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IEVADS
1. 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 Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu un Kohēzijas fonda (KF) darbības
programmu īstenošanu (ziņojums). Šis ir trešais ziņojums par 2007.-2013.gada
plānošanas periodu un ietver izpildes laika posmā no 2009.gada 1.janvāra līdz 2009.gada
31.decembrim pārskatu par darbības programmu „Uzņēmējdarbība un inovācijas”,
identifikācijas numurs: 2007LV161PO001 (DP).
2. DP mērķis: Sniegt atbalstu zinātnes, inovācijas un uzņēmējdarbības attīstībai, veicinot
Pētniecības un attīstības (P&A) tehnoloģiju pārnesi, stiprinot P&A atbalsta un zinātnes
infrastruktūru, sekmējot praktiskas ievirzes pētījumus, veicinot sadarbību starp
uzņēmējiem un pētniekiem, atbalstot jaunu uzņēmumu veidošanos un atvieglojot pieeju
finanšu resursiem.
3. Attiecīgā atbilstīgā joma: Zinātne un inovācijas; finanšu pieejamība; uzņēmējdarbības
veicināšana.
4. Ziņojums apstiprināts ar 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu uzraudzības
komitejas (UK) lēmumu (Nr. L-2010/16) 2010.gada 11.jūnijā.
5. 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 iekļauj sevī šādas sadaļas:
- 1.sadaļā sniegts apkopojums par atbalsta īstenošanai nozīmīgām galvenajām sociāli
ekonomiskajām tendencēm 2009.gadā.
- 2. sadaļā ietverta informācija par DP ieviešanā sasniegto finanšu un fizisko progresu
uz 2009.gada beigām, horizontālo prioritāšu ieviešanu, ieguldījumu Lisabonas
stratēģisko mērķu sasniegšanā, DP sasaisti ar Baltijas jūras stratēģiju, kā arī atbilstību
Kopienas tiesībām. Tāpat aplūkotas DP ieviešanā galvenās sastaptās problēmas un
veiktie pasākumi šo problēmu risināšanai, kā arī veiktie uzraudzības un izvērtēšanas,
finanšu vadības un kontroles pasākumi. Savukārt, pamatojoties uz Regulas
Nr.1828/2006 XVII pielikuma 2.8.punktā minēto, nav sniegta informācija par valsts
snieguma rezervi.
- Ziņojuma 3.sadaļā sniegta informācija par katras DP prioritātes īstenošanas gaitu un
sasniegto uz 2009.gada beigām; 4.sadaļā aplūkots progress tehniskās palīdzības
prioritāšu ieviešanā, savukārt 5.sadaļa veltīta ar DP ieviešanu saistītajiem informācijas
un publicitātes pasākumiem. Ziņojumā noslēgumā sniegti galvenie secinājumi par DP
ieviešanu uz 31.12.2009., kā arī veicami pasākumi konstatēto problēmu risināšanai, kā
arī DP ieviešanas procesa pilnveidošanai.
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1. Sociāli ekonomiskā situācija un tendences
6.

Šajā sadaļā sniegts apkopojums par atbalsta īstenošanai nozīmīgām galvenajām
sociāli ekonomiskajām tendencēm 2009.gadā.

7.

Iekšzemes kopprodukts, ekonomiskā aktivitāte. Saskaņā ar Centrālās statistikas
pārvaldes (CSP) datiem Latvijas iekšzemes kopprodukts (IKP) 2009. gadā,
salīdzinot ar iepriekšējo gadu, samazinājās par 18,0 procentiem. IKP samazinājums
2009. gada ceturtajā ceturksnī bija 16,9%, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo
ceturksni.

Ilustrācija 1. Iekšzemes kopprodukta pieauguma temps, salīdzināmās cenās %.
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8.

IKP lejupslīdi (salīdzināmās cenās) 2009. gadā noteica apjomu kritumi šādās
nozarēs: vairumtirdzniecībā un mazumtirdzniecībā – par 28,7% (īpatsvars
pievienotās vērtības struktūrā – 16,7%), transportā, glabāšanā un sakaros – par
14,8% (13,2%), apstrādes rūpniecībā – par 19,2% (9,9%), būvniecībā – par 33,6%
(6,1%), finanšu starpniecībā – par 12,6% (4,7%), viesnīcās un restorānos – par
33,9% (1,0%).

9.

IKP kritumu salīdzināmās cenās no izlietojuma puses 2009. gadā noteica
samazinājums mājsaimniecību galapatēriņa izdevumos par 22,4%, samazinājums
bruto pamatkapitāla veidošanai – par 37,7%, preču un pakalpojumu eksporta
sarukums – par 13,9%, valdības galapatēriņa izdevumu samazināšanās – par 9,2
procentiem. Pozitīvu pienesumu IKP deva preču un pakalpojumu importa samazinājums par 34,2 procentiem.

10.

Inflācija. 2009. gadā patēriņa cenas samazinājās par 1,2%, kas ir par 11,7
procentpunktiem mazāk nekā pagājušā gada attiecīgajā periodā (2008. gadā cenas
pieauga par 10,5%). Gada vidējā inflācija 2009. gadā bija 3,5%, tādējādi tā ir
samazinājusies par 11,9 procentpunktiem, salīdzinot ar 2008. gada vidējo cenu
līmeni.
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11.

Mēneša augstākā inflācija 2009. gadā bija janvārī, sasniedzot 2,2%, tomēr ar katru
nākamo mēnesi tika novērots inflācijas līmeņa samazinājums. Sākot ar 2009. gada
otro ceturksni, inflācijas pieaugums mēneša griezumā bija negatīvs un šī tendence
bija novērojama līdz gada beigām.

12.

Patēriņa cenu pieaugumu 2009. gada pirmajos mēnešos pamatā noteica izmaiņas
patēriņa nodokļos (PVN likmes vispārīgs palielinājums), kas tika ieviests ar
2009. gada 1. janvāri. Pārtikas preces 2009. gadā kļuva lētākas par 6,3 procentiem.
Administratīvi regulējamo cenu grupā cenu pieaugums bija vērojams ūdens piegādei
un citiem ar mājokli saistītajiem pakalpojumiem – par 11,6% un elektroenerģijai –
par 4,6 procentiem. Būtisks cenu palielinājums skāra veselības grupu, ko pamatā
ietekmēja pacientu iemaksu palielināšanās un kompensējamo medikamentu daļas
samazināšanās ar 2009. gada aprīli. Transporta grupā bija novērojams degvielas cenu
pieaugums par 20,4%, ko ietekmēja piedāvājuma – pieprasījuma izmaiņas globālajā
naftas tirgū. Kopējā tendence tautsaimniecībā 2009. gadā mēnešos norāda uz
deflācijas spiedienu tautsaimniecībā, ko pamatā ietekmē ekonomiskās aktivitātes
kritums, kredītresursu pieejamības trūkums, kā arī smagā situācija darba tirgū, kas
būtiski samazināja mājsaimniecību ienākumu līmeni 2009. gadā. Šie faktori ir
negatīvi ietekmējuši arī patērētāju konfidenci un tā rezultātā ir mazinājušas arī
ekonomisko aģentu inflācijas gaidas. Eurostat dati par patērētāju konfidences līmeni
Latvijā liecina, ka 2009. gada beigās nav novērojamas patērētāju noskaņojuma
uzlabošanās tendences.

