaros izteiktajām 

rekomendācijām tika veikti sekojoši nozīmīgākie uzlabojumi: 

• sagatavoti metodiskie norādījumi, tādejādi nodrošinot ES fondu atbalstam paredzēto 

aktivitāšu kvalitatīvu atspoguļošanu Darbības programmās un to papildinājumos  pēc vienota 

standarta.   

• tika izveidota rezultatīvo rādītāju sistēma, kas ļautu novērtēt ES fondu programmu 

saskaľotību ar citām Eiropas Kopienas politikām un to ieviešanas rezultātu efektivitāti 2007.-

2013.gada plānošanas perioda beigās.  
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• darbības programmu pasākuma līmenī tika aprakstīta aktivitāšu sinerģija ar citām Darbības 

programmu aktivitātēm, kā arī citiem finanšu instrumentiem, tādejādi nodrošinot aktivitāšu 

nepārklāšanos, kā arī ES fondu lietderīgu un mērķtiecīgu izmantošanu. 

• tika precizēti principi sociālo partneru izvēlē ES fondu ieviešanas sistēmas iesaistē, 

precizējot UK locekļu sastāvu un iekļaujot tajā jaunus sociālos partnerus, piemēram Vides 

aizsardzības kluba pārstāvi un Augstākās izglītības padomes pārstāvi. 

766. Lai sabalansētu ES fondu ieguldījumu teritoriālā attīstībā un plānotu 2007.-2013.gada 

plānošanas perioda piešķirtā finansējuma apjomu, tika ľemtas vērā ES fondu ietekmes 

izvērtējuma uz reģionālo attīstību ietvaros izteiktās rekomendācijas, nosakot ES fondu 

plānošanas dokumentos teritoriju līdzsvarotu attīstību kā horizontālo prioritāti, kas 

ievērojama, plānojot un īstenojot ES fondu investīcijas. Ľemot vērā izvērtējuma 

rekomendācijas darbības programmu papildinājumos noteiktām aktivitātēm tika paredzēta 

likmju diferenciācija, izejot no teritorijas attīstības indeksa. Kā nozares, kurās izvirzīta 

līdzsvarotas attīstības nosacījumu iekļaušana atbalsta aktivitātēs, minamas – veselības 

aprūpe, izglītība, satiksme, infrastruktūra. 

767. Izvērtējumu rekomendāciju ieviešanas rezultātā tika uzlabots ES fondu projektu 

iesniegumu vērtēšanas kritēriju izstrādes process, tādejādi nodrošinot atbalstīto projektu 

kvalitātes uzlabošanu. Balstoties uz sniegtajām rekomendācijām 2007.-2013.gada 

programmēšanas periodā vadošā iestāde izstrādāja vienotu metodiku „Eiropas Savienības 

struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu iesniegumu atlases, tai skaitā vērtēšanas kritēriju 

izstrādes, metodika‖, kurā tika ietverti nepieciešamie atlases kritēriju veidi, gan to 

izveidošanas mehānismi, gan izmantojamās novērtēšanas skalas, kas kļuva par pamatu visu 

ES fondu aktivitāšu projektu atlases kritēriju izstrādes procesā, tādejādi nodrošinot vienotas 

izpratnes veidošanu par ES fondu piešķiršanas principiem, pamatojoties uz Latvijas 

aktualitātēm un ekonomisko lietderīgumu, tādejādi nodrošinot ES fondu ieviešanas 

efektivitātes paaugstināšanu 2007.-2013.gada plānošanas periodā. Plānošanas periodam 

noslēdzoties 30 izteikto rekomendāciju ieviešana tika pārnesta uz 2007.-2013.gada 

plānošanas periodu, jo daļa no tām bija pastāvīgi ieviešamas, tādejādi šo rekomendāciju 

ieviešana tiek turpināta 2007.-2013.gada plānošanas periodā. Savukārt daļa no šīm 

rekomendācijām  ir ieviešamas līdz 2009.gada beigām, noslēdzot 2007.-2013.gada 

plānošanas perioda normatīvo regulējuma sagatavošanu un nodrošinot veiksmīgu ES fondu 

VIS funkcionēšanu. 

768. Izvērtējumu publicitāte 

769. Visa aktuālākā informācija par 2004.-2006.gada plānošanas periodā veiktajiem tematiskās 

izvērtēšanas ziľojumiem un pētījumiem ir pieejami FM administrētajā ES fondu interneta 

mājas lapā www.esfondi.lv. 

 

4.9. Cilvēkresursu attīstības plāna SF vadībā iesaistītajām 
institūcijām ieviešana 

770. Šajā sadaļā iekļauta informācija par SF vadībā iesaistīto institūciju cilvēkresursu attīstības 

plāna (CAP) mērķi, ar CAP saistītām aktivitātēm, kā arī par CAP ietekmi uz SF vadības 

sistēmas kvalitāti un ietekmes novērtējums. 

771. CAP tika sagatavots un apstiprināts 2003.gadā. 2004.gada 11.novembra UK sēdē CAP tika 

pieľemts zināšanai, kā arī tika pieľemts lēmums par CAP 2.daļas „Darbinieku pieņemšana, 

motivācija, apmācība un attīstība” 2.3.sadaļas „Apmācība un attīstība” un 3.daļas 

“Ieviešana un uzraudzība” ieviešanas uzsākšanu un realizāciju, kam tika piešķirti ERAF 

TP līdzekļi nacionālās programmas „Citi tehniskās palīdzības pasākumi” projekta 5.2.1. 

http://www.esfondi.lv/
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„Apmācības” ietvaros. 2004.gada 24. decembrī tika parakstīts līgums par iepriekš minētā 

projekta ieviešanu.  

772. CAP mērķis ir nodrošināt mērķtiecīgu un koordinētu SF vadībā iesaistīto darbinieku 

apmācības un attīstības pasākumu ieviešanu. 

773. CAP mērķauditorija ir SF vadībā un ieviešanā iesaistīto institūciju (vadošā iestāde, 

maksājumu iestāde, 10 PLSI, 4 OLSI, 4 GSA,  4 reģionālie SF informācijas centri) ierēdľi 

un darbinieki, kas tieši iesaistīti SF vadības un ieviešanas funkciju veikšanā.  

774. CAP grozījumus apstiprina un tā izpildi uzrauga SF UK. 

775. Projekta „Apmācības” ietvaros paredzētās aktivitātes: 

- CAP īstenošanai nepieciešamo mācību kursu organizēšana; 

- Jaunu mācību kursu programmu izstrāde un esošo programmu aktualizēšana 

(pielāgošana); 

- CAP īstenošanai nepieciešamo ad hoc pasākumu – semināru, konferenču, pieredzes 

apmaiľu u.c. pasākumu organizēšana; 

- Projekta atbalsta saľēmēju institūciju darbinieku dalība citu iestāžu organizētajos 

apmācību semināros vai konferencēs. 

776. 2005.gadā CAP ieviešanas nolūkā tika identificētas SF vadībā iesaistīto institūciju 

darbinieku mācību vajadzības, noteiktas optimālās apmācību metodes, izveidots CAP 

ieviešanas institucionālais mehānisms, kā arī tā īstenošanas izvērtēšanas un uzraudzības 

mehānisms. 

777. Biežāk identificētās jomas, kurās darbiniekiem nepieciešams iegūt specifiskas zināšanas, 

bija: 

 SF – pamatnostādnes, darbības pamati, iesaistītās organizācijas, 

 ES reģionālā politika, 

 SF normatīvā bāze, tās saikne ar LR normatīvo bāzi, 

 SF finansēšanas modelis, 

 SF programmēšanas dokumentu – Nacionālā attīstības plāna, VPD, PP, reģionālo un 

strukturālo stratēģisko plānu u.c. izstrādes process, 

 Projektu sagatavošana, novērtēšana, atlase, risku analīze, izmaksu efektivitātes analīze, 

 SF ieviešanas, pārraudzības un novērtējuma sistēmas darbība (finansēšanas un maksājumu 

veikšanas jautājumi, kontrole un audits), 

 SF vadības un ieviešanas pieredze citās ES dalībvalstīs, 

 SF un kopienas iniciatīvu ieviešana (ESF, ERAF, EQUAL) un sadarbība ar EK. 

778. Papildus minētajām specifiskajām jomām veiksmīgai SF vadībai un apguvei Latvijā ir 

jāmin trīs horizontālas zināšanu un prasmju jomas: 

 Starpinstitūciju sadarbība, 

 Tieši pakļauto cilvēku vadība, 

 Informācijas piemērošana potenciālajiem SF saľēmējiem un sabiedrībai saprotamā veidā. 

779. Lai nodrošinātu zināšanas un prasmes iepriekš minētajās horizontālajās jomās, papildus 

identificētājām specifisko zināšanu jomām, SF vadībā iesaistītajiem darbiniekiem tika 

nodrošināta dalība kursos un semināros par  pārmaiľām organizācijā un to vadīšanu, 
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personāla attīstības sistēmas pilnveidošanu, sabiedrisko attiecību instrumentiem, 

moderāciju, darbu ar medijiem, komunikācijas jautājumiem, publisko runu un uzstāšanos 

auditorijas priekšā, kā arī ES pamatnostādnēm, institūcijām un to sadarbību ar nacionālajām 

institūcijām. Kopumā apmācībās par šīm tēmām piedalījās 207 dalībnieki. 

780. 2005.gadā projekta ietvaros tika noslēgti 20 pakalpojumu līgumi, noorganizēti 52 mācību 

kursi identificētajās 38 apmācību prioritārajās tēmās (mācību kursi tika organizēti par 

gandrīz visām iepriekš minētajām identificētajām jomām, kurās nepieciešams apgūt 

specifiskās zināšanas). Tika rīkots viens ad-hoc pasākums, lai īstenotu konkrētas institūcijas 

mācību vajadzības CAP tēmu ietvaros. Vidējais mācību kursu vērtējums 10 punktu sistēmā 

svārstās 8 - 9 punktu robežās. Kopējais kursu un ad-hoc pasākumu dalībnieku skaits 

sasniedza 1084. 

781. 29 SF vadībā iesaistīto institūciju darbiniekiem projekta “Apmācības” ietvaros tika segta 

dalības maksa citu iestāžu organizētajos apmācību semināros vai konferencēs.  

782. Vislielākais pieprasījums 2005.gadā bija pēc semināriem par SF finanšu vadības 

jautājumiem un valsts atbalsta jautājumiem. Pēc ārzemēs organizētajiem semināriem bija 

lielāks pieprasījums nekā pēc Latvijā organizētajiem semināriem (attiecīgi 82,8%  un 

17,2%). 

783. 2006.gadā projekta „Apmācības‖ ietvaros tika noslēgti 16 pakalpojumu līgumi, organizēti 

39 mācību kursi par 21 identificēto apmācību tēmu. Vidējais mācību kursu vērtējums 10 

punktu sistēmā svārstās 8 - 9 punktu robežās. Tika rīkoti arī 7 ad hoc pasākumi, lai īstenotu 

konkrētu institūciju mācību vajadzības CAP tēmu ietvaros. Kopējais kursu un ad hoc 

pasākumu dalībnieku skaits - 780. 

784. 45 SF vadībā iesaistīto institūciju darbiniekiem projekta “Apmācības” ietvaros tika segta 

dalības maksa citu iestāžu organizētajos apmācību semināros vai konferencēs.  

785. Arī 2006.gadā, tāpat kā 2005.gadā, vislielākais pieprasījums bija pēc semināriem par SF 

finanšu vadības jautājumiem un valsts atbalsta jautājumiem. Lielu atsaucību guva arī 

semināri par tādām tēmām kā SF izvērtēšana un uzraudzība, SF regulējums, būvniecības 

procesa organizēšana un vadīšana. Pēc ārzemēs organizētajiem semināriem bija lielāks 

pieprasījums nekā pēc Latvijā organizētajiem semināriem (attiecīgi 80,0%  un 20,0%). 

786. 2007.gadā projekta ietvaros tika noslēgti 10 pakalpojumu līgumi, organizēti 14 mācību 

kursi par 10 identificētajām apmācību tēmām. Vidējais mācību kursu vērtējums 10 punktu 

sistēmā svārstās 7 - 9 punktu robežās. Tika rīkoti arī 8 ad hoc pasākumi, lai īstenotu 

konkrētu institūciju mācību vajadzības CAP tēmu ietvaros. Kopējais kursu un ad hoc 

pasākumu dalībnieku skaits - 383. 

787. 185 SF vadībā iesaistīto institūciju darbiniekiem projekta “Apmācības” ietvaros tika segta 

dalības maksa citu iestāžu organizētajos apmācību semināros vai konferencēs.  

788. 2007.gadā vislielākais pieprasījums bija pēc semināriem par kontroles un audita 

jautājumiem, kā arī normatīvo aktu piemērošanu. Lielu atsaucību guva arī semināri par 

tādām tēmām kā SF finanšu vadība, publiskā – privātā partnerība, SF izvērtēšana un 

uzraudzība, semināri ar 2007.-2013.gada plānošanas perioda ESF saistītos jautājumos, kā 

arī semināri par publisko iepirkumu SF kontekstā. Arī 2007.gadā pieprasījums pēc ārzemēs 

organizētajiem semināriem bija lielāks nekā pieprasījums pēc Latvijā organizētajiem 

semināriem (attiecīgi 57,6% un 42,4%). 

789. 2008.gadā projekta ietvaros tika noslēgts 1 pakalpojumu līgums, organizēti 1 mācību 

kursi. Tika rīkoti arī 8 ad hoc pasākumi, lai īstenotu konkrētu institūciju mācību vajadzības 

CAP tēmu ietvaros. Kopējais kursu un ad hoc pasākumu dalībnieku skaits - 183.  
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790. 95 SF vadībā iesaistīto institūciju darbiniekiem projekta ―Apmācības‖ ietvaros segta 

dalības maksa citu iestāžu organizētajos apmācību semināros vai konferencēs.  

791. 2008.gadā vislielākais pieprasījums bija pēc semināriem, kuros tika skatītas tādas tēmas 

kā  SF vadība, iepirkums un tā sludināšana, normatīvie akti, audits. 2008.gadā pieprasījums 

pēc ārzemēs organizētajiem semināriem bija mazāks nekā pieprasījums pēc Latvijā 

organizētajiem (attiecīgi 31,0% un 69,0%), kas skaidrojams ar to, ka, sākoties 2007.-

2013.gada plānošanas perioda ieviešanai, vairāk kursu ārzemēs tika piedāvāti par 2007.-

2013.gada plānošanas perioda jautājumiem. Turklāt pasniedzēji un kursu organizētāji 

Latvijā ar katru gadu kļuva profesionālāki un varēja piedāvāt kvalitatīvākus, specifiskākus 

un Latvijas mērķauditorijai atbilstošākus mācību pasākumus. 

Tabula 16.  TP projekta 5.2.1 „Apmācības” ietvaros sasniegtie rādītāji 

Gads 

Noslē

gtie 

paka

lpoju

-ma 

līgu

mi 

Noorgani

zētie 

mācību 

kursi 

Noorgani

zētie ad 

hoc 

pasākumi 

Dalībnieku 

skaits 

noorganizē

tajos 

mācību 

kursos un 

ad-hoc 

pasākumos 

Dalībnie

ku skaits 

citu 

iestāžu 

organizēt

ajās 

apmācīb

ās 

Pieprasīju

ms pēc 

Latvijā 

organizēt

ajām 

apmācībā

m % 

Pieprasīju

ms pēc 

ārzemēs 

organizēt

ajām 

apmācībā

m % 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 8 

2005 20 52 1 1084 29 17,2 82,8 

2006 16 39 7 780 45 20,0 80,0 

2007 10 14 8 383 185 42,4 57,6 

2008 1 1 8 183 95 67,4 32,6 

 

19.attēls: Kopējā apmācību dalībnieku skaita izmaiņas pārskata periodā 

 

792. Pārskata periodā projekta ietvaros paredzēto aktivitāšu īstenošanai apgūti 84,5% no kopējā 

plānotā ERAF un valsts budžeta finansējuma (attiecīgi 608
51

 tūkst.eiro no plānotajiem 718 

tūkst. eiro). 
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20.attēls: TP projekta 5.2.1 „Apmācības” faktiskās un plānotās izmaksas  

793. 2005.-2007. gadā nodrošināta sekmīga plānotā finansējuma apguve, tomēr 2008.gadā 

faktiski veiktās izmaksas ir mazākas kā plānots, jo sākoties 2007.-2013.gada plānošanas 

perioda ieviešanai, kursu organizētāji vairāk piedāvāja kursus par nākamā perioda 

ieviešanas jautājumiem, bet, ievērojot izdevumu attiecināmības nosacījumu, TP projekta 

5.2.1 „Apmācības” ietvaros dalība bija pieļaujama tikai kursos, kuri attiecās uz 2004.-

2006.gada plānošanas periodu vai zināšanām un prasmēm, kuras nebija attiecināmas uz 

konkrētu plānošanas periodu. 

794. CAP mērķis tika sasniegts, visā pārskata periodā SF vadībā un ieviešanā iesaistīto 

institūciju ierēdľiem un darbiniekiem (darbinieki) sniedzot iespēju apgūt gan vispārīgas, 

gan specifiskas zināšanas, kas veicināja viľu profesionālo izaugsmi un attīstīja kompetenci, 

tādējādi dalībvalstij nodrošinot mērķtiecīgu un koordinētu SF vadībā iesaistīto darbinieku 

apmācības un attīstības pasākumu ieviešanu. 

795. Jāatzīmē, ka resursi bija pietiekami, lai nodrošinātu arī jaunos darbiniekus ar atbilstošiem 

specifiskiem mācību pasākumiem periodiskās augstās kadru mainības apstākļos. Tādējādi 

tika mazināts risks, ka kadru mainības dēļ darbinieku kompetence nav pietiekama 

kvalitatīvai pienākumu veikšanai. 

796. CAP ieviešana tika pastāvīgi koordinēta, tika izvērtētas optimālas resursu izmantošanas 

iespējas. Piemēram, tika izvērtēts, ka, ja mērķa auditorija atsevišķu tēmu apgūšanai ir maza, 

tad efektīvāk ir apmaksāt darbinieku dalību citu institūciju organizētajos mācību kursos vai 

semināros, nevis izstrādāt atsevišķu kursu par attiecīgo tēmu. 

797. Kā trūkumu var minēt strikto izmaksu attiecināmības dalījumu pa plānošanas periodiem, 

kas dažkārt radīja neapmierinātību no darbinieku puses, jo, piemēram, semināra darba 

kārībā bija svarīga tēma par 2004.-2006.gada plānošanas periodu, bet, tā kā semināra 

nosaukumā bija minēts nākamais plānošanas periods, darbinieks seminārā nevarēja 

piedalīties, jo semināra dalības maksas būtu projekta neattiecināmie izdevumi.  

798. Arī nākamajā plānošanas periodā ieteicams saglabāt 2004.-2006.gada plānošanas periodā 

pielietoto praksi un izvērtēt, vai dalība ārzemēs organizētajos kursos nav efektīvāka kā 

kursu organizēšana Latvijā, piesaistot vietējos pasniedzējus. It īpaši tas attiecināms uz 

nākamā plānošanas perioda ieviešanas sākumu, kad vietējiem pasniedzējiem var trūkt 

500 600 700 800

Faktiski veiktie maksājumi
(nac.finansējums un ERAF

tūkst.eiro)
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profesionālo zināšanu par 2007.-2013.gada plānošanas perioda ieviešanu, piemēram, tādos 

jautājumos kā EK regulu interpretācija un to piemērošana. 

799. VI kā projekta 5.2.1 „Apmācības‖ ieviesējs uzskata, ka projekta ietvaros veiktās aktivitātes 

veicināja ilgtspējīgas SF vadības sistēmas izveidi Latvijā. 

 

5. ES struktūrfondu vadības komunikācijas stratēģijas īstenošana 

800. Šajā sadaļā veikta analīze par 2004.-2006.gada plānošanas periodā paveikto SF vadības 

komunikācijas stratēģijas īstenošanā, tai skaitā sastaptās galvenās problēmas un to ietekme 

uz stratēģiju, rīcība problēmu novēršanai, iegūtās atziľas, komunikācijas stratēģijas 

ieguldījumu SF vadības procesā novērtējums, veikto aptauju rezultāti, SF informācijas 

centru veiktās aktivitātes un darbības analīze). Informācija attiecās uz ESF, ERAF, ZVFI un 

ELVGF. 

801. SF vadības komunikācijas stratēģija 2004.- 2008.gadam (apstiprināta UK 2004.gada 

11.novembrī) (komunikācijas stratēģija) ir izstrādāta, pamatojoties uz Regulu 

Nr.1260/1999, Komisijas 2000.gada 30.maija Regulu (EK) Nr.1159/2000 par informācijas 

un publicitātes pasākumiem, kas dalībvalstīm veicami sakarā ar palīdzību no SF un Eiropas 

Savienības SF vadības likumu. Komunikācijas stratēģija definē komunikācijas kopīgus 

mērķus un uzdevumus, nosaka iesaistīto institūciju atbildības un kompetenču sadalījumu, 

kā arī nepieciešamo rīcību uzdevumu izpildei.  

802. Galvenie komunikācijas mērķi minētajam laika periodam bija: 

 veicināt sabiedrības izpratni SF nozīmi un atbalstu līdzekļu izlietošanai un veicināt 

atklātību par SF līdzekļu izmantošanu, nodrošinot regulāru un visaptverošu informāciju par 

SF apguves gaitu; 

 veicināt SF līdzekļu efektīvu izlietošanu, sekmējot veiksmīgu projektu pieteikumu 

iesniegšanas, uzsākšanas un īstenošanas procesu, sniedzot nepieciešamo informatīvo 

atbalstu projektu iesniedzējiem un sabiedrībai kopumā; 

 veicināt sadarbību starp SF vadībā iesaistītajām institūcijām. 

 

803. Dažādu pasākumu veikšana, par kuriem detalizēta informācija ir sniegta nākamās sadaļās, 

veicināja komunikācijas stratēģijās noteikto mērķu sasniegšanu. 

 

5.1.Informatīvo un publicitātes pasākumu īstenošana 

804. Sadaļā aprakstīti SF vadības un komunikācijas stratēģijas informatīvie un publicitātes 

pasākumi. Minētas informatīvo un publicitātes pasākumu īstenošanā sastaptās problēmas, 

rīcības to novēršanai, galvenās atziľas. 

805. 2004. – 2006.gada plānošanas periodā informācijas un publicitātes pasākumi īstenoti 

attiecībā uz ESF, ERAF, ZVFI un ELVGF un saskaľā ar komunikācijas stratēģijā noteikto 

informācijas un publicitātes pasākumu plānu, kurā izdalīti trīs uzdevumu veikšanas posmi: I 

posms - programmas uzsākšana (2004.gada jūnijs – decembris), II posms - programmas 

ieviešana (2005.gada janvāris – 2008.gads) un III posms -  programmas noslēgums (pēc 

2007.gada). 

806. 1.pasākums – Sadarbība ar plašsaziņas līdzekļiem  

807. Visa pārskata perioda laikā, sākot ar 2004.gadu, ir nodrošināta regulāra informācija 

plašsaziľas līdzekļiem par aktualitātēm SF apguvē, tai skaitā par SF vadības komiteju un SF 
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UK lēmumiem, kā arī 2004. – 2006.gada plānošanas perioda noslēgumā par 2007. – 

2013.gada plānošanas perioda pasākumiem. 

808. Gan VI, gan PLSI, OLSI un GSA sagatavojuši un izplatījuši preses relīzes medijiem, 

sadarbojušies ar nacionālajiem un reģionālajiem laikrakstiem, kā arī nodrošinājuši 

informācijas izplatīšanu ar televīzijas un radio starpniecību.  

809. Kopš 2004.gada oktobra reizi mēnesī ir veikts mediju monitorings, kura mērķis ir aprakstīt 

un novērtēt SF, pirmsstrukturālo fondu, FM kā VI, kā arī citu šo fondu vadībā iesaistīto 

iestāžu publicitāti Latvijas nacionālajos un reģionālajos preses izdevumos. Analīze ietver 

pārskatu gan par SF un to vadībā iesaistīto iestāžu atspoguļojuma apjomu drukātajā presē – 

rakstu skaitu, gan arī vērtējumu par analizējamā objekta atspoguļojuma veidu – pozitīvu, 

neitrālu vai negatīvu. Analīzes dati sniedz iespēju novērtēt SF publicitātes pasākumu atdevi, 

fondus administrējošo iestāžu komunikācijas aktivitāšu efektivitāti, kā arī mediju un 

sabiedrības attieksmi pret SF apsaimniekošanas politiku un Eiropas līdzekļu apgūšanas 

procesu Latvijā. Analīze ir balstīta uz SF apsaimniekošanas posmiem un aktivitātēm, nevis 

konkrētiem fondiem vai starpniekinstitūcijām, un sniedz atbildes uz sekojošiem 

jautājumiem:  

 kāds ir kopējais SF publicitātes apjoms un publicitātes apjoms sadalījumā pa tēmu 

līmeľiem ―apsaimniekošana‖ un ―projektu realizācija‖;  

 kādas tēmas veido SF publicitāti un kāds ir fondu atspoguļojums sadalījumā pa nozarēm; 

 kā tiek atspoguļoti dažādi SF apgūšanas procesa posmi; 

 kādas ir SF publicitātes tendences dažādos mediju segmentos; 

 kādu institūciju un to pārstāvju komunikatīvajai darbībai ir lielākā ietekme SF publicitātes 

veidošanā. 

 

810. Galvenās iezīmes, kas vērojamas praktiski visās mediju analīzēs, ir šādas: 

 vidējais atspoguļojuma veids gan rakstiem par SF apsaimniekošanu, gan par projektu 

realizāciju ir bijis neitrāls; 

 publikācijas par SF bijušas galvenokārt latviešu valodas preses izdevumos; 

 pa mēnešiem ir mainījušās populārākās (biežāk minētās) nozares un iestādes. 

 

811. Sākot ar 2005.gada 1.ceturksni līdz pat 2008.gada nogalei tika pārraidīti īpaši SF tematikai 

veltīti informatīvi izglītojoši televīzijas un radio raidījumi: katru otro pirmdienu Latvijas 

Televīzijas 1.programmā bija skatāms raidījums "Eirobusiľš" un katru trešdienu Latvijas 

radio 1.programmā bija dzirdams raidījums par ES fondu aktualitātēm "Eiropas fondu 

atslēgas". Kopumā pārraidīti 86 televīzijas raidījumi „Eirobusiľš‖ un 201 radio raidījums 

„Eiropas fondu atslēgas‖. Kā liecina 2008.gada reitingi, vienu televīzijas raidījumu 

noskatījušies vidēji ~ 140 000, savukārt radio raidījumu noklausījušies ~ 43 000 Latvijas 

iedzīvotāju, līdz ar to raidījumu pamatmērķis – sniegt sabiedrībai informāciju par SF 

ieviešanas gaitu un aktualitātēm – ir sasniegts. Raidījumu „Eirobusiľš‖ un „Eiropas fondu 

atslēgas‖ arhīvs atrodams ES fondu mājas lapas www.esfondi.lv sadaļā „Video un audio‖. 

 

812. 2.pasākums – Informatīvo materiālu izplatīšana  

813. No 2004.gada līdz 2008.gadam SF vadībā iesaistītās institūcijas sagatavojušas un 

izplatījušas ap 130 informatīvos materiālus par dažādiem būtiskiem jautājumiem, uzsākot, 

http://www.esfondi.lv/
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īstenojot un pabeidzot projektu – vadošā iestāde izplatījusi 13 informatīvos materiālus, 

PLSI ~ 45, OLSI un GSA ~ 70. Sagatavoti un izplatīti ne tikai bukleti un brošūras, bet arī 

sienas un galda kalendāri ar informāciju par īstenotajiem projektiem, faktu lapas, plakāti, 

pastkartes un informācijas lapas, CD. Tai skaitā ir bijuši dažādi regulārie informatīvie 

materiāli, piemēram, VRAA informatīvie ceturkšľa izdevumi „VRAA InfoLAPA‖, SIF 

informācija informatīvajā biļetenā „Sociālās palīdzības vēstis‖ un VIAA regulārie ziľu 

izdevumi „Eiropas Sociālais fonds izglītībai‖.  

814. Lielākā daļa informatīvo materiālu pieejamas arī elektroniskā veidā tās iestādes mājas lapā, 

kura konkrēto materiālu ir sagatavojusi un izplatījusi. Iestāžu publikācijas vienuviet 

pieejamas mājas lapas www.esfondi.lv sadaļā „Publikācijas‖: 

http://www.esfondi.lv/page.php?id=663. 

815. Kā rāda sabiedriskās domas aptaujas dati, pēdējo trīs gadu laikā (no 2006.gada līdz 

2008.gadam) aizvien pieaug to cilvēku skaits, kuri informāciju par ES fondiem iegūst no 

bukletiem (2006.g. – 10,2%, 2007.g. – 10,9%, 2008.g. – 12,0%). 

 

816. 3.pasākums – Informācijas stendu un pastāvīgu informācijas plākšņu un plakātu 

izvietošana 

 

 

817. Kopumā laika periodā no 2004.gada līdz 2008.gadam papildus finansējuma saľēmēju 

sagatavotajām un uzstādītajām informatīvajām plāksnēm visos ERAF projektos un lielā 

daļā ESF projektu tika izvietotas arī vadošās iestādes centralizēti iegādātās informatīvās 

plāksnes. Arī visās SF vadībā iesaistītajās institūcijās uzstādītas institūciju plāksnes.  

 

 

http://www.esfondi.lv/
http://www.esfondi.lv/page.php?id=663
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818. 2006.gadā papildus iepirktas vēl 1500 metāla informācijas plāksnes, kas izsniegtas LIAA 

(700 gab.) un CFLA (800 gab.). 

 

819. 4.pasākums – Interneta mājas lapu aktualizēšana 

820. 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, papildinot un pārstrukturējot 2004.-2006.gada plānošanas perioda 

sadaļas. Informācijas izvietojums sadalīts atbilstoši projektu ieviešanas ciklam – plānošana, 

vadība, uzraudzība, izvērtēšana, kā arī izveidotas sadaļas „Vispārīgā informācija‖, „2004. – 

2006.gada perioda slēgšana‖ un „SF meklētājs‖. 

821. Eiropas pārredzamības iniciatīva tiek nodrošināta publiskojot finansējuma saľēmējus 

atbilstoši LR normatīvajiem aktiem.
52

 

822. 5.pasākums – Informatīvo pasākumu palīdzības saņēmējiem organizēšana 

823. 2004.-2006.gada plānošanas periodā informatīvie pasākumi palīdzības saľēmējiem ir bijis 

viens no veidiem, kā sasniegt finansējuma saľēmējus un informēt par dažādiem SF apguves 

jautājumiem, gūstot arī tūlītēju atgriezenisko saikni. Pasākumos sniegtas konsultācijas un 

informācija par atlases nosacījumiem un projektu pieteikumu sagatavošanu, projektu 

ieviešanu, SF apguvi, aktivitāšu īstenošanu, labajiem piemēriem un noslēguma pārskatu 

sagatavošanu. Pārskata periodā atbalsta sniegšana finansējuma saľēmējiem ietilpa OLSI un 

GSA kompetencē, tādēļ lielāko daļu informatīvos pasākumus ir rīkojušas tieši šīs iestādes. 

824. No 2004.gada līdz 2008.gadam kopumā rīkoti vairāk nekā 930 informatīvie pasākumi 

(semināri, konferences un konsultācijas) palīdzības saľēmējiem, no tiem ap 800 pasākumus 

rīkojušas OLSI un GSA. 

 

5.2. Sabiedriskās domas aptauja  

825. Šajā sadaļā tika apkopotas veiktās aptaujas, analizēti to rezultāti. 

826. Sabiedriskās domas aptaujas par iedzīvotāju informētību par SF rezultāti 

827. 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. 

828. 2008.gadā par ES fondu pieejamību dzirdējuši 71,4% Latvijas iedzīvotāju (skat. 20. attēlu), 

un visbiežāk tie ir respondenti ar augstāko/ nepabeigtu augstāko izglītību (84,0%), vadošos 

amatos strādājošie (84,0%), zemnieki (82,0%), individuālā darba veicēji (91,0%), latviešu 

valodā runājošie (79,0%).  

                                                           
52

 atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 10.jūlija noteikumi Nr.484 ,,Kārtība, kādā publisko informāciju par Eiropas Savienības 

struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektiem‘‘; 2007.-2013.gada plānošanas periodā informāciju par ELFLA un EZF finansējuma 

saľēmējiem tiek publiskota mājas lapā https://eps.lad.gov.lv/payment_recipients/index saskaľā ar Lauksaimniecības un lauku 

attīstības likumu un Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumiem Nr.573 ,,Kārtība, kādā administrē ELGF, ELFLA un EZF, 

kā arī valsts un ES atbalstu lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai‘‘ 

http://www.esfondi.lv/
https://eps.lad.gov.lv/payment_recipients/index
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21.attēls: Latvijas iedzīvotāju informētība par ES fondu pieejamību Latvijā 

829. Savukārt uz jautājumu par informācijas par ES fondu pieejamību gandrīz puse jeb 46,6% 

aptaujāto atzinuši, ka pieejamās informācijas apjoms par ES fondiem apmierina viľu 

vajadzības, un 8,0% uzskata, ka informācijas apjoms pat pārsniedz viľiem 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 (skat. 21. attēlu). 

 

22.attēls: Informētība par ES fondu izmantošanu Latvijā 

830. Attiecībā uz konkrētu ES fondu atpazīstamību, 22.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. 
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  "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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14. attēls 

 

23.attēls: Informētība par ES fondu izmantošanu Latvijā (turpinājums) 

 

831. 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 (skat. 23. 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. 
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fondu  ( arī Zivsaimniecības 

vadības finansēšanas 
instruments) 

Par kādiem citiem Eiropas 
Savienības fondiem 

Nevienu no nosauktajiem 

Grūti pateikt /  NA 

% 

  " “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 
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24.attēls: Visbiežāk izmantotie avoti informācijas par ES fondiem iegūšanai 

832. Vērtējot ES fondu līdzekļu apguvi, 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 (skat. 24. 

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. 
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4.9

4.1

13.9

66.4

36.8

32.0
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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'
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25.attēls: ES fondu līdzekļu apguves vērtējums 

 

833. Jānorāda, ka 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 (skat. 25. 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%), 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. 

 

26.attēls: Iedzīvotāju vērtējums par ES fondu ietekmi uz Latvijas tautsaimniecības un sabiedrības 

attīstību 

 

834. 2008.gada decembrī 8,0% aptaujāto apgalvo, ka ir vērsušies kādā no reģionālajiem SF 

informācijas centriem (turpmāk – RSIC) (2007.g.: 7,0%, 2006.g.: 6,0%). No tiem 

respondentiem, kuri ir vērsušies kādā no RSIC lielākā daļa – 51 respondents (85,0%) – 

informācijas centra pakalpojumus ir novērtējuši pozitīvi (skat. 26. attēlu).  
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... ļoti sekmīga ... drīzāk sekmīga ... drīzāk nesekmīga ... ļoti nesekmīga Grūti pateikt 

  " Sakiet ,  lūdzu ,  kā Jūs kopumā vērtējat Eiropas Savienības fondu apguvi Latvijā Vai ,  

Jūsuprāt ,  līdzšinējā Eiropas Savienības SF apguve ir vērtējama kā.. ...." 

 

Bāze :  respondenti ,  kuri ir dzirdējuši ,  ka Latvijai ir pieejami Eiropas Savienības fondu līdzekļi 
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Bāze :  respondenti ,  kuri ir dzirdējuši ,  ka Latvijai ir pieejami Eiropas Savienības fondu līdzekļi 

  " Jūsuprāt ,  kā Eiropas Savienības fondu līdzekļi ietekmē *  Latvijas tautsaimniecību un  

sabiedrības attīstību ? " 
*  2004 . gada aptaujā jautājums bija formulēts nākotnes formā : " ietekmēs "  
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27.attēls: Reģionālo SF informācijas centru vērtējums 

 

835. 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 (skat 27. attēlu). 

 

 

28.attēls: Iedzīvotāju plāni pieteikties ES fondu finansējumam 

 

836. Galvenie no aptaujas izrietošie secinājumi
53

: 

 Kopš Latvijas iestāšanās ES 2004.gadā ir pieaugusi Latvijas iedzīvotāju informētība par to, 

ka Latvijai ir pieejami SF līdzekļi. Iedzīvotāju informētības rādītājs palielinājies no 62,0% 

2004.gadā līdz 72,0% 2008.gadā, attiecīgi šobrīd par SF pieejamību Latvijā ir dzirdējušas 

aptuveni trīs ceturtdaļas Latvijas iedzīvotāju.  

                                                           
53

 Pilnā apjomā pētījums pieejams ES fondu mājas lapas www.esfondi.lv sadaļā 2004.-2006.gads/ES fondu 

izvērtēšana/Pētījumi par sabiedrības informētību par ES fondu līdzekļu apguvi Latvijā 
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 "Kā Jūs vērtējat Jums sniegtos ES SF reģionālā informācijas centra  

pakalpojumus?" 

Bāze: respondenti, kuri ir griezušies ES SF reģionālajā informācijas centrā 
Grafikā ir attēlots respondentu skaits 
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Bāze: respondenti, kuri ir dzirdējuši, ka Latvijai ir pieejami Eiropas Savienības fondu līdzekļi 

  "Vai Jūs plānojat ar kādu savu projektu pieteikties uz Eiropas Savienības  

finansējumu 2007.- 2013. gadā?"   

http://www.esfondi.lv/
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 Attiecībā uz vērtējumu par iedzīvotājiem pieejamās informācijas apjomu ir vērojama 

izteikti pozitīva dinamika - 2008.gadā gandrīz puse jeb 47,0% aptaujāto Latvijas 

iedzīvotāju (no tiem, kuri ir dzirdējuši, ka Latvijai pieejami SF līdzekļi) atzīst, ka viľiem 

pieejamās informācijas apjoms par SF apmierina viľu vajadzības. Salīdzinot ar 2004.gadā 

veikto aptauju, šis rādītājs ir palielinājies vairāk nekā 2 reizes (2004.g. – 21,0%, 2005.g. – 

25,0%, 2006.g. – 29,0%, 2007.g. – 41,0%). Šie rezultāti liecina par to, ka SF vadībā 

iesaistīto institūciju komunikācijas speciālistu darbs ir bijis sekmīgs un vērtīgs. 

 Lai gan pa gadiem ir mainījies respondentu atbilžu īpatsvars, visbiežāk izmantoto avotu 

informācijas iegūšanai par SF secība ir palikusi nemainīga. Stabilu pirmo vietu ieľem 

televīzija (2004.g. – 69,0%, 2005.g. – 67,0%, 2006.g. – 53,0%, 2007.g. – 66,0%, 2008.g. – 

75,0%), otrajā vietā pēc minēšanas biežuma ir nacionālie preses izdevumi (2004.g. – 

41,0%, 2005.g. – 39,0%, 2006.g. – 34,0%, 2007.g. – 37,0%, 2008.g. – 39,0%) un trešais 

biežāk minētais avots ir radio (2004.g. – 41,0%, 2005.g. – 40,0%, 2006.g. – 31,0%, 

2007.g. – 32,0%, 2008.g. – 37,0%). SF vadošā iestāde regulāri izmanto minētos 

informācijas avotus Latvijas iedzīvotāju informēšanai – līdz 2008.gada decembrim tika 

nodrošināta izglītojoši informatīva televīzijas raidījuma „Eirobusiľš‖ un radio raidījuma 

„Eiropas fondu atslēgas‖ pārraidīšana, kā arī regulāri sniegta informācija nacionālajiem un 

reģionālajiem preses izdevumiem par SF aktualitātēm (skat. 1.pasākumu – Sadarbība ar 

plašsaziľas līdzekļiem). 

 Līdz 2008.gadam ir konstanti pieaudzis SF apguves pozitīva vērtējuma īpatsvars, nedaudz 

samazinoties 2008.gadā (2004.g. – 34,0%, 2005.g. – 37,0%, 2006.g. – 38,0%, 2007.g. – 

51,0% un 2008.g. – 43,0%). Līdzīgi ir mainījusies SF ietekmes uz Latvijas tautsaimniecību 

vērtējuma dinamika –2008.gadā pozitīvo vērtējumu īpatsvars ir vienāds ar 2006.gada 

rādītāju, (2004.g. – 66,0%, 2005.g. – 67,0%, 2006.g. – 63,0%, 2007.g. – 69,0%, 2008.g. – 

63,0%). Jāatzīmē, ka iedzīvotāju vērtējumu ietekmē arī valsts ekonomiskie apstākļi, ar ko 

ir skaidrojams pozitīvo ES fondu apguves un ietekmes uz Latvijas tautsaimniecību 

vērtējumu samazinājums. 

 Pētījuma rezultāti rāda, ka 2005.gadā izveidoto RSIC darbība ir novērtēta pozitīvi, un 

sabiedrība aizvien biežāk izmanto RSIC pakalpojumus (plašāk par RSIC skat. 8.4.3.sadaļā 

„Reģionālie ES struktūrfondu informācijas centri‖). 

 

5.3. Reģionālie ES struktūrfondu  informācijas centri 

837. Šajā sadaļā tika uzskaitītas reģionālo SF informācijas centru veiktās aktivitātes un 

analizēta informācijas centru darbība. 

838. Balstoties uz ANO Attīstības programmas un FM sadarbības projekta ‖Atbalsts Eiropas 

Savienības struktūrfondu ieviešanai: komunikācijas stiprināšana‖ ietvaros 2005.gadā veiktā 

plānošanas reģionu attīstības aģentūru vajadzību novērtējuma rezultātiem, un, lai reģionos 

aktivizētu potenciālos projektu pieteicējus, uz piecu plānošanas reģionu attīstības aģentūru 

administratīvās bāzes izveidoti vienas pieturas informācijas punkti – RSIC. RSIC veicina 

informācijas pieejamību par SF un sekmē mērķa grupu aktīvu līdzdalību SF projektu 

sagatavošanā un ieviešanā reģionos. Sākot ar 2007.gadu, RSIC darbība tikusi izvērsta, 

sniedzot informēšanas un konsultāciju pakalpojumus par visiem SF. Jau 2006.gadā katrs 

RSIC izstrādāja komunikāciju aktivitāšu plānu, kuru tie regulāri īsteno. 

839. Kopš darbības uzsākšanas 2006.gadā visi RSIC regulāri nodrošinājuši informāciju mērķa 

grupām – pašvaldībām, vietējiem uzľēmējiem, nevalstiskajām organizācijām, izglītības 

darbiniekiem un citiem interesantiem par SF, izsludinātajiem konkursiem, projektu 

pieteikšanās kārtību u.c. ar SF saistītiem jautājumiem, nododot informāciju arī ar mediju 

starpniecību. Pārskata periodā visi RSIC kopā sagatavojuši ap 500 publikācijas un sižetus 
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plašsaziľas līdzekļiem, turpinājuši sadarbību ar televīzijas raidījuma „Eirobusiľš‖ un radio 

raidījuma „Eiropas fondu atslēgas‖ veidotājiem.  

840. Katrs RSIC vidēji mēnesī reizi sagatavojis, publicējis un centru sadarbības partneriem 

izsūtījis ziľu lapu, kurā ietvertas ar ES fondiem saistītās aktualitātes attiecīgajā reģionā 

(kopā – 168 ziľu lapas). RSIC publicitātes vairošanai izdoti ~35 informatīvie materiāli, 

vairāku veidu reprezentācijas materiāli, kā arī nodrošinātas RSIC reklāmas uzziľu katalogā. 

841. Lai sniegtu informāciju un konsultētu potenciālos projektu pieteicējus un citus 

interesentus, pārskata periodā RSIC visos reģionos rīkojuši kopā 516 informatīvos 

seminārus, organizējuši 12 preses konferences un 18 reģionālās preses konferences. RSIC 

darbinieki regulāri informējuši un konsultējuši interesentus personiski ar e-pasta 

starpniecību, telefoniski un klātienē. RSIC darbības laikā informēti un konsultēti turpat 

96 800 interesentu par SF līdzekļu piesaistīšanas iespējām, projektu sagatavošanu, 

iesniegšanu un īstenošanu, kā arī citām SF aktualitātēm.  

842. Īsi pēc darbības sākšanas 2006.gada 1. – 2.ceturksnī izveidotas piecas atsevišķas sadaļas 

par RSIC – pa vienai katra reģiona attīstības aģentūras mājas lapā. Pārskata periodā 

uzturētas un regulāri atjaunotas sadaļas Kurzemes RSIC mājas lapā 

www.kurzemesregions.lv. Tāpat arī  regulāri atjaunota SF sadaļa Latgales RSIC mājas lapā 

www.latgale.lv. Zemgales RSIC mājas lapā www.esfondi.zemgale.lv regulāri ievietota 

informācija par SF aktualitātēm, konkursiem un semināriem. Regulāri atjaunota sadaļa 

Rīgas RSIC mājas lapā www.rpr.gov.lv. Nedalītu atzinību no lietotājiem ir izpelnījusies 

Rīgas plānošanas reģiona projektu datu bāze, kurā apkopoti ir 2004.-2006. gada ieviestie 

projekti katrā plānošanas reģiona pašvaldībā:  http://www.rpr.gov.lv/pub/index.php?id=38. 

Kopā visā RSIC darbības laikā RSIC mājaslapu sadaļas apmeklējuši vairāk nekā 95 800 

interesenti. 

843. 2008.gada decembrī veiktās sabiedriskās domas aptaujas dati liecina, ka ar katru gadu 

pieaug RSIC apmeklētāju skaits, un to darbību 2008.gadā pozitīvi vērtē 85,0% respondentu, 

kuri ir vērsušies kādā no RSIC (skat. 5.2.sadaļas Sabiedriskās domas aptauja 19. attēlu 

„Reģionālo SF informācijas centru vērtējums‖). 

844. Pamatojoties uz aptaujas rezultātiem un vērtējot RSIC darbību kopumā, secināms, ka tai ir 

bijusi nozīmīga loma sabiedrības informēšanā, izpratnes veidošanā par SF nozīmi, 

konsultāciju sniegšanā SF pieteikumu iesniegšanā, kā arī atklātības veicināšanā jautājumos 

par SF finansējuma izmantošanu.  

 

6. 
 

845. Šajā sadaļā tika uzskaitīti un analizēti pasākumi, kas veikti, lai nodrošinātu EK politiku, 

tādos horizontālajos jautājumos (HP) kā: sabiedrības informēšana, ilgtspējīga attīstība un 

vides aizsardzība, reģionālā jeb teritorijas līdzsvarota attīstība, vienādu iespēju 

nodrošināšana un dzimumu līdztiesība. 6.1.-6.4. sadaļās sniegts apraksts par paveikto HP 

ieviešanā, savukārt kopsavilkums par galvenajām problēmām un 2004.-2006.gada 

plānošanas periodā iegūtās pieredzes izmantošanu 2007.-2013.gada plānošanas perioda 

ieviešanā sniegts 6.5.sadaļā. 

846.  Tāpat šeit sniegta informācija par pasākumiem, lai nodrošinātu atbilstību Kopienas 

politikai publisko iepirkumu jomā.  

847. Savukārt ziľojuma sadaļā ,,Konstatētās vadības un kontroles sistēmas problēmas un to 

novēršanai veiktie pasākumi‘‘ iekļauta informācija par konstatētajām problēmām SF 

ieviešanas sistēmā, savukārt sadaļā ,,Publisko iepirkumu joma‘‘ apkopota informācija par 

http://www.kurzemesregions.lv/
http://www.latgale.lv/
http://www.esfondi.zemgale.lv/
http://www.rpr.gov.lv/
http://www.rpr.gov.lv/pub/index.php?id=38
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nacionālās likumdošanas publisko iepirkumu jomā atbilstību Kopienas tiesībām un 

problēmām publisko iepirkumu jomā. Vienlaikus jāatzīmē, ka, analizējot informāciju, kas 

iekļauta starpniekinstitūciju sagatavotajos ceturkšľa ziľojumos par konstatētajām 

neatbilstībām, iespējams secināt, ka biežāk sastopamie cēloľi, kā rezultātā 2004.-2006.gada 

plānošanas periodā radušies neatbilstoši veiktie izdevumi, ir nepiemērotas iepirkuma 

procedūras izvēle un savlaicīga atbildīgās institūcijas neinformēšana par būtiskām 

pārmaiľām projekta ieviešanā. 2004.- 2006.gada plānošanas periodā nav konstatēti 

gadījumi, kad mākslīgi tiktu noteikta vienības vai pakalpojuma cena, kā arī gadījumi, kad 

apzināti tiktu sadalīta kāda tirgus daļa. 

848. Attiecībā uz HP ieviešanu, jāpiebilst, ka 2007.gada 1.februārī tika pabeigts Horizontālo 

prioritāšu ieviešanas izvērtējums
54

, kura ietvaros tika veikta analīze ES politiku, attiecīgo 

Latvijas nozares politiku un VPD izvirzīto mērķu horizontālo prioritāšu jomās atbilstības 

salīdzinājums. Horizontālo prioritāšu ieviešanas izvērtējumā tika analizēti dokumenti, kas 

bija spēkā minētā izvērtējuma sagatavošanas laikā.  

849. Salīdzinot ES politikas, attiecīgās Latvijas nozares politikas un VPD izvirzīto mērķu 

horizontālo prioritāšu jomās savstarpējo atbilstību, tika secināts, ka VPD definētie mērķi 

visās horizontālajās jomās kopumā atbilst attiecīgajos ES politikas dokumentos un Latvijas 

nozares politikas dokumentos definētajiem mērķiem. Kopsavilkums par ES politikas 

dokumentos, Latvijas nozares politikas dokumentos un VPD izvirzītajiem mērķiem sniegts 

9. pielikumā. 

850. Sadaļā sniegtā informācija attiecas uz ESF, ERAF, ZVFI un ELVGF. 

 

6.1. Informācijas sabiedrība 

851. Viens no Latvijas un ES attīstības stratēģiskajiem mērķiem ir izveidot „uz zināšanām 

balstītu sabiedrību‖. Lai to panāktu un veicinātu būtisku ekonomiskās izaugsmes un 

konkurētspējas kāpumu, nepieciešams efektīvi izmantot informācijas un komunikāciju 

tehnoloģiju sniegtās iespējas visās jomās, tai skaitā, valsts pārvaldē (valsts un pašvaldību 

institūcijās), izglītībā un apmācībā, zinātnes attīstībā, inovācijās un pētniecībā, 

nodarbinātības un uzľēmējdarbības veicināšanā, veselības aprūpē, sociālajā aizsardzībā, 

kultūras, tūrisma un citās jomās.  

852. Tālāk minēti vairāki piemēri attiecībā uz 2004.-2006.gada plānošanas periodu, kas 

veicina HP „Informācijas sabiedrība‖ ieviešanu.  

853. Piemēram, nacionālās programmas „Elektroniskās pārvaldes infrastruktūras bāzes 

attīstība un pilnveidošana‖ vispārīgais mērķis bija pilnveidot esošās un attīstīt jaunas 

valsts informatīvās sistēmas, integrējot tās vienotā valsts sistēmā, nodrošināt publisko 

piekļuvi un publiskos pakalpojumus, veicināt e-pārvaldes ieviešanu un valsts un 

pašvaldību pārvaldes darba optimizāciju, tādējādi visu nacionālo programmu projektu 

īstenošana vērsta uz informācijas sabiedrības attīstības veicināšanu. Lai veicinātu 

horizontālās politikas Informācijas sabiedrība ieviešanu, projekta ietvaros nodrošināta 

šādu rādītāja sasniegšana: 

1) Nodrošināta Elektronisko pakalpojumu pieejamības (elektronizācijas) 

dažādos  līmeľos: 

 1.līmenis, ir pieejama un saprotama atbildīgo institūciju interneta mājas lapās 

informācija, kas nepieciešama pakalpojuma saľemšanai. 

