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IEVADS
1.

2.

3.

4.
5.

2006.gada 11.jūlija Padomes regulas (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz vispārīgus
noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas
fondu un atceļ Regulu (EK) Nr.1260/1999 (Regula Nr.1083/2006), 67.pants nosaka, ka
vadošā iestāde katru gadu līdz 30.jūnijam iesniedz Eiropas Komisijā (EK) gada ziņojumu
par 2007.-2013.gada plānošanas perioda Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu un
Kohēzijas fonda (KF) darbības programmu īstenošanu (ziņojums). Šis ziņojums ir par
pārskata periodu no 2013.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim par darbības programmu
„Infrastruktūra un pakalpojumi”, identifikācijas numurs: 2007LV161PO002 (DP).
DP mērķis: Investīcijas publiskās infrastruktūras un pakalpojumu kvalitātes un
pieejamības uzlabošanā, līdzfinansējot ieguldījumus transporta, vides, enerģētikas,
informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (IKT), kultūras un tūrisma, mājokļu
energoefektivitātes, pilsētu attīstības, kā arī izglītības un sociālajā infrastruktūrā un
risinot citus ar infrastruktūras un pakalpojumu pieejamību saistītus jautājumus, kas
būtiski veicinātu ES un Latvijas reģionālās attīstības mērķu sasniegšanu. Īpaši atbalstīt
iniciatīvas, kas papildus publiskajam finansējumam (ES un Latvijas) mobilizē arī privāto
finansējumu un sekmē publiskā finansējuma papildinātības un katalizatora efektu.
Attiecīgā atbilstīgā joma: transports, vide, enerģētika, IKT, izglītības infrastruktūra,
sociālā infrastruktūra, veselības aprūpes infrastruktūra, kultūrvides sociālekonomiskais
potenciāls, tūrisms, pilsētvides un pilsētreģionu attīstība.
Ziņojums apstiprināts ar 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu uzraudzības
komitejas (UK) lēmumu Nr. L-2014/10 2014. gada 5.jūnijā.
Ziņojuma struktūra pamatā atbilst EK regulas (EK) Nr.1828/2006, kas paredz
noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz
vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu
un Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1080/2006 par
Eiropas Reģionālās attīstības fondu (Regula Nr. 1828/2006), XVIII pielikumā
noteiktajam un satur šādas sadaļas:

-

1.sadaļā sniegts apkopojums par atbalsta īstenošanai nozīmīgām galvenajām sociāli
ekonomiskajām tendencēm 2013.gadā;

-

2. sadaļā ietverta informācija par DP ieviešanā sasniegto finanšu un fizisko progresu uz
2012.gada beigām, n+2 izpildi, HP ieviešanu, ieguldījumu ES 2020 stratēģijas mērķu
sasniegšanā, DP sasaisti ar ES Stratēģiju Baltijas jūras reģionam, kā arī atbilstību
Kopienas tiesībām, jo īpaši publisko iepirkumu, komercdarbības atbalsta jomā, kā arī
atkritumu, notekūdeņu un ūdens jomā. Tāpat aplūkoti izaicinājumi DP ieviešanā un
veiktie pasākumi šo problēmu risināšanai, ES fondu vadības un kontroles sistēmas
optimizēšanai, kā arī veiktie uzraudzības un izvērtēšanas, finanšu vadības un kontroles
pasākumi;

-

3.sadaļa veltīta analīzei par katras DP prioritātes īstenošanas gaitu un sasniegto 2013.gadā
un no plānošanas perioda sākuma līdz 2013.gada beigām, tai skaitā iekļaujot informāciju
aktivitāšu un apakšaktivitāšu līmenī, ja to ietvaros tika sasniegts nozīmīgs progress vai
konstatētas būtiskas problēmas, par konstatētiem riskiem un to iestāšanās novēršanas vai
ietekmes mazināšanas pasākumiem, kā arī ilustratīviem nolūkiem informācija par labās
prakses piemēriem projektos;

-

4.sadaļā sniegta informācija par lielajiem projektiem;

-

5.sadaļā aplūkots progress tehniskās palīdzības prioritāšu ieviešanā;

-

6.sadaļa veltīta ar DP ieviešanu saistītajiem informācijas un publicitātes pasākumiem;
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-

ziņojuma noslēgumā sniegti galvenie secinājumi par DP ieviešanu 2013.gadā, kā arī
nepieciešamie pasākumi konstatēto problēmu risināšanai un DP ieviešanas procesa
pilnveidošanai, t.sk. ņemot vērā 2014.-2020.gada plānošanas periodā.

-

Pamatojoties uz Regulas Nr.1828/2006 XVII pielikuma 2.8.punktā minēto, ziņojumā nav
sniegta informācija par valsts snieguma rezervi. Tāpat ziņojumā nav iekļauts apraksts par
reģionālām aktivitātēm, kas iekļautas iniciatīvā ”Regions for economic change”
(iniciatīva), kas cieši saistīta ar ES struktūrfondu 3.mērķi „Eiropas Teritoriālā sadarbība”
un projektu finansēšana tiek veikta INTERREG IVC starpreģionu sadarbības programmas
un URBACT II pilsētvides attīstības programmas 2007.-2013.gadam ietvaros. Līdz ar to
informācija par reģionālām aktivitātēm, kas iekļautas iniciatīvā nevar tikt attiecināta uz ES
fondu 1.mērķa „Konverģence” gada ziņojumiem par darbības programmu ieviešanu.

6.

Sagatavojot informāciju par sociāli ekonomiskajām tendencēm, tika izmantoti CSP dati,
FM Tautsaimniecības analīzes departamenta analīze, savukārt informācija par DP
ieviešanā sasniegto finanšu un fizisko progresu, t.sk. grafiskā informācija, balstās uz VIS
datiem un ES fondu vadībā iesaistīto institūciju sniegto analītisko informāciju.
Informācija par kopējo finanšu progresu DP līmenī sniegta, norādot kopējo attiecināmo
finansējumu, arī dalījumā pa finansējuma avotiem, lai pilnīgāk atspoguļotu ieviešanas
progresu un būtu iespējams aptvert arī nacionālā līdzfinansējuma ieguldījumu ES fondu
projektu ieviešanā. Detalizētāka analīze prioritāšu un aktivitāšu līmenī sniegta, norādot
tikai ES fondu finansējuma daļu. Pamatinformācija par finanšu progresu sniegta euro,
piemērojot Latvijas bankas fiksēto eiro kursu 1 euro = 0,702804 LVL, izņemot ziņojuma
2.pielikumā sniegtos datus par veiktajiem maksājumiem finansējuma saņēmējiem, kur
izmantots Eiropas Centrālās Bankas ik mēneša konvertācijas kurss. Informācija par
apstiprinātiem projektiem, noslēgtiem līgumiem un veiktiem maksājumiem ir sniegta
ņemot vērā piešķirtās virssaistības.

7.
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1.
8.
9.

Sociāli ekonomiskā situācija un tendences

Šajā sadaļā sniegts apkopojums par atbalsta īstenošanai nozīmīgām galvenajām sociāli
ekonomiskajām tendencēm Latvijā 2013.gadā.
Iekšzemes kopprodukts, ekonomiskā aktivitāte. Atbilstoši Centrālās statistikas
pārvaldes (CSP) publiskotā ātrā novērtējuma datiem Latvijas IKP 2013. gadā, salīdzinot
ar iepriekšējo gadu, palielinājies par 4,1%. 2013.gada ceturtajā ceturksnī, salīdzinot ar
iepriekšējā gada atbilstošo ceturksni, IKP palielinājies par 3,6 % (skat. ilustrāciju Nr.1).

Ilustrācija 1 IKP pieaugums pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni, salīdzināmās cenās, % (CSP dati).

10.

11.

Kopējās IKP izmaiņas (salīdzināmās cenās) no ražošanas aspekta 2013.gadā noteica
galvenokārt apjomu pieaugumi uz iekšējo pieprasījumu vērstajās tirdzniecības,
būvniecības, nekustamā īpašuma, informācijas un komunikācijas nozarēs. Šīs nozares
arī bijušas starp tām, kas 2013.gadā uzrādījušas straujākos izaugsmes tempus –
nekustamo īpašumu nozare palielinājusies par 7,9%, būvniecība par 7,4%, informācijas
un komunikācijas pakalpojumu nozare par 6,1%, ēdināšanas un izmitināšanas
pakalpojumu nozare par 5,7%, tirdzniecība par 4,3%. A/S „Liepājas metalurgs”
apturēšanas rezultātā apstrādes rūpniecības kopējais izlaides apjoms 2013.gadā
nepieauga, savukārt negatīva izaugsme (-0,7%) bija lauksaimniecības nozarē, ko noteica
2012.gadā sasniegtais augstais izlaides līmenis, kā arī ieguves rūpniecībā, enerģētikā un
ūdensapgādē (-3,3%).
Kopējās IKP izmaiņas no izlietojuma aspekta. No izlietojuma puses 2013.gadā
lielākais pieaugums bija vērojams privātajā patēriņā, kas palielinājās par 5,4%. To
noteica situācijas uzlabošanās darba tirgū un algu pieaugums, kas līdz ar cenu stabilitāti
noteica reālās pirktspējas pieaugumu. Tikmēr samazinājās eksporta loma izaugsmē, un
tā izaugsmes tempi gan iekšēju, gan ārēju faktoru ietekmē bija būtiski zemāki –
2013.gadā preču un pakalpojumu eksports salīdzināmās cenās palielinājās par 1,0%.
Negatīva izaugsme bija vērojama investīcijās - to apjoms bija par 4,3% zemāks nekā
2013.gadā. Investīciju apjoma samazināšanos noteica lielu investīciju projektu
noslēgšana, kā arī vājais ārējais pieprasījums, kas lika uzņēmējiem atlikt investīciju
projektus. Ņemot vērā, ka jaudu noslodžu rādītāji atrodas tuvu vēsturiskajam
maksimumam, prognozējams, ka 2014.gadā līdz ar ārējā pieprasījuma pieaugumu būs
vērojams straujāks investīciju pieaugums.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Iepriekšējos gados par ekonomikas dzinējspēku bija kļuvis eksports, tomēr 2013.gadā
augstās bāzes, vāja ārējā pieprasījuma un metāla nozares sarežģījumu dēļ eksporta
pieauguma tempi būtiski samazinājās. 2013.gadā preču un pakalpojumu eksporta apjoms
palielinājās par 1,0%. Savukārt importa apjomi salīdzinājumā ar 2013. gadu samazinājās
par 1,7%. Importa samazināšanos galvenokārt noteica investīciju un eksporta dinamika,
nosakot mazāku nepieciešamību pēc kapitāla un starppatēriņa precēm. Tomēr,
visticamāk, ka līdz ar lielāku investīciju aktivitāti, importa pieauguma tempi 2014.gadā
kļūs pozitīvi.
Pozitīvu devumu izaugsmē 2013.gadā nodrošināja privātais patēriņš, kas palielinājās par
5,4%, tādējādi atspoguļojot uzlabojumus darba tirgū, kur bija novērojami uzlabojumi
nodarbinātībā, kā arī algu kāpums, kas līdz ar cenu stabilitāti noteica reālās pirktspējas
pieaugumu. Privātā patēriņa straujāku atjaunošanos ierobežo joprojām salīdzinoši
augstais bezdarba līmenis un mājsaimniecību parādu slogs, savukārt sabiedriskais
patēriņš 2013.gadā palielinājās par 3,6%.
Inflācija. Lai gan ekonomikā saglabājās augsti izaugsmes tempi, patēriņa cenas
2013.gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, palika nemainīgas. Gada otrajā pusē atsevišķos
mēnešos pat bija vērojama neliela deflācija. Zemo inflācijas līmeni 2013.gadā turpināja
noteikt ārējie procesi jeb tā sauktā importētā inflācija, pirmām kārtām, energoresursu
cenu kritums. Tajā pašā laikā spēcīgas izaugsmes periodam netipiski zemā līmenī
saglabājās arī pamatinflācija jeb tā patēriņa groza daļa, kuru nosaka iekšējās norises.
Ražotāju cenas 2013.gadā salīdzinājumā ar 2012.gadu palielinājās par 0,3%, tajā
skaitā vietējā tirgū realizētās produkcijas cenas samazinājās par 0,6%, bet eksportētajai
produkcijai palielinājās par 1,3%. Vislielākie cenu pieaugumi bija vērojami koksnes
izstrādājumu ražošanā - par 5,4%, ādas un ādas izstrādājumu ražošanā – par 5,2% un
poligrāfijas un ierakstu reproducēšanā – par 3,3%. Savukārt lielākie cenu samazinājumi
bijuši datoru un optisko iekārtu ražošanā – par 16,0%, elektrisko iekārtu ražošanā – par
4,8% un ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanā – par 3,4%.
Nodarbinātība un bezdarbs. Spēcīgā ekonomikas izaugsme pēdējos gados ir pozitīvi
ietekmējusi situāciju darba tirgū, palielinot nodarbinātību un samazinot bezdarba līmeni.
Tajā pašā laikā salīdzinoši augstā līmenī joprojām saglabājas ilgstošais bezdarbs, un
augsts bezdarba līmenis ir arī atsevišķās vecuma grupās, tajā skaitā jauniešu un
pirmspensijas vecuma cilvēku vidū.
Pēc CSP veiktā darbaspēka apsekojuma rezultātiem, tautsaimniecībā nodarbināto
iedzīvotāju skaits 2013.gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir palielinājies par 2,1% līdz
893,9 tūkstošiem. Savukārt darba meklētāju īpatsvars 2013.gadā sarucis līdz 11,9%,
salīdzinot ar 15,0% 2012.gadā. Turpmākajos gados nodarbinātības pieaugums kļūs
mērenāks un ekonomikas izaugsme galvenokārt balstīsies uz produktivitātes pieaugumu,
savukārt darba meklētāju īpatsvara samazināšanās tempu noteiks tautsaimniecības
izaugsme un strukturālās izmaiņas.
Darba meklētāju vīriešu īpatsvars ekonomiski aktīvo vīriešu skaitā valstī 2013.gadā bijis
augstāks nekā sievietēm (attiecīgi ekonomiski aktīvo sieviešu skaitā), veidojot 12,6% un
11,1%. 2013.gadā darba meklētāji ar darba pieredzi bija 102,4 tūkstoši jeb 85,1% no
darba meklētāju skaita, savukārt 2012.gadā šis rādītājs attiecīgi bijis 133,5 tūkstoši un
86,1% (skat. ilustrāciju Nr.2).

9
Gada ziņojums_3DP_VI_lv_05.06.2014..; Ziņojums Eiropas Komisijai par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas
fonda darbības programmu īstenošanu, 2013.gads

Ilustrācija 2 Nodarbināto iedzīvotāju skaits, darba meklētāju īpatsvars un reģistrētā bezdarba līmenis, % no
ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem, ceturkšņu dati. (CSP dati)

19.

20.

21.

22.

23.

24.

2013.gadā ekonomiski neaktīvi bijuši 521,8 tūkst. cilvēku, kas ir par 1,4% mazāk nekā
2012.gadā. Savukārt tādu cilvēku, kas ir zaudējuši cerības atrast darbu, 2013. gadā valstī
bija 30,8 tūkst. jeb 6,0% no ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju skaita, un tas ir par 0,1
tūkst. cilvēku jeb 0,3% mazāk nekā 2012.gadā.
Savukārt NVA oficiāli reģistrētā bezdarba līmenis 2013.gada beigās salīdzinājumā ar
attiecīgo laiku pirms gada ir samazinājies par vienu procentpunktu un bija 9,5% no
ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem. Reģistrēto bezdarbnieku skaits, salīdzinot ar
2012.gada decembri, samazinājies par 10,7 tūkst. cilvēku un 2013. gada decembra beigās
bijis 93,3 tūkst. cilvēku. 2013.gadā bezdarbnieka statuss valstī kopumā tika piešķirts
107,9 tūkst. cilvēku, kas ir par 0,1% vairāk nekā 2012. gadā.
Augstākais bezdarba līmenis 2013.gada beigās bija reģistrēts Latgales reģionā – 18,8%.
Savukārt Kurzemes reģionā - 11,5%, Vidzemes reģionā – 11,2% un Zemgales reģionā –
9,8%. Zemākais bezdarba līmenis bija Rīgas reģionā – 6,0%.
Iedzīvotāju ienākumi 2013.gadā līdz ar ekonomikas izaugsmi turpināja palielināties.
Mēneša vidējā bruto darba samaksa 2013.gadā sasniedza 716 euro, gada laikā
palielinoties par 4,6% un par 5,0% pārsniedzot pirmskrīzes augstāko līmeni 2008.gadā.
Apmēram vienāds samaksas pieaugums pērn bijis gan sabiedriskajā, gan privātajā
sektorā, tomēr sabiedriskajā sektorā alga joprojām par 4,6% atpaliek no pirmskrīzes
līmeņa, kamēr privātajā sektorā šis līmenis jau ir pārsniegts par 10,6%. No 2012.gada
otrās puses jūtami sākusi augt arī reālā alga, un 2013.gadā kopā tā palielinājusies par
5,6%.
FM 2014.gada februārī izstrādātais makroekonomiskās attīstības scenārijs ir veidots
uz konservatīviem pieņēmumiem par ārējās vides attīstību un 2014.gadam paredz
izaugsmi 4,3% apmērā. Scenārijs ir balstīts uz pieņēmumu, ka situācija eirozonā turpina
stabilizēties, izaugsmes tempiem pakāpeniski atjaunojoties. Eirozonai atgriežoties pie
izaugsmes, sagaidāms ārējā pieprasījuma pieaugums pēc Latvijas eksporta precēm un
pakalpojumiem, kā arī investīciju plūsmu aktivizēšanās, kas veicinās Latvijas
ekonomikas turpmāku attīstību.
Atbilstoši scenārijam 2014.gadā privātais patēriņš vēl arvien dominēs kā izaugsmes
dzinējspēks, tomēr šī ietekme pakāpeniski mazināsies un izaugsmi ar katru turpmāko
gadu arvien vairāk virzīs investīcijas un ārējā tirdzniecība. Investīciju pieaugumu
noteiks augošais iekšējais un ārējais pieprasījums, kā arī augstie jaudu noslodzes līmeņi
10
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25.

26.

27.

atsevišķās apstrādes rūpniecības apakšnozarēs. Paredzams, ka investīciju īpatsvars IKP
turpinās palielināties, tomēr tas joprojām atpaliks no pirmskrīzes līmeņa.
Privātā patēriņa pieaugums būs atkarīgs no iedzīvotāju ienākumu izmaiņām. Turpinot
krist bezdarba līmenim, kopējo ienākumu līmeni arvien mazāk noteiks nodarbinātības
kāpums, savukārt darba algu pieaugums vidējā termiņā ir sagaidāms samērā spēcīgs,
tomēr tas nepārsniegs produktivitātes pieaugumu. Patēriņa cenu līmenis 2014. gadā vēl
arvien augs samērā lēni. Atbilstoši ekonomikas cikliskajai pozīcijai, pamatinflācija vēl
arvien būs zema un pieņemsies spēkā tikai vidējā termiņā, kopējai inflācijai
nepārsniedzot 2,5 %.
Vienlaikus ir jāpiemin, ka Ukrainas – Krievijas konflikts ir viens no potenciāliem
riskiem, kas var ietekmēt izaugsmes rādītājus vidējā termiņā. Piemēram, ģeopolitiskās
situācijas pasliktināšanās reģionā apdraud ienākošās investīcijas, kā arī konflikta
eskalācija var izraisīt cenu lēcienus, jo Krievija ir būtisks naftas produktu tirgus
dalībnieks, savukārt Ukraina ir viens no lielākajiem lauksaimniecības produktu
eksportētājiem.
Plašāka informācija par sociāli-ekonomisko situāciju Latvijā 2013.gadā (salīdzinājumā
ar 2012.gadu) ir pieejama makroekonomikas un valsts budžeta ikmēneša apskatā1 ka arī
ziņojumā par horizontālās prioritātes „Makroekonomiskā stabilitāte” īstenošanu un
sasniegto 2013.gadā.2

2.
28.

29.

Darbības programmas izpildes pārskats

Šajā sadaļā sniegta informācija par DP „Infrastruktūra un pakalpojumi” ieviešanā
sasniegto finanšu un fizisko progresu līdz 2013.gada beigām (tai skaitā 2013.gada
ietvaros), HP ieviešanu, ieguldījumu "Eiropa 2020” stratēģijas (Lisabonas stratēģija)
mērķu un vadošo iniciatīvu sasniegšanā, DP sasaisti ar ES Stratēģiju Baltijas jūras
reģionam, kā arī atbilstību Kopienas tiesībām publisko iepirkumu, komercdarbības
atbalsta, kā arī atkritumu, notekūdeņu un ūdens jomās. Tāpat aplūkotas DP ieviešanā
konstatētās būtiskākās problēmas un veiktie pasākumi šo problēmu risināšanai, kā arī
veiktie uzraudzības un izvērtēšanas, finanšu vadības un kontroles pasākumi.
ES fondu ieviešana notiek saskaņā ar attiecīgo ES un LR normatīvo aktu prasībām, no
kuriem nozīmīgākais ir Regula Nr.1083/2006, kas nosaka vispārīgus noteikumus par ES
fondiem, Regula Nr. Nr.1828/2006 kas paredz noteikumus par to, kā īstenot Regulu Nr.
1083/2006, ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likums, kas nosaka ES fondu
vadībā iesaistīto institūciju un ES fondu finansējuma saņēmēja tiesības un pienākumus,
UK pieņemto lēmumu statusu, ES fondu vadībā iesaistīto institūciju lēmumu
pieņemšanas, apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību, u.c., kā arī virkne MK noteikumi,
kas
pieejami
FM
administrētajā
ES
fondu
tīmekļa
vietnē
(http://www.esfondi.lv/page.php?id=458). Informācija par projektu iesniegumu atlases
procesu, atlases kritēriju apstiprināšanu, kā arī MK noteikumu par aktivitāšu īstenošanu
izstrādāšanu ir sniegta ziņojuma par DP īstenošanu par 2011.gadu3

Makroekonomikas un valsts budžeta ikmēneša apskati ir piejejami šeit http://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/tautsaimniecibas_analize/ikmenesa_makroekonomikas_un_budzeta_apskats/
2
Ziņojums par horizontālās prioritātes „Makroekonomiskā stabilitāte” īstenošanu 2013.gadā ir pieejams šeit http://komitejas.esfondi.lv/AI%20uzraudzbas%20ziojumi/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fAI%20uzraudz
bas%20ziojumi%2fHP%20instit%c5%abciju%20zi%c5%86ojumi%2f2013%2fMakroekonomisk%c4%81%20st
abilit%c4%81te&FolderCTID=&View=%7b0F1E504A%2d61FD%2d4243%2d9AEF%2dE9074475530E%7d
3
Skatīt ziņojuma par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” īstenošanu 2007.–2013.gada
plānošanas periodā par 2011.gadu 2.1.sadaļā „Darbības programmas īstenošanas progress 2011.gadā”
(http://www.esfondi.lv/page.php?id=913).
1
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2.1. Darbības programmas īstenošanas progress 2013.gadā
30.

31.

Šajā apakšsadaļā sniegta informācija par būtiskākajiem grozījumiem plānošanas
dokumentos, par finanšu un fiziskais progresu DP līmenī, ietverot informāciju par
projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju, MK noteikumu par aktivitāšu īstenošanu
apstiprināšanas progresu, DP līmeņa uzraudzības rādītāju sasniegšanas progresu, 2007.2013. gada plānošanas perioda slēgšanu, kā arī ietverta informācija par HP īstenošanas
koordināciju, ieguldījumu "Eiropa 2020” stratēģijas (Lisabonas stratēģija) mērķu
sasniegšanā un DP sasaisti ar ES Stratēģiju Baltijas jūras reģionam.
Detalizēta informācija aktivitāšu un apakšaktivitāšu griezumā par piešķirto finansējumu,
apstiprinātajiem projektiem, noslēgtajiem līgumiem un maksājumiem finansējuma
saņēmējiem (ieskaitot avansa maksājumus) sniegta 1.pielikumā, bet dati par deklarējamo
izdevumu apjomiem – 2.pielikumā, informācija par rādītāju sasniegšanas progresu ir
pieejamā 4.pielikumā.

2.1.1. Izmaiņas darbība programmas īstenošanas kontekstā
32.

33.

2013.gadā tika veikti grozījumi DP „Infrastruktūra un pakalpojumi”, kas paredzēja,
ņemot vērā lauzto līgumu apjomu, kā arī finansējuma apguves riskus atsevišķās DP
„Uzņēmējdarbība un inovācijas” aktivitātēs, veikt finansējuma pārdales uz darbības
programmu „Infrastruktūra un pakalpojumi”. Grozījumu rezultātā4 uz DP „Infrastruktūra
un pakalpojumi” tika pārdalīts ERAF finansējums 40,4 milj. euro (28,4 milj. latu)
apmērā no DP „Uzņēmējdarbība un inovācijas”, aizstājot daļu esošo valsts budžeta
virssaistību5:
- 30,5 milj. euro (21,4 milj. latu) apmērā 3.1.1.1.aktivitātei „Mācību aprīkojuma
modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu
īstenošanai”, attiecīgi nacionālo publisko finansējumu palielinot par 4,9 milj. euro
(3,4 milj. latu), lai nodrošinātu atbilstošo līdzfinansējuma likmi;
- 9,9 milj. euro (7 milj. latu) apmērā 3.4.4.1.aktivitātei „Daudzdzīvokļu māju
siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”, attiecīgi palielinot privāto finansējumu
par 7,2 milj. euro (5 milj. latu), lai nodrošinātu atbilstošu līdzfinansējuma likmi.
2013.gada 19.decembrī grozījumus DP „Infrastruktūra un pakalpojumi” apstiprināja
Eiropas Komisija (Komisijas lēmums C(2013) 9688 final). Lēmums pārdalīt ERAF
finansējumu tieši uz šīm aktivitātēm tika pieņemts, ņemot vērā būtisko pieprasījumu un
nepieciešamību ēku energoefektivitātes uzlabošanai, kā arī nepieciešamību attīstīt
profesionālo izglītību, kas ir būtisks priekšnosacījums jauniešu bezdarba mazināšanai.
Vienlaikus abu aktivitāšu projekti ir stratēģiski nozīmīgi stratēģijas Eiropa 2020 mērķu
sasniegšanā attiecībā uz jauniešu iniciatīvu, ekonomisko izaugsmi un ilgtspējīgas
attīstības mērķu sasniegšanu, samazinot SEG emisiju daudzumu. Ņemot vērā
apstiprinātos grozījumus DP „Infrastruktūra un pakalpojumi”, attiecīgus grozījumus
nepieciešams veikt DP „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājumā un attiecīgajos
MK noteikumos par aktivitāšu īstenošanu.

2.1.2. Informācija par finanšu un fizisko progresu
34.

Kopumā ES fondu ieguldījums DP aktivitāšu ieviešanā 2013.gadā noritēja apmierinošā
tempā6, lai arī neliela nobīde no plānotā tomēr ir vērojama, jo 2013.gadā kopumā
plānotais finansējuma faktiski izlietots 94,0% apmērā. Vislielākā novirze no plānotā

MK 26.09.2013. rīkojums Nr.444
Informācija par piešķirto virssaistību apjomu ir pieejamā 2.1.2. sadaļas apakšsadaļā „Valsts budžeta
virssaistības”.
6
Detalizētāku informāciju par ikceturkšņa progresu skatīt ES fondu internet tīmeklī
http://www.esfondi.lv/page.php?id=667 MK ceturkšņa informatīvajos ziņojumos par ES fondu apguvi
4
5
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mērķa ir KF veiktajiem maksājumiem – 2013.gada mērķis sasniegts tikai par 80,7%.
Galvenie kavējumu iemesli saistīti ar projektu apstiprināšanu ne tādā apmērā, kā iepriekš
plānots, projektos darbi uzsākti vēlāk kā plānots vai arī ieviešana aizkavējusies
iepirkumu problēmu dēļ, kā arī finansējuma saņēmēji izvēlējušies neiesniegt starpposma
maksājumus, bet gan tikai noslēguma maksājumu. Savukārt ERAF maksājumu mērķis
2013.gadā izpildīts 100%, pat nedaudz pārpildīts, kopumā maksājumi veikti par 106%
no iepriekš plānotā. Sadaļā zemāk sniegta detalizētāka informācija par sasniegto
progresu DP atbalstītajās jomās, tai skaitā finanšu un fizisko progresu, un riskiem
plānoto rādītāju vērtību sasniegšanā
35. Līdz 2012.gada 31.decembrim DP ietvaros ir apstiprināti 65 MK noteikumi par
aktivitāšu un apakšaktivitāšu īstenošanu (100% no kopējā MK noteikumu par aktivitāšu
un apakšaktivitāšu īstenošanu skaita) 2013. gadā netika apstiprināti jauni MK noteikumi.
Informācija par 5 aktivitātēm un apakšaktivitātēm par kuriem nav plānots izstrādāt MK
noteikumus ir sniegta iepriekšēja ziņojumā sadaļā 2.1.2 „Informācija par finanšu un
fizisko progresu”. Līdz 2012.gada 31.decembrim DP ietvaros ir apstiprināti 68 no
plānotiem 70 projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju komplektiem. 2013. gadā netika
apstiprināti jaunie kritēriju komplekti. Divām aktivitātēm ir apstiprināti projektu
iesniegumu vērtēšanas kritēriju komplekti, bet nav izstrādāti MK noteikumi, jo ir izņemts
finansējums.
36. Informācija par notikušajām un plānotām projektu iesniegumu atlases kārtām ir pieejamā
ES fondu mājas lapā7, ka arī ir sniegta ziņojuma sadaļās par prioritāšu ieviešanu.
Valsts budžeta virssaistības
37. Sekmīgākai ES fondu finansējuma apguvei 2007.-2013.g. plānošanas periodā,
2012.gadā tika pieņemti vairāki MK lēmumi8 par valsts budžeta virssaistību konceptuālu
piešķiršanu ES fondu projektiem. Šādas darbības veiktas, lai nodrošinātu lielāku iespēju
apgūt 100% piešķirtā ES fondu finansējuma, nosedzot lauztos līgumus, neatbilstības un
neveiksmīgos projektus. Uz 2013.gada 31.decembri vadība apstiprinājusi iespēju AI
papildus jau piešķirtajama publiskajam finansējumam uzņemties virssaistības DP
ietvaros 263,0 milj. euro apmērā. Līdz 2013.gada 31.decembrim DP ietvaros noslēgti
līgumi kopumā par 194,0 milj. euro virssaistību finansējumu. DP prioritātēm piešķirtais
ES fondu finansējums un virssaistību finansējums ir atspoguļots Ilustrācijā Nr.3

7

http://www.esfondi.lv/page.php?id=939
MK 2012.gada 8.maija sēdes protokols Nr.25, 26.§, MK 2012.gada 15.maija sēdes protokols Nr.27, 31.§, MK
2012.gada 5.jūnija sēdes protokols Nr.32, 14.§, MK 2012.gada 12.jūnija sēdes protokols Nr.33, 61.§ un MK
2012.gada 27.jūnija rīkojums Nr.281.
8
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Ilustrācija 3. Prioritātēm piešķirtais ES fondu finansējums un virssaistību finansējums (ES fondu daļa) līdz
31.12.2013. (virssaistību izmaiņas salīdzinot ar 2012.gadu) atbilstoši apstiprinātiem MK lēmumiem,kopējais
pieejamais ES fondu finansējums milj. euro (% no piešķīruma)

Progress projektu apstiprināšanā, līgumu slēgšanā un maksājumu veikšanā finansējuma
saņēmējiem
38.

-

-

-

-

-

39.

Līdzīgi kā 2012.gadā, arī 2013.gadā DP ieviešana kopumā vērtējama pozitīvi, sasniedzot
būtisku finanšu progresu gada laikā (skat. ilustrāciju Nr.4), zemāk ir sniegti dati par
finanšu progresu 2013. gadā ņemot vērā piešķirtās virssasitības:
apstiprināti projekti par 280,7 milj. euro, progress salīdzinot ar 2012.gadu ir 7,5%,
tādejādi līdz 31.12.2013. ir apstiprināti projekti par 3,3 mljrd. euro sasniedzot 101,9%
no pieejamā ES fondu finansējuma;
noslēgti līgumi par projektu īstenošanu par 139,0 milj. euro, progress salīdzinot ar
2012.gadu ir 3,1%, tādējādi līdz 31.12.2013. ir noslēgti līgumi par 3,1 mljrd. euro,
sasniedzot 95,8% no pieejamā ES fondu finansējuma;
līdz 31.12.2013. veikti maksājumi finansējuma saņēmējiem (tai skaitā avansi), ņemot
vērā atgūtos maksājumus, 2,2 mljrd. euro apmērā, progress salīdzinot ar 2012.gadu ir
13,6%9, sasniedzot 66,6% no pieejamā ES fondu finansējuma, veikto maksājumu
apjoms neņemot vērā atgūtos maksājumus sasniedz 68,3% no pieejamā ES fondu
finansējuma;
deklarējamo maksājumu apjoms ir pieaudzis par 548,8 milj.euro, progress salīdzinot ar
2012.gadu ir 16,4%, tādejādi līdz 31.12.2013. deklarējamo maksājumu apjoms ir
sasniedzis 1,88 mljrd. euro jeb 57,8% no pieejamā ES fondu finansējuma.
no EK saņemto maksājumu apmērs pieaudzis par 484,1 milj. euro, progress salīdzinot
ar 2012.gadu ir 14,4%, tādejādi līdz 31.12.2013. saņemto maksājumu apjoms sasniedza
1 667,2 milj. euro jeb 51,3%.
Lai nodrošinātu pilnvērtīgu projektu uzsākšanu, finansējuma saņēmējiem atbilstoši
aktivitāšu ieviešanas nosacījumiem līdz 2013.gada beigām izmaksāti avansi par kopējo
summu 738,4 milj. euro jeb 22,7% no pieejamā ES fondu finansējuma. Lielākie avansi
izmaksāti 2010.gadā - 45% no kopā izmaksātiem avansiem, savukārt 2013.gadā tikai
3,7%. Savukārt DP ietvaros deklarējamo avansu īpatsvars ir ļoti neliels - tikai 2%.
Atbilstoši normatīvo aktu prasībām paredzēts, ka finansējuma saņēmējiem ir jāizlieto
avanss pusgada laikā (projektiem, kuriem sniegts komercdarbības atbalsts – gada laikā).

Progress pret 2012.gadu ir aprēķināts, balstoties uz datiem par veiktiem maksājumiem finansējuma saņēmējiem
līdz 31.12.2012., neņemot vērā atgūtos maksājumus.
9
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Atsevišķos gadījumos, ja ir objektīvs pamatojums, avansa izmantošanas laiku var
pagarināt, ja par to ir atsevišķs atbildīgās vai sadarbības iestādes lēmums. Līdz 2013.gada
beigām ar starpposma un noslēguma maksājumiem nosegti un deklarēti avansi 398,9
milj. euro apmērā (54,0%).
Ilustrācija 4. DP ietvaros apstiprinātie projekti, noslēgtie līgumi un veiktie maksājumi līdz 2013.gada beigām
(ņemot vērā virssaistības), % no piešķirtā ES fondu finansējuma, progress gada ietvaros, salīdzinājumā ar
progresu līdz 2012.gada beigām, ES fondu finansējums, milj.euro (VIS dati)10

40.

Finanšu apguves dati no plānošanas perioda sākuma līdz 2013.gada beigām atsevišķi
ERAF un KF ietvaros finansējuma avotu dalījumā ir aplūkojami zemāk esošajā
ilustrācijā.

Ilustrācija 5. Kumulatīvi līdz 31.12.2013. DP ERAF un KF ietvaros apstiprinātie projekti, noslēgtie līgumi,
veiktie maksājumi t.sk. avansi (ņemot vērā atgūtos maksājumus) ņemot vērā virssaistības, (attiecināmās
izmaksas), milj.euro, % no pieejamā finansējuma11, progress gada ietvaros%. (VIS dati)

.Apstiprināto projektu un noslēgto līgumu finansējuma summā ir iekļautas virssaistības, veiktie deklarējamie
izdevumi ir izdevumi, ko veikusi iestāde, kas atbildīga par maksājumu izdarīšanu atbalsta saņēmējiem.
11
Faktiski maksājumi tiek veikti par ES fondu un valsts budžeta finansējumu.
10
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41.

Vērtējot DP ieviešanu fondu dalījumā, secināms, ka 2013.gadā tā pat kā iepriekšējos
gados labāks progress sasniegts ERAF ietvaros. Noslēgto līgumu un veikto maksājumu
progress ERAF projektos bijis attiecīgi 11,7% un 14,8%, KF ietvaros - attiecīgi -6,4%
un 12,3%. Regress noslēgto līgumu apjoma KF ietvaros ir skaidrojams ar lielā projekta
„Rīgas piepilsētas dzelzceļa pasažieru pārvadājumu sistēmas modernizācija un
dīzeļvilcienu ritošā sastāva atjaunošana” līguma laušanu 142,4 milj. euro apmērā
3.3.1.2.aktivitātes „Ilgtspējīga sabiedriskā transporta sistēmas attīstība” ietvaros.

Noteikti nacionālie mērķi maksājumiem finansējuma saņēmējiem
42.

43.

12

Jāsecina, ka sākotnēji noteiktie maksājumu mērķi ir nodrošinājuši garantētu ERAF n+2
mērķa izpildi 2013.gadā. KF ietvaros 2013.gada 4.ceturksnī tika konstatēts, ka varētu būt
neliels risks neizpildīt n+2 2013.gada plānu, taču savlaicīgi tika nodrošināti
nepieciešamie pasākumi riska novēršanai. Attiecībā uz 2014.gada plānoto n+2 mērķa
izpildi gan ERAF, gan KF šobrīd risks nav konstatējams, taču, neskatoties uz to, tiek
pastiprināti veikti uzraudzības pasākumi mērķu maksājumu plānu izpildei, tai skaitā doti
valdības uzdevumi iestādēm maksimāli mazināt risku esamību problemātiskajos
projektos vai aktivitātēs, vai sniegt priekšlikumus ES fondu finansējuma pārdalēm.
Zināmi sarežģījumi ar maksājumu veikšanu finansējuma saņēmējiem varētu pastāvēt
2015.gadā tā iemesla dēļ, ka var nepaspēt izmaksāt noslēguma maksājumus līdz 20072013.gada plānošanas perioda attiecināmības beigām tajos projektos, kuros ļoti
saspringti projektu īstenošanas darbu grafiki dēļ salīdzinoši vēlas uzsākšanas, piemēram,
SM aktivitātē „TEN-T dzelzceļa posmu rekonstrukcija un attīstība” un „Ilgtspējīga
sabiedriskā transporta sistēmas attīstība”, vai nepieciešams rast tehniskus risinājumus to
savlaicīgai pabeigšanai. Atbildīgās iestādes sadarbībā ar vadošo iestādi plāno iespējamos
preventīvos pasākumus šādu risku mazināšanai.
Kopumā MK apstiprinātie nacionālie finanšu apguves mērķi12 2013. gadam DP ietvaros
ir sasniegti 93,8% jeb tika izmaksāti 504,7 milj. euro no plānotajiem 537,8 milj. euro
(skat. 6.ilustrāciju). Fondu dalījumā ERAF projektu ietvaros ir bijusi mērķa pārpilde
savukārt KF ietvaros maksājumu mērķis nav sasniegts, jo finansējuma saņēmēji
neiesniedza maksājumus atbilstoši plānotajam laika grafikam, kā arī KF fondā atsevišķu
aktivitāšu mērķa sasniegšanu ietekmēja ātrāka ierobežojuma avansa un starpposma
maksājumiem sasniegšana un avansa ieturēšanas uzsākšana. Kā jau iepriekšējos gados
ierasts liela daļa maksājumu veikti tikai gada noslēdzošajos mēnešos, īpaši izteikti KF
ietvaros.

Finanšu apguves mērķi apstiprināti ar 2013.gada 12.marta MK sēdes protokola Nr.14 32§.
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Ilustrācija 6. Finansējuma saņēmējiem izmaksātais finansējums no kopējā ERAF un KF finansējuma (ieskaitot
avansus) 2013. gadā. salīdzinājumā ar nacionālo finanšu mērķu izpildi, ES fondu finansējums, milj.euro (VIS
dati)

44.

45.

Līdz 31.12.2013. ERAF projektu ietvaros finansējuma saņēmējiem ir izmaksāts 1 194,8
milj. euro jeb 69,8% no piešķirtā ES fondu finansējuma, progress gada ietvaros ir 14,8%.
KF ietvaros finansējuma saņēmējiem līdz 31.12.2013. ir izmaksāti 969,3 milj. euro jeb
63,0% no piešķirtā ES fondu finansējuma, progress gada ietvaros ir 12,3%.
Saskaņā ar AI prognozēm 2014. un 2015. gadā ir prognozēti lielāki maksājumi
finansējuma saņēmējiem nekā 2013.gadā veiktie maksājumi (sk. 7. ilustrāciju),.

Ilustrācija 7. DP ietvaros piešķirtais ES fondu finansējums, noslēgti līgumi (t.sk. par virssaistību finansējumu),
faktiski veiktie maksājumi (neņemot vērā atgūtos maksājumus) 2007.-2013. gadam, AI prognozes maksājumiem
2014. -2015. gadam (ar virssaistībām). (VIS dati, AI prognozes) 13

* Piešķirtais ES fondu finansējums saskaņā ar grozījumiem DP „Infrastruktūra un pakalpojumi”.
** Veiktie maksājumi ir norādīti neņemot vērā atgūtos maksājumus
13
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46.

Informāciju par mērķu izpildes progresu VI apkopo mēneša griezumā un veic to izpildes
regulāru uzraudzību. Ik ceturksni gatavojot progresa ziņojumus14, tai skaitā par progresu
mērķu izpildē. Tiek vērsta uzmanība uz mērķu neizpildes gadījumiem un nozaru
ministrijas tiek aicinātas uzlabot noteikto mērķu izpildi. Tāpat tiek regulāri meklēti visa
veida risinājumi, lai noteiktos apguves mērķus varētu uzlabot – diskutējot par ieviešanu
kavējošajiem faktoriem dažāda līmeņa forumos un meklējot veidus, kā tos novērst,
vadošā iestāde ir veikusi virkni pasākumu, tai skaitā, finansējuma pārdales starp
aktivitātēm, kā arī noteikusi stingrus finanšu disciplīnas pasākumus.

DP ietvaros noslēgtie līgumi sadalījumā pa dimensiju kodiem
47.

48.

Saskaņā ar DP Latvijai piemērojamas trīs dimensijas – „Prioritārie temati”,
„Finansēšanas veids” un „Teritorijas tips”. Savukārt saskaņā ar Regulas Nr.1828/2006
prasībām ziņojumā apkopots noslēgto līgumu ES fondu finansējuma sadalījums
atbilstoši piecām dimensijām. Jāatzīmē, ka tam ir tikai informatīvs raksturs un atsevišķos
gadījumos, kad nav iespējams precīzi noteikt finansējuma sadalījumu pa dimensiju
kodiem, aprēķinos tika izmantota ekspertu metode. Detalizēta informācija par noslēgto
līgumu ES fondu līdzfinansējuma sasniegto apjomu sadalījumā pa dimensiju kodiem
aplūkojama ziņojuma 3.pielikumā.
Dimensiju kodu dalījumā - ekonomiskā darbība līdz 2013. gada beigām (skat.
8.ilustrāciju) lielākais noslēgto līgumu apjoms, tā pat kā pagājušajos gados, vērojams
būvniecības jomā, kas liecina, ka palielinās aizvien jaunu ar būvniecību saistīti projektu
īpatsvars, savukārt ūdenssaimniecības jomas projekti sastāda gandrīz piekto daļu
(17,9%) līdz 2013.gada beigām DP ietvaros noslēgto līgumu summas. Tāpat vērā
ņemama daļa noslēgto līgumu ir ekonomiskajā darbībā ,,valsts pārvalde’’ (14,2%),
tādejādi nodrošinot ievērojamu ieguldījumu ES fondu administrēšanā, stiprinot ES fondu
ieviešanā iesaistīto iestāžu kapacitāti, uzlabojot ieviešanas uzraudzību, kopumā
nodrošinot kvalitatīvu un efektīvu ES fondu līdzekļu izlietojumu. Ievērojams noslēgto
līgumu apmēra samazinājums salīdzinot ar iepriekšējo periodu (-83,8%) ir noticis
transportlīdzekļu aprīkojuma ražošanas jomā, kas ir saistīts ar lielā projekta „Rīgas
piepilsētas dzelzceļa pasažieru pārvadājumu sistēmas modernizācija un dīzeļvilcienu
ritošā sastāva atjaunošana” pārtraukšanu.

Ilustrācija 8. Darbības programmas ietvaros noslēgto līgumu sadalījumā pa dimensiju kodiem- ekonomiskā
darbība līdz 31.12.2013.,% no kopējas noslēgto līgumu summas (progress 2013. gada ietvaros) ES fondu
finansējums, milj.euro, VIS dati.

Ministru kabineta sēdēs izskatītie ziņojumi "Par Eiropas Savienības finanšu resursu (struktūrfondu un
Kohēzijas fonda) apguvi pieejami šeit - "ES Fondi > Vadošās iestādes ceturkšņa ziņojumi par ES fondu apguvi
14

18
Gada ziņojums_3DP_VI_lv_05.06.2014..; Ziņojums Eiropas Komisijai par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas
fonda darbības programmu īstenošanu, 2013.gads

49.

Detalizēta informācija par noslēgto līgumu ES fondu līdzfinansējuma sasniegto apjomu
sadalījumā pa dimensiju kodiem aplūkojama ziņojuma 3.pielikumā.

Informācija par projektu skaitu, tai skaitā pabeigtajiem projektiem
50.

51.

52.

Kopumā fizisko rādītāju ieviešanas progress notiek pakāpeniski atbilstoši noteiktajiem
mērķiem. Pozitīvi vērtējams tas, ka jau šobrīd dažu rādītāju vērtības pat ir pārsniegušas
mērķi, ko bija plānots sasniegt līdz plānošanas perioda beigām, piemēri šiem rādītājiem
ir sniegti zemāk, savukārt, sīkāka informācija par aktivitāšu ieviešanas fizisko un finanšu
progresu ir sniegta sadaļā ,,3.Prioritāšu īstenošana’’.
Sasniegto radītāju vērtību aprēķināšanas metode ir atkarīga no aktivitāšu specifikas.
Tomēr pārsvarā rādītāji ir uzskatāmi par sasniegtiem tikai tad, kad projektā īstenotas
visas plānotās darbības. Lai gan lielākā daļa apstiprināto projektu īstenošana jau ir
uzsākta vai pat pabeigti kādi no plānotajiem posmiem, rādītāji vairumā īstenošanā
esošajos projektos nav uzskatāmi par sasniegtiem. Daļu rādītāju vērtības var gan noteikt
pēc kāda projekta posma pabeigšanas. Lielākai daļai projektu to varēs noteikt 2014.2015.gadā, ņemot vērā infrastruktūras specifiku. Zemāk ir sniegta informācija par
projektu skaitu dalījumā pa statusiem un sasniegto fizisko progresu.
Kā var redzēt no zemāk esošā attēla, uz 2013. gada beigām joprojām lielāka daļa projektu
to skaita ziņā atrodas īstenošanas stadijā (ERAF – 32,3% un KF – 35,1%) (skat.
9.ilustrāciju). DP kopā līdz 2013. gada beigām ir pārtraukti 222 projekti 426,7 milj. euro
jeb 13,1% apmērā no pieejamā ES fondu finansējuma, ir atsaukti 535 projekti 143,9 milj.
euro jeb 4,4% apmērā un ir noraidīti 1 023 projekti 763,0 milj. euro jeb 23,5% apmērā
no pieejamā ES fondu finansējuma. Projektu noraidīšanas iemesli 2013. gadā ir saistīti
ar projektu neatbilstību kritērijiem, nepietiekamo finansējumu, nekvalitatīvi izstrādātiem
projekta iesniegumiem, ka arī ar lēmumā izvirzīto nosacījumu neizpildīti. Vislielākais
noraidīto projektu skaits (369) ir aktivitātē, kas ir vērsta uz daudzdzīvokļu māju
siltumnoturības uzlabošanas pasākumiem, kam iemesli saistīti ar nekvalitatīvi
izstrādātiem ēku energoefektivitātes pārskatiem.

Ilustrācija 9. ERAF un KF projektu skaits statusu dalījumā; īpatsvars ko kopēja projektu skaita visos statusos;
ES fondu finansējums, milj. euro; % no piešķirtā ES fondu finansējuma (VIS dati)

53.

Kopumā DP ietvaros līdz 2013.gada beigām skaita ziņā ir pabeigti mazāk nekā puse no
apstiprinātiem projektiem t.i. no DP ietvaros apstiprinātiem 3 153 projektiem (projekti
statusā “apstiprināts”, “līgums/lēmums”, “pabeigts)” ir pabeigti 1 485 projekti 848,5
19
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54.

milj. euro apmērā jeb 26,1% no piešķirtā ES fondu finansējuma. Fondu dalījumā,
lielākais pabeigto projektu īpatsvars finansiālā apjoma ziņā ir ERAF ietvaros, kur ir
pabeigti projekti 32,7% apmērā no pieejamā ES fondu finansējuma, savukārt KF ietvaros
ir pabeigti projekti 18,8% apmērā no pieejamā ES fondu finansējuma (skat. 1.pielikumu).
Lielāka daļa projektu tiks pabeigti 2014. un 2015. gadā
Vislielākais pabeigto projektu īpatsvars to skaita ziņā ir 3.2. prioritātē „Teritoriju
pieejamības un sasniedzamības veicināšanu” un 3.1. prioritātē "Infrastruktūra cilvēku
kapitāla nostiprināšanai", kur ir pabeigti attiecīgi 68,4% un 52,7% projekti, savukārt
vislielākais pabeigto projektu īpatsvars to finansiālā apmērā ir 3.6 "Policentriska
attīstība" un 3.4. "Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskai aktivitātei nodrošināšana"
prioritātē, kur ir pabeigti projekti 38,0% un 33,9% apmērā no prioritātēm pieejamā ES
fondu finansējuma.

Fizisko rādītāju sasniegšanas progress, tajā skaitā riski
55.

56.

57.

VSID noteikto stratēģisko mērķu sasniegšana notiek pakāpeniski, ES fondu
finansējums ir viens no būtiskākajiem investīciju avotiem valsts ekonomikā, kas veicina
to attīstību, tomēr rādītāju plānotās vērtības sasniegšanā dominē sociāli ekonomiskās
situācijas ietekme. Detalizētāka informācija par sociālo-ekonomisko situāciju Latvijā
2013. gadā ir sniegta ziņojuma 1. sadaļā „Sociāli ekonomiskā situācija un tendences”, kā
arī ziņojumā par horizontālās prioritātes „Makroekonomiskā stabilitāte” īstenošanu un
sasniegto 2013.gadā15. Analizējot rādītāju sasniegšanas progresu, jāņem vērā, ka kopš
VSID sagatavošanas 2007.gadā ir notikušas straujas izmaiņas ekonomiskajā situācijā
Latvijā pasaules finanšu krīzes iespaidā, līdz ar to šobrīd ir pilnīgi citi ekonomiskie
apstākļi, kuros
prognozētās
sasniedzamās
rādītāju
vērtības
var būt
pārsniegtās/nesasniegtās ekonomiskās situācijas izmaiņas dēļ.
Saskaņā ar CSP datiem Latvijas IKP 2013. gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu,
palielinājies par 4,1%, turpinot uzrādīt straujāko kāpumu starp ES valstīm, bet joprojām
vēl nesasniedzot VSID noteikto mērķi – 6%. ES fondu investīcijām ir pozitīva ietekme
uz IKP dinamiku - analīzes dati apliecina, ka 2013.gadā bez ES fondu ieguldījumiem
IKP pieaugums būtu par aptuveni 1,5 procentpunktiem zemāks. Kohēzijas politikas
ietvaros 2013.gadā ES fondu apguve palielinājusies par 14%, salīdzinot pret 2012.gadu.
Kopumā ES fondu labvēlīgā ietekme uz IKP dinamiku būtiski nav mainījusies.
prognozējams, ka 2014. un 2015. gadā IKP pieaugums būs 4,3%
Līdz ar ekonomikas izaugsmi turpina uzlaboties situācija darba tirgū. Pēc CSP datiem
2013. gadā nodarbinātības līmenis sasniedza 65,0%, kas ir par 1,9 procentpunktiem
vairāk nekā 2012.gadā. Vecāko cilvēku (55-64 gadi) nodarbinātības līmenis ir 54,8%,
kas tuvojās mērķa vērtībai (55%), sieviešu nodarbinātības līmenis sasniedza 63,4%
(mērķa vērtība 66%). Bezdarba līmenis (15-74) 2013.gadā saruka līdz 11,9% (15-64 līdz
12,1%), kas ir par 3,1 procentpunktiem mazāk kā pirms gada. Prognozējams, ka bezdarba
līmenis 2014. gadā samazināsies līdz 10,5% un 2015. gadā līdz 9,7% nesasniedzot mērķa
vērtību 6%. Jāsecina, ka mērķa vērtība ir noteikta ļoti ambiciozs Savukārt ilgstošā
bezdarba rādītājs uz 2013. gada beigām sasniedza 5,8%16, nesasniedzot mērķa vērtību –
2%, tomēr rādītājs ir par 2 procentpunktiem zemāks nekā 2012. gada vērtība (7,8%) un
par 3 procentpunktiem zemāks nekā 2010. un 2011. gadā (8,8%), no kā var secināt, ka
pakāpeniski veidojās pozitīva tendence. Informācija par ES fondu finansēto projektu

Pieejams šeit http://komitejas.esfondi.lv/AI%20uzraudzbas%20ziojumi/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fAI%20uzraudz
bas%20ziojumi%2fHP%20instit%c5%abciju%20zi%c5%86ojumi%2f2013%2fMakroekonomisk%c4%81%20st
abilit%c4%81te&FolderCTID=&View=%7b0F1E504A%2d61FD%2d4243%2d9AEF%2dE9074475530E%7d.
16
Eurostat dati, pieejami šeit http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsdsc330, par.
15
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58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

ieviešanas rezultātā radītām darba vietām ir sniegta ziņojuma 2.1.3.sadaļā „Ieguldījums
ES 2020 stratēģijas mērķu sasniegšanā”.
Sagaidāms, ka vidējā termiņā būs vērojams mērens nodarbinātības pieaugums, un
izaugsme, galvenokārt, balstīsies uz produktivitātes pieaugumu, savukārt, darba
meklētāju īpatsvara samazināšanās tempu noteiks tautsaimniecības izaugsme un
strukturālās izmaiņas. Pozitīva ietekme uz nodarbinātības dinamiku ir arī ES fondu
investīcijām. 2013. gadā ES fondu projektu īstenošana palielinājusi nodarbināto skaita
pieaugumu tempu par 0,4 procentpunktiem. Neskatoties uz faktu, ka ES fondu ietekme
uz nodarbināto skaita pieaugumu ir neliela, ES fondu investīcijas ir būtiski stimulējušas
cilvēkkapitāla attīstību.
Saskaņā ar Eurostat datiem produktivitātes uz vienu strādājošo līmeņa, jeb IKP pēc
pirktspējas paritātes standarta uz vienu strādājošo Latvijā, salīdzinot ar ES valstīm
mērķis (53%) bija pārsniegts jau 2007.gadā, kad rādītāja vērtība bija 53,9%17, savukārt
2012. gadā rādītājs sasniedza vērtību 66,1%, par 2013. gadu dati vēl nav pieejami.
VSID mērķis - iedzīvotāju īpatsvars, kam nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstoši
notekūdeņu apsaimniekošanas pakalpojumi – 62% sasniegšana norit sekmīgi un to tiešā
veidā ietekmē ES fondu līdzfinansēto projektu ieviešana. Līdz 2013. gada beigām
rādītājs sasniegta vērtība ir 60%, kas ir 97% no mērķa vērtības.
VSID mērķi - sasniegt laika ietaupījuma vērtību pasažieriem, pateicoties izbūvētiem un
rekonstruētiem autoceļiem – 10,9 miljoni EUR/gadā arī tiešā viedā ietekmē ES fondu
ieviešana. Faktisko rādītāju noteiks pēc visu aktivitātes projektu pabeigšanas 2016. gadā,
aprēķinot visu pabeigto projektu laika ietaupījuma vērtību atbilstoši projektu izmaksu –
ieguvumu analīzes rezultātiem.
DP ietekmes rādītāji pārskata periodā nav mainījušies, taču ieviešanas progress ir
palielinājies, ņemot vērā, ka lielākais daļai ietekmes rādītāju šobrīd nav nosakāmas
vērtības, jo atkarīgs no CSP datu apkopojumu aktualizācijas. Tiek prognozēts, ka visi
rādītāji tiks sasniegti, atsevišķi pat pārsniegti.
Attiecībā uz 2012.gadā ziņotajām būtiskākajām novirzēm DP iznākuma un rezultāta
rādītāju sasniegšanā situācija daudz nav mainījusies. Izglītības jomā 3.1.prioritātē
„Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai” netiks veikti tādi uzlabojumi izglītības
iestādēs, kā sākotnēji bija plānots. Taču pozitīvi vērtējams, ka 3.1.1.1.aktivitātes 2.kārtas
ietvaros, ievērojot profesionālās izglītības veiktās reformas, līdz 2014.gada februārim
līgumi noslēgti ar visām iestādēm, kuras piedalījās aktivitātes 2.kārtas projektu
iesniegumu atlasē. Vienlaikus darba tirgus jomā ieguldījumi infrastruktūrā būs mazākā
skaitā kā plānots DP sākotnēji piešķirtā finansējuma samazināšanas un iestāžu
reorganizāciju dēļ.
Lielākais progress, kā arī prognozēta rādītāju pārsniegšana ir vērojama 3.2.prioritātē
„Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana” gan uz noasfaltēto gan uz
rekonstruēto ceļu kopgarumu (līdz 31.12.2013. valsts 1.šķiras autoceļi 312,3 km jeb
94,6% no plānotā un tranzītielas 47,7 km jeb 238,8% no plānotā, kopā 2013.gadā abu
rādītāju sasniegums palielinājies par 97,8%), jo plānošanas perioda sākumā finansējuma
aprēķini uz 1 km veidojās lielāki, līdz ar to izmaksu samazinājuma rezultātā izveidojās
ietaupījumi, kas dod iespēju izremontēt lielāku km skaitu, vienlaikus, 3.2.1.2.aktivitātei
"Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās" atbalstītas virssaistības 29,3 milj.euro
apmērā, gan arī uz izveidoto elektronisko pakalpojumu skaitu (kopā izveidoti 66, t.sk.
2013.gadā - 31), ņemot vērā, ka projekti bija vērsti gan uz sistēmas, gan pakalpojumu
izveidi/uzlabošanu. Vienlaikus jāmin, ka veselības jomā rādītāja „Atbalstīto veselības
aprūpē iesaistīto iestāžu skaits” pēc visu projektu pabeigšanas tiks ievērojami pārsniegts,

Eurostat dati, pieejami šeit http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00116&plugin=0.
17
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65.

66.

67.

68.

69.

jo plānošanas stadijā ģimenes ārstu prakšu apakšaktivitātē tika paredzēti mazāk projektu
ar lielāku finansiālu atbalstu, bet vēlāk pieņemts lēmums atbalsta apjomu uz vienu
projektu samazināt, lai varētu atbalstīt pēc iespējas vairāk ārstu prakses.
2013. gadā ir vērojams progress gandrīz visos bāzes rādītājos. Paredzēts, ka noteiktos
bāzes rādītājus līdz 2015.gadam sasniegs plānotajās vērtībās, atsevišķus pat pārsniegs,
piemēram, projektu skaits veselības jomā (līdz 31.12.2013. rādītāja progress 250% no
plānotā), izbūvēto/rekonsturēto ceļu km skaits un laika ietaupījums no rekonstruētajiem
valsts 1.šķiras autoceļiem (rādītāja progress uz 31.12.2013. ir 5 724 191 euro/gadā jeb
935,7% no plānotā), projektu skaits urbānās vides (pilsētvides sakārtošanā progress
448,1% no plānotā, uzņēmējdarbības un jauno tehnoloģiju veicināšanā progress 150%
no plānotā, sociālās iekļaušanās progress 555% no plānotā) attīstībai.
Ņemot vērā to, ka lielais projekts „Rīgas piepilsētas dzelzceļa pasažieru pārvadājumu
sistēmas modernizācija un dīzeļvilcienu ritošā sastāva atjaunošana” ar 2013.gada 2.aprīļa
lēmumu tika pārtraukts, līdz ar to tas ietekmē rādītāju „Līniju skaits, kurā veikta dz/c
elektrovilcienu sistēmas modernizācija”, „Vidējais elektrovilcienu vagonu parka
vecums” un „Vidējais dīzeļvilcienu vagonu parka vecums” ieviešanu, turpmāk šie
rādītāji ziņojumā netiks iekļauti. Savukārt, ievērojot valsts budžeta virssaistību
piešķīrumus, jau šobrīd vērojami pārsniegumi atsevišķos rādītājos, piemēram,
rekonstruētās tranzītielas vai izbūvēti/rekonstruēti TEN autoceļi, pirmsskolas izglītības
iestāžu labiekārtošana. Tāpat paredzams, ka līdz 2015.gada beigām būs pārsniegti
atsevišķi pamatrādītāji izglītības, informācijas tehnoloģiju un veselības jomās.
2013.gadā ievērojamākais progress bijis energoefektivitātes pasākumu daudzdzīvokļu
mājās ieviešanā (progress 145,0%, salīdzinot pret 2012.gadu), projekti pilsētvides
atjaunošanai (progress 53,9%, salīdzinot pret 2012.gadu) un transporta jomā tranzītielu
sakārtošana pilsētu teritorijās (progress 42,0%, salīdzinot pret 2012.gadu).
Kopumā var secināt, ka jau šobrīd daži rādītāji ir sasniegti 100% apmērā, vairāki rādītāji
tuvojas plānotajām gala vērtībām un atbildīgas iestādes prognozē līdz plānošanas perioda
beigām sasniegt lielāko daļu no noteiktajiem rādītājiem plānotajā apjomā, atsevišķi
rādītāji tiks pārsniegti, daži rādītāji tiks sasniegti daļēji, jo dažādu iemeslu dēļ
(finansējuma nepietiekamība, būtiski kavējumi projektos, ekonomiskā ietekme) rādītāju
gala sasniegšana tiek tiešā vai netiešā veidā ietekmēta, taču Latvijas iestādes dara visu
iespējamo, lai maksimāli mazinātu rādītāju negatīvās ietekmes risku. Kā ziņots iepriekš,
3.3.2.1. aktivitātes „Ilgtspējīga sabiedriskā transporta sistēmas attīstība” projekta "Rīgas
piepilsētas dzelzceļa pasažieru pārvadājumu sistēmas modernizācija un dīzeļvilcienu
ritošā sastāva atjaunošana" pārtraukšanas rezultātā netiks ieviesti rādītāji „Līniju skaits,
kurā veikta dz/c elektrovilcienu sistēmas modernizācija”, „Vidējais elektrovilcienu
vagonu parka vecums” un „Vidējais dīzeļvilcienu vagonu parka vecums”.
Detalizēta informācija par aktivitāšu ietvaros pabeigtajiem projektiem pieejama
pielikumā Nr.1, savukārt pārskatāmākā veidā detalizēta informācija par fizisko progresu
līdz 31.12.2013., tajā skaitā skaidrojumi par būtiskākajām nobīdēm/pārpildēm no
plānotā, kur tādas ir, prognozes līdz 2015.gadam, ir pieejama pielikumā Nr.4.
Lai nodrošinātu efektīvu 2007.-2013.gada perioda ES struktūrfondu un KF slēgšanas
procesu, kvalitatīvu informācijas apriti starp struktūrfondu un KF vadības un kontroles
sistēmā iesaistītajām institūcijām, savlaicīgi apzinātu iespējamās problēmas slēgšanas
procesa gaitā un nodrošinātu projektu pēcuzraudzību, VI ir izveidojusi attiecīgu darba
grupu, kuras pirmā sanāksme plānota 2014.gada aprīlī. Vairāk informācija par perioda
slēgšanas grafiku ir atrodama ES fondu interneta tīmekļa vietnē
http://www.esfondi.lv/page.php?id=1190.
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2.1.3. Ieguldījums ES 2020 stratēģijas mērķu sasniegšanā
70.

71.

Informācija no starp-posma (Mid-term) izvērtējuma, kura ietvaros tika vērtēta un
analizēta 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu aktivitāšu sasaiste un
iespējamais ieguldījums ES 2020 mērķu sasniegšanā, izvērtējot to ieguldījumu katrā no
vadošajām iniciatīvām ir sniegta gada ziņojumā par 2011.gadu18.
Lai īstenotu ES 2020 stratēģiju, 2011.gadā apstiprināta Latvijas nacionālā reformu
programma „ES 2020” stratēģijas īstenošanai (turpmāk – NRP)19, ik gadu sniedzot
progresa
ziņojumu
–
aktuālākā
informācija
EM
mājas
lapā
http://www.em.gov.lv/em/2nd/?cat=30360.
Zemāk tabulā ir apkopoti ES 2020
stratēģisko mērķu sasniegtās un sasniedzamās vērtības.