18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

-1,0
-1,2

-2,0
I'07
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
I'08
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
I'09
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

%

Ilustrācija 2. Patēriņa cenu pārmaiņas.

Mēneša inflācija (labā ass)

13.

Gada inflācija (kreisā ass)

Ražotāju cenas Latvijas rūpniecībā 2009. gada decembrī, salīdzinot ar novembri,
palielinājās par 0,4%, bet, salīdzinot ar 2008. gada attiecīgo periodu, ražotāju cenas
samazinājās par 8,0 procentiem. Gada griezumā vislielākais ražotāju cenu kritums
bija novērojams elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā
– par 3,3 procentpunktiem, pārtikas produktu ražošanā – par 1,5 procentpunktiem,
koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošanā – par 1,3 procentpunktiem,
metālu ražošanā – par 1,1 procentpunktu.
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14.

2009. gadā būvniecības izmaksu kritums bija 13,9% (2009. gada decembris pret
2008. gada decembri). No būvniecības izmaksu komponentēm vislielākais kritums
bija novērojams strādnieku darba samaksai – par 26,1%, būvmateriāliem – par 9,1%,
bet mašīnu un mehānismu uzturēšanai un ekspluatācijai – par 9,0 procentiem.
2009. gadā izmaksu samazinājums bija vienlīdz nozīmīgs visos būvniecības objektos
un kā būtiskāko var minēt izmaksu kritumu par 16,6% rūpniecības, lauksaimniecības
un tirdzniecības ēkām.

15. Nodarbinātība un bezdarbs. Atbilstoši darbaspēka apsekojuma datiem
tautsaimniecībā nodarbināto iedzīvotāju skaita pieaugums bija novērojams no
2000. gada līdz 2008. gada otrajam ceturksnim. Ceturkšņu griezumā ir redzams, ka
nodarbinātības rādītājos negatīvā ekonomiskā izaugsme valstī sāka atspoguļoties jau
ar 2008. gada trešo ceturksni un turpinājās visu 2009. gadu. 2009. gadā valstī bija
nodarbināti 986,7 tūkst. cilvēku, kas ir par 12,2% jeb 137,4 tūkst. cilvēku mazāk nekā
2008. gadā. Nodarbinātības līmenis šajā periodā samazinājās par 7,4 procentpunktiem, un 2009. gadā šis rādītājs veidoja 55,2 procentus.
16.

Pēc CSP datiem Latvijā 2009. gadā bija 200,7 tūkst. darba meklētāju jeb 16,9% no
ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem (nodarbinātajiem un darba meklētājiem),
2008. gada atbilstošajā periodā darbu meklēja 91,6 tūkst. cilvēku, un to īpatsvars
ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaitā bija 7,5 procenti. Darba meklētāju vīriešu
īpatsvars ekonomiski aktīvo vīriešu skaitā valstī bija augstāks nekā sievietēm
(attiecīgi ekonomiski aktīvo sieviešu skaitā), veidojot 20,0% un 13,8 procentus.
Ilgstošo darba meklētāju skaits 2009. gadā, salīdzinot ar 2008. gadu, pieauga par 24,2
tūkst. cilvēku un sastādīja 57 tūkst. jeb 28,4% no darba meklētāju kopskaita. Esošajā
ekonomiskajā situācijā, kad darba devēji samazina darbinieku skaitu un darba tirgū
sarūk pieprasījums pēc darbaspēka, pieaug to darba meklētāju skaits, kuriem ir darba
pieredze. 2009. gadā darba meklētāji ar darba pieredzi bija 164,7 tūkst. jeb 82,1% no
darba meklētāju skaita, bet iepriekšējā gadā šis rādītājs attiecīgi bija 69,7 tūkst. un
76,1 procents.

Ilustrācija 3. Nodarbināto iedzīvotāju skaits un nodarbinātības līmenis pa ceturkšņiem (% no
iedzīvotāju kopskaita no 15 līdz 74 gadiem).
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17.

2009. gadā ekonomiski neaktīvi bija 599,0 tūkst. cilvēku, kas ir par 3,2% vairāk,
salīdzinot ar iepriekšējā gada rādītāju. Savukārt tādu cilvēku, kas ir zaudējuši cerības
atrast darbu, 2009. gadā valstī bija 38,7 tūkst. jeb 6,5% no ekonomiski neaktīvo
iedzīvotāju skaita, un tas ir par 22,1 tūkst. cilvēku jeb 133,1% vairāk nekā 2008.
gadā.

18.

Oficiāli reģistrētā bezdarba līmenis 2009. gada beigās salīdzinājumā ar attiecīgo
periodu pērni ir pieaudzis par 9,0 procentpunktiem un decembra beigās bija 16,0% no
ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem. Reģistrēto bezdarbnieku skaits, salīdzinot ar
2008. gada decembri, pieauga par 102,8 tūkst. cilvēku un 2009. gada decembra
beigās bija 179,2 tūkst. cilvēku.

Ilustrācija 4. Reģistrēto bezdarbnieku skaits un bezdarba līmenis pa ceturkšņiem (% no ekonomiski
aktīvajiem iedzīvotājiem).
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2009. gadā bezdarbnieka statuss valstī kopā tika piešķirts 223,1 tūkst. cilvēku
(2008. gadā – 110,7 tūkst. cilvēku), tajā skaitā Rīgas reģionā 101,8 tūkst. cilvēku,
Latgales reģionā 35,1 tūkst. cilvēku, Zemgales reģionā 31,2 tūkst. cilvēku, Kurzemes
reģionā 32,1 tūkst. cilvēku un Vidzemes reģionā 22,9 tūkst. cilvēku.
20. Augstākais bezdarba līmenis 2009. gada ceturtajā ceturksnī tika reģistrēts Latgales reģionā – 21,1% (2008. gada ceturtā ceturkšņa beigās – 10,8%); Vidzemes reģionā – 17,9%
(7,4%); Zemgales reģionā – 17,8% (7,6%) un Kurzemes reģionā – 17,7% (7,5%).
Zemākais bezdarba līmenis bija reģistrēts Rīgas reģionā – 13,2% (5,5%).