 2.līmenis, ir iespējas iegūt formas - veidlapas atbildīgo institūciju interneta mājas 

lapās, lai uzsāktu pakalpojuma saľemšanu neelektronizētā veidā. 
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 3.līmenis, ir iespējas elektroniski iesniegt speciāli izstrādātās elektroniskās 

formas atbildīgo institūciju interneta mājas lapās, lai uzsāktu pakalpojuma 

saľemšanu. 

 4.līmenis, atbildīgo institūciju interneta mājas lapās ir iespējas veikt pilnu 

procedūru, kas saistīta ar pakalpojuma saľemšanu elektroniskā veidā. Lietas 

apstrāde, lēmumu pieľemšana un standarta procedūru veikšana, lai varētu sniegt 

pakalpojumu, ir iespējams veikt caur tīklu. Nav nepieciešams veikt nekādus citus 

darbus ar dokumentiem. 

 5.līmenis, procesi ir automatizēti tādā līmenī, ka nav nepieciešams veikt nekādus 

citus darbus ar dokumentiem. 

2) Projektos ir veikti konkrēti pasākumi, kas veicina informācijas sabiedrības 

veidošanu un attīstību. Piemēram, projekts ir vērsts uz informācijas tehnoloģiju 

infrastruktūras attīstību un to pieejamību, satura paplašināšanu, lietotāju apmācību 

u.t.t . 

3) Projekti ir pastarpināti saistīti ar informācijas sabiedrības attīstību. Tas nozīmē, ka 

projektā nav paredzēti konkrēti pasākumi, kas veicina informācijas sabiedrības 

attīstību, taču ar projekta aktivitāšu palīdzību tā netieši ir veicināta. Piemēram, 

attīsta infrastruktūru, paaugstināts iedzīvotāju zināšanu līmeni, veicināta 

informētību, tai skaitā par publiskiem un citiem pakalpojumiem u.t.t. 

854. Nacionālās programmas „Elektroniskās pārvaldes infrastruktūras bāzes attīstība un 

pilnveidošana‖ īstenoto projektu rezultātā ir izveidotas un uzlabotas valsts mēroga 11 

informācijas sistēmas, kas paredzētas publiskai lietošanai. Izveidoti dažādas 

elektronizācijas pakāpes valsts un pašvaldību institūciju 59 elektroniskie pakalpojumi. 

Nodrošināta piekļuve informācijas un komunikāciju tehnoloģijām publiskajās institūcijās 

– skolās, bibliotēkās un muzejos, tai skaitā  izveidoti 601 interneta pieslēgumi publiskajās 

institūcijās un  publisko institūciju vajadzībām iegādātās datortehnikas vienības. 

855. Projektu ietvaros ir izveidoti portāli, tādējādi informējot sabiedrību par procesiem un tai 

pieejamiem pakalpojumiem. Rezultātā tiek veicināta demokrātijas attīstība, uzticība valsts 

iestādēm, līdzdalība, dodot iespēju sabiedrībai piedalīties dažādu jautājumu risināšanā, 

sava viedokļa sniegšanā utt. Ir apmācīts personāls, kas spēj darboties ar ieviestajām 

sistēmām, lai tās veiksmīgi funkcionētu, kā rezultātā personālam ir paaugstinātas 

datorprasmes un profesionalitāte. 

856. 1.3.2.aktivitātes „Publisko interneta pieejas punktu attīstība‖ ietvaros uzstādīto publisko 

interneta pieejas punktu skaits ir 517, tādējādi nodrošinot publiskā un privātā sektora 

pakalpojumu pieejamību visā valsts teritorijā un nodrošinot sinerģiju ar citiem atbalsta 

pasākumiem IKT jomā. 

857. 1.3.3.aktivitāte „Informācijas un sakaru tīklu attīstība ģeogrāfiski attālinātajās teritorijās, 

paplašinot augstas kvalitātes platjoslas tīklus‖ nodrošināja informācijas sabiedrības 

attīstības obligāto priekšnosacījumu – ērtu, pieejamu un uz izmaksām vērstu piekļuvi datu 

pārraides iespējām (internetam), kas nozīmē brīvu piekļuvi informācijai. 

858. Arī  dažu citu nacionālo programmu un atklātu projektu konkursu projekti, kuri nav tieši 

vērsti uz HP „Informācijas sabiedrība‖ īstenošanu, sekmēja to. Piemēram, lai gan nevienas 

no citu SF nacionālo programmu un atklātu projektu konkursu projektu mērķiem nav 

informācijas sabiedrības attīstības veicināšana, netieši projektu vadība radīja iespējas 

pilnveidot zināšanas un tehnisko nodrošinājumu (piem. datoru iegāde). Lai veiktu projektu 

vadību, tika izmantotas informācijas tehnoloģijas, tai skaitā, pieslēgums internetam. 

Piemēram, atsevišķos 1.1.6.aktivitātes „Ekotūrisma infrastruktūras attīstība potenciālajās 

Natura 2000 teritorijās‖ projektos ir iegādāts dators ar programmatūru projekta vadības 
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vienības tehniskajam nodrošinājumam. Minētās aktivitātes nacionālās programmas projekta 

„Vides sakārtošana un ekotūrisma infrastruktūras izveide dabas parka „Embūtes 

pauguraine‖ teritorijā‖ ietvaros izveidota digitāla trīsdimensionāla Embūtes dabas parka 

karte mērogā 1:5000. Tāpat virknē izglītības projektu izstrādāti elektroniskie mācību 

līdzekļi, izveidotas datu bāzes, tajā skaitā SF līdzfinansētu izglītības projektu rezultātu 

sistematizēšanai un apmācīti pedagogi darbam ar informācijas tehnoloģijām. 

859. Viens no biežāk izmantotajiem publicitātes veidiem SF projektos ir publikācijas par 

projektiem SF finansējuma saľēmēju mājas lapās gan rakstu veidā (piem., par projektu 

„Amatas novada atkritumu izgāztuves „Konrādi‖ rekultivācija‖ mājas lapā 

http://www.edruva.lv/zinas/datums/2008-01-25/zina/6642, kā arī 

http://www.edruva.lv/zinas/datums/2008-01-25/zina/6644), gan veidojot atsevišķas sadaļas, 

piem., Kuldīgas pilsētas domes mājas lapā par ekotūrisma infrastruktūras attīstības projektu 

(http://www.kuldiga.lv/index.php?cat=286&proj=21).  

860. Tāpat informācija par īstenotajiem projektiem ir pieejama starpniekinstitūciju mājas lapās. 

Kā labu piemēru var minēt VIDM mājas lapā ievietoto informāciju par projektiem (piem., 

informatīvais materiāls „150 realizēti projekti: Kur un kā tika iztērēta vides infrastruktūrai 

paredzētā Eiropas Reģionālās attīstības fonda nauda?‖)
55

 . 

 

6.2. Ilgtspējīga attīstība un vides aizsardzība  

861. Ilgtspējīgu attīstību raksturo trīs savstarpēji saistītas dimensijas: vides, ekonomiskā, 

sociālā. Tas nozīmē, ka stingras vides aizsardzības prasības un augsti ekonomiskie rādītāji 

nav pretrunā, ka ekonomiskā augšupeja nedrīkst degradēt vidi un vienlaikus tiek 

nodrošināta augsta dzīves kvalitāte.  

862. Ar SF palīdzību horizontālā prioritāte „Ilgtspējīga attīstība un vides aizsardzība‖ tiek 

īstenota dažādos veidos. Piemēram, SF projektu ietvaros, izstrādājot būvprojektu,  

nepieciešami Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes izdoti tehniskie noteikumi 

saskaľā ar MK 17.02.2004. noteikumiem Nr.91 „Kārtība, kādā reģionālā vides pārvalde 

izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai, kurai nav nepieciešams ietekmes uz vidi 

novērtējums‖. Minētie tehniskie noteikumi izvirza vides aizsardzības prasības paredzētajām 

darbībām. Atsevišķiem projektiem (piem., projektam „Salacgrīvas pilsētas ar lauku 

teritoriju atkritumu izgāztuves „Stienūži‖ rekultivācija‖, „Dalītās atkritumu vākšanas 

punkta (kompostēšanas laukums) izveide Alojā‖, „Ūdenssaimniecības attīstība Sventes 

pagasta Sventes ciemā‖ un „Ekotūrisma bāzes infrastruktūras izveide Gaujas senlejā – 

NATURA 2000 teritorijā I kārta Murjāľi-Līgatne‖) likumā par ietekmes uz vidi 

novērtējumu noteiktajos gadījumos veikts arī sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums 

likuma izpratnē, lai noskaidrotu, vai projektiem nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums.   

863. Tāpat vērtējot projekta iesniegumu atbilstību RAPLM pārziľā esošās grantu shēmas 

„Atbalsts ieguldījumiem uzľēmumu attīstībā īpaši atbalstāmajās 

teritorijās‖  administratīvajiem kritērijiem, tika pārbaudīts, vai projekta iesniegumam ir 

pievienota izziľa no Valsts vides dienesta attiecīgās reģionālās vides pārvaldes par ietekmes 

uz vidi novērtējuma nepieciešamību. Projektu specifiskie vērtēšanas kritēriji paredzēja 

vērtēt, vai vides jomā uzľēmums sasniedz kvantitatīvi mērāmu samazinājumu ietekmei uz 

vidi, kā arī izdevumu samazinājumu, un vai projekta īstenošanas rezultātā tiks ieviestas 

jaunas, videi draudzīgas tehnoloģijas. 
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864. Ir arī vairākas citas VPD aktivitātes, kas tieši ir vērstas uz prioritātes īstenošanu, 

piemēram, visi 150 VidM pārziľā esošo aktivitāšu (1.1.1., 1.1.2., 1.1.3. un 1.1.6.) projekti ir 

vērsti uz ilgtspējīgas attīstības un vides aizsardzības principu ievērošanu, sakārtojot 

ūdenssaimniecības infrastruktūru 128 mazās apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 

2000, veicinot dalīto atkritumu vākšanu gan lielajās pilsētās (Rīgā, Jelgavā, Rēzeknē), gan 

nelielās pašvaldībās (Maltā, Dagdā, Alojā), novēršot piesārľojumu, ko radīja 47 

likumdošanas prasībām neatbilstošas atkritumu izgāztuves, un uzlabojot ekotūrisma 

infrastruktūru 2 nacionālajos parkos (Ķemeru un Gaujas), 2 dabas rezervātos (Krustkalnu 

un Teiču), dabas parkā „Embūtes pauguraine‖ un dabas liegumā „Ventas ieleja‖. 

865. Tāpat 1.1.4.1.apakšaktivitāte „Siltumapgādes sistēmu uzlabošana, samazinot sēra saturu 

kurināmajā‖ un 1.1.4.2.apakšaktivitāte „Siltumapgādes sistēmu modernizācija atbilstoši 

vides prasībām un energoefektivitātes paaugstināšana gan siltumapgādes sistēmas 

ražošanas un sadales pusē, gan gala patērētāju pusē‖ paredz atbalstu energoefektivitātes 

paaugstināšanas projektiem siltumapgādes ražošanā, pārvadē un pie gala lietotāja. Pēc 

projektu īstenošanas attiecīgi tiek samazināts vides piesārľojums. 

866. Arī visi satiksmes nozarē īstenojamie projekti saistīti ar ilgtspējīgu attīstību, jo uzlabojas 

reģionu centru sasniedzamība, samazinās ekspluatācijas izdevumi autotransportam un 

uzlabojas satiksmes drošība, kas ļauj ietaupīt energoresursus un uzlabot vides stāvokli. 

Īstenojot projektus atklātā projektu konkursa projektos, galvenais uzsvars tiek likts uz 

satiksmes drošību, kas uzlabo vides stāvokli. Ostās, rekonstruējot molus, būs iespējams 

veiksmīgāk attīstīt videi draudzīgāku jūras transportu. Savukārt esošo elektrovilcienu 

modernizācija palielinās konkurenci autotransportam un cilvēki varēs pārsēsties uz videi 

draudzīgāku transportu, kā rezultātā samazināsies gaisa piesārľojums un tiks ietaupīti 

ievērojami energoresursi. 

867. Vairākus veiksmīgus piemērus, kas norāda, ka pozitīvi tiek sekmēta šī horizontālā 

prioritāte, var minēt arī starp ZM kompetencē esošām aktivitātēm. Piemēram, 4.7.pasākumā 

„Apmācības‖ klausītāju īpatsvars bioloģiskajās lauksaimniecības tēmās pārsniedz 19,0% no 

kopējā kursu klausītāju skaita. Savukārt, lai nodrošinātu horizontālo jautājumu ieviešanu 

4.6.pasākumā „Vietējo rīcību attīstība (iniciatīvas ―LEADER+‖ veida pasākums)‖, noteikts, 

ka vietējai rīcības grupai, saľemot atbalstu attīstības stratēģijas īstenošanai, minētā 

stratēģija jāizstrādā saskaľā ar vides aizsardzības prasībām un jānodrošina attīstības 

stratēģijas ilgtspēja. 

868. ZVFI 4.10.3.aktivitātes „Akvakultūra‖ ietvaros bija iespēja saľemt atbalstu videi 

draudzīgu tehnoloģiju ieviešanai. Piemēram, projekta īstenošanas rezultātā tika izveidota 

audzēšanas sistēma, kura darbojas recirkulāri, līdz ar to tā ir videi draudzīga un 

palīdz minimāli izmantot ūdens dabīgos resursus. 

 

6.3.  Reģionālā jeb teritorijas līdzsvarota attīstība 
 

869. HP „Teritorijas līdzsvarota attīstība‖ mērķis ir paaugstināt dzīves kvalitāti, uzlabot reģionu  

VPD kā viens no horizontālajiem mērķiem ir izvirzīta teritoriālā līdzsvarotība, uzsverot 

nepieciešamību mazināt ekonomiskās un sociālās attīstības atšķirības valsts teritoriju starpā, 

t.sk pasākumus transporta tīklu izveidē koncentrējot uz ekonomisko attīstības centru un 

nozīmīgu transporta tīklu savstarpēju savienošanu, paredzot atbalstu vides un enerģētikas 

infrastruktūras attīstībai, novēršot infrastruktūras nepilnības rajonos (nelielās apdzīvotās 

vietās), kuros ir ievērojams finanšu līdzekļu trūkums sabiedrisko pakalpojumu sfēras 

pārstrukturēšanai, kā arī nodrošinot darba tirgus, izglītības, sociālās nodrošināšanas un 

veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un sasniedzamību visā valsts teritorijā. 
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870. Balstoties uz programmēšanas līmenī noteiktajiem vispārīgajiem horizontālā mērķa 

īstenošanas principiem, VPD ieviešanā horizontālā mērķa īstenošana tika nodrošināta, 

veicot šādus pasākumus: 

871. Vienlaikus balstoties uz VPD noteiktajiem vispārīgajiem horizontālā mērķa īstenošanas 

principiem, tika veikti šādi pasākumi: 

- ES fondu VIS ietvaros tika paredzēts veikt datu apkopošanu par projektiem sadalījumā pa 

plānošanas reģioniem;  

- atklāto projektu konkursos un grantu shēmās specifiskajos vērtēšanas kritērijos tika 

ietverti kritēriji saistībā ar teritoriju attīstības līmeni. Savukārt atsevišķu nacionālo 

programmu ietvaros tika paredzēts finansējuma teritoriālais sadalījums, tai skaitā lielāku 

finansējuma apjomu novirzot teritorijām, kur problēma ir aktuālāka;  

- PLSI pusgada ziľojumos tika ietverta sadaļa par HP ievērošanu, tai skaitā par reģionu 

sociālekonomisko atšķirību izlīdzināšanu;  

- VPD tika iekļautas teritoriālās aktivitātes, paredzot sašaurinātu aktivitātes mērķa teritoriju, 

piem., īpaši atbalstāmās teritorijas, lauku teritorijas, Rīgas pilsēta u.c.  

872. ES fondu 2004.-2006.gadam plānošanas periodā veikto ES fondu ieguldījumu ietekmes 

uz teritoriju līdzsvarotu attīstību izvērtēšanai FM pasūtījumā SIA „Pašvaldību 

konsultāciju centrs‖ ir sagatavojis divus tematiskos izvērtējumus „Eiropas Savienības 

struktūrfondu ietekme uz reģionālo attīstību Latvijā‖. 

873. 2008.gada veiktā tematiskā izvērtējuma ietvaros tika apkopota informācija par katras 

VPD prioritātes un kopējā finansējuma sadalījumu pa plānošanas reģioniem. Atbilstoši 

izvērtējuma rezultātiem vērojama tieša sakarība starp piesaistītā (piešķirtā) finansējuma 

apjomu un reģiona teritorijas attīstības indeksu – jo augstāks teritorijas sociāli 

ekonomiskās attīstības līmenis, jo lielāks ir piesaistītā finansējuma apjoms. 

 

 

29.attēls: Piešķirtais publiskais finansējums un teritorijas attīstības indekss
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 avots: PKC veiktais tematiskais izvērtējums „Eiropas Savienības SF ietekme uz reģionālo attīstību‖ 
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30.attēls: VPD četru prioritāšu aktivitātēs piešķirtais publiskais finansējums uz 1000 

iedzīvotājiem plānošanas reģionos
57

 

 

874. Objektīvāks par iepriekšminēto ir reģionu salīdzinājums pēc finansējuma apjoma uz 

iedzīvotāju skaitu. Kopumā Latvijā šis finansējums četrās prioritātēs ir 421.3 tūkst. eiro 

(296,08 tūkst. latu) uz 1000 iedzīvotājiem. Lielākais finansējums ir piešķirts Kurzemes 

reģionam (542 tūkst. eiro jeb 380,92 tūkst. latu). Salīdzinoši līdzīgs finansējums ir Rīgas 

reģionam (385.7 tūkst. eiro jeb 271,10 tūkst. latu), Zemgales reģionam (372.2 tūkst. eiro 

jeb 261,61 tūkst. latu) un Vidzemes reģionam (361.3 tūkst. eiro jeb 253,91 tūkst. latu), bet 

izteikti mazākais finansējums ir Latgales reģionam (235.8 tūkst. eiro jeb 165,75 tūkst. 

latu). Starpība starp reģionu augstāko un zemāko rādītāju ir 2,3 reizes
58

.  

875. Jānorāda, ka reģionālās attīstības atbalsta pasākumu, tai skaitā ES fondu, ietekmē 

atšķirības starp plānošanas reģioniem sociālekonomiskās attīstības ziľā 2003.-2007.gadu 

laikā pēc attīstības indeksa vērtībām tikai nedaudz samazinājās. 2003.gadā indeksa vērtību 

starpība starp Rīgas un Latgales reģionu bija 2,286, bet 2007.gadā – 2,266
59

. 

876. FM veiktā izvērtējuma „HP ieviešanas izvērtējums‖ secinājumos tika atzīts, ka kaut arī 

HP ieviešanas mehānisms ir labi integrēts ES fondu ieviešanas kopējā sistēmā. Sīkāk par 

šo pētījumu skat. sadaļā ,,Izvērtēšana un tās rezultāti‘‘. 

877. Tālāk minēti daži piemēri, kas raksturo  horizontālā mērķa ieviešanu. Piemēram, 

nacionālās programmas „Elektroniskās pārvaldes infrastruktūras bāzes attīstība un 

pilnveidošana‖ projektu ietvaros elektroniskās pārvaldes infrastruktūras bāze tiek attīstīta 

visā Latvijā un tādējādi pozitīvi ietekmē visu Latvijas teritoriju kopumā. Projektu ietvaros 

izveidotās un uzlabotās Valsts mēroga sistēmas paredzētas publiskai lietošanai visas valsts 

teritorijā, kā arī, izmantojot internetu, ir iespēja piekļūt izveidotajiem valsts un pašvaldību 

institūciju elektroniskajiem pakalpojumiem. 

878. VidM aktivitāšu ietvaros tika īstenoti vides infrastruktūras projekti visos Latvijas reģionos, 

kas sekmē reģionu sociālekonomisko atšķirību izlīdzināšanu, palielinot reģionu kā dzīves 

un darbības vietu pievilcību, uzlabojot dzīves un vides kvalitāti. Lielākā daļa projektu tika 

īstenoti nelielās apdzīvotās vietās, kurās iedzīvotāju skaits ir mazāks par 2000. VidM 

pārziľā esošo aktivitāšu 150 projekti sadalījumā pa plānošanas reģioniem: 

 Rīgas plānošanas reģionā – 39 projekti (1.1.1. – 9, 1.1.2. – 3, 1.1.3. – 24, 1.1.6.– 3 

projekti); 

 Kurzemes plānošanas reģionā – 11 projekti (1.1.1. – 9, 1.1.6. – 2 projekti); 

 Zemgales plānošanas reģionā – 16 projekti (1.1.1. – 15 un 1.1.2. – 1 projekts); 
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 avots: PKC veiktais tematiskais izvērtējums „Eiropas Savienības SF ietekme uz reģionālo attīstību‖ 
58 Avots: PKC veiktais tematiskais izvērtējums „Eiropas Savienības SF ietekme uz reģionālo attīstību‖, 2008.gada augusts. 
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 Vidzemes plānošanas reģionā – 61 projekti (1.1.1. – 36, 1.1.2. – 1, 1.1.3. – 22 un 1.1.6. – 2 

projekts); 

 Latgales plānošanas reģionā – 23 projekti (1.1.1. – 20, 1.1.2. – 3) 

879. Jāatzīmē, ka 1.1.3.aktivitātes projekti tiek īstenoti tikai divos plānošanas reģionos – Rīgas 

un Vidzemes, tādejādi kopumā lielākais projektu skaits ir abos iepriekšminētajos reģionos. 

880. Savukārt 1.2.3.aktivitātes „Jūras ostu infrastruktūras un jūras pieejamības uzlabošana‖ 

projekti veicina reģionu sociāli ekonomiskās situācijas uzlabošanu: 

 pēc molu izbūves pieaudzis kravu apgrozījums ostās; 

 pieaugusi kuģošanas drošība (novērsta viļľošanās un samazināti smilšu sanesumi ostas 

akvatorijā); 

 palielinājies apkalpoto kuģu skaits; 

 piesaistīti uzľēmēji, kas darbojas ostas teritorijā. 

881. Arī nacionālās programmas īstenošana veselības aprūpes jomā veicināja kvalitatīvu un 

racionālu veselības aprūpes pieejamības nodrošinājumu visiem Latvijas iedzīvotājiem. 

Nacionālā programma veselības aprūpes jomā 2004.-2006. gadam ieviesta atbilstoši MK 

20.12.2004. rīkojuma Nr.1003 pamatmērķim - nodrošināt integrētas veselības aprūpes 

sistēmas turpmāku attīstību, optimizējot pakalpojumu sniedzēju skaitu un izvietojumu un 

tādējādi paaugstinot sniegto veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti, nodrošinot izmaksu 

efektivitāti un pieejamību pacientiem.     

882. Savukārt attiecībā uz īstenotajiem projektiem izglītības un zinātnes jomās, jāatzīmē, ka 

piemēram 1.4.4. aktivitātes ietvaros atjaunotas un nodrošinātas ar modernizētu 

infrastruktūru 25 profesionālās izglītības iestādēs visā Latvijā: Rīgā – 3 izglītības iestādēs; 

Rīgas reģionā – 4 izglītības iestādēs; Kurzemē – 4 izglītības iestādēs; Latgalē – 7 izglītības 

iestādēs; Zemgalē – 3 izglītības iestādēs un Vidzemē – 4 izglītības iestādēs. Kopumā 

aktivitātes ietvaros tika atjaunotas un modernizētas 28 profesionālās izglītības iestādes, 

savukārt izmaksu neattiecināšanas rezultātā papildus iepriekš minētajam par valsts budžeta 

līdzekļiem modernizēta 1 izglītības iestāde Rīgā (Rīgas Valsts tehnikums), 1 izglītības 

iestāde Latgalē (Daugavpils 38.arodvidusskola) un 1 izglītības iestāde Kurzemē (Ventspils 

20.arodvidusskola). 

883. 1.4.5. aktivitātes ietvaros atjaunotas un nodrošinātas ar modernu infrastruktūru 9 augstākās 

izglītības iestādēs visā Latvijā: Rīgā – 3 izglītības iestādēs; Kurzemē – 2 izglītības iestādēs; 

Latgalē – 2 izglītības iestādēs; Zemgalē – 1 izglītības iestādē un Vidzemē – 1 izglītības 

iestādē. 

884. 2.5.2. aktivitātes ietvaros ar ERAF līdzfinansējumu modernizēta zinātniskā infrastruktūra 

19 pētniecības centros 43 projektu ietvaros visā Latvijā, tajā skaitā Rīgā – 26 projekti, Rīgas 

rajonā – 7 projekti, Zemgalē – 4 projekti, Kurzemē – 3 projekti un Latgalē – 3 projekti. 

885. 3.2.2. aktivitātes ietvaros ar ESF līdzfinansējumu uzlaboto dabaszinātľu un matemātikas 

mācību materiālu aprobācija tika veikta 50 pilotskolās visos Latvijas reģionos. Veicot 

pilotskolu atlasi pirmajai kārtai (12 skolas), tika ievērota reģionālā proporcionalitāte 

(vismaz divas skolas no katra reģiona – Kurzemes, Vidzemes, Latgales, Zemgales, Rīgas), 

skolu atrašanās vieta – pilsēta, mazpilsēta, lauki, kā arī skolu lielums – mazas, vidējas, 

lielas. Lai sekmētu kvalitatīvas izglītības pieejamību visos reģionos, otrās kārtas pilotskolas 

(38 skolas) katrā no izglītības plānošanas 38 reģionālajām administratīvi teritoriālajām 

vienībām izvirzīja rajona padome, sadarbojoties ar reģionu attīstības aģentūrām, saskaľojot 

to ar vietējo pašvaldību. Paaugstinātā cilvēkresursu kapacitāte un aprobācijas vajadzībām 

iegādātais mācību aprīkojums, kā arī ar vietējo pašvaldību atbalstu labiekārtotie mācību 

kabineti pilotskolās dod iespēju katrā reģionā izmantot vismaz vienu skolu kā reģionālu 

konsultatīvu metodisko centru pieredzes apmaiľai mācību kvalitātes uzlabošanā 
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dabaszinātľu un matemātikas mācību priekšmetos citās reģiona skolās. Turklāt, katra 

vidusskola un profesionālās izglītības iestāde, kas īsteno vidējās izglītības programmu, 

projekta īstenošanas rezultātā saľēma 15 skolotāja atbalsta materiālu komplektus. 

886. Kopumā 508 izglītības iestādes visos reģionos ir saľēmušas skolotāja atbalsta materiālu 

komplektus, kas sniedz gan metodisku, gan finansiālu ieguldījumu izglītības kvalitātes 

uzlabošanā reģionos. Aktivitātes ietvaros tika organizēti arī pedagogu tālākizglītības kursi. 

Tie norisinājās reģionos. Katram skolotājam bija iespēja apmeklēt kursus iespējami tuvāk 

dzīvesvietai – tie notika Liepājā, Ventspilī, Daugavpilī, Jēkabpilī, Valmierā, Gulbenē, 

Jelgavā un Rīgā. 

887. 3.2.5.1. aktivitātes ietvaros tika izveidota pedagogu tālākizglītības sistēma, kuras 

ieviešanai sagatavotie 96 tālākizglītības eksperti pārstāv visus Latvijas reģionus visās 

izglītības pakāpēs. Turklāt, projektā sagatavoto rokasgrāmatu „Pedagogu tālākizglītības 

metodiskā tīkla nodrošinājuma izveide‖ un materiālu krājumu „Pedagogu profesionālās 

karjeras attīstība‖ saľēma skolas visos reģionos, kā arī reģionu izglītības vadītāji. Minētie 

materiāli būs atbalsts pedagogu tālākizglītības sistēmas ieviešanai turpmākajos gados, 

turklāt, ľemot vērā konkrētā reģiona pedagogu un izglītības iestāžu vajadzības. 

888. 3.2.4.1. aktivitātes ietvaros visos Latvijas reģionos izstrādāti un darbojas mūžizglītības 

tīkli. Aktivitātes ietvaros arī veikta plaša informācijas kampaľa par mūžizglītības iespējām 

Latvijas reģionos – katrā reģionā izdotas informatīvas brošūras, organizēti semināri, 

apmācības, izplatīti CD diski ar videoprezentācijām par mūžizglītības iespējām, Rīgas 

pilsētas mājas lapā izveidota sadaļa www.rigasprojekti.lv, kurā iekļauta informācija par 

mūžizglītības attīstību Rīgas pilsētā. Tāpat, ar mācību un uzziľas literatūru nodrošinātas 98 

profesionālās mācību iestādes visā Latvijā: Kurzemes reģionā – 12, Latgales reģionā – 23, 

Rīgas reģionā – 39, Vidzemes reģionā – 13, Zemgales reģionā – 11. 

889. 3.2.6.1. aktivitātes ietvaros darba devēju un profesionālās izglītības iestāžu sadarbības 

veicināšanai Kurzemē, Latgalē, Vidzemē un Zemgalē izveidotas reģionālās profesionālās 

izglītības un nodarbinātības padomes. 

890. 3.2.7.1. aktivitātes ietvaros (karjeras izglītība), lai panāktu līdzsvarotu karjeras izglītības 

attīstību visā valstī, projektā kā partneri tika iesaistītas visas 38 izglītības pārvaldes un 6 

augstskolas, aptverot visus 5 plānošanas reģionus. Tika nodrošinātas vienlīdzīgas pedagogu 

tālākizglītības iespējas katrā rajonā; visās Latvijas skolās ir pieejami mūsdienīgi metodiskie 

un informatīvie materiāli karjeras izglītības īstenošanai; nodrošināti kvalitatīvi un pēctecīgi 

karjeras izglītības un konsultāciju pakalpojumi bērniem, jauniešiem un viľu vecākiem viľu 

dzīves vai mācību vietās. 

891. Lai nodrošinātu horizontālo jautājumu ieviešanu 4.6.pasākuma „Vietējo rīcību attīstība 

(iniciatīvas ―LEADER+‖ veida pasākums)‖ ietvaros, noteikts, ka vietējai rīcības grupai, 

saľemot atbalstu attīstības stratēģijas īstenošanai, ar minētās stratēģijas palīdzību arī 

jāveicina reģionālo atšķirību mazināšana. Par būtisko priekšnosacījumu teritoriju 

līdzsvarotas attīstības veicināšanai kalpoja 4.7.pasākuma „Apmācības‖ ietvaros ZM 

organizētajās reģionālās konferences, kurās lauku konsultanti un iedzīvotāji informēti par 

atbalsta saľemšanas iespējām. Apmācību pasākumos grupas izveidotas vienmērīgi valsts 

teritorijā. 

892. Vienlaikus, lai arī VPD teritoriālā līdzsvarotība tika paredzēta kā horizontālais mērķis, 

jāatzīst, ka līdzšinējā pieeja ES fondu plānošanā, kas pamatā balstīta uz nozaru prioritātēm 

un atbalsta principiem, nevis teritoriju attīstības prioritātēm, nav ļāvusi efektīvi nodrošināt 

kompleksu nozaru attīstību teritorijās. 

893. Ľemot vērā 2004-2006.gada plānošanas perioda pieredzi, ES fondu 2007.-2013.gada 

programmēšanas periodā ir paredzētas HP – teritoriju līdzsvarota attīstība un Rīgas 

http://www.rigasprojekti.lv/
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starptautiskā konkurētspēja, kas ievērojamas, plānojot un ieviešot ES fonda investīcijas. 

HP efektīvai īstenošanai un īstenošanas uzraudzībai tika veiktās šādas darbības: 

- izstrādāta metodika teritoriju līdzsvarotas attīstības un Rīgas starptautiskās 

konkurētspējas HP īstenošanai (turpmāk – metodika). Metodikā noteikti HP mērķi, 

izveidots mehānisms HP īstenošanai (t.i., aktivitātes ietekmes uz HP mērķa sasniegšanu 

izvērtēšana un atbilstošu HP ieviešanas teritoriālo principu piemērošana), kā arī izveidots 

mehānisms minēto HP īstenošanas uzraudzībai; 

- darbības programmās un darbības programmu papildinājumos identificēta katra 

pasākuma un tā aktivitāšu saskaľa ar horizontālajām prioritātēm, tai skaitā „Teritorijas 

līdzsvarota attīstība‖ un „Rīgas starptautiskā konkurētspēja‖, un noteikti HP ieviešanas 

teritoriālie principi atbalsta diferencēšanai: 

- specifiskas uz konkrētu teritoriju izaugsmi vērstas atbalsta aktivitātes 

(piemēram, aktivitāte „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru 

izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai‖);,  

- specifiski projektu vērtēšanas kritēriji, kas dod priekšroku vai priekšrocību 

par labu kādam no projektiem konkrētās teritorijās (piemēram, aktivitāte 

„Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās teritorijās ārpus Rīgas‖ – 

priekšroka tiek dota pašvaldībām ar zemāku teritorijas attīstības indeksu);, 

- diferencēta Eiropas Savienības fondu līdzfinansējuma likme jeb samazināts 

līdzfinansējuma apjoms sociāli ekonomiskā ziľā attīstītākām teritorijām; 

- teritoriālā kvota jeb noteikts finansējuma apjoms konkrētai teritorijai 

(piemēram, „Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas 

un reģionālas nozīmes attīstības centros‖). 

- Valsts stratēģiskajā ietvardokumentā 2007.-2013.gadam noteikti HP uzraudzības rādītāji; 

- tika panākta vienošanās ar atbildīgajām institūcijām par atbalsta plānošanu un uzraudzību 

reģionālā iedalījumā, darbības programmu papildinājumos katram pasākumam un tā 

aktivitātēm uzraudzības rādītājus nosakot plānošanas reģionu dalījumā; 

- tika veikta projektu iesniedzēju informēšana par iespējām saľemt ES fondu finansējumu 

ES fondu aktivitātēs, kā arī sniegts metodisks atbalsts ES fondu finansējuma saľēmējiem 

attīstības programmu izstrādei un investīciju projektu rezumējumu sagatavošanai. 

894. Papildus, lai ES fondu ieguldījumi sniegtu maksimālu atdevi, nodrošinot izaugsmi 

reģionos un panākot līdzsvaru starp nozaru un teritoriju attīstības vajadzībām, tika 

paredzētas teritoriālās aktivitātes, tai skaitā 2.3.2.2.aktivitāte „Atbalsts ieguldījumiem 

mikro, maziem un vidējiem komersantiem īpaši atbalstāmajās teritorijās‖, 3.6.1.1.aktivitāte 

„Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai 

valsts attīstībai‖ un 3.6.1.2.aktivitāte „Rīgas pilsētas ilgtspējīga attīstība‖ (pieejamais 

finansējums 299 milj. latu jeb 10 procenti no visa ES struktūrfondu piešķīruma 2007.-

2013.gada plānošanas periodam). 

 

6.4. Dzimumu līdztiesība  un vienādu iespēju principa ievērošana  

895. Vienlīdzīgu iespēju radīšana abiem dzimumiem ir svarīgs sociāli ekonomiskās attīstības 

faktors, jo daudzu valstu attīstības vēsture norāda uz ciešu savstarpējo saikni starp 

ekonomikas izaugsmi un dzimumu līdztiesību darba tirgū. Pastāv sakarība, ka ekonomikas 

izaugsme nodrošina labāku izglītību, demokrātijas nostiprināšanos un lielāku dzimumu 

līdztiesību, savukārt, dzimumu līdztiesība veicina plašāku sieviešu līdzdalību darba tirgū, 

kā rezultātā pieaug ekonomikā iesaistītā darbaspēka apjoms un IKP kopumā. Sieviešu 

līdzdalība darba tirgū nodrošina arī labāku dzīves kvalitāti. 

http://www.esfondi.lv/activities.php?id=867&pid=5##
http://www.esfondi.lv/activities.php?id=867&pid=5##
http://www.esfondi.lv/activities.php?id=867&pid=5##
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896. Tādējādi jebkāda veida diskriminācija vai nevienlīdzība starp abu dzimumu tiesībām, 

atbildību, pieeju resursiem un to izmantošanas iespējām negatīvi ietekmē darbaspēka 

resursu izmantošanas efektivitāti. Kā galvenās problēmu jomas dzimumu līdztiesības 

nodrošināšanā izvirzītas: 

 Nepietiekamā sieviešu līdzdalība darba tirgū, proti, visās ES dalībvalstīs sieviešu 

aktivitātes līmenis ir zemāks nekā vīriešu aktivitātes līmenis darba tirgū; 

 Pastāvošās algas līmeľa atšķirības, proti, visās ES valstīs ir būtiska atšķirība starp vīriešu 

algas līmeni un sieviešu algas līmeni; 

 Pastāvošais bezdarbs, proti, visās vecuma grupās sieviešu vidū ir lielāks bezdarba līmenis 

nekā vīriešu vidū, it īpaši ilgtermiľa bezdarbs. 

897. Papildus šiem jautājumiem dzimumu nevienlīdzība darba tirgū izpaužas arī citos veidos, 

piemēram, dzimumu nevienlīdzība nodarbinātībā atsevišķās nozarēs un profesijās, zemāka 

darba samaksa nozarēs, kurās pārsvarā nodarbinātas sievietes, kā arī ierobežotas karjeras 

iespējas sievietēm jeb t.s. „stikla griestu‖ fenomens, kā arī sieviešu zemais līdzdalības 

īpatsvars politikā, valsts pārvaldē vadošajos amatos vai akadēmiskajā un zinātnes jomā. 

898. Ľemot vērā plašo jautājumu loku, kas ietekmē sieviešu līdzdalību darba tirgū, vienādas 

iespējas gan sievietēm, gan vīriešiem vairs nevar nodrošināt tikai ar atsevišķiem 

prioritāriem pasākumiem, kas vērsti uz dzimumu līdztiesības veicināšanu, un ir 

nepieciešams šos jautājumus risināt horizontāli arī citās politikas jomās. 

899. Tādējādi arī SF atbalsts dzimumu līdztiesības nodrošināšanai tiek plānots gan kā vertikāla 

prioritāte, kas ir īpaši pasākumi dzimumu līdztiesības veicināšanai noteiktā nozarē jeb 

noteiktas mērķauditorijas ietvaros, gan kā horizontāla prioritāte, kas paredz dzimumu 

līdztiesības prasības piemērot visās SF finansētajās darbībās. 

900. Līdztekus iepriekšminētajiem pasākumiem ESF līdzfinansēto projektu ietvaros sasniegtie 

rādītāji tika uzskaitīti dzimumu, vecuma u.c. griezumos, savukārt PLSI sniegtajos pusgada 

ziľojumos par aktivitāšu ieviešanu minētās institūcijas ir aicinātas sniegt informāciju par 

visu horizontālo politiku, tai skaitā dzimumu līdztiesības un vienādu iespēju horizontālo 

politiku ievērošanu to pārziľā esošajos pasākumos un aktivitātēs. Izskatot minētos 

ziľojumus, var secināt, ka visu PLSI pārziľā esošo pasākumu un aktivitāšu ietvaros tiek 

nodrošināta dzimumu līdztiesības un vienlīdzīgu iespēju principu ievērošana un kopumā 

labumsaľēmēju vidū abi dzimumi ir līdzīgi pārstāvēti. 

901. 2004.-2006.gada plānošanas periodā LM kā atbildīgā iestāde par HP „Dzimumu līdztiesība 

un vienādu iespēju principa ievērošana‖ ir veikusi sekojošas  darbības dzimumu līdztiesības 

veicināšanai nozaru politikās: 

 2004.-2006.gada plānošanas periodā LM sagatavojusi Vadlīnijas dzimumu līdztiesības 

principa ievērošanai SF projektu pieteicējiem, projektu izvērtētājiem un informatīvā lapa 

„Dzimumu līdztiesības Eiropas Savienības struktūrfondu projektos. Informācija projektu 

pieteicējiem.‖ 

 Īstenotas specifiskas VPD un PP aktivitātes, kas vērstas uz konkrēta horizontālā mērķa 

sasniegšanu, piemēram, VPD 3.1.4.aktivitāte „Atbalsts kapacitātes stiprināšanai par darba 

tirgus un dzimuma līdztiesības politikas ieviešanu atbildīgajās institūcijās, informācijas 

izplatīšanai un izpratnes paaugstināšanai‖ Šīs aktivitātes ietvaros tika izstrādātas mācību 

programmas un organizētas mācības par nodarbinātības un dzimumu līdztiesības 

veicināšanu politikas izstrādē un ieviešanā iesaistītajās institūcijās; izstrādāti metodiskie 

materiāli un realizētas mācības pedagogiem par dzimumu līdztiesības principu ieviešanu 

mācību programmās; īstenota sabiedrības informēšanas stratēģija par dzimumu līdztiesības 

jautājumiem (pasākumi valsts institūcijām un sabiedriskajiem partneriem, pasākumi masu 
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medijiem, jauniešiem, vīriešiem, sievietēm, sabiedrībai, darba devējiem, darba ľēmējiem, 

bukleti un informatīvi materiāli, TV un radio raidījumu cikls, sociālās reklāmas, publiskās 

lekcijas, preses konferences, fotoizstāde u.c.); veikts sabiedriskās domas pētījums par 

dzimumu līdztiesību. 

 Nodrošināti specifiski projektu kvalitātes vērtēšanas kritēriji. 

902. Zemāk aplūkoti piemēri dzimumu līdztiesības un vienādu iespēju principa ievērošanai 

atsevišķu VPD aktivitāšu ietvaros.  

903. Grantu shēmas „Atbalsts ieguldījumiem uzľēmumu attīstībā īpaši atbalstāmajās 

teritorijās‖ projektu iesniegumus vērtēšanas kritērijos, viens no administratīvajiem 

kritērijiem bija vērsts uz dzimumu līdztiesības principa ievērošanu.  

904. Saskaľā ar projektos norādīto informāciju, arī 1.3.2.aktivitātes „Publisko interneta pieejas 

punktu attīstība‖ projektos ir vērojama pozitīva ietekme uz dzimumu līdztiesību, proti, 

projektu īstenošanas gaitā - ieviešanā un uzraudzībā - tika iesaistīti abu dzimumu 

pārstāvji. Projektu rezultātā izveidotie publiskie interneta pieejas punkti ir uzstādīti 

publiskās vietās dažādos Latvijas reģionos skolās, bibliotēkās, sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzēju iestādēs, jauniešu un uzľēmējdarbības centros, kā arī vīriešu un sieviešu 

patversmēs. Vairāku projektu ietvaros ir izveidoti publiskie interneta punkti, kas ir 

pieejami cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, t.sk, cilvēkiem riteľkrēslos.  

905. Veselības jomā nacionālās programmas īstenošanā tika netieši veicināta horizontāla 

prioritāte „Vienlīdzīgas iespējas, nodrošinot vienādu pieeju resursiem un to izmantošanas 

iespējām projektu ietvaros. Veicinot veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošanu, iespējas 

robežās tika nodrošināta vides pieejamība, kas veicināja veselības aprūpes pakalpojumu 

pieejamību pacientiem ar funkcionāliem traucējumiem. Tāpat arī projektu ieviešanā un 

uzraudzībā tika iesaistīti abu dzimumu pārstāvji, kuriem bija vienlīdzīgas iespējas paust 

savu nostāju un viedokli (piem. piedaloties nacionālās programmas vadības komisijās).  

906. Attiecībā uz dzimumu līdztiesības un vienādu iespēju principa ievērošanu izglītības jomā 

paveiktais: 

 1.4.4. aktivitātes ietvaros divas profesionālās izglītības iestādes – Cēsu 4. arodvidusskola 

un Jelgavas Amatniecības vidusskola - pielāgotas personām ar funkcionāliem 

traucējumiem, izmantojot ERAF līdzfinansējumu.
60

  

 1.4.5. aktivitātes ietvaros divas augstākās izglītības iestādes - Rēzeknes Augstskola un 

Liepājas Universitāte pielāgotas personām ar funkcionāliem traucējumiem. 

 3.2.2. aktivitātes ietvaros uzlabotā dabaszinātľu un matemātikas mācību satura 10.-

12.klasei aprobācijas procesā tika pētīti zēnu un meiteľu mācību sasniegumi, lai preventīvi 

novērstu potenciālos riskus izstrādāto mācību materiālu izmantošanā attiecībā uz dzimumu 

līdztiesību. 

 3.2.3.1. aktivitātes ietvaros (atbalsts doktorantūras un pēcdoktorantūras studentiem) 

kopumā atbalstu saľēma 1 124 doktoranti un jaunie zinātnieki, to skaitā 498 jeb 44% 

sieviešu un 626 jeb 66% vīriešu. 

 Ar 3.2.5.3. aktivitātes ietvaros (latviešu valodas apguve mazākumtautību skolās) 

izdotajiem metodiskajiem materiāliem un ieteikumiem vidusskolai 10 priekšmetos (fizikā, 

ķīmijā, bioloģijā, matemātikā, ģeogrāfijā, ekonomikā, politikā un tiesībās, vēsturē, latviešu 

valodā un literatūrā) nodrošinātas 170 mazākumtautību vidusskolas, 22 profesionālās 

izglītības iestādes un 8 izglītības iestādes ieslodzījuma vietās. 
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 Ventspils 20.arodvidusskolā  projekta ietvaros veiktā pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem 

nodrošināta tikai par valsts budžeta līdzekļiem, jo izmaksas netika attiecinātas finansēšanai no ERAF sakarā ar 

iepirkuma procedūras pārkāpumiem 
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 3.2.7.1. aktivitātes ietvaros, izstrādājot karjeras izglītības metodiskos un informatīvos 

materiālus, tika rūpīgi izvērtēta un ietverta vizuālā un tekstuālā informācija un praktiskas 

nodarbības, kas rāda daudzveidīgus saskarsmes modeļus un attīsta izpratni par 

vienlīdzīgām iespējām zēniem un meitenēm. 

907. Savukārt vides jomā īstenotajos projektos visi SF finansējuma saľēmēji savos projekta 

pieteikumos apľēmušies ievērot dzimumu līdztiesības un vienādu iespēju principu, īstenojot 

projektu. Kā piemēru var minēt, ka visos 1.1.6.aktivitātes ietvaros izveidotajos astoľos 

ekotūrisma informācijas centros Teiču dabas rezervātā, Krustkalnu dabas rezervātā, 

Ķemeru nacionālajā parkā, dabas parkā „Embūtes pauguraine‖, Gaujas nacionālajā parkā 

Siguldā Dabas izglītības centrā, informācijas centrā pie Gūtmaľalas, informācijas centrā 

Līgatnes dabas takās, kā arī informācijas un kontroles punktā „Pauguri‖ ir nodrošināta brīva 

pārvietošanās iespēja cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Turklāt Gaujas nacionālā parka 

administrācijas īstenotajā projektā „Ekotūrisma bāzes infrastruktūras izveide Gaujas senlejā 

– Natura 2000 teritorijā I kārta Murjāľi – Līgatne‖, līguma Nr. 

VPD1/ERAF/CFLA/04/NP/1.1.6./000001/001 Siguldā iecienītā ekotūrisma maršrutā 

Gūtmaľalas apkārtnē 1,6 km garumā takas ir pārveidotas atbilstoši cilvēku ar funkcionāliem 

traucējumiem prasībām un uzstādīts ratiľkrēslu pacēlājs. Arī Līgatnes dabas takās 

atsevišķas takas un skatu platformas dzīvnieku vērošanai ir pielāgotas cilvēkiem ar 

funkcionāliem traucējumiem. Atsevišķos VIDM pārziľā esošajos projektos tika uzlabota 

pieejamība cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, vecākiem ar bērnu ratiem. Pārējām 

cilvēku ar īpašām vajadzībām grupām uzlabojumi netika veikti.  

908. HP „Vienādu iespēju nodrošināšana un dzimumu līdztiesība‖ ieviešanā konstatētās 

problēmas pārsvarā ir līdzīgas citu HP ieviešanā identificētajām, tādēļ tās aprakstītas 

6.5.sadaļā. Savukārt attiecībā uz vienādu iespēju un dzimumu līdztiesības nodrošināšanu 

tika konstatēts, ka netika piešķirts pietiekošs finansējums mērķētu dzimumu līdztiesības un 

vienādu iespēju  popularizēšanas, izskaidrošanas un uzraudzības pasākumu īstenošanai. 

 

6.5. Horizontālās politikas īstenošanā konstatētās problēmas 

909. Šajā sadaļā sniegts kopsavilkums par galvenajām problēmām HP īstenošanā, kas bija 

līdzīgas visu HP gadījumā, kā arī īss kopsavilkums par 2004.-2006.gada plānošanas periodā 

iegūtās pieredzes izmantošanu 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu ieviešanā. 

Informācija par specifiskajām HP ieviešanā konstatētajām problēmām sniegta 6.1.-

6.4.sadaļās. 

910. Galvenā  konstatētā problēma ir kritēriju un vienotas sistēmas, kā novērtēt HP un to 

ietekmi 2004.-2006.gada plānošanas periodā, trūkums, piemēram: 

- atbildība par HP ieviešanu un uzraudzību normatīvajos aktos netika deleģēta par to 

atbildīgajām iestādēm (LM, RAPLM, VidM); 

- nebija izstrādāts HP ieviešanas un uzraudzības mehānisms, piemēram vienotas 

vadlīnijas visu HP uzraudzībai un kritēriji, kas noteiktu, kāda veida informācija būtu 

jāatspoguļo ministriju iesniegtajos ziľojumos. 

- nebija noteikta finansējuma saľēmēju atbildība HP nodrošināšanā; 

- sasniegtos rādītājus precīzi nav iespējams izvērtēt, jo netika izvirzīti uzraudzības 

rādītāji attiecībā uz horizontālajām prioritātēm. 

911.  Ľemot vērā iepriekš minēto, jāsecina, ka atkarībā no dažādu ministriju kapacitātes un 

zināšanām tika sniegta dažāda veida informācija attiecībā uz HP īstenošanu saistībā ar SF 

ieviešanu, kas ir gan ļoti grūti salīdzināma, gan dažkārt nepilnīga.  
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912. Attiecībā uz teritoriālo līdzsvarotību, jāatzīst, ka līdzšinējā pieeja ES fondu plānošanā, 

kas pamatā tika balstīta uz nozaru prioritātēm un atbalsta principiem, nevis teritoriju 

attīstības prioritātēm, nebija optimāla (papildu informācija par šo problēmu un sistēmas 

pilnveidošanu  2007.-2013.gada plānošanas periodā sniegta 6.2.sadaļā).  

913. Savukārt sakarā ar pabeigto ATR, kā arī strukturālajām reformām publiskajā sektorā, 

pastāv risks, ka infrastruktūras projektos sasniegtie rezultāti HP ieviešanā netiks uzturēti 

pilnā apjomā. Pārsvarā šī problēma var skart uz HP „Informācijas sabiedrība‘‘ orientētos 

projektus, piem. 1.3.2. aktivitātes “Publisko interneta pieejas punktu attīstība” ietvaros. SF 

vadībā iesaistītās institūcijas veic nepieciešamos pasākumus, lai minimizētu ar projektu 

rezultātu uzturēšanu saistītos riskus. Detalizēta informācija par ATR ietekmi uz SF 

projektiem sniegta 2.3.1. sadaļā par ATR. 

914. 2004.-2006.gada plānošanas periodā iegūtā pieredze tiek izmantota 2007.-2013.gada 

plānošanas perioda ES fondu ieviešanā. To starp: 

- Par HP koordināciju atbildīgās iestādes ir noteiktas MK noteikumos par fondu 

vadību
61

. 