Tabula 1. Latvijas Republikas sasniegtās vērtības ES2020 mērķu kontekstā; EM un Eurostat dati; (e)-paredzamā
vērtība (estimated); (p)-pagaidu vērtība (provisional).

ES 2020 stratēģiskais mērķis
Nodarbinātība - jānodarbina 75 %
cilvēku vecumā no 20 līdz 64 gadiem (LV
nacionālais mērķis 73%)
Klimata pārmaiņas un enerģētika: 20 %
enerģijas jāiegūst no atjaunojamiem
avotiem (LV nacionālais mērķis 40%)
Klimata pārmaiņas un enerģētika: par
20 % jāuzlabo energoefektivitāte (LV
nacionālais mērķis samazināt par 0.67
Mtoe)
Izglītība: skolu nebeigušo jauniešu
īpatsvars jāsamazina zem 10 % robežas
(LV nacionālais mērķis 13.4%);
Izglītība: vismaz 40 % cilvēku vecumā no
30 līdz 34 gadiem jāiegūst augstākā
izglītība (LV nacionālais mērķis 34-36%).
Nabadzība un sociālā atstumtība:
vismaz par 20 miljoniem jāsamazina to
cilvēku skaits, kuri dzīvo nabadzībā vai ir
sociāli atstumti (vai kuriem draud šāds
liktenis) (LV nacionālais mērķis 121 000
personas)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2020

75,8

67.1

65.0

66,3

68.1

-

73

29,80
(e)

34,30
(e)

32,50
(e)

33,50
(e)

35,80
(e)

-

40

4,60

4,30

4,54

4,25

-

-

3,93

15,50

13,90

13,30

11,60

10,60

10,50
(p)

13,4

27,00

30,10

32,30

35,90

37,20

40,60
(p)

34

740,00

808,00

798,00

821,00

731,00

702,00

121,00

ES fondu ieviešanas progress kontekstā ar ES 2020 mērķiem
72.

73.

ES 2020 stratēģisko mērķu sasniegšanai ES fondu 2007.–2013.gada plānošanas periodā
DP „ ietvaros ir plānots novirzīt publisko finansējumu 867,68 milj. euro apmērā, t.sk. ES
fondu finansējumu 803,78 milj. euro apmērā pasākumiem, kas atbilst ES2020 mērķiem.
Finanšu progresu, t.i., apstiprināto projektu, noslēgto līgumu un veikto maksājumu
summu DP ietvaros skatīt 10. ilustrācijā. Analīzi par ES fondu ieguldījumu mērķu
sasniegšanā DP ietvaros lasāma zemāk tekstā.

Ziņojums EK par DP īstenošanu 2011.gadā - http://www.esfondi.lv/page.php?id=913
Latvijas nacionālā reformu programma „ES 2020” stratēģijas īstenošanai http://www.em.gov.lv/images/modules/items/LV_NRP_lat.pdf
18
19
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Ilustrācija 10. DP ietvaros apstiprinātie projekti, noslēgtie līgumi un veiktie maksājumi finansējuma saņēmējiem
ES 2020 stratēģijas mērķos līdz 31.2.2013.(ņemot vērā virssasitības), % no piešķirtā finansējuma, progress
2013. gada ietvaros, ES fondu finansējums, milj.euro

74.

Latvijas NRP noteiktā mērķa „sasniegt nodarbinātības līmeni 73% apmērā” līdz
2020.gadam sasniegšanai kontekstā ar „ES 2020” stratēģijas noteiktā mērķa „sasniegt
nodarbinātības līmeni 75% apmērā” līdz 2020.gadam sasniegšanai DP ietvaros tiek
sniegts atbalsts klientu apkalpošanas infrastruktūras pilnveidošanā darba tirgus
institūcijās. Nelegālās nodarbinātības ierobežošanai un kvalitatīvu pamatfunkciju
nodrošināšanai Rīgā izveidota Valsts darba inspekcijas mācību klase un iegādāti
nepieciešamie juridiskie un tehniskie materiāli, kā arī ierīkota konsultāciju telpa un
darbinieku darba atvieglošanai iegādāti vairākas jaunas tehnikas vienības visu Latvijas
reģionu inspektoriem. Vienlaikus mērķa ietvaros atbalsts tiek sniegts ES fondu vadībā
iesaistīto institūciju ES fondu vadības funkciju nodrošināšanai, finansējot darbinieku
atalgojumu, atalgojumu tiešo vadības funkciju veikšanā iesaistītajiem ekspertiem. Tāpat
līdz 2013.gada beigām, paplašinot un būvējot jaunas pirmsskolas izglītības iestādes (PII),
kā arī atbalstot alternatīvās aprūpes centrus bērnu rindas uz vietām reģionu PII kopš
2004.gada samazinājušās piecas reizes un alternatīvo pakalpojumu izmantojošo personu
skaits gandrīz septiņas reizes pārsniedz 2013.gadā plānoto. Šādi jaunajiem vecākiem tiek
sniegta iespēja ātrāk atgriezties darba vidē, kā arī, ņemot vērā pakalpojumu pieprasījumu
pieaugumu, rodas jaunas darba vietas gan PII, gan alternatīvajos aprūpes centros. Precīzi
dati par jauno darba vietu skaitu un jauno vecāku atgriešanās darba vietās intensitāti šajā
plānošanas periodā netiek uzskaitīti.
24
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75.

76.

77.

ES fondu projektu ieviešana nodrošina jaunu darba vietu radīšana. Kopumā līdz
31.12.2013. projektu ieviešanas rezultātā tika radītas 101 994 darba vietas, no kurām
8 625 ir ilgtermiņa un 93 369 ir īstermiņa (t.sk. darba praktizēšanas vietas), t.sk. DP
ietvaros līdz 31.12.2013. ir radītas 1 687 ilgtermiņa un 167 īstermiņa darba vietas,
tādejādi var secināt ka DP projektu ieviešana rezultātā pārsvarā tiek radītas ilglaicīga
darba vietas, kas dod lielāko ieguldījumu bezdarba līmeņa samazināšanai. 2013. gadā
kopumā ir radītās 9 742 darba vietas (888 ilglaicīgas un 8 854 īstermiņa), t.sk. DP
ietvaros radītas 148 darba vietas (139 ilglaicīgas un 9 īslaicīgas). Vislielākais līdz šīm
DP ietvaros radīto darba vietu skaits ir radīts aktivitātēs kuru projekti ir vērsti uz PII
infrastruktūras attīstību nacionālās un reģionālās attīstības centros un atbalstu
alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai, kā arī uz ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstību.
Latvijas NRP noteiktā mērķa „40% enerģijas jāiegūst no atjaunojamiem avotiem” līdz
2020.gadam sasniegšanai kontekstā ar „ES 2020” stratēģijas noteiktā mērķa „20%
enerģijas jāiegūst no atjaunojamiem avotiem” līdz 2020.gadam sasniegšanai DP
„Infrastruktūra un pakalpojumi” ietvaros tiek sniegts atbalsts atjaunojamo energoresursu
izmantojošu koģenerācijas elektrostaciju attīstībai, ar mērķi būtiski paaugstināt
elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanas apjomus no atjaunojamajiem
energoresursiem. Līdz 2013.gada beigām noslēgti 10 līgumi par KF finansējumu 29,6
milj. euro, no tiem ir pabeigti 7 projekti par KF finansējumu 16,3 milj. EUR. Projektu
īstenošanas ietvaros plānotā uzstādītā elektriskā jauda sasniegs 36 MWel jeb 3,54% no
2012.gadā esošo 132 koģenerācijas staciju jaudas un siltuma ražošanas jauda sasniegs
105 MW. ES fondu ietekme uz ar AER saražoto elektroenerģijas īpatsvaru ir niecīga,
ņemot vērā, ka vēsturiski Latvijā darbojas trīs lielas hidroelektrostacijas, kas saražo
apmēram deviņas desmitdaļas no kopējā ar AER saražotās elektroenerģijas daudzuma,
kas ir nedaudz mazāk par pusi no kopējā patēriņa. Kopējā elektroenerģijas patēriņā
šobrīd ES fondu līdzfinansētās koģenerācijas stacijas nodrošina mazāk nekā procentu no
patēriņa un plānojams, ka visu projektu ieviešanas rezultātā tas nepārsniegs 2,5%. Tāpat
tiek atbalstīta arī siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšana ar mērķi būtiski
paaugstināt siltumenerģijas ražošanas efektivitāti, samazināt siltumenerģijas zudumus
pārvades un sadales sistēmās, vienlaikus sekmējot fosilo kurināmo veidu aizvietošanu ar
atjaunojamajiem kurināmajiem. Projektu īstenošanas rezultātā plānots uzstādīt 349 MW
siltuma jaudas, kas veidos apmēram desmito daļu no kopējās katlumāju jaudas, kā arī
rekonstruēt siltumtrases 197 km garumā jeb 9,8% no kopējā valsts siltumtīklu garuma.
Latvijas NRP noteiktā mērķa „primārās enerģijas ietaupījums 2020.gadā – 0,67 Mtoe”
līdz 2020.gadam sasniegšanai kontekstā ar „ES 2020” stratēģijas noteiktā mērķa „par
20% jāuzlabo energoefektivitāte” līdz 2020.gadam sasniegšanai DP „Infrastruktūra un
pakalpojumi” papildus jau minētajiem siltumapgādes sistēmu efektivitātes
uzlabojumiem un AER koģenerācijas staciju attīstībai tiek sniegts atbalsts daudzdzīvokļu
un sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumiem, lai nodrošinātu
dzīvojamā fonda ilgtspēju un energoresursu efektīvu izmantošanu. Ēku
energoefektivitātes uzlabošanai ir būtiska loma ES un Latvijas politikas dokumentos
definēto mērķu sasniegšanā energoefektivitātes jomā. Ieguldījumi mājokļu siltināšanā ir
efektīvi veikti, jo, analizējot datus par pabeigtajiem projektiem, aprēķināts, ka vidējais
siltumenerģijas ietaupījums pēc renovācijas ir 47% ar vidējām attiecināmajām izmaksām
53,5 EUR apmērā par vienu dzīvojamās mājas kopējās platības kvadrātmetru. Šī mērķa
sasniegšanu tieši ietekmē pēdējās dekādes siltuma enerģijas cenu kāpums, kā arī
atalgojuma ne tik straujais kāpums, kā rezultātā iedzīvotāji neizbēgami sāk domāt par
energoefektivitātes pasākumiem savos mājokļos. Tāpat, pateicoties Ekonomikas
ministrijas īstenotajai informatīvajai kampaņai „Dzīvo siltāk”, kas ieguvusi 1.vietu
nominācijā „Komunikācija” Eiropas Komisijas organizētajā konkursā „Ilgtspējīga
25
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enerģija Eiropai”, dzīvokļu īpašnieki tiek informēti un aktīvi iesaistās mājokļu
siltināšanas pasākumos, kas līdzfinansēti no ERAF.
Latvijas NRP noteiktā mērķa „skolu nebeigušo jauniešu īpatsvars jāsamazina zem 13,4
% robežas” līdz 2020.gadam sasniegšanai kontekstā ar „ES 2020” stratēģijas noteiktā
mērķa „skolu nebeigušo jauniešu īpatsvars jāsamazina zem 10 % robežas ” līdz
2020.gadam sasniegšanai DP „Infrastruktūra un pakalpojumi” ietvaros tiek īstenoti
pasākumi, kas vērsti uz kvalitatīvām profesionālās un vispārējās izglītības mācību
programmām nepieciešamās infrastruktūras un materiāltehniskās bāzes nodrošināšanu,
kā arī uz vispārējās izglītības pieejamības nodrošināšanu cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām, vienlaicīgi nodrošinot profesionālās izglītības pieejamību arī ieslodzījuma
vietās. Rezultātā līdz 2013. gadam 84% vispārējās vidējās izglītības iestāžu audzēkņu,
10% izglītojamo ar speciālām vajadzībām un 18% profesionālās izglītības iestāžu
audzēkņu ir iespēja mācīties modernos apstākļos, kā arī 36% vispārējās izglītības
iestādes ir pielāgotas skolēniem ar funkcionāliem traucējumiem. 2007-2013. gada ES
fondu plānošanas periodā netiek atsevišķi uzskaitīta ES fondu apguves rezultātu ietekme
uz attiecīgā mērķa sasniegšanu. Mērķa sasniegšanu ietekmējošie faktori pārsvarā ir
ģimenes un sociālekonomiskie apstākļi, kuru nelabvēlīgā gadījumā bērnam nav iespējas
pilnvērtīgi apmeklēt skolu un pabeigt izglītību. Līdz ar to mērķa „vismaz par 20
miljoniem jāsamazina to cilvēku skaits, kuri dzīvo nabadzībā vai ir sociāli atstumti (vai
kuriem draud šāds liktenis)” sniegums netieši ietekmē arī skolu nepabeigušo jauniešu
īpatsvaru. Tāpat pēdējos gados redzama tendence, ka izglītības iestādē nereģistrēto
skolēnu skaits pieaug, ģimenēm pametot valsti labākas dzīves meklējumos. Piemēram,
ņemot vērā pašvaldību sniegto informāciju, 2013.gadā 86% no visiem skolā
nereģistrētajiem jauniešiem ir izbraukuši no valsts.
Latvijas NRP noteiktā mērķa „vismaz 34-36% cilvēku vecumā no 30 līdz 34 gadiem
jāiegūst augstākā izglītība” līdz 2020.gadam sasniegšanai kontekstā ar „ES 2020”
stratēģijas noteiktā mērķa „vismaz 40 % cilvēku vecumā no 30 līdz 34 gadiem jāiegūst
augstākā izglītība” līdz 2020.gadam sasniegšanai DP „Infrastruktūra un pakalpojumi”
ietvaros tiek sniegts atbalsts augstākās izglītības kvalitātes un pieejamības uzlabošanai,
modernizējot augstākās izglītības iestāžu infrastruktūru, tajā skaitā pielāgojot personām
ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī nodrošinot ar iekārtām, aprīkojumu un
tehnoloģijām. ES fondu ietekmē veikta izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana
studiju programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā, nodrošinot izglītības programmu
apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem kopumā 21 no 61
Latvijas augstskolām un koledžām. Rezultātā gandrīz piektajai daļai no augstākajā
izglītībā tautsaimniecības attīstībai prioritārajās jomās studējošo ir iespējams mācīties
modernos un visām iedzīvotāju grupām pieejamos apstākļos, veicinot augstākās
izglītības pievilcību. Lai arī mērķa statistiskais rādītājs norāda uz pozitīvu tendenci, to
ļoti lielā mērā ir ietekmējuši migrācijas procesi. 2008.-2010.gadā Latvijas iedzīvotāju
ilgtermiņa migrācijas saldo bija -92,5 tūkstoši, kas ir pārliecinoši lielākais skaits kopš
deviņdesmito gadu vidus. Emigrācijas efektu labi atspoguļo skaitliskie dati, kas rāda, ka,
salīdzinot ar 2010.gadu, 2011.gadā attiecīgās iedzīvotāju grupas iedzīvotāju skaits
samazinājies par astoto daļu un tās pašas grupas iedzīvotāju skaits ar augstāko izglītību
nokrities par gandrīz 5%. Ņemot vērā arī to, ka finanšu krīzes iespaidā emigrējošo
jauniešu vidū ir daudz tādi, kas vienkārši nevarēja atļauties studijas, šis mērķis,
jauniešiem sasniedzot attiecīgo vecumu, var arī mainīties, ja viņi atgriezīsies dzimtenē,
jo lielākā daļa aizbraucēju devušies darba meklējumos nevis studēt.
Latvijas NRP noteiktā mērķa „vismaz par 121 000 jāsamazina to cilvēku skaits, kuri
dzīvo nabadzībā vai ir sociāli atstumti (vai kuriem draud šāds liktenis) līdz 2020.gadam
sasniegšanai kontekstā ar „ES 2020” stratēģijas noteiktā mērķa „vismaz par 20
miljoniem jāsamazina to cilvēku skaits, kuri dzīvo nabadzībā vai ir sociāli atstumti (vai
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kuriem draud šāds liktenis)” līdz 2020.gadam sasniegšanai DP „Infrastruktūra un
pakalpojumi” ietvaros tiek sniegts atbalsts nodarbinātību un iekļaujošu darba tirgu
veicinošiem pasākumiem, veidojot modernas un uz klientiem vērstas darba tirgus
institūcijas, uzlabojot valstī sniegtos sociālos pakalpojumus, kā arī veicinot darba un
ģimenes dzīves saskaņošanu. Tāpat atbalsts tiek sniegts veselības aprūpes pakalpojuma
kvalitātes uzlabošanai, lai nodrošinātu efektīvu ārstēšanas procesu un optimizētu
veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju skaitu un izvietojumu, veiktu kvalitatīvāku
ārstēšanu, tādējādi nodrošinot darbaspēka ātrāku atgriešanos darba tirgū.
Līdz 31.12.2013 ar ES 2020 mērķu sasniegšanu saistītajās DP aktivitātēs ir pabeigti 817
projekti par 252,0 milj. euro jeb 31,4% no aktivitātēs pieejamā ES fondu finansējuma,
progress 2013. gada ietvaros ir 6,8 procentpunkti.
Kopumā secināms, ka DP ietvaros ES fondu finansējuma tiešā ietekme uz augšminēto
mērķu sasniegšanu ir vērtējama kā viduvēja, ņemot vērā, ka lielākā daļa no mērķiem ir
vērsta uz sociāla rakstura problēmām, kas tikai nelielā mērā var tikt risinātas ar
infrastruktūras attīstību. Tomēr netieši attiecīgais finansējums palīdz veidot vidi
uzņēmējdarbībai, kas kalpo par pamatakmeni ekonomiskā stāvokļa uzlabošanai un
sociāla rakstura problēmu risināšanai.

2.1.4. Darbības programmas sasaiste ar ES Stratēģiju Baltijas jūras reģionam
Šajā sadaļā sniegta informācija par nacionāla un ES līmeņa tikšanās un pasākumiem par
ES Stratēģijas Baltijas jūras reģionam (ES Stratēģija BJR) mērķu sasniegšanu, kā arī
sniegta informācija par finanšu un fizisko progresu DP aktivitātēs, kas saistītas ar ES
Stratēģijas BJR mērķiem.
84. 2013.gada 27.jūnijā EK izplatīja ziņojumu par makro-reģionu stratēģiju pievienoto
vērtību. Ziņojums ir vērsts uz makro-reģiona jēdziena precizēšanu un pievienotās
vērtības izvērtēšanu, sniedzot ieteikumus turpmākajam darbam.
85. 2013.-2014. gadā daļa (1,3 no 2,5 milj. euro) no Eiropas Parlamenta Stratēģijai ikgadēji
piešķirtā tehniskās palīdzības finansējuma tika novirzīti projektu sagatavošanas fonda
(Seed Money Facility) izveidei20.
86. 2013.gadā Latvijā notika vairākas ES līmeņa ES Stratēģijai BJR veltītas sanāksmes kā
arī īstenoti pasākumi:
- 2013. gada 29.-30. maijs – ES Stratēģijas BJR nozīme reģiona attīstībā tika diskutēta Rīgā
notiekošajā ikgadējā „Baltijas Attīstības foruma” (BDF) samitā;
- 2013.gada 19.jūnijs – Ārlietu ministrijā norisinās ES Stratēģijas BJR informācijas diena.
Pasākumu organizēja Ārlietu ministrija sadarbībā ar INTERACT Point Turku un Eiropas
Komisijas Reģionālās un pilsētpolitikas ģenerāldirektorātu. Pasākuma laikā tika sniegts
pārskats par ES Stratēģijas BJR, tās mērķiem un struktūru, prioritārajām jomām,
horizontālām darbībām un to paraugprojektiem, sadarbības iespējām, Eiropas investīciju
un struktūrfondiem, kā arī saskaņotu rīcību ar ES 2020 stratēģiju;
- 2013.gada jūnijs – „Latvijas intereses Eiropas Savienībā” izdevums pilnībā veltīts ES
Stratēģijas BJR tematikai;
- 2013.gada 11.septembris – Saeimas Eiropas lietu komisijas sēdē Ārlietu ministrija sniedza
ziņojumu par ES Stratēģiju BJR;
- Panākts būtisks progress ES Stratēģijas BJR zīmola attīstībā, izstrādājot oficiālo mājaslapu,
logo un biļetenu - http://www.balticsea-region-strategy.eu/.
87. 2013.gada 6.martā, 11.oktobrī un 10.decembrī Ārlietu ministrijā notika Rīcības plāna
īstenošanas nacionālā līmeņa darba grupas sanāksmes. Būtiskākie aspekti, par ko tika
diskutēts bija ES Stratēģijas BJR Rīcības plāna pārskata noslēgums; plānošanas
83.
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Ārlietu ministrijas mājas lapa: http://www.mfa.gov.lv/lv/Arpolitika/eu/es-strategija
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dokumentu (2014-2020) izstrāde; ES Stratēģijas BJR un Krievijas Ziemeļrietumu
stratēģija; Latvijas pozīcija par ES Padomes secinājumiem; Baltijas jūras reģiona tēma
ES Padomes prezidentūrā 2015. gada 1. pusē.
ES Stratēģijas BJR jautājumu aktualizēšana ir paredzama kontekstā ar Latvijas
prezidentūru ES Padomē 2015.gada pirmajā pusē. Tradicionāli katra no Baltijas jūras
reģiona valstīm savas ES prezidentūras ietvaros organizē ES Stratēģijas BJR ikgadējo
forumu, kā arī virza uz priekšu ES Stratēģijas BJR īstenošanu ar institucionālām
aktivitātēm, piemēram, prezidentūras draugu grupas sanāksmes un tam sekojošiem ES
Padomes secinājumiem.
DP ietvaros kopējais ES fondu finansējums, kas sekmē BJS noteikto mērķu īstenošanu,
veido 97,9% jeb 3182,8 milj. euro no DP kopējā ES fondu finansējuma. DP aktivitātes,
kas dod ieguldījumu BJS īstenošanā, tiek īstenotas 3.1.-3.6.prioritāšu ietvaros.
Aktivitāšu ietvaros, kas nav saistītas ar BJS īstenošanu, atbalstāmās darbības,
galvenokārt, saistītas ar pasākumiem nodarbinātības un sociālo pakalpojumu
infrastruktūras attīstību un programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšanu.
Būtisku ieguldījumu BJS mērķu sasniegšanā sniedz praktiski visu aktivitāšu īstenošana,
tādēļ detalizētu progresu par 2013.gada progresu skatīt sadaļā 3. „Prioritāšu īstenošana”.
Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, 2013.gadā aktivitāšu, kas saistītas ar BJS īstenošanu,
ieviešana noritējusi sekmīgi, jo līdz 31.12.2013. uz virssaistību rēķina apstiprināti
projekti par lielāku finansējumu nekā pieejamais ES fondu finansējums. Detalizētu
informāciju par finanšu progresu un apstiprināto projektu un noslēgto līgumu skaitu
aktivitātēs, kas vērstas uz BJS īstenošanu, var aplūkot 1.pielikumā, savukārt zemāk
redzamajā ilustrācijā atspoguļots šo aktivitāšu ieviešanas progress dalījumā pa BJS
mērķiem.

Ilustrācija 11. DP ietvaros aktivitāšu, kas vērstas uz ES Stratēģijas Baltijas Jūras reģionam īstenošanu
apstiprinātie projekti, noslēgtie līgumi un veiktie maksājumi finansējuma saņēmējiem (ieskaitot avansus)
dalījumā pa ES Stratēģijas Baltijas Jūras reģionam mērķiem, ES fondu finansējums, milj.euro, % kumulatīvais
progress, % progress 2013. gada ietvaros (VIS dati).
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Ievērojams progress gada ietvaros apstiprināto projektu ziņā tika sasniegts stratēģiskajā
virzienā, kura mērķis ir saglabāt un vairot Baltijas jūras reģiona pievilcību, jo īpaši,
izmantojot izglītības un jaunatnes, tūrisma, kultūras un veselības jomu (BJR mērķis Nr.
12). Šī mērķa ietvaros apstiprināto projektu skaits gada laikā pieauga par 25,1% jeb 113,3
milj. euro.
Kā labās prakses piemēru var minēt 3.6.1.1.aktivitātes „Nacionālas un reģionālas
nozīmes attīstības centru izaugsmes
veicināšana
līdzsvarotai
valsts
attīstībai”
Valmieras
pilsētas
pašvaldības
projektu
Nr.3DP/3.6.1.1.0/11/IPIA/VRAA/016
„Tilta pār Gauju Cēsu ielā, Valmierā
rekonstrukcija” – Tilts pār Gauju ir
viens no būtiskākajiem transporta
infrastruktūras objektiem pilsētā, jo tas
savieno divas funkcionāli vienlīdzīgas
pilsētas daļas, kuras atdala Gauja.
Projekts atzīmēts kā labās prakses
piemērs, jo projekts ne tikai ir ticis Att. 1. „Tilta pār Gauju Cēsu ielā, Valmierā
sekmīgi
īstenots,
bet
projekta rekonstrukcija”, Nr. 3DP/3.6.1.1.0/11/IPIA/VRAA/016.
īstenošanas rezultāti ir devuši būtisku Datu avots: VARAM kā AI ziņojums par 2013.gada
ieguldījumu Valmieras pilsētvides 1.pusgadu
attīstībā un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā – labklājības celšana un reģionu
pieejamības nodrošināšana ir mērķis, kas noteikts arī ES Stratēģijai BJR. Tilta
rekonstrukcijas rezultātā nodrošināta droša, ērta transporta satiksmes infrastruktūra,
uzlabojot pārvietošanās apstākļus arī gājējiem un velosipēdistiem, un nodrošinot vides
pieejamību personām ar īpašām vajadzībām. Galvenie ieguvumi pēc projekta
īstenošanas: tilta konstrukciju, seguma kvalitātes uzlabošana, un atsevišķas ietves
ierīkošana gājējiem un riteņbraucējiem ļauj nodrošināt satiksmes drošību un,
izlīdzinājusies transporta plūsmas radītā slodze, kas samazinājusi arī sastrēgumu skaitu,
gāzu emisijas un to negatīvi radītas sekas uz apkārtējo vidi.

2.1.5. Horizontālo prioritāšu ieviešana
93.

94.

95.

Šī sadaļa veltīta HP īstenošanas aktualitātēm 2013.gadā. LR normatīvajos aktos ir
noteiktas sešas HP, kas ir neatņemamas ES fondu darbības programmu ieviešanas
sastāvdaļas: makroekonomiskā stabilitāte, informācijas sabiedrība, vienlīdzīgas iespējas,
teritoriju līdzsvarota attīstība, Rīgas starptautiskā konkurētspēja, ilgtspējīga attīstība21.
Informācija par HP ieviešanas un uzraudzības sistēmas pamatprincipiem ir detalizēti
aprakstīta gada ziņojumā par 2009.gadu. Arī 2013.gadā tika nodrošināta HP ieviešanas
uzraudzība, t.sk. informāciju par paveikto HP ieviešanā nodrošinot HP koordinējošo
iestāžu ziņojumos, kas pieejami arī UK portfelī .
Lai arī Latvijā energoefektivitāte nav noteikta kā HP, ievērojot tās nozīmību, zemāk ir
vispārīga informācija arī par energoefektivitātes mērķiem, savukārt par šajā jomā
īstenotajām aktivitātēm informācija ir šī ziņojuma sadaļas 3.4. Prioritātes „Kvalitatīvas
vides dzīvei un ekonomiskai aktivitātei nodrošināšana” ieviešana apakšsadaļā “Majokļu

Par HP atbildīgās iestādes ir noteiktas MK 2007. gada 26.jūnija noteikumu Nr.419 „Kārtība, kādā Eiropas
Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu
sagatavošanu un šo fondu ieviešanu” 3.punktā
21
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96.

97.

energoefektivitāte” un sadaļas “3.5. Prioritātes „Vides infrastruktūras un videi
draudzīgas enerģētikas veicināšana” ieviešana” apaksādaļā “Enerģētika”
Latvijā energoefektivitātes jomā risināmie uzdevumi ir saistīti ar komunālās
infrastruktūras kvalitātes uzlabošanu, energoresursu nelietderīgas izmantošanas
novēršanu un vienotas atbalsta politikas izstrādāšanu energoefektivitātes
paaugstināšanai siltumapgādes uzņēmumu sistēmās un ēku energoefektivitātes
paaugstināšanai.
Ar MK 2011.gada 16.septembra rīkojuma Nr.460 pirmo punktu (prot. Nr.52, 14.§) MK
apstiprināja EM izstrādāto Latvijas Republikas Otro energoefektivitātes rīcības plānu
2011.–2013. gadam (turpmāk – rīcības plāns). Atbilstoši MK 2010. gada 30.septembra
noteikumu Nr. 923 „Kārtība, kādā uzskaita valsts enerģijas galapatēriņa ietaupījumu un
nodrošina energoefektivitātes monitoringa sistēmas darbību”( turpmāk – MK noteikumi
Nr. 923) 13. punktam EM savā mājaslapā internetā katru gadu līdz 1. jūlijam ievieto
informāciju par iepriekšējā kalendāra gadā sasniegtajiem energoefektivitātes
monitoringa rezultātiem. Atbilstoši MK noteikumiem Nr. 923 apkopota un publicēta
informācija par 2012. gadā valstī sasniegto enerģijas ietaupījumu katrā no galapatēriņa
sektoriem. Ņemot vērā to, ka Rīcības plāna 1. pielikumā minētais mērķis (sasniegt
enerģijas ietaupījumu 1896 GWh apjomā 2013. gadā) ir norādīts periodam no 2011.gada
līdz 2013. gadam, minētajam periodam ietaupījumu būs iespējams novērtēt 2014.gadā.

Ilustrācija 12. Enerģijas ietaupījums gala patēriņā 2012. gadā, salīdzinot ar Latvijas Republikas Otrajā
energoefektivitātes rīcības plānā 2011.–2013.gadam iekļautajām sasniedzamajām vērtībām 2013. gada ietvaros;
GWh.

2013.gadā EM izveidojusi energoefektivitātes monitoringa pārskatu par 2012.gadu. Datu
aprēķiniem izmantota lejupvērstā metode, kopējo enerģijas ietaupījumu iegūstot,
izmantojot statistikas indikatorus un to izmaiņas laika periodā, iepriekš no tiem atdalot
dažādus ietekmējošos faktorus, kas nav saistīti ar enerģijas efektivitāti.
99. Vislielākais ietaupījums sasniegts transporta sektorā, plānoto 2013. gada vērtību
pārsniedzot gandrīz 10 reizes, tomēr tādi ietaupījumu ietekmējošie indikatori kā
degvielas patēriņa svārstības un automašīnu skaita svārstības rada nenoteiktību par
enerģijas ietaupījuma noturību.
100. Otrais lielākais ietaupījums novērots Latvijas mājsaimniecību energopatēriņa līmenī, kas
2012.gadā pārsniedzis 2013.gadā sasniedzamo vērtību. Tam ir vairāki iemesli: ar
veiktajiem energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem, kas īstenoti gan ar iedzīvotāju
98.
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101.

102.

103.

104.

105.

106.

finanšu līdzekļiem, gan ar ERAF un KPFI atbalsta programmu palīdzību; enerģijas
patēriņš apkurei samazināts, iedzīvotājiem veicot patēriņa ierobežošanu, kas saistīta ar
zemo maksātspēju un komforta līmeņa pazemināšanu dzīvokļos.
Vissliktāko rezultātu, tāpat kā pirms gada, ietaupījuma ziņā uzrāda Rūpniecības sektors,
kas kopš 2007.gada palielinājis enerģijas patēriņu par vairāk nekā 1000 GWh. Pie tā
vainojama kokapstrādes nozare, kas ar samērā zemu energoefektivitāti ražo un eksportē
produkciju. Ņemot vērā šīs nozares lielo un augošo īpatsvaru kopējā rūpniecības
enerģijas patēriņā, ietaupījuma neesamība un enerģijas patēriņa pieaugums ir
pašsaprotams. Tomēr daudzās rūpniecības un lauksaimniecības nozarēs uzrādītas
pozitīvas tendences, piemēram, pārtikas rūpniecībā, vieglajā rūpniecībā un mašīnu
iekārtu ražošanā.
Kopumā enerģijas ietaupījums ir ar pozitīvu bilanci un 2012. gadā gandrīz sasniedza
2013. gada mērķi. Kopumā enerģijas ietaupījuma mērķa sasniegšanai paredzētā ERAF
daļa sastāda 169,3 milj. euro. Fonda līdzekļu apjomu sastāda finansējums, kas piešķirts
aktivitāšu 3.4.4.1. "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi",
3.4.4.2. "Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" un 3.5.2.1.
"Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai"
īstenošanai.
Lai turpinātu uzlabot valsts energopatēriņa rādītājus arī pēc 2013.gada, EM ir izstrādājusi
arī informatīvo ziņojumu „Par virzību uz indikatīvo valsts energoefektivitātes mērķi
2014. – 2016. gadā” saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra
Direktīvu 2012/27/ES par energoefektivitāti, ar ko groza Direktīvas 2009/125/EK un
2010/30/ES un atceļ Direktīvas 2004/8/EK un 2006/32/EK. Viens no galvenajiem
plānotajiem pasākumiem energoefektivitātes veicināšanai ir mājokļu siltināšana. Šī
pasākuma mērķis ir mājokļu energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājās, lai nodrošinātu dzīvojamā fonda ilgtspēju un energoresursu efektīvu
izmantošanu. Tāpat plānots atbalstīt energoefektivitātes paaugstināšanu sabiedriskās un
ražošanas ēkās, piedāvājot projektu ieviesējiem finanšu palīdzību no KPFI. Mērķis ir
sniegt finansiālu atbalstu sabiedrisko un ražošanas ēku energoefektivitātes
paaugstināšanas projektiem, kā arī samazināt SEG emisijas. Pasākuma ietvaros tiek
atbalstīti arī kompleksi risinājumi – siltumenerģijas, elektroenerģijas patēriņa
samazināšana, kā arī efektīva ēku energoapgāde.
Līdz šim Latvijā mājsaimniecībām, kas atrodas privātmājās ir bijušas mazas iespējas
saņemt atbalstu energoefektivitātes pasākumu veikšanai. Tomēr privātmājas aizņem
lielu daļu no kopējā mājsaimniecību dzīvojamā fonda. Lai stimulētu energoefektivitātes
pasākumu veikšanu privātmājās, tādā veidā plašāk iesaistot privāto kapitālu
energoefektivitātes pasākumos, nepieciešams izveidot atbalsta pasākumus arī šai grupai.
Plānots, ka pašvaldības var izveidot informācijas centru vai nodrošināt ekspertu, kas
sniedz bezmaksas konsultācijas iedzīvotājiem par iespējamiem risinājumiem
energoefektivitātes uzlabošanai mājsaimniecībās. Kā otra iespēja piedāvāts šāds
risinājums: valsts vai pašvaldības var izveidot grantu atbalsta shēmu mājsaimniecībām,
līdzīgi kā KPFI granta atbalsts atjaunojamo energoresursu izmantošanai
mājsaimniecībās.
Tāpat pasākumi paredzami arī transporta sektorā. Plānots uzlabot AS „Pasažieru
vilciens” ritošo sastāvu, nomājot jaunus elektrovilcienus (24 – 45 vilcienus, 15 gadu
laikā), un laika posmā no 2014. gada janvāra līdz 2015. gada augustam, modernizējot 19
esošos dīzeļvilcienus.
Visu minēto un citu mazāk nozīmīgu darbību rezultātā 2016.gadā enerģijas ietaupījuma
mērķis galapatēriņa sektoros ir noteikts 3483 GWh apjomā, salīdzinot ar 2007.gada
vērtību.
31
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107. Jāatzīmē, ka par katru HP ir noteikta atbildīgā iestāde un HP koordinēšanai paredzēti TP
līdzekļi (skat. 2. tabulu). Jāsecina, ka visvairāk (35,6%) līdzekļi izlietoti HP „
Makroekonomiskā stabilitāte” , vidēji katrā prioritātē nodarbināts 1 cilvēks, izņemot HP
„Makroekonomiskā stabilitāte” un “Informācijas sabiedrība”.
Tabula 2. Par HP ieviešanu atbildīgo iestāžu un HP vadībai izmantotie tehniskās palīdzības līdzekļi 2.kārtas
ietvaros līdz 31.12.2013. euro, FM dati.
Kopā līdz
HP
2013.gadā
31.12.2013.
koordinēša
HP
HP/
HP
nā
koordinēšan
atbildīgā
koordinēšan
iesaistīto
Ārpakalp.
ai izlietotie
Galvenās izdevumu pozīcijas
iestāde
ai izlietotie
darbinieku izmaksas
līdzekļi TP
līdzekļi TP
skaits uz
2. kārtas
2. kārtas
31.12.2013
ietvaros
ietvaros
.
Atlīdzības izmaksas; citi pakalpojumi,
piemēram, ar ES fondu aktivitātēm
saistītu dokumentu, tai skaitā pētījumu,
koncepciju, stratēģiju, izstrādes
Makroekono
nodrošināšana; telpu apsaimniekošanas
miskā
81 624.41
117 606.19
3*
42 515.20 līguma ietvaros veiktās izmaksas, kā arī
stabilitāte
izmaksas par sanitāro kopšanu un
(FM)
apsardzes pakalpojumiem; ES SF un
KF VIS attīstīšana; aprīkojuma iegāde;
izmaksas par komunālajiem
pakalpojumiem.
Atlīdzības izmaksas, ES fondu
Informācijas
informatīvo un publicitātes pasākumu
sabiedrība
20 703.42
44 191.58
2*
3 833.23
izmaksas, komandējumu izmaksas,
(VARAM)
elektronisko sakaru pakalpojumu un
pasta sakaru pakalpojumu izmaksas.
Atlīdzības izmaksas; Pētījuma
izmaksas; Ar attiecīgo ES fondu
Vienlīdzīgas
saistīto mācību, konferenču, semināru
iespējas
34 607.38
58 187.78
1*
29 012.24 izmaksas; ES fondu informatīvo un
(LM)
publicitātes pasākumu izmaksas;
Administratīvās izmaksas;
Komandējumu izmaksas.
Atlīdzības izmaksas, ES fondu
izvērtēšanas pakalpojumi, ar attiecīgo
Teritoriju
ES fondu saistīto mācību, konferenču,
līdzsvarota
semināru izmaksas, ES fondu
23 913.85
54 016.19
1*
36 589.41
attīstība
informatīvo un publicitātes pasākumu
(VARAM)
izmaksas, datubāžu un specifisko
informatīvo materiālu izmantošanas,
abonēšanas un ieguves izmaksas.
Atlīdzības izmaksas, ES fondu
izvērtēšanas pakalpojumi, ar attiecīgo
Rīgas
ES fondu saistīto mācību, konferenču,
starptautiskā
semināru izmaksas, ES fondu
21 598.40
48 750.61
1*
24 911.73
konkurētspēj
informatīvo un publicitātes pasākumu
a (VARAM)
izmaksas, datubāžu un specifisko
informatīvo materiālu izmantošanas,
abonēšanas un ieguves izmaksas.
Ilgtspējīga
attīstība
0
7 252.41
1*
0
Atlīdzības izmaksas
(VARAM)
KOPĀ:

182 447,46

330 004,76

9*

136 861,81
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*Nodarbināto darbinieku skaits visās darbības programmās.
** TP 2. kārtas projektu īstenošana tika uzsākta 01.01.2012. 22

108. Zemāk sniegta informācija par 2013.gadā DP ietvaros paveikto katras HP ieviešanā.
Detalizēta informācija par katras HP progresu 2013.gadā iekļauta atbildīgo iestāžu
ziņojums par HP īstenošanu Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto pasākumu un
aktivitāšu ietvaros, ziņojumi ir pieejami ES fondu uzraudzības komiteju e-portfelī23.
Makroekonomiskā stabilitāte
109. ES fondu plānošanas dokumentu sagatavošanā saskaņā ar ES fondu aktivitāšu būtību tika
identificēta to atbilstība HP MS. Attiecīgi šo aktivitāšu projektu vērtēšanas kritēriju
komplektā tika iekļauti kvalitātes kritēriji, vērtēšanas procesā piešķirot projektam
papildu punktus, ja projekta pieteikumā tiek pamatota HP MS principu ieviešana,
realizējot konkrēto projektu.
110. Kā ziņots pagājušajā gadā, ņemot vērā, ka ES fondu līdzekļu makroekonomiskās
ietekmes novērtējums ir atkarīgs no pieņēmumiem par izspiešanas efektu un publiskā
kapitāla elastību, ES fondu ietekmes uz Latvijas tautsaimniecības attīstību, pilnvērtīgai
izvērtēšanai 2012.gadā tika izsludināts atklāts konkurss iepirkumam „Pētījums par
izspiešanas efektu un publiskā kapitāla elastību Latvijā ES fondu ietekmes izvērtēšanas
metodoloģijas attīstībai”. Pasūtījuma ietvaros 2013.gadā tika izstrādāta Latvijas
gadījumam atbilstoša ES fondu investīciju izspiešanas pakāpes un publiskā kapitāla
elastības izvērtēšanas metodika un veikts empīriskais pierādījums. Balstoties uz
izstrādāto metodiku, tika pilnveidots ES fondu makroekonomiskās ietekmes izvērtējums,
savietojot pētījuma „Par izspiešanas efektu un publiskā kapitāla elastību Latvijā ES
fondu ietekmes izvērtēšanas metodoloģijas attīstībai” rezultātus ar ES fondu ietekmes
izvērtēšanas makroekonomiskā modeļa metodoloģiju.
111. Lai nodrošinātu informācijas akumulēšanu par ES fondu ietekmi uz galvenajiem
makroekonomiskajiem rādītājiem, ir izstrādāta un saskaņota ar CFLA uzraudzības
rādītāju pieprasījuma forma un ES fondu ietekmes uz tautsaimniecību izvērtēšanas
kārtības par Kohēzijas politikas ietekmes uz ekonomisko attīstību novērtēšanu projekts.
Izvērtējot ES fondu investīciju apguves rezultātus, tika veikti tematiskie pētījumi,
piemēram, tika sagatavota informācija par ES fondu finansējuma reģionālajiem
autoceļiem 2014.-2020.gada plānošanas periodā.
112. No visām DP aktivitātēm/apakšaktivitātēm 41 ir tieša ietekme uz HP MS un 10
aktivitātes, kas tieši neietekmē HP MS, savukārt nav aktivitāšu, kas netieši ietekme HP
MS.
113. Jāatzīmē, ka atbilstoši HP MS principiem, lai samazinātu pieaugušo bezdarba līmeni, ES
fondu ieviešanā ir jānodrošina jaunu darba vietu radīšana. Vērtējot 2013.gadā ar ES
fondu palīdzību paveikto, jāatzīmē, ka kopumā DP ietvaros ir rādītās 148 darba vietas,
t.sk. 139 ilgtermiņa darba vietas un 9 īstermiņa darba vietas.

Informācija par HP ieviešanu atbildīgo iestāžu un HP vadībai izmantotiem tehniskās palīdzības līdzekļiem līdz
31.12.2011. (TP 1. kārtas projektu īstenošana) ir sniegta gada ziņojumā par 2011. gadu sadaļā 2.1.5.
„Horizontālo prioritāšu ieviešana”.
22

23

http://komitejas.esfondi.lv/AI%20uzraudzbas%20ziojumi/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fAI%20uzraudz
bas%20ziojumi%2fHP%20instit%c5%abciju%20zi%c5%86ojumi%2f2013&FolderCTID=&View=%7b0F1E50
4A%2d61FD%2d4243%2d9AEF%2dE9074475530E%7d
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114. Balstoties uz makroekonomiskās modelēšanas rezultātiem, vislielākā ES fondu ietekme
2013.gadā bija tieši uz būvniecības sektoru. ES fondu līdzfinansētie projekti veicinājuši
būvniecības sektora pievienotās vērtības pieauguma tempa palielinājumu par 3,4
procentpunktiem. Jāpiemin, ka šo ietekmi rada ne tikai būvniecības, bet arī citu nozaru
projekti. ES fondu ievērojamā ietekme uz būvniecības sektora pieauguma tempiem ir
skaidrojama ar to, ka pēckrīzes periodā būvniecības nozarē realizētos projektus lielā
mērā ir nodrošinājuši tieši ES fondu finansētie inženierbūvniecības un sabiedriskā
sektora ēku būvniecības un renovācijas darbu pasūtījumi. Salīdzinājumā ar 2012. gadu,
ES fondu ietekme uz būvniecības pievienotās vērtības pieauguma tempu samazinājusies
par 0,6 procentpunktiem. Tas ir skaidrojams ar Latvijas ekonomikas veiksmīgu
atlabšanu, kā rezultātā būvniecības nozares izaugsmē samazinās ES fondu finansējuma
un palielinās privātā un publiskā sektoru loma. Kaut gan ES fondiem ir liela ietekme tieši
uz būvniecības sektoru, būvniecības sektora relatīvi mazā īpatsvara Latvijas ekonomikā
dēļ (būvniecības sektors veido 6% no kopējās pievienotās vērtības) ES fondu ietekme uz
būvniecības sektoru izpaužas kā tikai 0,2 procentpunktu IKP pieauguma temps.
115. ES fondu finansējuma īpatsvars sabiedrisko pakalpojumu sektora finansēšanas avotu
struktūrā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, samazinājies par 10,7 procentpunktiem. Kopējā
ES fondu ietekme uz sektora pievienotās vērtības izaugsmes tempu 2013.gadā periodā
bija salīdzinoši zema – ap 0,1 procentpunktu, bet, turpretim, investīcijas sabiedrisko
pakalpojumu sektorā uzrāda lielus ārējos efektus un palielināja IKP pieauguma tempus
par 0,5 procentpunktiem, kas ir vislielākais devums starp nozarēm. Tas ir skaidrojams ar
to, ka publiskā sektora galvenais uzdevums ir radīt nosacījumus pārējo sektoru
veiksmīgai attīstībai, ka arī ar realizēto projektu specifiku - lielākie ES fondu ieguldījumi
sektora ietvaros tika veikti veselības infrastruktūrā, izglītības infrastruktūrā,
profesionālās izglītības un mūžizglītības attīstībā un TP, attiecīgi veidojot 25,3%, 16,3%,
10,7% un 10,4% no sektora ietvaros apgūtā ES finansējuma. Arī būtu jāņem vērā, ka
lielākā daļa no ES fondu finansētiem projektiem patlaban ir īstenošanas stadijā, tādēļ
efekts uz Latvijas tautsaimniecību būs novērojams, galvenokārt, ilgtermiņā.
116. 2013.gadā turpinājās stabila Latvijas ekonomikas izaugsme un iekšzemes kopprodukts,
salīdzinot ar iepriekšējo gadu, palielinājies par 4,1%, turpinot uzrādīt straujāko kāpumu
starp ES valstīm. Ekonomikas izaugsmi 2013.gadā nodrošināja spēcīgs iekšzemes
pieprasījums. Straujākos izaugsmes tempus gada griezumā uzrādīja nekustamo īpašumu,
būvniecības, valsts pārvaldes un komunikāciju pakalpojumu nozares. No izlietojuma
puses lielāko devumu izaugsmē deva privātais patēriņš. Nedaudz lēnāk palielinājies
sabiedriskais patēriņš, savukārt investīcijas 2013.gadā piedzīvoja nelielu kritumu.
117. KP finansējums 2007.-2013.gada plānošanas periodam ir visapjomīgākās publiskās
investīcijas Latvijā. Perioda beigām tuvojoties, 2013. gadā tika apgūts plānošanas
perioda ietvaros lielākais finansējums, tādejādi ES fondu īpatsvaram uz IKP sasniedzot
aptuveni 3,8%. Attiecīgi, arī ES fondu ietekmes izvērtējums rāda, ka ES fondu līdzekļi
ir ievērojami veicinājuši valsts ekonomikas izaugsmi un pievienojuši savus
procentpunktus ekonomiskās izaugsmes rādītājiem. Analīzes dati apliecina, ka bez ES
fondu ieguldījumiem IKP pieaugums 2013. gadā būtu bijis par aptuveni 1,5
procentpunktiem zemāks.
118. Detalizēta informācija par horizontālās prioritātes „Makroekonomikas stabilitāte”
progresu 2013.gadā apskatāma ES fondu uzraudzības komiteju e-portfelī24.

24

http://komitejas.esfondi.lv/AI%20uzraudzbas%20ziojumi/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fAI%20uzraud
zbas%20ziojumi%2fHP%20instit%c5%abciju%20zi%c5%86ojumi%2f2013%2fMakroekonomisk%c4%81%20s
tabilit%c4%81te&FolderCTID=&View=%7b0F1E504A%2d61FD%2d4243%2d9AEF%2dE9074475530E%7d
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Vienlīdzīgas iespējas
119. 2013.gadā lielākajai daļai DP aktivitāšu/apakšaktivitāšu - 31 (67%) ir tieša ietekme uz
HP VI, 5 jeb 11% aktivitātēm/apakšaktivitātēm ir netieša ietekme uz HP VI un 10 jeb
22% aktivitātes/apakšaktivitātes, piemēram enerģētikas, ūdenssaimniecības attīstības,
tehnoloģijas pilnveidošanas un nomaiņas jomā, neparedz ietekmi uz HP VI.
120. 2013.gadā DP ietvaros tika īstenotas vairākas specifiskas aktivitātes, piemēram,
autostāvvietu izveidošana personām ar invaliditāti, darba vietu pielāgošana personām ar
funkcionāliem traucējumiem u.c., kuru rezultātā tika nodrošinātas vienlīdzīgas iespējas
cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, vecāka gadagājuma cilvēkiem un personām
ar maziem bērniem. Informācija par minētajām aktivitātēm ir pieejama LM ziņojuma par
ES fondu ieguldījumu HP „VI” īstenošanā 2013.gadā25 9. tabulā.
121. Zemāk ir sniegti vairāki labās prakses projektu piemēri, kas veicinājuši HP „VI” principu
ievērošanu 2013.gadā.26
122. Projekta „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Jelgavas
pilsētas slimnīca”, renovējot slimnīcas nodaļas” (3DP/3.1.5.3.1/11/IPIA/VEC/007)
ietvaros tika pabeigta A korpusa būvniecība, nodrošinot iekļūšanu un pārvietošanos
korpusā personām riteņkrēslā un personām ar bērnu ratiņiem. Izbūvētajā objektā gar
sienām pie ēkas ieejas un telpās izveidotas atbalsta margas, kā arī kāpņutelpās uz margām
izvietoti viegli salasāmi apzīmējumi un piktogrammas. Kāpņutelpās, kāpņu pirmais un
pēdējais pakāpiens marķēts spilgtā krāsā. Korpusā ierīkotas tualetes, kas ir pielāgotas
personām ar funkcionāliem traucējumiem. Korpusa katrā stāvā avārijas signāli aprīkoti
ar skaņas signalizatoru un gaismas pulsāciju. Projekts ir vērsts uz vides pieejamību
pakalpojumu nodrošināšanā.
123. Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta „Digitālās bibliotēkas pakalpojumu attīstība”
(3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/016), Tiesu administrācijas projekta „Tieslietu
ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu arhīvu sagatavošana elektronisko pakalpojumu
sniegšanai - 1.kārta” (3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/022) un Nacionālā veselības
dienesta projekta „E-veselības integrētās informācijas sistēmas attīstība”
(3DP/3.2.2.1.1/13/IPIA/CFLA/008)
ietvaros,
izstrādājamās
programmatūras
specifikācijās tika iekļauta prasība aktivitātes īstenot saskaņā ar World Wide Web
Consortium (W3C) izstrādātajām vadlīnijām, piemēram: teksta izmēra izvēle, lai
nodrošinātu e-pakalpojumu pieejamību personām ar redzes traucējumiem.
124. Siguldas novada pašvaldības projekta „Dzelzceļa stacijas ēkas un stacijas laukuma
rekonstrukcija”
(3DP/3.6.2.1.0/11/IPIA/VRAA/003) ietvaros
tika
izveidota
uzbrauktuve, lai personas ar kustību traucējumiem un bērnu ratiņiem iekļūtu stacijas ēkā,
un divas uzbrauktuves, lai nokļūtu uz perona. Teritorijā izveidoti celiņi no cieta seguma,
kas ir pietiekami plati un bez apmalēm, ēkā ierīkota tualete personām ar funkcionāliem
traucējumiem, speciāla bērnu pārtīšanas vieta, avārijas signāli aprīkoti ar skaņas un
gaismas signalizatoru, pie ēkas droša vieta ratiņu atstāšanai, stacijas laukumā
uzgaidāmās nojumes ir pieejamas personām, kas pārvietojas riteņkrēslā.
125. 3.2.1.1.aktivitātes „Valsts 1.šķiras autoceļu maršrutu sakārtošana” un 3.3.1.1.aktivitātes
„TEN-T autoceļa tīkla uzlabojumi” ietvaros īstenotajos projektos (18) autoceļu
LM ziņojums par ES fondu ieguldījumu HP „VI” īstenošanā 2013.gadā ir pieejams interneta vietnē
http://komitejas.esfondi.lv/AI%20uzraudzbas%20ziojumi/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fAI%20uzraudz
bas%20ziojumi%2fHP%20instit%c5%abciju%20zi%c5%86ojumi%2f2013%2fVienl%c4%abdz%c4%abgas%20
iesp%c4%93jas&FolderCTID=&View=%7b0F1E504A%2d61FD%2d4243%2d9AEF%2dE9074475530E%7d
26
Labās prakses apkopojums un gada ziņojums par vides pieejamības ekspertu sniegtajām konsultācijām pieejami
interneta vietnē http://sf.lm.gov.lv/lv/vienlidzigas-iespejas/pazinojums4/ .
25
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rekonstrukcijas projektēšanas stadijā ir ievērots, lai sabiedriskā transporta pasažieru
platformas tiktu izveidotas tā, lai būtu iespējams uzbraukt un nobraukt arī personām, kas
pārvietojas riteņkrēslā, atbilstoši standarta LVS 190-8:2004 „Autobusu pieturu
projektēšanas noteikumi” 5.2.1.punktam. Papildus arī gājēju pāreju vietās tiek
nodrošināta lēzena pāreja no ietves uz brauktuves seguma līmeni.
126. 2013.gadā tika veikti vairāki pasākumi, lai veicinātu izpratni par HP VI un tās ieviešanu,
piemēram tika nodrošinātas 102 individuālas vides pieejamības ekspertu konsultācijas
DP līdzfinansēto projektu īstenošanas vietās par vides un informācijas pieejamību
personām ar kustību, dzirdes, redzes un intelektuālās attīstības traucējumiem.
Informācija par vides pieejamības ekspertu apsekoto objektu vides pieejamības
novērtējumu, par AI/SI veiktajām PPĪV, kuru ietvaros tika pārbaudīts, vai projektā tiek
ievēroti vienlīdzīgu iespēju HP „VI” principi, par LM konsultatīva atbalsta sniegšanu HP
„VI” jomā 2013.gadā ir pieejama LM ziņojuma par ES fondu ieguldījumu HP „VI”
īstenošanā 2013.gadā 6.sadaļā „Informācija par īstenotajiem pasākumiem HP „VI”
ieviešanā 2013.gadā”. Savukārt informācija par prioritātēm un plānotiem pasākumiem
HP „VI” jomā 2014.gadā un par HP VI principu integrēšanu ES fondu 2014.-2020.gada
plānošanas dokumentos ir norādīta LM ziņojuma par HP „VI” 7.sadaļā „HP „VI”
koordinēšana 2013.gadā un LM prioritātes 2014.gadā”.
Teritoriju līdzsvarota attīstība un Rīgas starptautiskā konkurētspēja
127. VSID 2007.-2013.gada periodam nosaka, ka HP Teritoriju līdzsvarota attīstība
(turpmāk – TLA) uzraudzībai tiek izmantots uzraudzības rādītājs – reģionu teritorijas
attīstības līmeņa indekss (turpmāk – TAI) (bāzes vērtība 2005.gadā: Rīgas reģionam –
1,003, Vidzemes reģionam -0,877, Kurzemes reģionam -0,431, Zemgales reģionam 0,590, Latgales reģionam -1,346).
128. Reģionu vidū vienīgi Rīgas reģionam (0,823) raksturīgas pozitīvas TAI vērtības, kamēr
pārējo reģionu teritorijas attīstību raksturo dažāda lieluma negatīvas vērtības. 2013.gadā
otrs augstākais TAI bija Kurzemes reģionam (-0,426), tam sekoja Zemgales reģions (0,472) un Vidzemes reģions (-0,645), savukārt zemākais TAI bija Latgales reģionam (1,210). Ja 2012.gadā varēja novērot, ka visu reģionu (izņemot Rīgas reģionu un Latgales
reģionu, kurā var novērot būtisku ekonomiskās krīzes ietekmi) TAI vērtības uzlabojās,
Vidzemes un Kurzemes reģionam sasniedzot augstāko punktu kopš 2005.gada, tad jau
2013.gadā visu reģionu TAI vērtības ir pasliktinājušās, turklāt Latgales reģions uzrāda
sliktāko rādītāju kopš 2008.gada, kad reģiona TAI vērtība bija -1,267. Kopumā Rīgas
reģiona dominēšana mazinās visu pārējo reģionu izaugsmes rezultātā, kas liecina par
tuvināšanos līdzsvarotai teritoriju attīstībai.
129. VSID 2007.-2013.gada periodam nosaka, ka HP Rīgas starptautiskā konkurētspēja
(turpmāk – RSK) uzraudzībai tiek izmantots uzraudzības rādītājs – IKP uz vienu
iedzīvotāju Rīgā (%) pret vidējo IKP uz vienu iedzīvotāju Baltijas jūras reģiona
galvaspilsētās (Kopenhāgena, Stokholma, Helsinki, Viļņa, Tallina).
130. Lai gan iedzīvotāju skaita ziņā Rīga atpaliek no citām Baltijas jūras reģiona metropolēm
(izņemot Tallinu), Rīgā iedzīvotāju blīvums ir salīdzinoši liels (2,6 tūkst. iedzīvotāji uz
km² 2012.gada 1.janvāri ). Tajā pašā laikā Helsinkos, Stokholmā, Tallinā un Viļņā
iedzīvotāju blīvums ir robežās no 85,5 līdz 323,2 iedzīvotāju uz km² (Kopenhāgenā 4,2
tūkst. iedzīvotāju uz km²), radot priekšnosacījumus Rīgas konkurētspējas
paaugstināšanai Baltijas jūras reģiona mērogā. Izvērtējot HP RSK uzraudzības rādītāju
– IKP uz vienu iedzīvotāju pēc pirktspējas paritātes Rīgā % pret vidējo IKP uz vienu
iedzīvotāju pēc pirktspējas paritātes Baltijas jūras reģiona galvaspilsētās – var secināt,
ka Rīga salīdzinājumā ar bāzes gadu ir uzrādījusi izaugsmi no 60% 2004.gadā līdz 66%
2011.gadā.
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131. Līdz 2013.gada beigām DP ietvaros aktivitātēm ar reģionāla un vietēja līmeņa ietekmi
izmaksātais finansējums veido 1 782,6 milj. euro. Aktivitātēs ar reģionāla un vietēja
līmeņa ietekmi finansējums izmaksāts tām aktivitātēm, kurām ir noteikta ietekme tikai
uz HP TLA, kā arī aktivitātēm, kurām ir noteikta ietekme gan uz HP TLA, gan uz HP
RSK. Atšķirībā pārējām divām darbības programmām, DP „Infrastruktūra un
pakalpojumi” ietvaros aktivitāšu ar reģionālu un vietēju ietekmi ietvaros ir izmaksāts
finansējums arī tikai HP RSK ietekmējošajām aktivitātēm (9,8 milj. euro apmērā).
132. DP „Infrastruktūra un pakalpojumi” aktivitātes aptver 80,4% no visās darbības
programmās izmaksātā finansējuma aktivitātēm ar reģionāla un vietēja līmeņa ietekmi.
No tā ievērojamu finansējuma daļu piesaistījuši Rīgas un Kurzemes reģioni, attiecīgi
471,8 milj. euro (26,5%) un 389,0 milj. euro (21,8%), kamēr Zemgales, Vidzemes un
Latgales reģioni saņēmuši finansējumu robežās no 269,4 milj. euro (15,1%) līdz 346,8
milj. euro (19,5%).
133. Atsevišķi aplūkojot DP „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma uzraudzības
rādītāju līmeni, var secināt, ka 2009.gadam un 2013.gadam noteikto uzraudzības rādītāju
vērtību izdevies sasniegt un pārsniegt 100% atzīmi visiem reģioniem. Plašāka
informācija par HP TLA un HP RSK ir sniegta VARAM ziņojumā par HP īstenošanu
2013. gadā.27
Ilustrācija 13. Teritoriālā dalījumā noteikto uzraudzības rādītāju sasniegšanas līmenis darbības programmā
„Infrastruktūra un pakalpojumi” reģionos, %.
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Informācijas sabiedrība
134. DP 26 aktivitātēm/apakšaktivitātēm ir pozitīva ietekme uz HP "Informācijas sabiedrība"
(HP IS) attīstību, savukārt 45 aktivitātēm/apakšaktivitātēm ir neitrāla ietekme uz HP IS.

VARAM) ziņojums par horizontālo prioritāšu „Teritorijas līdzsvarota attīstība” un „Rīgas starptautiskā
konkurētspēja” īstenošanu 2007.-2013.gadā ir pieejamis šeit http://komitejas.esfondi.lv/AI%20uzraudzbas%20ziojumi/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fAI%20uzraudz
bas%20ziojumi%2fHP%20instit%c5%abciju%20zi%c5%86ojumi%2f2013%2fTeritorijas%20l%c4%abdzsvarot
a%20att%c4%abst%c4%abba%20un%20R%c4%abgas%20starptautisk%c4%81%20konkur%c4%93tsp%c4%93
ja&FolderCTID=&View=%7b0F1E504A%2d61FD%2d4243%2d9AEF%2dE9074475530E%7d
27
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135. Saskaņā ar CSP datiem28 2013.gadā iedzīvotāju skaits, kuri datoru lietoja vismaz reizi
nedēļā, sasniedza 71,1% (2012.gadā – 70,4%), savukārt, internetu vismaz reizi nedēļā
lietoja 71,2% no iedzīvotāju kopskaita attiecīgajā grupā (2012.gadā – 70,3%). Iespēju
elektroniski aizpildīt un nosūtīt veidlapu valsts vai sabiedriskajām iestādēm 2013.gadā
izmantoja 12,6% no iedzīvotāju kopskaita. Sadarbība ar valsts un sabiedriskajām
iestādēm, izmantojot internetu palielinājusies no 31,2% 2010.gadā līdz 35,2% 2013.gadā
no kopējā iedzīvotāju skaita.
136. Neraugoties uz salīdzinoši labiem rādītājiem ES dalībvalstu vidū, Latvija vēl nav
sasniegusi mērķus, kas izvirzīti Eiropa 2020: stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un iekļaujošai
izaugsmei pamatiniciatīvā „Digitālā programma Eiropai” (25% iedzīvotāju, kas
lejuplādējuši un nosūtījuši valsts pārvaldes iestādēm iesniegumu veidlapas elektroniski).
137. Saskaņā ar AI iesniegto informāciju HP IS ietvaros 2013.gadā sasniegti sekojoši rādītāji:
-

izveidoti/uzlaboti 56 komunikāciju tīkli;
izveidotas/uzlabotas 84 informācijas sistēmas;
iegādātas 5043 datortehnikas vienības;
elektronizēti 144 sabiedriskie pakalpojumi;
uzlaboti 136 sabiedriskie elektroniskie pakalpojumi ar paaugstinātu elektronizācijas
līmeni;
apmācīti 1732 cilvēki IKT jomā.

Tabula 3. Horizontālās prioritātes ,,Informācijas sabiedrība” DP ietvaros sasniegtie rādītāji kumulatīvi
Elektronizēti
Uzlaboti sabiedriskie
sabiedriskie elektroniskie pakalpojumi
pakalpojumi
ar paaugstinātu
elektronizācijas līmeni

Gads

Izveidoti/
uzlaboti
komunikāciju
tīkli

Izveidotas/
uzlabotas
informācijas
sistēmas

Iegādātas
datortehnikas
vienības

2010.

161

41

884

13

1

348

2011.

687

176

4 636

24

29

1 411

2012.

888

341

18 718

144

115

4 555

2013.

930*

425

23 761

288

251

6 287

Apmācīti
cilvēki
IKT jomā

* nav iekļauti 14 piekļuves punkti un 100.34 km optiskā kabeļa trases, kas izveidoti 3.2.2.3. aktivitātē „Elektronisko sakaru
pakalpojumu vienlīdzīgas pieejamības nodrošināšana visā valsts teritorijā”.

138. Kopumā apkopojot īstenošanas rezultātus, atbilstoši atbildīgo iestāžu sniegtajai
informācijai, pārskata periodā turpinājās informācijas sabiedrības attīstība un ir vērojams
progress horizontālās prioritātes „Informācijas sabiedrība” rādītāju sasniegšanā.
139. Kā labās prakses piemēru var minēt aktivitātes 3.1.5.2. „Neatliekamās medicīniskās
palīdzības attīstība” projektā Nr.3DP/3.1.5.2.0/09/IPIA/VSMTVA/001 „Vienotas
neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas vadības informācijas
sistēmas un dispečeru centru” 2013.gadā ieviesto brigāžu operatīvās vadības un
dispečerizācijas risinājumu un datu analīzes rīku, kā arī 174 datoru iegādi Vienotās
informācijas sistēmas darbības nodrošināšanai Neatliekamās medicīniskās palīdzības
punktos.