19.

2. Darbības programmas izpildes pārskats
21. Šajā sadaļā sniegta informācija par DP ieviešanā sasniegto finanšu un fizisko progresu
uz 2009.gada beigām, horizontālo prioritāšu ieviešanu, ieguldījumu Lisabonas
stratēģisko mērķu sasniegšanā, DP sasaisti ar Baltijas jūras stratēģiju, kā arī atbilstību
Kopienas tiesībām publisko iepirkumu, valsts atbalsta jomā, kā arī atkritumu,
notekūdeņu un ūdens jomā. Tāpat aplūkotas DP ieviešanā galvenās sastaptās problēmas
un veiktie pasākumi šo problēmu risināšanai, kā arī veiktie uzraudzības un izvērtēšanas,
finanšu vadības un kontroles pasākumi.
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22. ES fondu ieviešanu 2007.-2013.gada plānošanas periodā reglamentē virkne ES
normatīvo aktu, no kuriem nozīmīgākais ir Regula Nr.1083/2006, kas nosaka vispārīgus
noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu (turpmāk – ERAF), KF un Eiropas
Sociālo fondu (turpmāk – ESF). Savukārt Latvijas normatīvo aktu sistēmā ES fondu
vadību regulē Eiropas Savienības 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
Ministru kabineta (turpmāk – MK) noteikumu, kas pieejami Finanšu ministrijas
administrētajā
ES
fondu
mājas
lapā,
sekojot
šai
adresei:
http://www.esfondi.lv/page.php?id=458.
23. ES fondu ieviešana notiek saskaņā ar attiecīgo ES un LR normatīvo aktu prasībām.
24. 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu ieviešanas sistēma paredz, ka projektu
iesniegumi tiek atlasīti divos veidos, kas ir atklātā projektu iesniegumu atlase un
ierobežota projektu iesniegumu atlase. Savukārt pirms projektu iesniegumu atlases
atbildīgās iestādes izstrādā un UK apstiprina projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus,
pēc kuriem tiek vērtēti visi projektu iesniegumi. Pēc projektu iesniegumu vērtēšanas
kritēriju apstiprināšanas UK vai arī paralēli šim procesam atbildīgās iestādes izstrādā
MK noteikumus par aktivitāšu īstenošanu, kuros detalizēti tiek aprakstīti vispārējās
aktivitātes īstenošanas nosacījumi, projekta iesniedzējam noteiktās prasības, projektu
iesniegumu vērtēšanas kritēriji, atbildīgās un sadarbības iestādes funkciju sadalījums, kā
arī citi nozīmīgi nosacījumi, kas tiek apstiprināti MK. Būtisks sistēmas pilnveidojums
ES fondu sekmīgākai ieviešanai ir nosacījums, ka projektu iesniegumu izvērtēšanas un
projektu apstiprināšanas termiņš ir 3 mēneši, kā arī lēmumu par projekta apstiprināšanu
pieņem vienā iestādē.

2.1.