- VI sadarbībā ar par HP koordināciju atbildīgajām iestādēm un sadarbības 

iestādēm izstrādāja vadlīnijas, kas nosaka horizontālo politiku ieviešanas 

uzraudzības sistēmas darbības pamatprincipus un uzraudzības kārtību 2007.-

2013.gada plānošanas periodā
62

. 

- Lai nodrošinātu atskaitīšanos par horizontālo prioritāšu ieviešanu, saskaľā 

ar  MK 27.10.2009. noteikumiem Nr.1238 „Eiropas Savienības fondu ieviešanas 

un uzraudzības kārtība‖  (MK noteikumi Nr. 1238)  noteikto ES  fondu vadībā 

iesaistītās institūcijas ─ atbildīgās iestādes un par horizontālo 

politiku  koordināciju atbildīgās institūcijas ─ reizi gadā sagatavo ziľojumus par 

horizontālo prioritāšu ieviešanu, tādējādi nodrošinot konsolidētas un analītiskas 

informācijas sniegšanu par ES fondu plānošanas dokumentos iekļautajām 

horizontālajām prioritātēm. 

- visas iesaistītās iestādes koordinēti skaidro finansējuma saľēmējiem informācijas 

par ES fondu  ietekmi uz HP apkopošanas būtiskumu. 

- Jautājumi par HP ieviešanu un uzraudzību regulāri tiek apspriesti UK.  

- VI tiek analizēta iespēja ieviest par HP  koordināciju atbildīgo institūciju 

iesniegtos priekšlikumus horizontālo prioritāšu sadaļas detalizācijai VIS. 

915. Attiecībā uz minētajām VI izstrādātajām vadlīnijām jāatzīmē, ka tajās aprakstītās prasības 

ir maksimālās prasības, ko var izvirzīt HP ieviešanas uzraudzībai projektu 

līmenī.  Vadlīniju pielikumā  ir  norādītas aktivitātes ar tiešu vai netiešu ietekmi uz HP 

saskaľā ar plānošanas dokumentos un MK noteikumiem par ES fondu līdzfinansēto 

aktivitāšu/apakšaktivitāšu īstenošanu, tomēr tas nenozīmē, ka visām šīm aktivitātēm ir 

jāuzkrāj visa MK noteikumu minētā informācija. Lai izvairītos no liekas ES fondu 

administrēšanā iesaistīto iestāžu un, vēl būtiskāk, finansējuma saľēmēju noslogošanas ar 

jaunām uzraudzības prasībām HP koordinējošajām iestādēm un atbildīgajām iestādēm 

aktīvi jāsadarbojas un precīzi jāvienojas par katras ES fondu aktivitātes ietvaros 

uzkrājamās, analizējamās un ziľojumos iekļaujamās informācijas optimālo apjomu, kas 

sniedz būtisku ieguldījumu attiecīgās HP ieviešanā. 
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 MK 26.06.2007. noteikumi Nr.419 ―Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā 

iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu‖ 
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 Vadlīnijas apstiprinātas 30.12.2009, ievietotas http://www.esfondi.lv/page.php?id=613 

http://www.esfondi.lv/page.php?id=613
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916. Papildus tam par HP koordināciju atbildīgajām institūcijām sadarbībā ar atbildīgajām 

iestādēm ir jāizvērtē, kādas informācijas uzkrāšana ir būtiska konkrētās HP uzraudzības 

veikšanai, vai šāda informācija nav pieejama pašai iestādei un kādu informāciju 

aktivitātēs/apakšaktivitātēs ir nepieciešams apkopot projektu līmenī, neradot darbietilpīgus 

papildu nosacījumus finansējuma saľēmējiem un nepieciešamību veikt grozījumus 

augšminētajos dokumentos. Gadījumos, kad projekts vērtēšanā ir saľēmis papildus punktus 

par pozitīvu ietekmi HP īstenošanā, atbildīgā iestāde ir atbildīga par to, lai šī ietekme būtu 

parādāma, saskaitāma un pārbaudāma. Tam, kā šo ietekmi novērtēt un kā to pārbaudīt, būtu 

jābūt skaidram jau izstrādājot projektu vērtēšanas kritērijus un MK noteikumus par 

aktivitātes īstenošanu, turklāt neatkarīgi no tā, kas ir atrunāts līgumos par projektu 

īstenošanu. Savukārt gadījumos, kad projektam nav tiešas pozitīvas ietekmes uz HP 

īstenošanu, šāda veida informāciju no finansējuma saľēmēja nevajadzētu prasīt.  

 

6.6. Komercdarbības  atbalsts 

917. Šajā sadaļā sniegta informācija par veiktajiem pasākumiem, lai nodrošinātu atbilstību 

Eiropas Kopienas politikai komercdarbības atbalsta jomā.  

918. Komercdarbībai sniegtā un plānotā atbalsta uzraudzību saskaľā ar Līguma par Eiropas 

Savienības darbību 108.panta (bijušais Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 88.pants) 

nosacījumiem, kā arī citiem ES tiesību aktiem (direktīvas, regulas, vadlīnijas u.c.) veic EK – 

ES administratīvā institūcija, kas ir atbildīga par konkurences politikas piemērošanu un 

attīstību Eiropas Kopienas interesēs. 

919. Nacionālā līmenī komercdarbības atbalsta kontroli nodrošina FM. Ir jāatzīmē, ka FM 

kompetence komercdarbības atbalsta kontroles jomā neaptver tos gadījumus, kad atbalsts tiek 

plānots vai sniegts darbībām, kas saistītas ar lauksaimniecības produktiem, kas minēti 

Līguma par Eiropas Savienības darbību 1.pielikumā (bijušais Eiropas Kopienas dibināšanas 

līguma 1.pielikums), ar zivsaimniecības produktiem, kā arī mežsaimniecībai, izľemot 

Komercdarbības atbalsta kontroles likumā noteiktos gadījumus. 

920. FM kā nacionālajai atbalsta uzraudzības institūcijai kopš 2004.gada 1.maija ir šādas 

funkcijas: 

 veikt plānoto atbalsta programmu vai individuālo atbalsta projektu pieteikumu sākotnējo 

izvērtēšanu. Šis nosacījums attiecas arī uz plānotajiem grozījumiem esošajās atbalsta 

programmās vai individuālajos atbalsta projektos;  

 nosūtīt EK pieteikumus par plānotajām atbalsta programmām vai individuālajiem atbalsta 

projektiem, kā arī par plānotajiem grozījumiem esošajās atbalsta programmās vai 

individuālajos atbalsta projektos, gatavot ikgadējo pārskatu par komercdarbībai sniegto 

atbalstu.  

921. Komercdarbības atbalsta kontroli nacionālā līmenī Latvijā regulē Komercdarbības atbalsta 

kontroles likums, kas pieľemts 2002.gada 19.decembrī un  spēkā stājās 2003.gada 1.janvārī. 

Komercdarbības atbalsta kontroles likums nosaka tās prasības un ierobežojumus, kas jāievēro 

valsts un pašvaldību institūcijām, plānojot komercdarbības atbalsta sniegšanu. Likums 

nosaka pieļaujamos atbalsta mērķus, atbalstāmās izmaksas un maksimāli pieļaujamo atbalsta 

intensitāti, kā arī komercdarbībai sniegtā atbalsta nacionālās kontroles procedūras, lai 

mazinātu atbalsta negatīvo ietekmi uz konkurenci un nepieļautu iespēju gūt ekonomiskas 

priekšrocības, saľemot nelikumīgu atbalstu. 

922. Uz Komercdarbības atbalsta kontroles likuma pamata ir izdoti arī vairāki MK noteikumi. 

Piemēram, MK noteikumi, kas nosaka kārtību, kādā EK elektroniski iesniedz atbalsta 

programmu un individuālo atbalsta projektu paziľojumus un kādā piešķir un anulē atbalsta 

paziľojumu elektroniskās sistēmas lietošanas tiesības, kā arī MK noteikumi par de minimis 
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atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem 

u.c. 

923. SF 2004.-2006.gada plānošanas perioda ietvaros komercdarbības atbalsts tika sniegts 

tādās aktivitātēs, ka vērstas uz investīcijām privātajā infrastruktūrā, uzľēmumu līdzdalības 

starptautiskos gadatirgos un pasākumos, atbalstu mazo un vidējo uzľēmumu ārējo 

konsultāciju pakalpojumu izmantošanai, aizdevumiem komercdarbības uzsākšanai, 

aizdevumu garantijas sistēmas attīstību, risku kapitāla veidošanu, nodarbināto 

kvalifikācijas celšanu, lauku teritoriju pārveidošanu un attīstības veicināšanu, īpaši 

atbalstāmo teritoriju uzľēmējdarbības (komercdarbības) attīstību, kā arī platjoslu tīklu 

attīstība. Informācija par SF aktivitātēm, kurās bija komercdarbības atbalsts, ir sniegta 13. 

pielikumā „Komercdarbības atbalsta programmas‖. 

924. SF aktivitāšu, kurās bija piešķirts valsts atbalsts komercdarbībai,  ieviešanas nosacījumi 

tika izstrādātas saskaľā ar LR Komercdarbības atbalsta kontroles likumā noteiktajām 

prasībām. Līdz ar to, valsts atbalsta sniegšanā 

- tika ievēroti atbalstu sniegšanai raksturojošās pazīmes, 

- tika ievērots vai netiek sniegts atbalsts, kas tiek uzskatīts par finansiālu atbalstu, 

pēc Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 6.punktā noteikto, 

-  tika ievērots atļautais valsts atbalsta sniegšanas veids, 

-  tika ievērotas visas atbalsta intensitātes un atbalsta apjomi 

- tika noteiks subsīdiju ekvivalents attiecīgajās valsts atbalsta programmās. 

 

925. Saskaľā ar Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 10., 11., un 12.pantu, kuros noteikts, 

ka plānotās atbalsta programmas ir jāiesniedz FM sākotnējai izskatīšanai un pēc sākotnējās 

izskatīšanas ir jānosūta paziľojums EK augstāk minētā likuma noteiktajā kārtībā, 

starpniekinstitūcijas sagatavotās atbalsta programmas tika saskaľotas ar FM un EK. 

 

926. Savukārt attiecībā uz valsts atbalsta un nosacījumu ievērošanu un kontroli 2004.- 

2006.gada plānošanas periodā projektu ieviešanas procesā OLSI nodrošināja, saľemot SF 

pieprasījumus, kuru pielikumā „Apliecinājums izdevumu sertificēšanai‖ SF finansējuma 

saľēmējs apliecina, ka valsts atbalsta nosacījumi ir ievēroti. OLSI arī veicot līgumu 

sagatavošanu ar potenciālajiem SF finansējuma saľēmējiem, pārliecinājās, vai PLSI, vērtējot 

iesniegtos projektu pieteikumus, sniegto atbalstu izvērtēja atbilstoši saľemšanas 

nosacījumiem. 

927. Zivsaimniecības nozarē tika uzľemtas virssaistības atbilstoši valsts atbalsta nosacījumiem 

saskaľā ar Padomes Regulas (EK) Nr.2369/2002 1.panta 15.punktu ZVFI 4.8.1.aktivitātes 

„Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī aiz piekrastes zonas zvejojošo zvejas kuģu nodošana 

sadalīšanai vai izmantošanai bezpeļľas mērķiem ārpus zvejniecības‖ un 4.11.3.aktivitātes 

„Sociāli ekonomiskie pasākumi‖ ietvaros. Abās iepriekšminētajās aktivitātēs tika atbalstīti 

vairāki projekti, kas sekmēja zvejas resursu ilgtspēju, kā arī vides aizsardzību, jo no flotes 

tika izslēgti gados vecāki kuģi. 

 

6.7. Publisko iepirkumu joma 

928. Šajā sadaļā sniegts kopsavilkums par SF ieviešanas periodu (2004. - 2009.g. 1.pusgads) 

attiecībā uz nacionālās likumdošanas publisko iepirkumu jomā atbilstību Kopienas 

tiesībām. 

929. Sākoties LR uzľemšanas procesam ES, par vienu no svarīgākajām sagatavošanas darbu 

sastāvdaļām kļuva Latvijas nacionālo tiesību aktu pielāgošana ES tiesību aktiem. Publisko 

iepirkumu sistēma un tās regulējums bija viena no Latvijas un ES sarunu tēmām sadaļā 
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„Brīva preču kustība‖. ES Padome un Parlaments bija pieľēmis vairākas direktīvas attiecībā 

uz publiskajiem iepirkumiem, tā, piemēram, Padomes 1992. gada 18. jūnija Direktīvu 

92/50/EEC par to, kā koordinēt pakalpojumu valsts līgumu piešķiršanas procedūras,  

Padomes 1993. gada 14. jūnija Direktīvu 93/36/EEC, kas koordinē piegāžu valsts līgumu 

piešķiršanas procedūras, Padomes 1993. gada 14. jūnija Direktīvu 93/37/EEC par to, kā 

koordinēt būvdarbu valsts līgumu piešķiršanas procedūras, Padomes 1993. gada 14. jūnija 

Direktīvu 93/38/EEC, kas koordinē līgumu piešķiršanas procedūras subjektiem, kuri 

darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un telekomunikāciju jomā, Eiropas 

Parlamenta un Padomes 1997. gada 13. oktobra Direktīvu 97/52/EC, kas groza Direktīvu 

92/50/EEC, Direktīvu 93/36/EEC un Direktīvu 93/37/EEC par to, kā koordinēt procedūras, 

ar ko attiecīgi piešķir pakalpojumu valsts līgumus, piegāžu valsts līgumus, Eiropas 

Parlamenta un Padomes 1998. gada 16. februāra Direktīvu 98/4/EC, kas groza Direktīvu 

93/38/EEC, kas koordinē līgumu piešķiršanas procedūras subjektiem, kuri darbojas 

ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un telekomunikāciju jomā u.c. Tādējādi attiecīgo 

direktīvu ieviešana nacionālajos normatīvajos aktos bija viens no priekšnoteikumiem 

Latvijas integrācijai ES. 

930. Lai nacionālajā likumdošanā ieviestu Padomes 1993. gada 14. jūnija Direktīvu 93/38/EEC, 

kas koordinē līgumu piešķiršanas procedūras subjektiem, kuri darbojas ūdensapgādes, 

enerģētikas, transporta un telekomunikāciju jomā tika izstrādāts likums „Par būvdarbiem, 

piegādēm, nomu un pakalpojumiem sabiedrisko pakalpojumu uzľēmumu vajadzībām‖. 

Minētais likums stājās spēkā 2000.gada 1.jūlijā un bija spēkā līdz 2004.gada 

24.novembrim, kad savukārt spēkā stājās šobrīd spēkā esošais likums „Par iepirkumu 

sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām‖, kas tika izstrādāts, lai nacionālajos 

normatīvajos aktos  ieviestu Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 31.marta direktīvu 

2004/17/EK, kas koordinē līgumu piešķiršanas procedūras subjektiem, kuri darbojas 

ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu jomā. 

931. Attiecīgi 2001.gada 5.jūlijā Saeimā tika pieľemts likums „Par iepirkumu valsts vai 

pašvaldību vajadzībām‖, kas stājās spēkā 2002.gada 1.janvārī. Izstrādājot likumu „Par 

iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām‖, galvenokārt tika mēģināts ieviest ES tiesību 

pamatprincipus un pamatnosacījumus. Tomēr, ľemot vērā EK ekspertu aizrādījumus par 

atkāpēm no direktīvu prasībām, likums trīs reizes (2002.gada 27.novembrī, 2003.gada 

10.jūlijā un 2004.gada 14.aprīlī) tika būtiski grozīts un galarezultātā tika atzīts  par  

atbilstošu ES direktīvu prasībām. 

932. Grozījumi likumā „Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām‖ 2004.gada 14.aprīlī 

galvenokārt tika veikti tādēļ, lai nacionālajos normatīvajos aktos ieviestu tādu institūtu, kā 

vispārīgā vienošanās, kas ir tāda vienošanās starp vienu vai vairākiem pasūtītājiem un vienu 

vai vairākiem piegādātājiem, kuras mērķis ir noteikt un raksturos kādā laika posmā 

slēdzamos līgumus un paredzēt noteikumus, saskaľā ar kuriem šie līgumi tiks slēgti. Tāpat 

ar minētajiem grozījumiem likums „Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām‖ tika 

papildināts ar 1. un 2.pielikumu, proti, nacionālajos normatīvajos aktos tika ieviesta Eiropas 

Parlamenta un Padomes apstiprināta nomenklatūra, kuru piemēro publisko iepirkumu 

procedūrās. Kā nākamais būtiskākais iemesls 2004.gada 14.aprīļa grozījumu veikšanai bija 

SF apguve, kā rezultātā radās nepieciešamība papildināt likumu „Par iepirkumu valsts vai 

pašvaldību vajadzībām‖ ar normām, kas regulētu gadījumus, kad pasūtītāji no saviem 

līdzekļiem vai no ES strukturālo instrumentu un nacionālā līdzfinansējuma līdzekļiem 

finansē būvniecības vai citus projektus. 

933. Pārējie mazāk būtiskie 2004.gada 14.aprīļa grozījumi tika veikti, lai redakcionāli precizētu 

un pilnveidotu likumu „Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām‖. 

934. Minētais likums zaudēja spēku 2006.gada 1.maijā, kad spēkā stājās Publisko iepirkumu 

likums. Publisko iepirkumu likums tika izstrādāts atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 
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2004.gada 31.marta direktīvai par to, kā koordinēt būvdarbu valsts līgumu, piegādes valsts 

līgumu un pakalpojumu valsts līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru. Publisko 

iepirkumu likums, pārľemot Direktīvu 2004/18/EK, ieviesa visas obligātās iepirkuma 

procedūras – atklātu, slēgtu konkursu, sarunu procedūru un metu konkursu, izľemot 

konkursa dialogu, kas ir paredzēta kā alternatīva procedūra ieviešanai nacionālajos 

normatīvajos aktos.  

935. Publisko iepirkumu likums kopumā atbilda Eiropas Kopienas tiesībām. Vienlaikus laika 

gaitā tika konstatētas dažas nepilnības Publisko iepirkumu likumā ietvertajā tiesiskajā 

regulējumā, tādēļ 2007.gada 20.februārī likumā tika veikti redakcionāla rakstura 

precizējumi, savukārt 2009.gada pirmajā pusgadā sākās darbs pie vērienīgāku grozījumu 

sagatavošanas. Darba gaitā tika izstrādāts likumprojekts „Grozījumi Publisko iepirkumu 

likumā‖ (turpmāk – Likumprojekts). 

936. Likumprojekta galvenais uzdevums bija ieviest nacionālajos normatīvajos aktos vienu no 

iepirkuma procedūras veidiem – konkursa dialogu. Tā kā konkursa dialogs būs 

piemērojams tādu līgumu gadījumā, ar kuriem izveido publisko un privāto partnerību, bet ar 

publiskās un privātās partnerības izveidošanu saistītos jautājumus regulēs 2009.gada 

18.jūnijā Saeimā pieľemtais Publiskās un privātās partnerības likums, jautājumus par 

konkursa dialoga piemērošanas uzraudzību paredzēts regulēt minētajā likumā. Iemesli, 

kāpēc Latvijā sākotnēji ar Publisko iepirkumu likumu netika ieviests konkursa dialogs, 

galvenokārt tika pamatoti ar šīs procedūras iespējami nepareizu piemērošanu un attiecīgi 

korupcijas risku. Taču aktuāls kļuva jautājums par iespējām bez šādas procedūras esamības 

noslēgt tādus iepirkuma līgumus, ar kuriem tiek izveidota publiskā un privātā partnerība, jo 

pārējie iepirkuma procedūru veidi nav pietiekami elastīgi. Attiecīgi Likumprojektā tiek 

ieviests konkursa dialogs atbilstoši Direktīvas 2004/18/EK prasībām.  

937. Likumprojektu bija nepieciešams izstrādāt arī tādēļ, lai izslēgtu normas, kas ir pretrunā ar 

Eiropas Savienības tiesību regulējumu un galvenokārt ar Eiropas Kopienu tiesas 

spriedumos pausto tiesību normu interpretāciju. Tā, piemēram, no Publisko iepirkumu 

likuma tika paredzēts izslēgt normas, kas kā vienu no vērtēšanas kritērijiem nosaka vidējās 

darba devēja sociālās iemaksas apmēru. Direktīva 2004/18/EK skaidri norāda, ka vērtēšanas 

kritēriji var būt vienīgi tie, kas ir saistīti ar līguma priekšmetu, savukārt Eiropas Kopienu 

tiesas spriedumi (Concordia Bus (C – 513/99); Wienstrom (C – 448/01)) sniedz sīkāku 

skaidrojumu par saistību ar līguma priekšmetu. No minētā regulējuma tika nepārprotami 

secināts, ka  Publisko iepirkumu likumā ietvertais regulējums neatbilst ES tiesībām, jo, 

pirmkārt, vidējo sociālo iemaksu apmērs uz vienu nodarbināto nav saistīts ar iepirkuma 

priekšmetu, bet piegādātāju, otrkārt, piedāvājumu izvēles kritērijiem ir jābūt noteiktiem tā, 

lai piedāvājumi būtu objektīvi izvērtējami. Ar iepriekš minēto ir saistīta piedāvājuma izvēle 

līdzvērtīgu piedāvājumu gadījumā, proti, vērtējot piedāvājumus, nav pamata izvērtēt 

pretendenta veikto vidējo darba devēja sociālo iemaksu apmēru uz vienu nodarbināto, jo 

minētais faktors nav saistīts ar pretendenta piedāvājumu. Līdz ar to tika paredzēts Publisko 

iepirkumu likuma 49.pantu svītrot, tādējādi imperatīvi nenosakot izvērtējamos faktorus, bet 

dodot pasūtītājam iespēju pieľemt lēmumu par piedāvājuma izvēli, ľemot vērā būtiskus 

piedāvājuma nosacījumus, kas katrā konkrētajā gadījumā var būt atšķirīgi.  

938. Tāpat atbilstoši Eiropas Kopienu tiesas spriedumam lietā Carbotermo and Consorzio Alisei 

(C-340/04) tiek precizēts regulējums attiecībā uz pasūtītāju tiesībām noteiktos gadījumos, 

nerīkojot iepirkuma procedūras, noslēgt līgumus ar tādām institūcijām, kas izveidotas 

pasūtītāja funkciju nodrošināšanai, atrodas pilnīgā pasūtītāja kontrolē vai pakļautībā un 

galvenokārt veic būvdarbus vai piegādes vai sniedz pakalpojumus pasūtītājam. Esošais 

regulējums ir neprecīzs, jo Eiropas Kopienu tiesa ir norādījusi, ka izvērtējot, vai būvdarbi 

un piegādes tiek veiktas vai pakalpojumi galvenokārt tiek sniegti pasūtītājam, ir jāľem vērā 

visi apstākļi – gan kvantitatīvie, gan kvalitatīvie, nevis tikai to apjoms naudas izteiksmē.  
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939. Likumprojektā tika paredzēts no Publisko iepirkumu likuma izslēgt 20.panta otro daļu, jo 

šī norma ir pretrunā ar ES tiesību regulējumu un galvenokārt ar Eiropas Kopienu tiesas 

spriedumos pausto tiesību normu interpretāciju. Noteikums, ka būvdarbu līguma gadījumā 

apakšuzľēmējiem nevar nodot vairāk kā 70% no kopējā veicamo būvdarbu apjoma nav 

atbilstošs Eiropas Kopienu tiesas spriedumā lietā Ballast Nedam Groep/ Belgische Staat (C-

389/92) sniegtajai publisko iepirkumu jomu regulējošo normatīvo aktu interpretācijai, proti, 

ka pasūtītājiem nav tiesību ierobežot apakšuzľēmēju piesaisti nekādā apmērā. Tomēr, 

ľemot vērā to, ka MK minēto grozījumu veikšanu Publisko iepirkumu likumā neatbalstīja, 

attiecīgā norma no Publisko iepirkumu likuma netiek izslēgta. 

940. Ľemot vērā, ka nav samērīgi liegt personai piedalīties iepirkuma procedūrās brīdī, kad tā 

vairs nav uzskatāma par administratīvi sodītu (ir pagājuši 12 mēneši no administratīvā soda 

piemērošanas brīža), tika secināts, ka ir grozāms Publisko iepirkumu likuma 39.panta 

pirmās daļas 4.punkts, no trīs gadiem uz 12 mēnešiem saīsinot termiľu, kura laikā kandidāts 

vai pretendents ir izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā dēļ pieļautajiem profesionālās 

darbības pārkāpumiem. Bez tam atšķirībā no gadījuma, kad nav samaksāti nodokļi vai 

valsts sociālās apdrošināšanas obligāts iemaksas, kā rezultātā piegādātājs tiek izslēgts no 

dalības konkrētajā iepirkuma procedūrā, neliedzot piedalīties nākamajās iepirkuma 

procedūrās, ja parāds tiek samaksāts, šajā gadījumā, ja netiktu veiktas izmaiľas, pretendents 

tiktu izslēgts no iepirkumiem trīs gadus, kas komercdarbībā ir salīdzinoši ilgs laika periods. 

Izslēgšanas nosacījumu mērķis var būt sodīt komersantu par pieļautajiem normatīvo aktu 

pārkāpumiem, tomēr šiem nosacījumiem nevar būt mērķis komersantam vispār liegt iespēju 

gūt ienākumus no publiskā sektora, tādējādi panākot komersanta darbības izbeigšanu un 

mazinot konkurenci tirgū.  

941. Līdz šim Publisko iepirkumu likums paredzēja stingri regulētu iepirkuma procedūru 

piemērošanu, ja iepirkuma paredzamā līgumcena bija 10 000 latu vai lielāka, kā arī daļēji 

deklaratīvi noteica pasūtītāja rīcību gadījumos, kad paredzamā līgumcena bija mazāka par 

10 000 latu, bet lielāka par 1000 latu. Ľemot vērā šī brīža ekonomisko situāciju valstī un 

nepieciešamību uzlabot valsts pārvaldes darbības efektivitāti, samazinot administratīvos 

izdevumus, tajā pašā laikā nodrošinot atklātību un saprātīgu finansējuma izlietojumu, tika 

secināts, ka nepieciešams pārskatīt nacionālos publisko iepirkumu līgumcenu sliekšľus, kā 

arī iepirkumu veikšanas kārtību gadījumos, kad iepirkuma līgumcena ir mazāka par iepriekš 

minētajiem sliekšľiem. Izvērtējot iespējamos risinājumus attiecībā uz stingri regulēto 

iepirkuma procedūru līgumcenu robežvērtību izmaiľām, notika diskusijas ar sociālajiem 

partneriem – Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. 

Minētās organizācijas konceptuāli atbalstīja priekšlikumu paaugstināt esošos līgumcenu 

sliekšľus, turklāt uz līgumcenu sliekšľu paaugstināšanu arī uzstāja Latvijas Pašvaldību 

savienība. Līdz ar to, Likumprojektā, ľemot vērā arī citu ES dalībvalstu praksi, tika noteikti 

jauni līgumcenu sliekšľi. Izmaiľas attiecībā uz līgumcenu sliekšľiem  nav pretrunā 

Direktīvas 2004/18/EK prasībām, kura ir obligāti piemērojama no noteiktām līgumcenu 

robežvērtībām, bet zem minētajām līgumcenu robežvērtībām ES dalībvalstis ir tiesīgas 

izlemt, vai minētajā direktīvā stingri regulētās iepirkuma procedūras ir obligāti 

piemērojamas. Direktīvā 2004/18/EK regulēto iepirkuma procedūru mērķis ir nodrošināt ES 

kopējā tirgus darbību, kā arī sasniegt ekonomisko efektivitāti, tomēr attiecībā uz 

iepirkumiem ar zemāku vērtību minētās direktīvas prasību piemērošana var būt mazāk 

efektīva, ľemot vērā tajā paredzēto administratīvo procedūru izmaksas. Vienlaikus, lai 

nodrošinātu samērīgu atklātības līmeni un pārskatāmību attiecībā uz iepirkumiem, kuru 

līgumcena ir mazāka par minētajām līgumcenu robežvērtībām, bet lielāka par 1000 latu 

(Likumprojekta apspriešanas laikā šī summu tika paaugstināta, piegādes un pakalpojumu 

līgumiem to nosakot 3000 latu, bet būvdarbu līgumiem - 10 000 latu), Likumprojektā tika 

paredzēta vienkāršota iepirkumu veikšanas kārtība, kura ietver obligātu informatīvu 

paziľojumu publicēšanu Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā pirms iepirkuma 



 

188 

 

veikšanas un pēc iepirkuma līguma noslēgšanas. Tika secināts, ka informatīvu paziľojumu 

publicēšana nodrošinās iespēju kontrolējošajām institūcijām un sabiedrībai sekot līdzi tam, 

kādā veidā pasūtītāji izlieto tiem piešķirtos līdzekļus tādējādi paaugstinot atklātību 

iepirkumos.  

942. Likumprojektā tika paredzēts no Publisko iepirkumu likuma izslēgt cenu aptauju kā vienu 

no iepirkuma procedūrām, jo tā ir paredzēta vienkāršiem iepirkumiem ar zemu vērtību un 

neparedz saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles iespēju, turklāt Publisko 

iepirkumu likuma tekstā tā nav detalizēti regulēta. Tāpat Likumprojektā tika paredzēts 

mainīt iepirkumu paziľojumu nosūtīšanas Iepirkumu uzraudzības birojam un to 

publicēšanas kārtību. Ja līdz šim Iepirkumu uzraudzības birojs pieľēma publicēšanai un 

publicēja drukātā veidā iesniegtus paziľojumus, tad likumprojektā tika paredzēts, ka 

minētie paziľojumi Iepirkumu uzraudzības birojā būs iesniedzami tikai elektroniski, 

izmantojot Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā ievietotus elektroniskus līdzekļus šo 

paziľojumu sagatavošanai un iesniegšanai. Tika secināts, ka šāda iepirkumu sludinājumu 

iesniegšanas kārtība ļaus samazināt administratīvos izdevumus, kas rodas gan pasūtītājiem, 

gan Iepirkumu uzraudzības birojam drukātā veidā aizpildot iepirkumu paziľojumus, tos 

nosūtot pa pastu un pēc tam ievadot informācijas sistēmā un publicējot Iepirkumu 

uzraudzības biroja mājaslapā. Tiesiskā regulējuma izmaiľu rezultātā vairs nebūs 

nepieciešams apstiprināt publisko iepirkumu sludinājumu veidlapu paraugus, bet MK tiks 

deleģēts izdot noteikumus, kas noteiks minētajos paziľojumos ietveramās ziľas, t.i., 

paziľojumu saturu. Līdz ar to nepieciešamības gadījumā MK varēs noteikt arī plašāku 

apkopojamās informācijas apjomu attiecībā uz visiem iepirkumiem, nekā to šobrīd paredz 

Komisijas 2005.gada 7.septembra regula (EK) Nr.1564/2005, ar ko izveido standarta 

veidlapas paziľojumu publicēšanai iepirkuma procedūru ietvaros, ievērojot Eiropas 

Parlamenta un Padomes direktīvu 2004/17/EK un 2004/18/EK. 

943. Attiecīgi pārējie Publisko iepirkumu likumā paredzētie grozījumi galvenokārt saistīti ar 

redakcionāliem un juridiski tehniskiem precizējumiem un to mērķis ir atvieglot likuma 

piemērošanu. Norādām, ka iepriekš minētie grozījumi Publisko iepirkumu likumā Saeimā 

tika pieľemti 2009.gada 18.jūnijā, tomēr vēl netika izsludināti - 2009.gada 26.jūnijā Valsts 

prezidents tos nosūtīja Saeimai otrreizējais caurlūkošanai. Iemesls šādai Valsts prezidenta 

rīcībai bija Likumprojektā iekļautais pants par iesniegumu nodrošinājuma iemaksu, 

iesniedzot iesniegumus Iepirkumu uzraudzības birojam. Tika norādīts, ka minētais 

ierobežojums privātpersonas tiesībām apstrīdēt pieľemtos lēmumus varētu būt pretrunā ar 

Latvijas Satversmes 92.pantu. 

944. Papildus ir vēršama uzmanība uz to, ka 2007.gada 11.decembrī tika pieľemta Eiropas 

Parlamenta un Padomes Direktīva 2007/66/EK, ar ko Padomes Direktīvas 89/665/EEK un 

92/13/EEK groza attiecībā uz pārskatīšanas procedūru efektivitātes uzlabošanu valsts 

līgumu piešķiršanas jomā. Direktīvas 2007/66/EK prasības Latvijai jāievieš normatīvajos 

aktos līdz 2009.gada 20.decembrim, sekojoši tiks veiktas izmaiľas normatīvajos aktos, lai 

nodrošinātu Direktīvas 2007/66/EK prasību ieviešanu.  

945. Ľemot vērā direktīvā 2007/66/EK noteikto, Publisko iepirkumu likumā nepieciešami 

būtiski grozījumi attiecībā uz šādiem institūtiem: kārtību, kādā kandidāti un pretendenti 

informējami par iepirkuma rezultātiem, nogaidīšanas termiľu iepirkuma līguma vai 

vispārīgās vienošanās slēgšanai, kārtību, kādā metu konkursa dalībnieki informējami par 

pieľemto lēmumu attiecībā uz metu konkursa rezultātiem, iesniegumu izskatīšanas 

komisijas izveides un darbības nosacījumiem, iesniegumu par iepirkuma procedūras 

pārkāpumiem iesniegšanas termiľiem un kārtību un izskatīšanas kārtību. Ieviešami arī jauni 

institūti: iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās atzīšana par spēkā neesošu no tās 

noslēgšanas brīža vai atcelšana no tiesas sprieduma spēkā stāšanās brīža vai tās termiľa 
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saīsināšana īpašos gadījumos un pieteikuma par zaudējumu, ko piegādātājam pasūtītājs 

nodarījis ar prettiesisku rīcību, atlīdzināšanu iesniegšanas kārtība. 

946. Paredzēts veikt grozījumus attiecībā uz kārtību, kādā kandidāti un pretendenti informējami 

par iepirkuma rezultātiem, nosakot obligātu pienākumu pasūtītājam informēt kandidātus un 

pretendentus ne tikai par lēmumu attiecībā uz iepirkuma procedūras rezultātiem, bet arī par 

datumu, līdz kuram persona var iesniegt sūdzību Iepirkumu uzraudzības birojā, savukārt 

noraidīto kandidātu vai noraidīto pretendentu pasūtītājs informē attiecīgi arī par tā 

pieteikuma vai piedāvājuma noraidīšanas iemesliem un pretendentu, kurš iesniedzis 

atbilstošu piedāvājumu, – par izraudzītā piedāvājuma raksturojumu un nosacītajām 

priekšrocībām. Par informācijas nosūtīšanas datumu un veidu pasūtītājs saglabā 

pierādījumus.  

947. Ľemot vērā iepriekš minētās informācijas nosūtīšanas veidu, tiks noteikts termiľš, kura 

laikā pasūtītājs nav tiesīgs slēgt iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos. Iepirkuma 

līgumu vai vispārīgo vienošanos drīkst slēgt, ja Iepirkumu uzraudzības birojā Publisko 

iepirkumu likuma 83.panta kārtībā nav iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras 

pārkāpumiem. Tiks ieviests direktīvā paredzētais minimālais nogaidīšanas termiľš 

iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanai – 10 dienas vai 15 dienas atkarībā 

no informācijas nosūtīšanas veida. Papildus šim nogaidīšanas termiľam atbilstoši direktīvas 

2007/66/EK preambulas 12.apsvērumam tiks noteikta viena darbdiena, kuras laikā 

Iepirkumu uzraudzības birojs informāciju par iesniegto iesniegumu ievieto savā mājas lapā 

internetā. Līdz ar to veicamie grozījumi paredzēs, ka iepirkuma līgumu vai vispārīgo 

vienošanos var slēgt ne agrāk kā otrajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiľa beigām, 

tādējādi novēršot tos gadījumus, kad, ja iesniegums par pārkāpumiem tiek iesniegts pēdējā 

brīdī darbdienas beigās, Iepirkumu uzraudzības birojs nevar laicīgi paziľot pasūtītājam par 

saľemto iesniegumu un pasūtītājs noslēdz iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos.  

948. EK ir norādījusi, ka pašlaik pastāvošā kārtība iesniegumu iesniegšanas termiľu skaitīšanai, 

kas atkarīga no paziľojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publikācijas internetā, 

neatbilst direktīvā 2007/66/EK noteiktajam, tāpēc termiľš iesnieguma par procedūras 

pārkāpumiem iesniegšanai tiks piesaistīts iepriekš minētās informācijas nosūtīšanas 

kandidātiem, pretendentiem vai metu konkursa dalībniekiem veidam. Būtiski tiks mainīta 

arī kārtība iesniegumu iesniegšanai par iepirkuma procedūras dokumentos iekļauto prasību 

apstrīdēšanu – iesniegums uzreiz iesniedzams Iepirkumu uzraudzības birojam, nevis 

pasūtītājam. 

949. Tiks noteikts, ka iesniegumu izskatīšanas komisijas pieľemto lēmumu var pārsūdzēt 

Administratīvajā apgabaltiesā, tādējādi mazinot tiesu noslodzi un paātrinot procesu. 

Publisko iepirkumu likums tiks papildināts ar normu, nosakot gadījumus, kuros 

Administratīvajā apgabaltiesā var pārsūdzēt pasūtītāja lēmumus vai rīcību, ja iepirkuma 

līgums vai vispārīgā vienošanās noslēgta prettiesiski. Šādos gadījumos tiesa lems par 

iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās atzīšanu par spēkā neesošu no tā noslēgšanas 

brīža vai atcelšanu no tiesas sprieduma spēkā stāšanās brīža, izľēmuma gadījumos – par 

alternatīvajām sankcijām, kas ir iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās termiľa 

saīsināšana.  

950. Tāpat atbilstoši direktīvas 2007/66/EK 1.panta 4.punktam tiks paredzēta jauna paziľojuma 

forma – brīvprātīgs paziľojums par iepirkuma rezultātiem, kura saturu noteiks MK 

noteikumi. 

951. Ľemot vērā to, ka 2009.gada 23.aprīlī ir pieľemta Eiropas Parlamenta un Padomes 

2009.gada 23.aprīļa direktīva 2009/33/EK par „tīro‖ un energoefektīvo autotransporta 

līdzekļu izmantošanas veicināšanu, kuras prasības nacionālajos normatīvajos aktos 

ieviešamas līdz 2010.gada 4.decembrim, Publisko iepirkumu likumā paredzēts iekļaut 

īpašus noteikumus līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai autotransporta jomā, nosakot 
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pienākumu pasūtītājam autotransporta līdzekļu iepirkumos ľemt vērā to ekspluatācijas 

ietekmi uz enerģētiku un vidi, izvērtējot vismaz enerģijas patēriľu un oglekļa dioksīda, 

slāpekļa oksīdu, metānu nesaturošo ogļūdeľražu un cieto daļiľu emisiju apjomu. Plānots 

izstrādāt MK noteikumu projektu „Noteikumi par autotransporta līdzekļu kategorijām, uz 

kurām iepirkumos attiecināmas īpašas prasības, un metodiku enerģijas patēriľa un ietekmes 

uz vidi faktoru izteikšanai naudas izteiksmē‖, kas noteiks autotransporta līdzekļu 

kategorijas, uz kurām attiecināms minētais regulējums, kā arī metodiku, kā enerģijas 

patēriľa un ietekmes uz vidi faktori izsakāmi naudas izteiksmē atbilstoši direktīvas 

2009/33/EK 6.pantam. 

7. SASAISTE AR NACIONĀLAJIEM POLITIKAS PLĀNOŠANAS 
DOKUMENTIEM  

952. Šajā sadaļā aprakstīta SF finansēto pasākumu sasaiste citiem nacionālajiem politikas 

plānošanas dokumentiem. Sadaļā tika iekļauta informācija par SF pasākumu sasaisti ar 

politikas plānošanas dokumentiem nodarbinātības un sociālās iekļaušanas jomā, tai skaitā 

par starp Nacionālo rīcības plānu nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanai un par 

Latvijas Nacionālās Lisabonas programmu un SF līdzfinansētajām aktivitātēm. Informācija 

attiecās uz ESF, ERAF, ZVFI un ELVGF. 

953. Papildus tam sniegta informācija par SF aktivitāšu sasaisti ar nacionālās politikas 

plānošanas dokumentiem vides aizsardzības un veselības aprūpes jomās.  

Sasaiste ar nacionālajiem plānošanas dokumentiem nodarbinātības jomā, tai skaitā 

nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas jomā 

954. MK 2004.gada 23.jūlijā apstiprināja Nacionālo rīcības plānu nabadzības un sociālās 

atstumtības mazināšanai (2004 – 2006) (NRP), definējot Latvijas valsts stratēģiju, 

pasākumus un to īstenošanai nepieciešamo institucionālo mehānismu ar mērķi- līdz 

2006.gadam izveidot vienotu un saskaľotu sociālās iekļaušanas politiku un nodrošināt tās 

īstenošanu visos līmeľos. SF labklājības nozarē 2007.gadā turpināja atbalstīt šādas NRP 

prioritātes: 

 nodarbinātības veicināšana un iekļaujoša darba tirgus izveide,  

 dzimumu līdztiesības veicināšana, 

 sociālo pakalpojumu pieejamības nodrošināšana. 

944. Latvijas nodarbinātības un cilvēkresursu attīstības politika ir saistīta ar mērķiem, kas 

izvirzīti tādos politikas plānošanas dokumentos kā: Lisabonas stratēģija (2000.) un no tās 

integrētās nodarbinātības vadlīnijas ( Nr.17- Nr.24)  (Padomes lēmums par dalībvalstu 

nodarbinātības politikas pamatnostādnēm (2005.-2008.)). LM, EM un IZM pārraudzībā esošo 

aktivitāšu īstenošana ir veicinājusi sekojošu pamatnostādľu īstenošanu: 

 17.pamatnostādne: īstenot tādu nodarbinātības politiku, kuras mērķis ir pilnīgas 

nodarbinātības sasniegšana, darba kvalitātes uzlabošana un darba ražīguma 

paaugstināšana, un sociālās un teritoriālās kohēzijas stiprināšana;  

 18.pamatnostādne: veicināt "dzīves cikla" pieeju nodarbinātībai; 

 19.pamatnostādne: nodrošināt iekļaujošus darba tirgus, vairot darba pievilcīgumu un to, 

lai darba meklētājiem, tostarp nelabvēlīgā situācijā esošajiem un neaktīvajiem cilvēkiem 

darbs atmaksātos; 

 20.pamatnostādne: uzlabot saskaľotību starp darba tirgus vajadzībām; 

 21.pamatnostādne: veicināt elastīgumu vienlaikus ar nodarbinātības drošību un samazināt 

darba tirgus segmentāciju, pienācīgi ľemot vērā sociālo partneru lomu; 
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 22.pamatnostādne: nodrošināt nodarbinātību veicinošu darbaspēka izmaksu attīstību un 

algu noteikšanas mehānismus; 

 23.pamatnostādne: paplašināt un uzlabot ieguldījumu cilvēkkapitālā; 

 24.pamatnostādne: pielāgot izglītības un apmācību sistēmas atbilstīgi jaunajām 

kvalifikācijas prasībām. 

945. Nodarbinātības jomā politikai līdz 2010.gadam būtu jāveicina šādu nodarbinātības līmeľu 

sasniegšana: Eiropā vidējais nodarbinātības līmenis – 70,0%, sieviešu nodarbinātība 60,0%, 

gados vecāku darba ľēmēju (55-64gadi) nodarbinātība – 50,0% (17. pamatnostādne). 

946. Nacionālajā līmenī tika izstrādāta un ar MK 2005.gada 19.oktobra rīkojumu Nr.684 tika 

apstiprināta Latvijas Nacionālā Lisabonas programma 2005.-2008.gadam (LNLP) iezīmējot 

ekonomiskās politikas pamatvirzienus Kopienas Lisabonas stratēģijā izvirzīto mērķu 

sasniegšanai Latvijā, kas parāda, ko Latvija veiks vidēja termiľa perioda mērķa – valsts 

izaugsmes un nodarbinātības veicināšana – sasniegšanai un kā ieviesīs Eiropas Padomes 

2005.gada jūlijā apstiprinātās Integrētās pamatnostādnes. Programma iezīmē piecus galvenos 

ekonomiskās politikas pamatvirzienus Lisabonas mērķu sasniegšanai Latvijā: 

- makroekonomiskās stabilitātes nodrošināšana (1.-5.pamatnostādnes); 

- zināšanu un inovācijas stimulēšana (7.-11.pamatnostādnes); 

- investīcijām un darbam labvēlīgas un piesaistošas vides veidošana(12.-

16.pamatnostādnes); 

- nodarbinātības veicināšana (17.-22.pamatnostādnes); 

- izglītības un prasmju uzlabošana (23.-24.pamatnostādnes). 

947. LNLP 2005.-2008.gadam noteikto mērķu sasniegšanai  2005.-2008.gadā  bija jānodrošina 

ikgadējais IKP pieaugums 6,0-8,0% apmērā un jāpaaugstina nodarbinātības līmenis līdz 

65,0%, tajā skaitā sieviešu nodarbinātību – līdz 61,0% un vecākiem cilvēkiem – līdz 48,0%. 

Attiecībā uz nodarbinātību minētais nosacījums tika izpildīts, 2006. gadā sasniedzot 66,3% 

(attiecīgi sieviešu nodarbinātība 62,4% un vecākiem cilvēkiem 53,3%).  

948. 2004.-2006.gada plānošanas periodā LM pārraudzībā esošo aktivitāšu īstenošana sniegusi 

atbalstu šādām LNLP prioritātēm nodarbinātības un sociālās iekļaušanas jomā: 

- Atbalstīt jauniešu un citu sociālās atstumtības riskam pakļauto bezdarbnieku un darba 

meklētāju integrāciju darba tirgū (17.,18., 19.pamatnostādnes), 

- Informēt un izglītot sabiedrību par dzimumu līdztiesību darba tirgū (18.,21. 

pamatnostādnes), 

- uzlabot un dažādot aktīvos nodarbinātības un bezdarba samazināšanas preventīvos 

pasākumus (17.pamatnostādne), 

- attīstīt sociālo pakalpojumu sistēmu (17. pamatnostādne.), 

- izveidot darba tirgus ilgtermiľa prognozēšanas sistēmu;( 20. pamatnostādnes), 

- -veikt pētījumus par darba tirgu un darbaspēka kustību (19. pamatnostādnes), 

- attīstīt un stiprināt darba tirgus institūcijas, nodarbinātības partnerības un sociālo dialogu 

reģionālajā, nozaru, uzľēmumu līmenī (21. pamatnostādnes), 

- samazināt nedeklarēto nodarbinātību (19., 21. pamatnostādnes), 

- veicināt uzľēmējdarbības uzsākšanu un ģeogrāfisko mobilitāti vāji attīstītos reģionos (21., 

22. pamatnostādnes). 



 

192 

 

949. Politikas plānošanas dokumenti, kas pārskata periodā arī ir saistīti  ar nodarbinātības un 

cilvēkresursu attīstības politiku ir sekojoši: 

- MK 2004.23.07. „Nacionālais rīcības plāns nabadzības un sociālās atstumtības 

mazināšanai (2004-2006)‖ noteica mērķus  līdz 2006.g. izveidot vienotu un saskaľotu 

sociālās iekļaušanas politiku un nodrošināt tās ieviešanu visos līmeľos.(Labklājības nozarē 

atbalstītās prioritātes: nodarbinātības veicināšana un iekļaujoša darba tirgus izveide, 

dzimumu līdztiesības veicināšana, sociālo pakalpojumu pieejamības nodrošināšana.)   

- LM Ziľojums „Par nacionālo ziľojumu par sociālās aizsardzības sociālās iekļaušanas 

stratēģiju 2006.-2008.gadam‖(apstiprināts MK 2006.26.09.). (Atbalstītas Ziľojuma 

uzdevumu prioritātes: uzlabot izglītības un nodarbinātības pakalpojumu pieejamību 

nabadzības un sociālās  atstumtības riskam pakļautajiem bērniem un jauniešiem; sekmēt 

jauniešu bezdarbnieku un invalīdu-bezdarbnieku vecumā līdz 15-25 gadiem iekārtošanu 

patstāvīgā darbā, pilnveidojot viľu prasmes un iemaľas.). 

- 2005.gadā tika izstrādāta „Karjeras attīstības atbalsta sistēmas pilnveidošanas koncepcija‖ 

(apstiprināta MK 29.03.2006.) uz kurām pamatojās 2006. gadā izstrādātās „Mūžizglītības 

pamatnostādnes 2007. -2013.gadam‖ ( apstiprinātas MK 11.02.2007.). 

950. Saskaľā ar LNLP, kā viena no prioritātēm ir izvirzīta bezdarbnieku, tai skaitā, sociālās 

atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu  nodarbinātības veicināšana, kas tika sekmēta 

sasaistot izglītības un apmācības politiku ar mūžizglītību, nosakot stratēģiskās prioritātes visā 

sistēmā un uzlabojot saikni ar nodarbinātības politiku (19.pamatnostādne, 23.-

24.pamatnostādnes). 2006.gadā iedzīvotāju iesaiste mūžizglītībā bija 6,9% (Latvijas 

stratēģiskais mērķis līdz 2010. gadam paredz sasniegt 12,5%). 

Tabula 17.  LNLP noteiktie un 2008.gadā sasniegtie strukturālie rādītāji nodarbinātības un 

sociālās iekļaušanas jomā 

N.p.

k. 
Strukturālais rādītājs 

2008.gads 

Mērķis Sasniegtais 

1. Darba ražīgums 

IKP pēc PPS uz vienu strādājošo (% no ES-25 līmeľa) 
50,0 51,1 

2. Nodarbinātības līmenis – kopā 

Nodarbināto iedzīvotāju skaits % no iedzīvotājiem 15 līdz 64 gadu 

vecumā 

65,0 68,6 

3. Nodarbinātības līmenis – sievietes 61,0 65,4 

4. Nodarbinātības līmenis – vīrieši 67,5 72,1 

5. Gados vecāku iedzīvotāju nodarbinātības līmenis – kopā 

Nodarbināto gados vecāku cilvēku (55-64 gadi) skaits % no 

iedzīvotājiem 55-64 gadu vecumā 

49,0 59,4 

6. Gados vecāku iedzīvotāju nodarbinātības līmenis – sievietes 42,0 56,7 

7. Gados vecāku iedzīvotāju nodarbinātības līmenis – vīrieši 57,0 63,1 

8. Nabadzības riska indekss pēc sociāliem transfertiem – kopā 

Iedzīvotāju daļa, kuru ekvivalentais rīcībā esošais ienākums(ar 

transfertiem) ir zem nabadzības sliekšľa (t.i., 60% no 

ekvivalentā rīcībā esošā ienākuma mediānas 

11 21 

9. Nabadzības riska indekss pēc sociāliem transfertiem – sievietes 11 23 

10. Nabadzības riska indekss pēc sociāliem transfertiem – vīrieši 11 19 



 

193 

 

11. Ilgstošais bezdarbs – kopā 

Ilgstošo bezdarbnieku (12 mēneši un vairāk) skaits % no ekonomiski 

aktīvo iedzīvotāju skaita 

4,0 1,9 

12. Ilgstošais bezdarbs – sievietes 4,0 1,9 

13. Ilgstošais bezdarbs – vīrieši 3,7 1,9 

 

951. 2004. – 2006.gada plānošanas perioda LM pārraudzībā esošo aktivitāšu sasniegto rādītāju 

ietekme uz dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādľu ieviešanu un strukturālo 

rādītāju sasniegšanu nodarbinātības un sociālās iekļaušanas jomā atspoguļota tabulā 11. 

pielikumā. 