28
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Ilgtspējīga attīstība
140. HP ,,Ilgtspējīga attīstība” (HP IA) mērķi ir: samazināt vides piesārņojumu, nodrošināt
kvalitatīvu dzīves vidi, saglabāt bioloģisko daudzveidību, racionāli izmantot dabas- un
energoresursus, novērst draudus iedzīvotāju veselībai, uzraudzīt un kontrolēt vides
piesārņojumu, un paaugstināt vides apziņu. Atbilstoši šiem mērķiem izvirzīti HP IA
īstenošanas uzraudzības rādītāji, kas tiks apskatīti tālāk. Ilgtspējīgas attīstības horizontālā
politika vides aizsardzības jautājumos un tās koordinācija ir VARAM pārziņā.
141. No visām DP aktivitātēm/apakšaktivitātēm 32 jeb 51% ir tieša ietekme uz HP IA, 6 jeb
9% aktivitātēm ir netiešā ietekmē uz HP IA, savukārt 25 jeb 40% aktivitātēm nav
ietekmes uz HP IA.
142. 2013. gadā apstiprināts 141 (pabeigti 102 projekti) projekts, kas vērsts uz ūdens
piesārņojuma samazinājumu un ūdens zudumu samazinājumu, 15 projekti (pabeigti 18
projekti), kas vērsti uz atkritumu apsaimniekošanas kvalitātes uzlabošanu, 354 projekti
(pabeigti 238 projekti), kas ilgtermiņa ietekmēs gaisa piesārņojuma līmeni, 357 projekti
(pabeigti 239 projekti), kas vērsti uz siltumnīcas efekta gāzu emisiju samazinājumu, 28
projektiem (pabeigti 685 projekti) vērtēšanas procesā piešķirti punkti HP IA un 5
projektu (pabeigti 22 projekti) īstenošanā paredzēti pasākumi trokšņa līmeņa
samazināšana
143. Ūdeņu apsaimniekošana jomā vielu daudzumu, kas ar notekūdeņiem nonāk virszemes
ūdeņos gada laikā, raksturo ar rādītājiem „kopējais slāpeklis” (turpmāk – Nkop) un
„kopējais fosfors” (turpmāk – Pkop), kā arī ar bioķīmisko skābekļa patēriņu (turpmāk –
BSP5), bet to daudzumu notekūdeņos vērtē kā slodzi tonnās gadā. Būtiskākā ietekme uz
šo vielu emisijām ir– 3.4.1.1. aktivitātei „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība
apdzīvotās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” un 3.5.1.1. aktivitātei „Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība aglomerācijas ar cilvēki ekvivalentu lielāku par 2000”.
Salīdzinot 2008. un 2012. gadu, no aglomerāciju ar CE>2000 notekūdeņu attīrīšanas
iekārtām novadītais Nkop piesārņojums samazinājies par ~1611 t gadā, BSP5
notekūdeņos samazinājies par ~585 t gadā, bet Pkop daudzums par ~139 t gadā.
Galvenokārt gan šī pozitīvā ietekme ir saistīta ar ūdenssaimniecības infrastruktūras
attīstībā ieguldītajiem finanšu līdzekļiem, t.sk. ES fondu līdzekļiem laikā no 2000. līdz
2009. gadam, kad aglomerācijās ar CE>2000 tika rekonstruētas un no jauna izbūvētas
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas.
144. Saskaņā ar finansējuma saņēmēju informāciju pabeigto projektu ietvaros novadītais Nkop,
pirms projektu īstenošanas uzsākšanas sastāda 68,5 t un pēc projektu pabeigšanas – 50,6
t, t.i., vidē novadītais piesārņojums samazinājies par ~ 18 t gadā, BSP5 notekūdeņos
samazinājies par ~58 t gadā, bet Pkop daudzums būtiski nemainās – novērojams neliels
pieaugums no 10,9 t uz 11,2 t gadā. Kopējā ietekme uz vidē novadīto piesārņojumu būs
identificējama tikai projektu pēcieviešanas uzraudzības laikā, kad palielināsies
centralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņēmēju skaits un līdztekus samazināsies
izkliedētais piesārņojums.
145. Ietekmes rādītāja „iedzīvotāju īpatsvars, kam nodrošināti normatīvo aktu prasībām
atbilstoši notekūdeņu apsaimniekošanas pakalpojumi” izpilde sasniedz 93,74% no
plānotā apjoma. – 60% Latvijas iedzīvotāju nodrošināta kvalitatīvu centralizētās
kanalizācijas pakalpojumu pieejamība. Aglomerācijās ar CE>2000 par ~64 tūkst.
palielinājies to iedzīvotāju skaits, kuriem nodrošināti un kas izmanto kvalitatīvus
centralizētās kanalizācijas pakalpojumus.
146. Ūdensobjektu (turpmāk – ŪO) kvalitāti un tātad arī ietekmes rādītāju „nodrošināta
cilvēku veselībai nekaitīga ūdens kvalitāte (ūdensobjektu ar labu un augstu ūdens
kvalitāti īpatsvars)” ietekmē no notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, sadzīves atkritumu
izgāztuvēm un vēsturiski piesārņotajām vietām virszemes ūdeņos nonākošais
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piesārņojums. Upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plānos, kas izstrādāti sešu gadu
periodam no 2010. līdz 2015. gadam, atspoguļots ŪO stāvoklis plānu izstrādes laikā, kas
vienlaikus nozīmē gan ūdens resursu pietiekamības, gan ūdeņu ekoloģiskās un ķīmiskās
kvalitātes novērtējumu. Saskaņā ar šiem plāniem, kas apstiprināti 2010. gadā, Latvijā
~51% no upju un ezeru ŪO ir augsta vai laba ekoloģiskā kvalitāte.
Objektīvāku ietekmes novērtējumu par Latvijas teritorijā atrodošos ŪO kvalitātes
izmaiņām varēs sniegt 2015. gadā, kad tiks pabeigta upju baseinu plānu izstrāde
nākamajam apsaimniekošanas ciklam (2016. – 2021.), t.i., kad tiks apkopota visa
informācija par ŪO kvalitāti un atkārtoti izvērtētas ŪO ietekmējošās slodzes. Turklāt ES
finansējuma ietvaros veiktie ieguldījumi nodrošina pakāpenisku vidē nonākošā
piesārņojuma samazinājumu, kas jānovērtē projektu pēcieviešanas monitoringa ietvaros.
ŪO kvalitātes uzlabošanai kopumā darbības programmu īstenošanas laikā pabeigti 243
projekti ar mērķi samazināt no notekūdeņu attīrīšanas iekārtām virszemes ūdeņos
nonākošo piesārņojumu, 51 sadzīves atkritumu izgāztuvju rekultivācijas projekts un
Jelgavas šķidro bīstamo atkritumu izgāztuves „Kosmoss” sanācijas projekts, kā arī 4
plūdu risku samazināšanas projekti.
Atjaunojamo energoresursu izmantošana, siltumnīcefekta gāzu emisijas vispārējais
mērķis ir palielināt no atjaunojamiem energoresursiem saražotās enerģijas īpatsvaru no
32,6% 2005.gadā līdz 40% 2020.gadā enerģijas bruto galapatēriņā (2013.–2014. gada
periodā jāsasniedz 34,82%, 2015.–2016. gada periodā 35,93% un 2017.–2018. gada
periodā 37,41%) (HP IA rādītājs – Atjaunojamo energoresursu īpatsvars kopējā enerģijas
gala patēriņā). Savukārt transporta sektorā līdz 2020. gadam atjaunojamās enerģijas
īpatsvaram jāsasniedz vismaz 10% no enerģijas bruto galapatēriņa transportā (2012. gadā
– 3,1%). Saskaņā ar CSP datiem atjaunojamo energoresursu īpatsvars kopējā enerģijas
gala patēriņā Latvijā 2012. gadā ir sasniedzis 35,8%.Šo HP IA rādītāju vistiešāk ietekmē
3.5.2.2. aktivitātes „Atjaunojamo energoresursu izmantojošu koģenerācijas
elektrostaciju attīstība” īstenošana, kuras uzraudzības rādītāju izpilde sasniegusi 53,6%
rādītājam „Uzstādīto atjaunojamos energoresursus izmantojošu koģenerācijas
elektrostaciju jaudas, MWel” un 27,6% rādītājam „Ar atjaunojamiem energoresursiem
saražotās elektroenerģijas īpatsvars.
Latvijai, saskaņā ar Kioto protokolu , individuāli vai kopā ar citām valstīm jāsasniedz
emisiju līmenis periodam no 2008. – 2012. gadam, kas ir 8% zem 1990. gada (darbības
programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” ietekmes rādītājs – siltumnīcefekta gāzu
emisijas (turpmāk – SEG emisijas) nepārsniedz Latvijai noteiktās saistības) - – SEG
emisijas Latvijā nepārsniedz valstij noteiktās saistības, t.i., 23 836,43 Gg CO2
ekvivalenta gadā. SEG emisiju samazināšanās ekonomikā sasniedzama galvenokārt ar
pasākumiem, samazinot enerģijas patēriņu, palielinot atjaunojamo energoresursu
īpatsvaru un uzlabojot energoefektivitāti enerģijas ražošanā un lietošanā. Lielāko daļu
no SEG emisijām jeb ~70% dod enerģijas izmantošana, tai skaitā transports. Tomēr
vērojama tendence, ka samazinās ar šo sektoru saistīto SEG emisiju īpatsvars kopējā
emisiju apjomā attiecīgi no 72% 2008. gadā līdz 66% 2012. gadā.
Atkritumu apsaimniekošanas ietvaros konstatēta tendence, ka samazinās radīto
mājsaimniecības un tiem līdzīgo atkritumu daudzums (no 752 tūkst t 2008. gadā līdz 613
tūkst. t. 2012. gadā), samazinās poligonos apglabāto sadzīves atkritumu daudzums (no
762 tūkst t 2008. gadā līdz 543 tūkst. t. 2012. gadā) un vienlaikus pieaug pārstrādāto
sadzīves (visi nebīstamie) atkritumu daudzums – no 598 tūkst. t. līdz 1166 tūkst.
Atšķirībā no prognozēm atbilstoši statistiskajiem datiem palielinājies radīto sadzīves
atkritumu daudzums un radītais bīstamo atkritumu daudzums, kas ir saistāms ar
ekonomiskās situācijas uzlabošanos, ražošanas un eksporta pieaugumu, kā arī ar patēriņa
pieaugumu. Analizējot ietekmes rādītāja „kopējā apglabāto sadzīves atkritumu
samazinājums pret iepriekšējo gadu” laika posmā no 2008. līdz 2012. gadam, ir
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konstatējams sadzīves atkritumu poligonos apglabāto atkritumu apjoma samazinājums,
kas vidēji gadā sasniedz 50 tūkst. t pret iepriekšējo kalendāro gadu. Laikā, kamēr
apakšaktivitāšu īstenoto pasākumu tiešā ietekme uz šo rādītāju ir minimāla, kvalitatīvs
novērtējums iespējams, analizējot atbilstošos uzraudzības rādītājus, kuru izpilde
rādītājam „Papildu iedzīvotāju skaits, uz ko vērsti atkritumu apsaimniekošanas projekti”
sasniegusi 60,7%, rādītājam „Dalītās atkritumu savākšanas punktu skaits” – 14% un
rādītājam „Dalītās atkritumu savākšanas infrastruktūras nodrošinājums (iedzīvotāju
skaits uz vienu atkritumu savākšanas punktu)” – 58,4%.
Dabas resursu izmantošanas jomā būtiskākā ietekme uz ietekmes rādītāju „samazināts
ūdens patēriņš (pazemes ūdens ņemšanas apjoms)” ir 3.4.1.1. aktivitātei
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”
un 3.5.1.1. aktivitātei „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijas ar
cilvēki ekvivalentu lielāku par 2000”. Aktivitāšu īstenošanas laikā, pabeidzot kopumā
46 ūdenssaimniecības infrastruktūras projektus, iedzīvotāju īpatsvars aglomerācijās ar
CE>2000, kam ir nodrošināti kvalitatīvi ūdensapgādes pakalpojumi, palielinājies no
56,4% 2009. gadā līdz 59,5% 2013. gadā. Tāpat palielinājies to iedzīvotāju skaits Latvijā
(par 186 tūkstošiem) kopumā, kuriem ir nodrošināta pieejamība normatīviem aktiem
atbilstošiem ūdensapgādes pakalpojumiem. Uzraudzības rādītāja „Iedzīvotāju īpatsvars,
kam nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstoši dzeramā ūdens apsaimniekošanas
pakalpojumi” izpilde ir 95,3% attiecībā pret 2013. gadā plānoto. Pieaugot ūdensapgādes
pakalpojumu saņēmēju skaitam, kā arī uzlabojoties ekonomiskajai situācijai, jārēķinās,
ka palielināsies statistiski uzskaitītā ūdens apgādei paņemtā ūdens apjoms..
Sanēto, rekultivēto piesārņoto teritoriju raksturojošais Rādītājs „sanēto, rekultivēto
piesārņoto vietu platība” ietekmē 3.3.1.6. aktivitātes „Liepājas Karostas ilgtspējīgas
attīstības priekšnoteikumu nodrošināšana”, 3.4.1.4. aktivitātes „Vēsturiski piesārņoto
vietu sanācija” un 3.5.1.2.1. apakšaktivitātes „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo
izgāztuvju rekultivācija” īstenošana. Līdz 2013. gada beigām rekultivēta 51, t.sk. 2013.
gadā – 10 normatīviem aktiem neatbilstošas sadzīves atkritumu izgāztuves ~74,8 ha
platībā (2013. gadā ~11,4 ha) un sanēta Jelgavas šķidro bīstamo atkritumu izgāztuve
„Kosmoss” 5,16 ha platībā, kā rezultātā gandrīz 80 ha platībā būtiski samazināta vides
piesārņojuma izplatīšanās. Īstenojot projektus, iznākuma rādītāja „Piesārņotās vietas
platība, kas attīrīta no vēsturiskā piesārņojuma” izpilde pēc Jelgavas šķidro bīstamo
atkritumu izgāztuves „Kosmoss” sanācijas sasniegusi 10,3%, savukārt 3.5.1.2.1.
apakšaktivitātes iznākuma rādītāja „Rekultivēto normatīvo aktu prasībām neatbilstošo
atkritumu izgāztuvju skaits”, kuram ir ietekme uz HP IA rādītāju, izpilde ir 87,0%.
Kā labās prakses piemēru var minēt projekta „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana
Ventspils reģionā II kārta - poligona "Pentuļi" infrastruktūras pilnveidošana” ietvaros
sadzīves atkritumu poligonā „Pentuļi” izveidoto mehāniskās atkritumu priekšapstrādes
centru ar jaudu 12 tonnas/stundā, kā arī izbūvēto gāzes savākšanas sistēmu, kas iekļauj
atkritumu glabāšanas laikā radušās biogāzes sadedzināšanas lāpu, kā arī izveidoto segtu
kompostēšanas laukumu.
Rezultātā būs izdevies pilnībā samazināt poligonā apglabājamo bioloģisko atkritumu
daudzumu (bioloģiski noārdāmo atkritumu apjoms, ko gada laikā var apstrādāt vienā
laukumā veido 3000 m3), tādējādi izpildot ES direktīvas prasības, turklāt samazināts
gaisa piesārņojums ar smakām, kā arī palielināts atkritumu poligona kalpošanas ilgums,
samazinot kopējo poligonā apglabājamo atkritumu daudzumu (pēc projekta realizēšanas
apglabāto atkritumu daudzums samazināsies par aptuveni 34% jeb ~6,5 tūkst. tonnu
gadā), t.i., atliekot jauna poligona vietas meklēšanu un izbūvi reģionā,.
Ņemot vērā DP ietekmes un HP IA īstenošanas uzraudzības rādītāju analīzi, var secināt,
ka 2013.gada HP IA īstenošana ES fondu līdzfinansēto aktivitāšu ietvaros, neskatoties
uz atsevišķu statistisku datu trūkumu, ir vērtējama pozitīvi.
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156. Ņemot vērā 2007.–2013. gada ES finanšu plānošanas perioda pieredzi, uzsākta
metodikas izstrāde 2014.–2020. gada specifisko atbalsta mērķu ietekmes noteikšanai uz
HP IA, kurā, iesaistot atbildīgās iestādes, identificēta SAM ietekme uz HP IA,
piemērojamie projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji un HP IA īstenošanas uzraudzības
iznākuma un rezultāta rādītāji. Šo metodiku plānots virzīt uz Uzraudzības komiteju
apstiprināšanai pēc saņemtā Eiropas Komisijas darbības programmas „Izaugsme un
nodarbinātība” apstiprinājuma.

2.2. Informācija par atbilstību Kopienas tiesībām
157. Šajā sadaļā sniegts apraksts par DP „Infrastruktūra un pakalpojumi” atbilstību Kopienas
tiesībām, jo īpaši publisko iepirkumu jomā, komercdarbības (valsts) atbalsta jomā, kā arī
DP aktivitāšu atbilstību EK prasībām atkritumu, notekūdeņu un ūdens jomā.
158. DP ieviešanas gaitā, būtiskas problēmas ar potenciālu neatbilstības raksturu, kas saistītas
ar atbilstību Kopienas tiesībām, netika konstatētas. Individuāli gadījumi tiek operatīvi
risināti. Jāsecina, ka biežāk sastopamie cēloņi, kā rezultātā 2013.gadā radušies
neatbilstoši veiktie izdevumi, ir aprakstīti ziņojuma 2.7.11.“Atmaksāts vai atkārtoti
izmantots atbalsts” 2013.gadā nav konstatēti gadījumi, kad mākslīgi tiktu noteikta
vienības vai pakalpojuma cena, kā arī gadījumi, kad apzināti tiktu sadalīta kāda tirgus
daļa.
159. Saistībā par faktiskajiem pieslēgumiem ūdenssaimniecības infrastruktūrai, VARAM ir
norādījis, ka faktisko pieslēgumu izveide tiek nodrošināta vairākus gadus pēc investīciju
projektu ieviešanas, jo projektu ietvaros tiek izbūvēti maģistrālie vadi, savukārt faktisko
pieslēgumu izveide tiek veikta ārpus projekta par iedzīvotāju finanšu līdzekļiem. Pēc
finansējuma saņēmēju sniegtās informācijas faktiskie pieslēgumi aglomerācijās tiks
nodrošināti līdz 2026.gadam maksimālā apmērā no izveidotās pieejamības.

2.2.1. Atbilstība Kopienas tiesībām publisko iepirkumu jomā
160. Publisko iepirkumu jomas normatīvais regulējums Latvijā kopumā atbilst Eiropas
Kopienas tiesībām publisko iepirkumu jomā. 2013.gadā tika pieņemti 4 grozījumi PIL.
Minēto grozījumu būtība saistīta ar nepieciešamību precizēt esošās PIL normas, ņemot
vērā gan IUB piešķirto administratīvo sodu piemērošanas funkciju par publisko
iepirkumu jomas normatīvo aktu pārkāpumiem, gan PIL 8.2 panta kārtībā veikto
iepirkumu procedūras piemērošanas līgumcenu sliekšņus, gan nepieciešamību papildināt
normatīvo regulējumu, lai mazinātu administratīvo slogu iepirkuma procedūrās, kā arī ar
valūtas maiņu no latiem uz euro saistībā ar Latvijas pievienošanos Eirozonai 2014.gada
1.janvārī. Tāpat ir pieņemti grozījumi, kas paredz no 2014.gada 1.janvāra pašvaldību un
to iestāžu pienākumu veikt iepirkumus centralizētajā iepirkumu sistēmā vai ar tās
starpniecību. 2014.gada 1.janvārī stājās spēkā PIL grozījumi, kas paredz MK noteiktās
un VRAA izstrādātās elektronisko izziņu sistēmas izmantošanu PIL noteikto izslēgšanas
nosacījumu pārbaudē.
161. Savukārt 2014.gada 24.janvārī stājās spēkā grozījumi MK noteikumos, kas paredz
iepirkumu līgumcenu un būvdarbu koncesiju līgumcenu robežas atbilstoši Eiropas
Komisijas regulai par līgumcenu robežām (Komisijas 2013. gada 13.decembra regula
(ES) Nr.1336/2013, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/17/EK,
2004/18/EK un 2009/81/EK attiecībā uz to piemērošanas robežvērtībām līgumu
slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrās).
162. 2013.gada 27.septembrī stājās spēkā grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju
iepirkumu likumā, ar kuriem tiek paredzētas sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja tiesības
īpašos gadījumos slēgt iepirkuma līgumu arī uz ilgāku termiņu nekā pieci gadi, tādējādi
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pielīdzinot likuma regulējumu Publisko iepirkumu likumā iekļautajam. Publisko
iepirkumu likumā, Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumā, Sabiedrisko
pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā un Publiskās un privātās partnerības iepirkumu
likumā veikti grozījumi saistībā ar Latvijas pievienošanos Eirozonai no 2014.gada
1.janvāra.
163. Attiecībā uz iespējām ārvalstu pretendentiem pieteikties Latvijā īstenotajos ES fondu
projektos jāmin, ka 2013.gadā nav notikušas būtiskas izmaiņas. IUB mājaslapā internetā
ir pieejami Publisko iepirkumu likuma, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu
likuma paziņojumi par izsludinātajiem iepirkumiem (tikai latviešu valodā), tomēr
iepirkumu paziņojumi, kuru paredzamā līgumcena pārsniedz Ministru kabineta
noteikumu Nr.519 „Noteikumi par publisko iepirkumu līgumcenu robežām” un Ministru
kabineta noteikumu Nr.840 „Noteikumi par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju
iepirkumu līgumcenu robežām” noteiktās līgumcenu robežas, tiek nosūtīti publicēšanai
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, kur ir pieejams daļējs paziņojumu tulkojums
visās ES oficiālajās valodās.
164. Informācija par 2013.gadā veiktajām iepirkumu pirmspārbaudēm, konstatētajām kļūdām
publiskajos iepirkumos sniegta sadaļā „Iepirkumu pirmspārbaudes”.

2.2.2. Atbilstība Kopienas prasībām komercdarbības atbalsta jomā
165. Par komercdarbības atbalsta kontroli atbildīgā institūcija ir FM, izņemot, ja atbalsts
plānots darbībām, kas saistītas ar lauksaimniecības produktiem, kas minēti Līguma par
ES darbību 1.pielikumā, ar zivsaimniecības produktiem, kā arī mežsaimniecību, kas ir
Zemkopības ministrijas kompetencē. Saskaņā ar tiesību aktu prasībām atbalsta
programmas vai individuālos atbalsta projektus, kā arī plānotos grozījumus esošajās
atbalsta programmās vai individuālajos atbalsta projektos pirms to īstenošanas
uzsākšanas ir jāiesniedz sākotnējai izvērtēšanai FM, lai tādējādi nodrošinātu to atbilstību
komercdarbības atbalsta kontroles normu prasībām..
166. Arī 2013.gadā FM nodrošināja plānoto pasākumu izvērtēšanu, lai konstatētu, vai
plānotais pasākums ir uzskatāms par komercdarbības atbalstu Līguma par ES darbību
107.panta izpratnē. Visiem pasākumiem, kas bija kvalificējami kā komercdarbības
atbalsts, saskaņošanas procesā tika izvērtēta atbilstība komercdarbības atbalsta kontroles
normām, lai tiktu ievērotas prasības par pieļaujamo atbalsta mērķi, izmaksām, maksimāli
pieļaujamo atbalsta intensitāti, sektorālajiem ierobežojumiem u.c. prasībām. Visi
pasākumi tika saskaņoti ar EK (izņemot gadījumus, ja pasākums bija atbrīvots no
paziņošanas).
167. 2013.gada oktobrī ir aktualizēta metodika ,,ES fondu vadošās iestādes metodika
pārbaužu veikšanai ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansētā projekta īstenošanas
vietā 2007. – 2013.gada plānošanas periodā’’, iekļaujot tajā papildus nosacījumus
komercdarbības atbalsta uzraudzībai29.
168. Pārbaužu metodikā ir precizēta sadaļa "Komercdarbības atbalsta prasību ievērošanas
pārbaude", kurā ietverti nosacījumi par nepieciešamību, veicot pārbaudes projektu
īstenošanas vietās, pārliecināties ne tikai par komercdarbības atbalsta prasību ievērošanu
aktivitāte/projektos, kuros ir paredzēts komercdarbības atbalsts, bet arī pārliecināties par
to, ka komercdarbības atbalsts nav konstatējams aktivitātēs/apakšaktivitātēs un to
projektos, kuros tas nav sākotnēji ticis plānots. Šajā gadījumā pārbaudē projekta
īstenošanas vietā būtu jāpārliecinās par atbalsta saņēmēja atbilstību saimnieciskās
VI metodika pārbaužu veikšanai ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansētā projekta īstenošanas vietā
2007.-2013.gada plānošanas periodam pieejama šeit- http://www.esfondi.lv/upload/00vadlinijas/vadlinijas_2013/1.4.1_12.2._metodika_10.10.2013.pdf
29
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169.

170.

171.

172.

darbības veicēja statusam un četrām pazīmēm: finansiāla palīdzība tieši vai pastarpināti
netiek sniegta no publiskiem resursiem; komercsabiedrība neiegūst ekonomiskas
priekšrocības; finansiālā palīdzība attiecas uz visām komercsabiedrībām vienādi;
finansiālā palīdzība neietekmē dalībvalstu savstarpējo konkurenci un tirdzniecību
Kopienas iekšējā tirgū.
Gadījumā, ja aktivitātē/projektā ir sākotnēji piemērots komercdarbības atbalsts,
pārbaudē uz vietas nepieciešams pārbaudīt īstenotā projekta atbilstību apstiprinātajiem
komercdarbības atbalsta kontroles nosacījumiem, tostarp, nodrošināt, ka atbalstu nav
pieļaujams piešķirt, pirms nav pārbaudīts, ka uzņēmums nav saņēmis nelikumīgu un
nesaderīgu valsts atbalstu ar kopējo tirgu, vai tiek ievēroti noteiktie pieļaujamie atbalsta
mērķi , atbalstāmās izmaksas un maksimāli pieļaujamā atbalsta intensitāte un ievēroti
nosacījumi atbalsta kumulācijai ar citu atbalsta programmu un atbalstu projektu veidā.
Papildus minētajam, pārbaužu metodika papildināta ar pārbaudes lapu komercdarbības
atbalsta nosacījumu atbilstības pārbaudei, kurā iekļauti aktualizēti pārbaudes jautājumi
atbilstoši katras aktivitātes, kurām paredzēts komercdarbības atbalsts, atbalsta veidam .
Saskaņā ar FM pieejamo informāciju, visas ES fondu aktivitātes, kas ir kvalificējamas
kā komercdarbības atbalsts, tiek īstenotas, ievērojot Eiropas Kopienas tiesībās noteiktās
procedūras, kā arī prasības par pieļaujamo atbalsta mērķi, izmaksām, maksimāli
pieļaujamo atbalsta intensitāti, kumulācijas un sektorālajiem ierobežojumiem, u.c.
DP ietvaros 21 aktivitātē/apakšaktivitātē ir vai var būt valsts atbalsts, šādām
aktivitātēm/apakšaktivitātēm piešķirtais ES fondu finansējums ir 1,5 mljrd. euro (skat.
1.pielikumu). Tabulā zemāk apkopota informācija par aktivitātēm, kuru ietvaros ir vai
var būt valsts atbalsts, atbalsta veids un pieejamā ES fondu finansējuma apmērs saskaņā
ar DP.

Tabula 4. DP aktivitātes, kuru ietvaros ir vai var būt valsts atbalsts, saraksts (FM dati)30.
Aktivitāte/apakšaktivitāte

Valsts atbalsta veids

ERAF/KF pieejamā
finansējuma
apmērs, euro31

3.1.5.1.1.apakšaktivitāte
„Ģimenes ārstu tīkla attīstība”

5 055 321

3.1.5.1.2.apakšaktivitāte „Veselības
aprūpes centru attīstība”

5 577 252

3.1.5.2.aktivitāte „Neatliekamās
medicīniskās palīdzības attīstība”
3.1.5.3.1.apakšaktivitāte
„Stacionārās veselības aprūpes
attīstība”
3.1.5.3.2.apakšaktivitāte
„Onkoloģijas slimnieku
radioterapijas ārstēšanas attīstība”

Valsts atbalsts, kas atbrīvots no paziņošanas
EK saskaņā ar EK lēmumu 2005/842/EK
par EK Līguma 86.panta 2.punkta
piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz
kompensāciju par sabiedriskajiem
pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem,
kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar
vispārēju tautsaimniecisku nozīmi

3.4.1.1.aktivitāte
„Ūdenssaimniecības attīstība
apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju
skaitu līdz 2000”

13 555 194
171 114 813

11 748 927

143 493 781

Informācija par DP aktivitātēm, kuru ietvaros ir valsts atbalsts ir pieejamā šeit http://www.esfondi.lv/page.php?id=909
31
Finansējumā apmērā nav iekļautas virssaistības.
30
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Aktivitāte/apakšaktivitāte

Valsts atbalsta veids

ERAF/KF pieejamā
finansējuma
apmērs, euro31

3.5.1.1.aktivitāte
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras
attīstība aglomerācijās ar cilvēku
ekvivalentu lielāku par 2000”

438 976 835

3.5.1.2.2.apakšaktivitāte
„Reģionālu atkritumu
apsaimniekošanas sistēmu attīstība”

39 822 617

Saskaņā ar DP ERAF/KF pieejamais finansējums aktivitātēm/apakšaktivitātēm,
kurās ir vai var būt valsts atbalsts, kas atbrīvots no paziņošanas, kopā:

829 344 740
(53,91% no
aktivitātēm/
apakšaktivitātēm,
kuru ietvaros ir valsts
atbalsta finansējums)

3.2.2.3.aktivitāte „Elektronisko
sakaru pakalpojumu vienlīdzīgas
pieejamības nodrošināšana visā
valsts teritorijā (platjoslas tīkla
attīstība)”

EK paziņojams valsts atbalsts (kopienas
pamatnostādnes valsts atbalsta noteikumu
piemērošanai attiecībā uz platjoslas tīklu
ātru izvēršanu). Saskaņā ar Līguma par ES
darbību 107.panta 3.punkta c) apakšpunktu.
Piemērojams Regulas Nr.1083/2006
55.panta 6.punkts. EK lēmums par Valsts
atbalstu Nr.SA.33324 (2011/N) – Latvija
Nākamās paaudzes tīkli lauku teritorijās32

23 034 492

3.3.1.3.aktivitāte „Lielo ostu
infrastruktūras attīstība „Jūras
maģistrāļu” ietvaros”

EK paziņojams valsts atbalsts. Saskaņā ar
Līguma par ES darbību 107.panta 3.punkta
c) apakšpunktu. Piemērojams Regulas
Nr.1083/2006 55.panta 6.punkts. EK
lēmums par valsts atbalstu N 44/2010
„Publiskais finansējums ostas infrastruktūrai
Krievu salā”33

166 199 474

3.3.1.4.aktivitāte „Lidostu
infrastruktūras attīstība”

EK paziņojams valsts atbalsts. Saskaņā ar
Līguma par ES darbību 107.panta 3.punkta
c) apakšpunktu. Piemērojams Regulas
Nr.1083/2006 55.panta 6.punkts. EK
lēmums par valsts atbalstu Nr. N41/2010
„Valsts atbalsts saistībā ar ieguldījumiem
lidostas „Rīga” infrastruktūrā”34

64 631 943

3.4.3.1.aktivitāte „Nacionālas un
reģionālas nozīmes
daudzfunkcionālu centru izveide”

21 186 764

3.4.3.2.aktivitāte
„Sociālekonomiski nozīmīgu
kultūras mantojuma objektu
atjaunošana”

9 170 511

3.4.3.3.aktivitāte „Atbalsts kultūras
pieminekļu privātīpašniekiem
kultūras pieminekļu saglabāšanā un
to sociālekonomiskā potenciāla
efektīvā izmantošanā”

EK paziņojams valsts atbalsts. Saskaņā ar
Līguma par ES darbību 107.panta 3.punkta
d) apakšpunktu.

5 691 486

32

http://ec.europa.eu/eu_law/state_aids/comp-2011/sa33324-2011n.pdf
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/235017/235017_1245143_148_2.pdf
34
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/234980/234980_1101913_34_2.pdf
33
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Aktivitāte/apakšaktivitāte

Valsts atbalsta veids

3.6.1.1.aktivitāte „Nacionālas un
reģionālas nozīmes attīstības centru
izaugsmes veicināšana līdzsvarotai
valsts attīstībai”

EK 2013.gada 2.maija lēmums Lietā
SA.34462 (2012/NN) – Latvija,
Programma “Kultūra”.35

3.6.2.1.aktivitāte „Atbalsts novadu
pašvaldību kompleksai attīstībai”

ERAF/KF pieejamā
finansējuma
apmērs, euro31
253 035 286

11 470 821

3.5.1.2.3.apakšaktivitāte „Dalītās
atkritumu apsaimniekošanas
sistēmas attīstība”

Atbalsta programma Nr. N 390/200936
saskaņā ar Valstu reģionālā atbalsta
pamatnostādnēm 2007.-2013.gadam.

40 686 253

3.5.2.1.1.apakšaktivitāte „Pasākumi
centralizētās siltumapgādes sistēmu
efektivitātes paaugstināšanai”

Atbalsta programma Nr. N 426/200837
saskaņā ar Valstu reģionālā atbalsta
pamatnostādnēm 2007.-2013.gadam.

84 448 883

3.5.2.1.2.apakšaktivitāte „Pasākumi
uzņēmumu siltumapgādes sistēmu
efektivitātes paaugstināšanai”

EK paziņojams valsts atbalsts. Līguma par
ES darbību 107.panta 3.punkta a)
apakšpunkts. EK lēmums par valsts atbalstu
N 184/2010 „Grozījumi shēmā „N 426/2008
– Shēma centralizētās siltumapgādes
sistēmu efektivitātes paaugstināšanai”” 38

3.5.2.2.aktivitāte „Atjaunojamo
energoresursu izmantojošu
koģenerācijas elektrostaciju
attīstība”

Atbalsta programma Nr. N 428/200839
saskaņā ar Valstu reģionālā atbalsta
pamatnostādnēm 2007.-2013.gadam.

0 (aktivitātes
finansējums ir
pārdalīts 3.5.2.1.1.
apakšaktivitātei)

29 589 667

Saskaņā ar DP ERAF/KF pieejamais finansējums aktivitātēm/apakšaktivitātēm,
kurās ir vai var būt valsts atbalsts (EK paziņojams) kopā :

709 145 580
(46,1% no
aktivitātēm/
apakšaktivitātēm,
kuru ietvaros ir valsts
atbalsta finansējums)

Saskaņā ar DP ERAF/KF pieejamais finansējums aktivitātēm/apakšaktivitātēm,
kurās ir vai var būt valsts atbalsts, kopā:

1 538 490 320
(47,3% no kopējā DP
ERAF/KF
finansējuma)

2.2.3. Atbilstība Kopienas prasībām atkritumu, notekūdeņu un ūdens jomā
173. Zemāk ir aplūkota informācija par Direktīvās noteikto saistību izpildi atkritumu,
notekūdeņu un ūdens jomā.
174. Vides jomā tiek ieviestas šādas direktīvas:
-Padomes 26.04.1999. Direktīvas 1999/31/EK prasību un ieviešana par atkritumu
poligoniem ar ieviešanas termiņu līdz 2020. gadam.
-Padomes 21.05.1991. Direktīvas Nr.91/271/EEK par komunālo notekūdeņu attīrīšanu
ar prasību ieviešanas termiņu līdz 2015. gada beigām.

35

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/246755/246755_1428589_84_2.pdf
http://ec.europa.eu/eu_law/state_aids/comp-2009/n390-09.pdf
37
http://ec.europa.eu/eu_law/state_aids/comp-2008/n426-08.pdf
38
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/236287/236287_1142554_28_2.pdf
39
http://ec.europa.eu/eu_law/state_aids/comp-2008/n428-08.pdf
36
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-Padomes 03.11.1998. Direktīvas Nr.98/83/EK par dzeramā ūdens kvalitāti ar prasību
ieviešanas termiņu līdz 2015. gada beigām.
175. Direktīvas 1999/31/EK prasību un ieviešana termiņi par atkritumu poligoniem:
-Līdz 16.07.2010. – apglabājamo bioloģiski noārdāmo atkritumu daudzuma
samazināšana līdz 75% no 1995.gadā apglabātā bioloģiski noārdāmo atkritumu
daudzuma. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu 2006. –2012.gadam
poligonos bija atļauts apglabāt 345 000 tonnas bioloģiski noārdāmo atkritumu, bet tika
apglabāts mazāk - 343 561 tonna bioloģiski noārdāmo atkritumu. Prasības izpildītas.
- Līdz 16.07.2013. – apglabājamo bioloģiski noārdāmo atkritumu daudzuma
samazināšana līdz 50% no 1995.gadā apglabātā bioloģiski noārdāmo atkritumu
daudzuma. Jāņem vērā, ka izveidotā infrastruktūra izveidotā infrastruktūra prasības
izpildei var būt nepietiekama, taču kopumā poligonu infrastruktūras attīstības projektu
atkritumu šķirošanas un apstrādes pasākumu efektivitāti būs iespējams novērtēt tikai pēc
pasākumu īstenošanas, kas plānota līdz aktuālā ES fondu plānošanas perioda beigām.
Plānots, ka prasība tiks izpildīta.
- Līdz 16.07.2020. – apglabājamo bioloģiski noārdāmo atkritumu daudzuma
samazināšana līdz 35% no 1995.gadā apglabātā bioloģiski noārdāmo atkritumu
daudzuma. Prasība tiks izpildīta – visos poligonos būs ierīkotas atkritumu apstrādes
iekārtas, kā arī tiks attīstītas citas bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes un
reģenerācijas metodes.
176. Saskaņā ar Padomes Direktīvas par atkritumu poligoniem 1999/31/EK prasībām,
norisinās līguma saistību izpildes rādītāju ieviešana. Turpinās reģionālo atkritumu
apsaimniekošanas sistēmu infrastruktūras uzlabošanas darbi, t.sk. attīstot infrastruktūru
izveidotajos sadzīves atkritumu poligonos. Piemēram, 2013.gadā tika pabeigta poligona
„Pentuļi” infrastruktūras pilnveidošana – tika izveidots mehānisks atkritumu
priekšapstrādes centrs ar jaudu 12 tonnas/stundā, kā arī izbūvēta gāzes savākšanas
sistēma , t.sk. iekļaujot sistēmas komponentēs segtu kompostēšanas laukumu, kā arī
atkritumu glabāšanas laikā radušās biogāzes savākšanas sistēma ar sadedzināšanas lāpu.
Minēto darbību rezultātā ir izdevies pilnībā samazināt poligonā apglabājamo bioloģisko
atkritumu daudzumu (bioloģiski noārdāmo atkritumu apjoms, ko gada laikā var apstrādāt
vienā laukumā veido 3000 m3), tādējādi, izpildot ES direktīvas prasības un samazinot
gaisa piesārņojumu ar smakām un palielinot atkritumu poligona kalpošanas ilgumu,
atliekot jauna poligona vietas meklēšanu un izbūvi reģionā, kā arī pēc projekta
realizēšanas par aptuveni 34% (aptuveni 6,5 tūkst. tonnu gadā) samazinot kopējo
poligonā apglabājamo atkritumu daudzumu. Kopumā 2013.gadā pārstrādāto sadzīves un
bīstamo atkritumu apjoms sasniedzis 4 678 t gadā. Vienlaicīgi līdz 2013.gada
31.decembrim, piesaistot 2007.–2013.gada ES plānošanas perioda finanšu līdzekļus,
izveidoti 1078 atkritumu dalītās vākšanas punkti, 29 atkritumu šķirošanas laukumi, 11
kompostēšanas laukumi un 15 šķirošanas pārkraušanas centri. Minēto darbību rezultātā
vidējais dalītās atkritumu savākšanas punktu īpatsvars sasniedzis 856 iedzīvotājus vidēji
uz vienu punktu. 2013.gadā rekultivētas 10 sadzīves atkritumu izgāztuves ~11.4 ha
platībā, kā rezultātā būtiski samazināts vidē novadītais piesārņojums.
177. Lielākoties, radītie sadzīves atkritumi ir arī veiksmīgi savākti, bet apglabāto atkritumu
daudzuma samazinājums ir izskaidrojams gan ar ekonomisko situāciju valstī, gan
iedzīvotāju maksātspēju. Pilnveidojot sadzīves atkritumu poligonu un dalītās atkritumu
savākšanas infrastruktūru, tika paredzēts, ka samazināsies apglabāto atkritumu
daudzums (par 10 tūkst. t 2009.gadā un 5 tūkst. t 2013.gadā pret iepriekšējo gadu ).
Situācijas analīze liecina, ka, neskatoties uz to, ka plānotās aktivitātes dalītās atkritumu
vākšanas attīstībā vēl nav pilnībā īstenotas (turpinās atsevišķu projektu ieviešana, kuru
īstenošanas maksimālais laiks ir 4 gadi), ir būtiski samazinājies kopējais apglabāto
sadzīves atkritumu daudzums, t.i., būtisks ir kopējā apglabāto sadzīves atkritumu
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daudzuma samazinājums pret iepriekšējo gadu – rādītājs izpildīts par 300%. Kopumā
atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu pārklājuma līmenis 2013.gadā sasniedzis
100% pilsētās un 80% lauku teritorijā. 2014.gadā plānots turpināt atkritumu poligonu
pilnveidi – kopumā līdz 2014.gada beigām ar KF atbalstu plānots pilnveidot 9 atkritumu
poligonu infrastruktūru, kā arī veicināt atkritumu dalītās vākšanas sistēmas attīstību,
sniedzot atbalstu 20 komersantiem, kā arī panākt vairāku atkritumu izgāztuvju
rekultivāciju – līdz aktuālā ES fondu plānošanas perioda beigām plānots rekultivēt vēl
32 izgāztuves
178. Padomes 21.05.1991. Direktīvas Nr.91/271/EEK par komunālo notekūdeņu
attīrīšanu ietvaros ir turpināta pievienošanās līguma saistību izpilde. Līdz 2013.gada
beigām veikti zemāk aprakstīti pasākumi katras aglomerācijas ietvaros:
- Daugavpilī notekūdeņu attīrīšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Centralizēti
notekūdeņu savākšanas pakalpojumi nodrošināti 89% Daugavpils iedzīvotāju. Šobrīd
ieviešanā esošā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta” ietvaros
plānota kanalizācijas tīklu izbūve, kas nodrošinās pieslēguma iespēju 99% iedzīvotāju
Daugavpils aglomerācijā. Projektu plānots pabeigt līdz 2015.gada 1.jūnijam.
- Rīgā, lai sasniegtu Notekūdeņu direktīvas prasībām atbilstošas slāpekļa savienojumu
koncentrācijas attīrītajos notekūdeņos, vēl nepieciešams pārkārtot bioloģisko attīrīšanas
procesu, veicot bioloģisko baseinu rekonstrukciju komunālo notekūdeņu attīrīšanas
iekārtās, ko SIA „Rīgas ūdens” veiks kā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā,
4.kārta” ārpus projekta aktivitāti (NAI „Daugavgrīva” notekūdeņu bioloģiskās
attīrīšanas baseinu un automātiskās vadības sistēmas rekonstrukcija, lai sasniegtu
slāpekļa attīrīšanas pakāpi atbilstoši normatīvajām prasībām). Rīgas aglomerācijā ar
iespēju pieslēgties centralizētajām kanalizācijas sistēmām šobrīd nodrošināti 97%
iedzīvotāji. Īstenojot projektu līdz 2015.gada 15.aprīlim iespējas pieslēgties pieaugs līdz
98%.
- 23 aglomerācijās, kur cilvēku ekvivalents ir no 10 000 līdz 100 000 atbilstība direktīvas
prasībām bija jāsasniedz līdz 31.12.2011.Atbilstoši pieejamajiem datiem, prasību izpilde
par pārklājumu nodrošināšanu pēc projekta īstenošanas tiks nodrošināta 10
aglomerācijās (99–100% tiks nodrošināta pakalpojumu pieejamība) un 13 aglomerācijā
tiks nodrošināta 91–99% pakalpojumu pieejamība.
- 64 aglomerācijās (CE 2000 – 10 000) atbilstība direktīvas prasībām jāsasniedz līdz
31.12.2015. Realizējot jau šobrīd apstiprinātos KF līdzfinansētos projektus, atbilstība
notekūdeņu attīrīšanai tiks panākta 16 aglomerācijās, nodrošinot pakalpojuma
pieejamību 100% apmērā, 14 aglomerācijās tiks nodrošināta 90–98% pieejamība, 17
aglomerācijās 70–90% pakalpojumu pieejamība un 17 aglomerācijām <70%
pakalpojumu pieejamība.
179. Padomes 03.11.1998. Direktīvas Nr.98/83/EK par dzeramā ūdens kvalitāti ietvaros
ir turpināta pievienošanās līguma saistību izpilde. Līdz 2013.gada beigām veikti zemāk
aprakstīti pasākumi apdzīvoto vietu ietvaros, salīdzinoši ar 2012. gadu nav lielu izmaiņu.
- Kā liecina dzeramā ūdens monitoringa dati, SIA „Rīgas ūdens” ūdens apgādes sistēmu
piegādātajā dzeramajā ūdenī, kas iegūts no Baltezera rajona pazemes gūtvju vietām,
dzelzs saturs sasniedz no 0,01 līdz 0,4 mg/l, bet mangāns – no 0,01 līdz 0,18 mg/l , kas
atbilst direktīvas prasībām un netiek pārsniegta pieļaujamā norma. Lai nodrošinātu
pārējo mikrobioloģisko un ķīmisko rādītāju atbilstību Direktīvas 98/83/EK prasībām,
SIA
„Rīgas
ūdens”
realizē
Kohēzijas
fonda
projektu
Nr.
3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/027 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstībai Rīga, 4.
kārta”, kur plānotos būvdarbus, projekta rezultātus plānots sasniegt līdz 14.04.2015
- Daugavpilī dzeramā ūdens kvalitāte pirms padošanas centralizētajā ūdensapgādes
sistēmā pilnībā atbilst direktīvas prasībām;
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180.
181.

182.
183.

184.

- 23 apdzīvotām vietām, kurās iedzīvotāju skaits ir 10 000 līdz 100 000 atbilstība
direktīvas prasībām bija jānodrošina līdz 31.12.2011. 21 no 23 apdzīvotajām vietām ar
iedzīvotāju skaitu no 10 000 līdz 100 000, ir nodrošināta dzeramā ūdens sagatavošana
atbilstoši normatīvo aktu prasībām, savukārt, divās apdzīvotajās vietās atbilstoša
kvalitāte tiks nodrošināta apstiprināto KF projektu ietvaros: Jelgavā II kārtas 2010.gadā
apstiprinātā projekta ietvaros tiks izbūvēta jauna ūdens attīrīšanas stacija; savukārt
Jūrmalā plānots, ka direktīvas prasībām atbilstoša dzeramā ūdens kvalitāte tiks
nodrošināta, uzlabojot 4 esošo ūdens attīrīšanas iekārtu attīrīšanas tehnoloģiju (projektu
ieviešanas pabeigšana plānota 2014.gadā), kā arī īstenojot papildu projektu (projekta
apstiprināšana plānota 2014.gadā).
- 64 apdzīvotām vietām, kurās iedzīvotāju skaits ir no 2000 līdz 10 000 atbilstība
direktīvas prasībām ir jānodrošina līdz 31.12.2015. 100% nodrošināta pakalpojumu
pieejamība būs 16 aglomerācijām, 16 aglomerācijām tiks nodrošināta 90–98%, 18
aglomerācijām 70–90%, 14 aglomerācijām <70% pakalpojumu pieejamība.
2013.gadā paveiktais, lai nodrošinātu atbilstību ES prasībām atkritumu, notekūdeņu un
ūdensapgādes jomā.
2013.gadā 3.4.1.1. aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās
vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” pabeigto projektu ietvaros:
-tika samazināts vidē novadītā kopējā slāpekļa daudzums par 8 193 kg gadā, kopējā
fosfora daudzums par 1 940 kg un bioloģiskais skābekļa patēriņš (BSP5) – par 45 860
kg gadā;
-īstenoto projektu teritorijās ūdens zudumu samazinājums centralizētajās ūdensapgādes
sistēmās sastāda 70,49 tūkst. m3, savukārt, iedzīvotāju vajadzībām paņemtais pazemes
ūdens apjoms – 120,27 tūkst. m3.
2013.gadā 3.5.1.1. aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās
ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000” pabeigto projektu ietvaros:
-tika samazināts vidē novadītā kopējā slāpekļa daudzums par 42 379 kg gadā, kopējā
fosfora daudzums par 9 302 kg un BSP5 – par 39 273 kg gadā;
-īstenoto projektu teritorijās ūdens zudumu samazinājums centralizētajās ūdensapgādes
sistēmās sastāda 557,073 tūkst. m3 gadā, savukārt, iedzīvotāju vajadzībām paņemtais
pazemes ūdens apjoms – 835,50 tūkst. m3.
2013.gadā paveiktais, lai veicinātu pieslēgumu palielināšanu pie centralizētajām
kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmām skaita palielināšanos.
Ir plānots, ka līdz 2015.gadam visās aglomerācijās būs nodrošināta atbilstība dzeramā
ūdens apgādes prasībām, bet tomēr kā galveno problēmu, kas liedz nodrošināt pilnīgu
atbilstību direktīvas prasībām un iespējamu rādītāja par pieslēgumu vietu skaita
nesasniegšanu, var minēt tādas pašas problēmas, kas minētas jau iepriekšējos ziņojumos
- iedzīvotājiem nav pietiekamu finanšu resursu, lai izbūvētu pievadus un māju iekšējos
tīklus savā nekustamajā īpašumā, kas ļautu izmantot centralizētos ūdenssaimniecības
pakalpojumus, kā arī iedzīvotāju skaita samazināšanās.
Faktisko pieslēgumu izveide tiek nodrošināta vairākus gadus pēc investīciju projektu
ieviešanas, jo projektu ietvaros tiek izbūvēti maģistrālie vadi, savukārt faktisko
pieslēgumu izveide tiek veikta ārpus projekta par iedzīvotāju finanšu līdzekļiem.
Iedzīvotāju finansiālā dalība ir viens no iemesliem, kas negatīvi ietekmē iedzīvotāju
aktivitāti izveidotās pieslēgumu pieejamības faktiskajā izmantošanā, otrs iemesls ir
Latvijā iedzīvotāju skaita samazināšanās. Tāpēc šobrīd faktisko pieslēgumu rādītāji ir
zemāki nekā nodrošinātās pakalpojuma pieejamības rādītāji. Pēc aglomerāciju robežu
pārskatīšanas un pieslēgumu skaita centralizētajām kanalizācijas sistēmām precizēšanas
2013.gadā visās aglomerācijas ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000 tika precizētas un
ar pašvaldības lēmumu apstiprinātas aglomerācijas robežas.
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185. Lai veicinātu pieslēgumu palielināšanu pie centralizētajām kanalizācijas un
ūdensapgādes sistēmām skaita palielināšanos, Latvijā tiek strādāts pie normatīvo
regulējumu izmaiņām — ir sagatavots un izsludināts likumprojekts „Ūdenssaimniecības
pakalpojumu likums”, kas paredz netiešos stimulus iedzīvotāju pieslēgumu veidošanai.
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma projekts (turpmāk – likumprojekts) tika
atbalstīts Ministru kabineta 2014.gada 8.aprīļa sēdē un 2014. gada 15. aprīlī iesniegts
izskatīšanai Saeimā, 24.aprīlī tas nodots izskatīšanai Saeimas komisijām
186. Saskaņā ar Latvijas Iestāšanās Līgumu ES un Komunālo notekūdeņu direktīvas
specifisko ieviešanas plānu, Latvijai līdz 2015.gada beigām ir jānodrošina notekūdeņu
savākšanu un attīrīšanu no aglomerācijām, kur cilvēku ekvivalents ir virs 2000. Pašlaik
šajās aglomerācijās vēl nav nodrošināta ūdenssaimniecības centralizēto pakalpojumu
pieejamība iedzīvotājiem pilnā apmērā. Lai sekmētu saistību izpildi, likumprojekts
nosaka pienākumu veicināt šī mērķa sasniegšanu un nodrošināt Eiropas Savienības
fondu, valsts budžeta, pašvaldības vai citu publisko finansēšanas avotu finansētā
ūdenssaimniecības projektā plānoto pieslēgumu centralizētajai kanalizācijas sistēmai vai
centralizētajai ūdensapgādes sistēmai izveidi atbilstoši projektā paredzētajam
pieslēgumu nodrošinājuma plānam, bet ne vēlāk kā piecu gadu laikā pēc projekta
pabeigšanas. Vienlaikus, ņemot vērā to, ka šāda pieslēgšanās ir saistīta ar būtiskiem
izdevumiem (projekta izstrāde, izbūves darbi), kurus daudziem lietotājiem nav iespējams
apmaksāt īsos termiņos, likumprojekts nosaka to, ka pakalpojuma sniedzēja veiktos ar
pieslēgšanos saistītos darbus pakalpojuma lietotājs var apmaksāt pa daļām, atbilstoši
pušu vienošanai. Pašvaldība noteiks gan nosacījumus pakalpojumu lietotāja nekustamā
īpašuma objekta pieslēgšanai pie centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas,
gan varēs paredzēt arī alternatīvas individuālu attīrīšanas iekārtu uzstādīšanai kā arī lemt
par līdzfinansējuma piešķiršanu pieslēgumu veicināšanai.
187. Likumprojekts ir tās tiesiskais ietvars, kas veicinās pieslēgumu skaita palielināšanos un
uzlabos situāciju attiecībā uz gadījumiem, kad ūdenssaimniecības komersantiem ir
jāuztur ūdenssaimniecības sistēma, kuras jauda ir būtiski lielāka par faktiskajiem
pakalpojumu apjomiem, un šādas sistēmas uzturēšanas izdevumi ir sedzami no esošajiem
pakalpojumu lietotājiem (palielinot tarifus).
188. Papildus, jāatzīmē, ka Ministru kabineta 2014.gada 18.mārta sēdē tika apstiprinātas
VARAM izstrādātās Vides politikas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam, kas nosaka
vides stratēģiju (t.sk. uz ES Direktīvu izpildi) līdz 2020.gadam.
189. Ir plānots, ka līdz 2015.gadam visās aglomerācijās būs nodrošināta atbilstība notekūdeņu
attīrīšanas prasībām
190. Saistībā ar 2014.-2020. periodā plānoto ūdenssaimniecības jomā –ir konstatēts, ka vēl
arvien aglomerācijās nav rekonstruēta liela daļa ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu,
izraisot kvalitatīva dzeramā ūdens zudumus un infiltrāciju, kā arī vides piesārņojumu
nolietotu kanalizācijas tīklu radīto noplūžu dēļ. Pēc 2007.–2013. gada plānošanas
perioda projektu īstenošanas 22 no 89 aglomerācijām būs izpildītas ES direktīvas
91/271/EEK prasības, bet vēl 67 aglomerācijās būs jāveic ieguldījumi notekūdeņu
savākšanas sistēmās, lai centralizēti tiktu savākti visi aglomerācijā radītie notekūdeņi, un
3 aglomerācijās būs nepieciešamas papildu investīcijas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu
jaudu palielināšanai, jo izveidoti aglomerācijā dzīvojošo patērētāju pieslēgumi
centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Iedzīvotājiem nav pietiekamu finanšu resursu, lai
izbūvētu pievadus un māju iekšējos tīklus savā nekustamajā īpašumā, kas ļautu izmantot
centralizētos ūdenssaimniecības pakalpojumus. Ir plānots, ka ar pieejamo finansējuma
apjomu varēs, pirmkārt un otrkārt, atbalstīt ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstību
tajās pašvaldībās ar iedzīvotāju skaitu attiecīgi virs 10 000 un no 2000 līdz 10 000, kurās
centralizēto ūdensapgādes pakalpojumu pieejamība nesasniedz 100%, treškārt,
notekūdeņu intensīvāku attīrīšanu, kanalizācijas tīklu rekonstrukciju un paplašināšanu,
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lai nodrošinātu riska ūdensobjektu stāvokļa uzlabošanu, t.sk. apdzīvotās vietās ar cilvēku
ekvivalentu zem 2000. Uzsvars tiks likts uz faktisko pieslēgumu un to pieejamības
nodrošināšanu, kā arī uz ūdenssaimniecības pakalpojumu un to saņemšanas iespēju
uzlabošanu tieši lielākajās aglomerācijās, kur iedzīvotāju skaita dēļ tiek radīti lielāki
vides riski. EK savos oficiālos komentāros par Partnerības līgumu atbalstīja pieslēgumu
finansēšanu no KF tikai notekūdeņiem un EK definētajos noteiktajos gadījumos (kas nav
automātiskā iedzīvotāju pieslēgšana pēc tīklu izbūves). Šobrīd vēl notiek diskusijas ar
EK par pieslēgumu finansēšanas iespējām no KF 2014.-2020.g. perioda ietvaros.
191. Attiecībā uz atkritumu saimniecību, EK norādīja, ka pēc EK pieejamas informācijas
mājsaimniecības atkritumu pārstrādes rādītājs Latvijai 2011.gadā bija 11% (Eurostat
dati) (Direktīva 2008/98/EK) un ievērojot Latvijas plānus 2020.g. sasniegt to 60%
apmērā, norādīja par iespējamo pārspīlēto mērķi un nepietiekamo finansējumu šīm
mērķim. Jāatzīmē, ka VARAM 2013.gada 7. novembrī iesniedza EK Īstenošanas
ziņojumu par panākumiem Direktīvas 2008/98/EK 11.panta mērķu sasniegšanai.

2.3. ES fondu sistēmas pilnveidošana un vienkāršošana
192. Attiecībā uz ES fondu vadības un kontroles sistēmas uzlabošanu un vienkāršošanu
galvenais darbs 2013.gadā tika koncentrēts uz vadošās iestādes jaunā stiprinātā kontroles
mehānisma deleģēto funkciju pārbaudei rezultātā un dažādu auditu rezultātā identificēto
trūkumu novēršanu.
193. Galvenie 2013.gadā paveiktie pasākumi ES fondu vadības un kontroles sistēmas
pilnveidošanai ir šādi:
194. Stiprinātas vadošās iestādes kontroles un virsuzraudzība, nodrošinot atbildīgo
iestāžu un sadarbības iestāžu deleģēto funkciju rezultātā konstatēto trūkumu novēršanas
uzraudzību iestādēs kā arī ieviests vienkāršošanas pasākums – uz risku balstītas
deleģēto funkciju pārbaudes.2013.gadā vadošā iestāde stiprinātā kontroles mehānisma
ietvaros turpinājusi veikt uz risku novērtējumu balstītas ES fondu vadības un kontroles
sistēmas atbildīgo un sadarbības iestāžu deleģēto funkciju pārbaudes, nodrošinot iestāžu
procedūru pārbaudi, iesniegumu vērtēšanas procesa pārbaudi pirms līgumu slēgšanas,
projekta ieviešanas procesa u.c. pārbaudes, sniedzot vērtējumu par iestāžu spēju veikt
tām deleģētās funkcijas. Pārbaužu rezultātā tiek izteikti ieteikumi, kuru ieviešanas
izpilde tiek kontrolēta un uzraudzīta no vadošās iestādes puses. Galvenās jomas, kurās
tika konstatēta uzlabojumu nepieciešamība vairumā iestāžu ir maksājumu pieprasījumu
izskatīšanas termiņu ievērošana, datu ievades un datu kvalitātes VIS nodrošināšana,
iepirkumu pārbaudes un uzraudzības nodrošināšana un projektu iesniegumu vērtēšanas
process. Pēc visu iestāžu pārbaudes vadošā iestāde veikusi izvērtējumu deleģēto funkciju
pārbaužu rezultātiem, kā arī iestāžu risku analīzi un identificējusi galvenās
problemātiskās jomas un nepieciešamos uzlabojumus katrā iestādē un vadības un
kontroles sistēmā kopumā. Pamatojoties uz veikto izvērtējumu par 2012.gadā konstatēto,
2013.gadā deleģēto funkciju pārbaudes, pārbaužu intensitāte un apjoms plānots un veikts
pamatojoties uz izvērtējumu, prioritāri pārbaudot iestādes ar visaugstāko risku līmeni.
Iestādēs, kuru risku novērtējums ir vidējs, un kurās iepriekšējā periodā netika konstatēti
būtiski trūkumi, pārbaužu apjomā iekļautas tās jomas, kurās katrā iestādē konstatēti
trūkumi un izteikti ieteikumi to novēršanai, tādējādi mazinot pārbaužu apjomu,
administratīvo slogu un stiprinot iestādēm deleģēto funkciju veikšanu un kvalitāti.
Iestādēs, kurās saskaņā ar veikto izvērtējumu, trūkumi netika konstatēti vai tika
konstatēti nebūtiski trūkumi, pārbaudes netika plānotas, izņemot gadījumus, kad
saņemtas indikācijas, kas liecinātu par nepieciešamību veikt ārkārtas pārbaudes.
195. Veikti pasākumi dubultfinansējuma riska novēršanai, kuru ietvaros vadošā iestāde
izstrādājusi dubultfinansējuma novēršanas matricu ES fondu, Eiropas Ekonomikas
51
Gada ziņojums_3DP_VI_lv_05.06.2014..; Ziņojums Eiropas Komisijai par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas
fonda darbības programmu īstenošanu, 2013.gads

196.

197.

198.