Informācija par darbības programmas fizisko un finanšu progresu

25. Šajā sadaļā ir aplūkots finanšu un fiziskais progress DP līmenī, ietverot informāciju par
projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju, MK noteikumu par aktivitāšu īstenošanu
apstiprināšanas progresu, DP līmeņa uzraudzības rādītāju sasniegšanas progresu, finanšu
progresu sadalījumā pa nozarēm, kā arī ietverta informācija par horizontālo prioritāšu
(HP) īstenošanas koordināciju, ieguldījumu Lisabonas stratēģisko mērķu sasniegšanā un
DP sasaisti ar Baltijas jūras stratēģiju.
26. Kopumā vērtējot DP īstenošanas gaitu un ņemot vērā ES fondu ieviešanu ierobežojošos
faktorus sakarā ar sarežģītu ekonomisko situāciju valstī, secināms, ka uz 2009.gada
beigām sasniegtais progress ir apmierinošs, jo pirmajos 3 gados DP ietvaros ir
apstiprināti projekti par 42,1%, noslēgti līgumi par projektu īstenošanu par 41,1%, kā arī
veikti maksājumi finansējuma saņēmējiem par 30,8% no ES fondu piešķirtā
finansējuma. Galvenie faktori, kas atstāja negatīvu īstermiņa ietekmi uz ES fondu
līdzekļu apguvi, ir valsts budžeta resursu nepietiekamība projektu uzsākšanai, ar to
saistītā nepieciešamība pārskatīt nozaru prioritārās jomas, kā arī uzsāktās reformas
publiskajā sektorā, lai gan pēdējie faktori ilgtermiņā varētu nodrošināt efektīvāku ES
fondu līdzekļu ieguldījumu. Papildus tam, dažās aktivitātēs projektu ieviešanu kavēja
iepirkumu procedūru ietvaros saņemtās sūdzības. Vairāk informācijas par galvenajām
problēmām un uz to risināšanu vērstiem pasākumiem ir sadaļā „Izaicinājumi darbības
programmas ieviešanā”. Savukārt, kā ES fondu ieviešanu veicinošos faktorus var minēt
no EK saņemtos papildu avansa maksājumus, 2009.gada beigās papildus piešķirto valsts
budžeta finansējumu, Valsts kases aizdevumu limitu palielināšanu ES fondu projektu
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finansēšanai (2009.gadā pašvaldību aizņēmumu kopējais palielinājums noteikts 50 milj.
latu apmērā ES un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai,
kas ir par 20 milj. latu vairāk nekā 2008.gadā), kā arī veiktās izmaiņas ES fondu
reglamentējošo normatīvajos aktos, ļaujot finansējuma saņēmējiem uzsākt projektu
īstenošanu bez valsts budžeta priekšfinansējuma saņemšanas, paātrinot maksājumu
pieprasījumu iesniegšanas, pārbaudes, atmaksas, kā arī izdevumu deklarēšanas
procedūras (skatīt aprakstu attiecīgi sadaļā „Resursu piesaiste ES fondu ieviešanai” un
„ES fondu ieviešanas vienkāršošana”.
Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji
27. Līdz 2009. gada 31. decembrim DP ietvaros ir apstiprināti 22 no 22 projektu iesniegumu
vērtēšanas kritēriju komplektiem par kopējo attiecināmo finansējumu 1080,03 milj. eiro,
t.sk. ERAF finansējums 736,73 milj. eiro, kas ir 100 % no kopējā projektu iesniegumu
vērtēšanas kritēriju komplektu skaita un 100 % no DP noteiktā kopējā attiecināmā
finansējuma apmēra. Vienlaikus jānorāda, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada
21. aprīļa protokollēmuma Nr. 25 37. § „Par Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda aktivitātēm, kuru īstenošana papildus izvērtējama saistībā ar
ekonomisko situāciju valstī”, atliktas divas aktivitātes - 2.2.1.2.1. apakšaktivitāte
„Biznesa eņģeļu tīkls” un 2.2.1.2.2. „Vērtspapīru birža MVK”, kurām līdz 2009. gada
31. decembrim ir izņemts finansējums taču ir izstrādāts kritēriju komplekts, un divas
aktivitātes – 2.3.1.1.2. apakšaktivitāte „Ārējo tirgu apgūšana – nozaru starptautiskā
konkurētspējas stiprināšana” un 2.3.2.3. aktivitāte „Klasteru programma” - kurām
izņemts finansējums un nav izstrādāti vērtēšanas kritēriji, līdz ar to minēto aktivitāšu
projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju komplekta izstrādāšana pārskata periodā nav
aktuāla.
28. 2009.gadā ir apstiprināti divi projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju komplekti, tai
skaitā:
1) 2.2.1.3. aktivitāte „Garantijas komersantu konkurētspējas uzlabošanai”, kura projektu
iesniegumu vērtēšanas kritēriji tika apstiprināti 2009.gada 5.februārī Eiropas
Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda rakstiskās procedūras laikā;
2) 2.2.1.4. aktivitāte „Aizdevumi komersantu konkurētspējas uzlabošanai”, kura projektu
iesniegumu vērtēšanas kritēriji tika apstiprināti 2009.gada 5.februārī Eiropas
Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda rakstiskās procedūras laikā;
2009.gadā ir apstiprināti 11 projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju komplektu grozījumi
22 projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju komplektos.
29. Ņemot vērā ekonomisko situāciju valstī, nozaru prioritāro jomu izmaiņas, ierobežotos
valsts resursus, valsts iestāžu optimizāciju, lai nodrošinātu efektīvu aktivitāšu un
apakšaktivitāšu īstenošanu, grozījumi projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju
komplektos galvenokārt paredzēja izmaiņas atbalstāmajās darbībās, finansējuma apjomā
aktivitātes līmenī un projektu līmenī, kā arī atbilstības nodrošināšanu nozaru
regulējošajiem normatīvajiem aktiem.
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MK noteikumi par aktivitāšu/apakšaktivitāšu īstenošanu
30. Līdz 2009.gada 31.decembrim DP ietvaros ir apstiprināti 16 MK noteikumi par
aktivitāšu/apakšaktivitāšu īstenošanu par kopējo attiecināmo finansējumu 812,50 milj.
eiro apmērā, kas ir 84,21% no kopējā MK noteikumu par aktivitāšu/apakšaktivitāšu
īstenošanu skaita un 75 % no DP noteiktā kopējā attiecināmā finansējuma apmēra. MK
noteikumu statuss aplūkojams 5. ilustrācijā.
Ilustrācija 5. MK noteikumu par (apakš)aktivitāšu īstenošanu apstiprināšanas progress uz 31.12.2009.

31. 2009.gadā ir apstiprināti 6 MK noteikumi par 250,03 milj. eiro no kopējā attiecināmo
finansējuma apmēra.
32. Papildus nepieciešams apstiprināt 3 MK noteikumus par aktivitāšu/apakšaktivitāšu
īstenošanu par kopējo attiecināmo finansējuma 267,53 milj. eiro apmērā, kas ir 24,77%
no kopējā attiecināmo finansējuma apmēra. Salīdzinājumā ar MK noteikumu par
aktivitāšu/apakšaktivitāšu īstenošanu statusu uz 2009.gada 31.decembrī MK noteikumi
apstiprināti par 812,50 milj. eiro no kopējā attiecināmā finansējuma apmēra vairāk nekā
uz 2008.gada 31.decembri. MK noteikumu par aktivitāšu/apakšaktivitāšu īstenošanu
statuss pa periodiem aplūkojams 6. ilustrācijā.
Ilustrācija 6. MK noteikumu par (apakš)aktivitāšu īstenošanu statuss uz 31.12.2009., salīdzinot ar
31.12.2008.

33.

2009.gadā 6 MK noteikumos par aktivitāšu/apakšaktivitāšu īstenošanu ir apstiprināti 9
grozījumi MK noteikumos par aktivitāšu/apakšaktivitāšu īstenošanu.
12

Gadaziņojums2DP_VI_lv_26052010; Ziņojums Eiropas Komisijai par Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda darbības programmu īstenošanu, 2009.gads

34.

Ņemot vērā ekonomisko situāciju valstī, nozaru prioritāro jomu izmaiņas, ierobežotos
valsts resursus, valsts iestāžu optimizāciju, lai nodrošinātu efektīvu aktivitāšu un
apakšaktivitāšu īstenošanu, grozījumi MK noteikumos par aktivitāšu/apakšaktivitāšu
īstenošanu galvenokārt paredzēja izmaiņas atbalstāmajās darbībās, attiecināmo un
neattiecināmo izmaksu kategorijās, pieejamā finansējuma apjomā aktivitātes līmenī un
projektu līmenī, avansu piešķiršanas nosacījumos, kā arī atbilstības nodrošināšanu
nozaru regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

Apstiprinātie projekti un līgumi
35.

Līdz 2009.gada 31.decembrim ir apstiprināti 664 projekti par kopējo ES fondu
finansējumu 310 milj. eiro (42,1%) un noslēgts 591 līgums par kopējo ES fondu
finansējumu 303 milj. eiro (41,1%).

36.