952. 2004. – 2006.gada plānošanas periodā LM pārraudzībā esošo aktivitāšu īstenošana un 

rezultātu sasniegšana ir sekmējusi dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādľu 

ieviešanu un LNLP 2008.gadam noteikto strukturālo rādītāju sasniegšanu nodarbinātības un 

sociālās iekļaušanas jomā 

953. 2006.gada 26.septembrī MK tika pieľemts LM izstrādātais un iesniegtais informatīvais 

ziľojums „Par nacionālo ziľojumu par sociālās aizsardzības un sociālās iekļaušanas stratēģiju 

2006.–2008.gadam‖ (Ziľojums). Ziľojums izstrādāts saskaľā ar 2005.gada 22.decembra EK 

paziľojumu „Strādājot kopā, strādājot labāk: jaunais ietvars sociālās aizsardzības un 

iekļaušanas politiku atvērtai koordinācijai Eiropas Savienībā‖. SF atbalsts labklājības nozarē 

2007.gadā tika piešķirts šādu Ziľojuma uzdevumu īstenošanai: 

 uzlabot izglītības un nodarbinātības pakalpojumu pieejamību nabadzības un sociālās 

atstumtības riskam pakļautajiem bērniem un jauniešiem,  

 sekmēt jauniešu – bezdarbnieku un invalīdu-bezdarbnieku vecumā no 15 – 25 gadiem 

iekārtošanu pastāvīgā darbā, pilnveidojot viľu darba prasmes un iemaľas. 

954. Vērtējot kopējo ESF, ERAF, ZVFI un ELVGF finansiālo ieguldījumu LNLP prioritāšu 

īstenošanā 2004.-2006.gada plānošanas periodā, jāatzīmē, ka tas veido 525.2 milj. eiro jeb 

80% no kopējā fondu finanšu ieguldījuma, 2008. gadā – 175.8 milj. eiro jeb 79% no kopējā 

fondu finanšu ieguldījuma un 2009.gada 1.pusgadā – 22.8 milj. eiro jeb 71% no kopējā fondu 

finanšu ieguldījuma (sīkāk skat. 10.pielikumu). 

Sasaiste ar nacionālajiem plānošanas dokumentiem veselības aprūpes jomā 

955. Nacionālās programmas „Nacionālā programma veselības aprūpes jomā 2004.-

2006.gadam‖ (turpmāk – nacionālā programma) mērķi, uzdevumi pārklājas ar kopējo nozares 

politiku un stratēģiju šādos politikas plānošanas dokumentos: 

I. Veselības aprūpes reformas vidusposma un tālākās attīstības nodrošināšanas 

pamatnostādnēs, kas apstiprinātas ar MK 2002.gada 30.septembra rīkojumu Nr.547 „Par 

Veselības aprūpes reformas vidusposma un tālākās attīstības nodrošināšanas 

pamatnostādnēm‖. Pamatnostādľu mērķis ir nodrošināt iedzīvotājiem kvalitatīvu veselības 

aprūpes pakalpoju pieejamību un panākt efektīvu resursu izlietojumu veselības aprūpē. 

II. Pamatojoties uz veselības aprūpes reformas vidusposma un tālākās attīstības nodrošināšanas 

pamatnostādnēm izstrādāta Ambulatorās un stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu 

sniedzēju attīstības programma (turpmāk – programma), kura apstiprināta ar MK 

2004.gada 20.decembra rīkojumu Nr.1003 "Par Ambulatorās un stacionārās veselības 

aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstības programmu". Programmas mērķis ir nodrošināt 

integrētas veselības aprūpes sistēmas turpmāku attīstību, optimizējot pakalpojumu sniedzēju 

skaitu un izvietojumu, tādējādi paaugstinot sniegto veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti, 
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izmaksu efektivitāti un racionālu pieejamību pacientiem. Nacionālās programmas ieviešana 

tika saistīta ar šādiem programmas pasākumiem: 

 Attīstīt primārās veselības aprūpes sistēmu un pilnveidot primārās veselības aprūpes 

sistēmas pakalpojumu sniedzēju tīklu; 

 Izveidot kvalitatīvu, iedzīvotājiem pieejamu un izmaksu efektīvu neatliekamās 

medicīniskās palīdzības sistēmu valstī. 

III. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta attīstības pamatnostādnes (pieľemtas MK 

2005.gada 12.jūlija sēdē (prot. Nr.4032.§)), kas nosaka valdības politikas izmaiľas 

neatliekamās medicīniskās palīdzības sistēmas pamatfunkcionālajā struktūrā. Šis dokuments 

izstrādāts, lai risinātu vienu no programmas izvirzītajiem apakšmērķiem – izveidot 

kvalitatīvu, iedzīvotājiem pieejamu un izmaksu ziľā efektīvu neatliekamās medicīniskās 

palīdzības sistēmu valstī. 

956. Vienlaikus nacionālās programmas ieviešana atbilst Latvijas nacionālā Lisabonas 

programma 2005.-2008.gadam mērķim, kas ir pilnveidot veselības aprūpes sistēmu un 

Latvijas Nacionālais rīcības plāna nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanai (2004-

2006) mērķiem veselības aprūpes jomā, kas ir valsts garantētās minimālās veselības aprūpes 

un nepieciešamo medikamentu saľemšanas iespējas nodrošināšana, to skaitā uzdevumi, kuru 

izpildei tika piesaistīti arī SF līdzekļi. 

Sasaiste ar nacionālajiem plānošanas dokumentiem vides aizsardzības jomā 

957. VPD un PP ir raksturota VidM pārziľā esošo aktivitāšu sasaiste ar nacionālajiem vides 

politikas plānošanas dokumentiem, t.i.,  

- Nacionālo vides politikas plānu 2004.-2008.gadam (kopš 2009.gada 31.jūlija  - 

Vides politikas pamatnostādnes 2009. - 2015.gadam), kas nosaka vides politikas 

pamatprincipus un mērķus vides kvalitātes saglabāšanai un atjaunošanai, kā arī 

dabas resursu ilgtspējīgai izmantošanai, vienlaicīgi ierobežojot kaitīgo vides 

faktoru ietekmi uz cilvēka veselību.   

- Bioloģiskās daudzveidības nacionālo programmu, valsts programmu 800+ 

―Ūdensapgāde un notekūdeľu attīrīšana Latvijas mazpilsētās‖, 

- valsts programmu 500- ―Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas stratēģija 

Latvijai‖. 

958. Attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanas jomu jāmin arī atkritumu apsaimniekošanas 

valsts plānu 2006.-2012.gadam (apstiprināts ar MK 2005.gada 29.decembra rīkojumu Nr.860), 

kura mērķis ir novērst atkritumu rašanos un nodrošināt ievērojamu kopējo radīto atkritumu 

daudzumu samazināšanu, veicinot atkritumu pārstrādi. Līdz 2005.gada 29.decembrim – 

2002.gada 21.augustā apstiprinātais Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2003.-

2012.gadam. 

959. Reģionālie atkritumu apsaimniekošanas plāni apstiprināti laika posmā no 2007. līdz 

2008.gadam, izvirzot mērķi palielināt atkritumu apsaimniekošanas sistēmā iesaistīto 

iedzīvotāju skaitu. 

960. Vides politikas plānošanas dokumenti, kas nosaka plāna realizācijas finansēšanas avotus 

(tai skaitā SF), nodrošina atkritumu apsaimniekošanas principu un mērķu piemērošanu un 

ieviešanu atstāj tiešo ietekmi uz vides nozares 1.1.2.aktivitātes „Dalītās atkritumu vākšanas 

punktu izveide‖ un 1.1.3.aktivitātes „Likumdošanas prasībām neatbilstošu atkritumu 

izgāztuvju rekultivācija‖  projektu ieviešanu.  

961. Vērtējot SF aktivitāšu vides jomā rezultātus, var secināt, ka īstenotās aktivitātes un 

sasniegtie rādītāji ir pozitīvi ietekmējuši nacionālajos politikas plānošanas dokumentos 
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noteikto mērķu sasniegšanu un atbilstošo likumdošanas prasību izpildi. Taču, lai pilnībā 

nodrošinātu ES direktīvu un atbilstošo nacionālo tiesību aktu ieviešanu vides aizsardzības 

sfērā, 2004.-2006.gada plānošanas periodā atbalstāmās darbības tiek īstenotas arī 2007.-

2013.gada plānošanas periodā. Latvija ES iestāšanās līgumā ūdens apsaimniekošanas jomā 

uzľēmusies saistības ieviest ES direktīvas 91/271/EEC „Par komunālo notekūdeņu 

attīrīšanu” un ES direktīvas 98/83/EC „Par dzeramā ūdens kvalitāti” prasību par 

centralizētā ūdensapgādes un notekūdeľu savākšanas pakalpojumu nodrošināšanu līdz 2015. 

gadam atbilstoši noteiktajiem pārrejas periodiem, kā arī atkritumu apsaimniekošanas jomā 

saskaľā ar Padomes 1999. gada 26. aprīļa direktīvu 1999/31/EK „Par atkritumu poligoniem‖: 

- līdz 2009. gadam jānodrošina atkritumu apglabāšana vides likumdošanas prasībām 

atbilstošos poligonos, 

- līdz 2012. gadam jārekultivē vides likumdošanas prasībām neatbilstošās izgāztuves, 

- līdz 2013. gadam apglabājamo bioloģiski noārdāmo sadzīves atkritumu daudzums 

jāsamazina līdz 50,0% no 1995. gadā apglabātā bioloģiski noārdāmo atkritumu 

daudzuma (Latvijai kā dalībvalstij jāattīsta dalītā atkritumu vākšana).  

 

Sasaiste ar nacionālajiem plānošanas dokumentiem izglītībā un zinātnē 
962. Izglītības un tālākizglītības attīstības virzieni un mērķi 2002.-2005.gadam noteikti 

Izglītības attīstības koncepcijā 2002.-2005.gadam, kas apstiprināta Saeimā 17.10.2002. 

(turpmāk – Koncepcija). Balstoties uz Koncepcijā noteiktajiem mērķiem atsevišķi definēti 

profesionālās izglītības attīstības virzieni un uzdevumi 2003.-2005.gadam, kas noteikti 

Profesionālās izglītības sistēmas attīstības programmā 2003.-2005.gadam un apstiprināti ar 

Ministru kabineta 04.09.2003. rīkojumu Nr. 557. Koncepcijā izvirzīti trīs galvenie mērķi: 

paaugstināt izglītības kvalitāti; nodrošināt izglītības pieejamību mūžizglītības kontekstā; 

paaugstināt izmaksu efektivitāti visās izglītības pakāpēs un veidos (nav attiecināms uz 

struktūrfondiem). SF līdzfinansētās aktivitātes, kuru rezultāti aprakstīti šī ziľojuma 3.3.punktā, 

sekmēja šādu Koncepcijas rīcības virzienu izpildi: 

- Koncepcijas 5.2.1 punkts Vispārējās pamata un vidējās izglītības satura un mācību 

sasniegumu vērtēšanas sistēmas reformas pabeigšana – 3.2.2.aktivitāte un 

3.2.5.3.aktivitāte. 

- Koncepcijas 5.2.2. punkts Pedagogu izglītības un tālākizglītības sistēmas 

pilnveidošana – 3.2.5.1. aktivitāte. 

963. Papildinot minēto, Profesionālās izglītības sistēmas attīstības programmā noteikts mērķis: 

profesionālās izglītības pedagogi pilnveidojuši profesionālo kompetenci, aktualizējuši 

tehnoloģiskās zināšanas un prasmes. Mērķa sasniegšanu sekmējusi 3.2.5.2. aktivitātes 

„Atbalsts akadēmiskā personāla un profesionālās izglītības pedagogu tehnoloģiskai praksei 

uzľēmumos, skolotāju un akadēmiskā personāla pedagoģisko, profesionālo, tehnoloģisko un 

informācijas tehnoloģiju kompetenču paaugstināšanai‖ īstenošana, kuras ietvaros 821 

pedagogs, tai skaitā augstskolu akadēmiskais personāls, pabeiguši praksi uzľēmumos savā 

specialitātē, kā arī 3.2.5.1. aktivitāte „Pedagogu tālākizglītības tīkla izveide‖, kuras ietvaros 

321 profesionālās izglītības pedagogs paaugstināja informācijas tehnoloģiju lietošanas prasmi, 

jauno dabaszinātľu un matemātikas mācību programmu aprobācijā piedalījās 5 profesionālās 

izglītības pedagogi. 3.2.1. aktivitātē „Izglītības programmu uzlabošana sākotnējā 

profesionālajā izglītībā ekonomikai svarīgās nozarēs‖ paralēli profesionālās izglītības 

programmu uzlabošanai, tika apmācīti 107 pedagogi. 

- Koncepcijas 5.2.3.punkts Profesionālās izglītības kvalitātes nodrošināšana atbilstoši 

darba tirgus pieprasījumam. 
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- Koncepcijas 5.2.4.punkts Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšana atbilstoši 

darba tirgus pieprasījumam – 3.2.3.2. aktivitāte. 

- Koncepcijas 5.2.5.punkts Vienotas izglītības kvalitātes novērtēšanas sistēmas 

izveidošana. 

964. Koncepcijas mērķa sasniegšanai Profesionālās izglītības sistēmas attīstības programmā 

noteikti šādi uzdevumi: 

-  Veicināt izglītības iestāžu un darba devēju sadarbību profesionālajā izglītībā – 

uzdevuma izpildi sekmēja 3.2.6.1. aktivitātes ieviešana. 

-  Izstrādāt profesiju standartus un turpināt profesionālās izglītības programmu satura 

aktualizēšanu atbilstoši darba tirgus prasībām – uzdevuma izpildi sekmēja 

3.2.6.1. aktivitāte un  3.2.1. aktivitāte. 

 

965. Koncepcijas mērķa sasniegšanai Profesionālās izglītības sistēmas attīstības programmā 

noteikts uzdevums pilnveidot profesionālās izglītības akreditācijas metodiku, kura īstenošanu 

sekmēja 3.2.6.1. aktivitāte. 

- Koncepcijas 5.2.7.punkts Zinātniskā un akadēmiskā personāla atjaunināšana – 

3.2.3.1. aktivitāte. 

- Koncepcijas 5.2.9.punkts Izglītības sistēmas informatizācijas nodrošināšana – 

3.2.3.1. aktivitātes ietvaros izveidota 2004.-2006.gadu perioda ESF izglītības projektu 

rezultātu datu bāze un izveidots katalogs par zinātnisko centru piedāvāto kompetenci 

un piedāvāto apmācību; 3.2.5.3. aktivitātes ietvaros izdoti 10 mācību metodiskie 

līdzekļi DVD formā un 2 metodiskās vadlīnijas darbam ar DVD; 3.2.4.1. aktivitātes 

ietvaros nodrošināta vienkopus pieejama informācija par mūžizglītības iespējām 

Latvijā – izveidota datu bāze http://www.laea.lv; 3.2.7.1. aktivitātes ietvaros izveidota 

elektroniska nacionālā izglītības iespēju datu bāze www.niid.lv, kurā šobrīd ir pieejama 

informācija par Latvijas izglītības iestāžu piedāvātajām izglītības iespējām. 

- Koncepcijas 6.2.3.punkts Profesionālās izglītības pieejamības paplašināšana. 

 

966. Koncepcijas mērķa sasniegšanai Profesionālās izglītības sistēmas attīstības programmā 

noteikts uzdevums palielināt sociālo partneru lomu, lai veicinātu to iesaistīšanos valsts 

pasūtījuma noteikšanā profesionālajai izglītībai atbilstoši teritoriālajam pieprasījumam – 

3.2.6.1. aktivitāte, 3.2.6.3. aktivitāte. Tāpat arī veicināts Koncepcijas uzdevums plašāk ieviest 

profesionālās izglītības programmas ar pedagoģisko korekciju – uzdevuma izpildi sekmēja 

3.3.6.2. aktivitāte. 

- Koncepcijas 6.2.4. punkts Pieaugušo izglītības iespēju paplašināšana, nodrošinot 

profesionāli orientētas mūžizglītības piedāvājumu – 3.2.4.1. aktivitāte, 

3.2.7.1. aktivitāte. 

 

967. Koncepcijas mērķa sasniegšanai Profesionālās izglītības sistēmas attīstības programmā 

noteikts uzdevums veicināt augstākās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu iesaistīšanos 

tālākizglītības attīstībā – 3.2.6.1. aktivitātes ietvaros izstrādāta neformālās izglītības atzīšanas 

un prasmju novērtēšanas metodika. 

- Koncepcijas 6.2.6.punkts Izglītojamo ar īpašām vajadzībām integrācijas vispārējās, 

profesionālās, augstākās un interešu izglītības programmās veicināšana – 

3.3.7. aktivitāte, aktivitātes 1.4.4. un 1.4.5. 

 

968. Valsts valodas politikas mērķi un attīstības virzieni ir noteikti Valsts valodas politikas 

pamatnostādnēs 2005.-2014.gadam, kas apstiprinātas ar MK 02.03.2005. rīkojumu Nr. 137. 

Viens no valsts valodas politikas mērķiem ir veicināt latviešu valodas kvalitatīvu apguvi kā 

latviešu, tā Latvijas mazākumtautību pārstāvju vidū. Mērķa sasniegšanu sekmēja 

3.2.5.3. aktivitātes ieviešana. 

http://www.laea.lv/
http://www.niid.lvj/
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8.  

969. Saskaľā ar EK prasību, gadījumā, ja informācija par SF ieviešanu 2008.gadā tiek iesniegta 

kopā ar noslēguma ziľojumu, tad noslēguma ziľojumā ir jāiekļauj atsevišķa sadaļa par SF 

ieviešanu 2008.gadā saskaľā ar Regulas 1260/1999 37.pantu. Pamatā, šīs sadaļas struktūra 

atbilst Regulas 1260/1999 prasībām, taču ľemot vērā noslēguma ziľojuma apjomu, daļa 

informācijas, kas minēta 2.-7.sadaļās par visu plānošanas periodu, 8. sadaļā vairs neatkārtojas 

vai sniegta saīsinātā apjomā, par ko tekstā ir atsevišķas norādes: 

- šajā sadaļā netiek sniegta informācija par pasākumiem, kas veikti, lai nodrošinātu 

atbilstību Eiropas Kopienas politikai (horizontālajiem jautājumiem - informācijas 

sabiedrību; ilgtspējīgu attīstību un vides aizsardzību, reģionālo jeb teritorijas līdzsvarotu 

attīstību un vienādu iespēju nodrošināšanu un dzimumu līdztiesību), jo uz 2008.gadu pilnā 

mērā attiecās 6. sadaļā sniegtā informācija. 

- Tāpat netiek sniegta detalizēta analīze par SF aktivitāšu sasaisti ar nacionālajiem politikas 

plānošanas dokumentiem 2008.gadā, jo tas aprakstīts 7.sadaļā par visu plānošanas periodu. 

Savukārt SF finansiālais ieguldījums Latvijas Nacionālās Lisabonas programmas 2005.-

2008.gadam (LNLP) prioritāšu īstenošanā 2009.gadā atspoguļots 10. pielikumā. Jāatzīmē, 

ka 2008.gadā LNLP īstenošanā tika ieguldīti 242.9 milj. eiro (tai skaitā SF finansējums 

175.8 milj.eiro) jeb 75% no kopējiem 2008.gadā veiktajiem maksājumiem. 

 

8.1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA – atbalsta īstenošanai nozīmīgas vispārējo 
nosacījumu pārmaiņas 2008.gadā 

970. Saskaľā ar CSP datiem Latvijas IKP 2008. gadā, salīdzinot ar 2007. gadu, salīdzināmās 

cenās samazinājās par 4,6 procentiem. 2008. gada I ceturksnī tika piedzīvota izaugsme par 

0,5% salīdzināmās cenās pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu, II ceturksnī samazinājums 

par 1,8%, III ceturksnī samazinājums par 5,2%, bet IV ceturksnī samazinājums par 10,3 

procentiem. 2008. gada otrajā pusē būtiski vājāku attīstību noteica krasa ārējās vides 

pasliktināšanās, ko iezīmēja pasaules ārējās tirdzniecības apjomu samazināšanās īpaši gada 

pēdējos mēnešos un finanšu tirgu krīze, kas nelabvēlīgi ietekmēja kredītresursu pieejamību un 

dārdzību. Finanšu sektora globālās un lokālās problēmas un savstarpējas uzticības trūkums 

nelabvēlīgi ietekmēja investīciju apjomu.  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 patēriľa un investīciju samazinājums. Vienlaikus būtiski 

uzlabojas ārējās tirdzniecības bilance, saglabājoties eksporta pieaugumam un samazinoties 

importam. 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. Pieprasījums un konfidences rādītāji 

labi atspoguļoja pievienotās vērtības apjomu izmaiľas pa nozarēm. Samazinājumus uzrādīja 

nozares, kas pamatā orientējas uz iekšējo pieprasījumu – tirdzniecība, nekustāmais īpašums un 

komercpakalpojumi. Samazinājās arī apstrādes rūpniecības ražošanas apjomi, ko noteica gan 

iekšzemes patēriľa kritums (pārtikas rūpniecība, būvmateriālu ražošana u.c.), gan ārējā 

pieprasījuma izmaiľas (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 ir prasīja 

valsts iejaukšanos banku sektorā, valdībai pārľemot otrās lielākās Latvijas komercbankas 

kontrolpaketi. 
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971. 2008.gada pēdējais ceturksnis kļuva īpaši smags Latvijas tautsaimniecībai. Pirmkārt, 

apgriezienus uzľēma globālā finanšu krīze, kuras rezultātā ievērojami pasliktinājās 

kredītresursu pieejamība, kas tos sadārdzināja un padarīja nepieejamus. Otrkārt, „Parex‖ banka 

saskārās ar īstermiľa likviditātes problēmām, kuras palīdzēja risināt Latvijas valdība, pārľemot 

banku un iepludinot tajā budžeta līdzekļus. Treškārt, finanšu krīze Eiropā transformējās uz 

reālo ekonomiku, kā rezultāta vairums Eiropas tautsaimniecību piedzīvoja lielu iekšējā 

patēriľa samazinājumu un cieta Latvijas ārējās tirdzniecības perspektīvas. Mājsaimniecību 

reālā rīcībā esošā ienākuma samazinājums un nākotnes redzējuma pasliktināšanās sāka 

palielināt mājsaimniecību tieksmi uzkrāt līdzekļus, kā rezultātā ievērojami samazinājās 

kopējais tautsaimniecības aktivitātes līmenis. Papildus problēmas radīja arī galveno ārējās 

tirdzniecības partnervalstu (Zviedrija, Krievija, Baltkrievija, Polija, Lielbritānija) nacionālo 

valūtu devalvācija, kas ievērojami samazināja Latvijas eksporta un konkurētspēju reģionā. 

972. 2008. gada sākumā turpinājās 2007. gada beigu tendences, un gada inflācijas maksimuma 

punkts tika sasniegts maijā – 17,9%. Šeit nozīmīgākais faktors bija administratīvi regulējamo 

cenu (īpaši energoresursu), straujš kāpums, tāpat pasaules tirgos turpinājās daudzu pārtikas 

izejvielu sadārdzināšanās. Nodokļu harmonizācijas ES ietvaros kārtējo reizi tika nozīmīgi 

paaugstināts arī akcīzes nodoklis tabakai. Ar 2008. gada jūniju iezīmējās gada inflācijas 

samazināšanās tendence, un decembrī tā bija tikai 10,5%. Šādu pagrieziena punktu lielā mērā 

noteica iekšzemes pieprasījuma spiediena mazināšanās un energoresursu un pārtikas cenu 

samazinājums globālajos tirgos. Ar 2008. gadu tika mainīta komunālo pakalpojumu 

regulēšanas kārtība, nosakot siltumenerģijas un elektroenerģijas tarifu piesaisti mainīgajai 

dabasgāzes cenai. Tas nozīmē, ka tarifu izmaiľas tiks izlīdzinātas gada griezumā, un ir 

sagaidāmas krietni mazākas vienreizējas tarifu izmaiľas kādā konkrētā mēnesī. 12 mēnešu 

vidējā inflācija savukārt samazināties sāka tika pēdējos mēnešos, un 2008. gadā kopumā bija 

15,4%. 

973. Nodarbinātība un bezdarbs. Valstī kopumā 2008.gadā bija nodarbināti 1 124,1 tūkst. 

cilvēku (62,6% no iedzīvotāju kopskaita vecumā no 15 līdz 74 gadiem). Salīdzinot ar 

iepriekšējo gadu, 2008.gadā nodarbināto iedzīvotāju skaits palielinājās par 0,5% jeb par 

5,1 tūkst. cilvēku (2007.gadā tas bija 1 119,0 tūkst. cilvēku jeb 62,1% no iedzīvotāju 

kopskaita vecumā no 15 līdz 74 gadiem). 

974. Ceturkšľu griezumā, savukārt, ir redzams, ka nodarbinātības rādītājos negatīvā 

ekonomiskā izaugsme valstī sāka atspoguļoties jau ar 2008.gada jūliju, bet būtiski tā 

pasliktinājās gada beigās. 2008.gada IV ceturksnī valstī bija nodarbināti 1 085,6 tūkst. cilvēku, 

kas ir par 5,5% jeb 63,2 tūkst. cilvēku mazāk nekā iepriekšējā gada atbilstošajā periodā. 

Nodarbinātības līmenis šajā periodā samazinājās par 3,3 procentpunktiem, un 2008.gada IV 

ceturksnī šis rādītājs bija 60,4 procenti. 

975. 2008.gada decembra beigās reģistrētā bezdarba līmenis valstī bija 7,0 procenti, kas ir 

augstākais rādītājs kopš 2006.gada maija, kad bezdarbs bija tādā pašā līmenī un pakāpeniski 

samazinājās, bet šobrīd sakarā ar ekonomisko situāciju valstī, bezdarbs palielinās kopš 2008. 

gada vidus. 

976. Kopējais valstī reģistrēto bezdarbnieku skaits 2008.gada decembrī bija 76,4 tūkst. cilvēku, 

kas salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu, ir pieaudzis par 24,1 tūkst. cilvēku, bet 

bezdarba līmenis par 2,1 procentpunktu. Situācijas pasliktināšanās ir vērojama visos Latvijas 

reģionos. 

977. Informācija par sociāli-ekonomisko situāciju 2008.gadā skat. arī sadaļā ,,Galvenās sociāli 

ekonomiskās tendences‘‘. 
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8.2. Struktūrfondu ieviešanas progress  

 

978. Šajā sadaļā aplūkots SF (ESF, ERAF, ZVFI un ELVGF) ieviešanas finansējuma apguves 

un fizisko rādītāju progress 2008.gada laikā, kā arī sniegta informācija par galvenajiem 

grozījumiem plānošanas dokumentos. Savukārt analīze par visā plānošanas periodā sasniegto 

progresu sniegta 3.sadaļā. 

 

8.2.1. Grozījumi programmas papildinājuma finanšu plānā   

 

979. Ľemot vērā finansējuma apguves rezultātus 2008.gadā, kā arī lai nodrošinātu 

prognozējamo apguvi uz plānošanas perioda beigām pēc iespējas tuvāku plānošanas 

dokumentos noteiktajam, 2008.gadā tika veikti grozījumi PP finanšu plānā.  

980. Attiecībā uz 1.prioritāti „Ilgtspējīgas attīstības veicināšana” (1.prioritāte) 2008.gadā 

veikti grozījumi PP finanšu plānā, lai nodrošinātu efektīvāku finanšu līdzekļu apguvi, t.i.  

1.1.pasākuma „Vides infrastruktūras uzlabošana un tūrisma veicināšana‖ finansējums 

palielināts par 5 405 610 eiro (tai skaitā ERAF 4 028 795 eiro), 1.2.pasākuma „Pieejamības 

un transporta sistēmas attīstība‖ finansējums samazināts par 5 507 258 eiro (tai skaitā ERAF 

4 130 443 eiro), 1.3.pasākuma „Informācijas un sakaru tehnoloģiju attīstība‖ ERAF 

finansējums samazināts par 112 380 eiro, 1.4.pasākuma „Izglītības, veselības aprūpes un 

sociālās infrastruktūras attīstība‖ ERAF finansējums  palielināts par 214 028 eiro). 

981. Attiecībā uz 2.prioritāti „Uzņēmējdarbības un inovāciju veicināšana” 2008.g. PP veikti 

grozījumi finanšu plānā, lai nodrošinātu efektīvāku finanšu līdzekļu apguvi, t.i. 2.1.pasākumā 

―Atbalsts inovāciju attīstībai‖ finansējums samazināts par 1 042 074 eiro (tai skaitā ERAF 781 

558 eiro), 2.2.pasākumā „Uzľēmējdarbības infrastruktūras attīstība‖ finansējums samazināts 

par 7 373 378 eiro (tai skaitā ERAF 5 530 034 eiro), 2.3.pasākumā „Mazās un vidējās 

uzľēmējdarbības atbalsta pasākumu stiprināšana‖ finansējums samazināts par 1 750 833 eiro 

(tai skaitā ERAF 1 313 125 eiro) un 2.5.pasākumā „Valsts pētījumu atbalsts‖ finansējums 

palielināts par 10 166 285 eiro (tai skaitā ERAF 7 624 717 eiro). 

 

982. Attiecībā uz 3.prioritāti „Cilvēkresursu attīstība un nodarbinātības veicināšana” 

2008.g. PP veikti grozījumi finanšu plānā, lai nodrošinātu efektīvāku finanšu līdzekļu apguvi, 

t.i. 3.1.pasākumā ―Nodarbinātības veicināšana‖ finansējums samazināts par 114 925 eiro (tai 

skaitā ESF 114 925 eiro), 3.2.pasākumā „Izglītības un tālākizglītības attīstība‖ finansējums 

palielināts par 1 877 048 eiro (tai skaitā ESF 1 358 678 eiro) un 3.3.pasākumā „Sociālās 

atstumtības mazināšana‖ finansējums samazināts par 1 762 123 eiro (tai skaitā 1 243 753 eiro). 

 

983. Attiecībā uz 4.prioritāti „Lauku un zivsaimniecības attīstības veicināšana” 

(4.prioritāte) 2008.g. PP veikti grozījumi finanšu plānā, lai nodrošinātu efektīvāku finanšu 

līdzekļu apguvi, t.i. 4.1.pasākuma „Investīcijas lauksaimniecības uzľēmumos‖ finansējums 

samazināts par 1 348 591 eiro (tai skaitā ELVGF 793 063 eiro), 4.2.pasākuma „Atbalsts 

jaunajiem zemniekiem‖ finansējums palielināts par 82 277 eiro (tai skaitā ELVGF 61 707 

eiro), 4.3.pasākuma „Lauksaimniecības produktu pārstrādes un mārketinga uzlabošana‖ 

finansējums samazināts par 2 590 309 eiro ( tai skaitā ELVGF 1 345 957 eiro), 4.4.pasākuma 

„Lauku rajonu pārveidošanas un attīstības veicināšana‖ finansējums palielināts par 1 586 229 

eiro (tai skaitā ELVGF 463 031 eiro), 4.5.pasākuma „Mežsaimniecības attīstība‖ finansējums 

palielināts par 2 321 086 eiro (tai skaitā ELVGF 1 202 299 eiro), 4.6.pasākuma „Vietējo rīcību 

attīstība (iniciatīvas "LEADER +" veida pasākums)‖ finansējums samazināts par 64 560 eiro 

(tai skaitā ELVGF 48 419 eiro), 4.7.pasākuma „Apmācības‖ finansējums palielināts par 

13 868 eiro (tai skaitā ELVGF 10 402 eiro), 4.8.pasākuma „Zvejas intensitātes sabalansēšana‖ 
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finansējums palielināts par 1 769 008 eiro (tai skaitā ZVFI 1 415 206 eiro), 4.9.pasākuma 

„Flotes atjaunošana un zvejas kuģu modernizēšana‖ finansējums samazināts par 74 801 eiro 

(tai skaitā ZVFI 65 451 eiro), 4.10. pasākuma „Zvejas un akvakultūras produktu apstrādes un 

mārketinga uzlabošana, zvejas ostu aprīkojums un akvakultūra‖ finansējums samazināts par 

1 597 585 eiro (tai skaitā ZVFI 1 272 458 eiro), 4.11.pasākuma „Piekrastes zvejas attīstība, 

sociāli ekonomiskie pasākumi, atbalsts zvejas pagaidu pārtraukšanas gadījumos, jaunu noieta 

tirgu apgūšanas veicināšana un atbalsts ražotāju organizācijām‖ finansējums samazināts par 

96 622 eiro (tai skaitā 77 297 eiro). 

 

8.2.2. Finanšu līdzekļu apguve 

ES struktūrfondu līdzekļu apguve 2008.gadā salīdzinājumā ar 2007.gadu 

984. Līdz 31.12.2008. apstiprināti projekti par 673.8 milj. eiro jeb 108% no kopējā Latvijai 

pieejamā SF finansējuma (skat.18.tabulu), kas ir par 5% vairāk nekā līdz 31.12.2007
63

. 

Apstiprināto projektu summa pārsniedz pieejamo SF finansējumu, jo tika uzľemtas 

virsaistības atbilstoši MK rīkojumiem, kas paredzēja uzľemties virssaistības SF projektos, par 

12% pārsniedzot pieejamā finansējuma apjomu vairākās ERAF, ELVGF un ZVFI aktivitātēs, 

kā arī par 5% pārsniedzot pieejamos līdzekļus ESF aktivitātēs. Vienlaicīgi tika piešķirti arī 

papildu valsts budžeta līdzekļi izmaksu sadārdzinājuma segšanai.  

985. Vislielākais progress 2008.g. ir bijis ELVGF – tajā apstiprināto projektu SF finansējuma 

apjoms palielinājies par 8%. Otrs labākais rezultāts ir bijis ERAF – palielinājums 2008.gadā 

par 5%, salīdzinot ar datiem uz 31.12.2007. Savukārt ESF un ZVFI ietvaros 2008.gadā 

progress bijis attiecīgi par 2% un 3%. Kopumā 2008.gadā apstiprināto projektu SF 

finansējuma apjoms palielinājies par 5% (Skat. 30. attēlu un 18. tabulu). 
 

 

31.attēls: Apstiprināti projekti (% no SF finansējuma) 
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 Apstiprināto projektu skaits uz 31.12.2008.gadu nedaudz pārsniedz summu uz plānošanas perioda beigām, jo par 

dažiem projektiem tika lauzti līgumi 
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Tabula 18.    Apstiprinātie projekti, eiro64
 

SF 
Kopējais SF 

finansējums65 

Apstiprināti 

projekti līdz 

31.12.2007. 

% no kopējā 

SF 

finansējuma  

2008.g. KOPĀ 

% no 

kopējā SF 

finansējuma  

starpība 

1 2 3 4=3/2, % 5 6=3+5 7=6/2, % 8=6-2 

ERAF 382 043 677 388 892 577 102% 19 849 627 408 742 204 107% 26 698 527 

ESF 127 341 960 127 439 105 100% 2 131 536 129 570 641 102% 2 228 681 

ELVGF 91 848 189 100 516 767 109% 7 191 373 107 708 140 117% 15 340 267 

ZVFI 24 335 000 26 966 875 111% 844 953 27 811 828 114% 3 476 828 

Kopā 625 568 826 643 815 324 103% 30 017 489 673 832 813 108% 47 744 303 
 

 

986. Līdz 31.12.2008. SF projektos izmaksāti 613.8 milj. eiro jeb 98% no kopējā SF 

finansējuma – par 36% vairāk nekā līdz 31.12.2007. Dalījumā pa fondiem vislabākie 

finansējuma saľēmējiem izmaksātā finansējuma rādītāji ir ELVGF ietvaros – 96.5 milj. eiro 

jeb 105% no pieejamā ELVGF finansējuma (progress par 19%, salīdzinot ar datiem līdz 

31.12.2007.) un ZVFI, kur finansējuma saľēmējiem izmaksāti 25.2 milj. eiro jeb 104% no 

pieejamā ZVFI finansējuma (2008.g. progress par 21%). Papildus tam, jāľem vērā, ka daži 

apstiprināto projektu ietvaros tika konstatēti neatbilstoši veiktie izdevumi, un lai nodrošinātu 

SF finansējuma apguvi, tika apstiprināti jauni projekti. Līdz ar to informācijai par apstiprināto 

projektu apjomu ir informatīvs raksturs, bet finansējuma apguvi raksturo veikto maksājumu 

finansējuma saľēmējiem un deklarējamo izdevumu apjoms. 

987. Vislielākais pieaugums (par 41%) šajā rādītājā gada laikā vērojams ERAF ietvaros – 

finansējuma saľēmējiem izmaksāti 361.9 milj. eiro jeb 95% apmērā no kopējā ERAF 

finansējuma. Savukārt ESF ietvaros finansējuma saľēmējiem izmaksāti 130.0 milj. eiro jeb 

102% (2008.g. progress par 35%) no pieejamā SF finansējuma. (Skat. 31.attēlu un 19.tabulu). 

 

 

 

32.attēls: Veikto maksājumu finansējuma saņēmējiem apjoms līdz 31.12.2008.
66
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 Datu avots: ES SF un KF VIS 

 
65

 Datu avots: programmas papildinājums 
66

 ELVGF un ZVFI gadījumā veikto maksājumu finansējuma saľēmējiem apjoms uz 31.12.2008. ir nedaudz lielāks 

nekā uz 30.06.2009., jo 2009.gadā daži finansējuma saľēmēji atmaksāja iepriekš saľemto finansējumu  
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Tabula 19.     Veikto maksājumu finansējuma saņēmējiem apjoms līdz 31.12.2008.(SF daļa, eiro)
67

 

SF 
Kopējais SF 
finansējums 

EUR 

Līdz 
31.12.2007. 

% no 
kopējā SF 
finansējum

a EUR 

2008.g. KOPĀ 

% no 
kopējā SF 
finansējum

a EUR 

starpība 

1 2 3 4=3/2, % 5 6=3+5 7=6/2, % 8=6-2 

ERAF 382 043 677 206 984 797 54% 155 008 522 361 993 319 95% -20 050 358 

ESF 127 341 960 84 804 161 67% 45 226 467 130 030 628 102% 2 688 668 

ELVGF  91 848 189 78 637 776 86% 17 898 992 96 536 769 105% 4 688 580 

ZVFI 24 335 000 20 114 812 83% 5 091 690 25 206 502 104% 871 502 

Kopā 625 568 826 390 541 546 62% 223 225 672 613 767 218 98% -11 801 608 

 
 

988. Līdz 31.12.2008. no EK valsts budžetā atmaksāto līdzekļu apjoms kopumā pieaudzis par 

18%, salīdzinot ar 2007.gadu, un ir 573.5 milj. eiro jeb 92% no kopējā SF finansējuma. 

Visvairāk atmaksas valsts budžetā palielinājušās ERAF ietvaros, kas līdz 31.12.2008. ir 362.9 

milj. eiro jeb 95% (progress par 28%) no pieejamā SF finansējuma. Procentuāli līdzīgs 

pieaugums EK valsts budžetā atmaksāto līdzekļu apjomā ir ESF un ZVFI ietvaros – attiecīgi 

5% un 4%, līdz ar to ESF ietvaros ir EK saľemtie maksājumi ir 100.2 milj. eiro jeb 79% no 

pieejamā SF finansējuma, savukārt ZVFI ietvaros EK saľemtie maksājumi ir 23.1 milj. eiro 

jeb 95% no pieejamā SF finansējuma. ELVGF ietvaros nav bijis progress, jo saľemtas EK 

atmaksas par 95% no SF finansējuma jeb 87.3 milj. eiro (Skat. 32. attēlu un 20.tabulu).  

 

 

 
33.attēls: No EK saņemtie maksājumi līdz 31.12.2008., % no SF finansējuma  
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 Datu avots: ERAF un ESF ietvaros starpniekinstitūciju sniegtā informācija un VIS dati, ELVGF un ZVFI ietvaros - 

noslēguma izdevumu deklarācija, ko Valsts kase iesniedza pārbaudei Neatkarīgajā struktūrvienībā 
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Tabula 20.     No EK saņemtie maksājumi līdz 31.12.2008., eiro68 

SF 

Kopējais SF 

finansējums 

eiro
69

 

Saľemts no 

EK līdz 

31.12.2007. 

% no 

kopējā SF 

finansējuma  

2008.g. KOPĀ 

% no 

kopējā SF 

finansējuma  

starpība 

1 2 3 4=3/2, % 5 6=3+5 7=6/2, % 8=6-2 

ERAF 382 043 677 255 809 640 67% 107 131 853 362 941 493 95% -19 102 184 

ESF 127 341 960 94 422 796 74% 5 792 373 100 215 169 79% -27 126 791 

ELVGF  91 848 189 87 255 779 95% 0 87 255 779 95% -4 592 410 

ZVFI 24 335 000 22 127 866 91% 990 384 23 118 250 95% -1 216 750 

Kopā 625 568 826 459 616 081 73% 113 914 610 573 530 691 92% -52 038 135 

 

 

34.attēls: veikto maksājumu finansējuma saņēmējiem apjoms sadalījumā pa nozarēm uz 31.12.2008. 

 

989. Analizējot SF apguvi 2008.gadā nozaru griezumā (skatīt 33.attēlu), secināms, ka 

2008.gadā vislielākais investīciju apjoms ir veikts uzľēmējdarbības un inovāciju nozarē, 

nodarbinātības un sociālās iekļaušanas jomā, kā arī transporta un informācijas un 

komunikāciju tehnoloģiju joma (IKT). Savukārt lauksaimniecības un zivsaimniecības nozarē 

veikto maksājumu finansējuma saľēmējiem īpatsvars 2008.gadā ir mazāks nekā visā 

plānošanas periodā, jo tieši ELVGF un ZVFI līdzekļi tika apgūti ātrāk kā ESF un ERAF, proti 

lielākā daļa maksājumu veikta jau līdz 2008.gada sākumam. Kā vērojams 31.attēlā, kopumā 

lielākā daļa SF finansējuma ir izmaksāts 2008.gadā. Pusei no analizētajām jomām līdz 

31.12.2008. izmaksātais finansējums finansējuma saľēmējiem pārsniedz pieejamo SF 

finansējumu saskaľā ar PP, tas ir, transporta/IKT, nodarbinātības/sociālās iekļaušanas, 

lauksaimniecības un zivsaimniecības jomās.  

 

8.2.3. Prioritāšu, pasākumu un aktivitāšu ieviešanas progress 

990. Zemāk tiek sniegts apraksts prioritāšu un pasākumu īstenošanas progresu 2008.gadā, 

balstoties 2004.-2006.gada plānošanas periodā aktivitāšu ietvaros sasniegtajiem rezultātiem.  
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 Datu avots: Noslēguma izdevumu deklarācija, ko Valsts kase iesniedza pārbaudei Neatkarīgajā struktūrvienībā 
69

 Datu avots: programmas papildinājums 
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8.2.3.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) 

991. ERAF finansētās 1.prioritāte „Ilgtspējīgas attīstības veicināšana” lielākais progress 

2008.gadā ir bijis siltumapgādes jomā, jo tika pārdalīts finansējums no citām aktivitātēm, kā 

arī piešķirts papildu finansējums sadārdzinājuma segšanai. Lielākā daļa projektu tika pabeigti 

2008.gadā, tādējādi plānotie iznākuma un rezultatīvie rādītāji ievērojami tika pārsniegti, tāpat 

arī finansējuma apguve ir ievērojami lielāka, nekā sākotnēji plānota.   

992. 1.1.pasākums „Vides infrastruktūras uzlabošana un tūrisma veicināšana”  

993. Vērtējot 2008.gada progresu uz apkārtējās vides aizsardzību uzlabošanu vērstajām 

aktivitātēm, jāatzīmē, ka 2008.gadā veikto maksājumu finansējuma saľēmējiem  apjoms (10 

milj.eiro) sasniedza trešo daļu no visiem veiktiem maksājumiem plānošanas periodā šīs 

aktivitātes ietvaros.   

994. 1.1.1.aktivitātē „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar cilvēku 

ekvivalentu līdz 2000‖ ietvaros 2008.gadā pabeigti 9 no 89 projektiem, savukārt maksājumi 

finansējuma saľēmējiem tika veikti 5,02 milj. eiro apmērā jeb 21,2% no aktivitātes ERAF 

finansējuma.  

995. Pabeidzot projektu īstenošanu, t.i. sakārtojot ūdenssaimniecības infrastruktūru 128 

apdzīvotajās vietās, tai skaitā 12 skolās, izvirzītais rezultatīvais rādītājs „Cilvēku skaita 

palielinājums, kuri saľem kvalitatīvu dzeramo ūdeni‖ 2008.gadā izpildīts par 189%. Detalizēts 

skaidrojums par būtisku atšķirību no plānotās vērtības sniegts 3.3.1.sadaļā. Savukārt, 

salīdzinot 2008.gada pirmajā un otrajā pusgadā esošos datus, secināms, ka cilvēku skaita, kuri 

saľem kvalitatīvo dzeramo ūdeni, palielinājums ir pieaudzis nebūtiski - par 0.12% jeb 6.7% no 

kopējā rādītāja apjoma.  

996. 1.1.2.aktivitātē „Dalītās atkritumu vākšanas punktu izveide‖ piešķirtais finansējums 

2008.gadā piesaistīts 6 no 8 projektiem īstenošanai, izveidojot atkritumu dalītās vākšanas 

punktus un kompostēšanas laukumus gan lielajās pilsētās (piem., Jelgavā), gan nelielās 

pašvaldībās (piem., Maltā, Dagdā). 2008.gada laikā aktivitātes ietvaros finansējuma 

saľēmējiem izmaksāti 1,04 milj. eiro jeb 55,6 % no aktivitātes ERAF finansējuma.  Aktivitātes 

ietvaros piešķirtais finansējums netika apgūts pilnībā, jo atsevišķi projekti tika īstenoti par 

mazākām izmaksām nekā sākotnēji plānots. 

997. 1.1.3.aktivitātes „Likumdošanas prasībām neatbilstošu atkritumu izgāztuvju rekultivācija‖ 

ietvaros 2008.gadā no 2004.-2006.gada plānošanas periodā kopā pabeigtiem 46 projektiem 

tika pabeigti 15 projekti, savukārt šajā laika posmā finansējuma saľēmējiem veikti maksājumi 

par 1.6 milj. eiro jeb 34,8% no aktivitātes ERAF finansējuma.  

998. Vērtējot ietekmes, iznākuma un rezultatīvu rādītāju progresu 2008.gadā, konstatējams 

neliels progress, kas, ľemot vērā iepriekšējo gadu aktīvu projektu īstenošanu tomēr bija 

pietiekošs, lai kopumā 2004.-2006.gada plānošanas periodā rādītāji tiktu sasniegti plānotajā 

apjomā un pat pārsniegti. 2008.gadā nacionālajā programmā iekļautās izgāztuves rekultivētas 

par 12.32 ha jeb 15% no kopējā sasniegta rādītāja apjoma, kas kopumā samazināja vides 

piesārľojuma slogu par 79.2 ha. 2008.gadā rekultivācijas darbi pabeigti 2 izgāztuvēs - Valkas 

pilsētas atkritumu izgāztuvē un Krimuldas pagasta atkritumu izgāztuvē „Sigulda‖ 

(Silzemnieki), rezultātā par 7.39% palielinājies rekultivēto izgāztuvju skaits jeb rekultivētas 47 

likumdošanas prasībām neatbilstošas atkritumu izgāztuves Ziemeļvidzemes un Pierīgas 

atkritumu apsaimniekošanas reģionos. Turklāt 2008.gadā tika slēgtas un rekultivētas  15.72 

atkritumu izgāztuvju teritorijas jeb 21% no kopējā iznākuma rādītāja līdz 30.06.2009. 

sasniegtā progresa. 

999. 1.1.6.aktivitātes „Ekotūrisma infrastruktūras attīstība potenciālajās Natura 2000 

teritorijās‖ piešķirtā finansējuma ietvaros tika apstiprināti tikai 7 projekti 6 Natura 2000 

teritorijās, no kuriem 2008.gadā tika pabeigti divi: „Dabas izglītības centrs‖ un „Ekotūrisma 
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bāzes infrastruktūras izveide Gaujas senielejā - NATURA 2000 teritorijā I kārta Murjāľi - 

Līgatne‖. Jāatzīmē, ka 2008.gada laikā finansējuma saľēmējiem ir veikti maksājumi 

finansējuma saľēmējiem 1.9 milj. eiro apmērā jeb 54.9% no aktivitātes ERAF finansējuma.  

1000. 1.1.6.aktivitātes ietekmes rādītāja „Tūristu skaita palielinājums, kuri apmeklējuši 

potenciālās Natura 2000 teritorijas‖ plānotā vērtība „20% pieaugums‖ netika sasniegta, 

neskatoties uz to, ka 2007.gada beigās fiksētas tendences liecināja, ka apmeklētāju skaits 

Natura 2000 teritorijās turpinās pieaugt.  

1001. Apmeklētāju skaits ERAF projektu īstenotajās Natura 2000 teritorijās 2008.gadā ir 

samazinājies kopumā par 14%, salīdzinot ar 2004.gada datiem. Minēto 1.1.6.aktivitātes kopējā 

rādītāja vērtības samazinājumu būtiski ietekmēja sekojošais. Gaujas nacionālajā parkā 

2008.gada tūrisma sezonas laikā tūristu iecienītos objektos norisinājās intensīvi būvdarbi, kā 

rezultātā objekti pilnīgi vai daļēji bija slēgti apmeklētājiem. Līdz ar to 2008.gadā, salīdzinot ar 

2004.gada datiem vērojams straujš apmeklētāju skaita samazinājums. Jāatzīmē, ka citās Natura 

2000 teritorijās 2008.gadā vērojams vidēji uz pusi lielāks apmeklētāju skaits nekā 2004.gadā, 

piemēram, Ķemeru nacionālajā parkā 236%, dabas parkā „Embūtes pauguraine‖ 210%, 

Kuldīgā 178%, Teiču un Krustkalnu dabas rezervātos kopā 190%. 

1002. Siltumapgādes sistēmu uzlabošanas jomā aktivitātes ir ieviestas veiksmīgi - finansējums 

ir apgūts par 108,8% no aktivitāšu ERAF finansējuma, 2008.g. maksājumi finansējuma 

saľēmējiem ir palielinājušies par 14,2 milj. eiro. Vērtējot progresu uz siltumapgādes sistēmu 

uzlabošanu vērstajām aktivitātēs, jāatzīmē, ka 2007.gada beigās iznākuma un rezultatīvie 

rādītāji bija ļoti zemā līmenī, taču jau 2008.gadā iznākuma un rezultatīvie rādītāji tika 

ievērojami pārsniegti. Gan iznākuma rādītājs „Ieviesto rajonu siltumapgādes sistēmas 

uzlabošanas projekti‖ ir sasniegts par 286.7%, tai skaitā progress 2008.gadā palielinājums par 

174.2%, gan rezultatīvais rādītājs ―Uzlabota daļa no neatbilstošajām rajonu apkures sistēmām‖ 

ir sasniegts par 120,0%, tai skaitā 2008.g. palielinājums par 110.0%, jo apstiprināti vairāk 

maza apjoma projekti, nekā aktivitātes izstrādes gaitā plānots, jo bija lielāks pieprasījums pēc 

siltumapgādes sistēmu modernizācijas, līdz ar to tika pārdalīts finansējums no citām 

aktivitātēm, kā arī piešķirts valsts budžeta finansējums sadārdzinājuma segšanai. 