199.

zonas, Norvēģijas finanšu instrumenta, Latvijas un Šveices sadarbības programmā riska
novēršanai projektos un kontroles pilnveidošanai attiecībā izmaksu pārklāšanos 40.
Vadošā iestāde atbildīgās un sadarbības iestādes aicinājusi izmantot matricā pieejamo
informāciju kā papildus uzraudzības un kontroles mehānismu preventīvai neatbilstoši
veikto izdevumu rašanās mazināšanai, kā arī iespējama dubultā finansējuma
konstatēšanai. Matricā apkopotas 2007. – 2013.gada plānošanas perioda ES fondu
aktivitātes, citas finanšu instrumentu, programmu, plānošanas periodu ietvaros ieviestās
aktivitātes/projekti un vietas, kur norādīti iespējamie riski atbalstāmo darbību
pārklāšanās un kur teorētiski pastāv paaugstināts dubultās finansēšanas risks. Attiecīgi
plānojot pārbaudes un kontroles pasākumus konkrētām aktivitātēm/ projektiem iestādēm
ir iespēja identificēt nepieciešamību papildināt pārbaudes apjomu ar atbalstāmo darbību
paaugstinātu pārklāšanās risku un to attiecīgi pārbaudīt detalizētāk. Tāpat vadošā iestāde
ir aicinājusi izmantot matricā pieejamo informāciju nosakot un pārvērtējot aktivitāšu/
projektu riska līmeni.
Stiprināts metodoloģiskais atbalsts ES fondu vadībā iesaistītajām iestādēm pārskata
periodā aktualizējot virkni metodisko un skaidrojošo materiālu ES fondu vadībā
iesaistītajām iestādēm, kas izstrādāti un regulāri tiek precizēti un papildināti ar mērķi
nodrošināt vienotu praksi starp iestādēm un mazināt neatbilstoši veikto izdevumu
rašanās risku. Vadlīnijas un metodikas aktualizētas, ņemot vērā RI auditos, vadošās
iestādes deleģēto funkciju pārbaudēs, pārbaudēs projektu īstenošanas vietās un
procedūru izvērtējumā konstatētās sistēmiskās nepilnības, kā arī izmaiņām normatīvajos
aktos. Visas vadošās iestādes izstrādātās vadlīnijas, metodikas un skaidrojošie materiāli
pieejami ES fondu mājas lapā41. Pārskata periodā aktualizētas vadlīnijas un metodikas,
kas regulē netiešo izmaksu nemainīgās likmes plānošanu un piemērošanu, attiecināmo
un neattiecināmo izmaksu noteikšanu, projektu iesniegumu atlases, tai skaitā, vērtēšanas
kritēriju izstrādi, vadības informācijas sistēmas lietošanu, uzraudzības sistēmas darbības
pamatprincipus un kārtību, iepirkumu pirmspārbaužu veikšanu, pārbaužu veikšanai
projektu īstenošanas vietās, horizontālo politiku ieviešanas uzraudzības sistēmas
darbības pamatprincipus un uzraudzību.
Stiprināta sadarbība ar tiesībsargājošajām institūcijām. Lai izstrādātu priekšlikumus
veicamajām darbībām vienotas prakses nodrošināšanai attiecībā uz ES fondu projektos
konstatēto iespējamo krāpniecības gadījumu izskatīšanu, kā arī iezīmētu iespējamos
turpmākās sadarbības modeļus ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā vadošā
iestāde 2013.gada 4.jūnijā un 5.septembrī organizēja sanāksmes ar tiesībsargājošo
iestāžu pārstāvjiem.
Izveidots jauns regulējums42 iepirkuma procedūrām un to piemērošanas kārtībai
pasūtītāja finansētiem projektiem līdz ar noteikumu izstrādi novērsti EK auditoru
norādītie trūkumi līdzšinējā regulējumā stiprinot interešu konflikta novēršanu,
publicitātes nodrošināšanu un izmaksu pamatotības izvērtēšanu, vienlaikus mazinot
administratīvo slogu un tuvinot iepirkumu norises kārtību privātajā sektorā pieņemtajai
kārtībai.
Noteikts regulējums43 būtisku grozījumu veikšanai un saskaņošanai ES fondu
vadības un kontroles sistēmā, paredzot kārtību, kādā ES fondu vadībā iesaistītās

Dubultfinansējuma novēršanas matrica ES fondu, Eiropas Ekonomikas zonas, Norvēģijas finanšu instrumenta,
Latvijas un Šveices sadarbības programmā un citos finanšu instrumentos pieejama Eiropas Savienības fondu
tīmekļa vietnē pēc adreses: http://www.esfondi.lv/page.php?id=1170
41
http://www.esfondi.lv/page.php?id=613.
42
MK 2013.gada 4.jūnija noteikumi Nr.299 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību
pasūtītāja finansētiem projektiem”.
43
2013.gada10.septembrī MK sēdē apstiprināti grozījumi MK 2007.gada 31.jūlija noteikumos Nr.524 „Eiropas
Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas izveidošanas prasības”
40
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institūcijas saskaņo ar vadošo iestādi to plānotās būtiskās izmaiņas vadības un kontroles
sistēmā, kā arī nosakot vadošajai iestādei pienākumu izlases veidā reizi gadā pārbaudīt
Finanšu ministrijas uzturētajā procedūru aprakstu elektroniskajā vietnē ievietoto
procedūru atbilstību normatīvajiem aktiem pamatojoties uz vadošās iestādes veikto ES
fondu vadībā iesaistīto institūciju risku analīzi.
Plānotie pasākumi 2014.gadā ES fondu vadības un kontroles sistēmas pilnveidošanai
200. Metodoloģiskā atbalsta stiprināšana ES fondu vadībā iesaistītajām iestādēm.
Nākamajā pārskata periodā Finanšu ministrija plāno turpināt aktualizēt un apstiprināt
virkni metodisko un skaidrojošo materiālu ES fondu vadībā iesaistītajām iestādēm, kas
izstrādāti un regulāri tiek precizēti un papildināti ar mērķi nodrošināt vienotu praksi starp
iestādēm un mazināt neatbilstoši veikto izdevumu rašanās risku. Vadlīnijas un metodikas
tiks aktualizētas, ņemot vērā RI auditos, vadošās iestādes deleģēto funkciju pārbaudēs,
pārbaudēs projektu īstenošanas vietās, izmaiņas normatīvajos aktos un procedūru
izvērtējumā konstatētās sistēmiskās nepilnības. Ir plānots aktualizēt šādas vadlīnijas/
metodikas:
 Vadlīnijas Nr.10.11. „Vadlīnijas ziņošanai par Eiropas Savienības fondu ieviešanā
konstatētajām neatbilstībām un neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu 2007.2013.gada plānošanas periodā”
Plānots iekļaut detalizētākus skaidrojumus par neatbilstību ievadi VIS.
 Vadlīnijas Nr.10.10 „Vadlīnijas par finanšu korekciju piemērošanu Eiropas Savienības
fondu finansētajos projektos”
Vadlīnijas to aktualizēšanas procesā tika papildinātas ar dažāda veida proporcionālo
korekciju piemērošanas gadījumiem, tādā viedā nodrošinot ES fondu uzraudzībā
iesaistīto iestāžu izpratni par korekciju piemērošanas specifiku dažādu pārkāpumu
gadījumā. Papildus proporcionālo finanšu korekciju vadlīnijās paredzēts veikt
precizējumus attiecinot tās uz EEZ finanšu instrumentu, Norvēģijas finanšu instrumentu
un Šveices programmām. 2013.gada ietvaros EK turpināja darbu pie jaunu finanšu
korekciju vadlīniju izstrādes, kā ietvaros Finanšu ministrija iesniedza EK komentārus
par izstrādāto projektu. Rezultātā tikai 2013.gada 19.decembrī EK apstiprināja jaunas
finanšu korekciju vadlīnijas. Attiecīgi vadošā iestāde ir pārskatījusi un precizējusi
nacionālā līmeņa vadlīnijas par finanšu korekciju piemērošanu, ņemot vērā pieeju un
izmaiņas, kas noteiktas apstiprinātajās EK vadlīnijās. Pilnveidotās vadošās iestādes
vadlīnijas apstiprinātas 13.03.2014.
 Vadlīnijas Nr.10.7. „Vadlīnijas par projekta attiecināmo izmaksu pamatojošiem
dokumentiem”
Plānots iestrādāt precizējumus attiecībā uz tirgus izpētes dokumentēšanu, obligāti
iesniedzamo pamatojošo dokumentu apjomu utt.
201. Elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas un atalgojuma daļas attiecināšanas
ieviešana ES fondu vadībā iesaistītajās institūcijās. Kopumā atalgojuma daļas
attiecināšanas ieviešana ES fondu vadībā iesaistītajās institūcijās tiek plānota saskaņā ar
2014.-2020.gada plānošanas perioda ieviešanas laika grafiku. Paralēli tam pašreiz
Finanšu ministrijas ietvaros tiek izstrādātās funkciju klasifikators, iesaistot
struktūrvienību darbiniekus pa funkciju blokiem. Šajā procesā klasifikators tiek precizēts
un tiek pārbaudīts, vai darbinieki, kuriem būs jāveic darba laika uzskaite, balstoties uz
klasifikatoru, vienādi izprot visus definētos funkciju nosaukumus un saprot, pie kuras
funkcijas katrs darbs būtu jāuzskaita. Paredzēts, ka Finanšu ministrija aktualizēto darba
laika uzskaites sistēmu ieviesīs, izmantojot VID darba laika uzskaites platformu.
Prognozējamais ieviešanas laiks 2014.gada I pusgads.
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202. Sistēmiskie pilnveidojumi, ņemot vērā deleģēto funkciju pārbaužu rezultātā
konstatēto. Ņemot vērā FM kā vadošās iestādes deleģēto funkciju pārbaužu pie iestādēm
rezultātus, vadošā iestāde 2014.gada sākumā izvērtēs un lems par nepieciešamajiem
sistēmiskajiem pilnveidojumiem, lai nodrošinātu vienotu praksi un principus starp
iestādēm, tādējādi atvieglojot gan iestāžu, gan finansējuma saņēmēju darbu un mazinot
neatbilstoši veikto izdevumu rašanās risku ES fondu vadības un kontroles sistēmā. Tāpat,
ņemot vērā deleģēto funkciju pārbaudes un pieredzi to veikšanā, vadošā iestāde vērtē un
pastāvīgi nodrošina kontroļu sistēmas pilnveidošanu un pēc iespējas atvieglo slogu
iestādēm, kā arī finansējuma saņēmējiem, un vienlaicīgi nodrošina kontroles, lai vērtētu
drošas finanšu pārvaldības principu ievērošanu.
203. Stiprināt sadarbību ar tiesībsargājošajām institūcijām, 2014.gadā organizējot
divpusējas apmācības sadarbībā ar Latvijas tiesnešu mācību centru. Tādējādi tiktu
veicināta labā prakse ES fondu līdzekļu aizsardzību krāpniecisku gadījumu izmeklēšanā
un radīta pilnīgāka izpratne par ES fondu administrēšanas procesu tiesībsargājošo iestāžu
ietvaros.

2.3.1. Risku vadība
204. ES struktūrfondu, Kohēzijas fonda un ārvalstu finanšu palīdzības vadība un kontrole ir
viens no FM īstenotajiem darbības virzieniem, kam 2007.–2013.gada plānošanas
periodā, atbilstoši EK prasībām, ir izveidota vadības un kontroles sistēma, kas ietver arī
risku pārvaldību. Risku pārvaldības procesa īstenošanai ES fondu vadošajā iestādē ir
izstrādāta iekšējā kārtība , kas nosaka, ka risku pārvaldība ES fondu un ārvalstu finanšu
instrumentu administrēšanas sistēmā tiek veikta nodrošinot risku reģistra uzturēšanu un
veicot ES fondu administrēšanā iesaistīto atbildīgo iestāžu un sadarbības iestāžu (AI/SI)
risku novērtēšanu.
205. 2013.gada otrajā ceturksnī tika veikta augstākminētās risku pārvaldības iekšējās kārtības
aktualizēšana, lai ES fondu vadošās iestādes darbiniekiem varētu nodrošināt risku
izvērtēšanu atbilstoši vienotiem nosacījumiem.
206. Saskaņā ar iekšējo kārtību ES fondu vadošās iestādes darbinieki identificē ar ES fondu
administrēšanas nodrošināšanai svarīgiem procesiem saistītos riskus, novērtē tos un
nosaka darbības risku mazināšanai, ko tālāk piesaka Risku pārvaldības darba grupai
iekļaušanai risku reģistrā. Lielākajai daļai no risku reģistrā iekļautajiem riskiem ir
noteikts zems vai ļoti zems riska līmenis. Būtiskākie risku pārvaldības un kontroles
pasākumi, kas iekļauti risku reģistrā un veikti 2013.gadā ir kontroļu un uzraudzības
pasākumu stiprināšana, t.sk. veikts darbs pie metodoloģisko materiālu aktualizēšanas un
skaidrojumu sniegšanas ES fondu vadībā iesaistītajām iestādēm, izvērtēta informācija
par pārskata periodā pārbaudēs konstatētajiem trūkumiem un veidota aktīva sadarbība
un komunikācija ar nozaru ministrijām un sadarbības iestādēm.
207. Pēc risku pārvaldības darba grupa risku ekspertu ieteikumiem un priekšlikumiem,
2013.gadā tika uzsākts darbs pie risku reģistra pārstrukturizēšanas un pilnveidošanas, lai
nodrošinātu kvalitatīvu un efektīvu ES fondu un ārvalstu finanšu instrumentu
administrēšanas un uzraudzības sistēmas risku pārvaldību.
208. Ņemot vērā, ka ES fondu vadošā iestāde veic 2007.-2013.gada plānošanas periodā
deleģēto funkciju pārbaudes ES fondu administrēšanā iesaistītajās AI/SI, reizi ceturksnī,
pēc noteiktu kritēriju skalas tiek veikts šo iestāžu risku novērtējums, ko ņem vērā
sagatavojot pārbaužu veikšanas plānu, nosaka pārbaudāmās jomas un pārbaudes apjomu.
209. AI/SI risku novērtējums norāda, ka 2013.gada griezumā pastāvīgi augsts risks ir saistīts
ar iestāžu spēju maksājumu pieprasījumus izskatīt un maksājumus finansējuma
saņēmējiem veikt Ministru kabineta noteikumos noteiktajā termiņā. Attiecībā uz
maksājumu pieprasījumu izskatīšanu FM Iekšējā audita departaments 2013.gadā ir veicis
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auditu, kura ietvaros AI/SI ir izteikti ieteikumi iekšējās kontroles sistēmas
pilnveidošanai. Savukārt ES fondu vadošās iestādes plānotā rīcība maksājumu
pieprasījumu izskatīšanas efektivizēšanai, ir nākamajā reizē, vērtējot šo kritēriju,
pievērst uzmanību riska līmeņa tendencēm, jo šie rezultāti, iespējams, interpretējami arī
kontekstā ar to, ka gada beigās vērojams lielāks izskatāmo maksājumu pieprasījumu
skaits, kā arī izvērtēt un lemt par nepieciešamību veikt izmaiņas Ministru kabineta
2010.gada 9.novembra noteikumos Nr.1041 „Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta
līdzekļi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu
īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas
kārtība”.
210. 2013.gadā noslēdzās 2012.gada septembrī uzsāktais FM iekšējais audits, kura laikā tika
pārbaudīta un vērtēta FM un tās padotības iestāžu izveidotā iekšējās kontroles sistēmas
darbība risku vadības jomā, balstoties uz identificētiem galvenajiem riska faktoriem un
nepieciešamās kontroles uzbūves novērtējumu, kā rezultātā tika norādīts, ka ES fondu
vadošās iestādes risku vadība darbojas un kopumā kontroles ir atbilstošas, pietiekamas
un efektīvas, kā arī sistēma sniedz pietiekamu pārliecību, ka riski tiek vadīti (mazināti)
un mērķi tiks sasniegti. Ņemot vērā FM iekšējā audita ieteikumus, ES fondu vadošā
iestāde 2013.gadā nogalē uzsāka darbu pie risku apmācību iepirkuma darba uzdevuma
projekta izstrādes par apmācību organizēšanu vadošās iestādes darbiniekiem, lai
nodrošinātu visaptverošas teorētiskās zināšanas par risku vadību, kā arī sniegtu ieskatu
par tās praktisko pielietojumu, ar mērķi stiprināt darbinieku kapacitāti un ieguldījumu
ES fondu vadošās iestādes risku pārvaldības procesā.

2.4. Būtiskas izmaiņas saskaņā ar Regulas (EK) Nr.1083/2006 57.pantu
211. Saskaņā ar AI un SI sniegto informāciju 2013.gadā projektu īstenošanā ir konstatētas
būtiskās izmaiņas Regulas (EK) Nr.1083/2006 57.panta izpratnē:
- projektā Nr. 3DP/3.1.5.3.1/10/IPIA/VEC/004 „Stacionārās veselības aprūpes
infrastruktūras uzlabošana SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”, uzlabojot
veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti” finansējuma saņēmējs SIA „Balvu un
Gulbenes slimnīcu apvienība”, iznomājot trešajām personām telpas, kuru renovācijas
izmaksas ir finansētas no ES fonda līdzekļiem, un neizmantojot šīs telpas projektā
paredzētajiem mērķiem, pārkāpis vienošanās par projekta īstenošanu noteikumus, kas
nosaka, ka finansējuma saņēmējam jāveic projekta īstenošana saskaņā ar ES fondu
vadību regulējošo Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo aktu
noteikumiem, līdz ar to projekta sadarbības iestāde ir konstatējusi neatbilstību,
piemērojot finanšu korekciju 100% apmērā no attiecīgo telpu renovācijas līguma
ietvaros veiktajām attiecināmajām izmaksām. Neatbilstoši veiktie izdevumi ir atgūti
pilnā apmērā.
- Rīgas Domes īstenotajā projektā Nr.3DP/3.1.3.3.2/09/IPIA/VIAA/007 „Vispārējo
izglītības iestāžu infrastruktūras pielāgošana izglītojamiem ar funkcionāliem
traucējumiem”. Saskaņā ar Rīgas Domes lēmumu ir slēgta Rīgas 62.vidusskola un tajā
nenotiek mācību process kopš 01.09.2012. Tādējādi projekta ietvaros ir iestājušās
būtiskas izmaiņas. Par projekta ietvaros veiktajām izmaksām Rīgas 62.vidusskolai ir
piemērota finanšu korekcija 100% apmērā. Neatbilstoši veiktie izdevumi ir atgūti pilnā
apmērā.
212. Ņemot vērā, ka nākamajos gados ievērojami palielināsies pārbaužu skaits, kas veikts pēc
projektu pabeigšanas, prognozējams, ka būtisko pārmainu un neatbilstību skaits varētu
pieaugt.
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2.5. Papildinātība ar citiem instrumentiem
213. Šajā sadaļā aplūkota informācija par papildinātību un pasākumiem demarkācijas
nodrošināšanai. Tāpat atbilstoši EK prasībām sniegta informācija par EIB aizdevuma
izmantošanu nacionālā līdzfinansējuma nodrošināšanai.
Papildinātība un demarkācija
214. Latvijas tautsaimniecības attīstībai un mērķu sasniegšanai ES fondu aktivitāšu
īstenošana papildina citus ES fondu un ārvalstu finanšu palīdzības programmas
projektus, tai skaitā: ELFLA, EZF, ES struktūrfondu 3.mērķa „Eiropas teritoriālā
sadarbība” programmas, Eiropas Kopienas investīciju Eiropas komunikāciju tīkla
transporta nozari, ES Pārejas programmu un ES Phare programmu, Eiropas Ekonomikas
zonas finanšu instrumentu un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumentu, valsts
galvotā aizdevuma projektu, Latvijas un Šveices sadarbības programmas, Eiropas
Kopienas iniciatīvas Sabiedrības veselības jomā, Privatizācijas fonda veselības jomā;
Klimata pārmaiņu finanšu instrumentu (turpmāk - KPFI). Plašāka informāciju par
papildinātību un veiktiem demarkācijas pasākumiem ir sniegta iepriekšējos ziņojumos
sadaļā 2.5„Papildinātība un demarkācija” ka arī atbildīgo iestāžu uzraudzības
ziņojumos44.2014.-2020.gada perioda KP fondu plānošanā nodrošināta savstarpēja
papildinātība un sinerģija ar 2007.-2013.gada perioda ieguldījumiem.
215. Lai novērstu dubultā finansējuma risku, 2013. gadā AI/SI turpināja nodrošināt riska
kontroli to pārraudzībā esošajās aktivitātēs atbilstoši saistošo ārējo un iekšējo normatīvo
aktu prasībām. Papildus VI analizē dubultās finansēšanas riska iestāšanas gadījumus
reizi ceturksnī, uzraugot, lai konstatētas atkāpes tiktu novērstās noteiktajā termiņā.
216. 2013. gada vidū ir papildināta 2012.gadā VI izstrādāta dubultfinansējuma riska matrica,
kurā ir apkopota informācija par 2007.- 2013.gada plānošanas perioda ES fondu
aktivitāšu ietvaros atbalstāmajām darbībām, kurām varētu būt potenciāls risks pārklāties
ar citu finanšu instrumentu, fondu atbalstu programmu, pārrobežu sadarbības
programmu u.c. atbalsta veidiem. AI/SI izmanto matricā pieejamo informāciju kā
papildus uzraudzības un kontroles mehānismu preventīvai neatbilstoši veikto izdevumu
rašanās mazināšanai, kā arī iespējama dubultā finansējuma konstatēšanai. Attiecīgi
plānojot pārbaudes un kontroles pasākumus konkrētām aktivitātēm/projektiem iestādēm
ir iespēja identificēt nepieciešamību papildināt pārbaudes apjomu ar atbalstāmo darbību
paaugstinātu pārklāšanās risku un to attiecīgi pārbaudīt detalizētāk. Tāpat VI ir aicinājusi
izmantot matricā pieejamo informāciju nosakot un pārvērtējot aktivitāšu/ projektu riska
līmeni.
217. Dubultfinansējuma riska matricas esamība ir vērtējama pozitīvi, jo tas ir preventīvs
papildu rīks uzraudzības nodrošināšanā. Jāuzsver, ka AI/SI pārbaudēs konstatētie
trūkumi un neatbilstības saistībā ar dubultfinansējuma konstatēšanu ir ļoti maz, līdz ar to
secinājumus, balstoties uz konstatēto dubultfinansējumu gadījumu tendencēm, nevar
veikt. 2013.gadā konstatēti sekojoši atsevišķi dubultās finansēšanas gadījumi (VI
uzskata, ka problēma nav sistēmiska.):
- VM administrētājā 3.1.5.3.1. apakšaktivitātē „Stacionārās veselības aprūpes
pakalpojumu sniedzēju attīstība” ir konstatēts viens dubultās finansēšanas gadījums,
neatbilstoši veiktie izdevumi ir atgūti pilnā apmērā.
- KM administrētajā 3.4.3.2. aktivitāte „Sociālekonomiski nozīmīgu kultūras mantojuma
objektu atjaunošana” ir konstatēts viens dubultās finansēšanas gadījums, neatbilstoši
veiktie izdevumi ir atgūti pilnā apmērā.
Atbildīgo iestāžu ziņojumi par Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu ir
pieejami šeit - http://komitejas.esfondi.lv/AI%20uzraudzbas%20ziojumi/Forms/AllItems.aspx.
44
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VARAM administrētajās aktivitātēs pārskata periodā dubultais finansējums konstatēts
divos gadījumos - 3.5.1.1. aktivitātē „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība
aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000” un 3.4.1.1. aktivitātē
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz
2000”. 3.5.1.1. aktivitātē neatbilstoši veiktie izdevumi ir atgūti, 3.4.1.1. aktivitātē tika
veiktas izmaiņas būvdarbu līgumā, tādējādi novēršot dubultā finansējuma risku.
218. Vienlaikus jāsecina, ka instrumenta jēga un efektivitāte būtu lielāka, ja vienlaicīgi
informācijas sistēmas ietvaros būtu nodrošināta visu fondu un citu ārvalstu finanšu
instrumentu iesniegto projektu informācijas apmaiņa un automātiska to salīdzināšana pēc
noteiktiem kritērijiem. Šobrīd plānots 2014.-2020.plānošanas perioda sistēmā stiprināt
dubultā finansējuma kontroles pēc noteiktiem kritērijiem, kā arī papildus būs arī sasaiste
ar 2014.-2020.plānošanas perioda Lauku atbalsta dienesta administrētajiem projektiem,
kā arī 2007.-2013.plānošanas perioda informācijas sistēmu, kas jau šobrīd ietver sasaisti
ar Lauku atbalsta dienesta 2007.-2013.plānošanas perioda administrētajiem projektiem,
nodrošinot iespēju atlasīt viena saņēmēja visus projektus. Papildus šobrīd, apstiprinot
jaunus ES fondu projektus, manuāli tiek salīdzināti ar Eiropas Ekonomikas zonas,
Norvēģijas finanšu instrumentiem un Latvijas un Šveices sadarbības programmu
projektu datiem. Kopumā ES investīciju fondi veido ievērojamāko investīciju daļu, līdz
ar to lielākā daļa šo pārbaužu ir nosegta ar IT risinājumiem, ko plānots vēl arī uzlabot,
ņemot vērā pašreizējo pieredzi.
-

Informācija par EIB aizdevumu
219. Lai stiprinātu valsts budžeta ES fondu līdzfinansēšanas spējas, 30.10.2008. starp LR un
Eiropas Investīciju Banku (EIB) tika noslēgts aizdevuma līgums par līdzfinansējuma
nodrošināšanu 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES līdzfinansēto projektu
īstenošanai par kopējo summu 500 milj. euro, kura 2009.gada 17.februārī ar līguma
grozījumiem tika palielināta līdz 750 milj. euro.
220. Saskaņā ar iepriekšminētā līguma nosacījumiem, EIB aizdevumu izsniedz LR ar
nosacījumu, ka tas var tikt novirzīts valsts budžeta līdzfinansējuma nodrošināšanai vai
arī kā aizdevums finansējuma saņēmējiem nacionālā līdzfinansējuma nodrošināšanai
2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu projektos.
221. Kopumā EIB ir izmaksājusi 225 milj. euro, 2013.gadā EIB nav veikusi līdzekļu izmaksu,
taču panākta vienošanās ar banku par aizdevuma izmaksas pieprasījuma iesniegšanas
termiņa pagarinājumu līdz 30.10.2014.

2.6. Uzraudzības un izvērtēšanas pasākumi
222. Šajā sadaļā sniegta informācija par galvenajiem uzraudzības pasākumiem, tai skaitā arī
UK darbību 2013.gadā, ikgadējo sanāksmi ar EK par ES fondu ieviešanu, VIS
funkcionēšanu un tajā esošo informāciju par šķērsfinansējumu, kā arī kopsavilkums par
izvērtēšanas pasākumiem. Savukārt horizontālo prioritāšu ieviešanas uzraudzības
aktualitātes aprakstītas sadaļā „Horizontālo prioritāšu ieviešana”.

2.6.1. Informācija par uzraudzības pasākumiem
223. ES fondu uzraudzības sistēma ir izveidota ar mērķi nodrošināt ES fondu ieviešanu
atbilstoši ES fondu vadību reglamentējošiem ES un LR normatīvajiem aktiem.
224. 2013. gadā VI turpināja uzraudzības pasākumus, kas ir aprakstīti ziņojumā par 2012.
gadu. Vairāk informāciju par VIS var aplūkot 2.6.4. sadaļā „ES fondu vadības
informācijas sistēma”, par UK darbību 2013.gadā informācija sniegta 2.6.2. sadaļā
„Uzraudzības komiteja”.
225. Turpinot jau iesākto uzraudzības praksi, arī 2013.gadā finanšu progresa uzraudzībai tika
izmantoti VI izstrādātie un MK apstiprinātie finansējuma apguves mērķi AI un aktivitāšu
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226.

227.

228.

229.

(apakšaktivitāšu) dalījumā, lai savlaicīgi konstatētu novirzes no plānotā un veiktu
pasākumus to novēršanai, tai skaitā finanšu disciplīnas stiprināšanai un projektu
ieviešanas uzraudzībai. Dati par mērķu profiliem, to izpildes prognozēm un faktisko
izpildi katru mēnesi tika publicēti ES fondu tīmekļa vietnē45, nosūtīti starptautiskajiem
aizdevējiem un UK dalībniekiem. Vienlaikus par pamatu tie tika izmantoti n+2 principa
izpildes uzraudzībai, kam 2013.gadā tika rūpīgi sekots līdzi un veikti visi nepieciešamie,
iespējamie pasākumi, lai neiestātos automātiskā saistību atcelšana. Plašāka informācija
par mērķa profilu izpildi līdz 2013.gada beigām ir ziņojuma sadaļā „2.1.2 Informācija
par finanšu un fizisko progresu”.
2013. gadā VI turpināja veikt ikmēneša VIS ievadīto datu analīzes, regulāras ES fondu
vadībā iesaistīto iestāžu sanāksmes par aktuāliem jautājumiem, par ES fondu projektu
ietvaros konstatētajām neatbilstībām, ES fondiem pieejamā valsts budžeta finansējuma
izlietojumu uzraudzību, dažāda veida ziņojumu sagatavošanu un iesniegšanu valdībā,
vadlīniju aktualizēšanu, kā arī ar ES fondu jautājumiem saistītās informācijas
publicēšanu ES fondu tīmekļa vietnē www.esfondi.lv. Informācija par šiem uzraudzības
sistēmas aspektiem tika sniegta ziņojumā par 2009. un 2010.gadu46.
2013.gadā tika turpināta risku pārvaldība, t.sk. ikmēneša iestāžu risku novērtēšana.
Plašāka informācija par risku pārvaldību 2013.gadā ir sniegta ziņojuma 2.3.1. sadaļā
„Risku vadība”. Tāpat tika nodrošināta projektu uzraudzība, kuru kopējas izmaksas ir
sasniegušas 45 milj. euro, veikti izvērtējumi, vai tie varētu sasniegt lielā projekta slieksni
(50 milj.euro), 2012. gadā izmaksu pieauguma risks līdz lielā projekta slieksnim nav
konstatēts. Papildus informācija par projektu, kura kopējas izmaksas pārsniedz 45 milj.
euro ir sniegta ziņojuma sadaļā 3.3. Prioritātes „Eiropas nozīmes transporta tīklu attīstība
un ilgtspējīga transporta veicināšana” ieviešana”.
Katru mēnesi VI par katru DP iesniedz SEI apliecinājumu, ka VIS iekļautie dati ir pilnīgi
un korekti, ka nav konstatēti trūkumi, kas apdraud izveidotās ES fondu vadības un
kontroles sistēmas darbību, un ka vadošā iestāde nodrošina Padomes regulas (EK) Nr.
1083/2006 60.pantā minēto darbību izpildi. Vadošā iestāde, sniedzot apliecinājumu,
informē par sistēmas kļūdām un citiem pārkāpumiem, kam ir vai varētu būt finansiālas
sekas. Ja AI vai SI vadības un kontroles sistēmā tiek konstatēti būtiski trūkumi, AI/SI
neatbilstoši veic tai deleģētās funkcijas vai konstatēti cita veida būtiski trūkumi, kas var
ietekmēt izdevumu attiecināmību, VI uz laiku līdz attiecīgo trūkumu novēršanai aptur
izdevumu deklarēšanu EK un/vai maksājumu veikšanu DP, prioritātes, pasākuma,
aktivitātes, apakšaktivitātes vai projekta ietvaros. Turklāt reizi gadā VI sagatavo
izvērtējuma ziņojumu, kas tiek iesniegts SEI un informācijai RI, kur VI atspoguļo
novērtējumu par AI/SI darbu, t.sk., identificējot riskantās jomas katras AI/SI darbībā
atsevišķi, kā arī identificējot riskus kopumā sistēmā.
2013. gadā DP ietvaros tika apturēta izdevumu deklarēšana par 7,8 milj. euro (IZM, VM
un VARAM projektos), jo tika konstatēti atsevišķi trūkumi AI/SI PPĪV un VI deleģēto
funkciju pārbaužu laikā, kā arī tika veikti nepieciešamie pasākumi valsts atbalsta
nosacījumu ievērošanai atsevišķās aktivitātēs/projektos. 2013.gadā VI ir apturējusi gan
izdevumu deklarēšanu, gan maksājumu veikšanu par 0,5 milj. euro (IZM un VARAM
projektos) sakarā ar konstatējumiem, veicot PPĪV. 2013.gadā tika atjaunota izdevumu
deklarēšana par 16,1 milj.euro (SM, KM, EM, VARAM projektos), jo konstatētie
trūkumi tika novērsti vai arī tika pieņemts lēmums par finanšu korekcijas piemērošanu
par neatbilstoši veiktiem izdevumiem.

45

http://www.esfondi.lv/page.php?id=909
Skatīt ziņojuma par DP īstenošanu par 2009. un 2010. gadu 2.6.1.sadaļu ,,Informācija par uzraudzības
pasākumiem’’(http://www.esfondi.lv/page.php?id=913)
46
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230. VI regulāri ziņoja par ES fondu jautājumiem (piemēram, par apguves progresu, sistēmas
pilnveidošanu, dažādiem problēmjautājumiem un to risināšanu) gan valdībai, gan
Saeimas komisijām, kā arī speciāli izveidotajā Koalīcijas partneru darba grupā par ES
struktūrfondu un KF jautājumiem.
231. Pilnīga informācija par iespējām paredzēt šķērsfinansējumu DP ietvaros sniegta
ziņojumā par 2010.gadu. Informācija par pārskata periodā DP ietvaros izmantoto
šķērsfinansējumu ir sniegta ziņojuma sadaļā „3.6. Prioritātes „Policentriska attīstība”
ieviešana”.

2.6.2. Uzraudzības komiteja
232. Uzraudzības komiteja ir koleģiāla ES fondu vadībā iesaistīta institūcija, kuras darbības
mērķis ir nodrošināt ES struktūrfondu un KF īstenošanas efektivitātes un kvalitātes
uzraudzību.
233. 2013.gadā tika organizētas divas UK sēdes – 2013. gada 15. maijā un 6. decembrī. Ik
gada pēdējā UK sēdē apstiprinātais nākamā gada sēžu plāns tiek ievietots ES fondu mājas
lapā – http://www.esfondi.lv/page.php?id=490.
234. Tāpat UK sekretariāts regulāri e-pastos informē par ES fondu finanšu progresu u.c. ar
ES fondu ieviešanu saistītiem jautājumiem gan UK locekļus ar balsstiesībām, gan
locekļus ar padomdevēja tiesībām. Aktuālie UK sanāksmju un rakstisko procedūru
materiāli
tiek
publicēti
UK
dokumentu
vadības
sistēmā
e-portfelī
(http://komitejas.esfondi.lv).
235. 2013.gada 15.maijā, pēc noteiktajiem kritērijiem sēdes vietas izvēlei ārpus Rīgas,
Jelgava tika izvēlēta kā atbilstošākā UK sēžu norises vieta.
236. Izbraukuma sēdes ietvaros notika projektu vizītes. Sēdes dalībniekiem bija iespēja
klātienē iepazīties ar vairākiem nozīmīgiem, finansiāli apjomīgiem, arī jau īstenotiem ES
fondu investīciju projektiem Jelgavā – ielu infrastruktūras attīstība un Driksas upes
krastmalas sakārtošana, Pasta salas labiekārtošana, vecpilsētas atjaunošana un
pielāgošana tūrisma attīstībai, VSIA ”Slimnīca „Ģintermuiža”” infrastruktūras
uzlabošana.
237. 2013.gada 15.maija UK sēdēs skatītie informatīvie jautājumi:
-

ES fondu investīciju progress, veiktie, nepieciešamie un plānotie pilnveidojumi ES
fondu vadības un kontroles sistēmā, pēcuzraudzības nodrošināšanas izklāsts,
iespējamie riski un izaicinājumi;

-

RI darba rezultāti, kas atspoguļoja paveikto saistībā ar sistēmas auditiem un revīzijām,
sniedzot statistisko informāciju, kā arī informējot par turpmāk plānotajiem darbības
virzieniem (projektu revīzijas, sistēmu izmaiņu caurskatīšana, horizontālie auditi);

-

Lielo projektu progress satiksmes un vides jomā, par kuru informāciju sniedza SM
un VARAM pārstāvji;

-

Subsidētās nodarbinātības pasākumi sociālās atstumtības riskam pakļauto grupu
integrācijai darba tirgū, aktuāla informācija par labklājības nozarē veiktajiem ESF
ieguldījumiem nodarbinātības veicināšanai mērķa grupu bezdarbniekiem.

238. Tika pieņemti lēmumi par projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju komplektu ar
precizējumiem apstiprināšanu trīs DP aktivitātēs (3.2.2.2., 3.3.1.2., 3.3.2.1).
239. 2013. gada 15. maija UK sēdē tika apstiprināti grozījumi darbības programmā
„Uzņēmējdarbība un inovācijas”.
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240. Arī 2013.gadā, tāpat kā 2012.gadā, lemjot par nākamo UK norisi, tika pieņemts lēmums
turpināt līdzšinējo praksi un arī 2014.gadā rīkot izbraukuma sēdes ārpus Rīgas.
241. 2013.gada otrajā UK sēdē 6. decembrī tika skatīti šādi jautājumi:
-

ES fondu investīciju finanšu un fiziskais progress, vadības un kontroles sistēmas
darbība un aktualitātes, finanšu instrumentu ieviešana un lielo projektu ieviešanas
progress;

-

atbildīgās iestādes sniedza informāciju par progresu un rezultātiem IKT
infrastruktūras un pakalpojumu jomā, 3.1.1.1.aktivitātē „Mācību aprīkojuma
modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu
īstenošanai” un 1.3.1.1.6.apakšaktivitātes „Atbalsts darba vietu radīšanai” ieviešanas
progresu;

-

Iepirkumu uzraudzības birojs informēja par jaunajām iepirkumu procedūru normām,
bet Vadošās iestādes pārstāvis par aktualitātēm 2007.-2013.g. izvērtēšanas procesos;

242. Sēdē tika pieņemts lēmums par grozījumiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijos
aktivitātē 3.2.2.1.2.apakšaktivitātē „Izglītības iestāžu informatizācija” .
243. 2013.gadā notika sešas rakstiskās procedūras, kuras kopumā vērtējamas kā efektīvas –
uz DP attiecināmiem no 12 lēmumprojektiem tika pieņemti 9 lēmumi (par grozījumiem
projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijos un UK balsstiesīgo locekļu sastāvā, kā arī par
darbības programmu ieviešanas 2012.gada ziņojumiem.

2.6.3. Informācija par ikgadējām sanāksmēm ar EK par ES fondu ieviešanu
244. Ikgadējā tikšanās ar EK notika 2013.gada 1. oktobrī, un tās ietvaros EK tika sniegta
informācija par ES fondu ieviešanas finanšu rezultātiem, plānotajiem uzlabojumiem, kā
arī par horizontālajiem jautājumiem, t.sk., kas saistīti ar DP ieviešanu.
245. Lielākais uzsvars tika likts uz uzraudzības rādītāju sasniegšanas progresu. EK pauda
bažas par dažu rādītāju sasniegšanu vairākos pasākumos. Tajā pašā laikā atzinīgi vērtēja
Latvijas pārstāvju līdzdalību seminārā par rādītājiem.
246. EM informēja par pasākumiem, kas veikti, lai uzlabotu projektu sasniegumus, t.sk.
samazinot administratīvo slogu un uzlabojot komunikāciju ar uzņēmumiem.
247. Nākamā ikgadējā tikšanās ar EK plānota 2014.gada septembrī - oktobrī.

2.6.4. ES fondu vadības informācijas sistēma
248. VIS ir centrāla tīkla sistēma, kas pieejama visām ES fondu vadībā iesaistītajām
institūcijām. Informācija par VIS esošiem datiem un to ievadi, kā arī datu analīzes rīka
darbības principiem ir sniegta iepriekšējos ziņojumos.
249. Salīdzinot VIS lietotāju skaitu un izmaiņu dinamiku, jāsecina, ka pēdējos gados lietotāju
skaits ir salīdzinoši nemainīgs – aptuveni 700 – 730 lietotāju līmenī. Ņemot vērā esošā
perioda ejošo aktivitāšu skaita samazinājumu, paredzams, ka turpmākos gados varētu
nedaudz samazināties aktīvo lietotāju skaits, kurš daļēji tiks kompensēts ar pieaugošo
lietotāju skaitu nākamā perioda IT sistēmā.
250. Līdz 2013.gada beigām VIS uzkrāta informācija DP ietvaros par aptuveni 4 860 esošā
ES fondu plānošanas perioda projektiem (iesniegtie projekti līdz 31.12.2013, t.sk.
noraidītie) 4,4 mljrd. euro apmērā (ES fondu daļa), finansējuma saņēmējam veiktajiem
maksājumiem aptuveni 2,2 mljrd. euro apmērā (ES fondu daļa), kā arī par veiktajām
pārbaudēm, neatbilstībām, atgūstamajiem maksājumiem, rādītājiem.
251. Līdzīgi kā iepriekšējos gados, arī 2013.gadā tika nodrošināta VIS ievadīto datu
pastāvīga pārbaude un kvalitātes uzraudzība:
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a) Lai visām iesaistītajām pusēm nodrošinātu vienotu izpratni par datu vadīšanu VIS,
2010.gada decembrī vadošā iestāde sagatavoja biznesa rokasgrāmatu47, kas vienkopus
apkopo uzdotos jautājumus un vadošās iestādes sniegtās atbildes un skaidrojumus par
VIS lietošanu. 2013.gada laikā tā aktualizēta un papildināta četras reizes (03/2013,
05/2013, 05/2013; 08.2013), ņemot vērā uzlabojumus sistēmā un identificētos
problēmjautājumus, kuriem bija nepieciešami papildus detalizēti skaidrojumi. Biznesa
rokasgrāmata pieejama VIS sadaļā „Palīdzība”;
b) Atbilstoši starpresoru vienošanās noteiktajam, datiem, kas ir ievadīti VIS vai
automātiski tiek transportēti no lokālās informācijas sistēmas uz VIS, jābūt pilnīgi un
pareizi ievadītiem. Dati, kas nav ievadīti pilnīgi (visi obligāti aizpildāmie lauki), vai
dati, kas ir ievadīti nepareizi (piemēram, lauks, kurā jābūt ievadītam ciparam, ir
aizpildīts vārdiem), tika noraidīti datu pārbaudes procesā. Nepilnīgi vai nepareizi dati
tika noraidīti datu importa procesā. Sistēmā iestrādāts „četru acu princips”, kas
nozīmē, ka viens lietotājs ievada datus, savukārt otrs lietotājs pārbauda datus un
apstiprina to pareizību. Dati, kas ir ievadīti ES fondu VIS sistēmā, bet nav apstiprināti,
netika iekļauti standartpārskatos un/ vai datu analīzes rīka datu izvilkumos;
c) Papildus VI izstrādāja datu kvalitātes (datu integritāte, uzticamība un pilnīgums)
pārbaudes lapas, kuras reizi mēnesī aizpildīja atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes
un iesniedz vadošajā iestādē (noteikts starpresoru vienošanās). Katrai institūcijai, kas
ievada vai automātiski transportē datus VIS, bija papildus jāpārbauda ievadītie vai
transportētie dati, izmantojot datu analīzes rīku un aizpildot datu kvalitātes pārbaudes
lapu. Pārbaudes lapai jābūt aizpildītai par katru darbības programmas aktivitāti, kas ir
attiecīgās institūcijas pārziņā. Ja informācija, kas ir lokālajā informācijas sistēmā, vai
institūcijām pieejamā informācija neatbilst tai informācijai, kas ir ievadīta vai
transportēta centrālajā informācijas sistēmā (VIS), institūcijām bija jānorāda šīs
pozīcijas un jāizskaidro nepilnības. Starpresoru vienošanās ar atbildīgajām iestādēm
un sadarbības iestādēm nosaka, ka šādas nepilnības ir jānovērš 10 darbdienu laikā no
nepilnības konstatēšanas brīža. Reizi mēnesī pēc atbildīgo un/vai sadarbības iestāžu
datu kvalitātes pārbaužu lapu saņemšanas, vadošās iestādes atbildīgie darbinieki
izvērtēja un pārbaudīja atbildīgo iestāžu un sadarbības iestāžu sniegto informāciju par
datu kvalitāti VIS sistēmā saskaņā ar iekšējo kārtību. Ja tika konstatētas neatbilstības
datos un/vai datu kvalitātes lapās, par to tika ziņots atbildīgo un/vai sadarbības iestāžu
atbildīgajiem darbiniekiem, kuru uzdevums ir novērst identificētās neatbilstības;
d) Tāpat VI katru mēnesi veica ievadīto vai transportēto datus pārbaudi, lai nodrošinātu,
ka visi nepieciešamie dati saskaņā ar biznesa loģiku ir ievadīti (piemēram, līdz ar
projekta statusa maiņu, dati pieaug). Ja vadošā iestāde konstatēja nepilnības
ievadītajos vai transportētajos datos, tā informēja AI/SI, kurai atbilstoši starpresoru
vienošanās nepilnības bija jānovērš 10 darbdienu laikā no brīža, kad saņemta
informācija no vadošās iestādes.
e) Par būtiskām nepilnībām VIS datu kvalitātē VI sniedza informāciju sertifikācijas
iestādei, sniedzot ikmēneša apliecinājumu par VIS datu pilnīgumu un korektumu48 .
252. 2013.gada laikā sistēmā tika veikti šādi funkcionālie un lietotāju ērtībai paredzētie
uzlabojumi:
a) Funkcionālie uzlabojumi un izmaiņas sistēmā, kas bija nepieciešami lai uzlabotu datu
kvalitāti, detalizāciju un drošības aspektus sistēmā. Piemēram, projekta pārbaužu
VIS biznesa rokasgrāmata pieejamā šeit http://www.esfondi.lv/upload/Uzraudziba/VIS/VIS_biznesa_rokasgramata_v1.07.pdf
48
Vadošās iestādes 2014.gada 10.februāra iekšējā kārtība Nr.4.1. ,, Kārtība, kādā Eiropas Savienības fondu
vadošā iestāde sagatavo 2007.-2013.gada plānošanas perioda Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas
fonda vadības un kontroles sistēmas atbilstības apliecinājumu Sertifikācijas iestādei’’
47
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sadaļā tika ieviesti papildus lauki (pārbaudes beigu datums, ziņojuma sagatavošanas
datums, piezīmes, atkāpes veida klasifikators), lai precīzāk identificētu aktuālāko
statusu veiktajā pārbaudē, kā arī iespēju precīzāk grupēt pārbaudes pēc tajās konstatēto
atkāpju veidiem. Neatbilstību sadaļā tika ieviesti papildus lauki, lai precīzāk
identificētu finanšu korekcijas apmēru un skaidrojumu, klasificētu neatbilstību
atklāšanas metodes, sasaistītu neatbilstības datus ar datiem atgūšanas sadaļā. No
drošības aspekta viedokļa, sistēmā tika ieviesti papildus drošības uzlabojumi, kas
novērš FM pasūtītajā ārējā drošības auditā identificētos riskus.
b) Izmaiņas sistēmā, kas saistītas ar Euro ieviešanu Latvijā no 2014.gada 1.janvāra.
Sistēmā tika būtiski pārstrādātas projekta līguma un budžeta sadaļas, maksājumu
pieprasījumu, neatbilstību, atgūstamo maksājumu sadaļas, kā arī datu apmaiņas
interfeisi, lai sistēmā uzkrātos datus konvertētu no LVL uz EUR un nodrošinātu
korektu sistēmas darbību t.sk. finanšu datu atspoguļošanu un tālāku apstrādi Euro
valūtā.
253. Paralēli esošās sistēmas darbībai, 2013.gada laikā VI organizējusi VIS attīstības grupas
sanāksmes ar mērķi definēt piemērotāko IT risinājumu 2014.-2020.gada ES fondu IT
sistēmai. 2013.gada 3.ceturksnī FM Informācijas Tehnoloģiju padome atbalstīja VI
priekšlikumu nākamā perioda IT sistēmu veidot uz esošās CFLA projektu vadības
informācijas sistēmas bāzes to papildinot ar jauniem moduļiem atbilstoši regulās
definētajām un nacionāli identificētajām prasībām.
254. Lai nodrošinātu sistemātisku pieeju un veicinātu lietotāju izpratni par datu analīzes rīka
funkcionalitāti un iespējām datu kvalitātes nodrošināšanai, 2013.gadā kopumā tika
organizēti 8 semināri “ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda Vadības informācijas
sistēmas datu analīzes rīka lietošana un iegūto rezultātu efektīva analīze ar Microsoft
Office Excel 2007”. No tiem četri bija dalībniekiem ar pamata zināšanu līmeni, otri četri
– ar padziļinātu zināšanu līmeni. Kopā tika apmācīti 56 cilvēki.

2.6.5. Informācija par izvērtēšanas pasākumiem
255. Lai nodrošinātu ES fondu piešķirtā finansējuma efektīvu izmantošanu, VI saskaņā ar
Regulas Nr.1083/2006 47. pantu veic tematisko izvērtēšanu. Šajā sadaļā ir sniegtā
informācija par 2013.gadā veiktajiem izvērtējumiem, to rezultātiem, izvērtējumu plāna
ieviešanu, ieteikumu ieviešanu. Informācija par veiktiem izvertējumiem ir peejamā ES
fondu mājas lapā - http://www.esfondi.lv/page.php?id=1103.
2013. gadā veiktie izvērtējumi
256. SIA „Ernst &Young Baltic” veiktais izvērtējums „Datu pieejamība ES Kohēzijas
politikas 2014. – 2020.gada plānošanas perioda Darbības programmas ietekmes
izvērtēšanai Latvijā”. Pētījuma rezultātā sagatavoti ziņojumi, kurā aprakstīta pētījuma
veikšanai pielietojamā metodoloģija, izmantojamie datu avoti, iztirzātas problēmas vai
ierobežojumi izvērtējuma veikšanā, kā arī sagatavotas vadlīnijas par ietekmes
izvērtējumu metožu pielietošanu 2014. – 2020. gada plānošanas perioda ES Kohēzijas
politikas fondu prioritārajiem virzieniem.
257. SIA „Projektu un kvalitātes vadība” veica pētījumu par izspiešanas efektu un publiskā
kapitāla elastību Latvijā ES fondu ietekmes izvērtēšanas metodoloģijas attīstībai, tā
mērķis bija Latvijas gadījumam atbilstošās ES fondu investīciju izspiešanas efekta un
publiskā kapitāla elastības izvērtēšanas metodikas izstrāde un šo rādītāju empīriskais
novērtējums ar ekonometriskām metodēm. Pētījuma rezultātā ir izstrādāta un detalizēti
aprakstīta Latvijai piemērotā pieeja izspiešanas pakāpes un publiskā kapitāla elastības
novērtējumam, apkopoti dati un fakti, kas nepieciešami izspiešanas efekta un publiskā
kapitāla elastības novērtējumam Latvijas gadījumā.
258. SIA „SAFEGE Baltija” veiktā izvērtējuma „ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda
ieviešanas sistēmas efektivizācijas iespēju izvērtējums” ietvaros analizēti un sniegti
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priekšlikumi par iespējām mazināt lēmumu pieņemšanas hierarhiju un administratīvos
šķēršļus, kā arī izvērtēts 2007. – 2013.gada plānošanas perioda funkciju sadalījums un
iespējamie uzlabojumi vadības un kontroles sistēmā, lai efektivizētu ES Kohēzijas
politikas fondu administrēšanu nākamajā 2014. – 2020.gada plānošanas periodā.
Pētījuma uzdevumi – veikt izvērstu SVID analīzi un izstrādāt priekšlikumus efektīvākas
ES Kohēzijas politikas fondu sistēmas izveidei 2014. – 2020.gada plānošanas periodā.
Pētījuma rezultāti ir saistīti ar iespējamajiem tiesiskiem risinājumiem, priekšlikumiem
projektu iesniegumu atlases kritērijiem un līgumiem, MK noteikumiem, tiesiskajam
regulējumam, rekomendācijām jaunajai ES fondu ieviešanas sistēmai, kas vērsta uz ES
fondu finansējuma virzību uz rezultātu, pilnveidot mērķu un rezultātu novērtēšanas
sistēmu kvalitāti un stiprināt institūciju kompetenci un spējas rezultātu novērtēšanā.
SIA „Corporate Consulting” ir veikusi „Pētījumu par horizontālās politikas
„Vienlīdzīgas iespējas” ieviešanas efektivitāti 2007. – 2013.gada plānošanas periodā”.
Pētījuma mērķis un uzdevumi bija izvērtēt ES un dzimumu līdztiesības politikas
ieguldījumu un ietekmi uz plānošanas dokumentos noteiktās horizontālās prioritātes VI
ieviešanu un izteikt saistošas rekomendācijas turpmākam efektīvam ES fondu
finansējuma ieguldījumam dzimumu līdztiesības veicināšanai, diskriminācijas
novēršanai un pieejamības nodrošināšanai. Pētījuma ietvaros analizēta horizontālās
politikas ietekme uz dzimumu līdztiesību raksturojošajiem aspektiem un izstrādātas
rekomendācijas tās integrēšanai plānošanas dokumentos, kā arī uzraudzības un ietekmes
novērtēšanas procesa uzlabošanai 2014 – 2020.gada plānošanas periodā. Pētījuma
galvenie secinājumi ir tādi, ka Latvija, salīdzinot ar 2005.gadu, ir regresējusi
institucionālā mehānisma attīstībā dzimumu līdztiesības īstenošanai un dzimuma aspekta
integrēšanai visu ministriju nozaru politikās un netiek nodrošināta dzimumu līdztiesības
integrētā pieeja valsts iestāžu budžeta veidošanā un novērtēšanā dzimuma aspektā.
SIA „KPMG Baltics” uzsācis ES Kohēzijas politikas fondu darbības programmas
„Izaugsme un nodarbinātība” sākotnējo (ex-ante) izvērtējumu. Ex-ante izvērtējuma
mērķis ir veikt sākotnējo 2014. -2020.gada darbības programmas „ Izaugsme un
nodarbinātība” atbilstoši definētajiem uzdevumiem un EK vadlīnijām, izvērtējot DP
stratēģiju un ieguldījumu „Eiropa 2020” stratēģijai, rādītāju, uzraudzības un izvērtēšanas
sistēmu, finanšu piešķīruma atbilstību, kā arī veicot stratēģiskās ietekmes uz vidi
novērtējumu. Balstoties uz izvērtējuma ietvaros izteiktajām rekomendācijām, ir veikti
gan stratēģiski, gan tehniski uzlabojumi darbības programmas projektā. Izvērtējumu
plānots pabeigt 2014.gada I ceturksnī.
SIA „Ernst&Young Baltic” veiktā pētījuma „Eiropas Savienības fondu 2007. 2013.gadam ietekmes uz Latvijas teritoriju attīstību izvērtējums” rezultātā VARAM
vajadzībām tika izstrādāts funkcionējošs, ar datiem piepildīts analītiskais rīks (MS Excel
fails), ar kura palīdzību ir iespējams analizēt ES fondu ietekmi.
Izvērtēšanas plāna ieviešana
2013.gadā Eiropas Savienības fondu izvērtēšanas plāns 2007 – 2013 ir ieviests atbilstoši
plānotajām aktivitātēm. 2014.gadā tiks veikti 4 izvērtējumi:
„Vienkāršoto izmaksu, t.i. netiešo izmaksu nemainīgās (flat-rate) likmes, vienas
vienības izmaksu, kopsummas maksājumu, piemērošanas analīze un metodoloģijas
izstrāde piemērošanai ES fondu 2014. – 2020.gada plānošanas periodā”, kura mērķis –
izvērtēt vienkāršoto izmaksu piemērošanas pieredzi 2007. – 2013.gada plānošanas
periodā, izvērtēt iespēju piemērot dažādus vienkāršoto izmaksu veidus noteiktajās ES
fondu līdzfinansētajās jomās un, balstoties uz analīzes rezultātiem, izstrādāt
metodoloģiju vienkāršoto izmaksu pamatošanai 2014. – 2020.gada plānošanas periodā.
Izvērtējums 2007. – 2013. gada ES fondu plānošanas perioda darbības programmas
„Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3. prioritātes „Nodarbinātības
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veicināšana un veselība darbā” 1.3.1. pasākuma „Nodarbinātība” 1.3.1.1 aktivitātes
„Darbaspējas vecuma iedzīvotāju konkurētspējas paaugstināšana darba tirgū, t.sk.,
nodarbināto pārkvalifikācija un aktīvie nodarbinātības pasākumi” 1.3.1.1.1.
apakšaktivitātes „Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas
veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām apmācībām” (turpmāk tekstā –
aktivitāte) ieviešanas efektivitāti un noteikt šīs aktivitātes ietekmi uz nozarē nodarbināto
kompetences līmeņa izmaiņām un komersantu konkurētspējas paaugstināšanos.
2 tematiskie ex-post izvērtējumi ES Kohēzijas politikas fondu 2007. – 2013.gada
plānošanas periodam, kuru tēmas tiks saskaņotas ES fondu Tematiskās izvērtēšanas
konsultatīvajā darba grupā, t.sk. ir plānots veikt izvērtējumu par ES fondu ieguldījuma
ietekmi uz VSID definēto mērķu un uzdevumu sasniegšanu un par DP prioritāšu
īstenošanas ietekmi uz ES 2020 stratēģijas mērķu sasniegšanu.

Rekomendāciju ieviešana
263. Rekomendāciju ieviešanas plāns regulāri tiek aktualizēts ES fondu Tematiskās
izvērtēšanas konsultatīvajā darba grupā, izvērtējot piedāvātās rekomendācijas. Kopumā
Rekomendāciju ieviešanas plānā ir iekļautas 169 rekomendācijas, no kurām uz
2013.gada beigām ir ieviestas ir 106 rekomendācijas jeb 63%, daļēji ieviestas – 37
(22%), nākotnē tiks ieviestas – 6 (%), bet 20 (12%) rekomendācijas ir atzītas par
aktualitāti zaudējušām.
264. Nozīmīgākās rekomendācijas, kuras ieviestas 2013.gadā ir šādas:
 2007. – 2013.gada plānošanas perioda ES fondu VSID prioritāšu, pasākumu un
aktivitāšu ieviešanas efektivitātes vidus posma (mid-term) izvērtējuma rekomendācija
par kopēju pieeju rādītāju izstrādē plānošanas, ieviešanas un uzraudzības sistēmās. VI
ir izstrādājusi rādītāju vadlīnijas, nosakot, ka rādītāju plānošana ES fondu 2014. –
2020.gadam nodrošina rādītāju aktualizāciju atbilstoši veiktajiem pasākumiem;
 2007. – 2013.gada plānošanas perioda ES fondu VSID prioritāšu, pasākumu un
aktivitāšu ieviešanas efektivitātes vidus posma (mid-term) izvērtējuma rekomendācija
par ES fondu pieejamības nodrošināšanu, sekmējot par konkrētām jomām atbildīgo
iestāžu savstarpējo sadarbību nepieciešamo atbalsta aktivitāšu plānošanā un īstenošanā,
panākot, lai konkrētas aktivitātes/ apakšaktivitātes dažādās jomās ir vērstas uz vienota
mērķa sasniegšanu. Iestāžu savstarpējās sadarbības uzlabošanai jānodrošina, ka visas
aktivitātes pirms to apstiprināšanas tiek izvērtētas no savstarpējās atkarības viedokļa.
Definētajām savstarpējām atkarībām ir jātiek dokumentētām, piemēram, vienas
aktivitātes uzsākšana ir iespējama pēc citas pabeigšanas, vienas aktivitātes īstenošana
jāveic kompleksā ar citu u.tml. Šīs rekomendācijas izpildi VI ir nodrošinājusi ES
Kohēzijas politikas fondu 2014. – 2020.gada plānošanas perioda plānošanas
dokumentu projektu sagatavošanas procesā;
 2007. – 2013.gada plānošanas perioda ES fondu VSID prioritāšu, pasākumu un
aktivitāšu ieviešanas efektivitātes vidus posma (mid-term) izvērtējuma rekomendācija
– nodrošināt zinātnisko pētījumu aktivitāšu īstenošanas reglamentējošo noteikumos
finansējuma saņēmējiem saistošu prasību iestrāde – projektu ietvaros izstrādātos
pētniecības darbus publicēt vienotā datu bāzē, piemēram, jau izveidotajā Valsts
kancelejas pētījumu un publikāciju datu bāzēs. 2013.gada janvārī stājās spēkā jauni
Ministru kabineta noteikumi, kas nosaka koordinācijas procesu un prasības visu
pētījumu un novērtējumu publicēšanai Pārresoru koordinācijas centra uzturētājā datu
bāzē;
 ES fondu finanšu vadības un kontroles sistēmas efektivitātes izvērtējums, nosakot
pieļaujamās kļūdas līmeni, zem kura neatbilstību un kļūdas novēršanas procedūra nav
finansiāli efektīva, ir rekomendēts nodrošināt Vadības un informācijas sistēmas
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funkcionalitāti, lai ES fondu finansējuma saņēmēji maksājumu pieprasījumu ievadītu
vadošas iestādei un pārējām ES fondu pārvaldībā iesaistītajām institūcijām
nepieciešamajā uzskaites formā, kas nodrošinātu atteikšanos no visa veida informācijas
uzkrāšanas dažādās datu bāzēs, t.sk. excel tabulās. Rekomendācijas ieviešana ir cieši
saistīta ar e-kohēzijas principiem – projektu iesniegumu formu unificēšana, projektu
iesniegumu formām un dubultās finansēšanas kontrolei. Rekomendācijā tiek piedāvāts
izveidot vienas pieturas aģentūru. VI ir nodrošinājusi Vadības un informācijas sistēmas
funkcionalitātes uzlabošanu.

2.7. Finanšu vadība un kontrole
265. Šajā sadaļā aprakstīti pasākumi, kurus veica ES fondu vadībā iesaistītās institūcijas, lai
nodrošinātu ES fondu ieviešanas kvalitāti un efektivitāti, to starp sniegts kopsavilkums
par būtiskajām 2013.gadā veiktajām izmaiņām vadības un kontroles sistēmā, tās
izvērtējumu, veiktajām vadības un kontroles sistēmas pārbaudēm (deleģēto funkciju
pārbaudēm, virspārbaudēm, PPĪV, maksājumu pieprasījumu pārbaudēm, kā arī IUB un
AI/SI veiktajām iepirkumu pirmspārbaudēm), ES fondu vadības un kontroles sistēmas
auditiem, sertificēto izdevumu revīziju49, kā arī sertifikācijas iestādes veiktajām
pārbaudēm pirms izdevumu deklarāciju apstiprināšanas, iekļauta arī informācija par
veiktajām finanšu korekcijām un atkāroti izmaksātu finansējumu atbilstoši Regulas
Nr.1083/2006 98.panta 2.punktam.

2.7.1. Vadības un kontroles sistēmas apraksts
266. ES fondu vadības un kontroles sistēmas izveidošanas mērķis ir nodrošināt efektīvu ES
fondu vadību, un tās pamatā ir vienotas pamatprasības un pamatprincipi, kas noteikti
Eiropas Kopienas un nacionālajos normatīvajos dokumentos. ES fondu vadības un
kontroles sistēmas apraksts saskaņā ar Regulas Nr.1828/2006 21.panta prasībām no EK
puses tika apstiprināts 2009.gada 4.jūnijā. Vadības un kontroles sistēmas apraksts ir
aktualizēts uz 2013.gada 30.jūniju un vadības un kontroles sistēmas aktuālā versija ir
pieejamā vietnē http://www.esfondi.lv/page.php?id=789. Galvenie 2013.gadā paveiktie
pasākumi ES fondu vadības un kontroles sistēmas pilnveidošanai ir aprakstīti 2.3. sadaļā
„Izaicinājumi darbības programmas ieviešanā, ES fondu sistēmas pilnveidošana un
vienkāršošana”.

2.7.2. Vadības un kontroles sistēmas izvērtējums
267. Saskaņā ar ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likumu un MK 2010.gada
21.decembra noteikumiem Nr.1153„Kārtība, kādā nodrošina revīzijas iestādes funkcijas
Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā” FM Eiropas Savienības
Fondu revīzijas departaments nodrošina RI funkcijas ES fondu ietvaros 2007.-2013.gada
plānošanas periodā.
268. Atbilstoši Regulas Nr.1083/2006 62.panta 1.punkta d) apakšpunktā noteiktajam
Revīzijas iestāde sagatavo un iesniedz EK Gada kontroles ziņojumu un Atzinumu par
ES fondu vadības un kontroles sistēmas darbības efektivitāti, lai nodrošinātu pietiekamu
pārliecību, ka EK iesniegtās izdevumu deklarācijas ir pareizas, un līdz ar to nodrošinot
pietiekamu pārliecību, ka attiecīgie darījumi tika veikti likumīgi un pareizi. Gada
kontroles ziņojums tiek izstrādāts un iesniegts EK līdz katra gada 31.decembrim,
RI, veicot sertificēto izdevumu izlases pārbaudes, pārbauda atsevišķus projektus. Kā arī veicot vadības un
kontroles sistēmas auditus, lai gūtu pārliecību par EK definētajām pamatprasībām un kritērijiem, izlases veidā
tiek atlasīts reprezentatīvs projektu skaits viedokļa sniegšanai
49

65
Gada ziņojums_3DP_VI_lv_05.06.2014..; Ziņojums Eiropas Komisijai par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas
fonda darbības programmu īstenošanu, 2013.gads

269.

270.

271.

272.

izmantojot SFC2007 sistēmu, kā arī ir pieejams ES fondu tīmekļa vietnē
http://www.esfondi.lv/page.php?id=854..
Balstoties uz veikto vadības un kontroles sistēmas auditu rezultātiem un sertificēto
izdevumu izlases revīziju rezultātiem, 2013.gada 19.decembrī atbilstoši regulu prasībām
Revīzijas iestāde iesniedza EK Gada kontroles ziņojumu un Audita atzinumu par Latvijā
izveidotās Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (turpmāk – ES fondi)
vadības un kontroles sistēmas darbības efektivitāti (visās trīs darbības programmās) un
2012.gadā deklarēto izdevumu likumību un pareizību.
Balstoties uz Revīzijas iestādes ES fondu vadības un kontroles sistēmu auditu un darbību
revīziju rezultātiem un iegūtajiem auditu pierādījumiem, Revīzijas iestāde secināja, ka
Latvijā izveidotā ES fondu vadības un kontroles sistēma ir vērtējama 2.kategorijā
(sistēma darbojas, taču tajā ir nepieciešami atsevišķi pilnveidojumi) un atklātais kļūdas
līmenis ir 1.49%, kas ir zemāks par EK noteikto būtiskuma slieksni (2%), līdz ar to EK
tika iesniegts audita atzinums bez iebildumiem.
Lai gūtu pārliecību, ka kopš SIA “Ernst&YoungBaltic” 2008.gada 15.septembra sniegtās
akreditācijas atbilstoši Regulas Nr.1083/2006 un Regulas Nr.1828/2006 58-60.pantos
noteiktajām prasībām, ES fondu vadības un kontroles sistēmā nav notikušas būtiskas
izmaiņas un ES fondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina Revīzijas iestādes auditos
izteikto ieteikumu ieviešanu, Revīzijas iestāde ES fondu vadības un kontroles sistēmas
auditu ietvaros izvērtēja veiktās izmaiņas sistēmā, kā arī sistēmas uzlabošanai izteikto
ieteikumu ieviešanu. Rezultātā Revīzijas iestāde guva pietiekamu pārliecību, ka periodā
no 2013.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 30.oktobrim ES fondu vadības un kontroles
sistēmā veiktās izmaiņas atbilst ES un LR normatīvajiem aktiem un ES fondu vadībā
iesaistītās institūcijas kopumā nodrošina auditos izteikto ieteikumu ieviešanu..
Detalizēta informācija par izveidoto vadības un kontroles sistēmu efektivitātes darbību
un to novērtējumu, ir sniegta sadaļā 2.7.8. „ES fondu vadības un kontroles sistēmas
auditi”.