Salīdzinot ar statusu uz 31.12.2008., 2009.gadā lielākais progress tika sasniegts
2.3.prioritātes „Uzņēmējdarbības veicināšana” un 2.4.prioritātes „Tehniskā palīdzība”
ietvaros (skatīt ilustrāciju zemāk, kā arī detalizēto informāciju 1.pielikumā). Lai gan
kopējais 2.2.prioritātes „Finanšu pieejamība” progress nav liels, divās šīs prioritātes
aktivitātēs (2.2.1.3. „Garantijas komersantu konkurētspējas uzlabošanai” un 2.2.1.4.
„Aizdevumi komersantu konkurētspējas uzlabošanai”) 2009.gadā apstiprināti projekti
un noslēgti līgumi par 100% no pieejamā ES fondu finansējuma, tādējādi uzrādot arī
100% progresu salīdzinājumā ar apguves statusu uz 2008.gada beigām.

Ilustrācija 7. Darbības programmas ietvaros apstiprināto projektu un noslēgto līgumu un finansējuma
saņēmējiem izmaksātā kopējā finansējuma apjoms uz 31.12.2009., salīdzinājumā ar periodu līdz
31.12.2008., un vēl neapgūto finansējumu, ES fondu finansējums (milj. eiro; % no ES fondu fin.)

37.

Detalizēta informācija par ES fondu ieviešanas gaitu prioritātes līmenī atspoguļota
sadaļā „Prioritāšu īstenošana”, savukārt zemāk sniegts kopsavilkums DP līmenī par
finansējuma saņēmējiem veiktajiem maksājumiem, EK iesniegtajiem starpposma
pieprasījumiem un no EK saņemtajiem maksājumiem.
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2.1.1. Informācija par finanšu progresu
38.

Līdz 31.12.2009. DP ietvaros kopējais finansējuma saņēmējiem veikto maksājumu
(avansa, starpposma un gala) apmērs bija 227 milj. eiro jeb 30,8% no ES fondu
piešķīruma.

39.

Līdz 31.12.2009. EK tika iesniegti maksājumu pieprasījumi par kopējo summu 231
milj. eiro (31,4% no ES fondu finansējuma), savukārt no EK tika saņemti starpposma
maksājumi 161 milj. eiro apmērā (21,8% no ES fondu finansējuma). Detalizēta
informācija par kopējiem maksājumiem finansējuma saņēmējiem (ieskaitot avansa
maksājumus) sniegta 1.pielikumā, bet dati par deklarējamo izdevumu apjomiem –
2.pielikumā.

Ilustrācija 8. Līdz 31.12.2009. DP ietvaros finansējuma saņēmējiem veikto maksājumu, EK iesniegto
pieprasījumu un no EK saņemto atmaksu apjoms, milj. eiro

Noteikto mērķu maksājumiem finansējuma saņēmējiem sasniegšana
40.

Pirmajā Latvijas Saprašanās memorandā, kas tika parakstīts 2009. gada 28. janvārī starp
Eiropas Kopienu un Latvijas Republiku (Saprašanās memorands), tostarp tika noteikts
mērķis līdz 2009. gada beigām demonstrēt efektīvu līdzekļu izlietojumu (izdevumi, ko
veikušas starpniekinstitūcijas) vismaz 270 milj. eiro apmērā no ERAF un 170 milj.eiro
apmērā no KF1.

41.

Jāatzīmē, ka, pateicoties iepriekš minētajiem pasākumiem, Latvija izpildīja minētos
mērķus, veicot maksājumus finansējuma saņēmējiem par kopējo summu 371.2 milj. no
ERAF, tādējādi pārsniedzot noteikto plānu apgūstot finansējumu 137.48% apmērā no
Saprašanās memorandā plānotā.

1

Kopējais ERAF mērķis darbības programmām „Infrastruktūra un pakalpojumi” un „Uzņēmējdarbība un
inovācijas”
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Ilustrācija 9. Noteiktā mērķa maksājumiem finansējuma saņēmējiem izpilde uz 31.12.2009. salīdzinājumā
ar Saprašanās memorandā plānoto, milj. eiro; % no ES fondu piešķīruma 2

42.

Savukārt, lai nodrošinātu mērķu sasniegšanu arī 2010. un 2011.gadā, vadošā iestāde
pastāvīgi meklē un virza risinājumus, lai īstenotu ES fondu projektus maksimāli
efektīvi, saglabājot balansu ar pastāvošiem riskiem (tai skaitā pārstrukturējot esošo
finansējumu pa nozarēm, stingri uzraugot ikmēneša budžeta izdevumu plāna izpildi, kā
arī turpinot sarunas ar starptautiskajiem aizdevējiem par iespēju palielināt ar ES fondu
finansēšanu saistītos izdevumus 2010.gada budžetā)
Darbības programmas ietvaros noslēgtie līgumi sadalījumā pa dimensiju kodiem
līdz 31.12.2009.

43.

Saskaņā ar DP Latvijai 2007.-2013.gada ES fondu plānošanas periodā 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 tikai izmantota
ekspertu metode. Vienlaikus jāsecina, ka precīzāku aprēķinu veikšanai trūkst EK
vadlīniju par tāda koda pielietošanu kā „saimnieciskā (ekonomiskā) darbība”, jo nav
metodikas par savstarpējo atbilstību starp kodiem, kas paredzēti ar 2006. gada 20.
decembra Eiropas Parlamenta un Padomes regulā (EK) Nr. 1893/2006, ar ko izveido
NACE 2. red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes
Regulu (EEK) Nr. 3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām,
(atbilstoši kurai Latvijā tiek uzkrāti dati) un Regulā Nr.1828/2006 minētajiem.

44.

Līdz 2009.gada beigām vislielākais noslēgto līgumu apjoms dimensiju kodu dalījumā
bija finanšu jomā, kurā noslēgti līgumi ar finansējuma saņēmējiem par 216,7 milj. eiro
(29,4% no kopējā darbības programmai apstiprinātā ES fondu finansējuma). No tā var
secināt, ka 2009.gadā uzsvars ticis likts uz finanšu resursu pieejamības nodrošināšanu
uzņēmējiem, dodot iespēju saņemt garantijas un aizdevumus konkurētspējas
uzlabošanai. Otrais lielākais rādītājs ir valsts pārvaldes jomā, kurā ietilpst gan tehniskās
palīdzības aktivitāte, gan tās DP aktivitātes, kurās finansējuma saņēmējs ir LIAA,
attiecīgi ekonomiskās darbības dimensijā „valsts pārvalde” noslēgti līgumi par 38,4
milj. eiro jeb 5,2% no kopējā DP piešķirtā ES fondu finansējuma. Trešais labākais

2

Procenti aprēķināti no kopējā 2DP un 3DP ERAF piešķīruma
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noslēgto līgumu rādītājs ir dimensiju kodā „Citur neminētas rūpniecības nozares”, kura
ietvaros noslēgti līgumi par 30,3 milj. eiro jeb 4,1% no DP apstiprinātā ES fondu
finansējuma.
45.