1003. 1.1.4.1.apakšaktivitātes „Siltumapgādes sistēmu uzlabošana, samazinot sēra saturu 

kurināmajā” ietvaros 2008.gadā tika pabeigti 3 no 6 projektiem. Arī šajā aktivitātē, salīdzinot 

ar pārējiem gadiem, 2008.gadā tika veikts vislielākais maksājumu finansējuma saľēmējiem 

apjoms - 4,3 milj. eiro jeb 77,3 % no visu aktivitātes ietvaros veikto maksājumu finansējuma 

saľēmējiem summas (5,6 milj. eiro jeb 118,9% no aktivitātes SF finansējuma). Projektu 

ieviešanas gaitā apakšaktivitātei tika piešķirts papildu finansējums izmaksu sadārdzinājuma 

kompensēšanai.  

1004. 1.1.4.2.apakšaktivitātes „Siltumapgādes sistēmu modernizācija atbilstoši vides prasībām 

un energoefektivitātes paaugstināšana gan siltumapgādes sistēmas ražošanas un sadales pusē, 

gan gala patērētāja pusē” ietvaros 2008.gadā pabeigti 20 projekti. 2008.gadā veikto 

maksājumu finansējuma saľēmējiem apjoms ir 9,9 milj. eiro jeb 79,9% no visa aktivitātes 

ERAF finansējuma (12,4 milj. eiro jeb 104,8% no aktivitātes ERAF finansējuma).  

1005. Kultūras un tūrisma jomā aktivitātes ir ieviestas veiksmīgi - 2008.gadā izmaksāti 92.7% 

no aktivitātēm pieejamā finansējuma (kopumā plānošanas periodā -118,73%), savukārt 

iznākuma, rezultatīvie un ietekmes rādītāji ir pārsniegti, ko ir ietekmējuši vairāki zemāk 

minētie faktori.  

1006. 1.1.5.aktivitātes „Kultūras un vēstures mantojuma efektīva izmantošana tūrisma attīstībā” 

ietvaros apstiprināti 10  projekti, taču 1 līgums par projekta īstenošanu 2008.gadā tika lauzts, 

līdz ar to pabeigto 2008.gadā tika pabeigts 1 projekts, bet  uz perioda beigām pabeigti 9. 

Vienam projektam tika pagarināts projektu īstenošanas termiľš līdz 31.10.2008., savukārt vēl 

diviem projektiem – līdz 2008.gada 15.decembrim. Galvenie iemesli bija būvdarbu 
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aizkavēšanās un sadārdzinājums projektā, kā rezultātā bija nepieciešams rast papildu finanšu 

līdzekļus. 2008.gada laikā izmaksāts praktiski viss aktivitātei pieejamais SF finansējums 7,1 

milj. eiro (uz 30.06.2009. finansējuma saľēmējiem izmaksāti 10,9 milj. eiro jeb 118,1% no 

aktivitātes ERAF finansējuma). Aktivitātes ietvaros gandrīz visos projektos ir konstatēts 

būvniecības darbu sadārdzinājums. Arī šajā aktivitātē notikusi līdzīga 1.1.4.2.aktivitātei 

situācija, kad EM lūdza saľēmējus samazināt attiecināmās izmaksas, ja pēc tehniskā projekta 

izstrādes auditējamo vērtību vienību skaits pēc būtības ir samazinājies.  

1007. Rezultatīvais rādītājs ―Viena tūrista vidējie dienas izdevumi ir palielinājušies par 182,0%, 

salīdzinot ar 2004.gadu, un rezultatīvais rādītājs ir ievērojami pārsniegts 2008.g. (līdz 

31.12.2007. rezultāts bija 0), jo saskaľā ar CSP datiem viena tūrista vidējie dienas izdevumi 

2008.gadā bija 51 lats (73 eiro), bet 2004.gadā – 27 lati (40 eiro). Detalizēts skaidrojums par 

būtiskajām atšķirībām plānotajā un sasniegtajā rādītāja vērtībā sniegts 3.3.1.sadaļā.  

1008. Aprēķinot ietekmes rādītāju ―Atjaunoto kultūras pieminekļu un apskates vietu ikgadējo 

apmeklētāju skaita pieaugums‖ izmantoti projektu īstenotāju sniegtie dati par apmeklētāju 

skaitu atjaunotajos objektos. Atbalstīto projektu īstenošana tika pabeigta 2008.gada aktīvās 

tūrisma sezonas beigās – augustā, oktobrī un decembrī, tādēļ dažos objektos vēl nav pagājis 

gads kopš to īstenošanas pabeigšanas un 2008.gadā ietekmes rādītāju vēl nebija iespējams 

aprēķināt. 1.2.pasākuma „Pieejamības un transporta sistēmas attīstība” 1.2.1.aktivitātes 

„Valsts 1. šķiras autoceļu infrastruktūras, kas savieno galvenos ekonomiskos centrus un veido 

to pieslēgumus TEN-T tīklam, rekonstrukcija‖ ietvaros pabeigts viens projekts, ko īstenoja  

SM. Līdz 31.12.2008. finansējuma saľēmējiem izmaksāti 54,4 milj. eiro
70

 jeb 111,0% no 

aktivitātes ERAF finansējuma (progress 4.4 milj. eiro, salīdzinot ar datiem līdz 31.12.2007.). 

1.2.1.aktivitāte ir īstenota un finansējums ir apgūts, taču noteiktie rezultatīvie rādītāji ir 

sasniegti daļēji, savukārt ietekmes rādītāji ir pārsniegti, turklāt tie katru gadu palielinās. 

Skaidrojumu par iemesliem skatīt 3.3.1.sadaļā.  

1009. 1.2.2.1.apakšaktivitātes „Transporta sistēmas organizācijas optimizācija un satiksmes 

drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās‖ ietvaros līdz 31.12.2008. pabeigts 91 projekts. Līdz 

31.12.2008. kopumā maksājumi finansējuma saľēmējiem veikti par 7.96 milj. eiro jeb 110,4% 

no apakšaktivitātes ERAF finansējuma (progress 5.5 milj. eiro, salīdzinot ar datiem līdz 

31.12.2007.). Savukārt 1.2.2.2.apakšaktivitātes „Rīgas pilsētas satiksmes vadības, satiksmes 

drošības infrastruktūras un sabiedriskā transporta vadības elementu uzlabošana‖ ietvaros līdz 

31.12.2008. īstenoti 6 projekti, viens projekts pārtraukts. Līdz 31.12.2008. kopumā 

finansējuma saľēmējiem veikti par 22,3 milj. eiro jeb 99,3% no apakšaktivitātes ERAF 

finansējuma (progress 20.1 milj. eiro, salīdzinot ar datiem līdz 31.12.2007.). Informāciju par 

1.2.2. aktivitātē konstatētajām problēmām, kas ietekmējušas tā īstenošanas gaitu, skatīt 

3.3.1.sadaļā.  

1010. 1.2.3.aktivitātē „Jūras ostu infrastruktūras un jūras pieejamības uzlabošana” progress 

2008.gadā nav bijis, jo 2 projektu īstenošana pabeigta līdz 31.12.2007., līdz ar to apgūts 

aktivitātei paredzētais finansējums. Informāciju par aktivitātes ieviešanas problēmām skatīt 

3.3.1.sadaļā.   

1011. 1.2.4.aktivitātes „Rīgas piepilsētas dzelzceļa pasažieru pārvadājumu ritošā sastāva 

modernizācija‖ ietvaros 2008.gadā netika pabeigts neviens projekts, abiem projektiem 

noslēguma maksājumi veikti 2009.gadā, atjaunot visus sākotnēji paredzētos vagonus 

neizdevās sakarā ar izejvielu sadārdzinājumu un rūpnīcas nepietiekamo jaudu. Līdz 

31.12.2008. kopumā veikti maksājumi finansējuma saľēmējiem par 11,8 milj. eiro jeb 97,6% 

no  aktivitātes ERAF finansējuma (progress 6,6 milj. eiro, salīdzinot ar datiem līdz 

                                                           
70

 Norādīts līdz 2008.gada beigām  faktiski veikto maksājumu apjoms, kas daļēji tika deklarēts 2009.gada laikā (tai 

skaitā noslēguma izdevumu deklarācijā). 
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31.12.2007.). Informāciju par aktivitātē konstatētajām problēmām un to ietekmi uz 

sasniedzamajiem rādītājiem skatīt 3.3.1.sadaļā. 

1012. 1.3.pasākuma „Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju attīstība” 1.3.1. aktivitātes 

„Sabiedrisko informācijas un elektroniskās pārvaldes sistēmu attīstība” ietvaros ir noslēgti 19 

līgumi, taču diviem 2008.gadā vēl netika veikts gala maksājums. Informācijas un 

komunikāciju tehnoloģiju attīstības jomā aktivitātes ir ieviestas veiksmīgi - finansējums uz 

2008.gada 31.decembri ir apgūts par 100,7 % no aktivitātes ERAF  finansējuma, līdz ar to 

2008.gadā veiktie maksājumi finansējuma saľēmējiem ir palielinājušies par 6.2 milj. eiro. 

Vērtējot progresu uz informācijas un komunikāciju tehnoloģiju attīstības jomā vērstajām 

aktivitātēm, jāatzīmē, ka 2007.gada beigās iznākuma rādītājs „Izstrādāto vai uzlaboto liela 

mēroga nacionālo informācijas sistēmas skaits, kas pieejams publiskai lietošanai‖ bija 

sasniedzis jau 216.67%, bet 2008.gada beigās jau 233.33% no nacionālajā programmā plānotā.  

1013. 1.3.2.aktivitātes „Publisko interneta pieejas punktu attīstība” ietvaros ieviesti 13 projekti 

(5 no tiem ieviešana ir pabeigta 2008.gadā) un uz 2008.gada 31.decembri apgūti (veiktie 

maksājumi finansējuma saľēmējiem) 108.1% no kopējā aktivitātes ERAF finansējuma, kamēr 

2008.gadā laikā veiktie maksājumi finansējuma saľēmēji ir 63,9% no kopējā aktivitātes ERAF 

finansējuma, līdz ar to 2008.gadā veiktie maksājumi finansējuma saľēmējiem ir palielinājušies 

par 1.64 milj. eiro. Vērtējot progresu šīs aktivitātes ietvaros jāatzīmē, ka 2007.gada beigās 

iznākuma rādītāju „Uzstādīto publisko interneta pieejas punktu skaits‖ progress bija ļoti zemā 

līmenī tikai 3%, taču jau 2008.gadā tas sasniedza 54.9% no plānotā. 

1014. 1.3.3.aktivitātē „Informācijas un sakaru tīklu attīstības ģeogrāfiski attālinātajās 

teritorijās, paplašinot augstas kvalitātes platjoslas tīklus” pabeigts 1 projekts un ir izveidots 

platjoslas pārklājums LR teritorijā, kā ari apgūts viss SF finansējums. Vienlaikus gan 

sadārdzinājuma rezultātā, kas radies izejmateriālu un darbaspēka izmaksu pieauguma dēļ, 

projekta ietvaros nācās samazināt iepriekš plānotos apjomus. Pozitīvi  ir vērtējams tas, ka 

ietekmes rādītājs „Interneta lietotāju palielinājums uz 1000 iedzīvotājiem‖ būtiski pārsniedz 

sākotnēji prognozēto apjomu, tas ir, sasniegts par 150,0%, jo elektronisko sakaru komersanti 

pieaugošās konkurences rezultātā ir samazinājuši pakalpojumu cenas un tādējādi būtiski ir 

palielinājies lietotāju skaits blīvi apdzīvotajās teritorijās. Papildu informācija par aktivitātes 

īstenošanas gaitu sniegta 3.3.1.sadaļā.  

1015. 1.4.pasākums „Izglītības, veselības aprūpes un sociālās infrastruktūras attīstība”  

1016. Lielākais progress veselības aprūpes jomā ir bijis tieši 2008.gadā, kad atbalsts sniegts 

iestādēm no papildu piešķirtā finansējuma.  1.4.1.aktivitātes „Primārās veselības aprūpes 

infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana” ietvaros ieviesti 9 projekti un uz 2008.gada 

31.decembri apgūts 104,6%, jeb 1 milj. eiro no kopējā aktivitātes ERAF finansējuma, līdz ar to 

2008.gadā veiktie maksājumi finansējuma saľēmējiem ir palielinājušies par 0,45 milj. eiro. 

Vērtējot progresu uz veselības aprūpi  vērstajām aktivitātēm, jāatzīmē, ka 2007.gada beigās 

iznākuma rādītājs ―Primārās veselības aprūpes centru skaits‖  bija sasniedzis 62.5% no 

nacionālajā programmā plānotā, taču uz 2008.gada beigām jau 112.5%. 

1017. 1.4.2.aktivitātes „Neatliekamās medicīniskās palīdzības sistēmas infrastruktūras un 

aprīkojuma uzlabošana” ietvaros ieviesti 20 projekti un uz 2008.gada 31.decembri apgūti 

109,3% jeb 17,7 milj. eiro no aktivitātes ERAF finansējuma, līdz ar to 2008.gadā veiktie 

maksājumi finansējuma saľēmējiem ir palielinājušies par 6.7 milj. eiro. Vērtējot progresu 

veselības aprūpes jomā, jāatzīmē, ka 2007.gada beigās iznākuma rādītājs ―Jaunu operatīvo 

neatliekamās medicīniskās palīdzības automašīnu skaits‖  bija sasniegts par 100%, bet 

―Veselības aprūpes iestāžu skaits ar atjaunotām neatliekamās medicīniskās palīdzības telpām‖ 

100% no Nacionālajā programmā plānotā. 

1018. Vērtējot progresu aktivitātes 1.4.4. „Sākotnējās profesionālās izglītības iestāžu renovācija 

un mācību aprīkojuma modernizācija‖ un aktivitātes 1.4.5. „Augstākās izglītības iestāžu 
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nodrošināšana ar mūsdienīgām apmācības iekārtām, tehniku un lieldatoru tīkliem, kā arī ēku 

renovācija (ieskaitot pielāgošanu personām ar īpašām vajadzībām)” ietvaros 2008.gada laikā 

jāatzīmē, ka jau 2007.gada beigās rezultatīvie rādītāji bija sasniegti pilnā apjomā, bet 

iznākuma rādītāji pat pārsniegti, kas liecina par aktīvu projektu īstenošanu 2006.-2007.gada 

laikā, kā rezultātā 2008.gada izpilde ir kvalificējama kā pietiekoša mērķu sasniegšanai un 

uzdevumu izpildes nodrošināšanai. Aktivitāšu  ieviešana, vērtējot iznākuma rādītāju izpildes 

progresu 2008.gadā, nav izcili liela, bet, ľemot vērā iepriekšējo gadu izpildi, pilnīgi adekvāta 

un pozitīvi vērtējama: 

- no 34 izglītības iestādēm, kuras aktivitātes īstenošanas rezultātā ir nodrošinātas ar 

modernizētu tehnoloģisku mācības aprīkojumu un infrastruktūru, 2008.gadā tika 

aprīkotas un modernizētas trīs izglītības iestādes, kā rezultātā kopējais iznākuma 

rādītājs sasniedza 117.2 % no PP plānotā; 

- 2008.gada laikā kopējais atjaunoto izglītības iestāžu skaits samazinājies par 7 izglītības 

iestādēm, jo neatbilstoši veikto iepirkumu dēļ četros 1.4.4.aktivitātes „Sākotnējās 

profesionālās izglītības iestāžu renovācija un mācību aprīkojuma modernizācija‖  

ietvaros īstenotajos projektos par neattiecināmām finansēšanai no SF atzina izmaksas 

100% apmērā, kā rezultātā sasniegtie rādītāji nav uzskatāmi par sasniegtiem a SF 

līdzfinansējuma palīdzību. Minētais samazinājums tomēr neietekmēja plāna izpildi, jo 

kopējais faktiskais atjaunoto izglītības iestāžu skaits 2008.gadā ir 18 izglītības iestādes, 

tajā skaitā 12 profesionālās izglītības un 6 augstākās izglītības iestādes, līdz ar ko PP 

plānotā vērtība pārsniegta par 38.5%.  

1019. Aktivitātes 1.4.4. „Sākotnējās profesionālās izglītības iestāžu renovācija un mācību 

aprīkojuma modernizācija‖ ietvaros 2008.gadā tika īstenoti 11 no 27 kopā pabeigtiem  

projektiem, savukārt maksājumi finansējuma saľēmējiem 2008.gadā ir veiktas 1.3 milj. eiro 

apmērā jeb 35.7% no aktivitātes ERAF finansējuma piešķīruma. Visi 31 aktivitātē īstenoti 

projekti noslēdzās līdz 2008.gada beigām. Vērtējot fizisko progresu aktivitātes ietvaros, 

jāatzīmē, ka 2007.gada beigās rezultatīvais rādītājs ―Apmācības programmu skaita 

palielinājums profesionālās izglītības un apmācības iestādēs, kas nodrošinātas ar atbilstošu un 

mūsdienīgu mācību aprīkojumu un nepieciešamo infrastruktūru‖  bija sasniedzis jau 100% no 

PP plānotā, taču uz 2008.gada beigām jau 170%.  

1020. Aktivitātes 1.4.5. „Augstākās izglītības iestāžu nodrošināšana ar mūsdienīgām apmācības 

iekārtām, tehniku un lieldatoru tīkliem, kā arī ēku renovācija (ieskaitot pielāgošanu personām 

ar īpašām vajadzībām)‖  ietvaros 2008.gadā tika īstenoti trīs no 12 pabeigtiem projektiem, 

savukārt maksājumi finansējuma saľēmējiem ir veikti 3.4 milj. eiro apmērā jeb 52,1 % no 

aktivitātes ERAF finansējuma piešķīruma. Visi 12 aktivitātē īstenoti projekti noslēdzās līdz 

2008.gada beigām. Vērtējot fizisko progresu aktivitātes ietvaros, jāatzīmē, ka 2007.gada 

beigās rezultatīvais rādītājs ―Studiju programmu skaita palielinājums zinātľu un tehnoloģiju 

ietilpīgajās nozarēs, kuras nodrošinātas ar atbilstošu un mūsdienīgu aprīkojumu un 

nepieciešamo infrastruktūru‖  bija sasniedzis jau 100% no PP plānotā, taču uz 2008.gada 

beigām jau 122%. 

1021. Nodarbinātības un sociālās aprūpes jomā īstenotajos projektos līdz 2008.gada 

31.decembrim ir sasniegti rādītāji 95% apjomā. Ievērojams progress 2008.gadā bija divu 

aktivitāšu ietvaros:  

- 1.4.6.aktivitātē „Sociālās infrastruktūras uzlabošana un alternatīvo sociālo 

pakalpojumu attīstība” uz 2008.gada 31.decembri finansējuma saľēmējiem tika veikti 

maksājumi 99,8% apmērā, savukārt 2008.gada progress bija 2.2 milj. eiro jeb 30,6% no 

aktivitātes ERAF finansējuma piešķīruma. 

- 1.4.8.aktivitātē „Darba tirgus institūciju pilnveidošana” 2008.gadā finansējuma 

saľēmējiem tika veikti maksājumi 1,6 milj. eiro apjomā jeb 52,6% no aktivitātes ERAF 
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finansējuma piešķīruma, pateicoties tam uz 2008.gada 31.decembri tika izmaksāti 

105.2% no kopējā aktivitātei piešķirtā ERAF finansējuma.  

 

1022. ERAF finansētās 2.prioritātes „Uzņēmējdarbības un inovāciju veicināšana” lielākais 

progress 2008.gadā ir bijis finansējuma pieejamības aktivitātēs, kurām arī tika piešķirts 

papildu finansējums, pārdalot to no citām aktivitātēm. Lielākā daļa 2.prioritātes ietvaros 

īstenotie projekti tika pabeigti 2008.gadā, tāpat daļa plānoto  iznākuma un rezultatīvie rādītāji 

ievērojami tika pārsniegti, tāpat arī finansējuma apguve ir ievērojami lielāka, nekā sākotnēji 

plānota.   

1023. 2.1.pasākuma „Atbalsts inovāciju attīstībai” pasākuma ieviešana beigusies 2008.gadā, 

kopumā izmaksājot finansējuma saľēmējiem SF līdzekļus 3,3 milj.eiro apmērā jeb 99,9% 

apmērā no PP noteiktā pieejamā ERAF finansējuma (2008.gadā veikti maksājumi finansējuma 

saľēmējiem par 2,4 milj. eiro jeb 70,6% no PP plānotā finansējuma). Līdz 2008.gada beigām, 

kad arī noslēgusies pasākuma ieviešana, privātā sektora investīciju pieaugums pētniecības un 

attīstības pasākumos sasniedzis 6,2 milj.eiro. Salīdzinot ar 2007.gadu, investīciju apjoms 

palielinājies par 3,9 milj.eiro jeb par gandrīz divām reizēm vairāk nekā 2007.gadā. Lai arī 

rādītājs ir sasniegts 23% apmērā no plānotā, ľemot vērā, ka tika izmantoti tikai 16% no 

sākotnēji piešķirtā finansējuma, secināms, ka pasākuma ieviešana bijusi efektīvāka nekā 

sākotnēji plānots. 

1024. Kopumā, privātā sektora finansējums pētniecībā un attīstībā % no IKP katru gadu pieauga: 

2003. g. 0,38%, 2004. g. 0,42%, 2005. g. 0,56%, 2006. g. 0,7%, 2007. g. 0,59%, 2008.gadā 

sasniedzot 0,61% no IKP. Lai arī sākotnēji tika plānoti 0,9% no IKP, pasākuma ieviešana 

vērtējama kā efektīva proporcionāli pret izlietoto finansējumu. 

 

1025. 2.2.pasākuma „Uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstība” īstenošana 2008.gadā 

bijusi veiksmīga - 2008.gadā  atbalsts sniegts 81 uzľēmumam. Tāpat kā 2.1.pasākuma 

„Atbalsts inovāciju attīstībai‖ īstenošana, arī 2.2.pasākuma „Uzľēmējdarbības infrastruktūras 

attīstība‖ īstenošana noslēdzās 2008.gadā, piesaistot finansējumu 94,7 milj.eiro apmērā jeb 

100,3% apmērā no plānotā ERAF finansējuma. Salīdzinot ar 2007.gadu, par 32,4 milj. eiro 

pieaudzis privāto investīciju pieaugums infrastruktūrā, par 69 projektiem palielinājies 

infrastruktūras investīciju projektu skaits, lai modernizētu ražošanas procesus un produktus 

saskaľā ar tirgus standartiem un prasībām.  

1026. 2008.gadā tika īstenoti lielākā daļa 2.3. pasākuma „Atbalsts mazās un vidējās 

uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai” atbalsta projektu. Ja 2007.gada beigās MVU 

skaits, kas saľem finansiālu atbalstu līdzdalībai starptautiskajos gadatirgos un izstādēs bija 

tikai 81, tad uz 31.12.2008. atbalsta saľēmēju skaits bija izaudzis līdz 289 MVU. Pasākuma 

ietvaros 2008.gadā izlietots SF finansējums 1,7 milj.eiro jeb  32,1% apmērā no PP plānotā 

ERAF finansējuma, kopumā līdz 2008.gada beigām veicot maksājumus finansējuma 

saľēmējiem 4,8 milj. eiro jeb 90,6% apmērā.  

1027. Lai arī vidējie eksporta rādītāji līdz 2007.gadam ir strauji auguši, eksporta pieaugums 

2008.gadā, salīdzinot ar 2007.gadu, ir samazinājies, kas izskaidrojams ar straujo eksporta 

kāpumu iepriekšējos gados (2004.gadā vidējais eksporta pieaugums +19,9%, 2005.g. 

+21,29%, 2006.g. +23,94 %, 2007.g. +19,99%; 2008.g. -8,11%). Taču, vērtējot kopējo 

pasākuma ieviešanas rādītāju sasniegumus, secināms, ka atsevišķu rādītāju sasniegumi pat ļoti 

ievērojami pārsniedz plānoto (piemēram, neto eksporta pieaugums uzľēmumos, kas gūst 

labumu 2 gadus pēc atbalsta saľemšanas), tādējādi pasākuma ieviešana uzskatāma par 

veiksmīgu. 

1028. 2.4. pasākuma „Pieeja finansējumam maziem un vidējiem uzņēmumiem” ietvaros  

2008.gadā veikti maksājumi finansējuma saľēmējiem par 3,2 milj. eiro jeb 12,4% apmērā no 

PP plānotā finansējuma, savukārt līdz 31.12.2008. SF finansējums izmaksāts 22,4 milj. eiro 
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apmērā, kas ir 86,8% no kopējā pasākumā plānotā ERAF finansējuma. Saistībā ar 

ekonomiskās situācijas pasliktināšanos, kad bankas aizvien piesardzīgāk izsniedza kredītus, 

2008.gadā ļoti strauji palielinājās pieprasījums pēc šāda veida atbalsta, līdz ar to vairākos 

rādītājos 2008.gadā salīdzinoši ar 2007.gadu, ir ievērojams kāpums: piemēram, par 2,8 

milj.eiro palielinājušies papildus finanšu sektora līdzekļu apjoms aizľēmumiem (ieskaitot 

mikrokredītus) komercdarbības darbības uzsākšanai, par 28,6 milj. eiro palielinājies izsniegto 

aizdevumu garantiju apjoms. Salīdzinot ar 2007.gadu, kad bija veiktas tikai 15 riska kapitāla 

investīcijas, 2008.gadā riska kapitāla investīciju skaits sasniedza 79. 

1029. 2.5.pasākuma „Atbalsts lietišķās zinātnes attīstībai valsts zinātniskajās institūcijās” 

ietvaros 2008.gadā finansējuma saľēmējiem izmaksāti 15,7 milj. eiro jeb 57,1% no PP plānotā 

ERAF finansējuma, tādējādi līdz 2008.gada beigām piesaistīts finansējums 23,7 milj.eiro 

apmērā, jeb par 86,2% no plānotā ERAF finansējuma. Tā kā pasākums īstenots jau 2007.gadā, 

2008.gadā būtiskas izmaiľas rādītāju izpildē nav notikušas. 

 

8.2.3.2. Eiropas Sociālais fonds (ESF) 

 

1030. prioritāte “Cilvēkresursu attīstība un nodarbinātības veicināšana” 3.1.pasākuma 

„Nodarbinātības veicināšana” ietvaros 2008.gadā atbalstu saľēmušo cilvēku skaits ir 

1 699
71

. Kopumā līdz 2008.gada beigām atbalstu saľēmušas ir 54 112 personas, kas PP 

noteikto apmēru pārsniedz vairāk nekā divas reizes. Ievērojamais PP noteiktā sasniedzamā 

rādītāja apjoma pārsniegums skaidrojams ar to, ka sākotnēji rādītāja sasniedzamais apjoms 

netika precīzi noteikts. 

1031. PP noteiktais sasniedzamais rādītāja „Personu skaits, kas pēc apmācības vai 

pārkvalifikācijas iekļaujas darba tirgū‖ apjoms (18 900 personas) par 44% pārsniegts jau 

2007.gadā, savukārt 2008.gadā darba tirgū iekļāvušās vēl 2 256 personas. Kopumā 2008.gada 

beigās pēc apmācības vai pārkvalifikācijas darba tirgū iekļāvušās 29 465 personas jeb 54,5% 

no kopējā pasākuma ietvaros atbalstīto personu skaita, kas par 56% pārsniedz PP noteikto 

apmēru. Ievērojamie rādītāja sasniegumi skaidrojumi ar to, ka divās aktivitātēs  - 3.1.2.1. 

„Bezdarbnieku pārkvalifikācija un tālākizglītība‖ un 3.1.2.3. „Bezdarbnieku un darba 

meklētāju konkurētspējas paaugstināšana‖ rādītāja izpilde ir bijusi lielāka par plānoto. 

1032. Līdz 2008.gada beigām darba vietu vismaz 6 mēnešus pēc projekta beigām saglabājuši 

73% no darbā iekārtojušos personu skaita (21 544 personas), kas pārsniedz PP noteikto 

rādītāja apjomu – 60% un uzskatāms par labu rezultātu. PP noteiktais rādītāja apjoms jau ticis 

sasniegts 2007.gadā, kad darba vietu vismaz 6 mēnešus no projekta beigām saglabājuši 63% 

no darbā iekārtojušos personu skaita, tomēr 2008.gadā progress rādītāja izpildē ir ievērojams. 

1033. Atbalstīto par darba tirgus attīstību un dzimumu līdztiesības politiku atbildīgo institūciju 

skaits jau 2007.gadā pārsniedz PP noteikto – 50% no visām par darba tirgus attīstību un 

dzimumu līdztiesības politiku atbildīgo institūcijām - un, tā kā rādītāja izpildi sekmējošās 

aktivitātes projektu īstenošana 2008.gadā ir pabeigta, sasniegtais rādītāja apjoms 2008.gadā 

vairs nav palielinājies. 

1034. 3.2.pasākuma „Izglītības un tālākizglītības attīstība” ietvaros, salīdzinot 2008.gada 

rādītāju izpildi ar 2007.gada rezultātiem, vērojams progress rezultatīvo rādītāju apguvē. 

Piemēram, rādītāja „Studentu skaits, kas pabeiguši jaunas vai uzlabotas studiju programmās‖ 

sasniegtais apjoms līdz 2008.gada beigām ir palielinājies un PP plānotais studentu skaits, kuri 

turpina studijas uzlabotajās studiju programmās, ir pārsniegts vairāk kā sešas reizes. Lai gan 
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uzlabotās studiju programmas pabeidzis mazāks skaits studentu kā PP plānots (5 169 studenti 

jeb 79,5% no PP plānotā), pozitīvi vērtējams, ka uzlabotajās programmās studijas turpina 

14 509 studentu jeb sešas reizes vairāk kā PP plānots. Šāda studentu skaita dinamika 

skaidrojama ar 3.2.1.aktivitātes „Izglītības programmu uzlabošana sākotnējā profesionālā 

izglītībā ekonomikai svarīgās nozarēs‖ un 3.2.3.2.apakšaktivitātes „Studiju programmu 

īstenošana un studiju procesa kvalitātes uzlabošana dabaszinātľu un tehnoloģiju ietilpīgās 

nozarēs‖ projektu specifiku, proti, projekta laikā norit darbs pie programmu uzlabošanas un 

tikai projekta noslēgumā iespējams programmu īstenot. Abu rādītāju korelācija apliecina 

projektu ilgtspēju. 

1035. Attiecībā uz rādītāju „Apmācīto pedagogu skaits‖, konstatēts, ka rādītāja sasniegtais 

apjoms pārskata periodā palielinājies par 22% pārsniedzot PP plānoto. 3.2.2.aktivitātes 

„Mācību kvalitātes uzlabošana dabaszinātľu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos vidējā 

izglītībā‖ ietvaros dabaszinātnēs un matemātikā apmācīti 261 pedagogs, no tiem 256 

vispārējās izglītības iestāžu pedagogi un 5 profesionālās izglītības iestāžu pedagogi. 

3.2.5.1.aktivitātes „Pedagogu tālākizglītības metodiskā tīkla un nodrošinājuma izveide‖ 

ietvaros 5 137 pedagogi paaugstinājuši kompetenci darbā ar informācijas tehnoloģijām, tajā 

skaitā 321 profesionālās izglītības iestāžu un 4 816 vispārējās izglītības iestāžu pedagogi. 

3.2.7.1.apakšaktivitātes „Atbalsts profesionālās orientācijas un karjeras izglītības ieviešanai 

izglītības sistēmā‖ ietvaros apmācīts 5390  pedagogi – karjeras izvēles konsultāciju sniegšanā. 

Pedagogu tālākizglītības metodiku apguva 96 pedagogi tālākizglītības jautājumos, tajā skaitā 

23 augstskolu pasniedzēji (akadēmiskais personāls), 30 vispārējās izglītības iestāžu pedagogi 

un 43 citi pedagoģiskie darbinieki (sociālie pedagogi, psihologi, metodiķi u.c.). 

3.2.5.3.apakšaktivitātes „Latviešu valodas apguve‖ ietvaros 2 128 pedagogi paaugstināja 

kompetenci latviešu valodas apguvei mazākumtautību skolās. 

1036. Papildus 3.2.2.aktivitātes tiešajam mērķim projekta ietvaros izstrādāto pedagogu 

tālākizglītības kursos kompetenci paaugstināja 1 264 matemātikas skolotāji, 499 ķīmijas 

skolotāji, 504 bioloģijas skolotāji, 493 fizikas skolotāji, 241 dabas zinību skolotāji, kā arī 276 

direktoru vietnieki informātikas jautājumos un 336 direktoru vietnieki mācību darbā. Šie 

rezultāti PP rādītāja faktiskajā vērtībā nav iekļauti, jo, ľemot vērā, ka tie nav projekta tiešais 

mērķis, nav veikta uzskaite par to, cik mācību kursus apguvis viens un tas pats pedagogs 

(viens pedagogs ir skaitīts vairākas reizes, ja apmeklējis vairākus mācību kursus). Tāpat, 

papildus 3.2.5.1. aktivitātes tiešajam mērķim tālākizglītības metodiķa kursu noklausījušies 

3 000 pedagogi. 

1037. Salīdzinot 2008.gada rādītāju izpildi ar 2007.gada rezultātiem, nav vērojams progress 

iznākuma rādītāju apguvē. Minētie rādītāji ir „Projektu skaits, kuru ietvaros izstrādātas  

tālākizglītības programmas‖, „Projektu skaits, kuru ietvaros paredzēta pedagogu un 

akadēmiskā personāla apmācība‖, „Projektu skaits, kuru ietvaros paredzēta studentu mācību 

prakse‖, ‖Projektu skaits, kuru ietvaros paredzēts karjeras izvēles un konsultāciju sniegšanas 

nodrošinājums izglītības iestādēs‖. Rādītāju apjoms nemainās, jo 3.2.4.2.apakšaktivitātē 

„Tālākizglītības iespēju paplašināšana ekonomikai svarīgās nozarēs‖ 

3.2.5.2.apakšaktivitātē„Atbalsts akadēmiskā personāla un profesionālās izglītības pedagogu 

tehnoloģiskai praksei uzľēmumos, skolotāju un akadēmiskā personāla pedagoģisko, 

profesionālo, tehnoloģisko un informācijas tehnoloģiju kompetenču paaugstināšanai‖ un 

3.2.6.3.apakšaktivitātē „Atbalsts mācību prakses īstenošanai profesionālās izglītības un 

augstākās izglītības studentiem‖projektu konkursi bija noslēgušies un īstenošanu uzsākto 

projektu skaits nemainījās.  

1038. 3.3.pasākumā „Sociālās atstumtības mazināšana” ietvaros 2008.gadā atbalstu saľēmuši 

5006 cilvēki. Kopumā līdz 2008.gada beigām atbalstu saľēmušas 25 919 sociālās atstumtības 

riskam pakļautās personas tādas kā invalīdi, ilgstošie bezdarbnieki, pirmspensijas vecuma 

personas, jaunieši ar zemu pamatprasmju līmeni, bijušie ieslodzītie, personas pēc bērna 
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kopšanas atvaļinājuma beigām, vientuļie vecāki, daudzbērnu ģimenes, etnisko minoritāšu 

pārstāvji, ja tie saskaras ar sociālās atstumtības risku, kas vairāk nekā četras reizes pārsniedz 

PP noteikto apjomu. Ievērojamais PP noteiktā sasniedzamā rādītāja apjoma pārsniegums 

skaidrojams ar to, ka sākotnēji rādītāja sasniedzamais apjoms netika precīzi noteikts.  

1039. 2008.gada ietvaros no visām atbalstītajām 25 919 personām pēc apmācības vai 

pārkvalifikācijas saľemšanas darba tirgū iekļāvusies 4 181 persona, un kopumā līdz 2008.gada 

beigām darba tirgū iekļāvušās 10 976 personas jeb 41,7% no kopējā 3.3.pasākuma „Sociālās 

atstumtības mazināšana‖ ietvaros atbalstīto personu skaita, kas sasniedz PP noteikto rādītāju 

sasniedz 199% apmērā un uzskatāms par labu rezultātu. 

1040. Līdz 2008.gada beigām no visām 10 976 personām, kas iekļāvušās darba tirgū, 6 mēnešus 

pēc projekta beigām saglabājusi 9 691 persona jeb 88%. Ja salīdzina ar 2007.gadu, sasniegtā 

rādītāja vērtība ir augusi, jo līdz 2007.gada beigām darba vietu saglabājuši bija 54% no visa 

darbā iekārtojušos personu skaita, kas nesasniedza PP noteikto apjomu 60%. 2008.gadā 

sasniegtā rādītāja apjoms ir ievērojami audzis un par 76% pārsniedzis PP noteikto 

sasniedzamo rādītāja apjomu. 

1041. Salīdzinot 2008.gada rādītāju izpildi ar 2007.gada rezultātiem, nav vērojams progress tādu 

iznākuma rādītāju apguvē kā „Projektu skaits, kas vērsti uz pedagoģiskās korekcijas 

programmu izstrādi un ieviešanu‖ un „Projektu skaits, kas vērsti uz jauniešu ar speciālām 

vajadzībām  integrēšanu‖, bet kopumā rādītāju vērtība vērtējama pozitīvi, jo progress sastāda 

290% un 180% no PP plānotā. 

1042. 2008.gadā vērojama izaugsme attiecībā uz rezultāta rādītāju „Skolēnu skaits, kas iesaistīti 

pedagoģiskās korekcijas pasākumos‖. Rādītājs palielinājies par 212% no PP plānotā, kas 

skaidrojams ar to, ka 3.3.6. aktivitātē „Pedagoģiskās korekcijas programmu attīstība un 

ieviešana‖ papildus tika apstiprināts finansējums (tika pārdalīts finansējums un uzľemtas 

virssaistības) un atkārtoti tika sludināts atklātu projektu iesniegumu konkurss, kā rezultātā 

3.3.6.1.apakšaktivitātes „Pedagoģiskās korekcijas programmu attīstība un ieviešana‖ ietvaros 

tika īstenoti papildu 18 projekti. 

 

8.2.3.3. Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonds (ELVGF) 

4.prioritāte „Lauku un zivsaimniecības attīstības veicināšana” 

1043. ELVGF ietvaros 2008.gadā vislielākais maksājumu finansējuma saľēmējiem progress ir 

bijis 4.1. pasākumā „Investīcijas lauksaimniecības uzľēmumos‖ (2.1 milj. eiro)
72

 un 

4.3.pasākumā „Lauksaimniecības produktu pārstrādes un mārketinga uzlabošana‖ (1.5 milj. 

eiro), savukārt rādītāju progress gan dažādu pasākumu ietvaros, gan viena pasākuma ietvaros 

ir bijis atšķirīgs.  

1044. Visā plānošanas periodā visveiksmīgāk īstenots 4.6.pasākums „Vietējo rīcību attīstība 

("LEADER +" veida pasākums)‖  un 4.7.pasākums „Apmācības‖, kuros vislielākais progress 

ir bijis 2008.gadā, kā rezultātā ievērojami pārsniegti visi šo pasākumu iznākuma un 

rezultatīvie rādītāji vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt, tā ir bijusi projektu iesniedzēju lielā interese 

par šiem pasākumiem. Otrkārt, attiecībā uz 4.7.pasākumu „Apmācības‖ izmaksas uz vienu 

apmācāmo ir samazinājušās, kas ir pozitīvi vērtējams. 

1045. 4.1. pasākumā „Investīcijas lauksaimniecības uzņēmumos” 2008.gadā izmaksāti 

finansējuma saľēmējiem 4.5 milj. eiro jeb 13.9% no pasākuma ietvaros izmaksātā finansējuma 

visā plānošanas periodā. 2008.gadā  pabeigti 94 projekti, 12 līgumi par projektu īstenošanu 

lauzti.   
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1046. Rezultatīvais rādītājs „Moderno meliorācijas sistēmu proporcionāls palielinājums‖ un 

iznākuma rādītājs „Uzbūvēto/ atjaunoto meliorāciju sistēmu skaits (projektu skaits)‖ ir 0,  jo 

atbalsta saľemšanas nosacījumi (salīdzinoši augstas izmaksas un augsts privātā ieguldījuma 

īpatsvars) nebija pietiekami izdevīgi, tāpēc atbalsta pretendenti izvēlējās līdzekļus investēt 

lauksaimniecības tehnikā nevis meliorācijas sistēmās. Iznākuma rādītājs „rekonstruēto 

ražošanā nepieciešamo ēku un būvju skaits‖ uz 2008.gada beigām sasniegts par 38% (115 

ēkas). Atbalsta pretendentu pastiprināta interese saistījās ar projektu īstenošanu kas saistās ar 

tehnikas iegādi. Aktuālākā informācija liecina, ka 2/3 projektu īstenoti veicot tehnikas 

modernizācijas pasākumus. Šī pasākuma popularitāte skaidrojuma ar vienkāršāku un ātrāku 

projekta īstenošanu tehnikas iegādei. 2007.-2013.gada periodā lielāks uzsvars tiek likts uz 

ražošanas ēku un būvju atbalstu mazinot tehnikas iegādes pievilcību ar diferencētu atbalsta 

intensitāti. Iznākuma rādītājs ―Pasākuma ietvaros atbalstīto lauksaimniecības uzľēmumu 

skaits‖ ir sasniegts tikai par 70,0%, tai skaitā, 2008.g. palielinājums par 4.7%, jo nebija 

iesniegti pietiekami daudz atbalstāmu projektu, kā arī vairāk līgumi tika lauzti augstāk minēto 

iemeslu dēļ. Attiecībā uz rezultatīvo rādītāju „Atjaunoto ražošanas celtľu un konstrukciju 

proporcionāls palielinājums‖ jāsecina, ka rādītājs izvēlēts salīdzinoši neveiksmīgi, jo 

aktuālākie dati iegūstami tikai Lauksaimniecības skaitīšanas ietvaros, kas notiks 2011.gadā. 

Neskatoties uz iznākuma un rezultātu rādītāju nepilnīgo izpildi, ietekmes rādītājs ―Atbalstīto 

lauksaimniecības uzľēmumu ienākumu pieaugums‖ ir ievērojami pārsniegts, 2008.g. 

palielinājums par 70%, tomēr nav iespējams nodalīt SF devumu šī rādītāja izpildē, jo pēc 

iestāšanās ES lauksaimniekiem pieauguši arī cita veida atbalsta maksājumi, līdz ar to ienākumi 

no lauksaimnieciskās darbības pēdējos gados pieauguši apmēram par 10,0% gadā. 

1047. 4.2. pasākuma „Atbalsts jaunajiem zemniekiem” ieviešana tika pabeigta jau līdz 

2008.gada sākumam, līdz ar to detalizēta informācija par tā ietvaros veiktajiem maksājumiem 

un sasniegtajiem rādītājiem sniegta 3.3.3. sadaļā.  

1048. Savukārt 4.3.pasākuma „Lauksaimniecības produktu pārstrādes un mārketinga 

uzlabošana” ieviešana turpinājās vēl 2008.gadā, kad finansējuma saľēmējiem tika izmaksāti 

2.5 milj. eiro jeb 12.9% no visa veikto maksājuma apjoma šī pasākuma ietvaros. Kopumā 

2008.gadā īstenoti 2 projekti. 2008.g. vienīgi iznākuma rādītājam „Atbalstīto pārstrādes 

uzľēmumu skaits‖ ir bijis neliels progress, tas palielinājies par 1.3%, pārējos rādītājos nav 

bijušas izmaiľas. Pasākuma ietvaros atbalstīts mazāks pārstrādes uzľēmumu skaits nekā 

plānots PP, jo iesniegto projektu vidējās attiecināmās izmaksas ievērojami pārsniedza 

sākotnēji plānotās. Savukārt rezultatīvais rādītājs „Lauksaimniecības produktu pārstrādes 

uzľēmumu ar uzlabotu kvalitātes kontroli un kvalitātes vadības sistēmu proporcionāls 

pieaugums‖ un ietekmes rādītājs „Ieviesto iekšējās kvalitātes kontroles un kvalitātes vadības 

sistēmu skaits‖ sasniegtais apjoms ir ļoti zemā līmenī, jo, izľemot vienu projekta iesniegumu,  

pārstrādes uzľēmumiem šāda aktivitāte nav bijusi aktuāla. Šī aktivitāte netika aktīvi izmantota, 

jo uzľēmumiem prioritāte ir investīcijas ražošanas objektos un iekārtās, savukārt kvalitātes un 

kontroles sistēmas ieviešana un uzlabošana vairumā gadījumos notiek par pašu līdzekļiem. 

1049. Būtiski, ka ar šī pasākuma atbalstu Latvijā tika atrisināta dzīvnieku izcelsmes 

atkritumproduktu pārstrāde, tādejādi nodrošinot Latvijas kā ES dalībvalsts saistības šajā jomā. 

1050. Par ietekmes rādītājiem „Atbalstīto pārstrādes uzľēmumu produkcijas apjoma 

palielinājums‖ un „Pārstrādes uzľēmumu ienākumu pieaugums‖ dati nav pieejami, jo 

sākotnēji nepilnīgi tika īstenoti uzraudzības pasākumi, līdz ar to nepieciešamie rādītāji nav 

uzkrāti atbilstošā formā. 

1051. 4.4.pasākuma „Lauku teritoriju pārveidošanās un attīstības veicināšana” ietvaros 

2008.gadā izmaksāti 5.3 milj. eiro jeb 20.4 % no šajā pasākumā veikto maksājumu 

kopsummas plānošanas periodā. Kopumā 2008.gadā pabeigti 66 projekti, 20 līgumi par 

projektu īstenošanu lauzti. Kopumā plānošanas periodā pabeigti 445 projekti, 2008.gadā 

pabeigti 66 projekti, 20 līgumi par projektu īstenošanu lauzti. Ievērojams progress 2008.g. ir 
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bijis tikai iznākuma rādītājam „Atbalstīto lauksaimnieku konsultāciju un saimniecību 

paplašināšanās pakalpojumu skaits‖, kas sasniegts par 100.0%. Pārējiem rādītājiem 2008.gadā 

nav bijis progress vai bijis neliels palielinājums, līdz ar to visa informācija par tiem ir sniegta 

3.3.3.sadaļā.  

1052. 4.5.pasākuma „Mežsaimniecības attīstība” ietvaros vēl 2008.gadā turpinājusies aktīva 

projektu īstenošana. 2008.gadā finansējuma saľēmējiem izmaksāti  2.9 milj. eiro jeb 34% no 

visu maksājumu apjoma šī pasākuma ietvaros.  Kopumā plānošanas periodā īstenoti 1 266 

projekti, 2008.gadā īstenoti 303 projekti, 42 līgumi par projektu īstenošanu lauzti Daļa no 

apstiprinātajiem projektiem netika īstenoti dažādu iemeslu dēļ – nesaľēma kredītu 

līdzfinansējuma nodrošināšanai, mainīja saimnieciskās darbības veidu u.c., savukārt 

4.5.1.aktivitātē „Lauksaimniecībā neizmantojamo zemju platību (t.i., zemes, kas neatbilst 

Regulas 1257/1999 31.panta nosacījumiem) apmežošana‖ daļa no projektu iesniedzējiem 

nebija pietiekoši izvērtējuši savas iespējas ieaudzēt mežaudzes projektos  

1053. 2008.g. vislielākais progress ir bijis iznākuma rādītājam „Ieviesta kvalitatīva un 

augstražīga mežizstrādes, meža augsnes sagatavošanas un koksnes pirmapstrādes tehnika‖ par 

264.44% Savukārt ietekmes rādītājs „Absorbēts CO2 daudzums‖ ir sasniegts tikai par 39,0%, 

taču jāľem vērā tas, ka ievērojama CO2 piesaiste notiek koku augšanas procesā. Līdz ar to līdz 

2009.gada 30.jūnijam nevar būt vērā ľemams piesaistītā CO2 daudzums, jo apmežotajās 

platībās vecākajiem kokiem ir tikai 3 gadi, turklāt lielākā daļa apmežota 2007.gadā.  

1054. Iznākuma rādītājs „Apmežota platība‖ ir pārsniegts par 19.4% no plānotā, jo tika uzľemtas  

virssaistības.  Savukārt iznākuma rādītājs „Uzlabotas mežaudzes‖ ir sasniegts tikai par 1,0%, 

jo projektu iesniedzēju aktivitāte bija ārkārtīgi zema un īstenotā aktivitāte nav bijusi tiem 

aktuāla vai tie savā īpašumā esošās mežaudzes tik labi nav pārzinājuši, lai pieľemtu lēmumu 

pretendēt uz atbalstu. Līdzīgi ir ar iznākuma rādītājiem „Izveidoto meža īpašnieku apvienību 

skaits‖ – meža īpašnieki ne labprāt vēlējušies iesaistīties apvienībās (vairākos gadījumos 

iesniegtie projekti noraidīti nepietiekama izveidojamās apvienības biedru skaita dēļ)   un 

„Izveidoti , rekonstruēti meža ceļi, km‖ – aktivitātes efektīvu īstenošanu traucēja privāto meža 

īpašumu struktūra (tie ir sadrumstaloti), līdz ar to aktivitāte tika pārtraukta. Visvairāk projektu 

tika iesniegti 4.5.4.aktivitātē „Ieguldījumi mežizstrādes, koksnes pirmapstrādes un 

tirdzniecības uzlabošanā un racionalizācijā‖. Šīs aktivitātes īstenošanai tika uzľemtas 

virssaistības, tāpēc iznākuma rādītājs „Ieviesta kvalitatīva un augstražīga mežizstrādes, meža 

augsnes sagatavošanas un koksnes pirmapstrādes tehnika‖ ir ievērojami pārsniegts. Iznākuma 

rādītāja „Atjaunotās ugunsgrēku izpostītās mežu platības‖ sasniegtais apjoms ir 4%, jo 

pretendentu aktivitāte šajā pasākumā tieši saistīta ar ugunsgrēkos vai dabas katastrofās 

iznīcināto mežaudžu platību, ko iepriekš precīzi prognozēt nevar. 4.5.5.aktivitātē 

„Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana ugunsgrēku un/vai dabas katastrofu radīto 

postījumu vietās, attiecīgu profilaktisko pasākumu ieviešana‖ iesniegti un apstiprināti bija tikai 

projekti sakarā par vētras izpostītajām mežu platībām, kam arī finansējums tika piešķirts.  

Detalizētu informāciju par progresu skatīt 3.3.3.sadaļā.  

1055. 4.6.pasākuma „Vietējo rīcību attīstība ("LEADER +" veida pasākums)” ietvaros 

2008.gadā izmaksāti 1.8 milj. eiro jeb 82% no visiem šajā pasākumā veiktajiem maksājumiem. 

Kopumā plānošanas periodā pabeigti 433 projekti, 2008.gadā  430 projekti, 1 līgums par 

projektu īstenošanu lauzts, , par ko sniegta informācija 3.3.3.sadaļā. 4.6.pasākuma 

4.6.2.aktivitātes ietvaros ir izveidotas un atbalstītas 17 vietējās rīcības grupas (partnerības), kas 

pārsniedz plānoto iznākuma rādītāju, jo šī aktivitāte ir bijusi aktuāla daudziem, līdz ar to 

Integrētās lauku attīstības izmēģinājuma stratēģiju ieviešana, īstenojot vietējo iniciatīvas grupu 

apstiprinātos projektus, ir pabeigta. Tā kā projekti faktiski tika īstenoti 2008.gadā, tad progress 

iznākuma rādītāja „Izveidoto un atbalstīto partnerību skaits‖ sasniegšanā bija tieši 2008.gadā. 

1056. 4.7.pasākumā „Apmācības” līdz 31.12.2008. finansējuma saľēmējiem izmaksāti 0.5 milj. 

eiro jeb 25,0% no visiem šajā pasākumā veiktajiem maksājumiem. 2008.g. visvairāk 
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palielinājās iznākuma rādītāji „Apmācības pasākumos piedalījušos personu skaits‖ – par 

539.3% un  „Apmācības pakalpojumu cilvēkstundu skaits‖ – par 414.6.9%. Kopumā visu 

pasākumu noteiktie rādītāji ir ievērojami pārsniegti, jo interese par šo pasākumu ir bijusi liela. 