2.7.3. Deleģētu funkciju pārbaudes un virspārbaudes
273. 2013. gadā vadošās iestādes deleģēto funkciju pārbaudes pamatā plānotas un veiktas
izmantojot uz risku balstītu pieeju, pārbaudes plānojot un pārbaužu apjomā pamatā
iekļaujot tās iestādes un jomas, kurās tika konstatēti trūkumi un izteikti ieteikumi to
novēršanai. VI visu DP ietvaros ir veikusi 12 deleģēto funkciju pārbaudes - NVA, SIF,
VK, VIAA, IZM, LIAA, VRAA, VARAM, EM, SM, VM un CFLA50. Pārbaudes netika
veiktas LM un KM, ņemot vērā, ka iepriekšējā periodā šajās iestādēs trūkumi netika
konstatēti vai tika konstatēti nebūtiski trūkumi. Tomēr, lai nodrošinātu atbilstošu
uzraudzību no VI puses pār visu iestāžu deleģēto funkciju veikšanas atbilstību,
2014.gadā pārbaudes tiks veiktas visās ES fondu administrējošajās iestādēs.
274. Tāpat VI turpināja veikt PPIV, kopumā nodrošinot 48 PPIV veikšanu (DP ietvaros 27
pārbaudes), t.sk. - 22 virspārbaudes un 14 pēcpārbaudes, 8 PPIV, t.sk. 3 tehniskās
pārbaudes un 4 pēcuzraudzības pārbaudes.
275. Kopumā 2013.gadā visu DP visu pārbaužu ietvaros ir izteikti 97 ieteikumi (skat.
14.ilustrāciju), kas ir par 61 ieteikumu jeb 38% mazāk (2012.gadā tika izteikti 158
ieteikumi):
276. deleģēto funkciju pārbaužu ietvaros izteikti 64 ieteikumi;
277. PPIV ietvaros 33, no tiem 9 ieteikumi izteikti finansējuma saņēmējiem.
Ilustrācija 14. VI pārbaužu rezultātā izteikto ieteikumu sadalījums
Pārbaude ir veikta, bet pārbaudes ziņojums uz šī ziņojuma sagatavošanas brīdi ir saskaņošanas procesā. Indikatīvi CFLA
pārbaudi plānots noslēgt un ziņojumu apstiprināt līdz 2014.gada marta beigām.
50
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Deleģēto funkciju pārbaužu
ietvaros

24
64

33
9

PPIV ietvaros
Finansējuma saņēmējiem
Iestādēm

278. Minētais vērtējams pozitīvi un liecina, ka iestādes kopumā nodrošina atbilstošu deleģēto
funkciju veikšanu un iestāžu darbības kvalitāte ir uzlabojusies.
Ilustrācija 15. VI pārbaužu rezultātā izteikto ieteikumu ieviešanas statuss
24 jeb 25%
40 jeb 41%

Ieviesti
Procesā
Pastāvīgi

33 jeb 34%

279. Visvairāk ieteikumu izteikti LIAA (25%), SM (22%), VRAA (22%) un EM (12%).
Ilustrācija 16. VI pārbaužu rezultātā iestādēm izteikto ieteikumu skaits katrā jomā

280. Kopumā pārbaužu rezultātā ir gūta pārliecība, ka AI/SI 2007.-2013.gada plānošanas
periodā saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr.1083/2006 59.panta otro punktu un
60.pantu deleģētās funkcijas pilda atbilstošā kvalitātē, taču ir nepieciešami atsevišķi
uzlabojumi:
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2.7.4. Pārbaudes projektu īstenošanas vietās
Informācija par pārbaužu veikšanas metodiku
281. Plašs pārbaužu projektu īstenošanas vietās sistēmas apraksts tika sniegts gadskārtējā
ziņojuma par 2008.gadu51, kā arī informācija par būtiskajām izmaiņām, kas veiktas
16.02.2010. no jauna izdoto MK noteikumi Nr. 14052 (turpmāk – MK noteikumi nr.140)
piemērošanas metodikā, tika iekļauta gadskārtējā ziņojuma par 2009.gadu 2.7.3.sadaļā
,,Pārbaudes projektu īstenošanas vietās’’53 metodikā.
282. Tā kā PPĪV ir viens no svarīgākajiem uzraudzības mehānismiem, ar kuru iespējams
pārliecināties par ieguldīto investīciju atbilstību plānotajam un sasniegtā rezultāta
ilgtspējību, nepārtraukti tiek pilnveidots šo pasākumu veikšanas process.
283. 2013.gadā aktualizēta vadošās iestādes metodika par PPĪV54, kurā iekļauta virkne
papildus nosacījumu kvalitatīvāku un izsekojamu pārbaužu projektu īstenošanas vietās
veikšanai:
a) Metodika nosaka nepieciešamību lielos projektus noteikt kā augsta riska projektus,
neveicot tiem riska izvērtējumu, tādējādi visu šo projektu īstenošanas laiku tiek veikta
pastiprināta to uzraudzība;
b) Metodika ievieš jaunu pārbaudes projekta īstenošanas vietā veidu – daļējā pārbaude. Tā
ir pārbaude, kurai netiek nodrošināts viss MK noteikumu Nr.140 13.punkta noteiktās
pārbaudes prasības, bet šāda veida pārbaudes ir nepieciešamas, lai pārliecinātos par
kādu noteikto projekta ieviešanas aspektu, piemēram, iepirkuma atbilstošu veikšanu
utt., tādējādi AI/SI var papildus uzmanību pievērst konkrētā projekta riskantāka un
problemātiskāka aspekta pārbaudes veikšanai;
c) Metodikā iekļauta nepieciešamība, pārbaudot dubulto finansējumu, izmantot vadošās
iestādes izstrādāto dubultfinansējuma matricu;
d) Metodika papildināta ar kritērijiem, kādā veidā AI/SI var pārliecināties par finansējuma
saņēmēja sniegtās informācijas par gūtajiem ieņēmumiem faktisko situāciju;
e) Metodika papildināta ar nepieciešamību pārbaužu laikā pievērst lielāku uzmanību
horizontālo prioritāšu rādītāju kvalitatīvajai sasniegšanai, kā arī
projekta
pēcuzraudzības periodā pārliecināties par līgumā vai vienošanās par projekta īstenošanu
paredzēto prasību attiecībā uz horizontālām prioritātēm ievērošanu;
f) Metodikā iekļauta nepieciešamība, veicot pārbaudi attiecībā uz finanšu vadības
instrumentiem, izlases veidā veikt pārbaudes arī projekta īstenošanas vietā pie gala
atbalsta saņēmēja;
g) Metodikā iekļauta prasība pārliecināties, ka komercdarbības atbalsts nav konstatējams
aktivitātēs/apakšaktivitātēs un to projektos, kuros tas nav ticis sākotnēji plānots.
284. VI ir aicinājusi AI/SI, kuras veic PPĪV, nodrošināt to iekšējo procedūru aktualizēšanu
atbilstoši aktualizētajai metodikai. Par minēto nosacījumu ieviešanu VI gūs pārliecību,
veicot deleģēto funkciju pārbaudes, kuru ietvaros tiks veikts arī iestāžu procedūru
izvērtējums.
285. Lai arī turpmāk VI varētu sekot līdzi, vai iestāžu procedūras atbilst VI un EK metodikām
un vadlīnijām, iestādes kopš 2012.gada turpina augšupielādēt savas iekšējās procedūras
Ziņojums ir pieejams SFC2007 un ES fondu tīmekļa vietnē http://www.esfondi.lv/page.php?id=913
MK noteikumi 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’’
53
Ziņojums ir pieejams SFC2007 un ES fondu tīmekļa vietnē http://www.esfondi.lv/page.php?id=913
54
FM 2013.gada 10.oktobra metodika Nr. 12.2. ,,Eiropas Savienības fondu vadošās iestādes metodika pārbaužu
veikšanai Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansētā projekta īstenošanas vietā 2007.2013.gada plānošanas periodā http://www.esfondi.lv/page.php?id=1170
51
52
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(gan aktualizētās, gan iepriekš spēkā bijušās) FM iekšējā tīmekļa vietnē, tādejādi
nodrošinot, ka VI ir pieejama aktuāla informācija par AI/SI iekšējām procedūrām,
vienkāršojot un atvieglojot informācijas apriti šajā jomā. Turklāt visiem AI/SI
darbiniekiem ir iespēja piekļūt minētajam iekšējo procedūru apkopojumam.
286. 2013.gadā RI veica ES fondu vadības un kontroles sistēmas darbības efektivitātes auditu
vadošajā iestādē, AI un SI un izteica ieteikumus pārbaužu efektivitātes uzlabošanai, t.sk.
par HP principu ievērošanu. Attiecīgi vadošā iestāde ierosināja grozījumus MK
noteikumos Nr.140 attiecībā uz visām HP un 2014.gadā ir plānots tos apstiprināt,
paredzot papildināt ar nosacījumu, ka AI/SI, veicot pārbaudi, pārliecinās par līgumā vai
vienošanās par projekta īstenošanu noteikto prasību ievērošanu attiecībā uz HP; atrunāt,
kādos gadījumos AI/SI var veikt daļēju pārbaudi projekta īstenošanas vietā; noteikt, ka
lielajiem projektiem projekta riska līmeni nevērtē, nosakot to kā augstu sākotnēji; skaidri
noteikt pārbaudes rezultātus - var būt tikai pozitīvs, ar iebildumiem vai negatīvs, kā arī
veikt citus pilnveidojumus.
2013.gadā veiktās PPĪV
287. Vadošā iestāde regulāri uzrauga PPĪV veikšanas procesu, lai tiktu ievērota PPĪV
intensitāte atbilstoši projektu risku līmeņiem, kas noteikts normatīvos aktos un
metodikā. Līdz šim būtiski pārkāpumi nav konstatēti. Neskaidrību gadījumā, ja pārskata
periodā ir konstatēta zemāka pārbaužu intensitāte nekā noteikts normatīvos aktos un
metodikā vai konstatēti riski, vadošā iestāde ir lūgusi AI/SI skaidrojumu, t.sk. par
plānoto rīcību (ja attiecināms). Attiecībā uz pēcuzraudzības pārbaužu biežumu, ņemot
vērā, ka arvien vairāk projektu tiek pabeigti, jāsecina, ka kopumā šobrīd ir ievērots
normatīvos aktos noteiktais pēcuzraudzības pārbaužu apjoms. Šobrīd vidēji 2009.2011.gadā pabeigtie projekti pārbaudīti 16% apmērā, līdz ar to jāsecina, ka 2014.2015.gadā plānoto pārbaužu intensitāte būs jāpaaugstina, lai sasniegtu metodikā noteikto
apjomu – 30%. Vienlaikus esam ierosinājuši veikt auditu, lai pārbaudītu AI/SI veikto
pēcuzraudzības pārbaužu kvalitātes sistēmu. Biežāk konstatētie trūkumi saistīti ar
publicitāšu prasību pārkāpumiem, attaisnojošu dokumentu un būvniecības trūkumiem,
ierīču nedarbošanās, ko iespējams novērst.
288. DP ietvaros 2013.gadā veiktās 1062 PPĪV55 970 projektu īstenošanas vietās (jeb 30,8%
projektos no kopējā DP apstiprināto projektu skaita) kas ir par 119 pārbaudēm jeb par
12,6% vairāk nekā 2012.gadā. Vislielākais PPĪV skaits tika veikts aktivitātē, kas ir vērsta
uz daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanu, proti no 2013.gadā veiktajām PPĪV
556 pārbaudes jeb 52,4% tika veiktas šajā aktivitātē, kas ir skaidrojams ar lielu aktivitātē
īstenojamo projektu skaitu. Vienlaikus ir jāatzīmē, ka PPĪV tiek veiktas, izveidojot
projektu izlasi, ņemot vērā projektu risku novērtējumu. Pārbaudīto projektu izmaksu ES
fondu daļa ir 231,8 milj. euro, savukārt kopējā pārbaudēs atklāto pārkāpumu finansiāla
ietekme ir 3,4 milj. euro jeb 1,47% no kopējās pārbaudīto projektu izmaksu ES fondu
daļas.
289. Analizējot veikto PPĪV rezultātus, ir secināms, ka 2013.gadā ir vērojama iepriekšējo
gadu tendence, proti, lielākā daļa pārbaužu, t.i. 512 PPĪV jeb 48,2 % no 2013.gadā
veiktajām pārbaudēm ir noslēgušās ar pozitīvu rezultātu, savukārt 326 pārbaudēs jeb
30,7% rezultāts bija ar iebildumiem un 224 pārbaudēs jeb 21,1% rezultāts bija negatīvs.
Savukārt salīdzinot 2013.gadā veikto pārbaužu rezultātu īpatsvara sadalījumu ar
2012.gada datiem, ir jāatzīmē, ka nedaudz ir pieaudzis pozitīvo un negatīvo pārbaužu
īpatsvars (2012.gadā – 47,9% pozitīvs un 19,4% negatīvs). 2013.gadā lielākais negatīvu
Iekļauta informācija arī par 3 DP Tehniskās palīdzības aktivitātēs veiktajām pārbaudēm projektu īstenošanas
vietās
55
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rezultātu skaits bija projektos, kas ir vērsti uz daudzdzīvokļu māju siltumnoturības
uzlabošanu, atklātie trūkumi ir nekvalitatīvi veikti būvdarbi vai būvdarbu defekti,
faktiski veiktie darbi vai izmantotie būvniecības materiāli neatbilst dokumentos
norādītajiem. VI analizē PPĪV rezultātu izmaiņu tendences katru ceturksni, lai lemtu par
nepieciešamību ierosināt, vai vadošai iestādei pašai veikt preventīvus sistēmas
pilnveides vai korektīvus pasākumus.
Ilustrācija 17. DP ietvaros 2013.gadā veikto pārbaužu projektu īstenošanas vietās rezultāti

290. 2013.gadā PPĪV visbiežāk sastopamie trūkumi ir saistīti ar iepirkumu vai konkurences
normu pārkāpumiem, nesamērīgu prasību izvirzīšanu iepirkuma nolikumos, faktiski
veikto darbu un sniegto pakalpojumu neatbilstību projekta ietvaros saskaņotajām tāmēm
un aktivitāšu īstenošanas nosacījumiem, publicitātes prasību neievērošanu, neatbilstoši
noformētiem pamatojošiem dokumentiem, kā arī ar dokumentācijas neatbilstošu
uzglabāšana un nenodalīšanu no pārējās iestādes dokumentācijas (papildu informācija
par DP ietvaros konstatētajām neatbilstībām un atgūtajiem maksājumiem skat. sadaļā
2.7.12.,,Atmaksāts vai atkārtoti izmantots atbalsts’’).
291. VI veic pastāvīgu uzraudzību par veiktajām PPĪV, analizējot PPĪV rezultātus un
uzraugot trūkumu novēršanas gaitu, izmantojot VIS ievadītos datus, kā arī sniedzot
ikmēneša apliecinājumu sertifikācijas iestādē atbilstoši izstrādātajai iekšējai kārtībai56
un MK noteikumiem Nr.41957 .

2.7.5. Maksājumu pieprasījumu pārbaudes DP ietvaros
292. Tiek pārbaudīti visi iesniegtie MP. MP pārbaudes ļauj savlaicīgi konstatēt neatbilstoši
veiktos izdevumus un neveikt maksājumu finansējuma saņēmējiem par tiem.
293. 2013.gadā veiktajās pārbaudēs DP ietvaros pārbaudīti 957 projektos58 iesniegtie 1948
MP par kopējo summu 507,5 milj. euro59. Neatbilstības konstatētas 357 gadījumos par
kopējo summu 3,3 milj. euro (t.sk. ERAF – 2,4 milj. euro, KF – 0,9 milj. euro) jeb 0,6%
no kopējās 2013. gadā pieprasītas summas.
294. 2013.gadā ir vērojama pozitīva tendence, ka konstatēto neatbilstību īpatsvars izskatītajos
maksājumu pieprasījumos ir nedaudz samazinājusies (no 0,9% uz 0,6%) salīdzinājumā
ar 2012. gadu.

Vadošās iestādes iekšējā kārtība Nr.4.1. ,,Kārtība, kādā Eiropas Savienības fondu vadošā iestāde sagatavo
apliecinājumu, ka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmā iekļautie dati
ir pilnīgi un korekti, nav konstatēti trūkumi, kas apdraud izveidotās Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas
fonda vadības un kontroles sistēmas darbību un tiek nodrošināta Padomes regulas (EK) Nr.1083/2006 60.pantā
minēto darbību izpilde”
57
MK 2007.gada 26.jūnija noteikumi Nr. 419 ,,Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas
fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu’’
58
Iekļauta informācija par visās Tehniskās palīdzības aktivitātēs (arī 1 un 2DP) veiktajām maksājumu
pieprasījumu pārbaudēm, jo finansējuma saņēmēji īsteno projektus vairāku Tehniskās palīdzības aktivitāšu
ietvaros.
59
DP aktivitāšu ietvaros 2013.gadā iesniegto maksājumu pieprasījumu ES fondu daļa
56
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295. Izvērtējot informāciju par MP pārbaudēs konstatētajiem pārkāpumiem ar finansiālo
ietekmi, var secināt, ka biežāk sastopamie pārkāpumi ir saistīti ar noteikto ES fondu
aktivitātes ieviešanas vai vienošanās par projekta īstenošanu nosacījumu neievērošanu,
publicitātes prasību neievērošanu, kā arī ar publisko iepirkumu vai konkurences normu
neievērošanu (papildus informācija par DP ietvaros konstatētajām neatbilstībām un
atgūtajiem maksājumiem skat. sadaļā 2.7.12. ,,Atmaksāts vai atkāroti izmantots
atbalsts”).
296. Jāatzīmē, ka lielākā daļa atklāto trūkumu ar finansiālo ietekmi tiek konstatēta, veicot MP
pārbaudi pirms maksājuma veikšanas vai arī tiek ieturēti no nākamā maksājuma, tādejādi
novēršot nepieciešamību uzsākt procedūru par neatbilstoši veikto izmaksu atgūšanu.

2.7.6. Iepirkumu pārbaudes
297. Kopš 2012.gada iepirkumu pārbaudes izlases veidā veic gan IUB, gan AI/SI. 2013.gadā
ir veiktas 1590 pārbaudes - par 25% vairāk nekā 2012.gadā. Lielāko daļu – 91% no
iepirkumu pārbaudēm veic AI/SI. Analīze ziņojumā par IUB un AI/SI veiktajām
pārbaudēm tiks sniegta atsevišķi zemāk. Informācija par biežāk sastopamajām kļūdām
ES fondu projektu iepirkumos60 un normatīvo aktu skaidrojumi 61 IUB mājas lapā tiek
regulāri aktualizēti.
IUB iepirkuma pārbaudes
298. Saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību IUB 2013.gadā turpināja veikt ES fondu
projektu iepirkuma dokumentācijas un iepirkuma procedūras norises izlases veida
pārbaudes, vienlaikus ņemot vērā arī atbildīgo un sadarbības iestāžu izteiktos lūgumus
par konkrētu iepirkumu iekļaušanu IUB pirmspārbaužu plānā. 2013.gadā IUB visu DP
ietvaros ir veicis 112 iepirkuma procedūru pārbaudes un sniedzis 212 atzinumus62, no
kuriem 100 atzinumi ir ar iebildumiem, 111 pozitīvi atzinumi un 1 negatīvs atzinums.
Kā būtiskākās problēmas darba organizācijā var minēt šādas:
 atbildīgo un sadarbības iestāžu saskaņotie un IUB iesniegtie finansējumu saņēmēju
sagatavotie iepirkuma plāni atsevišķos gadījumos sniedza informāciju tikai par jau
veiktajiem iepirkumiem, nevis plānotajiem iepirkumiem;
 atbildīgo un sadarbības iestāžu saskaņotie un IUB iesniegtie finansējumu saņēmēju
sagatavotie iepirkuma plāni atsevišķos gadījumos neattiecās uz IUB kompetenci
atbilstoši MK noteikumu Nr.419 31.punkta regulējumam;
 AI/SI atsevišķos gadījumos savlaicīgi nelūdz iekļaut kādu iepirkumu pirmspārbaužu
plānā, bet šādu lūgumu izsaka, kad jau ir notikusi piedāvājumu atvēršana, tādējādi vairs
nav iespējams nodrošināt efektīvu dokumentācijas pirmspārbaudi (proti, novērst
konstatētās neatbilstības dokumentācijā, veicot atbilstošus grozījumus).
299. Iepirkuma dokumentācijā un procedūras norisē tika konstatētas šādas būtiskākās
konstatētās neatbilstības:
 PIL regulējumam neatbilstošu prasību izvirzīšana (piemēram, nepilnīgi noteikti PIL
39.pantā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi vai arī noteikti papildu
izslēgšanas nosacījumi, kādus neparedz PIL 39.pants; pretendentam tiek izvirzītas
prasības attiecībā uz tā minimālo darbības laiku, prasības par konkrētiem standartiem
u.tml.);

Biežāk sastopamās kļūdas ES fondu projektu iepirkumos http://www.iub.gov.lv/node/183
Skaidrojumi, kas saistīti ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu un Publisko iepirkumu
likumu pieejami šeit http://www.iub.gov.lv/node/98
62
IUB informācija par atzinumu skaitu, neizdalot, cik projektu ietvaros atzinums ir sniegts
60
61
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nereti nav pietiekami detalizēti atrunāta/ir neatbilstoši atrunāta līguma grozījumu
veikšanas kārtība, kā to paredz PIL 67.1pants;
pasūtītājs, sniedzot piegādātājiem tādu papildu informāciju, kas pēc būtības groza
iepirkuma dokumentācijas saturu, nereti šo informāciju uzskata („apzīmē”) par
precizējumiem un nepublicē paziņojumu par grozījumiem IUB mājaslapā;
nepietiekami dokumentēta iepirkuma procedūras norises gaita, līdz ar to nav iespējams
viennozīmīgi izvērtēt pieņemtā lēmuma par iepirkuma rezultātiem atbilstību;
nebūtisku trūkumu konstatēšanas gadījumā par neatbilstošiem atzīti pretendenta
iesniegtie kvalifikācijas dokumenti, pirms pretendenta noraidīšanas nepieprasot tam
vai kompetentai institūcijai izskaidrot vai papildināt iesniegtajos kvalifikācijas
dokumentos ietverto informāciju; iesniegtā dokumentācija netiek vērtēta kopsakarā.
2013.gadā IUB atbilstoši MK noteikumu Nr.419 36.1.apakšpunkta regulējumam visu DP
ietvaros ir veicis pārbaudes par 7 ES fondu atbildīgo iestāžu un sadarbības iestāžu
veiktajām pirmspārbaudēm, izvērtējot 11 iepirkumu dokumentāciju. IUB konstatējas
šādas būtiskākās neatbilstības atbildīgo un sadarbības iestāžu veiktajās pirmspārbaudēs:
ietverti PIL neatbilstoši izslēgšanas nosacījumi (piemēram, paredzēti stingrāki
izslēgšanas nosacījumi; neprecīzi/nepilnīgi minētas personas, uz kurām attiecināmi
izslēgšanas nosacījumi u.tml.);
iepirkuma dokumentācijā (dažādos punktos) ir noteiktas atšķirīgas/pretrunīgas
pieredzes prasības pretendentam/tā speciālistiem;
no iepirkuma dokumentācijas konstatējams, ka pasūtītājs par izslēgšanas nosacījumu
neattiecināmību nav pārliecinājies PIL noteiktajā kārtībā;
līgumprojektā nav atrunāti nosacījumi attiecībā uz apakšuzņēmēju un personāla
iesaistīšanas un nomainīšanas kārtību atbilstoši PIL 68.panta regulējumam;
iepirkuma pirmspārbaudē nav aizpildītas (faktiski nav izmantotas) Metodikas par
iepirkumu pirmspārbaužu veikšanu atbildīgajām un sadarbības iestādēm pārbaudes
lapas vai izmantotas neprecīzas pārbaudes lapas, kas neietver visus Metodikas
pārbaudes lapā ietvertos jautājumus;
no iepirkuma pārbaudes dokumentācijas nav konstatējams, ka pirmspārbaude ir veikta
MK noteikumu Nr.419 izpratnē; atsevišķos gadījumos nav viennozīmīgi saprotams,
kāda veida atzinums tiek sniegts – pozitīvs, ar iebildumiem vai negatīvs;
sniegti MK noteikumiem Nr.419 neatbilstoši atzinuma veidi (piemēram, atzinuma ar
iebildumiem vietā faktiski bija sniedzams negatīvs atzinums).
Minētie konstatējumi un biežāk pieļautas kļūdas tiek pārrunātas IUB iepirkumu
pirmspārbaužu darba grupā. 2013.gadā IUB ir vadījis 4 darba grupas sanāksmes par
iepirkumu pirmspārbaužu veikšanu, konstatēto problēmu risināšanu un metodikas
aktualizēšanu. Līdz ar to 2013.gadā IUB ir ne tikai konsultējis minētās iestādes
pirmspārbaužu veikšanā, bet arī būtiski precizējis/papildinājis metodiku par iepirkumu
pirmspārbaužu veikšanu AI/SI.
Zemāk ilustrācijā informācija par 2013.gadā un kumulatīvi līdz 31.12.2013. IUB
veiktajām iepirkuma pirmspārbaudēm DP ietvaros fondu un atzinumu veidu63 dalījumā.
2013.gada ietvaros DP aktivitātēs IUB veica 141 pārbaudes, kuru ietvaros pozitīvo
atzinumu īpatsvars ir lielākā daļa - 51.8%, atzinumu ar iebildumiem īpatsvars ir 47.5%
un negatīvo atzinumu īpatsvars ir tikai 0,7%. Salīdzinot ar 2012.gadā veikto pārbaužu
rezultātiem ir jāatzīmē, ka atzinumu īpatsvars gandrīz nav mainījies.

pozitīvie atzinumi norādīti, ieskaitot veiktās pēcpārbaudes
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Ilustrācija 18. DP ietvaros 2013.gadā un līdz 31.12.2013. IUB veiktajās iepirkumu pārbaudēs sniegtie atzinumi
(VIS dati)64

AI/SI iepirkuma pārbaudes
303. Neapšaubāmi pirmspārbaužu veikšanai ir daudz priekšrocību, piemēram, savlaicīgi tiek
konstatētas neatbilstības iepirkuma dokumentācijā un norisē, un līdz ar to mazinās
sūdzību saņemšanas un izdevumu neattiecināšanas risks.
304. Zemāk ilustrācijā informācija par 2013.gadā un līdz 31.12.2013. AI/SI veiktajām
iepirkuma pirmspārbaudēm DP ietvaros fondu un atzinumu veidu dalījumā. Kopumā
2013. gadā AI/SI ir sniegusi 145365 atzinumus, kas ir par 20,6% vairāk nekā 2012. gadā.
No tiem pozitīvo atzinumu īpatsvars ir 67,4%, atzinumu ar iebildumiem īpatsvars ir
26,5% un negatīvo atzinumu īpatsvars ir 6,1%. Salīdzinot ar 2012.gadu, pieaudzis
pozitīvo atzinumu īpatsvars un ir samazinājies negatīvo un atzinumu ar iebildumiem
skaits, kas liecina par kļūdu samazinājumu iepirkumos. Jāsecina, ka lielākā daļa
pārkāpumu ar būtisku finansiālu ietekmi bijuši iepirkuma līgumos, kas slēgti 2008.2011.gadā, savukārt pašreizējā kontroles sistēma nodrošina, ka lielāko daļu iepirkuma
pārkāpumus var novērst pirms vēl veikti izdevumi.
Ilustrācija 19. DP ietvaros 2012.gadā AI/SI veiktajās iepirkumu pārbaudēs sniegtie atzinumi (VIS dati)

64
65

VIS ievadīta informācija attiecībā uz katru projektu, kura ietvaros tiek veikta pirmspārbaude.
VIS ievadīta informācija attiecībā uz katru projektu, kura ietvaros tiek veikta pirmspārbaude.
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305. AI/SI veiktajās iepirkumu pārbaudēs visbiežāk konstatējusi pārkāpumus saistītus ar
nepamatotu prasību izvirzīšanu pretendentiem (t.sk. attiecībā uz apgrozījuma apjomu,
pieredzes prasībām), nekorekti atrunātu līgumu grozījumu kārtību, kā rezultātā veikti
neatbilstoši papildu darbi, izmaiņas maksājumu kārtībā, kā arī dažādus iepirkuma norises
un vērtēšanas pārkāpumus (piemēram, nevar konstatēt, ka iepirkumu komisija
pārliecinājusies par pretendenta atbilstību izvirzītajām prasībām vai var secināt, ka
pretendenti nekorekti noraidīti vai apstiprināti).
306. Līdz 2013.gada beigām Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS) nodrošināta 23 dažādu
preču un pakalpojumu grupu katalogu darbība. Elektronisko iepirkumu sistēmā valsts un
pašvaldību iestādes 2013.gadā iegādājušās preces 31,1 milj. euro apmērā, kas ir par 19%
vairāk kā 2012.gadā. EIS apgrozījumam ir vērojama stabila pieauguma tendence, kas
panākta, skaidrojot EIS priekšrocības, būtiski palielinot piedāvāto preču skaitu, kā arī
uzlabojot to kvalitāti un ieviešot iespēju komplektēt preces atbilstoši individuālām
prasībām. EIS darījumu rezultātā veikto piegāžu skaits pieaudzis par 29% salīdzinot ar
2012. gadu. EIS lietotāju pircēju skaits 2013. gadā ir pieaudzis līdz 370 organizācijām
(salīdzinājumam – 2010. gadā 169 pircēju organizācijas; 2011. gadā – 281 pircēju
organizācija; 2012. gadā – 333 organizācijas).
307. Sistēmas uzturētāju veiktais EIS efektivitātes novērtējums pierāda, ka tiešie ieguvumi no
EIS izmantošanas (cenu starpība starp cenām EIS un vairumtirdzniecības cenām ārpus
EIS) ar ticamības līmeni 95% un kļūdu intervālu +/- 10% ļauj valsts un pašvaldību
iestādēm vidēji ekonomēt ap 18,5% budžeta līdzekļu, kas 2013.gadā veido 5,7 milj. euro.
Sūdzības
308. 2013.gadā kopā saņemtas 272 sūdzības par veiktajiem iepirkumiem ES fondu projektos
visās trīs DP, kas ir par 2 sūdzībām mazāk nekā 2012.gadā.
309. 79 jeb 29,0% sūdzību bijušas pamatotas, kas norāda, ka saglabājusies iepriekšējā gada
tendence, kad katra trešā saņemtā sūdzība izrādījusies pamatota. Savukārt ievērojams
skaits sūdzību - 79 (29,0%) izskatīšana bija pārtraukta (skat. 20.ilustrāciju), t.sk. 56
sūdzības jeb 20.5% bija atsauktas. Pastāv iespēja, ka šādu sūdzību iesniegšanas iemesls
var būt projekta īstenošanas speciāla aizkavēšana. 2013. gadā citi sūdzību izskatīšanas
rezultāti - 2 gadījumā pieņemts stārplēmums.
Ilustrācija 20. 2013.gadā saņemtās sūdzības un to izskatīšanas rezultāti (IUB dati)
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Tabula 5. 2013.gadā saņemtās sūdzības un to izskatīšanas rezultāti
Sūdzības izskatīšanas rezultāts
Pozitīvs (sūdzība
pamatota)
2013

78

% pieaugums
salīdzinājumā
ar 2012.gadu

Negatīvs (sūdzībai nav
pamata)
2013

% pieaugums
salīdzinājumā
ar 2012.gadu

105

+28

79

2013

pēc sūdzības izskatīšanas atļauts
slēgt iepirkuma līgumu
pēc sūdzības izskatīšanas ir
aizliegts slēgt iepirkuma līgumu
pēc sūdzības izskatīšanas atstāts
spēkā iepirkumu komisijas
lēmums par procedūras
pārtraukšanu

-42

pēc sūdzības izskatīšanas atcelts
iepirkuma komisijas lēmums par
procedūras pārtraukšanu

-89

-13

Sūdzības rezultāts

% pieaugums
salīdzinājumā
ar 2012.gadu

-5

7

1

Sūdzības izskatīšana
pārtraukta

112

-19

79

-10

79

+69

izbeigta iesnieguma lietvedība;
pasūtītājs noslēdzis līgumu;
atsaukti iesniegumi
Kopā

310. Ņemot vērā, ka problēmas publisko iepirkumu jomā ir viena no galvenajām problēmām,
kas kavēja projektu ieviešanu 2013. gadā, Publisko iepirkumu likumā tika veikti
grozījumi ar mērķi nodrošināt efektīvāku un pārredzamāku iepirkumu procesu un
veicināt preču un pakalpojumu iepirkumu centralizāciju pašvaldībās, kā arī AI/SI ir
sniegušas skaidrojumus FS publisko iepirkumu jomā. Detalizēta informācija par
izmaiņām publisko iepirkumu jomā ir sniegta sadaļā 2.2.1.Atbilstība Kopienas tiesībām
publisko iepirkumu jomā.

2.7.7. Sertificēto izdevumu revīzija
311. 3DP ietvaros 2013.gadā Revīzijas iestāde veica vienu sertificēto izdevumu regulāro
revīziju. Revīzijas rezultātā tika pārbaudīti izdevumi 13,67% apmērā no kopējiem
2012.gadā deklarētajiem izdevumiem (skatīt tabulu Nr.6).
312. Atbilstoši Komisijas Regulas (EK) Nr.1828/200666 16.panta 2.punkta prasībām revīzijas
ietvaros tika gūta pietiekama pārliecība, ka DP ietvaros laika posmā no 01.01.2012. līdz
31.12.2012. sertificētie izdevumi kopumā ir attiecināmi finansēšanai no ERAF un KF
saskaņā ar Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
Konstatētās kļūdas sertificēto izdevumu periodā no 01.01.2012.-31.12.2012.
nepārsniedz būtiskuma līmeni.

Komisijas 08.12.2006. Regula (EK) Nr.1828/2006, kas paredz noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr.1083/2006, ar ko
paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un
Padomes Regulu (EK) Nr.1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu.
66
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Tabula 6. Darbības programmas ietvaros veikto sertificēto izdevumu regulārās revīzijas rezultāti 2013.gadā

Atsauce
(KIK
numurs)

Programma

3

4

2007LV1
61PO002

3.DP
„Infrastruktūr
a un
pakalpojumi”

tajā
skaitā

ERAF
KF

Sertificēto
izdevumu
revīzijas
veikšanas
periods
5

01.01.2013.
30.06.2013.

Sertificētie
izdevumu
periods
6

01.01.2012.
31.12.2012.

Deklarācijā
iekļautie
sertificētie
izdevumi
(euro)
7

570 150 481,9

323 665 408,6
246 485 073,2

Pārbaudītā sertificēto
izdevumu summa
(euro)
8

(%)
9

77 913 027,53

36 467 740,71
41 445 286,82

Neatbilstoš
i veiktie
izdevumi
(euro)

Citi
neatbilstoši
veiktie
izdevumi67

10

11

13,67

623 990,57

1 348 900,29

11,27
16,81

569 461,09
54 529,48

1 220 318,71
128 581,58

313. Lai gūtu pietiekamu pārliecību par to, vai Revīzijas iestādes viedoklis attiecībā uz
atsevišķiem iekšējās kontroles sistēmas elementiem paliek nemainīgs un atbilstoši
Komisijas Regulas (EK) Nr.1828/2006 16.panta 2.punkta prasībām sertificētie izdevumi
ir attiecināmi finansēšanai no ERAF un KF un vai par sertificētie izdevumi, kas sākotnēji
izmaksāti avansa veidā, ir veikta savlaicīga atskaitīšanās par faktisko avansa izlietojumu,
Revīzijas iestāde veica papildus revīziju, kuras ietvaros:
a. izvērtēja individuāli riskantās vienības t.i. projektus, kuru ietvaros veiktie izdevumi
laika periodā līdz 2012.gada 31.decembrim ir deklarēti Eiropas Komisijai un par
kuriem Revīzijas iestādē ir saņemta informācija, kas liek uzskatīt tos par paaugstināta
riska projektiem,
b. veica deklarēto avansa maksājumu apguves uzraudzību iepriekš veikto regulāro
revīziju izlasē iekļautajiem deklarētajiem avansa maksājumiem, kas sertificēti laika
posmā no 2010.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 31.decembrim,
c. ņemot vērā 2012.gada sertificēto izdevumu regulārās revīzijas rezultātus, kā arī
ņemot vērā vadības un kontroles sistēmas auditu rezultātus, tika pieņemts lēmums
papildus atlasīt pašvaldību īstenotos projektus un konkrētu aktivitāšu ietvaros
īstenotos projektus.
314. Atbilstoši Komisijas Regulas (EK) Nr.1828/20061 16.panta 2.punkta prasībām papildu
revīzijas ietvaros tika gūta pietiekama pārliecība, ka DP ietvaros laika posmā no
01.01.2010. līdz 31.12.2012. sertificētie izdevumi kopumā ir attiecināmi finansēšanai no
ERAF un KF saskaņā ar Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem
aktiem, izņemot divus gadījumus, kur vienā gadījumā Revīzijas iestāde nevarēja sniegt
pilnīgu viedokli, kamēr netiks izvērtēta dokumentu viltošanas un amatpersonu pilnvaru
pārsniegšanas esamība un otrā gadījumā notika saskaņošana par konstatējumiem kā
rezultātā revīzijas iestāde nesniedz viedokli (skatīt tabulu Nr.7).
Tabula 7. DP ietvaros veikto sertificēto izdevumu papildu revīzijas rezultāti 2013.gadā

Fonds
1
ERAF,
KF

Atsauce
(KIK
numurs)
2
2007LV161
PO002

tajā skaitā:

Programma

Papildu sertificēto
izdevumu revīzijas
veikšanas periods

3

4

3DP „Infrastruktūra
un pakalpojumi”

Citi izdevumi par kuriem tika
veiktas papildu revīzijas
(euro)
5

Citi neatbilstoši veiktie
izdevumi
(euro)
6

20 683 417,06

744 138,08

14 261 897,11
6 421 519,94

330 353,11
413 784,97

09.08.2013.-21.10.2013.

ERAF
KF

315. Detalizēta informācija par sertificēto izdevumu revīziju ietvaros konstatēto kļūdu
raksturu ir pieejama Gada kontroles ziņojumā, kuru Revīzijas iestāde iesniedz Eiropas
67

klasificēti kā „citi neatbilstoši veiktie izdevumi”, jo tika konstatēti ārpus izlases
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Komisijai līdz katra gada 31.decembrim atbilstoši Regulas Nr.1083/2006 62.panta
1.punkta d) apakšpunktā noteiktajam. Gada kontroles ziņojums ir pieejams ES fondu
tīmekļa vietnē http://www.esfondi.lv/page.php?id=854

2.7.8. Sertifikācijas iestādes veiktās pārbaudes pirms izdevumu deklarāciju
apstiprināšanas
316. Papildus iepriekš sniegtajai informācijai par vadības un kontroles sistēmas pārbaudēm
un sertificēto izdevumu revīziju, ziņojumā aplūkotas arī Valsts kases kā sertifikācijas
iestādes (SEI) veiktās pārbaudes pirms izdevumu deklarāciju apstiprināšanas. Galvenie
EK konstatējumi, ka arī 2013.gadā paveiktie pasākumi ES fondu vadības un kontroles
sistēmas pilnveidošanai ir aprakstīti 2.3. sadaļā „Izaicinājumi darbības programmas
ieviešanā, ES fondu sistēmas pilnveidošana un vienkāršošana”.
317. SEI pamatfunkcija saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr.1083/2006 (turpmāk- regula)
61.pantu ir sagatavot un iesniegt Eiropas Komisijai apstiprinātas izdevumu deklarācijas
un maksājumu pieteikumus, apliecinot, ka izdevumu deklarācijas ir pareizas un
sagatavotas, izmantojot uzticamas grāmatvedības sistēmas datus, un to pamatā ir
pārbaudāmi pamatojuma dokumenti, kā arī deklarētie izdevumi atbilst spēkā esošajiem
Kopienas un LR tiesību aktiem un ir veikti saistībā ar darbībām, kas finansēšanai
izraudzītas saskaņā ar programmai piemērojamiem kritērijiem un ievērojot Kopienas un
LR tiesību aktus.
318. Lai gūtu pārliecību par EK iesniegtajās izdevumu deklarācijās iekļauto izdevumu
attiecināmību, Valsts kase atbilstoši Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas
fonda vadības likumā un MK 09.11.2010. noteikumos Nr. 1041 „Kārtība, kādā
paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda
līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas
sagatavošanas kārtība” noteiktajam veic izdevumu deklarācijās iekļauto maksājuma
pieprasījumu (MP) pamatojošās dokumentācijas izlases veida pārbaudi
atbildīgajās/sadarbības iestādēs.
319. Jau 2012.gadā SEI pilnveidoja metodiku izdevumu deklarācijā iekļauto MP pārbaudei,
uzlabojot procedūru AI/SI pārliecības līmeņa noteikšanai, kā arī palielinot veikto MP
pamatojošās dokumentācijas izlases veida pārbaužu apjomu, iekļaujot pārbaudēs arī
jomas (dubultā finansējuma neesamība, iepirkums), kas pirms tam netika baudītas.
320. 2013.gadā pārbaužu veikšana tika nodrošināta, izmantojot jauno metodiku, kā rezultātā
pārbaužu ietvaros iepirkumu jomā tika identificēti vairāki pārkāpumi un no izdevumu
deklarācijām ieturēti izdevumi, par kuru attiecināmību pastāvēja šaubas. Vairākos
gadījumos Valsts kase kā SEI pēc konsultācijām ar IUB lūdza AI/SI piemērot finanšu
korekciju projekta ietvaros. Dažus no identificētajiem pārkāpumiem nepietiekamas
informācijas dēļ SEI lūdza AI/SI pārvērtēt un pēc argumentēta atzinuma saņemšanas
lēma par ieturēto izdevumu iekļaušanu izdevumu deklarācijās.
321. Kalendārā gada sākumā tiek noteikts katras AI/SI pārliecības līmenis. Pārliecības līmeņa
noteikšanai tiek izvērtētas procedūras, pārbaužu un auditu ziņojumos norādītie trūkumi,
sertifikācijas iestādes veikto maksājumu pieprasījumu pamatojošās dokumentācijas
pārbaudes rezultāti u.c. Pamatojoties uz katrai AI/SI noteikto pārliecības līmeni tiek
noteikts SEI veicamo MP pamatojošās dokumentācijas (t.sk. dubultā finansējuma
neesamības un iepirkuma pārbaudes) izlases veida pārbaužu biežums.
322. SEI maksājumu pieprasījumu izvēlē ir noteikusi vairākus kritērijus, paredzot, ka ir jāveic
katras AI/SI administrējamās aktivitātes ietvaros veikto izdevumu pārbaude, nosakot, ka
pārbaudei ir jāizvēlas lielākais MP (ja iepriekš MP šī līguma ietvaros jau ir ticis baudīts,
tad jāizvēlas MP ar nākamo lielāko izdevumu sumu), kā arī jānodrošina dažādu
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izdevumu kategoriju (darba algas, piegāžu/pakalpojumu līgumu ietvaros veiktie
izdevumi u.c.) pārbaude.
323. Papildus Valsts kase izdevumu deklarāciju sertifikācijas procesa nodrošināšanai katru
mēnesi veic Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda VIS pieejamās
informācijas par pārbaužu projektu īstenošanās vietā konstatēto un nenovērsto trūkumu
analīzi, kā arī no RI saņemtajos ziņojumos (gan par darbību auditu, gan izveidotās
vadības un kontroles sistēmas pārbaudēm) norādīto trūkumu analīzi, izvērtē iepriekš
minētajos ziņojumos identificēto trūkumu ietekmi uz sertifikācijas procesu un izdevumu
attiecināmību. Situācijās, kad Valsts kase ir saņēmusi informāciju no VI, vai citām
Eiropas Savienības Struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītām institūcijām vai
publiskā telpā ir izskanējusi informācija (prese, TV u.c.) par dažāda veida pārkāpumiem
projektos, tiek lūgti skaidrojumi no VI, AI un SI, analizēta pieejamā informācija un
pieņemts lēmums par attiecīgo izdevumu neiekļaušanu EK iesniedzamajā izdevumu
deklarācijā. Skaidrojumi par ietekmi uz deklarējamo izdevumu attiecināmību tiek
pieprasīti AI/SI arī gadījumos, ja pārbaudēs projektu īstenošanās vietā ir konstatēti
trūkumi, bet tie nav novērsti un pārskata periodā attiecīgā projekta ietvaros ir apstiprināts
maksājums, nepieciešamības gadījumā maksājums tiek ieturēts no EK iesniedzamās
izdevumu deklarācijas. Gadījumos, kad ir saņemts RI ziņojums un iestādes, kurās
konstatēti trūkumi (neatbilstoši veikti izdevumi) tiem nepiekrīt, Valsts kase neatbilstoši
veiktos izdevumus ietur no EK iesniedzamās izdevumu deklarācijas. Savukārt situācijas,
kad AI/SI revīzijas iestādes noteiktajā termiņā neveic RI ziņojumos ieteiktos
izvērtējumus un nepieņem lēmumu par izdevumu attiecināmību, katrs no gadījumiem
tiek atsevišķi izvērtēts un tiek lemts par izdevumu ieturēšanu.
324. Reizi mēnesī tiek izskatīta un izanalizēta VIS ievadītā informācija par konstatētajām un
neslēgtajām neatbilstībām, to ietekmi uz izdevumu deklarācijā iekļauto izdevumu
attiecināmību. Gadījumos, kad sertifikācijas iestādes rīcībā esošā informācija nav
pietiekama trūkumu, to novēršanas procesa vai neatbilstību izanalizēšanai, tiek pieprasīta
papildu informācija no AI/SI.
325. 2013.gadā Valsts kase DP ietvaros izlases veidā pārbaudīja kopumā 67 maksājuma
pieprasījumu pamatojošo dokumentāciju par summu 26.3 milj. euro.
Tabula 8. Sertifikācijas iestādes 2013.gadā DP ietvaros veikto pārbaužu apjoms un rezultāti:
Pārbaudīto MP
skaits
ERAF 51**

KF 21**

Pārbaudīto MP
summa, LVL,
EUR*
7 403 194 LVL
10 533 796 EUR

11 119 038 LVL
15 821 008 EUR

Pārbaudes rezultāts
1) diviem projektiem (t.sk. tehniskās palīdzības projektam) tika
konstatēts, ka noslēgtā līguma nosacījumi neatbilst iepirkuma
nolikumā iekļautā līguma nosacījumiem. Sadarbības iestāde pēc
mūsu ierosinājuma abos gadījumos ir piemērojusi korekciju.
2) vienam projektam (tehniskā palīdzība) tika konstatēts, ka noslēgtā
līguma nosacījumi neatbilst iepirkuma nolikumā iekļautā līguma
nosacījumiem. Sadarbības iestāde pēc mūsu ierosinājuma ir
piemērojusi korekciju.
3) diviem projektam lūgts sadarbības iestādei izvērtēt būvdarbu
līgumu ietvaros veiktos grozījumus, jo mūsu rīcībā nebija
pilnvērtīgas dokumentācijas.
Pārējo projektu pārbaudei rezultāts – pozitīvs.
Pārbaužu konstatējumi tika ņemti vērā pie izdevumu deklarāciju
apstiprināšanas un attiecīgi samazinātas izdevumu deklarācijā
iekļaujamās summas.
Vienam projektam lūgts sadarbības iestādei pārvērtēt iepirkuma
nolikumā iekļautās prasības, ko uzskatījām par konkurenci
ierobežojošām.

78
Gada ziņojums_3DP_VI_lv_05.06.2014..; Ziņojums Eiropas Komisijai par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas
fonda darbības programmu īstenošanu, 2013.gads

* summas euro norādītas informatīvajiem nolūkiem, piemērojot Latvijas bankas noteikto fiksēto euro
konvertācijas kursu: 1 eiro =0,702804 LVL
** t.sk. tehniskās palīdzības projektu maksājuma pieprasījumi, kas aptver vairākus fondus un kuros
iekļauti izdevumi par 3DP attiecīgo fondu

326. Saņemtās informācijas analīzes rezultātā no 2013.gada decembrī Eiropas Komisijai
iesniegtajām DP izdevumu deklarācijām kopumā joprojām1 tika ieturēti izdevumi 22,6
milj. euro apmērā (t.sk. no ERAF izdevumu deklarācijas - 21 milj. euro, no KF izdevumu
deklarācijas – 1,6 milj. euro).

2.7.9. ES fondu vadības un kontroles sistēmas auditi
327. RI veica 16 sistēmu auditus, aptverot praktiski visas ES fondu administrēšanā iesaistītās
institūcijas, tai skaitā, RI veica 3 horizontālos sistēmu auditus tādās jomās kā publicitātes
uzraudzības sistēma, vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanas un vides aizsardzības prasību
ievērošanas uzraudzības sistēma. Uz DP ir attiecināmi 15 vadības un kontroles sistēmas
auditi. Sīkāka informācija par katru no auditiem, to galvenie konstatējumi un VI veiktā
un plānotā rīcība trūkumu novēršanai un ieteikumu ieviešanai ir sniegta 5.pielikumā
(1.tabula).
328. Apkopojot visu veikto sistēmu auditu rezultātus, RI nonāca pie secinājuma, ka Latvijā
izveidotā ES fondu vadības un kontroles sistēma darbojas, bet atsevišķās jomās
uzlabojumi ir nepieciešami.
329. Visas institūcijas tika vērtētas atbilstoši 7 EK izvirzītajām pamatprasībām, kuras sastāv
no 24 vērtēšanas kritērijiem. Nosakot kopējo novērtējumu, RI piemēroja principu, ka
institūcijas kopējais novērtējums nevar būt augstāks kā institūcijas zemākais
kritērija/pamatprasības novērtējums.
330. RI veikto sistēmu auditu un projektu revīziju ietvaros tika konstatētas atsevišķas
sistēmiskas problēmas ES fondu administrēšanā iesaistīto institūciju iekšējās sistēmās.
Tika konstatēts, ka AI/SI līmenī ir nepietiekama pirmā līmeņa pārbaužu kvalitāte un
apjoms (publiskā iepirkuma pārbaudēs, maksājumu pieprasījumu pārbaudēs un
pārbaudēs projektu īstenošanas vietās), kā rezultātā pastāv risks, ka savlaicīgi netiek
atklātas būtiskas kļūdas projektos, kas var radīt finansiālas sekas.
331. Tika arī identificētas atsevišķas savstarpēji saistītas/horizontālas problēmas publiskā
iepirkumu nosacījumu kontroles jomā, kas ir arī biežākais neatbilstību avots (gan sistēmu
auditos, gan projektu revīzijās). Projektu revīziju rezultātā identificētie pārkāpumi
iepirkuma procedūras piemērošanas jomā veido 92% (574,9 tūkst. euro) visa konstatētā
neatbilstību finansiālā apjoma, konstatējumi par nesasniegto projekta mērķi veido 7%
(45,7 tūkst. euro) un pārkāpumi izdevumu attiecināmības jomā veido 1% (3,7 tūkst.
euro).
332. Identificējot pārkāpumus saistībā ar publisko iepirkumu, RI ir konstatējusi sekojošus
gadījumus.
a. tiek izvēlēta neatbilstoša iepirkumu procedūra papildus darbu gadījumos, kas
galvenokārt radušies dēļ nepietiekami veiktas izpētes projektēšanas stadijā un
nepilnībām tehniskajos projektos;
b. pēc iepirkuma līguma noslēgšanas tiek veikti būtiski līguma grozījumi, kas
pārkāpj vienlīdzīgas konkurences principus;

gadījumā, ja ir saņemta papildu informācija/skaidrojumi par ieturēto izdevumu attiecināmību, un pēc
dokumentācijas izvērtēšanas nepastāv šaubas par ieturēto izdevumu attiecināmību, tie tiek iekļauti Eiropas
Komisijai iesniedzamajā izdevumu deklarācijā
1
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c. pretendentiem iepirkumos tiek izvirzītas diskriminējošas un līguma izpildei
neadekvātas prasības.
333. Lai pilnveidotu izveidoto publisko iepirkumu sistēmu ES fondu vadībā, 2012.gadā tika
ieviesti vairāki pasākumi visu līmeņu institūcijās. Šo pilnveidojumu pozitīvā ietekme jau
tika novērota RI 2013.gadā veiktajās pārbaudēs, tomēr, ņemot vērā, ka daļa iepirkumu ir
veikti un administrēti pirms 2012.gada izmaiņu spēkā stāšanās, tad tos nevarēja ietekmēt
šie sistēmas pilnveidojumi un kļūdas iepirkumos joprojām tika konstatētas. Papildus
2013.gadā ir ieviesta publiskā sektora iestāžu vadītāju un iepirkuma komisijas locekļu
administratīvā atbildība par pārkāpumiem iepirkumu organizēšanā.
334. Ieviesto pilnveidojumu efektu RI turpinās novērtēt 2014.gada pārbaužu laikā, kā arī
sekos līdz sistēmu auditos un projektu revīzijās izteikto ieteikumu ieviešanai ES fondu
vadības un kontroles sistēmas pilnveidošanai.
335. 2013.gadā turpināts stiprināt iekšējā audita lomu ES fondu sistēmā, īstenojot vairākus
iekšējos auditus un to ietvaros novēršot iespējamos trūkumus ES fondu vadības un
kontroles sistēmā. Pārskata periodā FM Iekšējā audita departaments veica 3 auditus un
7 iestāžu veikto auditu ziņojumu izvērtējumus. Sīkāka informācija par katru no
auditiem/izvērtējumiem, to galvenie konstatējumi un VI veiktā un plānotā rīcība trūkumu
novēršanai un ieteikumu ieviešanai ir sniegtā 5.pielikumā (3.tabula).
2.7.10. Eiropas Komisijas auditi
336. 2013.gadā turpinājās darbības trīs Eiropas Komisijas auditu ietvaros pie Eiropas
Komisijas auditos izteikto ieteikumu ieviešanas, sniedzot Eiropas Komisijas auditoriem
skaidrojumus un informāciju par izstrādāto rīcības plānu ieteikumu ieviešanai izpildi. No
tiem divi auditi noslēgušies 2013.gada ietvaros un pēc Eiropas Komisijai iesniegtajiem
skaidrojumiem par veiktajiem pasākumiem trūkumu novēršanai Eiropas Komisija
atzinusi ieteikumus par ieviestiem un slēgtiem. Savukārt audita par RI veikto auditu
pārbaudi ietvaros notikusi auditoru vizīte Latvijā un audits r procesā. Sīkāka informācija
par katru no auditiem, to galvenie konstatējumi un vadošās iestādes veiktā un plānotā
rīcība trūkumu novēršanai un ieteikumu ieviešanai ir sniegta 5. pielikumā (2.tabula).
337. Uz DP attiecināmie citi ārējie sistēmas auditi 2013.gadā nav veikti.

2.7.11.Atmaksāts vai atkārtoti izmantots atbalsts
338. Līdz 31.12.2013. DP ietvaros konstatēto neatbilstību summa (publiskais finansējums) ir
39,9 milj. euro jeb 1,4% no kopējiem iesniegtajiem MP (t.sk. neatbilstības ERAF
ietvaros – 33,2 milj. euro un KF – 6,7 milj. euro). Tas nozīmē, ka arī līdz 2013.gada
beigām, tāpat kā līdz šim, kopumā DP ietvaros neatbilstību apjoms pret pieprasīto
finansējumu nesasniedz kritisko 2% būtiskuma līmeni. Savukārt papildus ietekmes
rādītājs, kas ir noteikts Stratēģiskajā ziņojumā par 2009.gadu – neatbilstoši veiktie
izdevumi procentos no kopējā finansējuma kumulatīvi līdz 2013.gada beigām ir 1,16%,
vienlaikus VI mērķis ir 1,5%.
339. 2013.gadā kopējā neatbilstību summa bija 15,3 milj. euro publiskā finansējuma, t.sk.
10,9 milj. euro ERAF un 4,4 milj. euro KF. Salīdzinot ar 2012.gadu, 2013.gadā DP
ietvaros kopējais konstatēto neatbilstību apjoms ir palielinājies par 1,3 milj. euro jeb 9%,
lai gan ERAF ietvaros ir samazinājies par 2,4 milj.euro, savukārt KF pieaudzis par 3,7
milj. euro. Neatbilstību summas pieaugums 2013.gadā KF ietvaros ir saistīts ar
piemēroto finanšu korekciju 3.3.1.2.aktivitātes projektam „Otrā sliežu ceļa būvniecība
Skrīveri – Krustpils (Rīga- Krustpils iecirknis)” 3,2 milj. euro apmērā no publiskā
finansējuma iepirkuma pārkāpumu dēļ, tas ir, grozīti vairāki sākotnējā līgumā iekļautie
nosacījumi, tādējādi mainot ekonomisko līdzsvaru par labu būvuzņēmējam.
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340. 2013.gadā lielākais neatbilstību apjoms (8,7 milj. euro) ir saistīts ar iepirkumu un
konkurences normu pārkāpumu. Diemžēl ir jāatzīmē, ka joprojām problēmas iepirkumu
jomā ir būtiskākais faktors, kas aizkavē projektu ieviešanu un palielina neatbilstoši
veikto izdevumu summu. Ievērojamas konstatēto neatbilstību summas ir saistītas arī ar
aizdomām par krāpšanu un organizēto noziedzību – 2,5 milj. euro, kā arī ar faktiski
veikto darbu un sniegto pakalpojumu neatbilstību projekta ietvaros saskaņotajām tāmēm
un aktivitāšu īstenošanas nosacījumiem (neatbilstības veids „cita neatbilstība” – 2,2 milj.
euro).
341. Pozitīvi ir vērtējams, ka 59,1% neatbilstību konstatēts pirms izdevumu deklarēšanas EK.
Ilustrācija 21. DP ietvaros konstatētās neatbilstības 2013.gadā dalījumā pēc neatbilstības veida, ES fondu
finansējums (VIS dati)

342. 2013.gadā no 663 neatbilstību gadījumiem 67 gadījumos (64 ERAF projekti un 3 KF
projekti) par konstatēto neatbilstību tika ziņots Eiropas Krāpšanas un apkarošanas
birojam (OLAF) par kopējo summu 7,3 milj. euro apmērā publiskā finansējuma.
Analizējot 2013.gadā konstatētās neatbilstības to atklāšanas veidu dalījumā, secināms,
ka 54% neatbilstību gadījumu konstatēja, pārbaudot MP, 25% - PPĪV, 2% neatbilstību
gadījumu konstatēja iepirkumu pirmspārbaudēs un 2% - RI sertificēto izdevumu izlases
pārbaudēs (skat. 22.ilustrāciju).
Ilustrācija 22. 2013.gadā DP ietvaros konstatēto neatbilstību skaits dalījumā pēc atklāšanas veida (VIS dati)
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343. 2013.gadā vislielākais neatbilstību apjoms tika konstatēts, saņemot informāciju no
iedzīvotājiem un masu medijiem, cita audita vai revīzijas ietvaros (atklāšanas veids –
„cits veids”) (4,1 milj. euro publiskā finansējuma jeb 27% no kopējā neatbilstību
apjoma). 24% neatbilstību jeb 3,6 milj. euro publiskā finansējuma tika konstatēti RI
sertificēto izdevumu izlases pārbaudēs. Trešais lielākais neatbilstību apjoms konstatēts,
veicot PPĪV, proti, 3,4 milj. euro publiskā finansējuma jeb 22% no kopējā neatbilstību
apjoma. 21% no kopējā neatbilstību apjoma jeb 3,2 milj. euro publiskā finansējuma tika
konstatēts maksājumu pieprasījumu pārbaudēs (skat. 23.ilustrāciju).
Ilustrācija 23. 2013.gadā DP ietvaros konstatēto neatbilstību finansiālais apjoms dalījumā pēc neatbilstību
atklāšanas veida, publiskais finansējums, % no kopējā neatbilstību apjoma (VIS dati

344. Līdz šim nav konstatētas būtiskas problēmas ar neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu,
jo vairāk nekā trīs ceturtdaļas neatbilstību tiek atgūtas, ieturot neatbilstību summu no
kārtējā vai nākošā maksājumu pieprasījuma. 2013.gadā pārējos gadījumos notikusi
labprātīga atmaksa, avansa atmaksa līgumu laušanas gadījumos un norakstīšana.
Kopumā 2013.gadā atgūti 10,8 milj. euro (publiskais finansējums) jeb 71% no
neatbilstību summas, t.sk. 6,5 milj. euro ERAF un 4,3 milj. euro KF finansējuma.
Kumulatīvi līdz 2013.gada beigām DP ietvaros ir atgūti 34,2 milj. euro jeb 86% no
neatbilstību summas, t.sk. 27,7 milj. euro ERAF un 6,5 milj. euro KF finansējuma.
345. Attiecībā uz 2013.gadā atgūtajiem maksājumiem iestādes ir apliecinājušas, ka projektu
ietvaros atbrīvotie līdzeklī nav izmantoti vēlreiz darbībai vai darbībām, kas ir bijušas
korekcijas priekšmets atbilstoši Regulas Nr. 1083/2006 98.panta 3.punkta nosacījumiem.
Minētais finansējums galvenokārt ticis izmantots aktivitāšu nākamo kārtu projektu
īstenošanai, vai arī ticis pārdalīts citu atbildīgo iestāžu pārziņā esošo aktivitāšu nākamo
kārtu īstenošanai.
346. Kopumā DP „Infrastruktūra un pakalpojumi” ietvaros 2013.gadā konstatēti 12 krāpšanas
gadījumi (2012.gadā tikai 1), no tiem 8 saistīti ar viltotajām izziņām (skat. zemāk
detalizētāk), 3 saistīti ar pašvaldību pārkāpumiem iepirkumu procedūras laikā ar mērķi
piešķirt tiesības konkrētam uzņēmumam veikt darbus un 1 gadījums saistīts ar
pretendenta viltotu bankas izziņu. Visi neatbilstību gadījumi nav slēgti, izņemot pēdējo.
DP „Infrastruktūra un pakalpojumi” attiecībā uz krāpšanās gadījuma lietu, ko izmeklē
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB), saistībā ar konstatējumu par
izsniegtu viltotu VID izziņu, ko iepirkuma konkursa pretendents izmantoja, lai atbilstu
iepirkumu vērtēšanas kritērijiem, kā rezultātā minētais pretendents uzvarēja vairākos
Daugavpils pilsētas un novada domes, Līksnas, Kalkūnes un Demenes pagasta pārvaldes
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un VARAM rīkotajos publiskajos iepirkumos (14 iepirkumi), kas līdzfinansēti no ERAF
un ES lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, VI elektroniskajā sarakstē AI un SI izteica
priekšlikumu izvērtēt iespēju pagarināt neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu līdz
brīdim, kad KNAB pieņems lēmumu par izmeklēšanas rezultātiem. Vienlaikus, VI
atkārtoti oficiāli komunicē ar EK par finanšu korekcijas piemērošanas interpretēšanu
projektos, kuros konstatēti krāpšanas gadījumi ne finansējuma saņēmēja tiešas rīcības
dēļ. Kamēr nav saņemts EK saskaņojums labvēlīgākai rīcībai, iestādēm un finansējuma
saņēmējiem jārīkojas saskaņā ar finanšu korekciju piemērošanas vadlīnijām attiecībā uz
gadījumiem, kad konstatētas krāpnieciskas darbības. Ir izņemtas no izdevumu
deklarācijas visas ar šo gadījumu saistītās neatbilstoši veiktās izdevumu summas no
ERAF, par kurām ir pieņemts lēmums par neatbilstību, kopsummā par 2 596 833,85 euro
ņemot vērā, ka ilgstoši nav rasts gala rezultāts saistībā ar ierosināto kriminālprocesu. VI
elektroniskajā sarakstē ar AI un SI tika informēta, ka īstenošanā esošie projekti tiks
pabeigti, neskatoties uz augstāk minēto situāciju, kā arī informēja, ka pabeigto projektu
ietvaros paredzētās aktivitātes ir īstenotas un kopumā uzskatāms, ka projekta mērķi ir
sasniegti.

3.

Prioritāšu īstenošana

347. Ziņojumā ir aplūkots DP „Infrastruktūra un pakalpojumi” finanšu un fiziskais progress
prioritāšu līmenī, sniedzot arī informāciju par atsevišķiem pasākumiem, aktivitātēm vai
apakšaktivitātēm, ja tajās tika novērots būtisks progress vai otrādi, konstatētas
problēmas, kas ievērojami kavēja ES fondu apguvi. Detalizēta informācija par finanšu
progresu sniegta ziņojuma 1. un 2. pielikumā, savukārt par pamatrādītājiem, DP, DPP
noteiktajiem uzraudzības rādītājiem - 4.pielikumā. Informācija par 3.7.prioritātes
„Tehniskā palīdzība ERAF ieviešanai” un 3.8.prioritātes „Tehniskā palīdzība KF
ieviešanai” īstenošanu sniegta ziņojuma 5.sadaļā „Tehniskā palīdzība”. Detalizētāka
informācija par prioritāšu, aktivitāšu, apakšaktivitāšu, ka arī atsevišķu projektu
ieviešanu, progresu, sasniegtiem rādītājiem un problēmām ir sniegta AI uzraudzības
ziņojumos68. Informācija par prioritāšu pamatojumu, mērķiem un pasākumu būtību ir
pieejamā DP69.

AI uzraudzības ziņojumi par Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu ir
pieejami šeit - http://komitejas.esfondi.lv/AI%20uzraudzbas%20ziojumi/Forms/AllItems.aspx.
69
http://www.esfondi.lv/upload/04-kohezijas_politikas_nakotne/FMProgr_260913_3DPgroz.pdf
68
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Ilustrācija 24. DP prioritāšu ietvaros līdz 31.12.2013. apstiprināto projektu, noslēgto līgumu un veikto
maksājumu finansējuma saņēmējiem (ieskaitot avansus) ES fondu finansējums milj.euro, % pret prioritātēm
pieejamo finansējumu; progress 2013.gadā %.70

348. Salīdzinājumā ar 2012.gadu vērojams būtiskas progress prioritātē, kas ir saistīta ar
policentrisko attīstību, kur 2013.gada ietvaros apstiprināto projektu un noslēgto līgumu
progress ir 25,2%. Ievērojams progress ir bijis arī prioritātē, kas ir vērsta uz kvalitatīvas
vides dzīvei un ekonomiskai aktivitātei nodrošināšanu, kur gada laikā apstiprināti
projekti par 18,1% un noslēgti līgumi par 22,9 % no piešķirtā ES fondu finansējuma.
349. Analizējot maksājumu veikšanas progresu jāsecina, ka gada ietvaros tas ir paātrinājies,
salīdzinot ar 2012.gadu. Kopumā veikto maksājumu progress (15,3%) vērtējams
apmierinoši, bet lielākais maksājumu apjoms, t.sk. ņemot vērā arī AI prognozes, tiks
veikts 2014. un 2015.gadā. Gada ietvaros vislielākais progress vērojams 3.2. un
3.6.prioritātē, kurās veikto maksājumu apjoms pieaudzis attiecīgi par 21,7% un 20,1%.
Tādejādi 3,6 prioritātē līdz 31.12.2013 izmaksātais ES fondu finansējums ir sasniedzis
97,2%
350. Arī 2013.gadā projektu ieviešanu ievērojami kavēja problēmas ar iepirkumiem.
Piemēram, iepirkumu ietvaros tika saņemts liels skaits sūdzību, kā arī konstatēti vairāki
gadījumi, kad iepirkuma procedūras bija jāpārtrauc, jo iesniegti piedāvājumi pārsniedza
budžetā plānotos līdzekļus.