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

Ilustrācija 10. Darbības programmas ietvaros noslēgtie līgumi sadalījumā pa dimensiju kodiem, milj. eiro
(% no DP apstiprinātā ES fondu finansējuma).

2.1.2. Atmaksāts vai atkārtoti izmantots atbalsts
46. 2009.gadā netika konstatētas sistēmiskas neatbilstības DP ieviešanā, savukārt saskaņā ar
ES fondu vadībā iesaistīto iestāžu sniegto informāciju, 2009.gadā kopumā tika
identificēts viens zemāk aprakstīts gadījums ar potenciālu ietekmi uz ES un nacionālo
budžetu.
47. 1.6.1.1., 2.4.1.1., 3.7.1.1. un 3.8.1.1. aktivitātes projekta „Tehniskā palīdzība Eiropas
Savienības vadošajai, atbildīgajai, sertifikācijas, revīzijas un maksājuma iestādei
Latvijā” ietvaros Valsts kases veiktajā izdevumu deklarācijā iekļauto maksājumu
pieprasījumu pamatojošās dokumentācijas izlases veida pārbaudē 04.08.2009. konstatēta
neatbilstība, kas radusies FM, veicot atalgojumu atmaksu no 2007.-2013.gada ES fondu
plānošanas perioda tehniskās palīdzības līdzekļiem atsevišķiem darbiniekiem, kam
amata pienākumos darba pienākumi ir noteikti tikai saistībā ar 2004.-2006.gada ES
struktūrfondu plānošanas periodu. Neatbilstoši veikto izdevumu kopējā summa:
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19 134,08 LVL, t.sk. ES fonda finansējums - 16 263,96 LVL un valsts budžeta
finansējums: 2 870,12 LVL.

2.1.3. Informācija par fizisko progresu
48. Ņemot vērā to, ka DP ieviešanu negatīvi ietekmēja ekonomiskā krīze un ar to saistītās
sekas, DP ietvaros sasniegto radītāju progress nav būtisks, salīdzinot ar plānošanas
dokumentos noteiktajiem mērķiem uz 2009.gada beigām un it īpaši plānošanas perioda
beigām. Detalizēta informācija par DP un DP papildinājumā (DPP) noteikto rādītāju
sasniegšanas gaitu ir atspoguļota 4.pielikumā, savukārt sasniegto radītāju vērtības
reģionālajā griezumā – 5.pielikumā.
49. Lielākais progress vērojams 2.3. prioritātē „Uzņēmējdarbības veicināšana”, kur vairāki
rādītāji 2009.gadā ir pat pārsnieguši DP/DPP noteikto mērķi uz 31.12.2009., kā arī
tehniskās palīdzības prioritātē. Rādītāji galvenokārt pārsniegti 2.3.1.2.aktivitātes un
2.3.1.1.1.aktivitātes ietvaros, jo uzņēmēju interese bijusi lielāka nekā sākotnēji plānots.
50. Galvenie iemesli, kāpēc vairāki uzraudzības rādītāji nav sasniegti, ir finansējuma resursu
nepietiekamība, kā arī fakts, ka līdz 2009.gada beigām vēl nav uzsākta vairāku aktivitāšu
īstenošana.
51. Attiecībā uz ES fondu tehniskās palīdzības (TP) rādītājiem jāpiebilst, ka iznākuma
rādītāja „Atbalstu saņēmušo institūciju skaits” izpildes apjoms TP prioritātē pārsniedz
DP un DP papildinājumā (turpmāk – DPP) plānoto, jo tika pieņemts lēmums no TP tieši
finansēt arī visus piecus plānošanas reģionus.
52. Detalizēta informācija par prioritāšu fizisko progresu apkopota 3.sadaļā.
53. Vadošā iestāde ir apkopojusi tās rīcībā esošo informāciju par fizisko progresu
pamatrādītāju (core indicators), kas atbilst Latvijas plānošanas dokumentos iekļautajiem
rādītājiem, progresu.
54. Šobrīd lielākais progress sasniegts pamatrādītājā Nr.8 ,,Atbalstīto uzņēmējdarbības
uzsācēju skaits”, kurā līdz 2009.gada beigām sasniegtais progress ir 23,2% no plānotās
vērtības līdz 2013.gadam. Progress vērojams arī pamatrādītājā Nr.7 ,,Projektu skaits
(Tiešais atbalsts MVK)”, kurā līdz 2009.gada beigām sasniegts progress 7,5% apmērā no
līdz 2013.gadam plānotā atbalstu saņēmušo MVK skaita īpaši atbalstāmajās teritorijās
(sīkāku informāciju skat. 9.pielikumā).
55. Vienlaikus jāatzīmē, ka mainoties sociāli-ekonomiskajai situācijai valstī, radās
nepieciešamība pārskatīt plānošanas dokumentos noteikto sasniedzamo ietekmes
rezultātu aktualitāti, par ko sniegts kopsavilkums ziņojuma sadaļā „Ietekmes rādītāju
pārskatīšana”, savukārt plašs apraksts stratēģiskajā ziņojumā par ES fondu ieviešanu.

2.1.4. Ieguldījums Lisabonas stratēģisko mērķu sasniegšanā
56. 2007.–2013. gada plānošanas periodā ir paredzēts izmantot apmēram 97,13%
(1057,04 milj. eiro no publiskā finansējuma, t.sk 713,75 milj. eiro no ERDF
finansējuma) no Latvijai pieejamajiem ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzekļiem
to Latvijas politikas pasākumu finansēšanai, kuri atbilst līdz šim noteikto Lisabonas
stratēģijas vadlīniju realizācijai.
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57. Lisabonas stratēģijas vadlīniju realizācijai darbības programmas „Infrastruktūra un
pakalpojumi” ietvaros ir plānots novirzīt Eiropas Reģionālās attīstības fonda un
Kohēzijas fonda finansējumu uz pasākumiem, kas vērstu uz:
1)
2)
3)
4)

Zinātne, pētniecība un attīstība (257,74 milj. eiro no publiskā finansējuma);
Inovācijas (388,14 milj. eiro no publiskā finansējuma);
Finanšu pieejamība (283,63 milj. eiro no publiskā finansējuma);
Uzņēmējdarbības veicināšana (127,52, milj. eiro no publiskā finansējuma).