Tā kā pasākuma finansējums ir palielinājies tikai par 0,6 milj. eiro, salīdzinot ar sākotnēji 

plānoto, taču rādītāji ir daudz ievērojamāk pārsniegti nekā pārdalītais papildu finansējums, līdz 

ar to jāsecina, ka izmaksas uz vienu apmācāmo ir samazinājušās, kas ir pozitīvi vērtējams.  

8.2.3.4.  Zivsaimniecības vadības finansēšanas instruments (ZVFI) 

1057. ZVFI ietvaros 2008.gadā, salīdzinot ar 2007. gadu, vislielākais veikto maksājumu progress 

ir bijis 4.10. pasākumā „Zvejas un akvakultūras produktu apstrādes un mārketinga uzlabošana, 

zvejas ostu aprīkojums un akvakultūra‖ (0.6 milj. eiro)
73

, savukārt rādītāju progress gan 

dažādu pasākumu ietvaros, gan viena pasākuma dažādu aktivitāšu ietvaros ir bijis atšķirīgs.  

1058. Kopumā plānošanas periodā ZVFI ietvaros visveiksmīgāk īstenots 4.8. pasākums „Zvejas 

intensitātes sabalansēšana‖ un 4.11. pasākuma „Piekrastes zvejas attīstība, sociāli ekonomiskie 

pasākumi, atbalsts zvejas pagaidu pārtraukšanas gadījumos, jaunu noieta tirgu apgūšanas 

veicināšana un atbalsts ražotāju organizācijām‖, kuros ievērojami pārsniegti visi šo pasākumu 

iznākuma un rezultatīvie rādītāji. 

1059. ZVFI ieviešanas gaitā tika pārdalīts finansējums starp pasākumiem, taču netika mainīti 

izvirzītie rādītāji, līdz ar to tas ir viens no iemesliem, kādēļ rādītāji atsevišķos pasākumos 

neatbilst sākotnēji ieplānotajiem.  

1060. 4.8. pasākumā „Zvejas intensitātes sabalansēšana” 2008.gadā finansējuma saľēmējiem 

veikti maksājumi par 2.2 milj. eiro (15,8% no visu maksājumu apjoma). Pasākuma ietvaros 

tika pārdalīts finansējums no 4.9.pasākuma „Flotes atjaunošana un zvejas kuģu 

modernizēšana‖ un 4.10.pasākuma „Zvejas un akvakultūras produktu apstrādes un mārketinga 

uzlabošana, zvejas ostu aprīkojums un akvakultūra‖, kā arī uzľemtas virsaistības. Savukārt 

atbalsta apjoms, kas tika plānots uz 1 kuģi, salīdzinot ar 2004.gadu, ir samazinājies no 274 896 

eiro uz 167 232 eiro. Kopumā pabeigti 79 projekti un atbalstu saľēmuši 79 kuģi (tai skaitā 

2008.gadā 4), lai gan sākotnēji atbalsts bija plānots tikai 27 kuģiem. Līdz ar to pasākuma 

rezultatīvie, iznākuma un ietekmes rādītāji tikuši pārsniegti, jo no zvejas flotes izľemts lielāks 

zvejas kuģu skaits nekā bija plānots. Līdz ar to, ka ir samazinājusies Latvijas zvejas flote, ir 

palielinājies nozvejas apjoma pieaugums vidēji uz vienu zvejas kuģi. 2008.g. vislielākais 

progress ir bijis ietekmes rādītājam „Nozvejas daudzuma pieaugums uz kuģi 2006.g. 

salīdzinājumā ar 2003.g. (%). Pārējo rādītāju progresu skatīt 3.pielikumā.  

1061. 4.9. pasākuma „Flotes atjaunošana un zvejas kuģu modernizēšana” ieviešana beigusies 

līdz 2008.gada sākumam, tāpēc detalizēta informācija par šo pasākumu sniegta tikai 

3.3.4.sadaļā  

1062. 4.10. pasākuma „Zvejas un akvakultūras produktu apstrādes un mārketinga 

uzlabošana, zvejas ostu aprīkojums un akvakultūra” ietvaros līdz 30.06.2009. finansējuma 

saľēmējiem izmaksāti 8.8 milj. eiro jeb 99% no pasākumam piešķirtā ZVFI finansējuma, tai 

skaitā, 2008.g. 2.4 milj. eiro. Kopumā 2008.gadā pabeigti 8 projekti, savukārt lauzti līgumi ar 

5 projektu īstenotājiem. Vislielākais progress 2008.g. ir bijis ietekmes rādītājam „Zivju 

produktu eksporta daudzuma pieaugums vērtību izteiksmē 2006.gadā salīdzinājumā ar 

2003.gadu‖. Savukārt iznākuma rādītāji „Modernizēto zivju ražošanas pārstrādes uzľēmumu 

skaits‖, „Modernizēto ostu skaits‖ un „Atbalstīto akvakultūras uzľēmumu skaits‖ ir pārsniegti, 

jo atbalstīti vairāk projektu par mazākām summām, nekā sākotnēji plānots. Ietekmes rādītāja 

„Zivju produktu eksporta daudzuma pieaugums vērtību izteiksmē 2006.gadā salīdzinājumā ar 

2003.gadu‖ prognozētais apjoms ievērojami pārsniegts, jo pēc iestāšanās ES paplašinājušies 
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zivju produkcijas noieta tirgi, līdz ar to palielinājušies arī tās realizācijas apjomi, tāpat 

vienlaikus palielinājās arī zivju eksporta cena. Par pārējo rādītāju progresu skatīt 3.3.4.sadaļā. 

1063. 4.11. pasākuma „Piekrastes zvejas attīstība, sociālekonomiskie pasākumi, atbalsts zvejas 

pagaidu pārtraukšanai un citas finansiālas kompensācijas, jaunu noieta tirgu veicināšana 

un atbalsts ražotāju organizācijām” ietvaros līdz 30.06.2009. finansējuma saľēmējiem veikti 

maksājumi par 2.1 milj. eiro jeb 110% no pasākumam piešķirtā ZVFI finansējuma, t.s., 

2008.g. – 0.5 milj. eiro, jo pasākuma īstenošanai iedalīts virssaistību finansējums. Kopumā 

2008.gadā pabeigti 11 projekti. Vislielākais progress ir bijis iznākuma rādītājam „Veikto 

mārketinga pasākumu skaits‖ – par 30% palielinājums, savukārt ievērojams samazinājums 

tāpat kā iepriekš ir bijis ietekmes rādītājam „Vidējā zivju produktu patēriľa palielināšanās uz 

vienu cilvēku 2006.g. salīdzinājumā ar 2003.g. (%)‖. 

1064. Pārējo rādītāju progress 2008.gadā nebija būtisks, tādēļ informācija par tiem sniegta tikai 

3.3.4.sadaļā.  

8.2.3.5.  5.prioritāte „ES struktūrfondu tehniskā palīdzība” 
 

1065. 2008.gadā turpinājās aktīva TP projektu īstenošana atbilstoši 2004.-2006.gadā ar SF 

finansējuma saľēmējiem noslēgtajiem līgumiem, veicinot SF vadības funkcijas. Detalizēta 

informācija par TP īstenošanas pasākumiem ir sniegta 3.3.5. sadaļā „5. prioritāte „ES 

struktūrfondu tehniskā palīdzība‖‖. 

1066. Vērtējot finanšu apguves progresu 2008.gadā, pirmkārt, jāatceras, ka tas ir tieši atkarīgs no 

TP projektu īstenošanas nosacījumiem, ľemot vērā TP nacionālo programmu projektu ietvaros 

sasniegtos rezultatīvos rādītājus, kā ir būtisks finansiāls atbalsts SF vadībā iesaistīto institūciju 

administratīvās kapacitātes nodrošināšanā. Otrkārt, jāsecina, ka lielākā daļa SF pieprasījumu 

par 2007.gada veiktajiem izdevumiem tika iesniegta 2008.gadā kā arī projektu īstenošana 

turpinājās līdz 31.08.2008., līdz ar to lielāks veikto maksājumu finansējuma saľēmējiem 

progress bija 2008.gadā. Vairāk nekā puse no ERAF un vairāk nekā 70 % no ELVGF 

finansējuma tika izmaksāti finansējuma saľēmējiem tieši 2008.gadā, kamēr ESF ietvaros 

maksājumu finansējuma saľēmējiem progress gadu griezumā liecina, ka lielākie maksājumi 

tika veikti 2007.gadā, kas liecina par aktīvāku finansējuma apguvi iepriekšējā periodā. 

1067. Kopumā 2008.gadā 31.decembrī TP pasākumu ietvaros no SF līdzekļiem finansējuma 

saľēmējiem tika veikti maksājumi par 9.6 milj. eiro jeb 56.6 %
74

 no kopējā TP pasākumiem 

plānotā SF finansējuma apjoma. ERAF atmaksātā finansējuma daļa finansējuma saľēmējiem 

2008.gadā bija 91.8 %, ESF – 3.9.% un ELVGF – 4.3% no kopēja SF finansējuma apjoma. 

1068. Detalizēta informācija par 2008.gadā sasniegtajiem rādītājiem ERAF līdzfinansēto 

pasākumu ietvaros ir sadaļā 3.3.5. „.5.prioritāte Tehniskā palīdzība‖. Informācija par 5.2.3. 

aktivitātes svarīgāko sasniegto rādītāju apkopojumu, tai skaitā par 2008.gadu ir apakšsadaļā 

3.3.5.1. „ERAF TP pasākumu īstenošana‖, savukārt par 5.2.1. aktivitātes "Apmācības" 

īstenošanu - ir izklāstīta sadaļā 4.9. „Cilvēkresursu attīstības plāna SF vadībā iesaistītajām 

institūcijām ieviešana‖.  

1069. Informācija par pasākumu 5.5. „Atbalsts ELVGF programmas vadībai” un 5.6. „Citas 

ELVGF tehniskās palīdzības izmaksas” projektu īstenošanas rezultātiem 2008.gadā ir 

pieejama apakšsadaļā 8.2.3.3. „ELVGF TP pasākumu īstenošana‖. 

ERAF tehniskās palīdzības  pasākumu īstenošana 
 

1070. Pasākuma 5.1. „Atbalsts programmas vadībai” 5.1.1. aktivitātes "Atbalsts projektu 

atlasē, vērtēšanā, programmu vadībā un uzraudzībā iesaistītajām institūcijām, arī finanšu 
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kontrolēm un auditam" ietvaros īstenots viens kopējais nacionālās programmas projekts, par 

kura īstenošanu ar katru finansējuma saľēmēju tika noslēgts līgums. Šo atsevišķu 19 projektu 

(līgumu) īstenošana turpinājās arī 2008.gadā, kā rezultātā ar TP finansējuma palīdzību 

galvenie sasniegtie rādītāji atspoguļoti tabulā „5.1.1. aktivitātes "Atbalsts projektu atlasē, 

vērtēšanā, programmu vadībā un uzraudzībā iesaistītajām institūcijām, arī finanšu kontrolēm 

un auditam" svarīgāko sasniegto rādītāju apkopojums (2004.-2008.g.)‖. 

Tabula 21.     5.1.1. aktivitātes "Atbalsts projektu atlasē, vērtēšanā, programmu vadībā un 

uzraudzībā iesaistītajām institūcijām, arī finanšu kontrolēm un auditam" svarīgāko sasniegto 

rādītāju apkopojums (2008.g.) 

Rādītāja nosaukums 

2008.gadā 

sasniegta 

rādītāja 

vērtība 

2008.gada sasniegtā 

rādītāja īpatsvars 

kopējā rādītājā 

vērtībā (%) 

2005.-

2008.g.KOPĀ 

1 2 3=2/4*100 4 

Vidējais darbinieku, kuriem 

atalgojumu sedz no TP, 

skaits  222 83.5 266 

Ekspertu (uzľēmumu 

līgumu) skaits  254 26.6 955 

Projektu iesniegumu 

vērtēšanas sanāksmju skaits 48 6.0 797 

Pārbaudīto progresa pārskatu 

skaits 3005 26.4 

11395 

 

Novērtēto projekta 

iesniegumu skaits 304 3.7 8116 

 Detalizēta informācija gadu, fondu un institūciju griezumā ir pieejama 12. pielikumā 

„5.prioritātes "Tehniskā palīdzība" ietvaros sasniegtie svarīgākie rādītāji: 5.1.1. aktivitātes 

"Atbalsts projektu atlasē, vērtēšanā, programmu vadībā un uzraudzībā iesaistītajām institūcijām, 

arī finanšu kontrolēm un auditam" svarīgākie rādītāji‖. 

 

1071. Vērtējot sasniegto rādītāju apjomu 2008.gadā, konstatēts, ka SF vadībā iesaistīto 

darbinieku skaits ir būtiski samazinājies, salīdzinājumā ar 2005.-2007.gada rādītāja apjomu, 

kas nav viennozīmīgi saistīts ar SF vadībā iesaistīto institūciju kapacitātes pietiekamību, bet 

liecina par zināmu progresu pieredzes apguvē SF ieviešanas jomā. 2008.gadā vislielākais 

sasniegtā rādītāja vērtības īpatsvars kopējā vērtībā ir ekspertiem un pārbaudīto progresa 

pārskatu skaitam. 

1072. ERAF līdzfinansētā pasākuma 5.2 „Citi tehniskās palīdzības pasākumi”  ietvaros 

nodrošināta kvalifikācijas celšana, informācijas un publicitātes pasākumi, izvērtēšana un 

pētījumi, kā arī atbalsts SF VIS un VIS izveidei. Zemāk tiek aplūkoti galvenie rādītāji, kas 

sasniegti šo aktivitāšu ietvaros, bet detalizētā informācija par 5.2.1.aktivitāti ―Apmācības‖ ir 

atspoguļota ziľojuma 4.9.sadaļā ―Cilvēkresursu attīstības plāna struktūrfondu vadībā 

iesaistītajām institūcijām ieviešana‖, par 5.2.3.aktivitāti ―Izvērtēšana un pētījumi‖ ir 

atspoguļota ziľojuma 4.8.sadaļā „Izvērtēšana un tās rezultāti‖, savukārt par SF VIS un VIS 

izveidi 4.3.2.sadaļā. 

1073. 2004. – 2006.gada plānošanas periodā informācijas un publicitātes pasākumi īstenoti 

attiecībā uz ESF, ERAF, ZVFI un ELVGF 
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1074. 2008.gadā 5.2.pasākuma „Citi tehniskās palīdzības pasākumi‖ 5.2.2. aktivitātes 

„Informācija un publicitāte‖ ietvaros 12 (no 19 projektiem) projektu īstenošanas rezultātā ar 

TP finansējuma palīdzību sasniegtie rādītāji atspoguļoti tabulā „5.2.2. aktivitātes "Citi 

tehniskās palīdzības pasākumi - informācija un publicitāte" svarīgāko rādītāju apkopojums 

(2008.g)‖. Vērtējot paveikto, var secināt, ka sniegtais atbalsts turpināja veicināt iedzīvotāju 

informētību par SF ieviešanu Latvijā. 

 

Tabula 22.     5.2.2. aktivitātes "Informācija un publicitāte" svarīgāko sasniegto rādītāju 

apkopojums (2008.g) 

Rādītājs Vērtība 

2008.gada sasniegtā 

rādītāja īpatsvars 

kopējā rādītājā 

vērtībā (%) 2005.-2008.g.KOPĀ 

1 2 3=2/4*100 4 

Noorganizēto informatīvo 

pasākumu skaits 40 8 498 

Sagatavoto  TV klipu skaits 28 9.2 302 

Sagatavoto radio raidījumu 

skaits 37 18.5 200 

Uzturēto interneta mājas 

lapu skaits (vidēji gadā) 2 36.5 5.5 

Sagatavoto mēdiju apskatu 

skaits 30 10.9 275 

Izveidoto informācijas 

centru skaits 8 100.0 8* 

Sagatavoto speciālo 

pasākumu skaits 2 5.1 39 

*vidēji gadā 

Detalizēta informācija gadu, fondu un institūciju griezumā ir pieejama 12. pielikumā „5.prioritātes 

"Tehniskā palīdzība" ietvaros sasniegtie svarīgākie rādītāji: 5.2.2. aktivitātes "Citi tehniskās 

palīdzības pasākumi – informācija un publicitāte" svarīgākie rādītāji‖‖. 

 

1075. Vērtējot sasniegto rādītāju apjomu 2008.gadā, kā arī to devumu kopējo rādītāju 

sasniegšanā, jāatzīmē, ka vislielākais sasniegtā rādītāja vērtības īpatsvars kopējā vērtībā ir 

rādītājiem, kas aptver visplašāko mērķauditoriju, līdz ar to ir uzskatāmi par īpaši efektīviem 

atdeves ziľā. 

1076. 5.2.3. aktivitātes "Izvērtēšana un pētījumi" ietvaros 1 projekta īstenošanas rezultātā ar TP 

finansējuma palīdzību sasniegti rādītāji atspoguļoti tabulā „5.2.3. aktivitātes "Citi tehniskās 

palīdzības pasākumi - izvērtēšana un pētījumi" svarīgāko sasniegto rādītāju apkopojums 

(2008.g.)‖. 
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Tabula 23.     5.2.3. aktivitātes "Citi tehniskās palīdzības pasākumi - izvērtēšana un pētījumi" 

svarīgāko sasniegto rādītāju apkopojums (2008.g.) 

    2008.g. 

2008.gada sasniegtā rādītāja 

īpatsvars kopējā rādītājā 

vērtībā 

2005.-

2008.g.KOPĀ 

Rādītājs Statuss 1 2=1/3*100 3 

Pētījumi 

uzsākts** 3 30.0 9**** 

sagatavots  4 50.0 8 

Izvērtēšana 

uzsākts** 2 15.4 13 

sagatavots  2 15.4 13 
* t.sk. arī sākotnējās izvērtēšanas ziņojumi 

**noslēgts līgums par izvērtējuma/pētījuma sagatavošanu 

*** ex-ante sagatavošanas stadijā plānotie 4 ziņojumi  tiek uzskatīti par vienu  ziņojumu 

**** uzsākto pētījumu skaits atšķīrās no sagatavoto pētījumu rezultātu skaita, jo viens pētījums tika pārtraukts 

(detalizētāko informāciju skat.4.8.sadaļā ) 

 

1077. Vērtējot 5.2.3. aktivitātes "Izvērtēšana un pētījumi"  īstenošanu 2008.gadā, jāatzīmē 

sasniegto sagatavoto pētījumu rādītāju ievērojamais īpatsvars kopējā sasniegto rādītāju vērtībā, 

kas pamato izvērtēšanu kā nozīmīgu ES fondu plānošanas un uzraudzības instrumentu, tā kā 

izvērtēšanas rezultāti nodrošināja pamatojumu kvalitatīvu ES fondu ieviešanas lēmumu 

pieľemšanai, noslēdzot 2004-2006.gada plānošanas periodu un uzsākot jauno plānošanas 

periodu . 

1078. 5.2.4. aktivitātes "Atbalsts datorizētas Vadības informācijas sistēmas izveidei" 

ietvaros 2008.gadā tika īstenotas 4 SF vadībā iesaistītajās institūcijās, sekmējot galveno šī 

projekta sasniegumu - sākumā SF VIS ESF, ERAF, ZVFI un ELVGF un vēlāk VIS izveidi, 

kas ir viens no galvenajiem SF uzraudzības sistēmas instruments un kurā tiek veikta datu 

uzkrāšana par visu SF projektu īstenošanu. 2004.-2006.gada plānošanas perioda sākumā tika 

izveidota un dati tika uzkrāti SF VIS, bet vēlāk tika izveidota un 2008.gada 1.februārī 

produkcijas vidē ieviesta VIS, kurā tagad tiek uzkrāta informācija gan par 2004.-2006.gada 

plānošanas perioda, gan par 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu projektiem. 

Papildu informācija par minētajām sistēmām sniegta 4.3.2. sadaļā. Detalizēta informācija 

gadu, fondu un institūciju griezumā ir pieejama 12.pielikumā „5.prioritātes "Tehniskā 

palīdzība" 5.2.4. aktivitātes "Atbalsts datorizētas Vadības informācijas sistēmas izveidei" 

ietvaros iegādātā datortehnika un programmatūra‖. 

ESF tehniskās palīdzības  pasākumu īstenošana 

1079. ESF līdzfinansētā 5.3. pasākumā „Atbalsts programmas vadībai” (īstenots vienā 

aktivitātē) 2008.gadā  palīdzība nevalstisko organizāciju un pašvaldības kapacitātes 

stiprināšanai tika realizēta, īstenojot pēdējo projektu „Tehniskā palīdzība nevalstisko 

organizāciju un pašvaldības kapacitātes stiprināšanā ESF pasākumu ieviešanai‖ no Aktivitātes 

5.3.1. „Tehniskā palīdzība nevalstisko organizāciju un pašvaldības kapacitātes stiprināšanā 

ESF pasākumu ieviešanai” ietvaros īstenotā 71 projekta. Grantu shēmas īstenošana beigusies 

31.01.2008, kā rezultātā ir sasniegts grantu shēmas ilgtermiľa mērķis panākt aktīvu un 

kvalitatīvu nevalstiskā sektora un pašvaldību līdzdalību ESF finansēto aktivitāšu ieviešanā, 

paaugstinot nevalstisko organizāciju un pašvaldību kapacitāti projektu sagatavošanā. 

1080. ESF finansētā pasākuma 5.4. „Citas  tehniskās palīdzības izmaksas” realizēts atbalsts 

plānošanas reģionu SF informācijas centru izveidei un darbībai, kā arī nodrošināti publicitātes 

pasākumi ESF 50.gadadienai un trīs gadu darbībai Latvijā veltītas ceļojošās izstādes 

organizēšanā. 
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1081.  5.4.1. aktivitātes “Citi tehniskās palīdzības pasākumi (ESF)” ietvaros visu piecu projektu 

īstenošana beigusies jau līdz 2006.gada 31.decembrim, līdz ar ko 2008.gadā progress nav.  

1082. Savukārt 5.4. pasākuma „Citas ESF tehniskās palīdzības izmaksas” 5.4.2. aktivitātes 

“Citi tehniskās palīdzības pasākumi (ESF) - publicitāte” ietvaros ESF īstenoto pasākumu 

ietvaros tika piesaistīts un 2008.gadā apgūts finansējums 5.4.2.aktivitātes projekta  „Ceļojošās 

izstādes, veltītas ESF 50.gadadienai un trīs gadu darbībai Latvijā, organizēšana‖ īstenošanai, 

kā rezultātā nodrošināti publicitātes pasākumi. 

1083. Projekta ―Eiropas Sociālā fonda 50.gadadienai un trīs gadu darbībai Latvijā veltītas 

ceļojošās izstādes organizēšana‖ īstenošana tika veikta no 07.08.2007. līdz 31.07.2008. 

Projekta tiešais mērķis – ar ceļojošās izstādes palīdzību iepazīstināt pašvaldību iedzīvotājus ar 

ESF sasniegtajām iespējām nodarbinātības, izglītības un sociālās iekļaušanās jomā, kā arī 

veicināt līdz šim neaktīvo mērķa grupu iesaistīšanos ESF projektu sagatavošanā un ieviešanā – 

uzskatāms par sasniegtu, jo izstāde „Eiropas Sociālā fonda projektu parāde‖, kurā ietilpst 12 

informatīvie stendi par 36 īstenotājiem SF projektiem, informatīvie materiāli un četru veidu 

suvenīri, veiksmīgi norisinājās visos 5 plānošanas reģionos (kopā 38 Latvijas pilsētās) un 

izstādi kopumā apmeklējuši vairāk nekā 2300 Latvijas iedzīvotāji un aptuveni 450 apmeklētāji 

Briselē. 

1084.  Šādas izstādes organizēšana ir vērtējami ļoti pozitīvi, jo tā oriģinālā un vizuāli pievilcīgā 

veidā iepazīstināja ar Latvijas cilvēku ieguvumiem, izmantojot ESF finansējumu, gan Latvijas 

iedzīvotājus, gan pēc EK Nodarbinātības, sociālo lietu un vienlīdzīgu iespēju 

ģenerāldirektorāta ielūguma Briselē organizētās izstādes apmeklētājus. 

 

1085. Informācija par pasākumu 5.3.pasākuma „Atbalsts ESF programmas vadībai” un 5.4. 

„Citas ESF tehniskās palīdzības izmaksas” projektu īstenošanas rezultātiem ir pieejama 

apakšsadaļā 8.2.3.2. „ESF TP pasākumu īstenošana‖.  

 

ELVGF tehniskās palīdzības pasākumu īstenošana 

1086. ELVGF līdzfinansētā pasākuma 5.5. „Atbalsts  programmas vadībai” ietvaros realizēta 

ZM un LAD stratēģijas līdzsvarotas vadības izveidošana un ieviešana ar kvalitātes un riska 

vadības sistēmas palīdzību, LAD esošo administrēšanas procedūru izvērtēšana, kā arī 

rekomendāciju, paraugprocedūru un paraugvadlīniju izstrāde 2007.-2013.gadu periodam 

Lauku attīstības pasākumiem, noticis ELFLA, ELGF, EZF ieviešanas vadības un kontroles 

sistēmu neatkarīgs novērtējums, kā arī sniegts atbalsts projektu atlasē, vērtēšanā, finanšu 

kontrolēm un auditam, arī programmu vadībā un uzraudzībā.  

1087. 2008.gadā ir beigusies programmas 5.5.pasākuma ―Atbalsts ELVGF programmas vadībā 

Zemkopības ministrijā un Lauku atbalsta dienestā‖ tehniskās palīdzības projektu Nr.5.5.1. 

―Iestādes darbības stratēģijas līdzsvarotas vadības izveidošana un ieviešana Zemkopības 

ministrijā un Lauku atbalsta dienestā ar kvalitātes un riska vadības sistēmas palīdzību‖, 5.5.2. 

―Lauku atbalsta dienesta esošo administrēšanas procedūru izvērtēšana, kā arī rekomendāciju, 

paraugprocedūru un paraugvadlīniju izstrāde 2007.-2013.gadu periodam Lauku attīstības 

pasākumiem‖, 5.5.3. ―ELFLA, ELGF, EZF ieviešanas vadības un kontroles sistēmu neatkarīgs 

novērtējums‖, 5.5.4. ―Atbalsts projektu atlasē, vērtēšanā, finanšu kontrolēm un auditam, arī 

programmu vadībā un uzraudzībā‖ īstenošana un 2008.gadā veikto maksājumu finansējuma 

saľēmējiem apjoms bija 79,9% no kopējā finansējuma piešķīruma. 

1088. Savukārt ELVGF finansētā 5.6. pasākuma „Citas tehniskās palīdzības izmaksas”  

2008.gadā īstenošanas rezultātā tika pabeigta 2007.-2013.programmēšanas periodam 

nepieciešamais informācijas sistēmas moduļa lauku attīstības plāna pasākumu administrēšanai 

izstrāde.  
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1089. Iespaidīgākais maksājumu finansējuma saľēmējiem progress vērojams 2008.gadā, kad ir 

beigusies 5.6.pasākuma ―Citas ELVGF tehniskās palīdzības izmaksas‖ tehniskās palīdzības 

projekts Nr.5.6.1. ―2007.-2013. programmēšanas periodam nepieciešamā informācijas 

sistēmas moduļa izstrāde lauku attīstības plāna pasākumu administrēšanai‖ īstenošana un 

veikto maksājumu apjoms no 22% no pasākuma piešķirtā ELVGF finansējuma aktīvi pieauga 

līdz 100% jeb gandrīz 0.2 milj. eiro. 

1090. Detalizētā informācija par pasākumu 5.5. „Atbalsts ELVGF programmas vadībai‖ un 5.6. 

„Citas ELVGF tehniskās palīdzības izmaksas‖ projektu īstenošanas rezultātiem ir pieejama 

12.pielikumā ―5.prioritātes "Tehniskā palīdzība" ietvaros sasniegtie svarīgākie rādītāji”.  

1091. Kopumā, vērtējot ELVGF līdzfinansētos tehniskās palīdzības īstenošanas pasākumus 

2008.gadā, konstatēts, ka visi plānoti projektu rādītāji ir veiksmīgi sasniegti.  

8.3. Struktūrfondu vadība un kontrole 

1092. Vispārējā informācija par SF vadības un kontroles sistēmu, tai skaitā uzraudzības sistēmu 

sniegta noslēguma ziľojuma 4.sadaļā. par 2004.-2006.gada plānošanas periodu. Savukārt šeit 

sniegta informācija par UK un vadības komiteju darbību 2008.gadā. Informācija attiecās uz 

ESF, ERAF, ZVFI un ELVGF. 

1093. 2008.gadā ir notikušas divas UK sēdes, no kurām pirmā notika 2008.gada 18.jūnijā. 

Iepriekšminētajā sēdē, galvenokārt tika skatīti jautājumi par SF ieviešanas gaitu, tika 

apstiprināts SF ieviešanas ziľojums par 2007.gadu, kā arī, tika analizēts pētījums „Projektu, 

kuru piecu gadu laikā no pēdējā maksājuma veikšanas notikušas būtiskas izmaiľas, analīze un 

vienotas metodikas izstrāde‖. Tāpat komitejas dalībniekiem tika sniegta informācija par SF 

komunikācijas stratēģiju. 

1094. 2008.gada 10.decembra UK sēdē tika skatīts jautājums par SF gadskārtējā ieviešanas 

ziľojuma par 2007.gada papildinājuma sagatavošanu, vērtēti SF tematiskās izvērtēšanas 

rezultāti un izskatītas rekomendācijas, kā arī tika apstiprināti grozījumi Mērķa 1 programmai 

2004.-2006 un diskutēts par SF Mērķa 1 programmas 2004.-2006 slēgšanu. 

1095. Papildus UK sēdēm, 2008.gadā tika organizēta rakstiskā procedūra, kuras ietvaros tika 

apstiprināts priekšlikums EK 17/VI/2004 lēmuma C(2004) 2121, ar ko apstiprina VPD 

attiecībā uz Kopienas struktūrpalīdzību saskaľā ar 1.mērķi Latvijā grozījumiem, kas paredzēja 

izdevumu attiecināmības beigu datuma pagarināšanu. 

1096. Attiecībā uz  SF vadības komiteju darbību 2008.gadā jāatzīmē, ka tā tika organizēta 

rakstisko procedūru veidā. 

1097. 2008.gada ERAF vadības komitejas ietvaros pieľemti 107 lēmumi, no tiem 41 ir bijis par 

grozījumu saskaľošanu SF nacionālajās programmās, 42 par pieľemšanu zināšanai 

apstiprināto un noraidīto projektu sarakstus, kā arī grozījumus projektos, 16 par pieľemšanu 

zināšanai PLSI un OLSI ziľojumus par SF līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu 

(turpmāk – uzraudzības ziľojumi), pieci par grozījumu saskaľošanu grantu shēmu vai atklātu 

projektu konkursu vadlīnijās, kā arī veikti trīs grozījumi ERAF finanšu plānā. ERAF VK 

2008.gadā netika saskaľoti pieci lēmumi, no tiem trīs uzraudzības ziľojumi, pa vienai reizei 

finanšu plāns un grozījumi nacionālajā programmā. Lielākā daļa grozījumu nacionālajās 

programmās ir saistīti ar nacionālās programmas projektu izmaiľām finansējuma plānā. Vairāk 

nekā 50,0% no pieľemtajiem lēmumiem 2008.gadā ir saistīti ar pieľemšanu zināšanai PLSI un 

OLSI iesniegto informāciju.  

1098. 2008.gada ESF vadības komitejas ietvaros pieľemti 63 lēmumi, no tiem 12 bijuši par 

grozījumu saskaľošanu SF nacionālajās programmās, 13 par grozījumu saskaľošanu grantu 

shēmu aprakstos, četras reizes saskaľoti PLSI iesniegtie grozījumi aktivitāšu/apakšaktivitāšu 

finansējuma sadalījuma plānā un 3 reizes pieľemts zināšanai VI aktualizētais finanšu līdzekļu 

sadalījuma plāns ESF aktivitātēm. 31 ESF vadības komitejas lēmums saistīts ar PLSI un OLSI 
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iesniegtās informācijas pieľemšanu zināšanai, no tiem 13 bijuši par PLSI un OLSI iesniegto 

uzraudzības ziľojumu pieľemšanu zināšanai un 18 par grozījumu SF nacionālo programmu 

projektos, atklātu projektu iesniegumu projektos un grantu shēmu projektos pieľemšanu 

zināšanai. 2008.gadā trīs ESF vadības komitejas lēmumprojekti saskaľā ar PLSI un OLSI 

pieprasījumiem precizēt informāciju tika atsaukti un pēc precizēšanas virzīti saskaľošanai vai 

pieľemšanai zināšanai citās ESF vadības komitejas rakstiskajās procedūrās.  

1099. 2008.gada ELVGF vadības komitejas ietvaros pieľemti 13 lēmumi, no tiem septiľi par 

pieľemšanu zināšanai uzraudzības ziľojumus, četri par projektu sarakstu saskaľošanu un divi 

par grozījumiem nacionālās programmas projektos. Visi ELVGF vadības komitejā iesniegtie 

materiāli tika saskaľoti pirmajā reizē, vienlaicīgi gan jānorāda, ka 2008.gadā netika saskaľoti 

svarīgi grozījumi vai pieľemti nozīmīgi lēmumi. 

1100. 2008.gada ZVFI vadības komitejas ietvaros pieľemti 9 lēmumi, no tiem seši ir par 

pieľemšanu zināšanai uzraudzības ziľojumus, divi par projektu sarakstu saskaľošanu un viens 

par grozījumiem ZVFI finanšu plānā. Tāpat kā ELVGF vadības komitejā, arī šajā vadības 

komitejā lēmumi tika pieľemti ar pirmo reizi un pieľemtie lēmumi nebija būtiski. 

8.3.1.   Pārbaudes projektu īstenošanas vietās un struktūrfonda pieprasījumu 
pārbaudes 

1101. Vadības un kontroles sistēmas apraksta galvenie aspekti, kā arī izmaiľas sistēmā (piem. 

attiecībā uz „pēcuzraudzības periodā‖  veicamajām pārbaudēm projektu īstenošanas vietās) 

sniegtas 4.5.sadaļā. Tāpat informācija par veiktām pārbaudēm projektu īstenošanas vietās un 

SF pieprasījumu pārbaudēm sniegta 4.5.sadaļā sadalījumā pa gadiem, līdz ar to šeit tā 

neatkārtojas. 

8.3.2. Izlases veida pārbaudes un vadības un kontroles sistēmas auditi 
 

1102. Kopsavilkums par veikto izlases veida pārbaudēm un vadības un kontroles sistēmas 

auditiem un to galvenajiem rezultātiem sniegts 4.6.1. un 4.6.2.sadaļā. 

1103. SF finansēto projektu izlases veida pārbaudes veica OLSI iekšējā audita struktūrvienības: 

- ERAF ietvaros – FM Iekšējā audita departamenta Eiropas Savienības finansēto 

programmu un projektu auditu nodaļa (auditi Centrālajā finanšu un līgumu 

aģentūrā); 

- ESF ietvaros – NVA Audita nodaļa un VIAA Iekšējā audita departaments; 

- ELVGF un ZVFI ietvaros – LAD Audita departaments. 

1104. SF vadības un kontroles sistēmu auditus, lai gūtu pārliecību par vadības un kontroles 

sistēmas darbības efektivitāti un atbilstību ES un LR normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, 

veica FM Iekšējā audita departamenta
75

 Eiropas Savienības finansēto programmu sistēmu 

novērtējuma nodaļa, Valsts kases, PLSI, OLSI un GSA iekšējā audita struktūrvienības. 

1105. Vadības un kontroles sistēma ir izveidota un darbojas efektīvi visās ERAF, ESF un 

EQUAL, ELVGF un ZVFI finansēto projektu ieviešanā iesaistītajās iestādēs, lai novērstu un 

atklātu nepilnības un neatbilstības un lai nodrošinātu visu veikto operāciju likumību un 

deklarēto izdevumu attiecināmību.  

1106. Kopsavilkums par būtiskajiem konstatējumiem, secinājumiem un ieteikumiem veiktajos 

vadības un kontroles sistēmas auditos, ieskaitot vadības pārbaužu, sertifikācijas procedūru un 

audita plūsmu pietiekamību, kā arī funkciju adekvātu sadalījumu un atbilstību EK prasībām, 

kā arī izlases veida pārbaužu rezultāti, ieskaitot konstatētās neatbilstības un sistēmiskās kļūdas, 

ir sniegts vadības un kontroles sistēmas ziľojumā par 2008.gadu. Kopumā visi 2008.gadā 

veikto sistēmu auditu rezultātā izteiktie ieteikumi ir ieviesti.  
 

                                                           
75

 Ar 01.01.2010. FM Audita un revīzijas departaments 
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Eiropas Komisijas un citi ārējie sistēmas auditi 

1107. Informācija par EK auditiem un citiem ārējiem auditiem, to galvenajiem atklājumiem un 

pasākumiem konstatēto trūkumu novēršanai ir sniegti 4.6.3.sadaļā. 

1108. 2008.gadā ārējos sistēmas auditus veikušas sekojošas institūcijas: 

a) EK; 

b) SIA ,,Ernst & Young Baltic‘‘; 

1109. 2008.gadā EK Latvijā ir veikusi Eiropas Reģionālā attīstības fonda projektu auditu (no 

29.septembra līdz 3.oktobrim). SIA ,,Ernst & Young Balcic‘‘ veikusi vienu ārējo sistēmas 

auditu ,,Finanšu ministrijas Finanšu kontroles departamenta Eiropas Savienības SF ietvaros 

veikto pārbaužu un finanšu kontroles pasākumu efektivitātes un sagatavotās metodikas 

atbilstības novērtējums‘‘. (2008.gada 5.septembris); 

1110. 2008.gadā veiktā EK Eiropas Reģionālā attīstības fonda projektu audita galvenie 

konstatējumi un to analīze: 

a) dubultās finansēšanas un dubultās iegrāmatošanas risks- vadošā iestāde izveidoja darba 

grupu, kas izveidoja pieeju, pēc kuras tika izvērtēts dubultās finansēšanas un dubultās 

iegrāmatošanas risks SF (kā arī Kohēzijas fonda un TEN-T projektos). Izvērtēšanas 

rezultāti liecina, ka lai arī ir pastāvējis dubultās finansēšanas un dubultās iegrāmatošanas 

risks, nav izdevies konstatēt nevienu konkrētu dubultās finansēšanas gadījumu. Tiek 

veiktas darbības šī riska mazināšanai 2007.-2013.gada plānošanas periodā (sīkāku 

konstatējuma analīzi skatīt sadaļās 4.2. un 8.pielikumā); 

b) Iepirkumu uzraudzības biroja izsniegto iepriekšēju atļauju sarunu procedūras 

izmantošanai papildu iepirkumu līgumu slēgšanai par papildu darbiem, pakalpojumiem 

(Latvijas Publisko iepirkumu likuma 63.un 64.pants) neatbilstība Eiropas Kopienu 

Tiesas nolēmumiem.   IUB ir veicis nepieciešamās darbības, lai iepriekšēju atļauju 

sarunu procedūru izmantošanai izsniegšanas gadījumā tiktu ievēroti Eiropas Kopienu 

Tiesas nolēmumi (sīkāku konstatējuma analīzi skatīt sadaļā 4.2., 6.7. un 8., 

15.pielikumos); 

1111. 2008.gadā veiktā SIA ,,Ernst & Young Baltic‘‘ ,,Finanšu ministrijas Finanšu kontroles 

departamenta Eiropas Savienības SF ietvaros veikto pārbaužu un finanšu kontroles pasākumu 

efektivitātes un sagatavotās metodikas atbilstības novērtējums‘‘ mērķis bija novērtēt Finanšu 

ministrijas FKD
76

 kā neatkarīgas struktūrvienības 2004.-2006.gada plānošanas perioda SF 

ietvaros veikto pārbaužu un finanšu kontroles pasākumu efektivitāti, kā arī sagatavotās 

metodikas atbilstību ES un LR normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Atbilstības un 

efektivitātes novērtējums aptver šādus starpposma pārbaužu veidus: 

a) ES fondu vadības un kontroles sistēmas pārbaudes; 

b) Izlases pārbaužu projekta īstenošanas vietās veikšanas procesa pārbaude; 

c) SF starpposma izdevumu deklarāciju pārbaudes. 

1112. Ziľojumā iekļauti FKD izstrādātās ,,Kārtība, kādā Finanšu kontroles departaments veic 

Eiropas Savienības fondu pārbaudes‘‘ novērtējuma rezultāti, kā arī FKD izstrādātās ,,Kārtība, 

kādā Finanšu kontroles departaments veic Eiropas Savienības SF noslēguma izdevumu 

deklarācijas un maksājuma pieprasījuma neatkarīgu pārbaudi‘‘ projekta atbilstības rezultāti ES 

un LR normatīvo aktu prasībām, kā arī kārtības projekta atbilstības labās prakses standartiem 

rezultāti. Ziľojumā norādītie ieteikumi saistīti ar FKD izstrādāto kārtību pilnveidošanu; visi 

nepieciešamie papildinājumi ir iestrādāti FKD kārtībās. 

1113. 2008.gadā veiktajos EK un citos ārējos sistēmu auditos konstatētie trūkumi nav būtiski 

ietekmējuši SF vadības un kontroles sistēmas darbību, kā arī SF administrēšanu un ieviešanu. 

Konstatētie trūkumi ir palīdzējuši identificēt problēmas vai potenciālās problēmas un veikt 

darbības to novēršanai, kā arī pilnveidot SF vadības un kontroles sistēmu, uzlabot SF 
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  FM Audita un revīzijas departaments izveidots ar 01.01.2010., pārľemot FM Iekšējā audita departamenta funkcijas 
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administrēšanas un ieviešanas procesus gan 2004.-2006.gada plānošanas perioda noslēgumā, 

gan attiecībā uz 2007.-2013.gada plānošanas periodu. 

 

8.3.3. Tematiskā izvērtēšana 

1115. Sadaļā iekļauta informācija par 2008.gadā veiktajiem pasākumiem SF ieviešanas sistēmas 

pilnveidošanai. 2008.gadā veiktie izvērtējumi un pētījumi ir atspoguļoti sadaļā 4.8. 

Kopumā 2008.gadā tika pabeigti 6 izvērtējumi un pētījumi: 

- Pētījums „SIF ieviesto ESF grantu shēmu ieguldījums sociāli atstumto grupu dzīves 

kvalitātes uzlabošanā‖. 

- Pētījums „ES fondu makroekonomiskās ietekmes izvērtējums‖. 

- Pētījums „Projektu, kuros piecu gadu laikā no pēdējā maksājuma veikšanas notikušas 

būtiskas izmaiľas, analīze un vienotas metodikas izstrāde‖.  

- Pētījums „SF un KF kontroļu veikšanas izmaksas‖   

- Izvērtējums „Atmaksāto ES SF līdzekļu izlietošanas efektivitāte‖. 

- Izvērtējums „ES SF ietekme uz reģionālo attīstību Latvijā‖. 

1116. Visa aktuālākā informācija attiecībā uz SF izvērtēšanu ir pieejama FM administrētajā ES 

fondu interneta mājas lapā www.esfondi.lv. 

1117. 2008.gadā tika noslēgta SF nacionālās programmas TP projekta „Izvērtēšana un pētījumi‖ 

īstenošana.  

8.3.4.  Cilvēkresursu attīstības plāna SF vadībā iesaistītajām institūcijām 
ieviešana 

1118. CAP ieviešanas nolūkā laika periodā no 2008.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim projekta 

„Apmācības” ietvaros tika noslēgts 1 līgums un noorganizēts 1 mācību kurss „Moderācija. 

Kā izstrādāt efektīvus risinājumus”, kā arī organizēti 8 ad-hoc pasākumi, lai īstenotu 

konkrētu institūciju mācību vajadzības CAP tēmu ietvaros. Pārskata periodā mācību kursu 

un ad-hoc pasākumus kopā apmeklēja 183 dalībnieki no IZM, VI, FM Iekšējā audita 

departamenta, Budžeta departamenta, Administratīvā departamenta, Informācijas sistēmu 

attīstības departamenta, Valsts kases, kā arī FM vadība. Ad-hoc pasākumu ietvaros 

2008.gada maijā tika organizēta 1 starptautiska konference „Izvērtējot ES fondu 

makroekonomisko ietekmi un analizējot Kohēzijas politikas ekonomisko pamatojumu”, kuru 

apmeklēja 43 dalībnieki no Latvijas un  23 dalībnieki no citām ES dalībvalstīm.  

1119. Pārskata periodā 95 dalībniekiem (jeb 64 SF vadībā iesaistīto institūciju darbiniekiem: 2 - 

IZM,  2 - LM, 3 - SM, 1 - VM, 1 - LIAA, 6 - NVA, 6 - FM Iekšējā audita departamenta, 12 

- FM Finanšu kontroles departamenta un 31 – vadošās iestādes darbiniekiem) projekta 

„Apmācības” ietvaros tika segta dalības maksa citu iestāžu organizētajos apmācību 

semināros un konferencēs. Vislielākā interese tika izrādīta par semināriem, kuros tika 

skatītas tādas tēmas kā SF vadība, iepirkums un tā sludināšana, normatīvie akti, audits. 

Darbinieki izrādīja interesi arī par semināriem, kuros varēja apgūt kvalitatīvākai pienākumu 

veikšanai identificētās nepieciešamās horizontālās zināšanas un prasmes.  

1120. No ārzemēs organizētajām apmācībām vislielāko atsaucību guva Ikgadējais Starptautiskais 

simpozijs par ES fondiem un seminārs par SF finanšu vadību. No Latvijā organizētajiem 

semināriem vislielākā interese tika izrādīta par semināriem, kuros skaidroja publisko 

iepirkumu un tā sludināšanu, normatīvo aktu izstrādi, administratīvās tiesības, kā arī 

uzlaboja komunikācijas un prezentācijas prasmes. Kopējais citu iestāžu organizēto 

apmācību vērtējums svārstās starp apmierinoši un ļoti labi: 60,0% no kopējā apmeklējumu 

skaita semināra kvalitāte novērtēta kā laba, 36,0% – kā ļoti laba un 3,2% kā apmierinoša. 

1121. SF nacionālās programmas TP projekta 5.2.1 „Apmācības” īstenošana ir noslēgusies 

2008.gada 31.decembrī. 

http://www.esfondi.lv/
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8.4.  Struktūrfondu vadības komunikācijas stratēģijas īstenošana 
2008.gadā 

1122. Komunikācijas stratēģijas īstenošana aktīvi norisinājās arī 2008.gadā, veicinot sabiedrības 

informētības līmeľa paaugstināšanos, atklātību par SF līdzekļu apguves gaitu, kā arī 

veicinot sadarbību starp SF vadībā iesaistītajām institūcijām. Detalizēta informācija par 

komunikācijas stratēģijas īstenošanas pasākumiem ir sniegta 8.4.1., 8.4.2. un 8.4.3.sadaļās. 

Informācija attiecās uz ESF, ERAF, ZVFI un ELVGF. 

8.4.1. Informatīvo un publicitātes pasākumu īstenošana 

1123. 2008.gadā informācijas un publicitātes pasākumi īstenoti saskaľā ar komunikācijas 

stratēģijā noteikto informācijas un publicitātes pasākumu plāna trešo posmu, kas paredz 

informēšanas un publicitātes pasākumus pēc 2007.gada. 

1124. 1.pasākums – Sadarbība ar plašsaziņas līdzekļiem  

1125. 2008.gadā vadošā iestāde ir sagatavojusi un izplatījusi 87 paziľojumus plašsaziľas līdzekļu 

pārstāvjiem  - par aktualitātēm SF jautājumos, UK izskatītajiem jautājumiem u.c. FM 

nodrošinājusi atbildes uz specifiskiem mediju uzdotiem jautājumiem un nodrošinājusi 

vadošās iestādes speciālistu komentārus, rīkojusi 4 preses konferences - par paveikto SF 

apguvē 2008.gadā, par SF ietekmi uz Latvijas makroekonomiku, par 2004.-2006.gada SF 

apguvi, kā arī par īpašu uzdevumu ministra ES līdzekļu pārvaldes lietās amatā paveikto. 

2008.gadā nodrošinātas 10 mediju analīzes – SF publikāciju analīzes. 

1126. Arī citas SF vadībā iesaistītās institūcijas – PLSI, OLSI un GSA izplatījušas informāciju 

masu medijiem. EM izsūtītajos ziľojumos minējusi 2004.-2006.gadā gūto pieredzi un 

izmaiľas salīdzinājumā ar jauno periodu. LM medijiem izsūtījusi 5 paziľojumus, 

nodrošinājusi 2 speciālos pielikumus laikrakstā, sagatavojusi un publicējusi 5 publikācijas 

nacionālajos un reģionālajos laikrakstos. Tāpat arī VidM regulāri sadarbojusies ar 

medijiem, sniedzot informāciju un atbildes uz konkrētiem žurnālistu jautājumiem par ES 

investīcijām un to apguvi vides nozarē, tai skaitā par ERAF. SM sagatavoja publikācijas par 

projektu „Platjoslas sakaru infrastruktūras attīstība lauku apvidos‖, kas tika izvietotas kā 

nacionālajos, tā arī reģionālajos laikrakstos un interneta portālos. 2008.gada 8.maijā rīkota 

projekta noslēguma preses konference. NVA 2008.gadā nodrošinājusi 8 mediju apskatus 

par ESF. VIAA izplatījusi preses relīzi par apgūto ES finansējumu izglītībā, organizējusi 

preses konferenci (30.10.2008.) par ESF 100,0% līdzekļu apguvi izglītībā, kā arī 

nodrošinājusi 43 mediju monitoringus „Eiropas Savienības struktūrfondu izglītībā‖. SIF 

nodrošinājis 171 ziľu, publikāciju vai rakstu presē par SIF administrētiem ESF projektiem, 

no tiem 153 reģionālajā presē. SPP izplatījusi 2 preses relīzes un sniegusi vienu interviju 

par ESF projektiem. Savukārt no LAD lauksaimnieki un lauku uzľēmēji saľēmuši regulāru 

informāciju par LAD veiktajām aktivitātēm gan caur publikācijām laikrakstos, gan ar 

televīzijas un radio starpniecību. Lielākajos Latvijas laikrakstos kā Latvijas Avīze, Dienas 

Bizness, Agropols publicētas intervijas ar LAD vadošajiem darbiniekiem. Sagatavojot un 

nosūtot preses relīzes, kā arī sniedzot atbildes uz žurnālistu jautājumiem, nodrošināta 

plašsaziľas līdzekļu informēšana arī par CFLA aktualitātēm.  

1127. 2008.gadā vadošā iestāde turpinājusi 2005.gadā aizsākto sadarbību ar Latvijas Televīziju un 

Latvijas Radio. Veidoti un pārraidīti 23 SF tematikai veltīti TV raidījumi ―Eirobusiľš‖ 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 SF ieviešanas gaitu un 

aktualitātēm – ir sasniegts.  
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1128. Tāpat arī citas ES fondu vadībā iesaistītās institūcijas 2008.gadā turpinājušas sadarbību ar 

televīziju un radio, nodrošinot radio un televīzijas raidījumus un klipus. LM 2008.gadā 

sagatavojusi un pārraidījusi 2 sižetus Latvijas Nacionālajā televīzijā. Tāpat SM īstenota 

projekta „Platjoslas sakaru infrastruktūras attīstība lauku apvidos‖ publicitātes kampaľas II 

kārta, kuras ietvaros izstrādāts video un audio klips pārraidei gan nacionālajā televīzijā un 

radio, gan reģionālajos elektroniskajos medijos. NVA organizējusi četru raidījumu 

pārraides par īstenotajiem ESF projektiem – labās prakses piemēriem reģionālajās TV ar 

atkārtojumiem, nodrošinājusi pārraidi Latvijas televīzijas 1.kanālā raidījumā „Kopā‖ par 

ESF atbalstīto projektu labās prakses piemēriem, kā arī nodrošinājusi četrus radio 

raidījumus par īstenotajiem ESF projektiem – labās prakses piemēriem. LAD vadošie 

darbinieki vairakkārt piedalījušies Latvijas Neatkarīgā Televīzijas un Latvijas televīzijas  

kanāla TV3 ziľu raidījumos. LAD speciālisti piedalījušies arī Latvijas Radio 1 un Radio 2 

veidotajos raidījumos „Eiropas fondu atslēgas‖ un „Eiro rīts‖. SIF ir sniedzis vienu interviju 

Latvijas Radio 4. 