3.1. Prioritātes „Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai”
ieviešana
351. Prioritātes finanšu apguves progress ir vērtējams apmierinoši. Salīdzinot ar citām DP
prioritātēm, 2013.gadā prioritātē ir bijis ievērojams progress apstiprināto projektu un
Atsevišķās aktivitātēs apstiprināto projektu un noslēgto līgumu nacionālais līdzfinansējums pārsniedz DP
noteikto, jo atbilstoši aktivitāšu īstenošanas nosacījumiem projektu iesniegumu vērtēšanas laikā projekta
iesniedzējs iegūst papildu punktus par lielāku nacionālā līdzfinansējuma daļu. Savukārt ES fondu finansējums
pārsniedz sākotnēji piešķirto finansējumu, jo 2012. un 2013. gadā ir piešķirtās virssaistības
70
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noslēgto līgumu apjomā, kas skaidrojams galvenokārt ar progresu 3.1.1.1. aktivitātē
„Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās
izglītības programmu īstenošanai”, kurā 2.projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros
rezultātā ir apstiprināti 11 projekti par ES fondu finansējumu 111,2 milj. euro.
Ievērojams progress projektu apstiprināšanā un līgumu slēgšanā ir bijis arī aktivitātē
"Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes
attīstības centros" (37,7%) un apakšāktivitātē „Ģimenes ārstu tīkla attīstība” (11,4%).
Ilustrācija 25. 3.1.prioritātes ,,Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai’’ ietvaros apstiprinātie projekti,
noslēgtie līgumi un finansējumiem veiktie maksājumi (ieskaitot avansus), ņemot vērā atgūtos maksājumus, līdz
31.12.2013., ES fondu finansējums, milj. euro, % progress 2013.gada ietvaros (VIS dati)

352. Gada ietvaros prioritātē veikto maksājumu finansējuma saņēmējiem progress nav bijis
straujš 7,2%, kas ir par 8.0% mazāks nekā 2012.gadā. Zems veikto maksājumu
procentuālais progress 3.1.prioritātē ir skaidrojams ar to, ka saskaņā ar grozījumiem DP
(informācija ziņojuma sadaļā 2.1.1. Izmaiņas darbība programmas īstenošanas
kontekstā) prioritātei pieejamais ES fondu piešķīrums ir palielinājies par 6,0%, jeb 30,5
milj. euro, salīdzinot ar 2012.gadu. Tomēr kopumā maksājumi finansējuma saņēmējiem
(t.sk. avansi) ņemot vērā atgūtos maksājumus ir veikti 69,6% apmērā no pieejamā ES
fondu finansējuma, kas ir vairāk nekā DP vidēji (68,3%).
353. Pozitīvi ir vērtējams veikto maksājumu progress 3.1.5.2. aktivitātē "Neatliekamās
medicīniskās palīdzības attīstība", kurā pārskata periodā tas ir pieaudzis par 51,1%,
kopumā līdz 2013.gada beigām izmaksājot finansējuma saņēmējam 17,0 milj. euro jeb
125,8% no aktivitātei pieejamā ES fondu finansējuma, kas skaidrojams ar to, ka
aktivitātes vienīgajam projektam ir piešķirtās virssaistības. Arī 3.1.4.3. Aktivitāte
"Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes
attīstības centros" gada ietvaros ir bijis ievērojams veikto maksājumu pieaugums –
24.6%.
354. 3.1. prioritātes ietvaros no īstenošanā esošām 19 aktivitātēm/apakšaktivitātēm līdz
31.12.2013. ir pabeigta 12 aktivitāšu un apakšaktivitāšu īstenošana, t.sk. 2013. gadā ir
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pabeigta 5 aktivitāšu/apakšaktivitāšu īstenošana, informācija par šajās aktivitātēs
sasniegtiem rezultātiem ir sniegta zemāk atbilstoši jomai. Savukārt 9.tabulā ir sniegta
informācija par DP līmeņa iznākuma un rezultāta rādītājiem, līdz 31.12.2013. sasniegtām
vērtībām, izpildi pret DP noteikto gala mērķi, kā arī izpildi pret prognozējamiem rādītāju
vērtībām uz 2015. gada beigām, informācija par izmaksāto ES fondu finansējumu.
Tabula 9. 3.1. prioritātes ietvaros DP noteikto uzraudzības rādītāju sasniegšanas progress (AI dati) un
attiecīgas aktivitātēs/apakšaktivitātēs izmaksātais ES fondu finansējums, milj. euro. (VIS dati)
3.1. Prioritātes DP iznākuma rādītāji

Nosaukums, bāzes vērtība/mērvienība

1
Atbalstīto izglītības iestāžu skaits, kurās
modernizēta infrastruktūra un mācību
aprīkojums/skaits
Atbalstīto darba tirgus iestāžu un sociālo
pakalpojumu sniedzēju institūciju skaits,
kurās nodrošināta pakalpojumu pieejamība
personām ar funkcionāliem
traucējumiem/skaits
Atbalstīto veselības aprūpē iesaistīto iestāžu
skaits/skaits

Izmaksātais
ES fondu
fin.,milj,.
euro; % no
piešķirtā
finansējuma

Gala
vērtība
saskaņā ar
DP

Sasniegts
līdz
31.12.2013,
(progress
pret
2012.g,)

Izpilde uz
31.12.2013.
pret DP
gala mērķi,

2

3

4

5

6

428

351 (30%)

82,0%

381 (89,1%)

161,6
(57,5%)

40

13 (0%)

32,5%

14 (35,0%)

12,5 (85,8%)

142

82 (30%)

57,7%

405 (285,2%)

162,8
(78,6%)

AI prognoze
2015.g. (% no
gala vērtības
saskaņā ar DP)

3.1. Prioritātes DP rezultāta rādītāji
Tautsaimniecības attīstībai prioritārajās
jomās profesionālajā un augstākajā izglītībā
studējošo īpatsvara pieaugums (% no
attiecīgajā gadā kopējā studējošo skaita
prioritārajās studiju programmās), kam
nodrošināta moderna, mūsdienu prasībām
atbilstoša izglītības infrastruktūra un
mācību aprīkojums – 90%”, sākotnēja
vērtība – 5%;%
Atbalstīto darba tirgus iestāžu un sociālo
pakalpojumu sniedzēju institūciju sniegto
pakalpojumu izmantojušo personu skaita
pieaugums - 2%; /%
Vidējais pacientu skaits uz vienu primārās
veselības aprūpes ārstu praksi, sākotnēja
vērtība – 1728; skaits

90

18 (2%)

15,3%

90 (100%)

119,6
(50,4%)

2

5 (0%)

250%

5 (250%)

12,5 (85,8%)

1691

1561

451,4%71

1554 (470,3%)

7,0 (65,7%)

355. Šai prioritātē DP ietvaros ir plānotas būtiskākās novirzes iznākuma rādītāju sasniegšanā
(skat. 9.tabulu)- netiks veikti uzlabojumi izglītības iestādēs plānotajā skaitā, ņemot vērā
izglītības reformu, kā arī to, ka ir ieguldīti lielāki līdzekļi vienā iestādē nekā sākotnēji
plānots, un ieguldījumi darba tirgus iestāžu un sociālo pakalpojumu sniedzēju
infrastruktūrā būs mazākā skaitā iestāžu nekā plānots DP, galvenokārt, reorganizācijas
dēļ. Detalizētāk rādītāju plānoto vērtību nesasniegšanas iemesli ir aprakstīti ziņojuma
4.pielikumā. Savukārt veselības aprūpes jomā tiks atbalstītas vairāk iestādes nekā bija
plānots, jo plānošanas stadijā 3.1.5.1.1. apakšaktivitātē "Ģimenes ārstu tīkla attīstība"
tika paredzēti mazāk projektu ar lielāku finansiālu atbalstu, bet vēlāk tika pieņemts
lēmums atbalsta apjomu uz vienu projektu samazināt, lai varētu atbalstīt pēc iespējas
vairāk ģimenes ārstu prakses vietas.
71

Rādītāja progress ir aprēķināts ņemot vērā bāzes vērtību un gala mērķi, t.i. (1728-1561)/(1728-1691)*100.
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356. Jāsecina, ka iznākuma rādītāju progress ir atbilstošs pabeigto projektu skaitam un to
finansiālai ietekmei. Kopumā prioritātes DP līmeņa iznākuma rādītāji ir sasniegti par
73,1% no DP noteiktā mērķa un 55,8% no prognozētās rādītāju vērtības 2015. gadam,
bet finansējuma saņēmējiem ir izmaksāts 69,6% no ERAF piešķīruma. Ņemot vērā
infrastruktūras projektu specifiku, daļa no izmaksātā finansējuma rādītāju progresa
veidā būs faktiski vēlāk, ņemot vērā, ka vidējais infrastruktūras projektu īstenošanas
ilgums ir 2-3 gadi, līdzīgā tendence ir arī parējās prioritātēs.
357. Vienlaikus DP rezultāta rādītāji sociālo pakalpojumu jomā un veselības jomā jau tagad
ievērojami pārsniedz sākotnējo vērtību un tiek prognozēts ka izglītības jomā rezultāta
radītāja vērtība tiks sasniegta pilnā apmērā. Detalizēta informācija un skaidrojumi par
rādītāju progresu ir sniegta sadaļā zemāk pie attiecīgas jomas, ka arī 4. pielikumā.
Izglītības joma
358. Pārskata periodā aktivitāšu ieviešanas un finanšu apguves progress izglītības jomā
(izņemot 3.2.2.1.2. apakšaktivitāti, kas attiecas uz IKT jomu) ir vērtējams apmierinoši.
Gada laikā ir pabeigta 13 projektu īstenošana jeb 5,1% no kopējā apstiprināto projektu
skaita. Savukārt 39 projekts jeb 15,2% atrodas īstenošanas stadijā, pārējie projekti ir
pabeigti iepriekšējos gados.
359. Kopumā izglītības jomā ir apstiprināti projekti par ERAF finansējumu 301,4 milj. euro
jeb 107,3% no DP noteiktā ES fondu finansējuma. Apstiprināto projektu finansējums
pārsniedz DP noteikto finansējumu, jo 3.1.1.1.aktivitātei „Mācību aprīkojuma
modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu
īstenošanai” ir piešķirtās virssaistības 22,8 milj. euro apmērā. Jāatzīmē, ka 2013.gadā
tika veikti grozījumi DP, kuru rezultātā uz 3.1.1.1.aktivitātei tika pārdalīts ERAF
finansējums aizstājot daļu esošo virssaistību 30,5 milj. euro apmērā.
360. Ar DP grozījumiem ir noteikts, ka DP rādītāja „Atbalstīto izglītības iestāžu skaits, kurās
modernizēta infrastruktūra un mācību aprīkojums” sasniedzamā vērtība ir 428
(iepriekšēja mērķa vērtība – 454), līdz 2013. gada beigām ir atbalstītas jau 351 iestādes
(skat. 9.tabulu). Ierosinātās izmaiņas saistītas ar profesionālās izglītības iestāžu
reorganizāciju, kā arī ar 3.1.1.1. aktivitātes īstenošanas progresa un ERAF ieguldījumu
profesionālajā izglītībā efektivitātes izvērtēšanas rezultātā veikto aktivitātes
pārplānošanu – finansējums tiek koncentrēts mazākā skaitā izglītības iestāžu, nekā
sākotnēji plānots 3.1.1.1.aktivitātes ietvaros, lai ieguldījumu rezultātā tiktu nodrošināta
atbalstāmo izglītības iestāžu infrastruktūras pilnīga sakārtošana un plānoto darbību
pabeigtība profesionālās izglītības iestādēs. Par problēmām 3.1.1.1.aktivitātē detalizēta
informācija jau ir sniegta ziņojumā par 2012.gadu. Tomēr mazāks modernizēto
profesionālās izglītības iestāžu skaits neietekmēs sākotnēji plānoto audzēkņu skaitu, kuri
varēs mācīties modernizētos apstākļos, jo tas pats skolēnu skaits tiks koncentrēts mazākā
skolu skaitā, līdz ar to efektīvāk izlietojot aktivitātei piešķirto ERAF finansējumu.
361. 3.1.1.1. aktivitātes ietvaros 2013. gadā ir notikusi otrā projektu iesniegumu atlases kārta,
projekta iesniegumus iesniedza visas 11 uzaicinātās profesionālās izglītības iestādes, visi
projekti tika apstiprināti. 2013.gadā noslēgtas 5 vienošanās par projektu īstenošanu,
savukārt 2014.gada janvārī un februārī noslēgtas kopā 6 vienošanās. Neskatoties uz to,
ka projektu īstenošana norit ļoti saspringta darbu grafika uzraudzībā, tomēr atbilstoši
plānotajam un šobrīd nav identificētu tādu risku, kas liecinātu par projektu nespēju
pabeigt noteiktajā termiņā līdz 31.08.2015. Lai neiestātos šāds risks, AI/SI veic
pastiprinātu projektu īstenošanas uzraudzību, sniedzot visu nepieciešamo atbalstu
izglītības iestādēm, lai nodrošinātu, ka aktivitātes otrās kārtas īstenošanai paredzētais
finansējums izmantots atbilstoši aktivitātes īstenošanas nosacījumiem. Aktivitātes
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362.

363.

364.

365.

366.

367.

ietvaros kopumā ir plānots modernizēt 27 profesionālās izglītības iestādes, līdz 2013.
gada beigām 9 iestādes ir modernizēta infrastruktūra un mācību aprīkojums.
Vērtējot aktivitāšu ieviešanas fizisko progresu ir jāatzīmē, ka 2013.gadā trīs aktivitātēs
3.1.3.1. „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana”,
3.1.3.2. „Atbalsts vispārējās izglītības iestāžu tīkla optimizācijai” un 3.1.3.3.1.
„Speciālās izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana” pilnībā ir
noslēgusies visu projektu īstenošana.
Projektu īstenošanas rezultātā 3.1.3.1. aktivitātē 214 iestādēs ir modernizēti
dabaszinātņu kabineti, kā rezultātā 84% no vispārējās vidējās izglītības iestāžu
audzēkņiem mācās modernizētos dabaszinātņu kabinetos. Būtiski, ka ERAF līdzekļi ir
paredzēti, lai segtu arī skolu kabinetu piemērošanas būvdarbus, kas nepieciešami, lai
nodrošinātu tehnoloģiju un mācību aprīkojuma uzstādīšanu un ekspluatāciju, kā arī
mēbeļu iegādi. Tādējādi, veicinot kvalitatīvu mācību procesu un dodot iespējas
skolēniem iegūt zināšanas atbilstoši mūsdienu prasībām un stiprinot viņu konkurētspēju
nākotnē. Iegādātās interaktīvās tāfeles nodrošinātas ar pēdējos gados izveidotām dažāda
veida prezentācijām, filmām, spēlēm. Tāpat iespēja izmantot datoru stundas laikā,
motivē skolēnus aktīvam mācību darbam, paceļ pašu procesu mūsdienu realitāšu līmenī.
Projektu īstenotāji ir atzinuši, ka projekts skolām ir bijis ļoti nepieciešams un svarīgs, jo
līdz šim stundās pārsvarā notika teorētiskā materiāla izklāsts, trūka reālās prakses.
Minētās aktivitātes īstenošanas rezultāts ir vērtīgs, jo tas radījis lielāku interesi par dabas
zinību priekšmetiem. Rādītāja vērtība tiks sasniegta mazākā apjomā nekā plānots (225
iestādes), ņemot vērā skolu reorganizāciju.
3.1.3.2.aktivitātes „Atbalsts vispārējās izglītības iestāžu tīkla optimizācijai” ietvaros visu
4 īstenoto projektu aktivitātes ir pabeigtas un projektu realizācijas rezultātā: (1) izveidots
multifunkcionāls izglītības centrs Dobeles novadā – Dobeles Amatniecības un
vispārizglītojošā internātvidusskola, integrējot vispārējās vidējās un profesionālās
izglītības programmu apguvi, apvienojot Dobeles 2.vidusskolu, Dobeles Amatniecības
vidusskolu un Apguldes arodvidusskolu, (2) notikusi Zaļenieku vidusskolas, kas
izveiodota par Zaļenieku komerciālo un amatniecības vidusskolu, renovācija,
rekonstrukcija pārbūvējot dienesta viesnīcas telpas par mācību kabinetiem, iegādātas
mēbeles un aprīkojums mācību kabinetu ierīkošanai, (3) izveidota Vecbebru
Profesionālā un vispārizglītojošā internātvidusskola, optimizējot Vecbebru Profesionālo
vidusskolu un Bebru vispārizglītojošo internātpamatskolu, (4) atbalstīta integrēta
izglītības iestādes izveide – Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola uz
Bebrenes vidusskolas un Bebrenes profesionālās vidusskolas bāzes, tādējādi sekmējot
izglītības kvalitātes paaugstināšanu un izmaksu efektivitātes palielināšanu, vienlaicīgi
uzlabojot izglītības pieejamību. Rādītāja vērtība ir sasniegta mazākā apjomā (sākotnēji
bija plānots renovēt 35 iestādes), jo par visu aktivitātei pieejamo finansējumu, kas pirms
projektu atlases uzsākšanas tika par 73,0% ir noslēgti tikai 4 līgumi par projektu
īstenošanu.
Atbilstoši Profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas pamatnostādnēm 2010.–
2015.gadam 2013. gadā pašvaldībām ir nodotas trīs valsts profesionālas izglītības
iestādes, kurās ir uzlabota infrastruktūra 3.1.3.2.aktivitātes projektu ietvaros, lai
sasniegtu projektu mērķus. Pēc nodošanas pašvaldībai iestādes mainīs padotību, bet
turpinās īstenot profesionālās izglītības programmas, saglabājot projektos
radītas/iegādātas vērtības.
3.1.3.3.1.apakšaktivitātes „Speciālās izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma
uzlabošana” īstenošanas rezultātā 61 speciālajā izglītības iestādēs ir uzlabota
infrastruktūra un mācību vide 100% izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām.
2013. gadā turpinājās 3.1.2.1.1. aktivitātes „Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu
modernizēšana studiju programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā, nodrošinot
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izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem”
īstenošana, līdz 2013. gada beigām 21 augstākās izglītības iestādēs ir modernizēta
infrastruktūra un mācību aprīkojums. IZM plāno, ka līdz 2014. gada beigām aktivitāte
noslēgsies modernizējot infrastruktūru 31 iestādē, tādejādi par 100% sasniedzot plānoto
rādītāja vērtību. 2013. gadā projektu īstenošanas progress nebija tiks straujš kā sākotnēji
plānots, jo atsevišķiem projektiem būvdarbu iepirkumu aizkavējumu dēļ, bija
nepieciešams pagarināt projektu īstenošanas termiņu. Ar šo ir skaidrojams DP rezultāta
rādītāja - augstākajā izglītībā tautsaimniecības attīstībai prioritārajās jomās studējošo
īpatsvars, kam nodrošināta moderna un mūsdienu prasībām atbilstoša izglītības
infrastruktūra un mācību aprīkojums (% no kopējā studējošo skaita attiecīgajās studiju
programmās) zemais sasniegums (2015.g. – 90%, uz 31.12.2013. - 18%, skat. 9.tabulu),
rādītāju pilnībā varēs novērtēt pēc abu aktivitāšu projektu īstenošanas pabeigšanas.
Tomēr pēc IZM prognozēm līdz 2015. gada beigām rādītājs tiks sasniegt pilnā apmērā.
368. Kā labās prakses piemēru izglītības jomā ir vērts minēt projektu „Daugavpils
Universitātes studiju programmu kvalitātes uzlabošana un vides pieejamības
nodrošināšana”, Nr.3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/021. Daugavpils Universitāte ir
vienīgā valsts universitāte
Latgales reģionā un tā realizē
visu līmeņu akadēmiskās
studiju programmas un veic
zinātniskos
pētījumus.
Projekta ietvaros ir veikta
mācību korpusa auditoriju
renovācija un pielāgošana
cilvēkiem ar funkcionāliem
traucējumiem - pirmajā stāvā
ir izbūvēts pacēlājs, kas
nodrošina
piekļuvi
universitātes lasītavai un
bibliotēkai, kā arī foajē
otrajam līmenim. Renovētajās Att. 2. Projekta „Daugavpils Universitātes studiju programmu
auditorijās,
lasītavā
un kvalitātes uzlabošana un vides pieejamības nodrošināšana”
bibliotēkā bez durvju aiļu Nr.3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/021 iegādātā nanodaļinu
paplašināšanas ir ieklāts arī iegūšanas iekārta, datu avots – Daugavpils universitātes mājas
trokšņu līmeni mazinošs lapa.
akustiskais linolejs, lai pielāgotu telpas personām, kuras izmanto dzirdes aparātus, ir
uzstādīti jauni auditoriju numuri, kas dublēti ar Braila rakstu. Tāpat ir veikta
energoefektivitātes paaugstināšana, kā arī iekārtu, instrumentu, aprīkojuma un
informācijas tehnoloģiju modernizēšana. Izmantojot jaunās iekārtas jau ir veikti
neskaitāmi pētījumi, kuri prezentēti starptautiskajās konferencēs, un tapušas zinātniskās
publikācijas, no kurām vairākas ir iekļautas starptautiski citējamajās datu bāzēs, tādās,
kā, piemēram, SCOPUS. Nozīmīgi, ka ar jaunā aprīkojuma palīdzību universitātes
zinātnieki ir izgudrojuši tehnoloģiju, par kuru ir sagatavots patents, kas atbilstoši
procedūrai ir iesniegts apstiprināšanai. Projekta īstenošana vēl turpinās, tā beigu termiņš
ir 31.12.2014, projekta kopējais attiecināmais finansējums ir 23,8 milj. euro, t. sk. 20,2
ir ERAF līdzfinansējums.
Nodarbinātības un sociālo pakalpojumu infrastruktūra
369. Labklājības jomā kopumā ir noslēgti 11 līgumi 98,4% apmērā par pieejamo finansējumu.
Finansējuma saņēmējiem ir izmaksātas 87,2% no noslēgto līgumu summām. Līdz
2013.gadam ir noslēgušies visi projekti, izņemot 3.1.4.1.5.apakšaktivitātes ietvaros
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īstenoto projektu Nr.3DP/3.1.4.1.5/10/IPIA/CFLA/002 "Valsts sociālās aprūpes centra
"Rīga" sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu attīstība". Projektu bija plānots
pabeigt 2013.gadā, bet būvdarbu līgumu laušanas dēļ, projekta īstenošanas termiņš ir
pagarināts līdz 31.12.2014., kā arī organizēts iepirkums nepaveikto būvdarbu izpildei.
Projekta turpināšanai ir piešķirts virssaistību finansējums 529,7 tūkst. euro (ES fondu
daļa), ar ko arī ir skaidrojams apstiprināto projektu un noslēgto līgumu progress 3.1.4.
pasākumā (skat. 25. ilustrāciju). „Valsts sociālās aprūpes centra "Rīga" projekta rezultātā
tiks paplašinātas sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas iespējas un
pilnveidojot sociālo pakalpojumu pieejamību un kvalitāti 181 personai ar garīga rakstura
traucējumiem valsts ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas 1
filiālē.
DP noteiktā uzraudzības rādītāja vērtība uz 31.12.2013. – 40 atbalstīto darba tirgus
iestāžu un sociālo pakalpojumu sniedzēju institūciju skaits – netiks sasniegta, jo ir
veiktas izmaiņas aktivitāšu/apakšaktivitāšu ieviešanā, t.sk. noteiktajā atbalsta veidā,
finansējuma apmērā un plānotajos sasniedzamajos rādītājos (pamatojoties uz MK
07.04.09. sēdes protokola Nr.23 47.§). Tiek prognozēts, ka līdz plānošanās perioda
beigām atbalstīto darba tirgus iestāžu un sociālo pakalpojumu sniedzēju institūciju skaits
būs 14, jeb 35% no DP noteiktās mērķa vērtības (skat. 9.tabulu). Detalizēti skaidrojumi
par rādītāja sasniegšanas prognozēm un kavējošiem faktoriem ir sniegti 4. pielikumā.
Neskatoties uz to, ka aktivitāšu iznākuma rādītāji netiks sasniegti pilnā apmērā, rezultātā
rādītājs „Atbalstīto darba tirgus iestāžu un sociālo pakalpojumu sniedzēju institūciju
sniegto pakalpojumu izmantojušo personu skaita pieaugums - 2%” jau 2011. gadā tika
ievērojami pārsniegts, sasniegtā vērtība uz 31.12.2013. šobrīd vēl nav pieejamā,
sasniegtā rādītāja vērtība 2012.gadā - 5% atspoguļo pakalpojumu izmantojušo personu
skaita pieaugumu 2012.gadā, salīdzinot ar 2004.gadā septiņos līdz 2012.gada beigām
pabeigtajos projektos.
Pārskata periodā ļoti veiksmīgi turpinājās 3.1.4.3. aktivitātes "Pirmsskolas izglītības
iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros"
ieviešana, kuras ietvaros tiek būvētas jaunas, renovētas vai paplašinātas pirmsskolas
izglītības iestādes. 47 aktivitātes ietvaros pabeigtu projektu rezultātā jau šobrīd ir
pārsniegti divi no trijiem aktivitātes rādītājiem - renovēto vai labiekārtoto pirmsskolas
izglītības iestāžu skaits un bērnu skaita rindās uz vietām pirmsskolas izglītības iestādēs
samazināšanās plānošanas reģionos, bet plānotā rādītāja vērtība 2013.gadam par
jaunuzceltu vai paplašinātu pirmsskolas izglītības iestāžu skaitu tiks sasniegta pēc
projektu pabeigšanas, t.i., atbilstoši projektu ieviešanas termiņiem, proti 2014.gadā vai
2015. gada sākumā. Rādītāju vērtības ir pārsniegtas, jo faktisko būvniecības izmaksu
samazinājuma rezultātā ir īstenoti un pabeigti vairāk projekti nekā sākotnēji tika plānots
plānošanas perioda sākumā attiecībā uz šī rādītāja sasniegšanu. Īstenošanā palikuši vēl
19 projekti, tai skaitā, virssaistību, kuriem finansējums tika piešķirts ar mērķi samazināt
rindu uz PII vietām. Līdz ar to pēc projektu īstenošanas sasniegto rādītāju vērtības
prognozējamas vēl lielākas.
Pārskata periodā ir noslēgusies 3.1.4.4. aktivitātes "Atbalsts alternatīvās aprūpes
pakalpojumu pieejamības attīstībai" ieviešana. 23 pabeigtu projektu rezultātā ir atbalstīti
25 alternatīvās aprūpes centri, gandrīz divas reizes pārsniedzot plānoto vērtību. Līdz
2013.gada beigām alternatīvās aprūpes centru pakalpojumi izmantoti vairāk nekā sešus
tūkstošus reižu, pārsniedzot plānoto alternatīvās aprūpes centru pakalpojumu
izmantojošo personu skaitu 12 reizes. Rādītāju vērtības ir pārsniegtas, jo faktiskās
būvniecības izmaksas ir kritušās, kā arī viena projekta ietvaros projektu iesniedzēji
paredz veikt ieguldījumus vairākos objektos, kas palielina atbalstīto alternatīvās aprūpes
centru skaitu, kas attiecīgi ietekmē arī alternatīvo pakalpojumu centru kopējo kapacitāti.
Tāpat pakalpojumu izmantojošo personu skaitā tiek izmantots apmeklējumu skaits, nevis
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unikālo personu skaits. Līdz ar to viena persona, vairākas reizes izmantojot centra
pakalpojumus, arī rādītāja sasniegšanā sniedz ieguldījumu vairākas reizes.
Veselības joma
374. Kopumā ES fondu ieviešana veselības jomā vērtējama sekmīgi, noslēgti līgumi par
105,6% no ES fondu finansējumā, no tiem 78 ir pabeigti, 2013. gada ietvaros ir pabeigti
13 projekti. Apstiprināto projektu un noslēgto līgumu ES fondu finansējums pārsniedz
sākotnēji piešķirto finansējumu, jo pasākumam ir piešķirtās virsaistības 13,5 milj. euro
(ES fondu daļa 9,5 milj. euro) apmērā. Līdz ar aktīvu projektu ieviešanu palielinājies arī
veikto maksājumu finansējuma saņēmējiem apjoms, līdz 31.12.2013. ir izmaksāts 78,6%
no piešķirtā ES fondu finansējuma, kas ir vairāk nekā darbības programmā vidēji
(68,3%). Progress maksājumos finansējuma saņēmējiem ir 15,8%.
375. Veselības jomā realizējamo projektu rezultāta atbalstīto veselības aprūpē iesaistīto
iestāžu skaits 2013. gadā ir sasniedzis 82, kas ir 57,7% no DP plānotā – 142 un 20,2%
no 2015. gadā sasniedzamās vērtības. Savukārt jau tagad ir ievērojami pārsniegtā
rezultāta rādītāja DP noteiktā vērtība no 1728 līdz 1691 samazināt vidējo pacientu skaitu
uz vienu primārās veselības aprūpes ārstu praksi, līdz 2013. gada beigām vidējo pacientu
skaits ir 1561. Kaut arī sasniegto rādītāju ietekmē pārsvarā iedzīvotāju skaita
samazināšanās valstī, ES fondu ieguldījuma rezultātā renovējot un rekonstruējot
ģimenes ārstu prakšu darba vietas un iegādājoties medicīnas ierīces tiek paaugstināta
ārstu veiktspēja un kvalitāte, tādējādi ārstam ir iespēja vairāk laika veltīt pacientam (skat.
9. tabulu).
376. Galvenie faktori, kas kavēja un sarežģīja atsevišķu projektu ieviešanu, ir komplicētas,
ilgas iepirkumu procedūras, ka arī 2013 gada sākumā konstatēta valsts atbalsta
nosacījumu kontroles nepilnība 3.1.5.1.1. apakšaktivitātes ietvaros „Ģimenes ārstu tikla
attīstība”, kas uz 2013. gada beigām it atrisināta, ieviešot jaunus atskaitīšanas
nosacījumus finansējuma saņēmējiem, kuri ļaus SI pārliecināties par finansējuma
saņēmēju uzrādītas attiecināmo un neattiecināmo izmaksu proporcijas atbilstību reālai
situācijai. Minētas problēmas dēļ 2013. gadā nebija izsludināta 4. projektu iesniegumu
atlases kārta.
377. Lielākajos un problemātiskajos projektos tiek nodrošināta pastiprināta uzraudzība gan
no VM, gan no SI puses, organizējot sanāksmes, kurās projekta ieviesēji ziņo par
ieviešanas progresu un nepieciešamības gadījumā tiek meklēti risinājumi. Papildus SI
pārbaudēm, VM kā ka arī VM veic projektu funkcionālās atbilstības pārbaudes, kuru
ietvaros tiks pārbaudīta attīstītās infrastruktūras izmantošanas atbilstība projekta
mērķim, tiks analizētas datu izmaiņas saistībā ar horizontālo prioritāšu mērķiem,
izvērtēts izveidotās infrastruktūras noslogojums, kā arī analizēta ārstniecības iestādes
projekta iesniegumā norādīto darbības rādītāju izmaiņu dinamika, izvērtēts, vai
ārstniecības iestāde ievēro valsts atbalsta nosacījumus, t.i., nodala valsts apmaksāto
veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu no citu darbību veikšanas.
378. Pārskata periodā ir noslēgusies visu projektu īstenošana 3.1.5.1.2. apakšaktivitātē
„Veselības aprūpes centru attīstība”. No 2010.gada, kad tika uzsākta apakšaktivitātes
projektu īstenošana līdz 2013.gadam divās projektu atlases kārtās kopā īstenoti 25
projekti par ES fondu līdzfinansējumu 5,56 milj. euro jeb 99,6 % no pieejamā
finansējuma. Aktivitātes ietvaros finansējuma saņēmējiem tika dota iespēja veikt ārējās
rekonstrukcijas, renovācijas un energoefektivitātes darbus iekšējās renovācijas un
infrastruktūras rekonstrukciju telpās, operatīvā medicīniskā transporta garāžās un ārstu
kabinetos; iegādāties tieši un netieši ārstniecības procesam nepieciešamās ierīces un
aprīkojumu ambulatoro pakalpojumu uzlabošanai, kā arī datortehniku, kas nepieciešama
pacientu uzskaitei. Projektu realizēšanas rezultātā par 100% tika sasniegts aktivitātē
norādītais rezultāta rādītājs - atbalstīto veselības aprūpes centru skaits – 25.
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Apakšaktivitātē pieejamais finansējuma atlikums 263,4 tūkst. euro apmērā tika novirzīts
3.1.5.3.1.apakšaktivitātes „Stacionārās veselības aprūpes attīstība” Bērnu klīniskās
universitātes slimnīcas projekta Nr.3DP/3.1.5.3.1/11/IPIA/VEC009 „VSIA „Bērnu
klīniskā universitātes slimnīca” stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras attīstība””
īstenošanai.
379. 3.1.5.2.aktivitātes „Neatliekamās medicīniskās palīdzības attīstība” turpinās projekta
„Vienotas neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas vadības
informācijas sistēmas un dispečeru centru izveide” ieviešana. Līgums ir noslēgts par ES
fondu finansējumu 27,0 milj. euro apmērā, līdz 31.10.2013. ir izmaksāts ES fonda
finansējums 17,0 milj. euro, kas pārsniedz sākotnējo piešķīrumu (128,5%), jo projektam
ir piešķirtās virssasitības. 2013. gadā fiannsū līdzekļu apguve ir bijusi ļoti veiksmīga, jo
projektā gada laikā veikto maksājumu progress ir trešais lielākais DP ietvaros – 51,1%.
380. Projekta fiziskais progress arī ir ievērojams. Projektā uz 2013.gada beigām ir izstrādāta
informācijas sistēma un faktisku darbu veic visi 6 vadības un dispečeru centri - 5
reģionālie centri Latgalē, Vidzemē, Kurzemē, Zemgalē un Rīgā, kā arī Vienotais vadības
un dispečeru centrs ar operatīvo medicīnisko daļu Rīgā. Uzraudzības rādītājs (vienotās
neatliekamās medicīniskās palīdzības vadības sistēmas ietvaros izveidoti vadības un
dispečeru centri - 6) tiks sasniegts pilnā apmērā provizoriski 2014.gada I ceturksnī.
projekta ietvaros notiek arī operatīvā medicīniskā autotransporta (turpmāk – OMT) parka
atjaunošanas, ir piegādātas un savu darbu reģionos veic jau 72 OMT, esošo līgumu
ietvaros 2014.gadā tiks piegādātas vēl 64 OMT un plānots izsludināt iepirkumu vēl par
23 OMT iegādi Rīgas reģionam. Projektam ir nozīmīgs ieguldījums veselības aprūpes
nozarē - pateicoties jaunai sistēmai un jauniem OMT, tiek nodrošināta savlaicīgāka
neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumu sniegšana, kas tieši ietekmē cilvēku
dzīves kvalitāti un dzīves ilgumu.
381. 2012.gadā ievērojams progress bija 3.1.5.3.1. apakšaktivitātē „Stacionārās veselības
aprūpes attīstība” un uz 2013. gada beigām kopumā ir pabeigti 30 projekti. t.sk. 2013.
gadā ir pabeigti 8 projekti - pilnveidojot sniegto pakalpojumu kvalitāti. Kā labas
prakses piemēru var minēt projektu Nr.3DP/3.1.5.3.1/10/IPIA/VEC/017 „Stacionārās
veselības
aprūpes
infrastruktūras uzlabošana
VSIA „Traumatoloģijas un
ortopēdijas
slimnīca”,
paaugstinot
pakalpojuma
kvalitāti
un
izmaksu
efektivitāti”.
Projekta
kopējās izmaksas 2.7 miljoni
euro, ieviešana ilgums 27
mēneši. Projekta ietvaros Att. 3. 3DP/3.1.5.3.1/10/IPIA/VEC/017 „Stacionārās veselības
aprūpes infrastruktūras uzlabošana VSIA „Traumatoloģijas un
salīdzinoši īsā laika posmā (9 ortopēdijas slimnīca”, Datu avots: VM uzraudzības ziņojums
mēneši)
kvalitatīvi tika
veikta jaunās ēkas būvniecība, kurā tiks ievietota uzņemšanas nodaļa un pārējos stāvos
reanimācijas un intensīvās terapijas nodaļas. Jaunajās telpās ātri un kvalitāti varēs
apkalpot pacientu plūsmu un sniegt palīdzību neatliekamās situācijās. Vienā ēkā
izvietotā operāciju zāle un uzņemšanas nodaļa atvieglo pacientu plūsmu un nodrošina
ātrāku pakalpojumu sniegšanu. Projekts nozīmīgs veselības nozarē ar to, ka slimnīca ir
vienīgā Latvijā specializētā veselības aprūpes iestāde, kas sniedz augsti kvalificētu
medicīnisko palīdzību smagu traumu gadījumos, sekundāro medicīnisko palīdzību
smagu, sarežģītu traumu seku likvidēšanā, veic ortopēdiskās operācijas dažādu skeleta
un locītavu slimību gadījumos, līdz ar to ieņemot neaizstājamu vietu neatliekamās
medicīniskās palīdzības un veselības aprūpes ķēdē. Tādejādi jaunas uzņemšanas nodaļas
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būvniecība atbilstoši visām prasībām ir bijis viens no nozīmīgākajiem ES fondu
ieguldījumiem, līdz ar to būtiski uzlabojot sniegot medicīnas pakalpojumu kvalitāti un
operativitāti.
382. Informācija par liela projekta pieteikuma sagatavošanu ir sniegta sadaļā 3.7 „Lielo
projektu īstenošana”
383. 3.1.5.3.2.apakšaktivitāte „Onkoloģijas slimnieku radioterapijas ārstēšanas attīstība” ir
pilnībā pabeigta 2011. gadā.

3.2.

Prioritātes „Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana”
ieviešana

384. Prioritātes ietvaros apstiprināto projektu un noslēgto līgumu progress pārskata periodā
nav vērojams, jo pārsvarā turpinājās apstiprināto projektu īstenošana. Līgumi kopumā ir
noslēgti par visu ES fondu pieejamo pamatpiešķīrumu, savukārt ņemot vērā piešķirtās
virssaistības par 93,0%.
385. Īstenojot šīs prioritātes pasākumus, līdz 2013.gada beigām ir pabeigti 126 projekti un
veikti maksājumi finansējuma saņēmējiem 240,2 milj. euro apmērā. Lielākie maksājumi
veikti 3.2.1.1.aktivitātē „Valsts 1.šķiras autoceļu maršruta sakārtošana” un
3.2.1.2.aktivitātē „Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās”.
386. Tāpat kā iepriekšējā periodā satiksmes infrastruktūras jomā projektu ieviešanu kavējušas
problēmas iepirkumos (pārsūdzības, nepilnīgas iepirkuma dokumentācijas, kuras tikušas
pārstrādātas un uzlabotas un iepirkums ticis izsludināts atkāroti), kā arī vairākkārtēji
būvdarbu termiņu pagarinājumi.
Ilustrācija 26. 3.2.prioritātes ,,Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana’’ ietvaros apstiprinātie
projekti, noslēgtie līgumi un finansējuma saņēmējiem veiktie maksājumi (ieskaitot avansus) līdz 31.12.2013., ES
fondu finansējums., milj.euro, % progress 2013.gada ietvaros (VIS dati).

387. Transporta jomā fizisko rādītāju progress galvenokārt ir atkarīgs no projektu īstenošanas
rezultāta pēc to pabeigšanas. Kopumā, ņemot vērā jau apstiprinātos projektus un plānotos
projektus, visus DP rādītājus plānots sasniegt un pat pārsniegt. Detalizētāku informāciju
skatīt apakšsadaļā „Pieejamības un transporta sistēmas attīstība”.
388. IKT jomā sasniegto rādītāju progress ir bijis salīdzinoši neliels, jo līdz šim pabeigta ir
tikai daļa no projektiem. Piemēram, līdz šim pabeigtajos projektos ir izveidoti tikai 66
elektroniskie pakalpojumi, tomēr tiek prognozēts, ka noteiktā gala vērtība 150 tiks
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ievērojami pārsniegta, ņemot vērā, ka plānots izveidot 280 elektroniskos pakalpojumus.
Kopumā joprojām tiek plānota visu gala vērtību sasniegšana un pat pārsniegšana (skat.
10. tabulu), kas atsevišķos gadījumos IKT jomā ne vienmēr apliecina veiksmīgu projekta
īstenošanu, bet kopējās attīstības tendences nozarē kā tādā.
Tabula 10. 3.2.prioritātes „Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana” plānotie un sasniegtie
3.2. Prioritātes DP iznākuma rādītāji

Nosaukums, bāzes
vērtība/mērvienība
1
Noasfaltēto valsts 1.šķiras
autoceļu kopgarums/km
Rekonstruēto tranzītielu
kopgarums/km
Izveidoti elektroniskie
pakalpojumi (t.sk. publiski
pieejamie elektroniskie
pakalpojumi un publiskās
pārvaldes elektroniskie
pakalpojumi/skaits
Jaunizveidoto publisko interneta
pieejas punktu skaits

Gala vērtība
saskaņā ar
DP
2
330,0

Sasniegts līdz
31.12.2013,
(progress pret
2012.g,%)

Izpilde uz
31.12.2013.
pret DP gala
mērķi,

AI prognoze
2015.g. (% no
gala vērtības
saskaņā ar DP)

Izmaksātais
ES fondu fin.,
milj,. euro; %
no piešķirtā
finansējuma

3
312,33
(20,6%)

4

5

6

94,6%

420,0 (127,3%)

86,2 (65,6%)

20,0

47,76 (30,8%)

238,8%

105,96 (525,0%)

65,0 (76,6%)

150,0

66 (88,6%)

44,0%

280 (186,7%)

55,1%

400,0

0 (0,0%)

0,0%

400 (100,0%)

0,0%

3.2. Prioritātes DP rezultāta rādītāji
Laika ietaupījuma vērtība
pasažieriem dēļ noasfaltēta
pirmās šķiras autoceļu
kopgaruma/EUR/gadā
Rekonstruēto tranzītielu km
skaits no kopējā tranzītielu
skaita/%
Elektronisko pakalpojumu
lietotāju īpatsvars uz 100
iedzīvotājiem/skaits

5 724 191,0
(0,0%)

935,7%

5 724 191,0
(935,7%)

86,2 (65,6%)

8,0

19,33
(51,4%)

241,6%

42,6 (532,5%)

65,0 (76,6%)

35,0

35,0 (-25,5%)

100,0%

142,9%

55,1%

611 734,0

389. Tiek prognozēts, ka atsevišķi fiziskie rādītāji tiks pārsniegti, ņemot vērā finansējuma
ietaupījumu plānošanas perioda sākumā pieredzētā izmaksu samazinājuma rezultātā,
izmaksu ietaupījumu izsludināto projektu atlases kārtu rezultātā, kā arī finansējuma
palielinājumu tranzītielu rekonstrukcijas darbiem (virssaistības 32,09%). Lielākais
progress attiecībā uz rādītāju sasniegšanu 2013.gadā ir bijis autoceļu projektos, t.i.
noasfaltēto valsts 1.šķiras autoceļu un rekonstruēto
tranzītielu kopgarums, kā arī laika ietaupījuma
vērtība pasažieriem dēļ noasfaltēta pirmās šķiras
autoceļu kopgaruma.
390. Piemēram, 3.2.1.pasākuma „Pieejamības un
transporta
sistēmas
attīstība”
projekta
3DP/3.2.1.2.0./12/APIA/SM/008 „Lietuvas šosejas
rekonstrukcija no Miera ielas līdz Rūpniecības ielai”
īstenošanas rezultātā ir uzlabots ielu infrastruktūras
stāvoklis, tādā veidā nodrošinot drošu un
komfortablu satiksmi uz vienas no galvenajām
Jelgavas pilsētas tranzītmaģistrālēm – Lietuvas
Att. 4. 3DP/3.2.1.2.0./12/APIA/SM/008
šoseju posmā no Miera ielas līdz Rūpniecības ielai. „Lietuvas šosejas rekonstrukcija
Projekta ietvaros tika veikti vairāki pasākumi, kas no Miera ielas līdz Rūpniecības ielai”
Datu avots: Jelgavas pašvaldības mājas lapa
deva ieguldījumu gan transporta infrastruktūras un
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transporta sistēmas attīstībā un sakārtošanā, gan arī pilsētvides uzlabošanā un tās
pieejamības nodrošināšanā iedzīvotājiem.
391. Kopumā prioritātes finanšu un sasniegto rādītāju progress, kuru vērtību uz šo brīdi
iespējams noteikt, ir vērtējams pozitīvi, to salīdzinot ar sākotnējo piešķīrumu, gan uz
izveidoto elektronisko pakalpojumu skaitu (kopā izveidoti 66, t.sk. 2013.gadā - 31),
ņemot vērā, ka projekti bija vērsti gan uz sistēmas, gan pakalpojumu izveidi/uzlabošanu.
IKT infrastruktūra un pakalpojumi
392. 3.2.2.pasākumā „IKT infrastruktūra un pakalpojumi” 2013.gadā turpinājās projektu
īstenošana 3.2.2.1.1. apakšaktivitātē „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu
attīstība”, 3.2.2.1.2. apakšaktivitātē „Izglītības iestāžu informatizācija” un 3.2.2.3.
aktivitātē „Elektronisko sakaru pakalpojumu vienlīdzīgas pieejamības nodrošināšana
visā valsts teritorijā (platjoslas tīkla attīstība)”. 2013.gadā īstenošanā bija praktiski visi
3.2.2.1.1. apakšaktivitātē plānotie projekti, vienīgais 3.2.2.3. aktivitātes projekts un tika
pabeigti visi 3.2.2.1.2. apakšaktivitātes projekti.
393. Vēl joprojām nav uzsākta 3.2.2.2. aktivitātes „Publisko interneta pieejas punktu attīstība”
projektu īstenošana, projektu atlases plānots uzsākt 2014.gada pirmajā pusē. Tāpat tiek
plānota 3.2.2.1.2. apakšaktivitātes otrās un trešās iesniegumu atlases kārtas izsludināšana
2014.gada 1.pusē. 2013.gadā 3.2.2.1.1. apakšaktivtātē „Informācijas sistēmu un
elektronisko pakalpojumu attīstība” tika veiksmīgi noslēgti līgumi par uzņemto
virssaistību daļu – kopumā apakšaktivitātē apstiprināto projektu summa veido 103,5%
no aktivitātei piešķirtā finansējuma bez virssaistībām.
394. Finansējuma saņēmējiem pasākuma ietvaros līdz 31.12.2013. ir izmaksāti 92,4 milj. euro
jeb 50,8% no pasākuma ES fondu finansējuma, progress gada ietvaros 10,8% no
pieejamā ES fondu finansējuma, turpretī apstiprināti projekti jau par 181,2 milj. euro jeb
99,6% no ES fondu finansējuma, progress gada ietvaros par 17,8% no pieejamā ES fondu
finansējuma. Progresa pamatā ir 3.2.2.1.1. apakšaktivitātes projektu, kuru mērķis ir
pārveidot valsts iestāžu IT sistēmas darbam ar euro valūtu, kā arī iekšlietu ministrijas
radiosakaru sistēmas modernizācijas projekta uzsākšana 2013.gadā.
395. Pārskata perioda ietvaros jauni līgumi noslēgti kopumā par 12 projektu īstenošanu, kas
ir vērtējams kā pozitīvs faktors, ņemot vērā, ka 2012.gadā noslēgto līgumu skaits veidoja
4. Šāds noslēgto līgumu skaita pieaugums ir nodrošinājis noslēgto līgumu apjoma
pieaugumu par 19,8% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Pasākuma ietvaros vērojams
ievērojams pabeigto projektu skaita pieaugums – gada laikā no 64 uz 121 projektiem.
Šis progress pamatā sasniegts uz 3.2.2.1.2. apakšaktivitātes rēķina, kurā tika pabeigti visi
pirmajā kārtā uzsāktie projekti. Tomēr joprojām pabeigto projektu finansējums veido
tikai 15,3% no aktivitātē pieejamā finansējuma.
396. 2013.gadā 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu
attīstība” projektos turpinājās elektronisko pakalpojumu izveidošana, kuru skaits gadam
noslēdzoties sasniedza 66, pretēji 35 gadu iepriekš. Sasniegtā rādītāja vērtība joprojām
veido tikai nelielu daļu no noteiktās gala vērtības 150, tomēr apakšaktivitātē pabeigto
projektu skaits ir tikai 8, lai gan īstenošanā esošo projektu skaits veido 62. Tiek
prognozēts, ka kopējais elektronisko pakalpojumu skaits, kas tiks izveidots būs 280, kas
ievērojami pārsniedz noteikto gala vērtību rādītājam „Izveidoti elektroniskie
pakalpojumi”. Mērķa vērtības pārsniegšana saistīta ar uzņemtajām virssaistībām
apakšaktivitātē, kā rezultātā tiks īstenoti vairāk projekti nekā sākotnēji plānots.
397. 2013.gadā turpināja pieaugt gadījumu skaits, kuros 3.2.2.1.1. apakšaktivitātes ietvaros
tiek konstatēti neatbilstoši veikti izdevumu, kuru pamatā ir specifisku ierobežojošu un
nepamatotu prasību izvirzīšana pretendentiem, tādējādi ierobežojot pretendentu loku. Šie
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gadījumi pamatā tiek konstatēti iepirkumos, kas veikti līdz 2012.gadam, pēc kā
sagatavotās iepirkumu dokumentācijas kvalitāte ir ievērojami uzlabojusies.
398. Tika noslēgta visu pirmajā kārtā paredzēto 3.2.2.1.2. apakšaktivitātes projektu
īstenošana, tomēr netika sasniegts noteiktais rādītājs „Iegādātas IKT vienības izglītības
iestādēs”, kura vērtība tika noteikta 15 883 vienības. Noslēdzoties visiem pirmās kārtas
projektiem sasniegtā vērtība veido tikai 12 888 vienības. Lai gan pirmajā kārtā tika
apstiprināti projekti par 88,8% no pieejamā finansējuma un tiek plānota arī turpmāku
kārtu īstenošana, lai apgūtu visu pieejamo finansējumu, rādītājs pilnā apmērā netiks
sasniegts. Tas skaidrojams ar veikto izglītības iestāžu reorganizāciju un apvienošanu, kā
rezultātā atsevišķām izglītības iestādēm iegādātās IKT vienības, ņemot vērā noteiktos
kritērijus to iegādei, nebija vairs finansējamas no fondu līdzekļiem.
399. Būtisks progress pasākumā ietvaros noteikto rādītāju sasniegšanā 2014.gadā nav
gaidāms, jo pamatā noslēgsies tikai daļa 3.2.2.1.1. apakšaktivitātes projektu, kur rādītāju
sasniegšanas progress, lai arī varētu būt nozīmīgs, vēl netuvosies prognozētajai gala
vērtībai 280. Turpretī 3.2.2.2. aktivitātes un 3.2.2.3. aktivitātes projektu īstenošanas
noslēgšana 2014.gadā nav paredzēta.

3.3.

Prioritātes „Eiropas nozīmes transporta tīklu attīstība un ilgtspējīga
transporta veicināšana” ieviešana

400. Līdz 2013.gadam prioritātei jau ir noslēgti līgumi par visu pieejamo finansējumu,
savukārt ņemot vērā piešķirtās virssaistības par 83,4%. Vislielākais progress vērojams
3.3.1.2. aktivitātē "TEN-T dzelzceļa posmu rekonstrukcija un attīstība (A-R dzelzceļa
koridora infrastruktūras attīstība un Rail Baltica)” un 3.3.2.1. aktivitātē „Ilgtspējīga
sabiedriskā transporta sistēmas attīstība". Kopumā veikti maksājumi finansējuma
saņēmējiem vairāk par pusi no prioritātei pieejamā finansējuma, t.sk. 2013.gadā progress
17,5%, kur ievērojams maksājumu progress bijis visās aktivitātēs, izņemot 3.3.2.1.
„Pilsētu infrastruktūras uzlabojumi sasaistei ar TEN-T". 3.3.1.2. aktivitātē "TEN-T
dzelzceļa posmu rekonstrukcija un attīstība (A-R dzelzceļa koridora infrastruktūras
attīstība un Rail Baltica)” un 3.3.1.5. „Pilsētu infrastruktūras uzlabojumi sasaistei ar
TEN-T” ietvaros. Līdz ar to kopumā prioritātes īstenošana vērtējama apmierinoši.
401. Galvenās problēmas prioritātes projektu īstenošanā saistītas ar iepirkuma problēmām,
dažkārt ar darbu izpildes kavējumiem projektu īstenošanas laikā. Detalizētāku
informāciju par īstenošanas problēmām skatīt sadaļā „Lielo projektu īstenošana”.
Ilustrācija 27. 3.3.prioritātes ,,Eiropas nozīmes transporta tīklu attīstība un ilgtspējīga transporta veicināšana’’
ietvaros apstiprinātie projekti, noslēgtie līgumi un finansējuma saņēmējiem veiktie maksājumi (ieskaitot avansus)
līdz 31.12.2013., ES fondu finansējums., milj.euro, % progress 2013.gada ietvaros (VIS dati)
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Tabula 11. 3.3.prioritātes „Eiropas nozīmes transporta tīklu attīstība un ilgtspējīga transporta veicināšana’’
plānotie un sasniegtie rezultāta un iznākuma rādītāji.
3.3. Prioritātes DP iznākuma rādītāji

Nosaukums, bāzes
vērtība/mērvienība

Gala vērtība
saskaņā ar
DP

Sasniegts līdz
31.12.2013,
(progress pret
2012.g,%)

Izpilde uz
31.12.2013.
pret DP gala
mērķi

AI prognoze
2015.g. (% no
gala vērtības
saskaņā ar DP)

Izmaksātais
ES fondu fin.,
milj,. euro; %
no piešķirtā
finansējuma

1

2

3

4

5

6

56,4

188,01
(14,6%)

333,4%

404,3 (716,8%)

174,5 (72%)

52,0

0 (0%)

0%

52,0 (100%)

40,4 (23,7%)

3,0

0 (0%)

0%

3,0 (100%)

68,4 (58,5%)

4,0

0 (0%)

0%

3,0 (100%)

22,0 (48,5%)

13,0

0 (0%)

0%

13,0 (100%)

0 (0%)

Iegādāto 3 vagonu
dīzeļvilcienu skaits

5,0

0 (0%)

0%

5,0 9 (100%)

0 (0%)

Modernizēto 4 vagonu
dīzeļvilcienu skaits

1,0

0 (0%)

0%

1,0 (100%)

0 (0%)

Izbūvētā un rekonstruētā
TEN autoceļa
kopgarums/km
Izbūvētā TEN dzelzceļa
kopgarums/km
Ostu skaits, kurās veiktas
investīcijas pieejamības un
hodrotehnisko būvju
uzlabošanā
Lidostu skaits, kurās veikta
infrastruktūras izbūve un/vai
rekonstrukcija
Izbūvēti peroni un
labiekārtotas staciju
teritorijas/skaits

3.3. Prioritātes DP rezultāta rādītāji
Laika ietaupījuma vērtība
pasažieriem dēļ izbūvēta un
rekonstruēta TEN
autoceļa/EUR/gadā
Dzelzceļa posma Rīga Krustpils (t.sk., SkrīveriKrustpils iecirknis)
caurlaides spēja/tonnas/gadā
Rīgas dzelzceļa mezgla
staciju pārstrādes spēja/
tonnas/gadā

10 300 000,0

0 (0%)

0%

10 300 000,0
(100%)

174,5 (72%)

55 000 000,0

0 (0%)

0%

55 000 000,0
(100%)

40,4 (23,7%)

39 300 000,0

0 (0%)

0%

39 300 000,0
(100%)

40,4 (23,7%)

Palielināta ostu caurlaides
spēja/%

7,0

0 (0%)

0%

7,0 (100%)

68,4 (58,5%)

Lidostas „Rīga” termināla
jaudas palielinājums/%

25,0

0 (0%)

0%

20,0 (80%)

22,0 (48,5%)

Pārvadāto pasažieru skaits
Rīgā un piepilsētā/skaits

35 789 000,0

0 (0%)

0%

0 (0%)

0 (0%)

Vidējais elektrovilcienu
vagonu parka vecums/gadi

24,0

0 (0%)

0%

0 (0%)

0 (0%)

10

0 (0%)

0%

10 (100%)

0 (0%)

Vidējais viena vagona
atlikušais kalpošanas
laiks/gadi

402. Lielākais progress 2013.gadā ir attiecībā uz izbūvētā un rekonstruētā TEN autoceļa
kopgarumu, kas šobrīd ir gandrīz puse no noslēgto līgumu ietvaros plānotā kopgaruma
izbūvēt līdz 2015.gadam. (skat.19. tabulu).
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403. Rādītājs
tiks
ievērojami
pārsniegts sakarā ar sākotnēji
plānoto izmaksu samazināšanos
(~30%), kā arī aktivitātei
piešķirto papildu finansējumu
(+16%) tika veiktas papildu
projektu iesniegumu atlases.
Piemēram,
projekta
3DP/3.3.1.3.0/10/IPIA/SM/004
„Zirņu
–
Ganību
ielu
rekonstrukcija un pieslēguma
Zemnieku ielai izbūve (Dienvidu
pieslēgums Liepājas ostai)”
Att. 5. „3DP/3.3.1.3.0/10/IPIA/SM/004
īstenošanas rezultātā satiksmes
„Zirņu – Ganību ielu rekonstrukcija un pieslēguma
dalībnieku
patērētais
laiks
Zemnieku ielai izbūve (Dienvidu pieslēgums Liepājas ostai)
samazinājies par 45% (laika
Datu avots: Liepājas pašvaldības mājas lapa
patēriņš
pirms
projekta
realizācijas bija vidēji 10 min, pēc projekta realizācijas – 5.5 min), uzlabots brauktuves
segums, satiksme organizēta ar t.s. „zaļo vilni”, kas ļauj samazināt gan ceļā patērēto
laiku, gan autotransporta amortizācijas izmaksas, satiksmes dalībnieku negadījumu
skaits projekta teritorijā samazinājies par 50%, samazinājies gaisa piesārņojums (kopš
2010.gada – par aptuveni 53,5%).
404. Pārējo rādītāju progress 2013.gadā nav bijis, bet tiek plānots, ka visas pamatrādītāju un
DP plānotās vērtības tiks sasniegtas vai pārsniegtas, tās nosakot pēc projektu īstenošanas
beigām, t.i. līdz 2015.gadam (iespējama datu apkopošana 2016.gada sākumā). Tiek
prognozēta tikai atsevišķu rādītāju neizpilde saistībā ar lielā projekta „Rīgas piepilsētas
dzelzceļa pasažieru pārvadājumu sistēmas modernizācija un dīzeļvilcienu ritošā sastāva
atjaunošana” pārtraukšanu. Attiecīgi ir veikta piešķirtā finansējuma pārdale un tiks
īstenoti citi alternatīvie dzelzceļa infrastruktūras projekti (3.3.2.1.aktivitāte 2 projekti,
3.3.2.1. aktivitātē 5 projekti), kuriem ir noteikti citi sasniedzamie iznākuma un
rezultatīvie rādītāji, kurus pilnībā plānots sasniegt 2015.gadā.
405. Tiek prognozēta rādītāju (apstiprināto projektu skaits) neizpilde 3.3.1.4. aktivitātē, kas
kopumā neietekmēs ES fondu ieguldījumu mērķu sasniegšanu:
-

-

„Lidostu skaits, kurās veiktas infrastruktūras izbūve un/vai rekonstrukcija”, kur
plānotā iznākuma rādītāja vērtība tiks sasniegta daļēji, jo, izvērtējot Liepājas, Ventspils
un Daugavpils lidostu attīstības iespējas, MK pieņēma lēmumu 2.atlases kārtā uzaicināt
tikai 2 reģionālās lidostas – Liepājas un Ventspils. Lidostas projektu iesniegumi tika
precizēti atbilstoši likumdošanas izmaiņām (veikti grozījumi nacionālajā likumdošanā
– likumā „Par aviāciju”, izstrādāti jauni 23.08.2011. MK noteikumi Nr.661 „Noteikumi
par lidostas uzliekamām sabiedriskās nozīmes pakalpojumu sniegšanas saistībām”);
rezultāta rādītājs „Lidostas „Rīga” termināla jaudas palielinājums” tiks sasniegts daļēji
(80% no plānotā), jo apstiprinātais projekts vērsts uz vides piesārņojuma novēršanu un
drošības uzlabošanu, kā rezultātā tiks palielināta pasažieru uzņemšanas kapacitāte līdz
6 milj. (pieaugums - 20%).

406. Kopumā skatoties, prioritātes īstenošanā gada laikā sasniegtais progress ir vērtējams
apmierinoši. Maksājumu apjoms un fizisko rādītāju progress palielināsies nākamajā
gadā, noslēdzoties plānošanas periodam. Ņemot vērā, ka 55,4% no prioritātes
finansējuma atvēlēts lielajiem projektiem, prioritātes īstenošanas gaita lielā mērā
atkarīga no lielo projektu ieviešanas progresa, par kuriem vairāk informācijas ir šī
ziņojuma sadaļā 3.7. „Lielo projektu īstenošana”.
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3.4.

Prioritātes „Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskai aktivitātei
nodrošināšana” ieviešana

407. Plānots, ka lielākā daļa DP paredzētie rādītāji tiks sasniegti atbilstoši plānotajam un
plānotajām prognozēm līdz 2015. gadam. Kopumā DP rādītāji līdz 2013. gada beigām
sasniegti apmēram 72.5% apmērā, bet finansējuma saņēmējiem izmaksātais apjoms
sastāda 55.6% no ERAF piešķīruma, kas norāda uz samērā proporcionālu rādītāju un
finanšu apguves progresu.
408. Rādītājam „Izveidotas energoefektīvas sociālās mājas” sasniegtās vērtības pret
plānošanas periodā noteiktajām vērtībām tiks sasniegtas daļēji, jo daļa apstiprināto
projektu ir pārtraukta, ņemot vērā vāju projektu finansēšanas plānojumu, kura rezultātā
pašvaldības nespēj nodrošināt nepieciešamo līdzfinansējumu, jo patiesās izmaksas ir
augstākas. Arī daudzfunkcionālie kultūras centri tiks izveidoti 3 nevis 4, kā sākotnēji tika
plānots, jo par visu aktivitātei pieejamo finansējumu tiek īstenoti trīs projekti Latvijas
reģionos, ņemot vērā ierobežotas projektu iesniegumu atlases ietvaros iesniegto projektu
iesniegumu skaitu. Detalizēta analīze par rādītāju progresu ir sniegta sadaļā zemāk pie
attiecīgas jomas, kā arī 4. pielikumā.
Tabula 12. 3.4. prioritātes ietvaros DP noteiktu uzraudzības rādītāju sasniegšanas progress (AI dati)
3.4. Prioritātes DP iznākuma rādītāji
Nosaukums, bāzes
vērtība/mērvienība
1
Papildu iedzīvotāju skaits, uz
ko vērsti ūdenssaimniecības
projekti/skaits
Piesārņotās vietas platība, kas
attīrīta no vēsturiskā
piesārņojuma,ha
Izveidoto daudzfunkcionālo
kultūras centru skaits
Izveidotas energoefektīvas
sociālās mājas

Gala
vērtība
saskaņā ar
DP

Sasniegts līdz
31.12.2013,
(progress pret
2012.g,%)

Izpilde uz
31.12.2013. pret
DP gala mērķi

AI prognoze
2015.g. (% no
gala vērtības
saskaņā ar DP)

2

3

4

5

Izmaksātais
ES fondu fin.,
milj,. euro; %
no pišķirtā
finansējuma
6

140 000,00

103676
(55,5%)

74,0%

140000 (100%)

93,5 (65,2%)

50

5,16 (10,3%)

10,3%

50 (100%)

11,7(36,2%)

4

1(25,0%)

25,0%

3 (75,0%)

13,4 (63,3%)

73

49 (44,1%)

67,1%

55(75,3%)

4,4(64,3%)

3.4 Prioritātes DP rezultāta rādītāji
Iedzīvotāju īpatsvars, kam
nodrošināti normatīvo aktu
prasībām atbilstoši notekūdeņu
apsaimniekošanas pakalpojumi,
9%/%
Iedzīvotāju īpatsvars, kam
nodrošināti normatīvo aktu
prasībām atbilstoši dzeramā
ūdens apsaimniekošanas
pakalpojumi,44%/%
Ienākošo nerezidentu tūrisma
īpatsvara palielinājums (bāzes
vērtība 2004.gadā - 3 000
000)/%
Siltumenerģijas patēriņa
samazinājums atbalstītajās
sociālajās mājās (MWh gadā)
Kultūras pakalpojumu
pieprasījums,1,9 milj.