58. Informācija par Latvijas nacionālās Lisabonas programmas mērķu sasniegšanu līdz
2009.gada 31.decembrim aplūkojama tabulā Nr.1
Tabula Nr.1. Informācija par Latvijas nacionālās Lisabonas programmas mērķu sasniegšanu
līdz 31.12.2009.
Finansējums

Darbības
programma/pasāku
ma Nr. un
nosaukums

SF/KF
finansējums,

Nacionālais
publiskais
finansējums,

milj. eiro

milj. eiro

769.18

33.22

226.61

779.40

690.82

33.22

224.10

01

221.98

219.08

2.90

0

01 (2.1.2.3. aktivitāte);
03 (2.1.2.1. aktivitāte);
07 (2.1.2.2. aktivitāte,
2.1.2.4. aktivitāte)

233.39

233.39

0

3.18

09

242.31

216.73

25.58

216.75

05 (2.3.1.2.aktivitāte);
06 (2.3.1.1. aktivitāte)

22.05

21.62

0.43

0.41

02 (2.3.2.1.aktivitāte);
03 (2.3.2.3.aktivitāte);
08 (2.3.2.2.aktivitāte)

59.67

55.36

4.31

3.76

LNLP % no darbības
programmas
"Uzņēmējdarbība un
inovācijas"

97.13

% no LNLP
kopējā
publiskā
finansējuma

28.75

Lisabonas stratēģijas
kodi pa dimensijām

Darbības programma
“Uzņēmējdarbība un
inovācijas

t.sk. darbības
programma
„Uzņēmējdarbība un
inovācijas” LNLP
jomām
2.1.1. pasākums
"Zinātne ,pētniecība
un attīstība"
2.1.2.pasākums
"Inovācijas"

2.2.1.pasākums
"Finanšu resursu
pieejamība"
2.3.1.pasākums
"Uzņēmējdarbības
atbalsta aktivitātes"
2.3.2. pasākums
“Uzņēmējdarbības
infrastruktūras un
aprīkojumu
uzlabojumi”

Kopējais
pasākumam/
aktivitātei
pieejamais
publiskais
finansējums no
2007.-2013.g.,
milj. eiro (bez
privātā
finansējuma)
802.40

Veiktie
maksājumi
SF
finansējuma
saņēmējiem
(SF),
ieskaitot
avansus,
milj. eiro

18
Gadaziņojums2DP_VI_lv_26052010; Ziņojums Eiropas Komisijai par Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda darbības programmu īstenošanu, 2009.gads

Ilustrācija 11. Darbības programmas ietvaros apstiprinātie projekti, noslēgtie līgumi un veiktie
maksājumi finansējuma saņēmējiem Latvijas nacionālās Lisabonas programmas jomās līdz
31.12.2009., milj. eiro, % no ES fondu finansējuma

2.1.5. Informācija par darbības programmas sasaisti ar Baltijas jūras stratēģiju
59. 2009.gada 26. oktobrī Eiropadome ir pieņēmusi ES Stratēģiju Baltijas jūras reģionam
(turpmāk – BJS). Daudzu problēmu risināšanai nepieciešama rīcība Baltijas jūras
reģiona līmenī, jautājumu risināšana valsts vai vietējā līmenī varētu būt nepietiekama.
Tādēļ sadarbība ar citām Baltijas jūras valstīm tiks veidota jomās, kas skar kopējas
intereses, lai panāktu apjomradītus ietaupījumus vai kritisko masu.
60. FM ir veikusi 2007.–2013.gada plānošanas perioda trīs darbības programmu aktivitāšu
analīzi un secinājusi, ka 92,75% no kopējā ES SF un KF līdzfinansējuma, kas Latvijai
piešķirts, tiek ieguldīti BJS īstenošanā. Līdz ar to arī lielāka daļa darbības programmu
aktivitāšu sekmē šīs stratēģijas īstenošanu. Attiecīgi visi projekti to aktivitāšu ietvaros,
kas sniedz ieguldījumu BJS, veicina šīs stratēģijas ieviešanu. Projektu ieviešanas
uzraudzībā tiks veiksmīgi izmantoti šobrīd spēkā esošie ES fondu ieviešanas un
uzraudzības mehānismi, tādejādi neradot papildus administratīvo slogu BJS ieviešanā.
61. Darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” ietvaros kopējais finansējums
(Eiropas Kopienas + Latvijas), kas sekmē BJS īstenošanu, veido 97,87% jeb 1057,05
milj. eiro no darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” kopējā finansējuma
1080,03 milj. eiro (uz 31.12.2009.). Darbības programmas „Uzņēmējdarbība un
inovācijas” aktivitātes, kas dod ieguldījumu BJS īstenošanā, tiek īstenotas 2.1.prioritātes
„Zinātne un inovācijas”, 2.2.prioritātes „Finanšu pieejamība” un 2.3.prioritātes
„Uzņēmējdarbības veicināšana” ietvaros. Aktivitāšu ietvaros, kas nav saistītas ar BJS,
atbalstāmās darbības saistītas ar programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšanu.
62. Balstoties uz augstāk minēto, tika izstrādāts priekšlikums grozīt katru darbības
programmu, lai nodrošinātu darbības programmu atvērtību ES Stratēģijai Baltijas jūras
reģionam, nosakot, ka atsevišķos gadījumos, kas attiecas uz BJS, jākoordinē vai jāīsteno
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kopīgas aktivitātes saskaņā ar darbības programmu, izmantojot un attīstot sadarbības
mehānismus, kas jau ir izveidoti darbības programmas ieviešanas un uzraudzības
procesā.
63. Turpmāk gadskārtējos ziņojumos tiks iekļauta informācija par BJS, izmantojot atbilstošu
kodifikāciju ziņošanas instrumentos, par katras darbības programmas ieguldījumu BJS
īstenošanā. Papildu horizontāls indikators „Projektu skaits, kas veicina ES Stratēģijas
Baltijas jūras reģionam rīcības plāna prioritāšu īstenošanu” demonstrēs sinerģiju un
konkrētās darbības programmas ietekmi uz BJS rīcības plānu.
Ilustrācija 12. Prioritāšu, kas vērstas uz Baltijas Jūras stratēģijas īstenošanu ieviešanas progress uz
31.12.2009., EUR