1129. 2.pasākums – Informatīvo materiālu izplatīšana  

1130. 2008.gadā VI izdevusi informatīvos materiālus – ―Eiropas Savienības struktūrfondu 

projektu grāmata. 2.izdevums‖ 3000 eksemplāros, kas 30.oktobrī izplatīti finanšu sistēmas 

un valsts 90.gadadienai rīkoto konferenču apmeklētājiem 3 Latvijas plānošanas reģionu 

pilsētās, 556 Latvijas pašvaldībās, reģionālajos SF informācijas centros, pašvaldību 

bibliotēkās u.c. interesentiem. Tajā apkopoti 46 ERAF, 42 ESF, 18 ELVGF un 4 ZVFI 

projektu piemēri.  

1131. Tāpat 2008.gadā izdots informatīvais materiāls - „Eiropas Savienības struktūrfondu 

projekti. 2004-2006.gada periods‖, kurā apkopoti pirmajā un otrajā SF projektu grāmatā 

ietvertie SF projektu piemēri. Tādējādi šajā izdevumā ietverti 102 ERAF, 79 ESF, 49 

ELVGF un 8 ZVFI projekti, pavisam kopā 238 Latvijā īstenotu projektu. Informatīvais 

materiāls izdots 2000 eksemplāros, kas izplatīti FM rīkotajā konferencē „Eiropas finanses 

energotaupībai un pilsētu ilgtspējīgai attīstībai‖, finanšu sistēmas un valsts 90.gadadienai 

rīkoto konferenču apmeklētājiem Latvijas pilsētās, 556 Latvijas pašvaldībās, pašvaldību 

bibliotēkās, reģionālajos SF informācijas centros, Saeimas pārstāvjiem u.c. interesentiem.  

 

          

 

 

1132. 2008.gadā FM ceļojošās izstādes „Eiropas Sociālā fonda projektu parādes‖ ietvaros 

izdevusi ESF bukletu 3000 eksemplāros, kurā atspoguļota informācija par ESF vēsturi, 

atbalsta jomām, Equal programmu, ESF administrējošām institūcijām, informācija 
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potenciālajiem projektu pieteicējiem u.c. Buklets izplatīts izstādes apmeklētājiem un 24 

pašvaldībās – izstādes norises vietās (laikā no 2008.gada 10.janvāra līdz 25.februārim). 

 

 

1133. PLSI, OLSI un GSA 2008.gadā ir sagatavojuši un izplatījuši kopā 13 informatīvos 

materiālus, tai skaitā:  

 

1134. Par RAPLM pārziľā esošās ERAF atklātā konkursa aktivitātes „Publisko interneta pieejas 

punktu attīstība‖ īstenošanas rezultātiem. Buklets ir publicēts arī RAPLM mājas lapā 

internetā: http://www.raplm.gov.lv/uploads/filedir/ES/2009/Buklets_lielais.pdf 

1134.3.  

1135. Buklets „Publisko interneta pieejas punktu attīstība‖ ar publisko interneta pieejas punktu 

adresēm. Buklets ir aplūkojams RAPLM mājas lapā internetā: 

http://www.raplm.gov.lv/uploads/filedir/ES/2009/Buklets_adreses.pdf  

1136. VM sagatavots informatīvais buklets „Investīcijas veselības aprūpē‖ ES fondu 2004.-2006. 

gada plānošanas periodā – bukletā apkopoti visi SF finansētie veselības aprūpes projekti 

2004.-2006. gada plānošanas periodā, apkopojot fotogrāfiju materiālu un aprakstošo 

informāciju. 

Elektroniskā formātā buklets pieejams VM mājas lapā: 

http://www.vm.gov.lv/?id=235&top=117  

http://www.raplm.gov.lv/uploads/filedir/ES/2009/Buklets_lielais.pdf
http://www.raplm.gov.lv/uploads/filedir/ES/2009/Buklets_adreses.pdf
http://www.vm.gov.lv/?id=235&top=117
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1137. 2008.gada novembrī izdots VidM informatīvs materiāls „150 realizēti projekti: Kur un kā 

tika iztērēta vides infrastruktūrai paredzētā ERAF nauda?‖ (2004.-2006.gada plānošanas 

periods), tirāža 500 eksemplāri. Materiāls elektroniskā veidā publicēts arī VidM mājas lapā: 

http://www.vidm.gov.lv/lat/dokumenti/publikacijas/investiciju_joma/?doc=7900 

1138. 2008.gada decembrī izdots specializēts, praktiski izmantojams VidM sagatavots 

prezentācijas-publicitātes materiāls „Eiropas Savienības investīcijas vides sektorā‖, kas 

ietver informāciju par ERAF projektiem un noformēts sienas kalendāra 2009.gadam veidā. 

Materiāli izplatīti bibliotēkās, informācijas krātuvēs, sadarbības partneriem, jebkuram 

interesentam, kā arī informatīvajos pasākumos, prezentācijās u.tml. 

1139. CFLA ir sagatavojusi projektu grāmatu  „ERAF investīcijas Latvijai (2004.-2006.) 

Veiksmes stāsti‖, kas pieejama arī elektroniski: http://www.cfla.gov.lv/?object_id=1506#  

                  

1140. SIF sagatavojis informatīvu izdevumu ―SIF administrēto 2006.gada konkursa ESF grantu 

programmu kopsavilkums‖, kas izplatīts konferences dalībniekiem, RSIC, Rīgas centrālajai 

bibliotēkai un tās filiālēm, citiem interesentiem. Pieejams SIF mājas lapā: 

http://www.lsif.lv/par-mums/informativie-materiali  

1141. SIF sagatavojis arī informatīvu CD, kurā ir apkopotas projektu ietvaros izveidotās 

motivācijas un sociālās rehabilitācijas programmas, pētījumi, kā arī konferences materiāli 

un prezentācijas. 

1142. SPP sagatavots buklets „SPP apsaimniekoto Eiropas Savienības SF grantu shēmu projektu 

grāmata‖ – fotoattēli un apraksts par katru SPP administrēto projektu. Buklets aplūkojams 

arī elektroniskā formātā: http://www.spf.lv/?object_id=706  

http://www.vidm.gov.lv/lat/dokumenti/publikacijas/investiciju_joma/?doc=7900
http://www.cfla.gov.lv/?object_id=1506
http://www.lsif.lv/par-mums/informativie-materiali
http://www.spf.lv/?object_id=706
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1143. VIAA sagatavots un medijiem izplatīts CD par 2004.-2006.gada periodā īstenotajiem ESF 

projektiem izglītībā 

1144. NVA sagatavojusi divus informatīvos bukletus: „2004.-2006.gada ESF projektu īstenotāji 

un rezultāti‖ un „Kad idejas un iespējas tiekas, rodas darbi kopīgam atbalstam‖.  

1145. Visu iestāžu publikācijas vienuviet pieejamas mājas lapas www.esfondi.lv sadaļā 

„Publikācijas‖: http://www.esfondi.lv/page.php?id=663. 

1146. 3.pasākums – Informācijas stendu un pastāvīgu informācijas plākšņu un plakātu 

izvietošana 

1147. Lai nodrošinātu SF publicitātes prasības, vadošā iestāde 2005.gadā veica informācijas 

plākšľu iepirkumu, kopā iegādājoties 1500 metāla un 1000 organiskā stikla informācijas 

plāksnes uzstādīšanai projektu īstenošanas vietās. Informācijas plāksnes nodotas SF vadībā 

iesaistītajām institūcijām, kas tās nogādāja projektu īstenotājiem. 2008.gadā CFLA ir 

nodrošinājusi 99 metāla plākšľu izvietošanu 20 projektu īstenošanas vietās, savukārt VRAA 

projektu īstenošanas vietās nodrošinājusi 11 plākšľu izvietošanu. VM telpās izvietotas 6 

informācijas plāksnes par ES fondu ieguldījumiem veselības nozarē 2004.-2006.gada 

plānošanas periodā Kurzemes, Latgales, Vidzemes, Zemgales,  Rīgas reģionos un 

Neatliekamās medicīniskās palīdzības automašīnu iegādei, kā arī tika uzstādītas 

informatīvās plāksnes pēc projektu pabeigšanas 22 projektu īstenošanas vietās.  

 

 

1148. 4.pasākums – Interneta mājas lapu aktualizēšana 

http://www.esfondi.lv/
http://www.esfondi.lv/page.php?id=663
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1149. 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, papildinot un pārstrukturējot 2004.-2006.gada plānošanas perioda 

sadaļas.  

1150. 5.pasākums – Informatīvo pasākumu palīdzības saņēmējiem organizēšana 

1151. 2008.gadā kopumā rīkoti 39 informatīvie pasākumi ES fondu 2004.-2006.gada plānošanas 

perioda finansējuma saľēmējiem. Pasākumos sniegtas konsultācijas un informācija par 

projektu ieviešanu, SF apguvi, aktivitāšu īstenošanu, labajiem piemēriem un noslēguma 

pārskatu sagatavošanu. Tāpat nodrošināta dalība citu institūciju organizētajos 

informatīvajos pasākumos. 

Institūcija  Informatīvie pasākumi 

1.līmeņa starpniekinstitūcijas 

RAPLM 2008.gada 27.augustā organizēta konference „Pašvaldību 

iespējas un pieredze Eiropas Savienības struktūrfondu 

piesaistē interneta pieejamības un e-pārvaldes pakalpojumu 

nodrošināšanai‖, kurā RAPLM pārstāvji informēja par pārziľā 

esošā ERAF atklātā konkursa „Publisko interneta pieejas 

punktu attīstība‖ īstenošanas rezultātiem. Konferencē 

piedalījās arī minētās aktivitātes finansējuma saľēmēji, 

daloties pieredzē ar labās prakses piemēriem projektu 

īstenošanā. 

2.līmeņa starpniekinstitūcijas un GSA 

CFLA 6 informatīvie semināri ERAF finansējuma saľēmējiem par 

ERAF projektu ieviešanu. 

LIAA 6 praktiski semināri par noslēguma pārskatu sagatavošanu 6 

grantu shēmu projektos (kopējais apmeklētāju skaits ~ 140). 

SPP Noorganizēti 17 semināri – konsultācijas projektu 

īstenotājiem.  

NVA Organizēti 10 informatīvie semināri ESF līdzfinansēto 

projektu īstenotājiem. 

 

 

1152. 6.pasākums – Speciālo pasākumu plānošana un organizēšana 

1153. Vadošā iestāde 

1154. Iepazīstinot Latvijas pašvaldību iedzīvotājus ar ESF sniegtajām iespējām un Latvijā 

īstenotajiem projektiem, 2008.gada 10.janvārī notika vadošās iestādes 2007.gadā izstrādātā 

nacionālās programmas projekta - ESF projektu parādes atklāšanas pasākums Rīgā. 

Projekta ietvaros tika izveidota pārvietojama ekspozīcija – 12 stendos fotostāstos, audio un 

video stāstos atspoguļoti pavisam 36 ESF projekti, radot dokumentālu interviju sēriju par 

pieredzi, kas radusies, izmantojot ESF piedāvātās iespējas. Izstādes moto bija Jāľa 

Jaunsudrabiľa vārdi "Nav uz zemes tiks tumšas vietas, kur nedzimtu kāda gaiša doma". 

Laika posmā no 2008.gada 7.janvāra līdz 2008.gada 8.februārim ceļojošā izstāde apceļoja 

visus Latvijas reģionus, kopumā 24 pašvaldības. No 2008.gada 18.februāra līdz 2008.gada 

25.februārim izstādes ekspozīcija bija aplūkojama ES Informācijas aģentūras telpās. Ľemot 

vērā izstāžu apmeklētāju pozitīvās atsauksmes, EK atzinīgo izstādes novērtējumu un 

http://www.esfondi.lv/
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ielūgumu izstādi eksponēt arī EK, tādējādi laika posmā no 2008.gada 27.maija līdz 

2008.gada 16.jūnijam organizēta otrā izstādes kārta Latvijā - 14 Latvijas  pašvaldībās piecos 

plānošanas reģionos. Kopā izstādi apmeklēja vairāk nekā 2300 Latvijas iedzīvotāju. 

Ceļojošās projektu parādes ietvaros izveidota dokumentāla 26 minūšu videofilma „30 

dienās apkārt Latvijai‖,  kas 2008.gada 26.martā demonstrēta LTV1. Ar angļu valodā 

tulkotas izstādes ekspozīciju ikvienam interesentam bija iespējams iepazīties EK 

Nodarbinātības, sociālo lietu un vienlīdzīgu iespēju ģenerāldirektorāta telpās Briselē no 

2008.gada 30.jūnija līdz 2008.gada 4.jūlijam. Atklāšanas pasākumā 2008.gada 30.jūnijā EK 

Nodarbinātības, sociālo lietu un vienlīdzīgu iespēju ģenerāldirektorātā Briselē piedalījās un 

viesus uzrunāja Eiropas nodarbinātības, sociālo lietu un vienlīdzīgu iespēju komisārs 

V.Špidla un īpašu uzdevumu ministrs ES finanšu pārvaldes lietās N.Broks. 

1155. Savukārt 2008.gada 11., 12.septembrī Jūrmalā rīkots trīs Baltijas valstu SF un KF vadošo 

iestāžu pārstāvju seminārs, kurā piedalījās 30 Latvijas, Lietuvas un Igaunijas SF un KF VI 

pārstāvji. Semināra darba kārtībā iekļauti jautājumi arī par 2004.-2006.gada plānošanas 

perioda slēgšanu, sasniegtajiem rezultātiem un gūto pieredzi.  

1156. No 2008.gada 7.oktobra līdz 2008.gada 9.oktobrim FM nodrošinājusi Latvijas dalību EK 

Reģionālās politikas ģenerāldirektorāta sadarbībā ar Reģionu komiteju organizētajā 

2008.gada Reģionu un pilsētu Eiropas nedēļā  „Reģionu dienas‖ („Open days‖). Tēmas 

„Reģioni un pilsētas rosinošā pasaulē‖ ietvaros demonstrēta Latvijas labā prakse sabiedrības 

informēšanā - ceļojošā izstāde Latvijā ―Eiropas Sociālā fonda projektu parāde‖. 

1157. 2008.gada 17.oktobrī VI sadarbībā ar EK rīkoja semināru „2004.-2006.gada Eiropas 

Savienības struktūrfondu plānošanas perioda slēgšana‖ SF vadībā iesaistītajām institūcijām, 

kurā piedalījās 110 dalībnieki. Seminārā kā lektori bija pieaicināti EK Reģionālās politikas, 

Zivsaimniecības un Lauksaimniecības ģenerāldirektorātu pārstāvji. 

 

1158. PLSI un OLSI un GSA veiktie pasākumi: 

1159. SM 2008.gada 9.maijā sadarbībā ar VAS „Latvijas dzelzceļš‖ organizēja reģionālo 

semināru Daugavpilī, kura apmeklētāji tika informēti par SF nozīmi Latvijas transporta 

tīklu attīstībā un Latvijas ekonomikā kopumā. 

1160. NVA 2008.gada 12.jūnijā organizējusi 2004.-2006.gada plānošanas perioda noslēguma 

konferenci „Kad idejas un iespējas tiekas, rodas darbi kopīgam atbalstam‖. 

1161. SIF 2008.gada 21.augustā rīkojis projektu noslēguma konferenci ―Eiropas Sociālais fonds – 

ieguldījums sociāli atstumto grupu dzīves kvalitātes uzlabošanā II‖. Konferencē piedalījās 

projektu īstenotāju pārstāvji, SF vadībā iesaistīto institūciju pārstāvji, plašsaziľas līdzekļu 

pārstāvji, SIF darbinieki un citi interesenti, kopā 173 dalībnieki. Konferences ietvaros tika 

izveidota projektu informatīvo un metodisko materiālu izstāde, kuras ietvaros konferences 

dalībnieki varēja aplūkot projektu ietvaros izstrādātos materiālus, kā arī paľemt tos 

materiālus, kuri bija atnesti izdalei. Izstādē bija aplūkojami vairāk nekā 70 dažādu 

materiālu. 

1162. EM 2008.gada 19.septembrī organizēja Atvērto durvju dienu, kuras ietvaros EM viesi tika 

iepazīstināti ar SF, 2004-2006.gada perioda EM programmām un realizētajiem projektiem.   

1163. SPP 2008.gada 30.oktobrī organizējusi konferenci „Sociālais darbs un sociālie pakalpojumi 

LR 90.gadadienu sagaidot‖. 

1164. VidM 2008.gada 27.novembrī 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, tai skaitā pašvaldības, kas 
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iepriekšminēto projektu realizācijai ir piesaistījušas SF finansējumu. Gada balva tika 

pasniegta jau piekto gadu, atsaucība bija liela (kopumā saľemti 55 pieteikumi). 

1165. Vairāk informācijas VidM mājas lapā: 

http://www.vidm.gov.lv/lat/konkursi/abols___2008/?doc=6957.  

1166. LM organizējusi nacionālo un reģionālo mediju žurnālistu vizīti SF finansētajā projektā – 

grupu mājā Rīgā, Bolderājā, Slimnīcas ielā 2. Ekskursija grupu mājā ilga 2 stundas. 

1167. VM 2008.gadā ES 2004.-2006.gada plānošanas perioda ietvaros organizēja 9 svinīgos 

projektu noslēguma pasākumus šādās iestādēs: 

 SIA „Jēkabpils rajona centrālā slimnīca‖; 

 SIA „Liepājas reģionālā slimnīca‖; 

  SIA "Vidzemes reģionālā slimnīca" (divu projektu ietvaros); 

 SIA‖ Daugavpils reģionālā slimnīca‖; 

 SIA "Jelgavas pilsētas slimnīca"; 

  Pašvaldības SIA "Rēzeknes slimnīca"; 

 SIA " Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs"; 

 SIA "Kārsavas slimnīca". 

1168. Regulāri tika organizētas Nacionālās programmas vadības komisijas sanāksmes, kurās 

piedalījās arī sociālie partneri un kurās sniegta informācija par aktualitātēm ES fondu 

2004.-2006.gada plānošanas periodā veselības nozarē. 

 

8.4.2. Sabiedriskās domas aptauja 

1169. Sabiedriskās domas aptaujas par iedzīvotāju informētību par SF, tai skaitā 2008.gadā 

diagrammas un aprakstus skatīt sadaļas par 2004.-2006.gada plānošanas periodu 5.2.nodaļā 

Sabiedriskās domas aptauja. 

1170. Galvenie no aptaujas izrietošie secinājumi par 2008.gadu
77

: 

 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 viľiem pieejamās informācijas apjoms par ES fondiem apmierina viľu vajadzības. Šis 

rādītājs ir gandrīz divreiz lielāks nekā 2006.gadā veiktajā aptaujā (28,9%). Vairāk nekā 2/3 

Latvijas iedzīvotāju (71,0%) ir dzirdējuši par ES fondiem, kas ir par 5,0 procentu punktiem 

vairāk nekā 2007.gadā (66,0%). Arī RSIC darbības pozitīvie vērtējumi ar katru gadu pieaug, 

un cilvēki atzinīgi novērtē RSIC sniegtos pakalpojumus. 

 2008.gadā vērojams neliels to respondentu īpatsvara samazinājums, kas pret ES fondu ietekmi 

uz Latvijas tautsaimniecības un sabiedrības attīstību pauduši pozitīvu attieksmi (2007.gadā – 

69,0%, 2008.gadā – 63,0%), kā arī par 8,0 procentu punktiem samazinājies to iedzīvotāju 

īpatsvars, kuri ES fondu līdzekļu apguvi vērtē kā sekmīgu (2007.gadā – 51,0%, 2008.gadā – 

43,0%). Jāatzīmē, ka iedzīvotāju vērtējumu ietekmē arī valsts ekonomiskie apstākļi, ar ko ir 

skaidrojams pozitīvo ES fondu apguves un ietekmes uz Latvijas tautsaimniecību vērtējumu 

samazinājums. 

8.4.3. Reģionālie ES struktūrfondu informācijas centri 

1171. 2008.gadā visi RSIC snieguši informāciju interesantiem par aktuālajiem SF jautājumiem. 

Lai potenciālie projektu pieteicēji turpinātu saľemt nepieciešamās konsultācijas un 

informāciju, tiktu palielināta mērķa grupu kapacitāte SF projektu iesniegšanā un tās tiktu 

                                                           
77

 Pilnā apjomā pētījums pieejams ES fondu mājas lapas www.esfondi.lv sadaļā 2004.-2006.gads/ES fondu 

izvērtēšana/ Sabiedriskās domas pētījumi /Pētījumi par sabiedrības informētību par ES fondu līdzekļu apguvi Latvijā 

http://www.vidm.gov.lv/lat/konkursi/abols___2008/?doc=6957
http://www.esfondi.lv/
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motivētas sagatavot projektus, RSIC 2008.gadā rīkoja vairāk nekā 300 informatīvos 

seminārus. Informējot un konsultējot interesentus gan klātienē, gan pa telefonu, gan ar e-

pasta starpniecību un piedaloties citu institūciju rīkotajos semināros, 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.   

1172. Papildus informācijas sniegšanai semināros un konsultācijās RSIC aktuālo informāciju par 

SF izplatījuši arī ar mediju starpniecību. Kurzemes RSIC ievietojis 20 sludinājumus un 

reklāmas par ES fondiem Kurzemes reģionālajos laikrakstos, Vidzemes RSIC nodrošinājis 

33 apmaksātas preses publikācijas Vidzemes reģionālajos laikrakstos, Rīgas RSIC – 14 

publikācijas, Zemgales RSIC – 17 apmaksātas publikācijas Zemgales reģionālajos 

laikrakstos, savukārt Latgales RSIC sagatavojis un ievietojis 13 publikācijas par ES 

fondiem Latgales reģionālajos laikrakstos. 2008.gadā visos reģionos kopā rīkotas 7 RSIC 

preses konferences par SF aktualitātēm. 

1173. RSIC 2008.gadā turpinājušas sadarbību ar televīziju un radio, nodrošinot radio un 

televīzijas raidījumus un klipus. Kurzemes RSIC nodrošinājis reklāmu un tiešraidi 

Kurzemes radio par tā sniegtajiem pakalpojumiem ES fondu jomā, kā arī 6 sižetus Latvijas 

radio 2.programmā „Eirorīts‖, Vidzemes RSIC savukārt nodrošinājis 2 TV raidījumus un 5 

radio sižetus. Rīgas RSIC ir nodrošinājis 3 radio sižetus. 

1174. 2008.gada ietvaros uzturēta un regulāri atjaunotas sadaļas Kurzemes RSIC mājas lapā 

www.kurzemesregions.lv. Tāpat arī  regulāri atjaunota sadaļa Latgales RSIC mājas lapā 

www.latgale.lv. Zemgales RSIC mājas lapā www.esfondi.zemgale.lv regulāri ievietota 

informācija par ES fondu aktualitātēm, konkursiem un semināriem. Regulāri atjaunota 

sadaļa Rīgas RSIC mājas lapā www.rpr.gov.lv. Nedalītu atzinību no lietotājiem ir 

izpelnījusies Rīgas plānošanas reģiona projektu datu bāze, kurā apkopoti ir 2004.-2006. 

gada ieviestie projekti katrā plānošanas reģiona pašvaldībā:  

http://www.rpr.gov.lv/pub/index.php?id=38. Kopā 2008.gadā RSIC mājaslapu sadaļas 

apmeklējuši vairāk nekā 38 500 interesenti. 

1175. Katrs RSIC vidēji mēnesī reizi sagatavojis, publicējis un centru sadarbības partneriem 

izsūtījis ziľu lapu, kurā ietvertas ar ES fondiem saistītās aktualitātes attiecīgajā reģionā 

(kopā – 60 ziľu lapas). RSIC publicitātes vairošanai izdoti 26 veidu informatīvie materiāli, 

kā arī nodrošinātas RSIC reklāmas uzziľu katalogā. 

1176. 2008.gada decembrī veiktās sabiedriskās domas aptaujas dati liecina, ka ar katru gadu 

pieaug RSIC apmeklētāju skaits, un RSIC darbību 2008.gadā pozitīvi vērtē 85,0% to 

respondentu, kuri ir vērsušies kādā no RSIC. 

1177. RSIC arī 2008.gadā veica aktīvu darbību, kas vērsta uz sabiedrības informēšanu par SF 

jautājumiem un ľemot vērā apmeklētāju pozitīvu vērtējumu, var secināt, ka RSIC deleģētās 

funkcijas veiktas kvalitatīvi un sasniedza mērķi.   

 

 

1178. Saskaľā ar EK prasību,  ja informācija par SF ieviešanu 2009.gada sākumā tiek iesniegta 

kopā ar noslēguma ziľojumu, tad noslēguma ziľojumā ir jāiekļauj atsevišķa sadaļa par SF 

ieviešanu 2009.gada 1. pusgadā saskaľā ar Regulas 1260/1999 37.pantu (EK jautājumu un 

atbilžu reģistra 128., 129.jautājums). Ľemot vērā, ka 2004.-2006.gada plānošanas perioda 

attiecināmības termiľš tika pagarināts līdz 2009.gada 30.jūnijam (EK 2009.gada 

18.februāra lēmums Nr. C(2009) 1137) noslēguma ziľojumā ir ietverta sadaļa, kurā ir 

aplūkots SF ieviešanas progress laika periodā no 2009.gada 1.janvāra līdz 2009.gada 

30.jūnijam, sniedzot informāciju un analīzi par SF ieguldījumu tikai 2009.gada 1.pusgadā. 

http://www.kurzemesregions.lv/
http://www.latgale.lv/
http://www.esfondi.zemgale.lv/
http://www.rpr.gov.lv/
http://www.rpr.gov.lv/pub/index.php?id=38
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Savukārt, kopējais 2004.-2006.gada plānošanas perioda progress ir atspoguļots noslēguma 

ziľojuma 1.-6.sadaļā. Informācija attiecās uz ESF, ERAF, ZVFI un ELVGF. 

1179. Pamatā, šīs sadaļas struktūra atbilst Regulas 1260/1999 prasībām, taču ľemot vērā 

noslēguma ziľojuma apjomu, daļa informācijas, kas minēta 2.-7.sadaļās par visu plānošanas 

periodu, 8. sadaļā vairs neatkārtojas vai sniegta saīsinātā apjomā, par ko tekstā ir atsevišķas 

norādes: 

- šajā sadaļā netiek sniegta informācija par pasākumiem, kas veikti, lai nodrošinātu 

atbilstību Eiropas Kopienas politikai (horizontālajiem jautājumiem - informācijas 

sabiedrību; ilgtspējīgu attīstību un vides aizsardzību, reģionālo jeb teritorijas līdzsvarotu 

attīstību un vienādu iespēju nodrošināšanu un dzimumu līdztiesību), jo uz 2009.gadu 

attiecās arī 6. sadaļā sniegtā informācija. 

- šajā sadaļā netiek sniegta detalizēta informācija par sasaisti ar nacionālajiem politikas 

plānošanas dokumentiem, kas jau atspoguļota 7.sadaļā par visu plānošanas periodu. 

Attiecībā uz LNLP ieviešanai izmantoto SF finansējumu 2009.gada sešos mēnešos dati 

sniegti 10. Pielikumā.  Kopumā 2009.ga 1.pusgadā SF aktivitāšu, kas vērstas uz LNLP 

prioritāšu ieviešanu, ietvaros tika veikti maksājumi finansējuma saľēmējiem par kopējo 

summu 27.6 milj. eiro  (tai skaitā SF finansējums – 20.7 milj. eiro) jeb 56% no 2009.gada 

1.pusgadā veikto maksājumu apjoma.  

- šeit netiek sniegti dati par TP izmantošanu, cilvēkresursu attīstības plāna SF vadībā 

iesaistītajām institūcijām ieviešanu, tematisku izvērtēšanu, SF vadības komunikācijas 

stratēģijas īstenošanu, ľemot vērā, ka TP programmu īstenošana ir beigusies 2008.gada 

31.decembrī, tai skaitā 2008.gadā tika noslēgta arī 5.2.3.aktivitātes TP projekta 

„Izvērtēšana un pētījumi‖, 5.2.1.aktivitātes „Apmācības‖ un 5.2.2.aktivitātes „Informācija 

un publicitāte‖ īstenošana. 2009.gadā īstenotie informatīvie un publicitātes pasākumi 

attiecināmi uz ES fondu (ESF, ERAF, KF) 2007. – 2013.gada plānošanas periodu, un par 

tiem informācija tiks iekļauta ziľojumos par darbības programmu „Cilvēkresursi un 

nodarbinātība‖, „Uzľēmējdarbība un inovācijas‖ un „Infrastruktūra un pakalpojumi‖ 

īstenošanu 2009.gadā. 

1180. Savukārt zemāk tiek sniegts vispārējais apraksts par sociāli-ekonomiskās situācijas 

izmaiľām 2009.gada 1.pusgadā, jo iestājusies ekonomiskā un finansiālā krīze tiešā veidā 

ietekmē dažu 2004.-2006.gada plānošanas periodā īstenoto projektu rezultātu ilgtspēju. 

1181. Tāpat zemāk sniegts apraksts par finanšu progresu un veiktajām pārbaudēm un auditiem. 

 

9.1.  Galvenās sociāli ekonomiskās tendences 2009.gada 1.pusgadā 

1182. Saskaľā ar CSP datiem Latvijas IKP 2009. gada pirmajā ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējā 

gada atbilstošo periodu samazinājās par 18,0%, bet otrajā ceturksnī IKP samazinājās par 

18,7% salīdzināmās cenās.  

1183. Ļoti straujo ekonomisko attīstību pēc iestāšanās ES, ko lielā mērā noteica kreditēšanas 

pieaugumā balstītais iekšējā pieprasījuma kāpums, sākoties finanšu krīzei, nomainīja 

recesija. Sākotnēji korekcijas process bija pakāpenisks, bet jau 2008. gadā tas strauji 

paātrinājās, īpaši pēc globālās finanšu krīzes saasinājuma rudenī un tam sekojoša pasaules 

tirdzniecības šoka. Tādējādi Latvija vienlaikus piedzīvoja gan iekšējā, gan ārējā 

pieprasījuma būtisku kritumu. 2009. gadā Latvijas tautsaimniecība sasniedza ekonomiskās 

lejupslīdes tempu maksimumu – atbilstoši novērtējumam IKP samazinājās par 18% 

salīdzināmās cenās.  

1184. Ekonomikas kritums smagi ietekmēja darba tirgu, būtiski samazinājās darba samaksa, īpaši 

sabiedriskajā sektorā. Darba tirgus un kreditēšanas nosacījumu dēļ kļuva mazāks 

iedzīvotāju rīcībā esošais ienākums. Valsts izdevumi tika būtiski ierobežoti, lai samazinātu 
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budžeta deficītu, kas palielinājās krītošo nodokļu ieľēmumu dēļ. Mājsaimniecību un 

uzľēmēju konfidences līmenis bija izteikti negatīvs. 

1185. Tomēr cenu un algu kritums ir pirmais posms valsts konkurētspējas paaugstināšanai un 

ekonomikas struktūras izmaiľām, kas būtu vairāk vērsta uz ārējo pieprasījumu. Finanšu 

tirgus gada laikā bija pakļauts būtiskām svārstībām, tomēr jau gada otrajā pusē ir redzams 

kopējās stabilitātes un uzticības pieaugums, ko noteica gan valsts, gan banku atbildīga 

rīcība.  
 

 

 

35.attēls: IKP (2009.gada II ceturksnis pēc CSP ātrā novērtējuma) 

 

1186. 2009. gada pirmajā pusē patēriľa cenas pieauga par 2,0%, kas ir par 7,1 procentpunktu 

mazāk nekā pagājušā gada attiecīgajā periodā (2008. gada pirmajā pusē cenas pieauga par 

9,1%). Mēneša augstākā inflācija 2009. gada pirmajā ceturksnī bija janvārī, sasniedzot 2,2%, 

tomēr ar katru nākamo mēnesi tika novērots inflācijas līmeľa samazinājums, 2009. gada martā 

sasniedzot 0,2% pieaugumu. Sākot ar 2009. gada aprīli, inflācijas pieaugums mēneša griezumā 

bija negatīvs (deflācija), jūnijā sasniedzot 0,5% vidējo patēriľa cenu samazinājumu. Patēriľa 

cenu pieaugumu 2009. gada pirmajos mēnešos pamatā noteica izmaiľas patēriľa nodokļos 

(PVN likmes vispārīgs palielinājums), kas tika ieviests ar 2009. gada 1. janvāri. Būtisks cenu 

līmeni palielinošs faktors bija  tabakas un alkohola cenas, ko pamatā ietekmēja akcīzes 

nodokļa palielinājums gadā sākumā. Nozīmīgi cenu pieaugumi tika novēroti arī veselības 

grupā, ko pamatā ietekmēja pacientu iemaksu palielināšanās un kompensējamo medikamentu 

daļas samazināšanās ar 2009. gada aprīli un transporta grupā, ko noteica degvielas cenu 

pieaugums (akcīzes nodokļa palielinājums ar 2009. gada 1. februāri, kā arī piedāvājuma – 

pieprasījuma izmaiľas globālajā naftas tirgū). Kopējā inflācijas tendence 2009. gada pirmajā 

pusē norāda uz būtisku deflācijas spiedienu tautsaimniecībā, ko rada pieprasījuma un 

ienākumu kritums, kā arī inflācijas gaidu mazināšanās. To pamatā ietekmēja importa cenu 

samazinājums, kas liecina par globālu pieprasījuma samazinājumu un pirktspējas kritumu. 

Būtisks faktors varētu būt arī patērētāju konfidences trūkums par saviem nākotnes 

ieľēmumiem, kā rezultātā tiek atlikta ilgtermiľa lietošanas preču iegāde. 

1187. Nodarbinātība un bezdarbs. 2009.gada pirmajā un otrajā ceturksnī. 2009.gada otrajā 

ceturksnī valstī bija nodarbināti 999,3 tūkst. cilvēku, kas ir par 12,5% jeb 142,8 tūkst. cilvēku 

mazāk nekā 2008. gada atbilstošajā periodā. Nodarbinātības līmenis šajā periodā samazinājās 

par 7,7 procentpunktiem, un 2009.gada otrajā ceturksnī šis rādītājs veidoja 55,9 procentus. 

1188. Pēc CSP datiem Latvijā 2009.gada otrajā ceturksnī bija 199,7 tūkst. darba meklētāju jeb 

16,7% no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem (nodarbinātajiem un darba meklētājiem). 
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Darba meklētāju skaits un īpatsvars ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaitā šajā periodā 

palielinājies gan, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu, kad darbu meklēja 76,5 

tūkst. cilvēku, to īpatsvars bija 6,3%, gan 2009.gada pirmajā ceturksni (attiecīgi 168,8 tūkst. 

cilvēku un 13,9%).  

1189. Oficiāli reģistrētā bezdarba līmenis 2009.gada otrā ceturkšľa beigās, salīdzinājumā ar 

attiecīgo periodu pērn, ir pieaudzis par 6,6 procentpunktiem un jūnija beigās bija 11,5% no 

ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem. Reģistrēto bezdarbnieku skaits, salīdzinot ar 2008.gada 

jūniju, pieauga par 75,3 tūkst. cilvēku un 2009.gada jūnija beigās bija 129,3 tūkst. cilvēku. 

1190. Informāciju par sociāli- ekonomisko situāciju par 2009.gada 1.pusgadu skat. arī sadaļā 

,,Galvenās sociāli ekonomiskās tendences‘‘. 

 

9.2. Struktūrfondu  ieviešanas progress  

1191. Sakarā ar to, ka 2004.-2006.gada plānošanas perioda projektu īstenošana beigusies faktiski 

2008. gadā, 2009.gada 1.pusgadā fizisko rādītāju progress nebija būtisks, tika veikti gala 

maksājumi atsevišķu projektu ietvaros. Līdz ar to zemāk sniegta informācija par finanšu 

progresu, kā arī grozījumiem PP finanšu plānā, pret ko tiek salīdzināts faktiskās apguves 

dati. Papildus tam sniegts īss kopsavilkums par izmaiľām sasniegto rādītāju vērtībās 

2009.gada 1.pusgadā, taču detalizēta informācija par rādītājiem ir atspoguļota 3.3.1.-

3.3.4.sadaļās. 

1192.  2009.g. 1.pusgadā veiktie grozījumi plānošanas dokumentos – PP attiecās uz divām 

prioritātēm. Attiecībā uz 2.prioritāti „Uzľēmējdarbības un inovāciju veicināšana‖ 2009.g. 

PP veikti grozījumi finanšu plānā, tehniski precizējot pieļaujamās atbalsta intensitātes 

pasākumu ietvaros, lai ERAF atbalsta intensitāte katra atsevišķa pasākuma ietvaros 

nepārsniedz 75%. 

1193.  Savukārt attiecībā uz 3.prioritāti „Cilvēkresursu attīstība un nodarbinātības veicināšana‖ 

2009.g. PP veikti grozījumi finanšu plānā, precizējot pieļaujamās atbalsta intensitātes 

pasākumu ietvaros, t.i., 3.1.pasākumā „Nodarbinātības veicināšana‖ finansējums samazināts 

par 81 434 eiro (tai skaitā ESF 81 434 eiro) un 3.2.pasākumā „Izglītības un tālākizglītības 

attīstība‖ finansējums palielināts par 81 434 eiro (ESF 81 434 eiro). 

1194. Vērtējot progresu 2008.gada laikā jāatzīmē, ka šajā laika posmā tika uzlabotas 16 ūdens 

pakalpojumu sistēmas, kas veido 11.5% no kopējā iznākuma rādītāja sasniegtā progresa līdz 

30.06.2009., kamēr 1 ūdens pakalpojumu sistēma tika uzlabota jau 2009.gada laikā. 

ES struktūrfondu līdzekļu apguve 2009.gadā salīdzinājumā ar 2008.gadu 

1195.   Līdz 30.06.2009. SF projektos izmaksāti 660.0 milj. eiro jeb 105% no kopējā SF 

finansējuma – par 5% vairāk nekā līdz 31.12.2008. Dalījumā pa fondiem vislabākie 

finansējuma saľēmējiem izmaksātā finansējuma rādītāji ir ERAF ietvaros – 408.7 milj. eiro 

jeb 107% no pieejamā ERAF finansējuma (progress par 10%, salīdzinot ar datiem līdz 

31.12.2008.). ESF ietvaros 2009.gadā progress nav konstatēts, izmaksātā finansējuma summa 

salīdzinot ar 2008.gada datiem, nemainījās. ELVGF ietvaros finansējuma saľēmējiem 

izmaksāti 95.4 milj. eiro jeb 104% no pieejamā ELVGF finansējuma - par 1% mazāk nekā 

līdz 31.12.2008. ESF ietvaros finansējuma saľēmējiem izmaksāti 129.7 milj. eiro jeb 102% 

no pieejamā SF finansējuma. ZVFI ietvaros finansējuma saľēmējiem izmaksāti 25.2 milj. 

eiro jeb 103% no pieejamā SF finansējuma - par 1% mazāk nekā līdz 31.12.2008. ELVGF un 

ZVFI ietvaros summa ir samazinājusies, veicot finanšu korekciju sakarā ar projektos 

apmaksātajiem administratīvajiem izdevumiem (Skat. 35.attēls un 24.tabulu). 
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36.attēls Struktūrfonda finansējuma saņēmējiem veikto maksājumu apjoms (SF finansējums, 

eiro)
78

 

 

Tabula 24.     Struktūrfonda finansējuma saņēmējiem veikto maksājumu apjoms (SF finansējums, 

eiro)
79

 

SF 
Kopējais SF 
finansējums 

EUR 

Līdz 
31.12.2008. 

% no kopējā 
SF 

finansējuma 
EUR 

2009.g.  KOPĀ 

% no 
kopējā SF 

finansējuma 
EUR 

starpība 

1 2 3 4=3/2, % 5 6=3+5 7=6/2, % 8=6-2 

ERAF 382 043 677 371 850 383 97% 36 869 642 408 720 025 107% 26 676 348 

ESF 127 341 960 129 717 285 102% -20 986 129 696 299 102% 2 354 339 

ELVGF  91 848 189 96 536 769 105% -1 164 010 95 372 759 104% 3 524 570 

ZVFI 24 335 000 25 206 502 104% -26 108 25 180 394 103% 845 394 

Kopā 625 568 826 623 310 939 100% 35 658 538 658 969 477 105% 33 400 651 

 

1196. Saskaľā ar noslēguma izdevumu deklarāciju projektiem, kopējais sertificēto un EK 

deklarējamo Kopienas izdevumu apjoms ir 656.7 milj. eiro jeb 105%. Vislabākie pieprasītā 

finansējuma rādītāji vērojami ERAF ietvaros - 408.4 milj. eiro eiro jeb 107% no pieejamā 

SF finansējuma (progress par 10%, salīdzinot ar datiem līdz 31.12.2008.). ELVGF un ZVFI 

ietvaros šis rādītājs nedaudz samazinājās, atmaksās pieprasīti attiecīgi 95.4 milj. eiro jeb 

104% un 25.2 milj. eiro jeb 103% no pieejamā SF finansējuma. Savukārt ESF ietvaros 

atmaksas pieprasītas par 127.8 milj. eiro jeb 100% no SF pieejamā finansējuma. Attiecībā 

uz ESF jāpaskaidro, ka 2009.g. 1.pusgadā kopējā deklarējamo izdevumu summa ir 

samazinājusies, veicot finanšu korekciju sakarā ar ESF projektos apmaksātajiem 

administratīvajiem izdevumiem. Noslēguma izdevumu deklarācija tika samazināta par 

iegādāto materiāltehnisko līdzekļu atlikušo vērtību uz projektu beigām (saskaľā ar 

starpniekinstitūciju sniegtajiem datiem) tiem projektiem, kuru aktivitātēs materiāltehnisko 

līdzekļu iegāde nav bijusi apstiprināta PP. 
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 Datu avots: Noslēguma izdevumu deklarācija, ko Valsts kase iesniedza pārbaudei Neatkarīgajā struktūrvienībā 
79

 Datu avots: ERAF un ESF ietvaros starpniekinstitūciju sniegtā informācija un VIS dati, ELVGF un ZVFI ietvaros - 

noslēguma izdevumu deklarācija, ko Valsts kase iesniedza pārbaudei Neatkarīgajā struktūrvienībā 
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37.attēls EK deklarētie Kopienas izdevumi, % no SF piešķīruma 

 

Tabula 25.     EK deklarētie Kopienas izdevumi, eiro
80

 

SF 
Kopējais SF 
finansējums 

EUR 

EK 
deklarējamie 
izdevumi, kas 

veikti līdz 
31.12.2008. 

% no kopējā 
SF 

finansējuma 
EUR 

EK 
deklarējamie 
izdevumi, kas 
veikti 2009.g. 

Deklarējamie 
izdevumi KOPĀ 

% no 
kopējā 

SF 
finansē
juma 
EUR 

starpība 

1 2 3 4=3/2, % 5 6=3+5 7=6/2, % 8=6-2 

ERAF 382 043 677 371 830 715 97% 36 560 740 408 391 455 107% 26 347 778 

ESF 127 341 960 130 030 628 102% -2 267 844 127 762 784 100% 420 824 

ELVGF  91 848 189 96 536 769 105% -1 164 010 95 372 759 104% 3 524 570 

ZVFI 24 335 000 25 206 502 104% -26 108 25 180 394 103% 845 394 

Kopā 625 568 826 623 604 614 100% 33 102 778 656 707 392 105% 31 138 566 

 

 

1197. Līdz 30.06.2009. no EK valsts budžetā atmaksāto līdzekļu apjoms pieaudzis par 3 procentu 

punktiem, salīdzinot ar 2008.gadu, un ir 594.3 milj. eiro jeb 95% no kopējā SF finansējuma. 

Līdz ar to EK deklarēto un valsts budžetā atmaksāto līdzekļu apjoms ir gandrīz izlīdzinājies. 

Visvairāk atmaksas valsts budžetā palielinājušās ESF ietvaros, kas līdz 30.06.2009. ir 120.9 

milj. eiro jeb 95% (progress par 16 procentu punktiem) no pieejamā ESF finansējuma. 

ERAF, ELVGF un ZVFI ietvaros Šis rādītājs palika nemainīgs, no EK saľemtie maksājumi 

ir attiecīgi 362.9 milj. eiro jeb 95%, 87.3 milj. eiro jeb 95% un 23.1 milj. eiro jeb 95% no 

kopējā SF finansējuma. (Skat. 37. attēlu un 25.tabulu). 
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 Datu avots: NID projekti, VIAA precizētā deklarācija (21.12.2009.) 
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38.attēls. No EK saņemtie maksājumi, % no SF piešķīruma 

 

Tabula 26.       No EK saņemtie maksājumi, eiro
81

 

SF 
Kopējais SF 
finansējums, 

eiro82 

Saľemts no EK 

līdz 31.12.2008. 

% no kopējā SF 

finansējuma  
2009.g. KOPĀ 

% no 
kopējā SF 

finansējuma  

starpība 

1 2 3 4=3/2, % 5 6=3+5 7=6/2, % 8=6-2 

ERAF 382 043 677 362 941 493 95% 0 362 941 493 95% -19 102 184 

ESF 127 341 960 100 215 169 79% 20 759 693 120 974 862 95% -6 367 098 

ELVGF  91 848 189 87 255 779 95% 0 87 255 779 95% -4 592 410 

ZVFI 24 335 000 23 118 250 95% 0 23 118 250 95% -1 216 750 

Kopā 625 568 826 573 530 691 92% 20 759 693.28 594 290 384 95% -31 278 442 
 

1198. Informācija par finanšu progresu pasākuma līmenī sniegta 1. pielikumā. 

 

Fizisko rādītāju progress 2009.gada 1.pusgadā 

1199. Izmaiľas dažu iznākuma, rezultāta un ietekmes rādītāju vērtībās 2009.gada 1.pusgadā bija 

vērojamas vides, satiksmes, informācijas un IKT jomā, sociālajā, izglītības jomā, kā arī 

lauksaimniecības jomā. Savukārt uzľēmējdarbības, informācijas un komunikāciju 

tehnoloģiju jomā vērojams iepriekš sasniegto vērtību samazinājums sakarā ar iestājušos 

ekonomisko krīzi valstī un tā rezultātā dažu atbalsta saľēmušo uzľēmumu un institūcijas 

maksātnespējas vai likvidāciju.(Skat. 3. pielikumu). 

1200. Attiecībā uz ERAF finansētajā vides jomā sasniegto fizisko rādītāju progresu, jāatzīmē, ka 

2009.gada sākumā tika pabeigta 1 ūdens pakalpojumu sistēmas uzlabošana (2,5% no 

plānotās uz plānošanas perioda beigām). Tāpat 2009.gada 1.pusgadā vērojamas pozitīvas 

izmaiľas ietekmes rādītājā „Tūristu skaita palielinājums, kuri apmeklējuši potenciālās 

NATURA 2000 teritorijas‖, jo Gaujas nacionālā parka teritorijā apmeklētāju skaits ir 

palielinājies par 3,5%, kas galvenokārt ir skaidrojams ar būtisku vides pieejamības 

uzlabojumu infrastruktūras objektos, taču kopumā šī radītāja plānotā vērtība uz plānošanas 

perioda netika sasniegta 3.3.1.sadaļā minēto iemeslu dēļ. 
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 Datu avots: Noslēguma izdevumu deklarācija, ko Valsts kase iesniedza pārbaudei Neatkarīgajā struktūrvienībā 
82

 Datu avots: programmas papildinājums 
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1201. Savukārt ERAF finansētajā satiksmes jomā 1.2.1.aktivitātes ietekmes rādītāju sasniedzamā 

vērtība katru gadu palielinās, jo palielinās autotransporta vienību skaits un intensitāte uz 

1.šķiras ceļiem. Ietekmes rādītājs ―Satiksmes intensitātes uz pirmās šķiras autoceļiem 

palielinājums‖  (parāda, ka uz izbūvētajiem autoceļiem automašīnu skaits ir gandrīz 

palielinājies četras reizes, salīdzinot ar 2002.gadu (2002.gadā bija vidēji 731 automašīnas 

dienā), kas saistīts ar to, ka šos maršrutus autobraucēji izvēlas biežāk  uzlabotās ceļu 

kvalitātes dēļ. 

1202. Projektu īstenošana 1.3.1. aktivitātes „Sabiedrisko informācijas un elektroniskās 

pārvaldes sistēmu attīstība‖ ietvaros ir noslēgusies 2008.gada 31.augustā.Tomēr sakarā ar 

to, ka nacionālās programmas projektu ietvaros iegādātās datortehnikas vienības, izveidotos 

interneta pieslēgumus un uzveidotos elektroniskos pakalpojumus finansējuma saľēmēji 

joprojām uztur, radot iespēju projektu rezultātus izmantot plašai auditorijai, var uzskatīt, ka 

arī pārskata periodā nacionālās programmas ietvaros īstenotie projekti ir veicinājuši rādītāja 

„Interneta lietotāju palielinājums uz 1000 iedzīvotājiem procentos‖ pieaugumu. 

1203. Sociālajā sfērā 2009.gada pirmajā pusgadā rādītājs „Invalīdu skaits, kas pametuši ilgstošās 

sociālās aprūpes institūcijas un uzsākuši patstāvīgu dzīvi‖ palielinājās par 9, attiecīgi par 

5.92%.  Rādītāja izpilde plānota līdz 2009.gada 3.ceturksnim, līdz ar to prognozējama 

rādītāja palielināšanās. Kopumā sasniegtais rādītāja apjoms ir mazāks par 27 % pret PP 

noteikto. 

1204. ESF finansētā 3.2.pasākuma „Izglītības un tālākizglītības attīstība” ietvaros 2009.gada 

1.pusgadā 3.2.4.1.apakšaktivitātes „Mūžizglītības stratēģijas izstrāde un ieviešana‖ un 

3.2.4.2.apakšaktivitātes „Tālākizglītības iespēju paplašināšana ekonomikai svarīgās 

nozarēs‖ ietvaros ir palielinājies apmācīto reģiona valsts iestāžu darbinieku un 

mūžizglītības koordinatoru skaits, kur kopējais apmācīto darbinieku skaits ir 743 personas, 

kas PP noteikto apjomu sasniedz 495% apmērā. Sasniegtā rādītāja progress ir skaidrojams 

ar mērķa grupas interesi par mūžizglītības iespējām (īpaši 3.2.4.1.apakšaktivitātē).  

1205. 3.3.pasākuma „Sociālās atstumtības mazināšana” ietvaros 2009.gada pirmajā pusgadā  

par 651 cilvēku palielinājies to personu skaits, kas pēc apmācības vai kvalifikācijas 

saľemšanas iekļaujas darba tirgū. Kopumā līdz 2009.gada vidum darba tirgū iekļāvušās 

11 627
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 personas, kas PP noteikto apjomu sasniedz 211% apmērā. Faktiskās projektu 

izmaksas bija zemākas nekā plānots, līdz ar to daudzos projektos bija iespējams piesaistīt 

vairāk personas nekā sākotnēji plānots.  