64

60,04 (4.78%)

93,8%

64.00 (100%)

456,3 (68,5%)

68

64,79 (4,5%)

95,3%

66,7 (98,09%)

456,3 (68,5%)

150

Pašlaik CSP
datu bāzē dati
nav pieejami

Pašlaik CSP
datu bāzē dati
nav pieejami

150 (100%)

2

41,43(0%)

2071,5%

38 (1900,0%)

4,4(64,3%)

2 470
000,00

Dati būs
pieejami
2014.gada
1.pusgadā

n/a

2 865 799,00
(116,0%)

22,5 (74,0%)
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409. 2013.gada ietvaros prioritātes progress salīdzinājumā ar citu prioritāšu progresu ir bijis
diezgan ievērojams apstiprināto projektu un noslēgto līgumu ziņā. 2013.gadā apstiprināti
projekti par 101.4%, noslēgti līgumi par 100.3%. Savukārt veikto maksājumu
finansējuma saņēmējiem ziņā prioritātes progress ir bijis labs (veikti maksājumi par 14.7
% vairāk nekā līdz 2012.gada beigām). Informācija par progresu pasākumu līmenī
atspoguļota ilustrācijā zemāk.
Ilustrācija 28. 3.4.prioritātes ,,Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskai aktivitātei nodrošināšana’’ ietvaros
apstiprinātie projekti, noslēgtie līgumi un finansējuma saņēmējiem veiktie maksājumi (ieskaitot avansus) līdz
31.12.2013., ES fondu finansējums, milj.euro, % progress 2013.gada ietvaros (VIS dati)

Vides joma
410. Līdz 2013.gada beigām kopā īstenošanā 428 projekts (t.sk. 204 pabeigti) par 181.1
milj.euro jeb 93.0% no aktivitātei pieejamā ERAF finansējuma. 2013.gadā gandrīz par
trešdaļu vairāk tika noslēgti līgumi salīdzinot ar 2012. gadu.
411. Pabeigto projektu īstenošanas, t.sk. 2013.gadā, (visi galvenokārt 3.4.1.1.aktivitātes
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz
2000 ietvaros”), rezultātā līdz 2013.gada beigām vērojams ievērojams progress rādītāja
„Papildu iedzīvotāju skaits, uz ko vērsti ūdenssaimniecības projekti” vērtības
sasniegšanā – 103 676 jeb 74.0 % no plānotās vērtības. 2013. gadā vērojams 55.5%
pieaugums rādītāja izpildē, salīdzinot ar 2012. gadu. Pārējās vides jomas
aktivitātēs/apakšaktivitātēs arī ir vērojams progress, salīdzinot ar 2012. gadu – 3.4.1.4
aktivitātē „"Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija”; 3.4.1.5.1 apakšaktivitātē „Plūdu risku
samazināšana grūti prognozējamu vižņu-ledus parādību gadījumos”; rādītāju vērtības
sasniegtas daļēji, ņemot vērā, ka rādītāju aktuālās vērtības nosaka tikai pēc projektu
noslēguma ziņojuma apstiprināšanas, nevis pēc projekta faktiskās pabeigšanas.
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412. Kā labās prakses piemēru var minēt Projekta 3DP/3.4.1.5.1/09/IPIA/VIDM/001
„Jēkabpils aizsargdambju rekonstrukcija”
ietvaros
rekonstruēto
aizsargdambi
Daugavas kreisajā un labajā krastā –
attiecīgi 3,8 km un 1,1 km garumā,
uzbūvējot to 600 līdz 800 cm augstumā, kā
arī 150 metru garumā rekonstruēts betona
aizsargdambis. Dambis tika veidots kā
pilsētas promenāde, no kuras paveras
skaists uz pilsētu abos upes krastos, ar
sakoptu vidi, bruģētiem gājēju un
veloceliņiem, atpūtas vietām un soliņiem.
Šīs projekts, kā viens no pirmajiem
aizsargdambju rekonstrukcijas projektiem,
rādija piemēru, ka būves funkcionalitāti var Att. 6. Projekta „Jēkabpils aizsargdambju
savienot ar pilsētas ainavas uzlabošanu, rekonstrukcija”
aizsargājot iedzīvotājus pret plūdiem un http://www.jekabpils.lv/lv/pasvaldiba/projekti/
jekabpils-aizsargdambju-rekonstrukcija
vienlaicīgi uzlabojot pilsētvidi.
413. Lielākais progress vides jomā noslēgto līgumu ziņā ir vērojams 3.4.1.1.aktivitātē, kuras
ietvaros 2013.gadā tika noslēgti 132 līgumi. Minētais liecina par aktīvu projektu
īstenošanu un pakāpenisku aktivitātei piešķirtā finansējuma apguvi. Jau tagad ir redzams,
ka 3.4.1.1. aktivitātē gan izmaksātais finansējums, gan rādītāju sasniegtais progress ir
salīdzinoši līdzīgs, kas liecina, ka aktivitātē plānotie mērķi tiks sasniegti atbilstoši
plānotajam. Līdz 2013. gada beigām ir nodrošināta iespēja pieslēgties 93.8 %
iedzīvotājiem pie normatīvo aktu prasībām atbilstošiem notekūdens apsaimniekošanas
tīkliem un 95.3% iedzīvotājiem pie normatīvo aktu prasībām atbilstošiem dzeramā
ūdens apsaimniekošanas tīkliem. Attiecībā uz aktivitāti 3.4.1.1. „Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” 2013.gadā tika
veikta finansējuma saņēmēju aptauja par faktisko pieslēgumu skaitu. Nākamie aktuālie
dati tiks apkopoti līdz 2014.gada beigām, kad tiks saņemti finansējuma saņēmēju pēcprojekta pārskati par 2013.gadu, kuros ir pilnveidota atskaites forma, lai detalizēti varētu
sekot līdzi faktisko pieslēgumu skaitam. Ņemot vērā minēto, sniedzam informāciju par
faktisko pieslēgumu nodrošinājumu aktivitātes 3.4.1.1. „Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” pabeigtajos
projektos, atbilstoši 2013.gadā veiktajai finansējuma saņēmēju aptaujai.
Tabula 13. 3.4.1.1. „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz
2000” faktiski veiktie pieslēgumi (AI dati).
Nodrošināta
pakalpojumu
pieejamība pēc projektu
pabeigšanas, iedzīvotāju
skaits
Ūdensapgāde
Notekūdeņi

65 659

62 024

Faktiski izveidotie pieslēgumi,
iedzīvotāju skaits
Ūdensapgāde

64 519

Notekūdeņi

60 676

Faktisko pieslēgumu
nodrošinājums no
nodrošinātās pieejamības, %
Ūdensapgāde

Notekūdeņi

98,3%

97,8%

414. Kā vienu no būtiskākiem vides jomas aktivitāšu īstenošanu kavējošajiem faktoriem arī
šajā pārskata periodā var minēt iesniegtās sūdzības par iepirkumu rezultātiem, kas
negatīvi ietekmē kopējo pasākuma īstenošanas progresu, jo sūdzību izskatīšanas
rezultātā ievērojami tika kavēti plānotie līgumu noslēgšanas grafiki, kā arī lēmumus par
101
Gada ziņojums_3DP_VI_lv_05.06.2014..; Ziņojums Eiropas Komisijai par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas
fonda darbības programmu īstenošanu, 2013.gads

aktivitāšu satura un finansējuma apjoma pārskatīšanu, izmaksu pieaugumu projektu
ietvaros, kas ir aktuāls arī šajā pārskata periodā, kas tika konstatēts jau iepirkumu
procedūru stadijā, kā arī izstrādāti nekvalitatīvi tehniskie projekti un tehniskās
specifikācijas.
415. Zemāk ir informācija attiecībā uz atjauninātu reģionālo kvotu sadalījumu
3.4.1.1.aktivitātē un šī principa faktisko īstenošanu:
Tabula 14. Informācija par finansējuma apguvi plānošanas reģionos 3.4.1.1.aktivitātē „Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”:
1.-6. projektu iesniegumu atlases kārtas
finansējuma apguve

Plānošanas
reģions

1.-6. projektu
iesniegumu atlases
kārtas finansējuma
kvota, euro

1

2

EUR

%

KURZEME

15 207 207

12 353 429

81.23

LATGALE

22 810 810

12 819 643

56.20

RĪGA

17 108 106

10 081 015

58.93

VIDZEME

18 058 559

15 768 531

87.32

ZEMGALE

21 860 359

11 280 974

51.60

KOPĀ

95 045 041

62 303 592

65.55

416. Jāsecina, ka dažos reģionos kvotas finansējuma apguve notiek aktīvāk (piemēram,
Vidzemē vairāk kā 87%), bet citos reģionos projektu iesniedzēju aktivitāte ir zema
(piemēram, Zemgalē ~51%).
417. Salīdzinot datus, kas sniegti 2013.gadā, Rīgas plānošanas reģionā vērojams neliels
apguves progress, kas skaidrojams ar to, ka 2013.gadā turpinājās līgumu par projektu
īstenošanu noslēgšana, tādējādi, veicot datu apkopojumu 2013.gadā, netika ņemti vērā
tie projekti, kuriem Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības
informācijas sistēmā norādīts statuss „Apstiprināts”.
418. 3.4.1.1.aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar
iedzīvotāju skaitu līdz 2000” septītajā projektu iesniegumu atlases kārtā vairs netiek
piemērots finansējuma piešķiršanas princips pēc projekta piederības konkrētam
plānošanas reģionam. Šobrīd prognozējams, ka viss aktivitātei pieejamais finansējums
tiks apgūts pilnībā.
419. 2013.gadā aktīvi veikti maksājumi 3.4.1.5. aktivitātes ,,Vides risku samazināšana"
ietvaros un 3.4.1.1.aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās
vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros. Attiecīgi progress veiktajiem
maksājumiem 3.4.1.5. aktivitātē ,,Vides risku samazināšana" finansējuma saņēmējiem
līdz 2013. gada beigām ir par 12.3% lielāks, bet 3.4.1.1.aktivitātē „Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” par 13.6%
lielāks veikto maksājumu progress salīdzinot ar 2012. gadu.
420. 3.4.1.5.2.apakšaktivitātes „Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku
novēršanai un samazināšanai” projektā plānotā rādītāja „Rekonstruētie hidrotehnisko
būvju kompleksi, skaits” izpilde līdz 2013.gada beigām ir 80,0% no plānotā, kas nozīmē
ka apakšaktivitātes ieviešanas progress ir vērtējams pozitīvi.
421. 3.4.1. pasākuma „Vide” ietvaros īstenoto aktivitāšu ieviešanas progress pārskata periodā
kopumā ir bijis apmierinošs – pārskata periodā turpinājies darbs pie problēmjautājumu
risināšanas un rīcības scenāriju izvērtējumiem attiecībā uz 3.4.1.4.aktivitātes „Vēsturiski
piesārņoto vietu sanācija” projektu Nr.3.DP/3.4.1.4.0./09/IPIA/VIDM/002 "Vēsturiski
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piesārņoto vietu "Inčukalna sērskābie gudrona dīķi" sanācijas darbi" (skat. detalizētu
informāciju sadaļā 3.7 lielo projektu īstenošana). Vienlaikus pārējo aktivitāšu īstenošana
pasākuma ietvaros ir noritējusi kopumā sekmīgi un atbilstoši plānotajam grafikam, un
pārskata periodā sasniegtais finanšu apguves progress ir proporcionāls fiziskajam
progresam.
Tūrisms
422. Tūrisma jomā tiek īstenotas divas apakšaktivitātes, kuru ieviešana kopumā būtiski
neatpaliek no plāna un ir sagaidāms, ka visi sagaidāmie rezultāti, kas vēl nav izpildīti,
tiks sasniegti turpmākajos gados.
423. 3.4.2.1.1. apakšaktivitātē „Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu saglabāšana,
atjaunošana un infrastruktūras pielāgošana tūrisma produkta attīstība” ietvaros līdz 31%
no plānotā samazinājies nakšņojošo tūristu skaits pilsētbūvniecības pieminekļu
teritorijās. Tas noticis, jo 2013.gadā mainījusies pieeja rādītāja uzskaitē, ieskaitot tikai
nakšņojošo tūristu skaitu, gadu pirms tam šajā rādītājā tika iekļauti arī apkalpotie klienti,
kuri ne vienmēr nakšņojuši attiecīgajās teritorijās. Lai gan sasniegta tikai trešdaļa no
plānotā nakšņojošo tūristu skaita, 2013.gadā pabeigti 10 projekti kopumā sasniedzot 18
pabeigtus projektus, kuru rezultātā izveidoti 21 kultūras tūrisma produktu skaitu valsts
nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļos un tāds pats skaits tūrisma maršrutu, abos
gadījumos izpildot 140% no plānotā rādītāja. Tas bijis iespējams, jo finanšu krīzes
iespaidā kopš rādītāju plānošanas samazinājušās būvniecības izmaksas. Tā kā
nakšņojošo tūristu skaitu var noteikt tikai gadu pēc projekta pabeigšanas, plānojams, ka
2014.gadā tas tikai par 12% atpaliks no plānotās vērtības, bet rādītājs pilnībā tiks
sasniegts 2015.gadā, ja saistībā ar Ukrainas situāciju un ES piemērotajām sankcijām
nesamazināsies Krievijas tūristu skaits. Konstatējama liela atšķirība starp izmaksātā
finansējuma progresu (28,1%) un rādītāju progresu (164,1%), salīdzinot ar iepriekšējo
gadu, kas skaidrojama ar to, ka izmaksātais finansējums tiek uzskaitīts visos
īstenojamajos projektos, bet rādītāju progresu mēra tikai pēc projekta pabeigšanas.
Ņemot vērā, ka 2013.gadā pabeigtie projekti tikuši iesākti jau ātrāk, tiem izmaksāti
starpposma un avansa maksājumi, kas arī rada šo atšķirību.
424. Realizēto projektu rezultātā Tūrisma pasākuma ietvaros 2012. gadā ienākošo nerezidentu
tūrisma īpatsvars palielinājies par 85.6%, salīdzinot ar 2004. – bāzes gadu. DP plānotā
rādītāja vērtība noteikta kā 150% pieaugums ienākošo nerezidentu tūrisma īpatsvarā.
Rādītāja vērtības noteikšanai tiek izmantoti CSP dati, kuros uz šī ziņojuma veidošanas
brīdi nav pieejama informācija par 2013. gadu. Aktivitātes 3.4.2.1.2. „Nacionālās
nozīmes velotūrisma produkta attīstība” septiņu projektu ietvaros līdz 2013.gada beigām
izbūvēti veloceliņi 65,73 km garumā, izpildot 134% no plānotā veloceliņu garuma.
425. Tūrisma jomas finanšu rādītājus skatīt ilustrācijā Nr.27, 1.pielikumā skatīt informāciju
par apstiprināto projektu, noslēgto līgumu un pabeigto projektu progresu. Informāciju
par rādītāju progresu skatīt 4.pielikumā.
Kultūra
426. 3.4.3.pasākuma „Kultūrvides sociālekonomiskā ietekme” ieviešana norit veiksmīgi,
veikto maksājumu progress ir 24,8%, kopumā līdz 2013. gada beigām finansējuma
saņēmējiem ir izmaksāts 25,6 milj. euro jeb 71,0% no piešķirtā ES fondu finansējuma.
Pasākuma ietvaros apstiprināto projektu un noslēgto līgumu ES fonda finansējuma
apmērs pārsniedz piešķirto finansējumu (140,9%), jo prioritātei ir piešķirtās virssaistības
17,1 milj. euro apmērā.
427. Kultūras jomā no 16 apstiprinātiem projektiem kopumā ir pabeigti 4 projekti, t.sk., 2013.
gadā ir pabeigti 3 projekti. 3.4.3.1.aktivitātes „Nacionālas un reģionālas nozīmes
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daudzfunkcionālu
centru
izveide”
ietvaros
pabeigts
projekts
Nr.3DP/3.4.3.1.0/09/IPIA/CFLA/01/001
„Austrumlatvijas
reģionālais
daudzfunkcionālais centrs Rēzeknē”, sasniedzot rādītāja „Izveidoto daudzfunkcionālo
kultūras centru skaits” vērtību 1, kopumā aktivitātes ietveros tiks izveidoti vēl 2
daudzfunkcionālā centri, 2014. gadā tiks pabeigts daudzfunkcionālais centrs Cēsīs un
2015. gadā Liepājā. Rādītāja DP noteiktā mērķa vērtība nebūs sasniegtā, jo par visu
aktivitātei pieejamo ES fondu finansējumu (21.2 milj. euro) ir noslēgti līgumi par 3
projektu īstenošanu. ES fondu līdzekļi ir izmantoti efektīvi, jo vērtējot 1m2 būvniecības
cenas (2010. gadā, kad noslēdzās 2 daudzfunkcionālo centru būvniecības darbu
iepirkumi), par visu piešķirto finansējumu varētu uzbūvēt
13 330 m2, bet
2
3.4.3.1.aktivitātes ietvaros tiks izbūvēti 26 459 m , līdz ar to kvadrātmetru izteiksmē ir
sasniegts uz pusi lielāks apjoms.
428. 2013.gada 19.maijā atklātais Austrumlatvijas reģionālais daudzfunkcionālais centrs
(Latgales vēstniecība "Gors") ir pirmā
augstas
kvalitātes
akustiskā
koncertzāle Latvijā pēc neatkarības
atjaunošanas, nodrošinot modernu un
mūsdienu
prasībām
atbilstošu
infrastruktūru
un
aprīkojumu.
Sešstāvu ēkas kopējā platība ir 11 166
m2, galvenā sastāvdaļa ir lielā zāle ar
1000 skatītāju sēdvietām, kuras
iespējams transformēt, palielinot
ietilpību līdz 2500 stāvvietām. Mazajā
zālē ir 250 skatītāju vietas. Centrā ir
Att. 7. Projekts Nr.3DP/3.4.3.1.0/09/IPIA/CFLA/01/001
nodrošināta pieejamība cilvēkiem ar „Austrumlatvijas reģionālais daudzfunkcionālais centrs
kustību
traucējumiem,
kā
arī Rēzeknē” Datu avots – koncertzāles mājas lapa.
pietiekams
autostāvvietu
skaits.
Centra darbība Latgales reģionā nodrošinās kvalitatīvas un daudzveidīgas kultūrvides
pieejamību, veicinās reģionālo konkurētspēju, tā ekonomisko attīstību un pievilcību.
429. 3.4.3.2.aktivitātes „Sociālekonomiski nozīmīgu kultūras mantojuma objektu
atjaunošana” ietvaros aktivitātei pieejamā finansējuma ietvaros līgumi noslēgti par 7
projektu ieviešanu, t.sk., 2013. gadā sākumā ir noslēgts līgums par piešķirto virssaistību
finansējumu, kura rezultātā tiks rekonstruēta Latvijas Nacionālā mākslas muzeja ēka. Uz
2013. gada beigām ir pabeigti 2 projekti, 2013. gada ietvaros ir pabeigts viens projekts Nr.3DP/3.4.3.2.0./10/APIA/CFLA/002/001 „Artilērijas Arsenāla ēkas rekonstrukcija
Daugavpils Rotko Mākslas centra izveidei”. 2013. gada 24. aprīlī durvis apmeklētājiem
atvēra Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs, kurš izveidots atjaunotajā Arsenāla ēkā
Daugavpils cietoksnī. Veicot rekonstrukcijas darbus Arsenāla ēkā Daugavpils Marka
Rotko mākslas centra izveidei, tika atjaunota nozīmīga arhitektūras ansambļa –
Daugavpils cietokšņa – daļa. Arsenāla ēkas telpu piemērotība mākslas galeriju,
mākslinieku studiju, rezidenču, ekspozīciju telpu, fondu telpu, semināru - konferenču
telpu, sarīkojuma telpu izveidei un slavenā gleznotāja Rotko vārds, ciešā sadarbība ar
Rotko ģimeni radīs jaunu kultūras pakalpojumu piedāvājumu ne tikai Daugavpilī un
Latgales reģionā, bet arī Latvijā un Austrumeiropā kopumā. Izveidotais Marka Rotko
mākslas centrs ir daudzfunkcionāls laikmetīgās mākslas komplekss, kultūras un
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430.

431.

432.

433.

izglītības centrs, vienīgā vieta
Austrumeiropā, kur ir piedāvāta
iespēja iepazīties ar pasaules slavenā,
Daugavpilī dzimušā mākslinieka,
abstraktā ekspresionisma pamatlicēja
Marka
Rotko
oriģināldarbiem.
Artilērijas
arsenāla
ēkas
rekonstrukcijas projekts Daugavpils
Marka Rotko mākslas centra izveidei
saņēmis galveno balvu nominācijā
„Restaurācija” Latvijas Būvnieku
asociācijas rīkotajā ikgadējā skatē Att. 8. Projekts
„Gada labākā būve Latvijā 2012”.
Nr.3DP/3.4.3.2.0./10/APIA/CFLA/002/001 „Artilērijas
3.4.3.3.aktivitātes „Atbalsts kultūras Arsenāla ēkas rekonstrukcija Daugavpils Rotko Mākslas
pieminekļu privātīpašniekiem kultūras centra izveidei” Datu avots – Daugavpils Marka Rotko
mākslas centra mājas lapa mājas lapa.
pieminekļu saglabāšanā un to
sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā” 2013. gadā notika atklāta projektu
iesniegumu atlases 3. un 4. atlases kārta, tā rezultātā noslēgts līgums par projekta
Nr.3DP/3.4.3.3.0/13/APIA/CFLA/002 „Rīgas Doma saglabāšana un sociālekonomiskā
potenciāla efektivitātes uzlabošana 2. kārta” īstenošanu un divu projektu iesniegumi ir
apstiprināti.
2013. gadā pirms plānotā termiņa ir pabeigti
renovācijas
darbi
projektā
Nr.
3DP/3.4.3.3.0/11/APIA/CFLA/001/001 „Baltijas
šokolādes muzeja renovācija” ietvaros un Laimas
šokolādes muzejs ir atvērts apmeklētājiem no
2013.gada 18.decembra. Ēka iekļauta Latvijas
industriālā mantojama sarakstā.
2013. gada beigās ir pabeigta projekta Att. 9. Projekts
3DP/3.4.3.3.0/11/APIA/CFLA/001/001
Nr.3DP/3.4.3.3.0/10/APIA/CFLA/001/001
„„Baltijas šokolādes muzeja renovācija”
„Rīgas Doma saglabāšana un sociālekonomiskā Datu avots – koncertzāles mājas lapa.
potenciāla efektivitātes izmantošana” īstenošana,
projekta ietvaros veikti apjomīgi rekonstrukcijas un restaurācijas darbi lielākajā
viduslaiku baznīcā Baltijā, kas ietver Rīgas Doma vidusjoma, sānjomu un šķērsjomu
jumtu konstrukciju renovāciju, fasāžu renovāciju, tai skaitā vitrāžu restaurāciju,
kapitulzāles, baptistērijas un sakristejas renovācijas un restaurācijas darbus, tai skaitā
izpētes darbus un arheoloģiskos izrakumus. Rīgas doma projekta 2.kārtas ietvaros tiks
veikta Rīgas Doma torņa nostiprināšana.
Kultūras pakalpojumu pieprasījums līdz 2012. gada beigām sasniedza 2,3 milj.
apmeklējumu. (mērķis 2,47 milj.). Apmeklējumu skaitu līdz 2013.gada beigām būs
iespējams noteikt 2014. gada 1.pusgadā. Savukārt līdz plānošanas perioda beigām ir
prognozēts, ka pieprasījums sasniegs 2,9 milj.

Mājokļa energoefektivitāte
434. Kopumā mājokļu energoefektivitātes jomā ir paredzētas divas aktivitātes, kuru
īstenošana aktīvi turpinājās 2013.gadā.
435. 3.4.4.1.aktivitātē „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” ir
pārsniegti rādītāji gan nosiltināto māju skaita ziņā, gan ietaupījuma ziņā, attiecīgi
sasniedzot 320 mājas un 47,68% vidējo ietaupījumu. Salīdzinot ar pagājušo gadu,
vidējais enerģijas ietaupījums palicis nemainīgs, bet par 119% palielinājies nosiltināto
māju skaits sasniedzot 267% no plānotās vērtības. Secināms, ka izmaksātais finansējums
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436.

437.

438.

439.

3.5.

aptuveni korelē ar rādītāja progresu, 2013.gadā izmaksām palielinoties par 145%,
salīdzinot ar 2012.gadu. Nelielā atšķirība skaidrojama ar to, ka siltināmo māju izmēri
nav vienādi, kā arī FS var izvēlēties papildu siltināšanas darbus, rezultātā daļa no
siltinātajām mājām var maksāt dārgāk kā citas, bet rādītāja progresā sniegt vienādu
ieguldījumu, tāpat izdevumos iekļauti nedzēsti avansi, kas sastāda 5% no izmaksātā
finansējuma.
Papildus jau minētajiem iemesliem sadaļā par ES2020 mērķu sasniegšanu, rādītāja
„Ieviesti energoefektivitātes pasākumi daudzdzīvokļu mājās” pārsniegšanā lomu spēlējis
arī pieejamā ES fondu līdzfinansējuma palielinājums no 20,1 milj. euro 2008.gadā līdz
77,2 milj. euro šobrīd, kā arī piešķirtajām virssaistībām 11,4 milj. euro apmērā.
3.4.4.2.aktivitātē „Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”
turpinās septiņu projektu īstenošana. Projektu mērķis ar ERAF finansējumu ir palielināt
pašvaldības sociālā dzīvojamā fonda energoefektivitāti, vienlaikus ceļot tā kvalitāti un
ilgtspēju, un nodrošināt sociāli mazaizsargātas personu grupas ar adekvātu mājokli.
Pabeigto projektu ietvaros izveidotas 49 energoefektīvas sociālās mājas ar vidējo
enerģijas ietaupījuma rādītāju 41,43% apmērā. Tas vēl joprojām pārsniedz plānoto
vērtību divdesmit reizes, ņemot vērā, ka bieži projektu īstenotāji veic kompleksus
siltināšanas pasākumus: ēkas ārsienu, jumta, durvju, logu siltināšanu kopā ar siltuma
pārvades izolāciju un energoefektīvāku radiatoru uzstādīšanu. Arī šajā pārskata periodā
turpinās pašvaldību nespēja nodrošināt projektu īstenošanai nepieciešamo
līdzfinansējuma daļu. Šī iemesla, kā arī kritērijiem neatbilstošu projektu dēļ 2014.gada
sākumā tiks pārtraukts vēl viens projekts. Ņemot vērā minētos iemeslus, prognozējams,
ka aktivitātes iznākuma rādītājs (73 renovētas sociālās dzīvojamās mājas) tiks sasniegts
daļēji, renovējot 55 sociālās dzīvojamās mājas.
Kā galvenais Energoefektivitātes aktivitāšu ieviešanu kavējošais faktors 2013.gadā
minams 3.4.4.1. aktivitātes projektu ieviesēju nespēja laicīgi saņemt bankas aizdevumu,
lai uzsāktu projekta darbības noteikumos iekļautajā termiņā. Aktivitātes ietvaros
2013.gadā, daļēji arī augstāk minētā iemesla dēļ, pārtraukti 38 projekti - gandrīz tik pat,
cik līdz 2012.gada beigām kopumā. Lai mazinātu ES fondu neapguves risku, aktivitātes
AI ierosinājusi grozīt regulējošos MK noteikumus, nepieciešamības gadījumā atļaujot
pagarināt projektu īstenošanas termiņus, lai FS varētu nokārtot formalitātes ar
komercbankām projekta līdzfinansējuma daļas nodrošināšanai, kā arī veiktu būvniecības
darbus projektā. Par progresu ziņosim nākamajā gada ziņojumā.
Vienlaikus, lai risinātu problēmas ar kvalitatīvu projektu iesniegšanu, EM sadarbībā ar
LIAA turpina īstenot kampaņu „Dzīvo siltāk”, par ko var vairāk lasīt sadaļā par ES 2020
mērķu sasniegšanu.

Prioritātes „Vides infrastruktūras un videi draudzīgas enerģētikas
veicināšana” ieviešana

440. Kopumā DP rādītāji līdz 2013. gada beigām sasniegti apmēram 78.4% apmērā (skat.22.
tabulu), bet finansējuma saņēmējiem izmaksātais apjoms sastāda 69.8% no KF
piešķīruma, kas norāda, ka rādītāju sasniegšana nenotiek proporcionāli ar finanšu
apguves progresu. Ņemot vērā, ka rādītāju progress mainās līdz ar pabeigto projektu
pieaugumu, bet izmaksātajā finansējumā summā ietilpst arī vēl ieviešanas stadijā
esošiem projektiem izmaksātais finansējums, tad plānots, ka lielākā daļa DP paredzēto
rādītāju tiks sasniegti atbilstoši plānotajam un plānotajām prognozēm līdz 2015. gadam.
Detalizēta analīze par rādītāju progresu ir sniegta sadaļā zemāk pie attiecīgas jomas, kā
arī 4. pielikumā.
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Tabula 15 3.5. prioritātes ietvaros DP noteiktie uzraudzības rādītāju sasniegšanas progress (AI dati)
3.5. Prioritātes DP iznākuma rādītāji

Nosaukums, bāzes
vērtība/mērvienība

Gala
vērtība
saskaņā ar
DP

Sasniegts līdz
31.12.2013,
(progress pret
2012.g,%)

Izpilde uz
31.12.2013.
pret DP mērķi

AI prognoze
2015.g. (% no
gala vērtības
saskaņā ar DP)

Izmaksātais
ES fondu fin.,
milj,. euro; %
no pišķirtā
finansējuma

1

2

3

4

5

6

Papildu iedzīvotāju skaits, uz ko
vērsti ūdenssaimniecības
projekti

1 670
000,00

294 569
(87,8%)

17,6%

1 606 163
(96,2%)

362,7 (82,6%)

Papildu iedzīvotāju skaits, uz ko
vērsti atkritumu
apsaimniekošanas projekti

2 190
000,00

1 329 561
(331,3%)

60,7%

2 051 336
(93,7%)

33,5 (84,3%)

77

46 (124,1%)

59,7%

141
(183,12%)

19,0 (64,3%)

Vēja elektrostaciju un
koģenerācijas staciju, kas
izmanto atjaunojamos
energoresursus, jauda,MWel

3.5 Prioritātes DP rezultāta rādītāji
Ar atjaunojamiem
energoresursiem saražotās
elektroenerģijas īpatsvars,
0,8%/%
Dalītās atkritumu savākšanas
infrastruktūras nodrošinājums
(iedzīvotāju skaits uz vienu
atkritumu savākšanas punktu),
1uz 2000
Iedzīvotāju īpatsvars, kam
nodrošināti normatīvo aktu
prasībām atbilstoši dzeramā
ūdens apsaimniekošanas
pakalpojumi,44%/%
Iedzīvotāju īpatsvars, kam
nodrošināti normatīvo aktu
prasībām atbilstoši notekūdeņu
apsaimniekošanas pakalpojumi,
9%/%

2,5

0,69 (213,6%)

27,60%

2,5 (100%)

19,0 (64,3%)

500

856 (87,7%)

58,4%

500 (100%)

6,1(15,1%)

68

64,79 (4,5%)

95,3%

66,7 (98,1%)

456,3 (68,5%)

64

60,04 (4,7%)

93,8%

65,4 (102,2%)

456,3 (68,5%)

441. Līdz 2013.gada beigām prioritātē apstiprināti 361 projekti par 628.0 milj.euro jeb 93.7%,
noslēgti līgumi par projektu īstenošanu par 603.3 milj.euro jeb 90.0% no prioritātei
pieejamā ES fondu finansējuma. Prioritātes ietvaros veikti maksājumi finansējuma
saņēmējiem (ieskaitot avansus) 329.1 milj.euro jeb 69.8% apmērā no pieejamā ES fondu
finansējuma.
442. Maksājumi veikti par 8.0% vairāk nekā uz 2012.gada beigām, kas, salīdzinot ar citām
prioritātēm, ir vērtējams pozitīvi, ņemot vērā pieejamo kopējo finansējuma apjomu
prioritātes īstenošanā. Informācija par progresu pasākumu līmenī atspoguļota ilustrācijā
zemāk.
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Ilustrācija 29. 3.5.prioritātes ,,Vides infrastruktūras un videi draudzīgas enerģētikas veidošana’’ ietvaros
apstiprinātie projekti, noslēgtie līgumi un finansējuma saņēmējiem veiktie maksājumi (ieskaitot avansus) līdz
31.12.2013., ES fondu finansējums, milj.euro, % progress 2013.gada ietvaros (VIS dati)

Vides aizsardzības infrastruktūra
443. Vides aizsardzības infrastruktūras jomā 2013.gadā kopumā tika nodrošināta 220 projektu
īstenošana, t.sk. noslēgti jauni 19 līgumi, kas, salīdzinoši ar pārējiem pasākumiem nav
daudz. Uz 2013.gada beigām pabeigti 119 projekti (2013.gadā pabeigti 37 projekti), līdz
ar to ir vērojams rādītāju sasniegšanas progress pasākuma aktivitātēs.
444. Lielākais progress prioritātes ietvaros noslēgto līgumu finansējuma apmēram vērojams
3.5.1.2.2. apakšaktivitāte „Reģionālo atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība”, kur
līdz 2013.gada beigām kopējo noslēgto līgumu summa sasniedza 100%. Turklāt šajā
aktivitātē veikti relatīvi lielākie maksājumi pasākuma ietvaros - 84.3% apmērā, t. sk.
izmaksātais finansējums līdz 2013. gada beigām. Saistībā ar lielo progresu finansējuma
apguvē ir ievērojami pieaudzis aktivitātes rādītāja sasniegšanas progress tieši 2013. gadā.
445. Kā labas prakses piemēru jāmin
SIA "Liepājas RAS" projekts
Nr.3DP/3.5.1.2.2/10/IPIA/VIDM/001
„Sadzīves
atkritumu
apsaimniekošanas
sistēmas attīstība Liepājas reģionā - poligona
Ķīvītes infrastruktūras pilnveidošana”. Projekta
ietvaros īstenotās aktivitātes nodrošina
atkritumu apglabāšanu atbilstoši normatīvo
aktu prasībām, būtiski uzlabojot vides
kvalitātes drošību nodrošinot infiltrāta
savākšanu,
t.sk.
optimizējot
biogāzes
savākšanas un utilizācijas sistēmu..
Tiks Att. 10. Projekts „Sadzīves atkritumu
panākta
būtiska
“siltumnīcas
efekta” apsaimniekošanas sistēmas attīstība Liepājas
samazināšana, kā arī tiks veicināta otrreizēji reģionā - poligona Ķīvītes infrastruktūras
izmantojamo / pārstrādājamo materiālu pilnveidošana”
atdalīšana no kopējās atkritumu plūsmas un Datu avots: SIA "Liepājas RAS" mājas lapa
nodošana pārstrādei. Tāpat īstenotās aktivitātes ļaus paildzināt poligona izmantošanas
laiku, samazinot apglabājamo atkritumu apjomu un palielinot atšķiroto, otrreizēji
izmantojamo izejvielu apjomu.
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446. Līdz 2012.gada beigām, 3.5.1.1.aktivitātē „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība
aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000” ir pabeigti 46 projekti, jeb 43%
no 105 projektiem, kā rezultātā tika sasniegta rādītāja - papildu iedzīvotāju skaits, uz ko
vērsti ūdenssaimniecības projekti, vērtība 294 569 iedzīvotāji (nedaudz vairāk nekā tika
plānots 2013. gadā, jo pabeigti vairāk projektu nekā sākotnēji bija plānots. Kopumā
aktivitātē paredzētie rādītāju apjomi tiks sasniegti 2015. gadā atbilstoši plānotajam.
447. 3.5.1.4. aktivitātes „Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība” ietvaros
turpinājās noslēgto 12 projektu ieviešana. Aktivitātes ietvaros finansējuma saņēmējiem
ir veikti maksājumi 56.7% apmērā no aktivitātei pieejamā finansējuma. Plānots, ka visi
projekti tiks pabeigti 2015. gadā.
448. Būtiskākās problēmas vides aizsardzības infrastruktūras aktivitāšu īstenošanā, kas
aizkavē projektu ieviešanu un ietekmē finansējuma apguvi, arī šajā pārskata periodā ir
saistītas ar iepirkumu procedūru norisi, neatbilstošu konkursu nolikumu izstrādi,
iepirkumu rezultātu pārsūdzību, finansējuma saņēmēju nepietiekamu kompetenci,
izmaksu pieaugumu. Aktuāla problēma ņemot vērā lielo projektu skaitu, ir arī izstrādāti
nekvalitatīvi tehniskie projekti, nepilnīgas tehniskās specifikācijas, kā rezultātā ir
nepieciešami papildu darbi, izsludinot iepirkumus, tādējādi pagarinot līgumu termiņus,
kas savukārt kavē aktivitātes rādītāju sasniegšanu sākotnēji plānotajā termiņā.
Informācija par vairāku ūdenssaimniecības projektu īstenošanu ir atrodama sadaļā 4.
„Lielo projektu īstenošana”.
449. Līdz 2013.gada beigām 3.5.1.2.2. apakšaktivitātes „Reģionālo atkritumu
apsaimniekošanas sistēmu attīstība”, ietvaros pabeigti 7 projekti, līdz ar to iznākuma
rādītājs „papildu iedzīvotāju skaits, uz ko vērsti atkritumu apsaimniekošanas projekti”,
tika sasniegts par 60.7% no gala vērtības saskaņā ar DPP. Līdz 2013.gada beigām
finansējuma un finansējuma saņēmējam apakšaktivitātes ietvaros izmaksāti 84.3% no
pieejamā finansējuma. Veiksmīgi tiek ieviesta arī 3.5.1.2.1.apakšaktivitātes „Normatīvo
aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija” ietvaros tika rekultivētas 51
normatīvo aktu prasībām neatbilstošo atkritumu izgāztuves jeb 86.9% no gala vērtības
saskaņā ar DPP, kā rezultātā samazināta negatīvā ietekme uz vidi, ko rada vides
aizsardzības prasībām neatbilstošas izgāztuves, kā arī tika izveidota monitoringa
sistēmas izveide izgāztuvēs. Plānots, ka līdz 2015. gadam tiks sasniegti DP plānotie
rādītāji.
450. Faktisko pieslēgumu nodrošinājums 3.5.1.1. aktivitātes „Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu, lielāku par 2000”
pabeigtajos projektos 2013.gadā skatīt zemāk esošajā tabulā. Minētie dati iegūti
aptaujājot finansējuma saņēmējus aglomerācijās, kurās ir pabeigti projekti 20072013.gada plānošanas periodā, tādēļ jāņem vērā arī fakts, ka dati neraksturo situāciju
valstī kopumā, jo lielākajā daļā aglomerāciju, t.sk. ar aglomerācijās ar lielāko iedzīvotāju
skaitu, projekti vēl nav pabeigti, tomēr jau provizoriski zināms, ka situācija ar faktisko
pieslēgumu nodrošinājumu kopumā valstī ir sliktāka nekā pabeigtajos projektos līdz
31.12.2013.
Tabula 16. 3.5.1.1. aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu,
lielāku par 2000” faktiski veiktie pieslēgumi (AI dati).
Nodrošināta pakalpojumu
pieejamība pēc projektu
pabeigšanas, iedzīvotāju skaits
Ūdensapgāde
Notekūdeņi
279 653
275 860

Faktiski izveidotie
pieslēgumi, iedzīvotāju
skaits
Ūdensapgāde
Notekūdeņi
241 031
220 058

Faktisko pieslēgumu
nodrošinājums no nodrošinātās
pieejamības, %
Ūdensapgāde
Notekūdeņi
86%
80%
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451. Kopumā aktivitāšu īstenošana pasākuma ietvaros ir noritējusi sekmīgi un atbilstoši
plānotajam grafikam, un pārskata periodā sasniegtais finanšu apguves progress ir
proporcionāls fiziskajam progresam.
Enerģētika
452. Kopumā pasākuma 3.5.2. „Enerģētika” ietvaros tiek īstenota aktivitāte 3.5.2.2.
„Atjaunojamo energoresursu izmantojošu koģenerācijas elektrostaciju attīstība” un
apakšaktivitāte 3.5.2.1.1. „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes
paaugstināšanai”. Pasākuma mērķis ir būtiski paaugstināt siltumenerģijas ražošanas
efektivitāti, samazināt siltumenerģijas zudumus pārvades un sadales sistēmās un sekmēt
fosilo kurināmo veidu aizvietošanu ar atjaunojamajiem kurināmajiem, kā arī būtiski
paaugstināt elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanas apjomus no atjaunojamajiem
energoresursiem, tādējādi mazinot Latvijas atkarību no primāro enerģijas resursu
importa. Par pasākuma mērķu izpildi vairāk lasīt sadaļā par ES2020 mērķu sasniegšanu.
453. 3.5.2.1.1.apakšaktivitātē 30 pabeigtu projektu ietvaros uzstādītās rekonstruētās
siltumenerģijas ražošanas jaudas sasniedz 107MW jeb 21% no plānotā, bet rekonstruēto
siltumtīklu garums sasniedzis 50,91 km jeb 32% no plānotā. Ņemot vērā, ka pabeigta
tikai ceturtā daļa no projektiem, rādītāji tiek sasniegti proporcionāli pabeigto projektu
skaitam. Pēc visu projektu pabeigšanas jaudas rādītāju plānots sasniegt par apmēram
70%. Savukārt plānots rekonstruētie siltumtīkli tiks pārsniegti par apmēram 23%. Līdz
ar to šo divu rādītāju izpildes atšķirības no sākotnēji plānotā DPP var skaidrot ar veikto
ieguldījumu proporciju starp rekonstruētajām katlu mājām un rekonstruētajiem
siltumtīkliem.
454. Siltumenerģijas zudumi rekonstruētajos siltumtīklos sasniedz 14,4%, bet siltumenerģijas
ražošanas efektivitāte rekonstruētajos siltumavotos 87%. Lai gan šobrīd šie rādītāji
pārsniedz plānotās vērtības attiecīgi par 47% un 9%, paredzams, ka pabeidzot apjomīgo
skaitu projektu, šīs vērtības mazliet kritīsies, pietuvojoties plānoto rādītāju vērtībām.
455. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, aptuveni par divām piektdaļām pieaudzis rekonstruēto
siltumtīklu garums un, neņemot vērā nedzēstos avansus, par aptuveni tādu pašu apjomu
pieaudzis izmaksātais finansējums, no kā secināms, ka rādītāji un izmaksātais
finansējums pieaug proporcionāli.
456. Par 3.5.2.1.2.apakšaktivitāti „Pasākumi uzņēmumu siltumapgādes sistēmu efektivitātes
paaugstināšanai” lasīt gada ziņojumā par 2012.gadu.
457. Savukārt 3.5.2.2.aktivitātē „Atjaunojamo energoresursu izmantojošu koģenerācijas
elektrostaciju attīstība” 2013.gadā turpinājās 6 no kopumā 10 projektu īstenošana. Tika
pabeigti trīs projekti un nākamajos gados plānots pabeigt darbu arī pie atlikušajiem trīs
projektiem. Uzstādīto atjaunojamos energoresursus izmantojošu koģenerācijas
elektrostaciju elektriskā jauda sasniegusi 8,58MW jeb 54% no plānotā, ar ko tiek saražoti
0,69% no valstī patērētās elektroenerģijas jeb ceturtā daļa no plānotā īpatsvara. Finašu
progress ir par aptuveni desmitdaļu lielāks nekā rādītāju progress. Tas skaidrojams ar
atlikušajos trīs projektos izmaksāto finansējumu starpposma maksājumu un avansu
veidā, bet, tā kā rādītāju progresu ietekmē tikai pabeigtie projekti, atšķirība ir pamatota.
Piemēram, pabeidzot Biokurināmā koģenerācijas elektrostacijas izveidi Rūpniecības ielā
73A, Jelgavā, tās elektriskā jauda plānota 23MW, trīskāršojot rādītāja vērtību, bet jau
šobrīd šī un atlikušo nepabeigto projektu ietvaros izmaksāti aptuveni 9% no kopējā
pieejamā KF finansējuma.
458. Galvenās problēmas atlikušo projektu ieviešanā galvenokārt saistītas ar MP izskatīšanu
un iespējamām neatbilstībām. Piemēram, „SC „Ziepniekkalns” biokurināmā
koģenerācijas energobloka ar elektrisko jaudu 4 MW izbūve” pabeigšana bija paredzēta
2013.gada nogalē. Projekts faktiski ir pabeigts, tomēr finansējuma saņēmēja (Rīgas
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siltums) iesniegtā maksājuma pieprasījuma izskatīšana aizkavējās tajā konstatēto
neatbilstību dēļ, kā arī objektīvai tā izvērtēšanai bija nepieciešams saņemt papildus
informāciju.

3.6.

Prioritātes „Policentriska attīstība” ieviešana

459. Līdz 2013.gada beigām prioritātē apstiprināti projekti un noslēgti līgumi attiecīgi par
330,6 milj. un 326,4 milj euro jeb 120,4% un 118,9%, kā arī veikti maksājumi
finansējuma saņēmējiem (ieskaitot avansus) 261,1 milj. euro jeb 95,1% apmērā no
prioritātei piešķirtā ES fondu finansējuma. DP ietvaros, tāpat kā pagājušajā gadā, šajā
prioritātē veikti vidēji par 30% vairāk maksājumu finansējumu saņēmējiem nekā citās
prioritātēs. Prioritātes ieviešanā nav novērotas problēmas, kas varētu negatīvi ietekmēt
piešķīruma apguvi, tomēr daži DP rādītāji tiks sasniegti tikai daļēji; vairāk informācijas
tālāk tekstā.
460. Jau otro gadu pēc kārtas augstākais progress finanšu apguvē prioritātes līmenī bija
vērojams 3.6.2.1. aktivitātē „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstība”, kuras
ietvaros 2013.gadā tika izsludinātas divas ierobežotas projektu iesniegumu atlases, no
kurām viena noslēdzās 30.septembrī, bet kā otras beigu termiņš noteikts 2014.gada
21.februāris. Atlašu ietvaros savus projektus tika uzaicinātas iesniegt Balvu, Ludzas,
Krāslavas, Preiļu, Rēzeknes, Daugavpils un Bauskas novadu pašvaldības. Tās ietvaros
2013. gadā noslēgti 10 līgumi par projektu uzsākšanu, kopā sasniedzot 23 projektus. No
tiem veiksmīgi pabeigti 6 projekti. Kopumā apstiprināti projekti un noslēgti līgumi par
34,9 milj. euro jeb 304,2% no kopējā ES fondu piešķīruma šai aktivitātei.
Ilustrācija 30.3.6. prioritātes ,,Policentriska attīstība’’ ietvaros apstiprinātie projekti, noslēgtie līgumi un
finansējuma saņēmējiem veiktie maksājumi (ieskaitot avansus) līdz 31.12.2013., ES fondu finansējums, milj.euro,
% progress 2013.gada ietvaros (VIS dati)
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Tabula 17.Prioritātes 3.6. DP rādītāju progress līdz 31.12.2013.
Prioritātes 3.6. DP iznākuma rādītāji

Nosaukums, bāzes
vērtība/mērvienība

Gala
vērtība
saskaņā ar
DP

Sasniegts līdz
31.12.2013
(progress pret
2012.g.)

Izpilde uz
31.12.2013.
pret DP gala
mērķi

AI prognoze
2015.g. (% no
gala vērtības
saskaņā ar DP)

Izmaksātais ES
fondu fin., milj.
euro; % no
piešķirtā
finansējuma

1

2

3

4

5

6

Projektu skaits, kas sekmē
pilsētvides atjaunošanu un/vai
revitalizāciju, nodrošinot pilsētu
ilgtspējīgu attīstību un uzlabojot
to pievilcību/skaits

27,00

43,00

159,3%

71,00 (262,9%)

241,67 (91,9%)

Projektu skaits, kas sekmē
kopienas attīstību, uzlabojot
pakalpojumu pieejamību,
nodrošinot vienādas tiesības
visām iedzīvotāju grupām/skaits

20,00

5,00

25,0%

10,00 (50,0%)

237,81 (94,0%)

Projektu skaits, kas veicina pilsētu
konkurētspējas celšanos, t.sk.,
sekmē uzņēmējdarbības un
tehnoloģiju attīstību/skaits

16,00

4,00

25,0%

6,00 (37,5%)

237,81 (94,0%)

Prioritātes 3.6. DP rezultāta rādītāji
Teritorijas attīstības indeksa ranga
pieaugums nacionālas nozīmes
attīstības centros

3,00

0,00

0,0%

-

237,81 (94,0%)

Teritorijas attīstības indeksa ranga
pieaugums reģionālas nozīmes
attīstības centros

5,00

0,00

0,0%

-

237,81 (94,0%)

461. Kā plānots pirms gada, pārsniegts tikai DP rādītājs, kas sekmē pilsētvides atjaunošanu
un/vai revitalizāciju, bet netiks sasniegti rādītāji, kas sekmē kopienas attīstību un veicina
pilsētu konkurētspējas celšanos un projektu skaitu, kas veicina pilsētu konkurētspējas
celšanos, t.sk., sekmē uzņēmējdarbības un tehnoloģiju attīstību, ņemot vērā, ka projektu
īstenotāji visbiežāk izvēlējās sniegt ieguldījumu tieši pirmā rādītāja sasniegšanā, taču
kopumā noteiktais projektu skaits pārsniegs plānoto, ņemot vērā arī virssaistību
piešķiršanu 72,26 milj. euro jeb 26.3% apmērā (skat.17.tabulu). 2013.gadā palielinātas
virssaistības aktivitātē 3.6.2.1. „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstība”
Alūksnes novada pašvaldības projekta īstenošanai. Pirms gada ziņots, ka netiks sasniegts
rādītājs, kas paredz „Teritorijas attīstības indeksa ranga pieaugumu – par 3 rangiem
nacionālas nozīmes attīstības centros un par 5 rangiem reģionālas nozīmes attīstības
centros”, jo līdz ar administratīvi teritoriālās reformas stāšanos spēkā 2008. gadā dati nav
salīdzināmi un nevar tikt sniegti uzraudzības rādītāja novērtēšanā. Tomēr 2013.gadā
VARAM sadarbībā ar vadošo iestādi uzsākusi jautājuma par minēto rādītāju
aizvietošanu risināšanu. Ziņojuma pārskata periodā gala lēmumi nav pieņemti, tādēļ par
turpmāko progresu, t.sk. attiecībā pret jauno rādītāju sasniegšanu, informēsim nākamajos
ziņojumos.
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462. Kopumā DP rādītāji līdz 2013. gada beigām sasniegti 98.1% apmērā (kopējie pabeigtie
projekti pret kopējiem DP plānotajiem), bet finansējuma saņēmējiem izmaksātais apjoms
sastāda 91,9% no ERAF piešķīruma. Secināms, ka atšķirībā no pagājušā gada
finansējuma apguve šobrīd ir kļuvusi proporcionāla rādītāju progresam, kas skaidrojams
ar vairākiem 2013.gadā pabeigtiem projektiem, kuru ietvaros maksājumi tika veikti jau
2012. gadā. Tomēr plānots, ka rādītāji par 41,2% pārsniegs kopējās plānotās vērtības, bet
izmaksātais finansējums virssaistību dēļ par 16% pārsniegs piešķīrumu. Minētais vēl
joprojām norāda uz neproporcionālu plānoto finansējuma apguvi attiecībā pret plānoto
rādītāju vērtību pieaugumu, kas skaidrojama ar projektu atšķirīgajām izmaksām to
mērogu dēļ, kā arī būvniecības cenu kritumu krīzes ietekmē. Mazāki projekti izmaksā
lētāk, bet katrs no tiem ietekmē rādītājus par vienu vērtību, tāpat kā lielāki projekti.
Ņemot vērā jau minēto būvniecības izmaksu sarukumu un relatīvi mazāko projektu
īpatsvaru aktivitāšu ietvaros, disproporcija ir pamatota.
463. Aktivitātes galvenās problēmas finanšu līdzekļu apguvē ir saistītas ar plānotā projekta
ieviešanas laika grafika neizpildi, jo bieži tiek iesniegtas sūdzības par būvniecības
iepirkumiem, kā rezultātā iepirkumu procedūras termiņi tiek pagarināti un līdz ar to
finansējuma saņēmēji projektā plānoto aktivitāšu īstenošanu nevar uzsākt sākotnēji
plānotajos termiņos. Tāpat PPĪV ietvaros konstatētas neatbilstības starp apmaksātajiem
un faktiski veiktajiem darbiem. Atsevišķos gadījumos būvniecības izpilddokumentācijā
norādīts, ka izmantoti citi materiāli nekā būvniecības darbu līgumos paredzēts, vai
objekta kvalitātes rādītāji acīmredzami neatbilst vispārpieņemtajām normām, kā
rezultātā nepieciešams piesaistīt ārēju ekspertu būvniecības jomā, kas novērtē veikto
darbu atbilstību noslēgtā līguma un būvniecības jomu regulējošo normatīvo aktu
prasībām.
464. Aktivitātes 3.6.1.1. ietvaros ir uzsākta arī īstenoto projektu pēcieviešanas uzraudzības
process un veiktas pārbaudes projektu īstenošanas vietās. Būtiskākās problēmas
saistāmas ar stacionāro iekārtu izmantošanu un atrašanos projekta ietvaros renovētajos
vai rekonstruētajos objektos. Kā arī atsevišķos gadījumos, konstatētas izmaiņas finanšu
analīzes (izmaksu – ieguvumu analīzes) pieņēmumos, kā rezultātā finansējuma
saņēmējiem ir lūgts aktualizēt izmaksu – ieguvumu vai izmaksu efektivitātes analīzi.
Būtiskas izmaiņas, aktualizējot izmaksu ieguvumu analīzi, nav konstatētas, un projekta
ietvaros aktualizēto ieņēmumu prognoze nepārsniedz Padomes 2006.gada 11.jūlija
Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās
attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr.
1260/1999 55.pantā noteikto.
465. Vienlaikus finansējuma saņēmējiem saskaņā ar vienošanās nosacījumiem, kā arī saskaņā
ar MK noteikumiem par aktivitāšu ieviešanu, ir tiesības grozīt iesniegtos avansa
pieprasījumus un maksājuma pieprasījuma iesniegšanas grafikus, tādejādi tiek bieži
mainītas sākotnēji plānotās summas un plānotie izmaksu/deklarēšanas periodi, kas rada
sarežģījumus, plānojot aktivitāšu finansēšanas plānus. Tas tomēr šogad nav ietekmējis
AI maksājumu plānu 3.6.1.1. un 3.6.2.1. aktivitātēs, kur attiecīgi izmaksāti 104% un
133% no gada plāna. Aktivitātes 3.6.1.2. ietvaros gada plāns izpildīts tikai par 23%,
ņemot vērā projekta „Grīziņkalna un tam pieguļošā Miera dārza teritorijas revitalizācija”
ietvaros veicamo tehniskā projekta izstrādes un būvniecības darbu līgumu laušanu, jaunu
iepirkuma procedūru izsludināšanas nepieciešamību un iesniegtajām sūdzībām
Iepirkumu uzraudzības birojā par iespējamiem iepirkumu procedūru pārkāpumiem.
Ņemot vērā augstāk minēto, plānotās darbības projektā var netikt ieviestas noteiktajā
termiņā līdz 2015.gada jūlijam.
466. Otrs būtisks apstāklis ir publisko iepirkumu procedūru atbilstības pārbaudes. Lai gan pēc
01.01.2012. ir ievērojami samazināti riski attiecībā uz neatbilstībām publisko iepirkumu
procedūrās, tie joprojām saglabājās projektos, kuros iepirkumi veikti līdz 01.01.2012. un
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kuru pārbaudi nav vēl veikusi sadarbības iestāde. Lielākā daļa neatbilstību iepirkumu
procedūrās konstatētas tieši iepirkumos, kas veikti līdz 01.01.2012. Ņemot vērā
sadarbības iestādes ierobežoto kapacitāti, atsevišķos gadījumos nav iespējams
nodrošināt gala maksājuma veikšanu projektam, jo nepieciešams papildus laiks, lai
izvērtētu visas projekta ietvaros veiktās iepirkuma procedūras.
467. Lai samazinātu dubultā finansējuma risku 3.6.1.1., 3.6.1.2. un 3.6.2.1. aktivitāšu
ietvaros, projektā plānotās darbības tiek izvērtētas projekta ideju apstiprināšanas fāzē
Koordinācijas padomes sēdē, kurās iesaistīti vairāku nozaru ministriju pārstāvji un veikta
projektā plānoto darbu salīdzināšana ar projekta iesniedzēja projekta iesnieguma
veidlapas 2.9.sadaļā „Projekta papildinātība ar citiem apstiprinātajiem projektiem vai
plānotajiem projektiem”, uzrādīto projektu darbībām, ko šajā brīdī realizē vai nākotnē
pašvaldībā paredzēts realizēt. Projekta iesnieguma vērtēšanas procesā tiek pārbaudīta
projektā plānoto darbību nepārklāšanās ar citiem projektiem, izmantojot VIS, kā arī tiek
pārbaudīta tīmekļa vietnēs www.swiss-contribution.lv un www.eeagrants.lv pieejamā
informācija par projektiem. Līdz ar to dubultā finansējuma risks tiek izvērtēts jau
projekta vērtēšanas stadijā.
Kopumā prioritātes ieviešana norit veiksmīgāk, kā plānots, jo jau pārsniegti atsevišķi
rādītāji, kā arī ir izmaksāts gandrīz viss prioritātei pieejamais ERAF finansējums.
468. Prioritātes ietvaros, lai nodrošinātu efektīvu prioritātes ieviešanu saskaņā ar integrētas
pieejas principiem, finansējuma saņēmējiem ir dota iespēja īstenot projektus un projektu
aktivitātes, kas atbilst ESF atbalstāmajām jomām, kā to paredz Regulas Nr. 1083/2006
34(2) pants. Saskaņā ar VIS datiem šķērsfinansējums ir paredzēts tikai viena 3.6.1.1.
aktivitātes projekta budžetā 868,0 euro apmērā, no kā ir izmaksāti izdevumi 122,0 euro
apmērā.

4. Lielo projektu īstenošana
469. Šajā sadaļā iekļauta informācija par lielo projektu ieviešanas gaitu, veiktajiem
iepirkumiem, finanšu apguvi, kā arī sasniegtajiem rezultātiem.
470. Saskaņā ar Regulu Nr.1083/2006 EK apstiprināšanai ir jāiesniedz tādi projekti, kuru
kopējās izmaksas pārsniedz 50 milj. euro. Šobrīd Latvijā tiek īstenoti 7 lielie projekti.
Detalizētāka informāciju par lielo projektu ieviešanu skatīt ziņojuma 6.pielikumā „Lielo
projektu saraksts un ieviešanas statuss”.
471. Vienlaikus turpinās darbs pie astotā lielā projekta pieteikuma sagatavošanas iesniegšanai
EK. Astotais projekts ir VM pārziņā esošu 3 projektu, kurus īsteno VSIA "Paula Stradiņa
Klīniskās universitātes slimnīca", apvienošanas rezultāts. Tiem ir viens kopīgs mērķis –
slimnīcas jaunā korpusa A daļas būvniecība, un kopējas izmaksas ir 75,4 milj. euro, t.sk.
ES fondu finansējums 24,1 milj. euro. Lielā projekta ieviešanu ir paredzēts realizēt
tehniski neapvienojot atsevišķos līgumus vienā projektā, bet kā 3 projektus atsevišķi, kā
līdz šīm, vienlaicīgi nodrošinot šo projektu uzraudzību atbilstoši lielā projekta
uzraudzības prasībām. Lielā projekta iesniegumu ir plānots iesniegt EK 2014. gada
2.ceturksnī.
472. Ņemot vērā izmaiņas Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes īstenotā projekta
“Liepājas ostas padziļināšana” finansējumā, palielinoties neattiecināmām izmaksām, tā
kopējās izmaksas ir sasniegušas 53,8 milj.euro, kas Padomes regulas Nr.1083/2006
39.panta izpratnē ir uzskatāms par lielo projektu, attiecīgi iesniedzams EK izvērtēšanai
un lēmuma pieņemšanai. VI ir aicinājusi SM veikt visas nepieciešamās darbības liela
projekta pieteikuma sagatavošanai, pieaicinot JASPERS ekspertus konsultāciju un
izvērtējama sniegšanai.
473. Tos vides nozares projektus, kurus pirms Regulas Nr.1083/2006 grozījumiem bija
paredzēts īstenot kā lielos projektus, Latvijas iestādes turpinās īstenot kā mazos projektus
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bez EK apstiprinājuma. Informācija par šiem projektiem ir pieejama ES fondu tīmekļa
vietnē http://www.esfondi.lv/page.php?id=791 un šī ziņojuma sadaļā 3.5. „Prioritātes
„Vides infrastruktūras un videi draudzīgas enerģētikas veicināšana” ieviešana”.
Visu lielo projektu pieteikumu sagatavošanas fāzē tika iesaistīti Jaspers („Kopējā
palīdzība projektu sagatavošanai Eiropas reģionos”) eksperti, kas sniedza konsultācijas
un ieteikumus informācijas un dokumentu kvalitatīvai sagatavošanai, t.sk. arī sniedza
atbalstu problēmsituāciju risināšanā projektu ieviešanas laikā, kā piem., saistībā ar
projektu „Vēsturiski piesārņoto vietu „Inčukalna sērskābā gudronu dīķi” sanācijas
darbi”.
Vērtējot lielo projektu ieviešanas tempus kopumā, jāsecina, ka tie atpaliek no
plānotajiem, kas, galvenokārt, saistīts ar tirgus cenu svārstībām, problēmām iepirkumos,
juridiskiem sarežģījumiem būvdarbu vajadzībām nepieciešamo zemju atsavināšanas
jautājumos, kā arī tiesvedības procesiem. Dažkārt ir novērojami kavējumi būvdarbu
izpildē, ņemot vērā to, ka būvdarbu izpilde ir atkarīga no gada sezonalitātes.
Plānotie iepirkumi līdz 2013.gada beigām ir jau noslēgti un projektu ietvaros tiek
turpināti darbi. 2013.gadā fizisko rādītāju izpilde projektos ir bijusi neliela. Rezultātus
varēs vērtēt tikai pēc projektu pilnīgas pabeigšanas, t.i. 2015.gadā pēc objektu
pieņemšanas - nodošanas aktu apstiprināšanas.
Ir veikti vai tiek plānoti vai tiek plānoti gandrīz visu lielo projektu beigu termiņu
pagarinājumi, t.sk. izmaiņas veiktas arī projektu īstenošanas līgumos, lai varētu
nodrošināt projektu pilnīgu un kvalitatīvu ieviešanu atbilstoši paredzētajiem mērķiem.
Lai nodrošinātu savlaicīgu pieejamā ES fondu finansējuma apguvi, VI sadarbībā ar AI
regulāri izstrādā lielo projektu apguves mērķi dalījumā pa gadiem līdz 2015.gadam.
Lielo projektu apguves mērķis katru gadu tiek aktualizēts saskaņā ar AI sniegtajām
prognozēm (skat. Ilustrācija 48).
Līdz 2013.gada 31.decembrim lielo projektu ietvaros ir veikti attiecināmie izdevumi
(avansa un starpposma maksājumi) 69,9% no kopējām attiecināmajām izmaksām, t.sk.
maksājumi no ES fondu finansējuma 69,4% no plānotajiem ES fondu izdevumiem.
AI prognozes apguves mērķa izpildei 2013.gada sākumā un beigās bija līdzīgas. Gada
beigās vērojams neliels samazinājums dēļ plānotajiem ietaupījumiem projektu ietvaros.
2013.gadā iestāžu sniegtā maksājumu prognoze ir izpildīta par 95%, atsevišķiem
projektiem pat ir vērojama neliela pārpilde. Līdz ar to kopējā finanšu apguve ir vērtējama
labi, izņemot projektus „Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai
no pilsētas centra” un „Vēsturiski piesārņoto vietu "Inčukalna sērskābā gudronu dīķi"
sanācijas darbi”, kuru plānoto neizpildi kompensēja citu projektu plānotās apguves
pārpilde.
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Ilustrācija 31. Lielo projektu (2007-2013) apguves mērķis (milj.,euro).

481. Lielo projektu fizisko rādītāju izpilde saskaņā ar projektu pieteikumos norādīto
informāciju un EK lēmumā noteikto tiek prognozēta 100% apmērā pēc projektu
pabeigšanas, izņemot rādītājus, kuri tika plānoti projekta „Autoceļa E22 posma Rīga
(Tīnuži) – Koknese būvniecība” īstenošanas rezultātā sakarā ar sarežģījumiem
būvdarbiem nepieciešamo zemju atsavināšanā projekta īstenošanai, bet tas kopumā
neietekmēs projket amērķa sasniegšanu. Zemāk ir sniegts kopsavilkums par katru lielo
projektu.
482. Projektā Autoceļa E22 posma Rīga (Tīnuži) – Koknese būvniecība paredzēts rekonstruēt
un izbūvēt divjoslu (pa vienai joslai katrā virzienā) ātrgaitas autoceļu posmā Kraņciems
– Koknese (23.7 km), t.sk., izbūvēt 2 divlīmeņu šķērsojumu mezglus, un izbūvēt jaunus
tiltus pāri Pērses upei un pāri dzelzceļam Rīga – Krustpils.
483. Kopā noslēgti 15 būvdarbu, būvdarbu uzraudzības un autoruzraudzības līgumi par
četriem ceļu izbūves posmiem, kas faktiski jau izpildīti, šobrīd norit pieņemšanasnodošanas dokumentācijas saskaņošana un apstiprināšana par posmu P32 (autoceļa P80
5,12 - 40,6 km) un atlikušajiem darbiem posmā P32 – Viskāļi – Koknese 40,600 – 63,600
km. Attiecīgi plānots jauns iepirkums par atlikušajiem darbiem, kas netika izpildīti
noslēgto līgumu ietvaros dēļ zemju atsavināšanas procesa aizkavēšanās. Līdz ar to
būvdarbus plānots turpināt 2013. – 2014.gadā.
484. Darbi apakšposmos „P5 Ulbroka – Ogre 11.9-20.54 km” un „P80 Tīnūži – Koknese 0.005.12 km”, „Autoceļa E22 posma Tīnūži - autoceļš P32 (autoceļa P80 5,12 - 40,6 km)”
jau ir pabeigti iepriekšējos gados. Ar projekta īstenošanu saistītās aktivitātes ir plānotas
līdz 30.06.2015.
485. Kopējā noslēgto līgumu summa ir 126,3 milj. euro, jeb 93.8% no kopējām projekta
attiecināmajām izmaksām. Projektam tiek plānots ietaupījums 0.5 milj. euro apmērā, jo
dēļ zemju atsavināšanas problēmām varētu netikt realizēti atsevišķi darbi – galvenokārt
viarāku blakusceļu izbūve, līdz 2007.-2013.gada perioda attiecināmības beigām. Taču
saskaņā ar EK skaidrojumiem projekta izmaksu samazināšanās dēļ nav nepieciešams
veikt izmaiņas EK lēmumā. Tas ietekmēs tikai deklarējamo izdevumu un noslēguma
maksājuma apjomu projektam.
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486. Līdz 2013.gada beigām ir rekonstruēts autoceļš 13.8 km garumā (19.2% no kopumā
plānotajiem 71.8 km), izbūvēti jauni vienlīmeņa krustojumi un gājēju celiņi, kā arī
nodrošināta apgaismojuma izveide pie krustojumiem. Rādītāju plānots sasniegt pēc visu
būvdarbu pabeigšanas, kas pārsniegs darbības programmā plānoto par 33.0%.
487. Iespējams netiks sasniegti atsevišķi rezultāta rādītāji sakarā ar sarežģījumiem
būvdarbiem nepieciešamo zemju atsavināšanā projekta īstenošanai, bet tas neietekmēs
projekta mērķa sasniegšanu. Projekta īstenošanā šobrīd nav saskatāms būtisks risks.
488. Projektā Autoceļa E 22 posma Ludza – Terehova būvniecība iekļauta valsts galvenā
autoceļa A12 Jēkabpils - Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova) posmu 129.3
– 130.0 km un 159.0 – 163.3 km rekonstrukcija un posma 130 – 159 km izbūve jaunā
trasē, izmantojot valsts 2.šķiras ceļus V 544 Ludza – Nirza un V512 Nirza – Ploski.
489. Kopā noslēgti 13 būvdarbu, būvdarbu uzraudzības un autoruzraudzības līgumi par trīs
ceļu izbūves posmiem par visu pieejamo finansējumu. Tikai 3 līgumi ir vēl realizācijā,
kur būvdarbus apakšposmā Ludza-Nirza (129.3-147.10 km) plānots turpināt līdz
2014.gada beigām, jo darbu veikšanas līgums tika lauzts un par atlikušajiem darbiem
tika veikts jauns iepirkums.
490. Projektam ir radies sadārdzinājums par 16,2% un par iespējamiem finansējuma
risinājumiem tika informēta EK72. Taču attiecināmo izmaksu pieaugums bez fizisko
rādītāju palielinājuma projektam netika atbalstīts no ES līdzekļiem, līdz ar to posma
Ludza – Nirza būvniecības izmaksu pieaugums (saskaņā ar tirgus tendencēm tiešo
izmaksu pieaugums, galvenokārt naftas produktu un citu izejmateriālu cenu pieaugums)
par 6,6 milj. euro tiks finansēts no valsts budžeta un ir uzskatāmas par projekta
neattiecināmajām izmaksām.
491. Projekta kopējo izmaksu pieaugumu - 0,157 milj. euro, ir radījušas arī izmaiņas
fiziskajos rādītājos (papildus 1 caurbrauktuves izbūve, un PVN likmes palielinājums).
Līdz ar to šobrīd tiek gatavoti priekšlikumi grozījumiem EK lēmumā, lai EK apstiprinātu
pieejamā ES fondu finansējuma palielinājumu projektam. Projektam ir veikta finanšu
analīzes aktualizācija 2014.gada februārī.
492. Projekta darbi jau ir pabeigti apakšposmā Nirza-Ploski km 147.10-156.84 un Ploski Zilupes upe km 156,84- 162,00 rekonstrukcija, kur tika rekonstruēts autoceļš 9.74 km
garumā (29.6% no plānotajiem 32.7 km), ietverot apgaismojuma pie krustojumiem
izveidi, kā arī vienlīmeņa krustojuma un tilta rekonstrukciju. Rādītāju plānots sasniegt
pēc visu būvdarbu pabeigšanas saskaņā ar darbības programmas papildinājumā noteikto.
493. Projektā Otrā sliežu ceļa būvniecība Skrīveri - Krustpils (Rīga - Krustpils iecirknis)
plānots izbūvēt blakus esošajam dzelzceļam jaunu otro sliežu ceļu 52 km kopējā garumā
no Skrīveriem līdz Krustpilij un šo ceļa posmu aprīkot ar modernu mikroprocesora
centralizācijas sistēmu.
494. Ir noslēgti 2 plānotie līgumi par būvdarbu veikšanu un uzraudzību par kopējo summu
93,2 milj. euro. Līdz 2013.gada beigām darbi veikti 80,0% apmērā no visiem līgumā
plānotajiem darbiem, taču kopējie pabeigtie darbi un sasniegtie rādītāji būs vērtējami
tikai pēc pilnīgas projekta pabeigšanas. Sakarā ar iepirkuma problēmām un kavējumiem
darbu uzsākšanā, attiecīgi projektam ir mainījies ieviešanas laika grafiks, kā arī
finansēšanas plāns, par ko tika informēta EK73, attiecīgi veikti projekta īstenošanas
līguma grozījumi.
495. Atbildīgā iestāde ir ieturējusi 4,5 milj. euro par neatbilstoši veiktajiem izdevumiem, jo
līguma izpildes gaitā ir mainīti vairāki būtiski sākotnējie nosacījumi par labu
pakalpojuma sniedzējam. Savukārt VAS „Latvijas Dzelzceļš” 05.03.2013. ir iesniedzis
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sūdzību, kurā apstrīd finanšu korekcijas piemērošanu. Satiksmes ministrija gala lēmumu
nav pieņēmusi, termiņš pagarināts līdz 01.03.2014.
Projekta īstenošanā šobrīd nav saskatāms būtisks risks.
Projekts Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas
centra (Rīgas brīvostas teritorija) saistīts ar Rīgas centram pieguļošās Rīgas brīvostas
teritorijas atbrīvošanu no kravu pārkraušanas operācijām tālāk no pilsētas centra.
Projekts lielā mērā saistīts ar Rīgas dzelzceļa mezgla attīstības projektu Daugavas kreisā
krastā.
Pārskata periodā darbi turpinājās, veikti aptuveni 48% no kopā plānotā darbu pajoma.
06.12.2013. ir veikti projekta īstenošanas līguma grozījumi par īstenošanas termiņa
pagarināšanu līdz 31.08.2015., jo projekta īstenošanas laika grafiks ir novirzījies
iepirkuma lēmuma apstrīdēšanas un būvatļaujas apstrīdēšanas dēļ,
un izmaiņām
projekta vadības sastāvā. 15.08.2013. tika noslēgts aizdevuma līgums par 80,2 milj. euro
apmērā. Rīgas Brīvostas pārvalde ir izpildījusi visus līgumā atrunātos saistību
pastiprinājumus un var sākt saņemt aizdevumu par paveiktajiem darbiem projekta
ietvaros. Šobrīd ir apturēta 2 maksājumu pieprasījumu deklarēšana, kamēr netiks
iesniegts Rīgas Brīvostas valdes apstiprināts potenciālo risku tehniski ekonomiskais
izvērtējums, kuru pēc Satiksmes ministrijas pieprasījuma bija nepieciešams sagatavot, jo
ir aktualizējies risks par iespējamu projekta daļēju rezultāta nesasniegšanu attiecībā uz
stividoru darbībām, kas nav saistītas ar ogļu kravu pārkraušanu, pārcelšanu no vēsturiskā
pilsētas centra. Pašreizējā infrastruktūras izbūve Krievu salā var nodrošināt tikai ogļu
kravas pārcelšanu, jo RBP šobrīd nav citas tādas aprīkotas alternatīvas teritorijas, lai
nodrošinātu citus kravu veidu (piem. neputējošās beramkravas, ģenerālkravas, konteineri
u.c.) pārkraušana operācijas. Kā arī potenciālie stividori nav snieguši garantijas un
ticamus pierādījumus, ka nodrošinās nepieciešamās infrastruktūras būvniecības
pabeigšanu terminālu iekšienē, kā arī izbeigs beramkravu pārkraušanas operācijas Rīgas
brīvostā. Taču, lai pilnībā sasniegtu projekta mērķi, nepieciešams pārcelt visas ostas
darbības uz Krievu salas teritoriju. Tas galvenokārt saistīts ar Rīgas domes apstiprināto
Rīgas attīstības plānu 2006-2018.gadam, kas paredz pilnīgu teritorijas atbrīvošanu un
izmantošanu pilsētas attīstībai.
Ņemot vērā projekta īstenošanas laika grafika nobīdes, praktiskā stividoru pārcelšanās
varētu tikt pabeigta pēc 2015.gada, t.i. līdz 2017.gadam. Jautājums detalizēti tiks risināts
arī plānošanas perioda slēgšanas darba grupā un informācija tiks sagatavota uz Pagaidu
UK. Projektam ir vērojams zinām īstenošanas risks, līdz ar to atbildīgās iestādes veic
pastiprinātu projekta ieviešanas uzraudzību un nepieciešamās darbības.
Projekts Infrastruktūras attīstība lidostā „Rīga” saistīts ar drošu, efektīvu, augošam
pārvadājumu apjomam atbilstošu gaisa transporta infrastruktūras uzlabošanu, kas ietver
infrastruktūras izbūvi un rekonstrukciju un tehniskā aprīkojuma iegādi un modernizāciju,
kā rezultātā tiks palielināta pasažieru uzņemšanas kapacitāte – līdz 6 milj. 2014.gadā, t.i.
palielinot lidostas „Rīga” termināla jaudu par 20%.
2013.gadā darbi turpinājās, izpildīti 35% no kopumā plānotajiem. Ņemot vērā problēmas
ar iepirkumu, projekta īstenošana ir aizkavējusies par vienu gadu. Ir veikti projekta
īstenošanas līguma grozījumi, pagarinot projekta īstenošanas termiņu līdz 31.07.2015.,
kā arī iekļaujot projektā 3 papildu aktivitātes (perona Nr.1 rekonstrukcija, manevrēšanas
ceļu C un G rekonstrukcija un ugunsdzēsēju depo izbūve), jo tika saņemts EK lēmums
par valsts atbalsta piešķiršanu. Projekta ietvaros ir prognozējams ietaupījums 4.5 milj.
euro apjomā, ko plāno novirzīt citām augstas gatavības aktivitātēm projekta ietvaros.
Līdz 2014.gada jūlijam plāno saskaņot valsts atbalsta lēmuma grozījumus. Pabeigtie
darbi un sasniegtie rādītāji būs vērtējami tikai pēc projekta pabeigšanas, t.i., 2015.gada
beigās.
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502. Projekts Rīgas piepilsētas dzelzceļa pasažieru pārvadājumu sistēmas modernizācija un
dīzeļvilcienu ritošā sastāva atjaunošana 2013.gada 2.aprīlī ir pārtraukts, starp SM un
AS „Pasažieru vilciens” laužot vienošanās par projekta īstenošanu, jo starp AS
„Pasažieru vilciens” un CAF notikušās mediācijas laikā tomēr vienošanās par
atbilstošiem piegādes un uzturēšanas līguma grozījumiem panākta netika. Lai nezaudētu
projektam piešķirto finansējumu, 2012.gada 22.novembrī EK tika iesniegts priekšlikums
par projekta finansējuma pārdali citiem dzelzceļa infrastruktūras projektiem aktivitātēs
3.3.1.2. TEN-T dzelzceļa posmu rekonstrukcija un attīstība (Austrumu-Rietumu
dzelzceļa koridora infrastruktūras attīstība un Rail Baltica) (5 projekti), 3.3.2.1.
Ilgtspējīga sabiedriskā transporta sistēmas attīstība (2 projekti 2013.gada 6.maijā no EK
saņemta konceptuāla atbalsta vēstule piedāvātajai pārdalei.
503. Projekts Vēsturiski piesārņoto vietu „Inčukalna sērskābā gudronu dīķi” sanācijas darbi
paredz Inčukalna sērskābā gudrona dīķa sanāciju, lai nepieļautu apkārtējās vides
turpmāku piesārņošanu.
Iepirkumi par būvdarbu veikšanu un uzraudzību ir uzsākti 2010.gadā. 2011.gadā noslēgti
2 plānotie līgumi ar kopējo līgumu summu 29,0 milj. euro. Joprojām turpinās projekta
„Vēsturiski piesārņoto vietu „Inčukalna sērskābie gudrona dīķi” sanācijas darbi”
ieviešanas risku risināšana saistībā ar konstatētajām atšķirībām piesārņojumu
raksturojošo komponentu koncentrācijā Dienvidu dīķa gudrona sastāvā, kas radīja
ievērojamu izmaksu pieaugumu un neparedzamības apstākļa izvērtēšanu, lai varētu rast
piemērotāko risinājumu. Detalizēti par projekta īstenošanas gaitu, sasniegtiem,
rezultātiem un aktuālām problēmām informācija sniegta EK 2013.gada 6.decembra
Uzraudzības komitejas sēdē, vienlaikus, sēdes laikā tika atzīmēts, ka pastāv būtisks
projekta attiecināmības risks un iekļaušanās līdz 2007-2013.gada plānošanas perioda
attiecināmības beigām, VARAM gatavo iespējamos konceptus, kādā veidā varētu
izvairīties no šiem riskiem. VARAM ir uzdots iesniegt valdībā informatīvo ziņojumu par
projekta ieviešanas gaitu un risinājumiem, kā arī izvērtēt atbildības un VVD kā
finansējuma saņēmēja kapacitāti. Projekts šobrīd vērtējams kā īpaši kritisks un izšķiroši
būs 2014.gada pirmā pusgada lēmumi. Sasniegtie rādītāji būs vērtējami tikai pēc projekta
pabeigšanas.
504. Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 4.kārta paredz uzlabot Rīgas pilsētas
ūdenssaimniecības sistēmu, kas apkalpo aptuveni 700 tūkstošus iedzīvotāju, izbūvējot
jaunu dzeramā ūdens sagatavošanas staciju Baltezerā un paplašinot ūdens apgādes un
kanalizācijas tīklus Mārupē, Katlakalnā un Bolderājā. Ir noslēgti 6 līgumi, t.sk. ir
noslēgts 1 būvdarbu līgums. Projekta ieviešana norit atbilstoši plānotajam. Līdz pārskata
perioda beigām ir izpildīti aptuveni 42.0% no plānotā darba apjoma. Darbus plāno
pabeigt līdz 2015.gadam. Jaunie pieslēgumi ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem tiks
izveidoti pakāpeniski - laika posmā no 2015.-2017. gadam. Sasniegtie rādītāji būs
vērtējami tikai pēc darbu pabeigšanas, t.i. 2015.gadā. Projekta īstenošanā šobrīd nav
saskatāms būtisks risks.
505. VARAM un SM, VM lielos projektus neplāno dalīt fāzēs.

5. Tehniskā palīdzība
506. Šajā sadaļā sniegta informācija par Tehniskās palīdzības (TP) projektu īstenojošo
institūciju (finansējuma saņēmēji) īstenotajām darbībām ar TP līdzekļu atbalstu ,
sasniegto finanšu un fizisko progresu DP 3.7. un 3.8. prioritātes aktivitātes „Programmas
vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana” ietvaros ar mērķi nodrošināt programmas
vadībā iesaistīto institūciju funkciju efektīvu īstenošanu. Plašākā informācija
atbalstāmajām darbībām ar TP finansējumu ir sniegta ziņojuma sadaļās 2.6.„Uzraudzības
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un izvērtēšanas pasākumi”, 2.7.„Finanšu vadība un kontrole” un 6.„Informācija un
publicitāte”
(papilu
informāciju
skatīt
ES
fondu
mājas
lapā
http://www.esfondi.lv/page.php?id=1052.
507. Līdz 31.12.2013. DP ietvaros TP līdzekļi izlietoti 40,3 milj. euro apmērā (2013.gada
laikā progress 10,0 milj.euro), t.sk.:




3.7. prioritātē (ERAF) līdz 31.12.2013. veikti maksājumi 34,6 milj. euro apmērā jeb
60,0% no prioritātes kopējā ES fondu finansējuma (progress 2013. gada ietvaros 8,4
milj. euro).
3.8.prioritātē (KF) līdz 31.12.2013. veikti maksājumi 5,7 milj. euro apmērā jeb
47,4% no prioritātes kopējā ES fondu finansējuma. (progress 2013. gada ietvaros
1,6 milj. euro).

508. Dalījumā pa izdevumu pozīcijām vislielākie izdevumi no kopējā finansējuma izlietojuma
(skatīt ilustrācijā Nr.31) ir bijuši tādās izdevumu pozīcijās kā:
 ES fondu uzraudzība - 56%,
 ES fondu administrēšanas funkciju nodrošināšana (lietveži, grāmatveži, juristi,
projektu vadītājs, kā arī aprīkojums, pamatlīdzekļi, apsaimniekošana u.c.
administratīvās izmaksas) - 14%,
 ES fondu informatīvie un publicitātes pasākumi - 7%,
 ES fondu finanšu kontroles un revīzijas nodrošināšana, ES fondu projektu iesniegumu
vērtēšanas nodrošināšana, komandējumi un dienesta braucieni, ES nākotnes kohēzijas
politikas stratēģiskā plānošana, izvērtējumi un pētījumi, kā arī citi veiktie izdevumi ir
sadalījušies vienmērīgi - no 1% līdz 5%.
 Atlīdzībai izmaksas ir aptuveni 79% no kopējiem izdevumiem, savukārt 21% veido
citi izdevumi.
Ilustrācija Nr. 32. Tehniskās palīdzības 2. kārtas finansējuma izlietojums dalījumā pa izmaksu veidiem 2013.
gadā, %
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509. 2013.gadā nacionāli noteiktā apguves mērķa plāna izpilde ir pārpildīta, kas vērtējams kā
ļoti labs progress (skatīt ilustrācijā Nr.33).
Ilustrācija Nr.33. Tehniskās palīdzības 2. kārtas finanšu līdzekļu apguve attiecībā pret mērķa profiliem 2013.
gadā,%

510. Uz 31.12.2013. rezultāta rādītājs „ES fondu līdzekļu sekmīgas apguves vērtējums
Latvijas iedzīvotāju vidū” ir sasniegts 100% apmērā (uz pārskata perioda beigām
sasniegtā vērtība ir 61,4%), balstoties uz Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu
aģentūras „Latvijas Fakti” 2013.gada aptaujas „Sabiedriskās domas izvērtējums par
iedzīvotāju informētību par Eiropas Savienības fondiem”. Sīkāk skatīt:
http://www.esfondi.lv/upload/01-strukturfondi/petijumi/ES_fondi-11.2013.pdf
511. Iznākuma rādītājs „Atbalstīto institūciju skaits” ir pārpildīts, bet pēc būtības mērķis tiek
sasniegts ar ES fondu vadībā iesaistīto institūciju funkciju efektīvu izpildi ar TP līdzekļu
mērķtiecīgu novirzīšanu un izlietošanu. Projektu ieviešanas periodā no 2008. gada
vairākas iestādes tika apvienotas, kā rezultātā tika apvienoti arī piešķirtie finansējumi
sadalījumā pa aktivitātēm (finansējuma atbalsts starp DP), kā rezultātā atbalstīto
institūciju skaits dalījumā pa DP ir mainījies salīdzinājumā ar sākotnēji plānoto.
512. Neatbilstoši veikti izdevumi 3 DP no TP projektu īstenošanas uzsākšanas līdz
31.12.2013. veido 0,14 milj. euro jeb 0,2% no noslēgto vienošanās kopsummas. Visi
konstatētie neatbilstoši veiktie izdevumi ir atgūti no kārtējā vai nākamā maksājuma
pieprasījuma. Ņemot vērā to, ka neatbilstoši veiktie izdevumi nedrīkst tikt izmantoti
atkārtoti tā paša projekta (operation) ietvaros (padomes regula Nr. 1083/2006, 98 pants),
paredzams, ka šie resursi tiks novirzīti citiem TP projektiem, kuru ietvaros nav bijuši
neatbilstoši veikti izdevumi. Pārskata periodā netika konstatētas būtiskas neatbilstības
un būtiski neietekmēja aktivitātēm piešķirtā ES fondu finansējuma apguvi, kā arī
neradīja riskus projekta mērķu un rezultātu sasniegšanai.
513. Lai nodrošinātu efektīvu un caurskatāmu euro ieviešanu Latvijas Republikā un sakārtotu
normatīvo bāzi, tika veikti grozījumi TP regulējošos MK noteikumos Nr. 694 , pielāgojot
MK noteikumus euro ieviešanai, kā arī precizējot regulējumu attiecībā uz ES fondu
Vadības Informācijas sistēmas ieviešanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā Latvijā
(izveidi, attīstīšanu, sasaisti, uzturēšanas nodrošināšanu un izmaksu attiecināmību 20142020. gada plānošanas periodā), tādejādi nodrošinot iespējami savlaicīgu un sekmīgu ES
fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda ieviešanas uzsākšanu.
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514. Pārskata periodā 13 TP projektiem no pieejamā TP finansējuma tika piešķirts papildus
finansējums 9,9 milj. euro apmērā (visu DP ietvaros), lai nodrošinātu uzsākto projektu
pēctecīgu ieviešanu un to mērķu sasniegšanu.
515. Galvenās problēmas TP aktivitāšu ieviešanā 2013. gadā ir saistītas ar kavējumiem
iepirkumu veikšanā, finanšu plānošanā, nekvalitatīvi sagatavotiem un kavētiem
maksājuma pieprasījumiem, kas negatīvi ietekmē apguves rādītājus. Lai risinātu šo
situāciju, sadarbības iestāde (skat. sadarbības iestādes mājas lapu http://www.cfla.gov.lv/lv/) nodrošina finansējuma saņēmējiem konsultācijas, skaidrojot
aktivitāšu ieviešanu regulējošo normatīvo aktu nosacījumus Lai mazinātu finansējuma
neapguves risku, CFLA jānodrošina rūpīga finansējuma saņēmēja iesniegto maksājumu
prognožu izvērtēšana un izpildes kontrole, savlaicīgi norādot uz iespējamajiem
neizpildes riskiem un pieprasot finansējuma saņēmējam konkrētus risinājumus
konstatēto problēmu risināšanai.
516. Lai nepieļautu dubultās finansēšanas iespēju, CFLA pārbaudot maksājumu
pieprasījumus un progresa pārskatus pārliecinās, vai projektā rēķini un maksājumi netiek
iekļauti vairākkārtīgi, kā arī savas kompetences ietvaros izvērtē projekta ietvaros veiktās
aktivitātes un iesniegtos pamatojošos dokumentus, kā arī veicot pārbaudes projektu
īstenošanas vietās, pārbauda, vai saskaņā ar aktivitāšu īstenošanas nosacījumiem
projekta attiecināmajos izdevumos nav iekļauti saņēmēja pamatdarbības izdevumi vai
citu Eiropas Kopienas vai valsts, vai pašvaldības līdzfinansēto projektu izdevumi,
tādējādi novēršot dubultu finansēšanu un nodrošinot faktisko ar attiecīgā projekta
īstenošanu saistīto izdevumu atmaksu. Pārskata periodā dubultā finansējuma risks nav
konstatēts.
517. Attiecībā uz riskiem, kas saistīti ar iepirkumiem, CFLA veic iepirkumu pirmspārbaudes
un kontrolē iepirkumu plānu realizāciju, lai uzlabotu finansējuma apguvi un mazinātu
neatbilstoši veikto izdevumu konstatēšanu un finanšu korekcijas piemērošanu. Lai pēc
iespējas samazinātu neatbilstoši veikto izdevumu risku, CFLA atgādina finansējuma
saņēmējiem neveikt līgumos grozījumus, kurus var klasificēt kā būtiskas izmaiņas
attiecībā uz Publisko iepirkumu likumu, kā arī gadījumos, kad nepieciešami papildu
darbi vai citas izmaiņas projektā, kuras radušās projekta ieviešanas procesā, un aicina
pirms izmaksu veikšanas konsultēties ar CFLA.
518. 2014. gadā galvenie TP pasākumi saistīti ar efektīvu ES fondu vadības un kontroles
sistēmas darbības nodrošināšanu, kā arī atbalstu 2014.-2020.gadu plānošanas perioda
programmēšanai un uzsākšanai.
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6. Informācija un publicitāte74
519. 2013.gadā nodrošināta ES fondu komunikācijas stratēģijas 2007.-2015.gadam
(stratēģija)75 īstenošana atbilstoši EK regulas 1083/2006 69.pantam, īstenojot gan
stratēģijā iekļautā informatīvo un publicitātes pasākumu plāna 2.posma „Darbības
programmu ieviešana” (laika periodā no 2008.gada februāra līdz 2015.gada decembrim
īstenojamos) pasākumus, gan pastāvīgi līdz darbības programmu noslēgumam
īstenojamos pasākumus

ES fondu komunikācijas stratēģijā 2007.-2015.gadam noteikto pastāvīgi veicamo
pasākumu ieviešana
1.pasākums – Sadarbība ar plašsaziņas līdzekļiem
520. Lai nodrošinātu ES fondu aktuālo jautājumu atspoguļojumu nacionālajos un reģionālajos
medijos, 2013.gadā ir izplatīti 192 paziņojumi plašsaziņas līdzekļiem par aktualitātēm
ES fondu jautājumos, t.s., 38 apmaksātas preses relīzes. Lai informētu žurnālistus
klātienē, 3.DP ietvaros 2013.gadā rīkotas 3 preses konferences. 2013.gadā ir
noorganizēti arī 52 radio un 13 TV sižeti, piemēram, VRAA izveidoti un pārraidīti 14
radio sižeti Latvijas Radio 176 . Tāpat izveidoti un pārraidīti 10 TV sižeti (Re:TV apraides
tīklā), kas arī ir pieejami VRAA Youtube kanālā www.youtube/vraagovlv.
2.pasākums – Mediju monitorings
521. 2013.gadā institūcijas veikušas ES fondu tematikas monitoringu gan ikdienas preses
apskatu ietvaros, gan pasūtot atsevišķus preses apskatus.

ES fondu komunikācijas stratēģijas 2007.-2015.gadam 2.posma „Darbības
programmu ieviešana” ietvaros noteikto pasākumu īstenošana
1.pasākums- 1.pasākums – darbības programmas atklāšanas pasākums
522. Pārskata periodā nav notikuši darbības programmas atklāšanas pasākumi.
2.pasākums – liela mēroga pasākums par ES fondiem
523. Lai informētu par ES fondu finansējuma 2007.-2013.gada plānošanas perioda
rezultātiem un 2014.-2020.gada plānošanas perioda plāniem, EKO MEDIA saskaņā ar
apstiprināto komunikācijas koncepciju organizēja kampaņu, kuras trīs galvenās
sastāvdaļas bija:
1. Interneta mājaslapa www.esfondi.lv/naudadarbiba, kas sastāv no trim apakšsadaļām:
 Virtuālās izstādes „ES fondi: NAUDA DARBĪBĀ”, kur foto, video un īsu
aprakstu formātā apkopota informācija par 100 projektiem, kas par ESF, ERAF
un KF līdzekļiem īstenoti 2007.-2013.gadā;
 2007.-2013.gada apkopojuma, kas veikts infografikas un īsa teksta formātā;
 2014.-2020.gadam plānoto aktivitāšu apkopojuma, kas veikts infografikas un īsa
teksta formātā.
2. Sadarbībā ar „ES māja” organizēts pasākumu kopums „ES nauda Latvijai – pagrieziena
punkts”, kura mērķis – radīt platformu profesionālai analīzei par pagājušā plānošanas
Saskaņā ar Eiropas Savienības fondu komunikācijas stratēģijas 2007.-2015.gadam 7.punktu „Informācijas un
publicitātes pasākumu plāns”. Ir pieejama šeit:
http://www.esfondi.lv/upload/Ieteikumi,rekomendacijas,skaidrojumi/Fondi_2007-2013_komunikacija.pdf
75
ES fondu komunikācijas stratēģijas 2007.-2015.gadam ir pieejamā šeit http://www.esfondi.lv/upload/Ieteikumi,rekomendacijas,skaidrojumi/Fondi_2007-2013_komunikacija.pdf.
76
Informācija pieejamā šeit - http://www.vraa.gov.lv/lv/news/zinu_arhivs/article.php?id=29488.
74
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periodā paveikto un nākamajā plānošanas periodā iecerēto, kā arī nodrošināt materiālu
kvalitatīvam mediju saturam. Pasākumu kopuma ietvaros notika:
 Virtuālās izstādes atklāšana,
 Divas diskusijas, kas secīgi nomainīja viena otru.
3. Mediju attiecības, kuru ietvaros notika darbs ar nacionālajiem un reģionālajiem
medijiem.

Att. 11. Kadri no 2012.gada televīzijas raidījumiem „Eirobusiņš

3.pasākums – Specializētas informācijas izplatīšana
524. 2013.gadā ES fondu vadībā iesaistītās institūcijas izdevušas 6 veidu informatīvos
materiālus gan drukātā, gan elektroniskā formātā, un tika veikts viens klientu aptaujas
pētījums. Piemēram, VRAA ir sagatavojusi un izplatījusi četrus izdevuma „VRAA
Fondu Ziņas” numurus elektroniskā formātā77
525. 2013.gada laikā DP ietvaros EM ir papildinājusi 1 e-karti, vizuāli vienuviet parādot
ERAF aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” ietvaros
noslēgtos līgumus un jau renovētās ēkas. Lai pēc iespējas plašāk uzrunātu ERAF
aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” potenciālos
projektus iesniedzējus un tiešos labuma guvējus, informējot gan par pamatnosacījumiem,
gan ieguvumiem, kā arī par kvalitatīvu projektu īstenošanu, EM 2013.gadā turpināja
informatīvās kampaņas „Dzīvo Siltāk” īstenošanu. Informatīvajos pasākumos nozaru
asociāciju, EM un LIAA pārstāvji izglītoja projektu īstenotājus par apsaimniekošanas,
kvalitatīvu renovācijas projektu vadību, būvmateriālu standartiem, būvuzraudzību un
citiem aktuāliem jautājumiem.
526. Tika veikta LIAA klientu aptauja „LIAA klientu apmierinātība ES fondu
administrēšanas jautājumos”. Pētījuma rezultāti tiks izmantoti LIAA darba kvalitātēs
uzlabošanai.
527. Zemgales RSIC 2013.gadā ir izveidojis un nodrukājis bukletu par Zemgales RSIC, kā
arī noorganizēja divas publicitātes kampaņas par ES fondu apguvi izglītībā, zinātnē un
inovācijās. Skolnieki no Zemgales vidusskolām tika atvesti uz LLU, lai iepazītos ar
projektiem.
4.pasākums – Sabiedriskās domas aptauja par iedzīvotāju informētību par ES fondu
jautājumiem
528. 2013.gadā tika veikta sabiedriskās domas aptauja „Sabiedrības informētība par Eiropas
Savienības
fondu
līdzekļu
apguvi
Latvijā”.
Pētījums
pieejams
http://www.esfondi.lv/upload/01-strukturfondi/petijumi/ES_fondi-11.2013.pdf. Aptaujā
Pieejami šeit: http://www.vraa.gov.lv/uploads/par_mums/fondu_zinjas_2013_nr_10.pdf
http://www.vraa.gov.lv/uploads/par_mums/fondu_zinjas_2013_nr_11.pdf
http://www.vraa.gov.lv/uploads/par_mums/fondu_zinjas_2013_nr_12.pdf
http://www.vraa.gov.lv/uploads/par_mums/fondu_zinjas_2013_nr_13.pdf
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pēc stratificētās nejaušības principa tika iekļauti 1002 Latvijas Republikas pastāvīgie
iedzīcotāji vecumā no 18 līdz 74 gadiem. Galvenie secinājumi:
Līdzīgi kā 2012. gadā arī šoreiz gandrīz visi (95,7%) aptaujātie Latvijas iedzīvotāji ir
dzirdējuši par to, ka Latvijai ir pieejami Eiropas Savienības fondu līdzekļi. Visās
respondentu sociāli demogrāfiskajās grupās par Eiropas Savienības fondu pieejamību
ir dzirdējuši vairāk nekā 85% aptaujāto (skatīt 7. pielikuma 1., 2. un 3.attēlu).
Līdzīgi kā iepriekšējos pētījumos, arī šogad pārliecinoši nozīmīgākais informācijas
avots par Eiropas Savienības fondu izmantošanu Latvijā ir televīzija. Ar televīzijas
starpniecību informāciju par Eiropas Savienības fondiem un to atbalstāmajiem
projektiem gūst 83,4% respondentu. Nākamās vietas nozīmīgāko informācijas avotu
sarakstā ieņem radio – 42,5%.(skat. 7.pielikuma 4.attēlu).
Saskaņā ar pētījuma rezultātiem, vairāk nekā divas trešdaļas aptaujāto Latvijas
iedzīvotāju apmierina pieejamās informācijas klāsts par Eiropas Savienības fondiem.
Pretēju viedokli („informācija par ES fondiem ir nepietiekamā apjomā”) pārstāvēja
18,9% aptaujas dalībnieki un tas ir mazāk nekā visos iepriekšējos pētījumos kopš
2006.g.
Aptaujas rezultātu analīze dažādās respondentu sociāli demogrāfiskajās grupās atklāj,
ka informācija par ES fondiem biežāk trūkst cittautiešiem, respondentiem ar augstāko
izglītību, finansiāli nodrošinātākajiem aptaujas dalībniekiem, kā arī Zemgales un Rīgas
iedzīvotājiem (skat. 7. pielikuma 5.tabulu);
Līdzīgi kā 2011.g. – 2012.g. aptaujās, arī 2013.gadā interesenti informāciju par ES
fondiem visbiežāk meklējuši interneta mājas lapā www.esfondi.lv (48,2%) vai citās
(ministriju, aģentūru un tml.) mājas lapās (35,5%), kas liecina, ka ieguldījumi
informāciju sistēmās un e-vidē ir veicinājuši ES fondu atpazīstamību (skat. 7.pielikuma
6.attēlu).

5.pasākums – Informācijas stendu un informācijas plākšņu izvietošana ES fondu projektu
īstenošanas vietās
529. Lai nodrošinātu publicitātes prasības, 2013.gadā ES fondu vadībā iesaistītās institūcijas
3.DP projektos izvietojušas 177 informatīvos stendus un 960 informatīvās plāksnes.
Zemgales plānošanas reģions reizi mēnesī elektroniski izplatīja ziņu lapu.
530. Piemēram, SM administrētajās aktivitātēs uzstādīti 82 stendi un 48 plāksnes, t.sk.,
3.2.1.2. aktivitāte „Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās” - 43 stendi, 15 plāksnes.
6.pasākums – Interneta mājaslapu aktualizēšana
531. 2013.gadā ES fondu vadībā iesaistītās institūcijas un RSIC regulāri aktualizējušas to
mājaslapās ar ES fondu saistītās sadaļas, publicējot aktualitātes par to pārziņā esošajām
3.DP aktivitātēm, t.sk. regulāri papildinot ar aktuālāko aktivitāšu dokumentāciju,
normatīvajiem aktiem, projektu pieredzēm, jautājumiem un atbildēm, kā arī citu projektu
īstenotājiem saistošu informāciju.
532. FM uzturējusi un regulāri aktualizējusi ES fondu mājaslapu www.esfondi.lv, ievietojot
gan vadošās iestādes, gan citu ES fondu vadībā iesaistīto institūciju aktualitātes, regulāri
atjaunojot nākamā mēneša informatīvo pasākumu u.c. sadaļas, tādējādi nodrošinot
interneta lietotājiem aktuālāko informāciju par ES fondiem.
533. Kopā mājaslapa apmeklēta 147 941 reizi, no tiem unikālie apmeklējumi - 71 042. Kopā
lapu skatījumi 572 537.Vidējais apmeklējuma ilgums 3:54 min. Apmeklētākās ir sadaļas
ar vispārīgo informācija par ES fondiem un informāciju par gatavošanos 2014.2020.gada ES fondu plānošanas periodam, ka arī par ES fondi aktivitātēm un projektiem
un atvērtiem projektu konkursiem
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7.pasākums – Informācija un konsultācijas, informatīvie pasākumi potenciālajiem projektu
iesniedzējiem, t.sk. informatīvais un konsultatīvais atbalsts reģionos
534. Lai potenciālie projektu pieteicēji turpinātu saņemt nepieciešamās konsultācijas un
informāciju, 2013.gadā tika organizēti 125 informatīvie pasākumi un 2 konferences.
Piemēram, Rīgas plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs noorganizējis
18 informatīvos pasākumus ar mērķgrupām: topošie komersanti; komersanti; pašvaldību
pārstāvji; namu pārvaldes, daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji.
535. Populārākās semināru tēmas: ES fondu atbalsta iespējas uzņēmējdarbības attīstībai un
paplašināšanai; ES atbalsts daudzdzīvokļu māju siltināšanai; LR tiesisko normu
piemērošana uzsākot uzņēmējdarbību ar ES struktūrfondu atbalstu. u.c. Tāpat tika
noorganizēta konference ar tēmu „ES fondu ieguldījums RPR pašvaldībās un reģionā”.
536. Savukārt EM 2013.gadā piedalījās 3 izstādēs „Māja.Dzīvoklis”, „Māja1”, „Ražots
Liepājā” un noorganizēja 1 konkursu „Energoefektīvākā ēka 2013”.
537. LIAA vadībā 2013.gadā tika organizēts Biznesa forums uzņēmējiem, kura laikā tika
sniegta informācija arī par 3.darbības programmas aktivitātēm.
538. KM (Rīgā, ES mājā) organizēts seminārs potenciālajiem finansējuma saņēmējiem par
atbalsta iespējām 3.4.3.3. aktivitātes „Atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem
kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā
izmantošanā” trešās atlases kārtas ietvaros. Tāpat (Rīgā, ES mājā) organizēts seminārs
potenciālajiem finansējuma saņēmējiem par atbalsta iespējām 3.4.3.3. aktivitātes
„Atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un to
sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā” ceturtās atlases kārtas ietvaros.
539. Pārskata periodā VRAA turpināja organizēt praktiskus apmācību seminārus sadarbības
partneriem - pašvaldību speciālistiem, kuru ikdienas darbs ir saistīts ar ES fondu projektu
ieviešanas procesu, lai informētu par aktualitātēm VRAA administrēto ES fondu
projektu ieviešanā. Semināros apspriestas publisko iepirkumu procesa aktualitātes
VRAA administrētajos ES fondu projektos un praktiskie projektu ieviešanas aspekti.
2013.gadā plānošanas reģionos noorganizēti četri semināri: 16.oktobrī Rēzeknē,
23.oktobrī Valmierā, 6.novembrī Saldū, 13.novembrī Jēkabpilī.
8.pasākums – Tehniska satura konferences, semināri, pieredzes apmaiņas un labās prakses
publiskošanas pasākumi par lielo projektu īstenošanu
540. Pārskata periodā nav notikuši informatīvi pasākumi par lielo projektu īstenošanu..
9.pasākums – ES fondu atbalstīto projektu saraksta publicēšana
541. 2013.gadā vadošās iestādes administrētajā ES fondu mājaslapā www.esfondi.lv
nodrošināta automātiska ES fondu projektu informācijas publiskošana vienkopus un
pārskatāmā veidā. ES fondu projektu informācija apskatāma gan katras aktivitātes
ietvaros, gan atsevišķā projektu meklēšanas sadaļā, kur projektus iespējams grupēt pēc
vairākiem parametriem, piemēram, pēc fonda, pēc finansējuma apmēra, pēc reģiona un
pēc administrējošās iestādes. Projektu informācija tiek aktualizēta vienu reizi 2 nedēļās
un tiek atainoti visi īstenošanā esošie un visi pabeigtie projekti (skat. ES fondu aktivitātes
un projekti http://www.esfondi.lv/activities.php?id=867).
10.pasākums – ES karoga izkāršana 9.maijā pie ES fondu vadošās iestādes
542. Saskaņā ar EK regulu Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas
Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu
(EK) Nr. 1260/1999, 2012.gadā pastāvīgi nodrošināta Eiropas Savienības karoga
izkāršana pie ES fondu vadošās iestādes – FM.
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ES fondu komunikācijas vadība
ES fondu komunikācijas vadības grupas sanāksmes:
543. 2013.gadā VI koordinējusi AI/SI publicitātes pasākumu īstenošanu, t.sk. apkopojusi ES
fondu iestāžu 2013.gada komunikācijas pasākumu plānu un rīkojusi divas ES fondu
komunikācijas vadības grupas (pārstāvētas visas ES fondu vadībā iesaistītās institūcijas,
5 reģionālie struktūrfondu informācijas centri, Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā)
sanāksmes.
Pārskats par komunikācijas pasākumu un rezultatīvo rādītāju izpildi par visiem ES fondiem
544. Apkopojot ES fondu institūciju un RSIC sniegtos datus redzams (18.tabula), ka ES fondu
komunikācijas stratēģijā 2007.-2015.gadam noteiktie rādītāji ir jau izpildīti vai arī pilnā
apjomā tiks izpildīti līdz 2015.gada beigām. Astoņi no 13 rādītājiem jau šobrīd izpildīti
par vairāk nekā 100%. Vēl nesasniegto rādītāju izpildes progress svārstās 73%-94%
robežās. Šobrīd viszemākā izpilde (73%) ir apmaksāto preses publikāciju skaita
rādītājam. Tas skaidrojams ar to, ka ES fondu institūcijas un RSCI šo komunikācijas
veidu pēc iespējas cenšas aizstāt ar bezmaksas preses publikācijām (skat. tabulu zemāk).
545. Rādītāju izpildes progress nav pieejams darbības programmu griezumā vai sadalījumā
pa gadiem, jo stratēģijā rādītāji tika noteikti visam stratēģijas periodam un ES fondu
griezumā. Arī stratēģijas īstenošanas finansējums nav stingri noteikts un sadalīts pa
gadiem. Finansējums komunikācijas pasākumiem tiek plānots, ņemot vērā
nepieciešamos pasākumus, to paredzamo efektivitāti, atbilstību noteiktajām mērķa
grupām un spējai sasniegt stratēģijā izvirzītos mērķus.
Tabula 18. ES fondu komunikācijas stratēģijā 2007.-2015.gadam noteikto rezultatīvo rādītāju izpilde. avots FM

Nr.

Rādītāja nosaukums

Skaits
2012.g.

Skaits
2013.g.

Skaits kopā
2007.g2012.g.

Skaits kopā
2007.-2013.g.

Stratēģijā
plānotais līdz
2015.g.beigām

Izpilde %
no plānotā

1

Informatīvie materiāli (veidu
skaits)

15

8

144

152

162

94%

2

Informatīvo pasākumu skaits

275

142

1587

1729

1170

148%

3

Informatīvo kampaņu skaits

4

2

12

14

16

88%

4

Konferenču skaits

11

2

41

43

41

105%

5

Preses konferenču skaits

3

3

37

40

47

79%

6

Izplatīto preses relīžu skaits

392

389

1278

1667

1535

109%

7

Apmaksāto preses
publikāciju skaits

101

39

728

767

1049

73%

8

Pētījumu skaits

3

5

14

19

11

177%

9

Radio sižetu/ raidījumu
skaits

132

126

490

616

326

189%

10

Televīzijas sižetu/ raidījumu/
klipu skaits

34

14

220

234

179

131%

11

Aktualizēta mājaslapa vai
mājaslapas sadaļa

20

29

20

49

20

245%

Reprezentatīvie materiāli
(veidu skaits)

147

158

114

139%

12

38
11
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Pārskats par informatīvo un publicitātes pasākumu finansējumu:
546. ES fondu institūcijas un RSIC saņem finansējumu informatīvo un publicitātes pasākumu
īstenošanai no tehniskās palīdzības projektu līdzekļiem. ES fondu institūciju un RSIC
tehniskajos projektos plānotais finansējums informatīvajiem un publicitātes pasākumiem
netiek dalīts pa darbības programmām, tādēļ finansējuma apjoms ir norādīts kopā par
visām trim darbības programmām (skat. tabulu zemāk).
547. Saskaņā ar ES fondu institūciju un RSIC tehniskās palīdzības projektiem, kopējais
plānotais finansējums informatīvajiem un publicitātes pasākumiem visām darbības
programmām periodā no 2008.gada līdz 2015.gadam ir 4,7 milj. euro. Periodā no
2008.gada līdz 2013.gada beigām ES fondu institūcijas un RSIC informatīvo un
publicitātes pasākumu nodrošināšanai visu trīs DP ietvaros ir izlietojušas 3,3 milj. euro
jeb 70% no kopējā plānotā finansējuma apjoma. Atsevišķi apskatot tikai 2013.gadu,
redzams, ka visu trīs DP ietvaros informatīvo un publicitātes pasākumu nodrošināšanai
izlietoti 297,8 tūkst. euro jeb 6% no kopējā plānotā finansējuma apjoma. Atlikušajam
stratēģijas periodam no 2014.gada līdz 2015.gadam informatīvo un publicitātes
pasākumu nodrošināšanai plānoti 1,4 milj. euro jeb 30% no kopējā plānotā finansējuma
apjoma.
Tabula 19. ES fondu informatīvo un publicitātes pasākumu finansējums tehniskās palīdzības projektos. Datu
avots: CFLA

ES fondu institūcijas un RSIC
Nr.

2008.-2015.
kopējais
plānotais
finansējums,
EUR

1

Finanšu ministrija

2

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrija

803168,13

3

Ekonomikas ministrija

175 844,33

4

Labklājības ministrija

237 161.61

5

Izglītības un zinātnes ministrija

417006.41

6

Satiksmes ministrija

7

Veselības ministrija

79 146,59

8

Kultūras ministrija

17 202,10

9

Valsts kanceleja

74 092,04

10

Centrālā finanšu un līgumu
aģentūra

54 708,67

558 367,72

214 752,22

54 347,33

11

Nodarbinātības valsts aģentūra

12

Valsts izglītības attīstības
aģentūra

237 622,07

13

Sabiedrības integrācijas fonds

50 628,97

14
15

Valsts reģionālās attīstības
aģentūra
Latvijas Investīciju un
attīstības aģentūra

16

Valsts kase

17

Iepirkumu uzraudzības birojs

433161,98
400729.11
142,29
41021,74

2008.-2013. izlietotais
finansējums

2013. izlietotais
finansējums

2014.-2015. plānotais
finansējums

EUR

% no
kopējā

EUR

% no
kopējā

EUR

% no
kopējā

488 833,38

88%

18 185,18

3%

69 534,34

12%

38%

11867.63

1%

494277.92

62%

30%

16090.69

9%

122067.24

70%

99%

4 810.83

2%

2 787.32

1%

44%

14631.06

4%

233437.87

56%

30%

11530,91

5%

150528,53

70%

83%

7 726,71

10%

13 762,48

17%

89%

1 605,57

9%

1 821,69

11%

59%

7 541,2

10%

30 492,02

41%

73%

1 832,03

1%

14 663,82

27%

99%

55,49

0%

287,07

1%

84%

60 649,40

25%

38 256,03

16%

85%

6059,66

12%

7472,65

15%

81%

12 741,60

3%

81 767,48

19%

86%

39243.77

10%

57293.69

14%

16%

0,00

16%

119,28

84%

69,45
%

26520.81

64.65
%

11609.31

28.30
%

308890.21
53777.09
234 374.29
183568.54
64 223,69
65 384,11
15 380,41
43 600,02
40 044,85
54 060,26
199 366,04
43 156,32
351 394,49
343435.42
23,01
28490,07
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ES fondu institūcijas un RSIC
Nr.

2008.-2015.
kopējais
plānotais
finansējums,
EUR

18

Kurzemes plānošanas reģions

158736,72

19

Latgales plānošanas reģions

168223,12

20

Rīgas plānošanas reģions

115390,25

21

Vidzemes plānošanas reģions

22

Zemgales plānošanas reģions
KOPĀ

226 920,49
212 053,34
4 730 427,23

2008.-2013. izlietotais
finansējums
EUR
147471.50
140 345,79
97 220,69
207 879,98
206 914,00
3 317 834,16

2013. izlietotais
finansējums

2014.-2015. plānotais
finansējums

% no
kopējā

EUR

% no
kopējā

EUR

% no
kopējā

93%

11 821.29

7%

11265.22

7%

83%

16 821,29

10%

27 877,33

17%

84%

6 054,85

5%

18 169,56

16%

92%

14061,27

6%

19 041,51

8%

98%

7 964,07

4%

5 139,34

2%

70%

297 815,31

6%

1 411 671,70

30%

548. Pie šķēršļiem, kas apgrūtina veiksmīgu stratēģijas īstenošana, jāmin ar publisko
iepirkumu veikšanu saistītie ierobežojumi un riski. Piemēram, nav iespējams noorganizēt
nepieciešamo komunikācijas aktivitāti īsā termiņā vai arī aizkavējas nepieciešamā
līguma slēgšana.Tāpat jāmin, ka ES fondu institūcijām un RSIC jāpilnveido spēja
vienkāršā, saistošā un izklaidējoša veidā uzrunāt to sabiedrības daļu, kas šobrīd
neinteresējas par ES fondiem un neplāno iesniegt projektus. Šo sabiedrības daļu
neinteresē, kādus projektus un kādā veidā var pieteikt ES fondu atbalstam, vai kāds ir
nozarēm piešķirtais finansējums. Tomēr viņus varētu interesēt interesanti un pat
izklaidējoši fakti par to, kā ES fondu projekti ir uzlabojuši viņu un līdzcilvēku dzīvi, vai
kāds saistošs un emocionāls stāsts.
549. ES fondu institūcijas un RSIC ikdienā sniedz interesentiem profesionālu informāciju un
palīdz sagatavot projektu iesniegumus. No šīm iestādēm sagaida atbildību un
kompetenci. Tādēļ tās nav radušas sniegt informāciju izklaidējošā veidā, sniegt
informāciju, kas rada emocionālu saikni, sniegt informāciju, kurai nav praktiskas
vērtības, bet kas ir interesanta. Jāmin, ka arī komunikācijas aktivitāšu ārpakalpojuma
sniedzēji, sadarbojoties ar valsts iestādēm, bieži vairās piedāvāt un realizēt
netradicionālas idejas un risinājumus, jo uzskata, ka valsts pārvaldes komunikācija
jāietur konservatīvā formā. Protams, ka ES fondu institūcijas un RSIC vispirms ir
profesionālas, atbildīgas un kompetentas iestādes, taču, lai sasniegtu šobrīd vienaldzīgo
auditorijas daļu, ir nepieciešami netradicionāli risinājumi. Komunikācijas darba grupas
sanāksmēs visas iestādes kopīgi izdiskutē un apkopo labās prakses piemērus, kā
efektīvāk uzrunāt vienaldzīgo auditorijas daļu. FM sniedz informāciju par
atbalstāmajiem pasākumu veidiem, kurus drīkst iekļaut ikgadējā Komunikāciju plānā un
finansēt no TP līdzekļiem.

7. Secinājumi un turpmākā rīcība
550. ES fondu finansējums ir visapjomīgākās publiskās investīcijas Latvijā un ir ievērojami
veicinājis valsts ekonomikas izaugsmi. Perioda beigām tuvojoties, 2013.gadā tika apgūts
plānošanas perioda ietvaros lielākais finansējums, tādejādi ES fondu īpatsvaram uz IKP
sasniedzot aptuveni 3,8%. ES fondu ietekmes izvērtējums analīzes dati apliecina, ka bez
ES fondu ieguldījumiem IKP pieaugums 2013.gadā būtu bijis par aptuveni 1,5
procentpunktiem zemāks.
551. Jāsecina, ka sākotnēji noteiktie nacionālie maksājumu mērķi ir nodrošinājuši garantētu
ERAF n+2 mērķa izpildi 2013.gadā. KF ietvaros 2013.gada 4.ceturksnī tika konstatēts,
ka varētu būt neliels risks neizpildīt n+2 2013.gada plānu, taču savlaicīgi tika nodrošināti
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552.

553.

554.

555.

556.

nepieciešamie pasākumi riska novēršanai. Attiecībā uz 2014.gada plānoto n+2 mērķa
izpildi gan ERAF, gan KF šobrīd risks nav konstatējams, taču, neskatoties uz to, tiek
pastiprināti veikti uzraudzības pasākumi mērķu maksājumu plānu izpildei, tai skaitā doti
valdības uzdevumi iestādēm maksimāli mazināt risku esamību problemātiskajos
projektos vai aktivitātēs, vai sniegt priekšlikumus ES fondu finansējuma pārdalēm.
DP ieviešana 2013.gadā kopumā vērtējama apmierinoši, par 13,6% gada laikā palielinot
kopējo DP finanšu progresu - gada laikā tika apstiprināti projekti par 280,7 milj.euro jeb
7,5% no kopējā ES fondu finansējuma, noslēgti līgumi par projektu īstenošanu par 139,0
milj.euro jeb 3,1% no kopējā ES fondu finansējuma, kā arī veikti maksājumi finansējuma
saņēmējiem (tai skaitā avansi) par 464,9 milj.euro jeb 13,6% no pieejamā ES fondu
finansējuma, deklarējamo maksājumu apjoms ir pieaudzis par 16,4%. Savukārt no
plānošanas perioda sākuma līgumi par projektu īstenošanu noslēgti par 101,9% un
maksājumi finansējuma saņēmējiem veikti par 66,6% no ES fondu finansējuma.
DP ietvaros līdz 2013.gada beigām ir pabeigti 1 485 projekti (jeb 48% no noslēgto
līgumu skaita) par 848,5 milj. euro jeb 26,1%, t.sk. 1 303 ERAF projekti 559,6 milj. euro
apmērā un 182 KF ietvaros 288,9 milj. euro apmērā no pieejamā ES fondu finansējuma.
Jāsecina, ka tuvāk 2007-2013.gada plānošanas periodam projekti tiek pabeigti arvien
vairāk, salīdzinājumā pret iepriekšējiem gadiem, līdz ar to vairākās jomās ir arī
ievērojams fiziskais progress.
Kopumā var secināt, ka jau šobrīd daži rādītāji ir sasniegti 100% apmērā, vairāki rādītāji
tuvojas plānotajām gala vērtībām un prognozes liecina, ka līdz plānošanas perioda
beigām tiks sasniegta lielākā daļa no noteiktajiem rādītājiem plānotajā apjomā, atsevišķi
rādītāji tiks pārsniegti. Jāsecina gan, ka daži rādītāji tiks sasniegti tikai daļēji, jo dažādu
iemeslu dēļ rādītāju gala sasniegšana tiek tiešā vai netiešā veidā ietekmēta no ārējiem
faktoriem(finansējuma nepietiekamība, būtiski kavējumi projektos, ekonomiskā
ietekme), taču Latvijas iestādes dara visu iespējamo, lai maksimāli mazinātu rādītāju
negatīvās ietekmes risku. 2013.gadā ievērojamākais progress bijis energoefektivitātes
pasākumu daudzdzīvokļu mājās ieviešanā (progress 145,0%, salīdzinot pret 2012.gadu),
projekti pilsētvides atjaunošanai (progress 53,9%, salīdzinot pret 2012.gadu),
elektronisko pakalpojumu nodrošināšanā un transporta jomā tranzītielu sakārtošana
pilsētu teritorijās (progress 42,0%, salīdzinot pret 2012.gadu).
Kopumā līdz 2013.gada beigām ir pabeigtas 10 aktivitātes/apakšaktivitātes, no tām
2013.gadā pabeigtas – 3.1.3.1. „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās
bāzes nodrošināšana”, 3.1.3.2. „Atbalsts vispārējās izglītības iestāžu tīkla optimizācijai”
un 3.1.3.3.1. „Speciālās izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana”,
kuru rezultātā 214 iestādēs ir modernizēti dabaszinātņu kabineti, 61 speciālajā izglītības
iestādēs ir uzlabota infrastruktūra un mācību vide 100% izglītojamajiem ar speciālām
vajadzībām. 3.1.4.1.1. „Infrastruktūras pilnveidošana un zinātniski tehniskās bāzes
nodrošināšana darbspēju un funkcionālo traucējumu izvērtēšanai” ietvaros izveidotajā
vienas pieturas aģentūrā personām ar funkcionāliem traucējumiem veikta telpu
rekonstrukciju, remonta un labiekartošana atbilstoši vides pieejamības prasībām, 3.1.4.4.
„Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai” ietvaros sniegts
atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamībai bērniem, personām ar
funkcionāliem traucējumiem un pensijas vecuma cilvēkiem, 3.1.5.1.2. „Veselības
aprūpes centru attīstība” ietvaros 25 veselības aprūpes centros veikta telpu renovācija,
rekonstrukcija un aprīkojuma iegāde ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu
saņēmējiem.
Lielākie kavējošie faktori ES fondu ieviešanā 2013.gadā daudz neatšķiras no iepriekšējos
gados jau minētajiem - iepirkumu problēmas (sūdzības, pārsūdzības, problēmas
iepirkumu procedūras norisē), nekvalitatītva projektu sagatavošana, ekonomiskie ārējie
faktori, projektu izmaksu palielinājumi, tāpat arī līgumu laušana dažādu iemeslu dēļ. Šie
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iemesli ir bijuši galvenie izaicinājumi, kuriem VI sadarbībā ar AI/SI ir meklējusi
risinājumus.
557. 2013.gadā vadošā iestāde ir turpinājusi pilnveidot ES fondu vadības un kontroles
sistēmu:
- Stiprinātas vadošās iestādes kontroles un virsuzraudzība, nodrošinot AI/SI
deleģēto funkciju rezultātā konstatēto trūkumu novēršanas uzraudzību iestādēs, kā
arī ieviests vienkāršošanas pasākums – uz risku balstītas deleģēto funkciju
pārbaudes.
- Veikti pasākumi dubultfinansējuma riska novēršanai, kuru ietvaros VI izstrādājusi
dubultfinansējuma novēršanas matricu ES fondu, Eiropas Ekonomikas zonas,
Norvēģijas finanšu instrumenta, Latvijas un Šveices sadarbības programmā riska
novēršanai projektos un kontroles pilnveidošanai attiecībā izmaksu pārklāšanos78.
- Stiprināts metodoloģiskais atbalsts ES fondu vadībā iesaistītajām iestādēm
pārskata periodā aktualizējot virkni metodisko un skaidrojošo materiālu ES fondu
vadībā iesaistītajām iestādēm, kas izstrādāti un regulāri tiek precizēti un papildināti
ar mērķi nodrošināt vienotu praksi starp iestādēm un mazināt neatbilstoši veikto
izdevumu rašanās risku.
- Stiprināta sadarbība ar tiesībsargājošajām institūcijām, tika organizētas sanāksmes
ar tiesībsargājošo iestāžu pārstāvjiem, lai izstrādātu priekšlikumus veicamajām
darbībām vienotas prakses nodrošināšanai attiecībā uz ES fondu projektos
konstatēto iespējamo krāpniecības gadījumu izskatīšanu, kā arī iezīmētu
iespējamos turpmākās sadarbības modeļus ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas
periodā.
- Izveidots jauns regulējums79 iepirkuma procedūrām un to piemērošanas kārtībai
pasūtītāja finansētiem projektiem līdz ar noteikumu izstrādi novērsti EK auditoru
norādītie trūkumi līdzšinējā regulējumā stiprinot interešu konflikta novēršanu,
publicitātes nodrošināšanu un izmaksu pamatotības izvērtēšanu, vienlaikus
mazinot administratīvo slogu un tuvinot iepirkumu norises kārtību privātajā
sektorā pieņemtajai kārtībai.
- Noteikts regulējums80 būtisku grozījumu veikšanai un saskaņošanai ES fondu
vadības un kontroles sistēmā, paredzot kārtību, kādā ES fondu vadībā iesaistītās
institūcijas saskaņo ar vadošo iestādi to plānotās būtiskās izmaiņas vadības un
kontroles sistēmā, kā arī nosakot vadošajai iestādei pienākumu izlases veidā reizi
gadā pārbaudīt Finanšu ministrijas uzturētajā procedūru aprakstu elektroniskajā
vietnē ievietoto procedūru atbilstību normatīvajiem aktiem pamatojoties uz
vadošās iestādes veikto ES fondu vadībā iesaistīto institūciju risku analīzi.
558. Galvenie uzdevumi 2014.gadam ir atzīmējami:
-

Metodoloģiskā atbalsta stiprināšana ES fondu vadībā iesaistītajām iestādēm.

-

Sistēmiskie pilnveidojumi, ņemot vērā deleģēto funkciju pārbaužu rezultātā
konstatēto;

-

Stiprināt sadarbību ar tiesībsargājošajām institūcijām;

-

Finanšu disciplīnas pasākumi nacionālo mērķu izpildes veicināšanai;

Dubultfinansējuma novēršanas matrica ES fondu, Eiropas Ekonomikas zonas, Norvēģijas finanšu instrumenta,
Latvijas un Šveices sadarbības programmā un citos finanšu instrumentos pieejama Eiropas Savienības fondu
tīmekļa vietnē pēc adreses: http://www.esfondi.lv/page.php?id=1170
79
MK 2013.gada 4.jūnija noteikumi Nr.299 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību
pasūtītāja finansētiem projektiem”.
80
2013.gada10.septembrī MK sēdē apstiprināti grozījumi MK 2007.gada 31.jūlija noteikumos Nr.524 „Eiropas
Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas izveidošanas prasības”
78
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-

-

N+2 principa uzraudzība, t.sk. lielo projektu īstenošanas pastiprināta uzraudzība;

-

Sistēmas izveidošana 2014.-2020.gada plānošanas periodam;

2007.-2013. perioda slēgšanas uzsākšana.

559. VI vērtē ES finansējuma investīciju progresu kā pietiekoši pārliecinošu un vadības un
kontroles sistēmu kā drošu, sniedzot pārliecību SEI un EK par izdevumu atbilstību.
560. Saskaņā ar 2013.gadā veiktās sabiedriskās domas aptaujas „Sabiedrības informētība par
Eiropas Savienības fondu līdzekļu apguvi Latvijā” rezultātiem pārliecinoši nozīmīgākais
informācijas avots par ES fondu izmantošanu Latvijā ir televīzija un radio. Līdzīgi kā
2011.g. – 2012.g. aptaujās, arī 2013.gadā interesenti informāciju par ES fondiem
visbiežāk meklējuši interneta mājas lapā www.esfondi.lv vai citās (ministriju, aģentūru
un tml.) mājas lapās, kas liecina, ka ieguldījumi informāciju sistēmās un e-vidē ir
veicinājuši ES fondu atpazīstamību.

Pielikumi
1.

pielikums. „2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu ieviešanas statuss
(uz 31.12.2013., salīdzinot ar 31.12.2012.)”

Skat. failu ,,1.pielikums_3DP_IEVIEŠANAS PROGRESS_31.12.2013.’’.

2.

pielikums. „Finanšu līdzekļi, par kuriem veikti maksājumi ES fondu
finansējuma saņēmējam un saņemtie maksājumi no EK līdz 31.12.2013.gadā
(EUR) darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" ietvaros”

Skat. failu ,,2.pielikums_3DP_MAKSĀJUMI_31.12.2013.’’.

3.

pielikums. „Darbības programmas ietvaros noslēgtie līgumi sadalījumā pa
dimensiju kodiem līdz 31.12.2013.”

Skat. failu ,,3.pielikums_3DP_KATEGORIZĀCIJAS LAPA’’.

4.

pielikums. „Darbības programmas ietvaros sasniegtie uzraudzības rādītāji
līdz 31.12.2013.”

Skat. failu ,,4.pielikums_3DP_RĀDĪTĀJI_31.12.2013.’’.
5. pielikums. „Revīzijas iestādes veiktie ES fondu vadības un kontroles sistēmas
auditi, Finanšu ministrijas Iekšējā audita departamenta (IAD) veiktie auditi un
Eiropas komisijas veiktie/turpinātie auditi un iestāžu veikto auditu izvērtējumi”
Skat. failu ,,5.pielikums_RI_IAD_EK_AUDITI’’

6.

pielikums. „Lielo projektu saraksts un ieviešanas statuss uz 31.12.2013”

Skat. failu ,,6.pielikums_ Lielo_projektu_ieviešanas_statuss_31.12.2013.’’.

7.

pielikums “Sabiedriskas_domas_aptaujas_rezultati_2013”

Skatīt failu “7.pielikums_Sabiedriskas_domas_aptaujas_rezultāti_2013”.
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