 

9.3.  ES struktūrfondu  vadība un kontrole 

1206. Vispārējā informācija par SF vadības un kontroles sistēmu, kā arī par  grozījumiem attiecībā 

uz „pēcuzraudzības periodā‖ veicamajām pārbaudēm projektu īstenošanas vietās sniegta 

noslēguma ziľojuma 4.sadaļā. Tāpat uzraudzības sistēmas galveno instrumentu, 

sasniegumu, nozīmīgo problēmu, kuras konstatētas atbalsta vadībā, kopsavilkums un veiktie 

pasākumi par 2004.-2006.gada plānošanas periodu, tai skaitā 2008.gadu un 2009.g. 

1.pusgadu sniegti 4.1.sadaļā. Zemāk aplūkota UK un vadības komiteju darbība 2009.gada 

pirmajā pusgadā, kā arī sniegta informācija par 2009.gada 1.pusgagā veiktajām pārbaudēm 

projektu īstenošanas vietās, SF pieprasījumu pārbaudēm, izlases veida pārbaudēm, 

veiktajiem auditiem. 

1207. Attiecībā uz UK darbību jāatzīmē, ka 2009.gada pirmā pusgada laikā, UK sēdes vairs nav 

notikušas, savukārt, 2009.gada 30.jūnijā tika pieľemts lēmums rakstiskā procedūras veidā 
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 Tā kā sākotnēji PLSI, OLSI un GSA netika noteikts par pienākumu uzkrāt datus arī dzimumu, vecuma griezumā, 

pilnvērtīgu informāciju, kas atspoguļotu sasniegtos rādītājus iepriekšminētajos griezumos, nav iespējams sniegt. 
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par programmas papildinājuma grozījumiem finansēšanas plānā, par kuriem detalizēta 

informācija sniegta 3.1.sadaļā. 

1208. Ľemot vērā, ka projektu īstenošana beigusies jau 2008.gadā (2009.gadā tika veikti gala 

maksājumi), organizēt SF vadības komitejas 2009.gadā vairs nebija lietderīgi. Pēc 

starpniekinstitūciju pieprasījuma vairāki jautājumi tika izskatīti ESF, ZVFI un ELVGF 

vadības komiteju rakstiskās procedūras veidā. 

1209. 2009.gada 1.pusgadā ESF vadības komitejas ietvaros pieľemti 12 lēmumi, no kuriem viens 

bijis par grozījumu saskaľošanu SF nacionālajā programmā, trīs par grozījumu saskaľošanu 

grantu shēmu aprakstos, vienu reizi saskaľoti PLSI iesniegtie grozījumi 

aktivitāšu/apakšaktivitāšu finansējuma sadalījuma plānā, vienu reizi pieľemts zināšanai VI 

aktualizētais finanšu līdzekļu sadalījuma plāns ESF aktivitātēm un sešas reizes pieľemti 

zināšanai PLSI un OLSI iesniegtie uzraudzības ziľojumi. 2009.gada 1.pusgadā pēc  PLSI 

pieprasījuma precizēt informāciju tika atsaukts viens ESF vadības komitejas 

lēmumprojekts. Pēc informācijas precizēšanas informācija virzīta pieľemšanai zināšanai 

nākamajā ESF vadības komitejas rakstiskajā procedūrā.  

1210. 2009.gada pirmajā pusē notikusi viena ELVGF vadības komitejas lēmumu pieľemšana 

rakstiskās procedūras veidā, kurā tika pieľemti zināšanai LAD un ZM uzraudzības 

ziľojumi, kā arī viena ZVFI vadības komitejas rakstiskā procedūra, kurā pieľemts zināšanai 

ZM uzraudzības ziľojums, kā arī apstiprināts precizētais ZVFI aktivitāšu finanšu plāns 

atbilstoši UK apstiprinātajām pārdalēm starp pasākumiem.  

9.3.1. Pārbaudes projektu īstenošanas vietās un SF pieprasījumu pārbaudes 

1211. Informācija par 2009.gada 1.pusgadā veiktajām pārbaudēm projektu īstenošanas vietās un  

SF pieprasījumu pārbaudēm iekļauta 4.5.sadaļā. 

9.3.2.  Izlases veida pārbaudes un vadības un kontroles sistēmas auditi 

1212. 2009.gada 1.pusgadā izdevumu izlases pārbaudes netika veiktas.  

1213. 2009.gadā ir veikts viens vadības un kontroles sistēmas audits, kura laikā konstatēts, ka 

kopumā vadības un kontroles sistēma darbojas, ir nodrošināta PLSI aktivitāšu ieviešanas 

vadība un uzraudzība atbilstoši normatīvajiem aktiem. 

9.3.3. EK un citi ārējie sistēmas auditi 

1214. 2009.gada 1.pusgadā veikti sekojoši EK auditi: 

a) Eiropas Sociālā fonda sistēmas audits (no 2009.gada 21.janvāra līdz 23.janvārim); 

b) Zivsaimniecības vadības finansēšanas instrumenta sistēmas audits (no 2009.gada 

20.aprīļa līdz 24.aprīlim); 

1168. 2009.gada 1.pusgadā nav veikti citi ārējie sistēmas auditi. 

1169. 2009.gada janvārī veiktajā EK Eiropas Sociālā fonda sistēmas audita būtiskākie 

konstatējumi un ieteikumi un rīcība to ieviešanai: 

a) Finansējuma saľēmēji  būtu jāpārbauda vismaz reizi pirms katras palīdzības beigām 

saskaľā ar Regulas (EK) Nr.438/01 10.panta 3.punkta c) apakšpunktu, jāizveido 

finansējuma saľēmēju saraksts- Neatkarīgā struktūrvienība ir aktualizējusi procedūru Nr. 

FKD-3 atbilstoši Regulas prasībām 2009.gada 16.aprīlī; 

b) Neatkarīgā struktūrvienība pārbauda revīzijas struktūru darbu, balstoties galvenokārt uz 

revīzijas ziľojumu pārskatīšanu, taču šajos ziľojumos nav sniegti visi Neatkarīgās 

struktūrvienības novērtējumam nepieciešamie elementi. Neatkarīgā struktūrvienība 

informēja auditorus, ka revīzijās, kas tiek veiktas saskaľā ar Regulas (EK) 438/2001 

10.panta pārbaudēm, tiek iekļauta visa nepieciešamā informācija, lai Neatkarīgā 

struktūrvienība spētu veikt to novērtējumu, taču gadījumos, kad informācija nav 

pietiekama novērtējumam, tiek palielināta izlases kopa, lai Neatkarībā struktūrvienība gūtu 
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pārliecību par novērtējuma efektivitāti. Izvērtējot izdevumu deklarācijas, Neatkarīgā 

struktūrvienība ľem vērā visu iepriekš veikto pārbaužu rezultātus.  

1170. 2009.gada 20.aprīlī veiktajā EK Zivsaimniecības vadības finansēšanas instrumenta 

sistēmas audita būtiskākie konstatējumi un ieteikumi un rīcība to ieviešanai: 

1) nav noteikts finansiālās ietekmes apjoms un noteikto neatbilstību apmērs. 10.panta 

pārbaužu veicējam ir nepieciešams pārbaudīt visus projektus 4.11. pasākuma 

,,Piekrastes zvejas attīstība, sociāli ekonomiskie pasākumi, atbalsts zvejas aktivitāšu 

pagaidu pārtraukšanai un citas finansiālas kompensācijas, jaunu noieta tirgu apgūšanas 

veicināšana un atbalsts ražotāju organizācijām‘‘ un 4.8. pasākuma ,,Zvejas intensitātes 

sabalansēšana‘‘ ietvaros, par pārbaužu rezultātiem paziľojot EK.. LAD veica visu 79 

apstiprināto projektu iepriekšminēto pasākumu ietvaros izmaksāto kompensāciju 

pārrēķinu un konstatēja vienu gadījumu, kurā pārmaksāta kompensācija 5 682.17 latu, 

tai skaitā 4 545.74 latu ZVFI finansējuma, kuru bija konstatējuši DG MARE auditori 

misijas ietvaros. Minētā summa nav iekļauta ZVFI NID;  

2) nav pilnībā nodrošinātas regulatīvās prasības attiecībā uz zvejnieku kompensācijām  un 

nav iespējams pārliecināties vai zvejnieki, kas saľēmuši kompensāciju nav atgriezušies 

darba tirgū 12 mēnešus pēc tās saľemšanas. Vadošā iestāde ir lūgusi Lauku atbalsta 

dienestu pēcpārbaudēs pārliecināties, vai zvejnieki, kas saľēmuši kompensāciju nav 

atgriezušies darba tirgū 12 mēnešus pēc kompensācijas saľemšanas. LAD veica 

pēcmaksājumu pārbaudes, kā rezultātā tika konstatēts viens gadījums, kad finansējuma 

saľēmējs uzsācis zvejas aktivitātes ātrāk nekā 12 mēnešu laikā pēc kompensācijas 

saľemšanas. Par šo neatbilstoši veikto izdevumu gadījumu sastādīts ceturkšľa 

ziľojums un to apjoms 585.67 lati tikuši izľemti no ZVFI NID (sīkāk skat. 8.pielikuma 

12.punktā). 

1215. 2009.gada pirmajā pusgadā veiktajos EK un citos ārējos sistēmu auditos konstatētie trūkumi 

nav būtiski ietekmējuši Eiropas Savienības SF vadības un kontroles sistēmas darbību, kā arī 

Eiropas Savienības SF administrēšanu un ieviešanu. Konstatētie trūkumi ir palīdzējuši 

identificēt problēmas vai potenciālās problēmas un veikt darbības to novēršanai, kā arī 

pilnveidot Eiropas Savienības SF vadības un kontroles sistēmu, uzlabot SF administrēšanas 

un ieviešanas procesus gan 2004.-2006.gada plānošanas perioda noslēgumā, gan attiecībā 

uz 2007.-2013.gada plānošanas periodu. 
 

 

-

 

1216. Sadaļā iekļauti secinājumi un atziľas par 2004.-2006.gada plānošanas perioda ieviešanu 

Latvijā, tai skaitā 2004.-2006.gada plānošanas periodā iegūtās pieredzes izmantošana ES 

fondu 2007.-2013.gada plānošanas periodā.  

 

Kopsavilkums par SF ieviešanu 2004.-2006.gada plānošanas periodā 

1217. Vērtējot kopumā 2004.-2006.gada plānošanas perioda SF apguves rādītājus, jāsecina, ka 

veiktās investīcijas ES fondu projektos nodrošināja ievērojamu ieguldījumu ekonomikas 

attīstībā 2004. -2007.gadā un plānošanas dokumentos noteiktie mērķi ir sasniegti.   

1218. Izveidotā SF vadības un kontroles sistēma, tai skaitā uzraudzības sistēma kopumā 

nodrošināja savlaicīgu un veiksmīgu SF ieviešanu Latvijā, tai skaitā tā saucamā „N+2‖ 

nosacījuma ievērošanu visā plānošanas periodā (Regulas 1260/1999 31.panta 2.punkta 

2.apakšpunkts) – t.i. līdz otrā gada beigām pēc saistību uzľemšanas gada saistības tika 
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apgūtas pilnā apmērā.  Iegūtā pieredze tika izmantota izstrādājot vadības un kontroles 

sistēmu 2007-2013.gada plānošanas periodā. 

SF ieviešanas progress 

1219. Lai panāktu maksimālu SF projektos izlietotā finansējuma atgūšanu no EK valsts budžetā, 

valdība ir atbalstījuši virssaistību uzľemšanos SF aktivitātēm 2004.–2006.gada plānošanas 

periodā ietvaros, vienlaikus  paredzot iespēju deklarēt visus atbilstoši nosacījumiem 

īstenoto SF projektu ietvaros veiktos izdevumus, tai skaitā, izdevumus no uzľemto 

virssaistību līdzekļiem kā rezervi iespējamu neatbilstoši veikto izdevumu aizstāšanai.   

1220. Saskaľā ar noslēguma izdevumu deklarācijām, kopējais sertificēto un EK deklarējamo 

Kopienas izdevumu apjoms ir 656,7 milj. eiro jeb 105%. Vislielākais deklarējamo izdevumu 

apjoms ir ERAF ietvaros - 408.4 milj. eiro jeb 107% no pieejamā SF finansējuma, savukārt 

ZVFI un ELVGF ietvaros - deklarējami attiecīgi 25.2 milj. eiro jeb 103% un 95.4 milj. eiro 

jeb 104% no pieejamā SF finansējuma. Savukārt ESF ietvaros deklarējamo izdevumu apjoms 

ir 100% no SF pieejamā finansējuma (127.8 milj. eiro). Attiecībā uz ESF jāpaskaidro, ka 

2009.g. 1.pusgadā kopējā deklarējamo izdevumu summa ir samazinājusies, veicot finanšu 

korekciju sakarā ar ESF projektos apmaksātajiem administratīvajiem izdevumiem. 

Noslēguma izdevumu deklarācija tika samazināta par iegādāto materiāltehnisko līdzekļu 

atlikušo vērtību uz projektu beigām (saskaľā ar starpniekinstitūciju sniegtajiem datiem) tiem 

projektiem, kuru aktivitātēs materiāltehnisko līdzekļu iegāde nav bijusi apstiprināta PP. 

1221. Savukārt, vērtējot SF apguves tempus, jāatzīmē, ka ievērojams maksājumu finansējuma 

saľēmējiem apjoms tika veikts plānošanas perioda beigās, t.i. 2008.gadā, kā arī 2009.gada 

sākumā. Ľemot vērā 2004.-2006.gada plānošanas perioda pieredze, jaunajā plānošanas 

periodā jau savlaicīgi izstrādāti detalizēti ES fondu apguves plāni sadalījumā pa gadiem un 

ceturkšľiem, kas ļauj nodrošināt savlaicīgu un vienmērīgu ES fondu apguvi. 

1222. 2004.-2006.gada plānošanas periodā vislielāko atbalstu ir saľēmusi uzľēmējdarbības un 

inovāciju nozarē, tajā izmaksāts SF finansējums par 169.6 milj. eiro (26%),  nodarbinātības 

un sociālās iekļaušanas jomā (126.3 milj. eiro jeb 19%) transporta un IKT (120.6 milj. eiro 

jeb 18%) un lauksaimniecības jomā (95.4 milj. eiro jeb 14%). 

1223. Vērtējot faktiski sasniegtās fizisko rādītāju vērtības salīdzinājumā ar plānošanas dokumentos 

noteikto, jāsecina, ka lielākā daļa sasniegto rādītāju vērtība būtiski atšķīrās no plānotās (gan 

ievērojami pārsniedzot plānoto, gan nesasniedzot to). Kā galvenos iemeslus var minēt, ka, 

sagatavojot plānošanas dokumentus Latvijai tā bija pirmā pieredze attiecībā uz SF 

ieguldījuma ietekmes novērtējumu, līdz ar to ne vienmēr bija iespēja noteikt labākus rādītājus 

un precīzi novērtēt plānoto sasniegumu. Bez tam, atsevišķu aktivitāšu ietvaros piedāvātais 

atbalsts nebija pieprasīts no finansējuma saľēmēju puses, līdz ar to no šādām aktivitātēm 

finansējums pārdalīts uz vairāk pieprasītajām atbalsta jomām, bieži vien negrozot plānošanas 

dokumentos sasniedzamās aktivitātes (piemēram, no ESF uz infrastruktūras projektiem 

veselības jomā).  

1224. Turklāt ESF gadījumā daudzu rādītāju, kas attiecas uz aktivitātēm, kuru ietvaros bijušas 

plānotas apmācības, faktiski sasniegtās vērtības ievērojami pārsniedz sākotnēji plānotās, 

sakarā ar to, ka SF projektu izmaksas bija mazākas par plānotajām, līdz ar to bija iespējams 

nodrošināt apmācības lielākam cilvēku skaitam. Savukārt infrastruktūras projektos gluži 

otrādi tika konstatēts ievērojams izmaksu sadārdzinājums, kura rezultātā dažreiz bija 

nepieciešams samazināt sasniedzamo rādītāju apjomu, lai sasniegtu kopējo pasākuma vai 

aktivitātes mērķi.  

1225. Viens no sekmīgākajiem ERAF finansējuma apguvē ir 2.2.pasākums „Uzľēmējdarbības 

infrastruktūras attīstība‖, kura ietvaros sniegtais atbalsts komercsabiedrību ražošanas 

infrastruktūras modernizācijā bija ļoti pieprasīts uzľēmēju vidū, kā arī 1.1. un 1.4. pasākumu 

ietvaros vides aizsardzības un veselības jomā īstenotās aktivitātes. 
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1226. ESF ietvaros tika veiksmīgi īstenotas aktivitātes nodarbinātības veicināšanas jomā. Apmācīto 

un pārkvalificēto personu skaits pārsniedz plānošanas dokumentos noteikto, arī darba tirgū 

iekļāvušies vairāk personu kā tika prognozēts un liela daļa no personām, kas iekļāvās tirgū, 

saglabājuši darba vietu ilgāk par 6 mēnešiem. Vienlaikus jānorāda, ka sasniegto rezultātu 

ilgtspēju ietekmējusi valsts ekonomiskās situācijas strauja pasliktināšanas. Vērtējot gan 

finansējuma apguves rezultātus, gan sasniegtās fizisko rādītāju vērtību, secināms, ka  

veiksmīgākais progress tika sasniegts 3.1.2.1.aktivitātē „Bezdarbnieku pārkvalifikācija un 

tālākizglītība‖ un 3.1.2.3.aktivitātā „Bezdarbnieku un darba meklētāju konkurentspējas 

paaugstināšana‖. 

1227. ESF ietvaros tika veiksmīgi īstenotas izglītības attīstības jomā. Apmācīto pedagogu un 

studentu skaits 3.2.pasākumā pārsniedz plānošanas dokumentos noteikto. Pasākuma ietvaros 

tika apmācīti profesionālo izglītības iestāžu audzēkľi, kas turpināja apmācības jaunās vai 

uzlabotās izglītības programmās. Pasākuma ietvaros tika apmācīti arī vispārējās izglītības 

iestāžu un profesionālās izglītības iestāžu pedagogi, kuri paaugstināja kvalifikāciju latviešu 

valodas apguvei mazākumtautības skolās, apguva pedagogu tālākizglītības metodiku, kā arī 

pasākuma ietvaros apguva informācijas tehnoloģiju izmantošanu mācību procesā.   

1228. ELVGF ietvaros visveiksmīgāk īstenots 4.6.pasākums „Vietējo rīcību attīstība ("LEADER +" 

veida pasākums)‖  un 4.7.pasākums „Apmācības‖, kuros vislielākais progress ir bijis 

2008.gadā, kā rezultātā ievērojami pārsniegti visi šo pasākumu iznākuma un rezultatīvie 

rādītāji (ietekmes rādītāji šiem pasākumiem nebija noteikti) vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt, tā 

ir bijusi projektu iesniedzēju lielā interese par šiem pasākumiem. Otrkārt, attiecībā uz 

4.7.pasākumu „Apmācības‖ izmaksas uz vienu apmācāmo ir samazinājušās, kas ir pozitīvi 

vērtējams. Savukārt viens no mazāk efektīvajiem pasākumiem lauksaimniecības jomā bija 

4.1. pasākuma „Investīcijas lauksaimniecības uzľēmumos‖, kura ietvaros tika paredzēts 

veicināt lauksaimniecības produkcijas efektivitāti un konkurētspēju ar investīcijām 

lauksaimniecības produktu konkurētspējas uzlabošanā kā vietējā, tā ārējā tirgū.  

1229. ZVFI ietvaros labākais progress tika sasniegts 4.8.pasākuma „Zvejas intensitātes 

sabalansēšana‖ un 4.10.pasākuma „Zvejas un akvakultūras produktu apstrādes un mārketinga 

uzlabošana, zvejas ostu aprīkojums un akvakultūra‖ ietvaros, savukārt mazāk efektīvs bija 

4.9.pasākums „Flotes atjaunošana un zvejas kuģu modernizēšana‖, kas skaidrojums ar 

pretendentu interesi pret vienu vai otru atbalsta veidu. 

 

Valsts un  nozaru politikas pārmaiņas, kas būtiski ietekmēja SF ieviešanu un 

rezultātu uzturēšanu 

1230. Aplūkojot valsts un  nozaru politikas pārmaiņas saistībā ar SF projektu īstenošanu un 

rezultātu ilgtspēju, jāatzīmē, ka lielākā ietekme ir bijusi ATR un strukturālajām izmaiľām 

publiskajā sektorā.  

1231. Pieľemot Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, vietējo pašvaldību 

administratīvo teritoriju skaits tika samazināts gandrīz pieckārtīgi. LR administratīvajā 

teritorijā ar 2009.gada 1.jūliju darbu ir uzsākušas 9 republikas pilsētu un 109 novadu vietējās 

pašvaldības. Sakarā ar veikto ATR reformu, vairākiem SF projektos mainījušies finansējuma 

saľēmēji, taču uz noslēguma ziľojuma sagatavošanas brīdi nav konstatēti gadījumi, kad 

nebūtu pārľemtas projektu ietvaros rādītās un iegādātās vērtības vai nebūtu nodrošināta 

projektu rezultātu ilgtspēja. 

1232. Ľemot vērā, ka 2004.-2006.gada plānošanas perioda SF projekti tika pabeigti līdz 2008.gada 

beigām, 2008.gadā nogalē sākusies ekonomiskā krīze tiešā veidā neietekmēja projektus to 

īstenošanas laikā. Taču ekonomiskās situācijas pasliktināšanas var negatīvi iespaidot dažu 

projektu rezultātu uzturēšanu (atbalsta saľēmušo uzľēmumu maksātnespēja, iestāžu 

likvidācija). 2008.gada beigās valdībā atbalstītā Latvijas ekonomikas stabilizācijas un 
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izaugsmes atjaunošanas programma var noteikti sekmēt arī 2004.-2006.gada plānošanas 

perioda privātā sektorā īstenoto projektu ilgtspēju. Programma vērsta uz finanšu sistēmas 

stabilizēšanu un atdzīvināšanu, tālākas ekonomiskās situācijas pasliktināšanās novēršanu, kā 

arī Latvijas saimniecības pārstrukturizēšanu, paaugstinot tās konkurētspēju gan ekonomikā, 

gan valsts pārvaldē un publisko pakalpojumu sniegšanā, un tādējādi radot pamatu būtiskiem 

valsts maksājumu bilances uzlabojumiem nākotnē.  

1233. Tai pat laikā minētā programma paredz būtiskas izmaiľas publiskajā sektorā, īpaši veselības 

un izglītības jomā, līdz ar to daži atbalstu saľēmušās iestādes tiek reorganizētas. Neskatoties 

uz reformām, par nozares politiku ieviešanu atbildīgās iestādes vērtē iestāžu reorganizāciju 

iespējas, ľemot vērā arī SF ieguldījumu ilgtspēju. Vienlaikus jāpiebilst, ka pašlaik nav 

konstatēti gadījumi, kad veselības vai izglītības nozarē nebūtu nodrošināta rezultātu ilgtspēja 

un atbilstība projektu mērķiem.  

Galvenās SF ieviešanā konstatētās problēmas: 

1234. 2004. -2008.gada garumā bija vērojams pakāpenisks cenu kāpums, it īpaši strauji inflācijas 

tempi bija 2007.gadā un 2008.gadā (vidēji gadā attiecīgi 10,1% un 15,4%), kā rezultātā 

daudzu SF projektu ietvaros radies izmaksu sadārdzinājums. Īpaši tas skāra infrastruktūras 

projektus, jo piemēram 2007.gadā salīdzinājumā ar 2006.gadu saskaľā ar CSP datiem 

būvniecības izmaksas Latvijā vidēji cēlās par 26,2%, bet būvniecības sadārdzināšanās tempi 

2007.gada 1.ceturksnī sasniedza pat 30,2%. Lai nodrošinātu projektu pabeigšanu un galveno 

nosprausto mērķu sasniegšanu, vērtējot katru gadījumu individuāli: 

- veikti  grozījumi projektos, izmainot finansējuma sadalījumu pa izdevumu pozīcijām, bet, 

nepalielinot kopējās projekta apstiprinātās attiecināmās izmaksas, kā arī samazināti 

veicamo darbu apjomi (neietekmējot projektu mērķu sasniegšanu), 

- nodrošināts papildu finansējums no projekta īstenotāja līdzekļiem vai arī  valsts budžeta 

līdzekļiem. 

1235. Neskatoties uz to, ka īstenojamo 2007.-2013.gada plānošanas perioda projektu ietvaros 2009.-

2010.gadāvērojama izmaksu samazināšanās tendence, 2004-2006.gada plānošanas periodā 

iegūtā pieredze saistībā ar izmaksu sadārdzinājumu ľemta vērā, un VI sadarbībā ar 

starpniekinstitūcijām savlaicīgi nodrošinājusi nepieciešamo rīcību, lai mazinātu iespējamo 

negatīvu izmaksu sadārdzinājuma ietekmi uz ES fondu projektu īstenošanu 2007.-2013.gada 

plānošanas periodā.  

1236. Plānošanas perioda ietvaros viens no galvenajiem neatbilstoši veikto izdevumu rašanas 

iemesliem bija normatīvo aktu iepirkumu jomā neievērošana (īpaši izglītības 

infrastruktūras nozarē). Lai mazinātu neattiecināmo izmaksu rašanos projektos, tika paredzēti 

papildu semināri un konsultācijas finansējuma saľēmējiem par publisko iepirkumu 

reglamentējošajām tiesību normām. Lai mazinātu ar iepirkumu procedūru pārkāpumu saistīto 

problēmu ietekmi uz ES fondu apguvi, regulāri tika organizēti semināri finansējuma 

saľēmējiem, sniegtas konsultācijas, savukārt 2007.-2013.gada plānošanas periodā ir 

paredzētas IUB iepirkumu pirmspārbaudes.  

 

Vadības un kontroles sistēmas efektivitāte 

1237. Izveidotā vadības un kontroles sistēma ir atbilstīga Kopienas prasībām un saskaľota ar EK. 

Vadības un kontroles sistēma nodrošināja visu nepieciešamo funkciju izpildi, kā rezultātā 

sekmīgi apgūti fondu piešķirtie līdzekļi. Neskatoties uz to, ka kopumā izveidotā kontrole ir 

efektīva, tomēr ir bijuši nepieciešami atsevišķi uzlabojumi, kuriem nav būtiskas ietekmes uz 

ES fondu vadības un kontroles sistēmas darbību. Galvenās konstatētās sistēmas problēmas 

bija uzľēmuma pieredzes kritērija izmantošana vērtēšanas procesā un papildu darbi bez 

atbilstošas iepirkumu procedūras piemērošanas. 
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1238.   Attiecībā uz uzņēmuma pieredzes kritērija izmantošanu vērtēšanas procesā, FM 

izveidotā darba grupa konstatēja, ka tikai piecos projektos šis uzľēmuma pieredzes kritērijs ir 

izrādījies izšķirošs konkursa uzvarētāja noteikšanā, kā rezultātā tika veikta korekcija par 90.5 

tūkst. eiro (tai skaitā ERAF finansējums – 68 tūkst. eiro). Lai vadības un kontroles sistēmā 

novērstu situāciju, ka ir iespējams veikt iepirkumus par kritēriju izmantojot pretendenta 

pieredzi, tika nodrošinātas nepieciešamā izmaiľas LR publisko iepirkumu tiesiskajā 

regulējumā. 2006.gada 1.maijā stājās spēkā jauns likums- Publisko iepirkumu likums 

(iepriekšējā - ,,Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām‘‘ vietā).  

1239. 2008.gadā tika konstatēta sistemātiska problēma, ka pastāv gadījumi projektos, kuros 

veiktie papildu darbi nav uzskatāmi par tādiem, kuru iepirkšanai drīkst piemērot sarunu 

procedūru, un attiecīgajā būvdarbu līgumā veiktie izdevumi par papildu darbiem ir 

neatbilstoši.  Tika aprēķināts neatbilstoši veikto izdevumu apjoms – kopējā summa, 

neieskaitot privāto finansējumu -0,8 milj. eiro, tai skaitā ERAF līdzfinansējums - 0,6 milj. 

eiro, kas netiks iekļauts ERAF noslēguma izdevumu deklarācijā (neatbilstoši veikto izdevumu 

apjoma aprēķinu skat. 15.pielikumā). 

1240. Savukārt saskaľā ar EK audita konstatējumu par iespējamo dubultās finansēšanas un 

dubultās iegrāmatošanas risku, tas tika izvērtēts gan starp SF aktivitātēm, gan starp SF 

aktivitātēm un KF, TEN-T projektiem, taču pēc identificēto projektu dokumentācijas 

pārbaudes netika konstatēts neviens konkrēts dubultās finansēšanas vai dubultās 

iegrāmatošanas gadījums. Savukārt, ľemot vērā 2004.-2006.gada SF plānošanas perioda 

pieredzi, VI sadarbībā ar starpniekinstitūcijām paredzējusi virkni pasākumu, lai ES fondu 

2007.-2013.gada plānošanas periodā nepieļautu dubultās finansēšanas iespējamību ES fondu 

un citu finanšu instrumentu intervences pasākumu ietvaros. 

 

Uzraudzība un izvērtēšana: 

1241. Kopumā izveidotā ES fondu uzraudzības sistēma nodrošināja savlaicīgu un veiksmīgu ES 

fondu apguvi, taču tajā ir bijušas arī nepilnības, kuras tika ľemtas vērā izstrādājot un 

pilnveidojot 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu ieviešanas uzraudzības sistēmu 

(zemāk aprakstīti galvenie uzlabojumi). 

1242. Viens no būtiskiem elementiem 2004.-2006.gada plānošanas perioda ESF projektu uzraudzība 

bija SF vadības informācijas sistēma (SF VIS). 2008.gada 1.februārī produkcijas vidē ieviesta 

ES SF un KF vadības informācijas sistēma (VIS), kurā, integrējot 2004.-2006.gada 

plānošanas periodam izveidoto SF VIS, šobrīd  uzkrāta informācija gan par 2004.-2006.gada 

plānošanas perioda, gan par 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu projektiem. 

Jāatzīmē, ka 2007.-2013.gada plānošanas perioda uzraudzības sistēma tiek vienkāršota, 

samazinot VI iesniedzamo pārskatu skaitu un atvēlot svarīgāku lomu VIS, kas tagad  ir viens 

no galvenajiem uzraudzības sistēmas instrumentiem un kurā tiek veikta datu uzkrāšana par 

visu SF projektu īstenošanu. Uzlabotās sistēmas izveide ir vērtējama pozitīvi, jo vienuviet ir 

pieejama informācija par abiem plānošanas periodiem, nodrošinot vienotu datu avotu ES 

fondu līdzfinansētu projektu uzskaitē un uzraudzībā. VIS funkcionalitāte regulāri tiek 

pilnveidota.   

1243. 2004.-2006.gada plānošanas periodā ir veiktas vairākas izvērtēšanas un pētījumi – gan par 

SF ieviešanas sistēmu, par kādas konkrētas aktivitātes ieviešanu un ar to saistītajām 

problēmām, gan arī stratēģiska rakstura izvērtējumi un pētījumi par nozaru politikām, to 

savstarpējo mijiedarbību un saskaľu. Tā kā Latvijā 2004.-2006.gada plānošanas periodā radās 

pirmā pieredze ES fondu ieviešanā, izvērtēšana tika izmantota kā instruments problēmu 

identificēšanai un, balstoties uz izvērtēšanu ietvaros izteiktajiem secinājumiem un 

rekomendācijām, tika spriests par dažādu SF plānošanas un ieviešanas mehānismu 

efektivitātes uzlabošanu.  
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HP ieviešana un uzraudzība: 

1244. 2004.-2006.gada plānošanas periodā kopumā HP ieviešana tika nodrošināta atbilstoši 

plānošanas dokumentos noteiktajam, taču HP uzraudzību negatīvi ietekmēja kritēriju un 

vienotas sistēmas, kā novērtēt HP un to ietekmi 2004.-2006.gada plānošanas periodā, 

trūkums. Līdz ar to 2004.-2006.gada plānošanas periodā iegūtā pieredze tiek izmantota 2007.-

2013.gada plānošanas perioda ES fondu ieviešanā, to starp nosakot par HP koordināciju 

atbildīgās iestādes MK noteikumos par fondu vadību
84

, izstrādājot VI vadlīnijas par HP 

ieviešanas uzraudzības sistēmas darbības pamatprincipiem un uzraudzības kārtību, nosakot 

vienotas prasības atbildīgo iestāžu sniedzamai informācijai par HP ieviešanu, nodrošinot, ka 

visas iesaistītās iestādes koordinēti skaidro finansējuma saľēmējiem informācijas par ES 

fondu  ietekmi uz HP apkopošanas būtiskumu. 

1245. Saskaľā ar 2008.gadā veikto tematiskos izvērtējumu „Eiropas Savienības struktūrfondu 

ietekme uz reģionālo attīstību Latvijā‖, tika konstatēts, ka, lai arī VPD teritoriālā 

līdzsvarotība tika paredzēta kā horizontālais mērķis, jāatzīst, ka līdzšinējā pieeja ES fondu 

plānošanā, kas pamatā balstīta uz nozaru prioritātēm un atbalsta principiem, nevis teritoriju 

attīstības prioritātēm, 2004.-2006.gada plānošanas periodā nav ļāvusi efektīvi nodrošināt 

kompleksu nozaru attīstību teritorijās. 

1246. Ľemot vērā 2004-2006.gada plānošanas perioda pieredzi attiecībā uz HP „Teritoriju 

līdzsvarota attīstība‖, ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas periodā efektīvai īstenošanai un 

īstenošanas uzraudzībai tika paredzētas 2 HP – teritoriju līdzsvarota attīstība un Rīgas 

starptautiskā konkurētspēja, plānošanas dokumentos nosakot HP uzraudzības rādītājus un 

identificējot katra pasākuma un tā aktivitāšu saskaľu ar horizontālajām prioritātēm, nosakot 

HP ieviešanas teritoriālos principus, izstrādājot HP uzraudzības vadlīnijas  un informējot 

projektu iesniedzējus par iespējām saľemt ES fondu finansējumu ES fondu aktivitātēs. 

Papildus, lai ES fondu ieguldījumi sniegtu maksimālu atdevi, nodrošinot izaugsmi reģionos 

un panākot līdzsvaru starp nozaru un teritoriju attīstības vajadzībām, tika paredzētas 

teritoriālās aktivitātes, tai skaitā 2.3.2.2.aktivitāte „Atbalsts ieguldījumiem mikro, maziem 

un vidējiem komersantiem īpaši atbalstāmajās teritorijās‖, 3.6.1.1.aktivitāte „Nacionālas un 

reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai‖ un 

3.6.1.2.aktivitāte „Rīgas pilsētas ilgtspējīga attīstība‖ (pieejamais finansējums 425.4 milj. 

eiro jeb 299,0 milj. latu jeb 10,0 procenti no visa SF piešķīruma 2007.-2013.gada 

plānošanas periodam). 

1247. Zemāk aplūkota 2004.-2006.gada plānošanas periodā iegūtas pieredzes izmantošana 2007-

2013. gada plānošanas periodā.  

 

ES fondu plānošana: 

1248. Mācoties no 2004. – 2006.gada plānošanas perioda pieredzes  ES investīciju plānošanas 

dokumentu izstrādāšanā, 2007-2013. gada plānošanas periodā: 

- sagatavoti metodiskie norādījumi, tādejādi nodrošinot ES fondu atbalstam paredzēto 

aktivitāšu kvalitatīvu atspoguļošanu darbības programmās un to papildinājumos  pēc 

vienota standarta,   

- tika izveidota rezultatīvo rādītāju sistēma, kas ļautu novērtēt ES fondu programmu 

saskaľotību ar citām Eiropas Kopienas politikām un to ieviešanas rezultātu efektivitāti 

2007.-2013.gada plānošanas perioda beigās, 

                                                           
84

 MK noteikumi 26.06.2007. Nr.419 ―Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā 

iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu‖ 
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- darbības programmu pasākuma līmenī tika aprakstīta aktivitāšu sinerģija ar citām darbības 

programmu aktivitātēm, kā arī citiem finanšu instrumentiem, tādejādi nodrošinot aktivitāšu 

nepārklāšanos, kā arī ES fondu lietderīgu un mērķtiecīgu izmantošanu. 

 

ES fondu vadības un kontroles sistēma: 

1249. Izstrādājot un pilnveidojot ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda vadības un 

kontroles sistēmu, ľemta vērā SF 2004.-2006.gada plānošanas periodā iegūtā pieredze. 2007.-

2013.gada plānošanas periodam vadības un kontroles sistēma satur daudz precīzākus un 

konkrētākus procesu aprakstus, kas ES fondu administrēšanā iesaistītajiem uzlabo sapratni par 

vadības un kontroles sistēmas darbību, procesiem tajā, ir mazināti vairāki būtiski riski: 

dubultā finansēšanās, nekorekti veikts iepirkums. 

1250. Lai uzlabotu vadības un kontroles sistēmu 2007.-2013.gada plānošanas periodā ir tikusi 

nodrošināta vesela virkne metodiku gan plānošanas un ieviešanas, gan uzraudzības, gan 

finanšu kontroles jomā. 

 

ES fondu projektu ieviešanas sistēma: 

1251. Analizējot 2004.-2006.gada plānošanas perioda pieredzi, jaunajā plānošanas periodā tika 

veikta virkne uzlabojumu ES fondu projektu ieviešanas sistēmā. Attiecībā uz projektu 

iesniegumu vērtēšanu veikti šādi uzlabojumi: 

-  lēmums par projekta apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumiem vai noraidīšanu 

jāpieľem 3 mēnešu laikā no projekta iesniegšanas (12 mēnešu vietā),  

-    projektu vērtē un apstiprina vienā institūcijā (2004.-2006.plānošanas periodā bija paredzēti 

vairāki projekta vērtēšanas līmeľi – projekta administratīvo atbilstību vērtē viena 

institūcija, kvalitāti – cita institūcija); 

-  tagad projektu var apstiprināt ar nosacījumu, ka tiks novērstas vērtēšanas procesā 

identificētās nepilnības (iepriekš projektu varēja noraidīt tehnisku, nenozīmīgu kļūdu dēļ); 

-   tagad projektus sāk pieľemt 1 mēnesi pēc aktivitātes ieviešanas nosacījumu pieľemšanas 

Ministru kabinetā (iepriekš - projektus sāka pieľemt nekavējoties pēc aktivitātes ieviešanas 

nosacījumu pieľemšanas), kas ļauj kvalitatīvāk sagatavot projektu un nodrošina  

vienlīdzīgu konkurenci starp projektu iesniedzējiem. 

   

1252.   Virkne uzlabojumu veikti arī attiecībā uz projekta īstenošanas posmu: 

 - maksājumu pieprasījumu izskatīšana 20 dienās (iepriekš – 60 dienas); 

- maksājumu veikšana 5 darba dienās ERAF, ESF un KF un 3 darba dienās ELFLA un EZF 

(iepriekš 15 darba dienās); 

- starpposma izdevumu deklarācijas izskatīšana sertifikācijas iestādē 18 dienās (iepriekš – 23 

dienās); 

- iespēja izmaksāt avansus komercdarbības atbalsta projektu ietvaros un saľemt starpposma 

maksājumu arī par avansa maksājumiem; 

- projekta progresa pārskata apstiprināšana vairs nav priekšnosacījums maksājuma veikšanai 

ES fondu projekta ietvaros, saīsināti maksājumu pieprasījumu izskatīšanas termiľi; 

- iespēja finansējuma saľēmējam īstenot projektu no saviem līdzekļiem, ja atbildīgajai/ 

sadarbības iestādei nav finanšu resursu projekta īstenošanai; 

- ieviesti kopsummu maksājumi un vienības izmaksas; 
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1253. ES fondu administrēšanā iesaistīto institūciju darbs uzlabots šādās jomās: 

- atvieglota un optimizēta UK organizēšana; 

- pilnveidota ES fondu projektu uzraudzības un izvērtēšanas sistēma.  

1254. Papildus ES fondu ieviešanas sistēmā kopš 2009.gada sākuma ir veikti dažādi uzlabojumi: 

izzinātas jomas, kurās ir vienlielākais pieprasījums pēc ES fondu ieviešanas sistēmas 

vienkāršošanas, atvieglota projektu ieviešana, jo īpaši tiem finansējuma saľēmējiem, kas 

īsteno vairākus projektus un līdzšinēji ir saskārušies ar dažādu atbildīgo iestāžu vai sadarbības 

iestāžu darba praksi, nodrošināta atgriezeniskā saikne ar ES fondu finansējuma saľēmēju- 

izveidota e-pasta adrese uzlabofondus@fm.gov.lv, uz kuru katrs interesents var sūtīt savus 

priekšlikumus ES fondu ieviešanas sistēmas pilnveidošanai, veicināta plašākas sabiedrības 

iesaiste ES fondu ieviešanā, izstrādāti vairāki MK noteikumu grozījumi, ar kuru palīdzību tiek 

paātrināta maksājuma plūsma projektos un izdevumu deklarēšanas EK plūsma (pašlaik reizi 

mēnesī, iepriekš reizi ceturksnī), tādējādi dodot iespēju finansējuma saľēmējam ātrāk atgūt 

projektā ieguldīto finansējumu, kā arī ātrāk saľemt EK līdzekļus valsts budžetā, līdz ar ko, 

samazināts finanšu slogs  finansējuma saľēmējam un valsts budžetam. 

 

1255. Lai nodrošinātu maksimāli efektīvu uzraudzību ir ľemta vērā SF 2004.-2006.gada plānošanas 

periodā gūtā pieredze, kad  pārbaudes projektu īstenošanas vietās un pieprasījumu pārbaužu 

rezultāti nenodrošināja pārbaudes veikšanā ieguldītiem resursiem adekvātu atdevi, ES fondu 

2007.-2013.gada plānošanas periodā tiek pārskatīti normatīvie akti, kas reglamentē pārbaužu 

veikšanu, pamatojoties uz riska izvērtējumu. 

 

Uzraudzībā:  

1256.  Ľemot vērā 2004.-2006.gada plānošanas perioda pieredzi, „jaunajā‖ plānošanas perioda 

uzraudzības funkcijai tiek pievērsta arvien lielākā loma. 

 

1257. Izstrādātas vadlīnijas, kas nosaka uzraudzības sistēmas darbības pamatprincipus, 

uzraudzības rādītāju izmaiľu ieviešanas kārtību, uzraudzības rādītāju uzraudzības kārtību 

2007.-2013.gada  plānošanas periodā; 

 

1258. Jāatzīmē, ka ES fondu uzraudzības sistēma tiek vienkāršota, samazinot VI iesniedzamo 

pārskatu skaitu un atvēlot svarīgāku lomu VIS, kas tagad ir viens no galvenajiem uzraudzības 

sistēmas instrumentiem un kurā tiek veikta datu uzkrāšana par visu SF un KF projektu 

īstenošanu. Uzlabotās sistēmas izveide ir vērtējama pozitīvi, jo vienuviet ir pieejama 

informācija par abiem plānošanas periodiem, nodrošinot vienotu datu avotu ES fondu 

līdzfinansētu projektu uzskaitē un uzraudzībā. VIS funkcionalitāte regulāri tiek pilnveidota.   

 

1259. Lai neatkārtotu iepriekšējā plānošanas perioda pieredzi, kad apguves progress perioda 

iesākumā bija lēns un ļoti liela daļa veicamo maksājumu praktiski tika veikta pašā perioda 

beigu posmā, ir izstrādāta vienota ES fondu finanšu progresa uzraudzības sistēma, paredzot ES 

fondu apguves ikgadējo mērķus attiecībā uzlīgumu noslēgšanu, maksājumiem finansējuma 

saľēmējiem, EK deklarējamiem izdevumiem un ieľēmumiem valsts budžetā. 

 

1260. Savukārt, lai veicinātu iesaistīto institūciju vienotu pieeju pārbaužu veikšanai projektu 

īstenošanas vietās 2007.-2013.gada plānošanas periodā, VI apstiprinājusi 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. 

mailto:uzlabofondus@fm.gov.lv
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1261. Vienlaikus sagatavoti priekšlikumi metodikai uz risku balstītas pieejas maksājumu 

pieprasījumu pārbaudei,  kas rekomendē piemērot uz risku balstītu pieeju, kuras rezultātā 

atteikties no maksājumu pieprasījumu 100% visu attaisnojošo dokumentu pārbaudes, iekļaujot 

kvantitatīvos un kvalitatīvos aspektus, veidojot izdevumu pozīciju izlases. Šāda pieeja būtiski 

ES fondu vadības un kontroles sistēmas un LR publiskās finanšu sistēmas efektivitāti, nosakot 

optimālo pārbaužu apjomu un veidus, pieļaujamo kļūdu un būtiskuma līmeni un identificēt 

nepieciešamos grozījumus LR normatīvajos aktos.  

 

1262. Papildus tam, salīdzinot ar 2004.-2006.gada plānošanas periodu, būtiski pilnveidota ES fondu 

projektu īstenošanai valsts budžeta finansējuma apjoma plānošana, kā arī izstrādāta un tiek 

pilnveidota ES fondu projektiem piešķirtā valsts budžeta līdzekļu apguves izpildes 

uzraudzība, nodrošinot efektīvāku līdzekļu izlietojumu. 

 

 

CFLA – Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 

EK – Eiropas Komisija 

EM – Ekonomikas ministrija 

ELFLA – Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai 

ELVGF - Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda virzības daļa  

ERAF – Eiropas Reģionālās attīstības fonds 

ESF – Eiropas Sociālais fonds 

SF– Eiropas Savienības struktūrfondi 

FM – Finanšu ministrija 

GSA – grantu shēmu apsaimniekotājs 

HP – horizontālās prioritātes 

IKP – Iekšzemes kopprodukts 

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 

NVA - Nodarbinātības valsts aģentūra 

OLSI – otrā līmeľa starpniekinstitūcija 

PLSI – pirmā līmeľa starpniekinstitūcija 

RAPLM – Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija 

RSIC – reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs  

SIF – Sabiedrības integrācijas fonds 

SF VIS - Eiropas Savienības struktūrfondu vadības informācijas sistēma 

SPP – Sociālo pakalpojumu pārvalde 

SM – Satiksmes ministrija 

TP – tehniskā palīdzība 

UK – uzraudzības komiteja 

VI – ES struktūrfondu vadošā iestāde 

VIAA – Valsts izglītības attīstības aģentūra 

VidM – Vides ministrija 

VIS – Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēma 

VM – Veselības ministrija 
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VPD – Vienotais programmdokuments 

VRAA – Valsts reģionālās attīstības aģentūra  

VSID – Valsts stratēģiskais ietvardokuments 

ZM – Zemkopības ministrija 

ZVFI - Zivsaimniecības vadības finansēšanas instruments 

 

 

 

 

1. Pielikums. ES struktūrfondu 2004.-2006.gada plānošanas perioda kopējie 
deklarējamie publiskie izdevumi laika posmā no 2004.gada līdz 2009.gada 
30.jūnijam 

Lūdzam skatīt pievienoto Excel failu – lapa „ 1_deklar_maksājumi EK_2004-2009‖. 

2. Pielikums. Apkopojums par nepabeigtiem vai projektiem, kas nav darboties 
spējīgi, kā arī tiesas un administratīvu procesu dēļ apturētiem projektiem. 
ES struktūrfondu noslēgums. 

Lūdzam skatīt pievienoto Excel failu – lapa „2_Nepabeigti darboties nespējīgi‖. 

3. Pielikums. Iznākuma, rezultatīvo un ietekmes rādītāju progress 2008., 
2009.gadā un sasniegtais rādītāju apjoms līdz 31.01.2010. 

Lūdzam skatīt pievienoto Excel failu – lapa „3_radītāji‖. 

4. Pielikums. Projekti, kuriem tika piešķirts valsts budžeta finansējums 
sadārdzinājuma segšanai 

Lūdzam skatīt pievienoto Excel failu – lapa „4_sadārdzinājums‖. 

5. Pielikums. Projekti, kas nodoti trešajām personām 

Pēc VI rīcībā esošās informācijas uz 31.03.2010. šajos gadījumos netika konstatētas būtiskas 

pārmaiľas Regulas 1260/199930.panta 4.punkta a) un b) apakšpunktu izpratnē. 

Informatīvajiem nolūkiem pievienots materiāls par projektiem, kuru ietvaros notikusi 

finansējuma saľēmēja maiľa. 

Lūdzam skatīt pievienoto Excel failu – lapa „5_pr nodoti 3 personām‖. 

6. Pielikums. Veiktās pārbaudes projektu īstenošanas vietās laika posmā no 
2004.gada līdz 2009.gadam 

Lūdzam skatīt pievienoto Excel failu – lapas „6_1PPĪV‖ un „6_2PPĪV pēc parb‖.  

 

7. Pielikums. Otrā līmeņa starpniekinstitūcijas veiktās struktūrfonda 
pieprasījumu pārbaudes/grantu shēmu apsaimniekotāja veiktās grantu 
finansējuma saņēmēju finansējuma pieprasījumu pārbaudes 

Lūdzam skatīt pievienoto Excel failu – lapa „7_pieprasījumu pārbaudes‖. 

8. Pielikums. ES SF 2004.-2006.gada plānošanas periodā Eiropas Komisijas 
veiktie un citi ārējie sistēmas auditi Latvijā 

Lūdzam skatīt pievienoto Word failu – „8. pielikums_EK auditi‖. 
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9. Pielikums. ES politikas, LR nozaru politikas un Vienotajā plānošanas 
dokumentā izvirzīto mērķu kopsavilkums 

Lūdzam skatīt pievienoto Word failu - ―9.pielikums_ES_LR politiku_VPD merki_kopsavilkums‖ 

10. Pielikums. ESF, ERAF, ZVFI un ELVGF finansiālais ieguldījums Latvijas 
Nacionālās Lisabonas programmas 2005.-2008.gadam (LNLP) prioritāšu 
īstenošanā. 

Lūdzam skatīt pievienoto Excel failu – lapa „10_LNLP‖. 

11. Pielikums. 2004. – 2006.gada plānošanas perioda LM pārraudzībā esošo 
aktivitāšu sasniegto rādītāju ietekme uz dalībvalstu nodarbinātības 
politikas pamatnostādņu ieviešanu un strukturālo rādītāju sasniegšanu 
nodarbinātības un sociālās iekļaušanas jomā. 

Lūdzam skatīt pievienoto Word failu – „11. pielikums_ nod polit un soc iekļaušana‖ 

12. Pielikums. Informācija par 2004.-2006.gada plānošanas perioda ES 
struktūrfondu tehniskās palīdzības sasniegtajiem rādītājiem  

Lūdzam skatīt pievienoto mapi „12. pielikums_TP‖. 

13. Pielikums. Komercdarbības atbalsta programmas 

Lūdzam skatīt pievienoto Word failu – „13. pielikums_komercdarbibas atbalsts‖. 

14. Pielikums. Apkopojums par maksātnespējas, kā arī pabeigto bankrota 
procedūru gadījumiem, kas iekļauti noslēguma izdevumu deklarācijās 

Lūdzam skatīt pievienoto Excel failu – lapa ―14. Maksatn_bankr‖. 

15. Pielikums. EK ERAF audita misijā Nr.2008/LV/REGIO/J4/714/1 no 
29.09.2008. līdz 03.10.2008. konstatētās Iepirkumu uzraudzības biroja  
izsniegto iepriekšēju atļauju sarunu procedūras izmantošana neatbilstības  
Eiropas Kopienu Tiesas nolēmumiem- izsniegtās atļaujas papildu iepirkumu 
līgumu slēgšanai papildu darbu un pakalpojumu iepirkšanai finanšu 
korekcijas aprēķins 

Lūdzam skatīt pievienoto Excel failu – „15.pielikums ERAF papildu darbu finanšu korekcijas 

aprēķins‖. 

 