2.1.6. Horizontālo prioritāšu ieviešana
64. Horizontālo politiku īstenošana ir neatņemama ES fondu darbības programmu
ieviešanas sastāvdaļa, tādēļ ir ļoti būtiski nodrošināt ES fondu aktivitāšu ietekmes uz
horizontālo prioritāšu (HP) uzraudzību atbilstoši plānošanas dokumentos noteiktajam,
sniedzot kvalitatīvu analīzi par ES fondu investīciju ietekmi uz HP.
65. Saskaņā ar MK 2007.gada 26.jūnija noteikumiem Nr.419 „Kārtība, kādā Eiropas
Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina
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plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu” (MK noteikumi Nr. 419) ir
apstiprinātas atbildīgās institūcijas par katras HP koordināciju. Projektu iesniegumu
vērtēšanas kritēriju komplektos tiek iekļauts kritērijs par HP vai vairāku HP ieviešanu.
Savukārt, vērtējot projekta iesniegumus, tiek vērtēts arī projekta ieguldījums HP
ieviešanā, jo projektu iesnieguma standartveidlapā, kas ir noteikta MK noteikumos
Nr.419, projekta iesnieguma iesniedzējam jānorāda informācija par projekta ietekmi uz
HP.
66. MK 2009.gada 27.oktobra noteikumi Nr.1238 „Eiropas Savienības fondu ieviešanas un
uzraudzības kārtība” (MK noteikumi Nr.1238) būtiski papildina līdzšinējo atskaitīšanās
sistēmu par HP ieviešanu ─ atbildīgo iestāžu ziņojumu sadaļu par HP ieviešanu aizstājot
ar horizontālo politiku koordinējošo institūciju sagatavotu analītisku pārskatu
apkopojumu par HP īstenošanas progresu un rezultātiem, tādējādi nodrošinot konsolidētu
un analītisku informāciju par ES fondu plānošanas dokumentos iekļautajām prioritātēm.
67. MK noteikumu Nr.1238 9.4.apakšpunktā noteikts, ka par horizontālo politiku
koordināciju atbildīgās institūcijas reizi gadā līdz 20.martam elektroniski iesniedz
vadošajā iestādē ziņojumu, kurā analizēta ES fondu ieguldījumu atbilstība attiecīgajiem
horizontālajiem mērķiem un sasniegtie horizontālie rādītāji iepriekšējā gadā. Ziņojuma
pamatā ir atbildīgo iestāžu sniegtā informācija saskaņā ar MK noteikumu Nr.1238
5.pielikumu.
68. Lai nodrošinātu vienotu izpratni par ES fondu horizontālo politiku uzraudzības sistēmas
darbību, kā arī novērstu potenciālos riskus, ka par horizontālo politiku koordināciju
atbildīgajām institūcijām horizontālo politiku ieviešanas uzraudzībā varētu būt atšķirīga
pieeja, tādējādi mazinot horizontālo politiku uzraudzības efektivitāti, vadošā iestāde
sadarbībā ar horizontālo politiku koordinējošajām iestādēm, atbildīgajām iestādēm un
sadarbības iestādēm ir izstrādājusi vadlīnijas (http://www.esfondi.lv/page.php?id=613),
kuras iestādēm tika izsūtītas 2009.gada 30.decembrī. Vadlīnijas nosaka horizontālo
politiku ieviešanas uzraudzības sistēmas darbības pamatprincipus un uzraudzības kārtību
2007.-2013.gada plānošanas periodā un līdz ar HP ieviešanas uzraudzības
pamatprincipiem un uzraudzībā iesaistīto pušu atbildības jomām, pienākumiem un
tiesībām tajās ir iekļauti uzraudzības parametri atbildīgajām iestādēm un horizontālo
politiku koordinējošajām iestādēm. Četros vadlīniju pielikumos, balstoties uz horizontālo
politiku koordinējošo iestāžu priekšlikumiem, ir iekļauta papildu informācija un
ieteikumi HP ieviešanas uzraudzības informācijas apkopošanai un iekļaušanai
ziņojumos.
69. Lai nodrošinātu efektīvu HP ieviešanas uzraudzības sistēmas darbību, ir nepieciešama
visu ES fondu vadībā iesaistīto iestāžu koordinēta darbība, tāpēc vadošā iestāde gan
sanāksmēs, gan sarakstē, sniedzot ieteikumus HP uzraudzības atsevišķu
problēmjautājumu risināšanai, ir aicinājusi iestādes izmantot HP koordinējošo ministriju
atbalstu, lai efektīvāk ieviestu un uzraudzītu HP mērķu sasniegšanu savā pārziņā esošo
aktivitāšu ietvaros.
70. Vadlīniju 1.pielikumā ir norādītas aktivitātes ar tiešu vai netiešu ietekmi uz HP saskaņā
ar darbības programmu vai darbības programmas papildinājumu un MK noteikumiem
par ES fondu līdzfinansēto aktivitāšu/apakšaktivitāšu īstenošanu.
71. Lai izvairītos no liekas ES fondu administrēšanā iesaistīto iestāžu un finansējuma
saņēmēju noslogošanas ar jaunām uzraudzības prasībām, horizontālo politiku
koordinējošās iestādes un atbildīgās iestādes ir aicinātas sadarboties un precīzi vienoties
par katras ES fondu aktivitātes ietvaros uzkrājamās, analizējamās un ziņojumos
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iekļaujamās informācijas optimālo apjomu, kas sniedz būtisku ieguldījumu attiecīgās HP
ieviešanā, kā arī koordinēti skaidrot finansējuma saņēmējiem informācijas par ES
fondu ietekmi uz HP apkopošanas būtiskumu.
72. Tā kā HP ieviešanas uzraudzība projektu līmenī ir būtiska ne tikai no informācijas
apkopošanas un ziņošanas viedokļa, bet arī no izmaksu attiecināmības un projektu
pareizas īstenošanas viedokļa, aktivitātēs, kurās projektu vērtēšanas kritērijos vai
ieviešanas kārtībās ir ietverti nosacījumi, kas saistīti ar HP, šo nosacījumu un kritēriju
reālā izpilde projektu īstenošanā ir jāpārbauda.
73. Vadošā iestāde 2009.gada 6.aprīli ir papildinājusi „ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda
vadošās iestādes metodikā pārbaužu veikšanai projektu īstenošanas vietās 2007.2013.gada plānošanas periodam” un turpinājusi darbu pie metodikas pilnveides un
aktualizācijas, kā arī izstrādājusi vadlīnijas par finanšu korekciju piemērošanu ES
finansētajos projektos, kuras nosaka finanšu korekcijas piemērošanas vispārējos
principus un sniedz metodiskus norādījumus par to, kā organizēt HP īstenošanas prasību
ievērošanas kontroli projektos un nepieciešamības gadījumā piemērot diferencētas
sankcijas, finanšu korekcijas, pēc iespējas ņemot vērā samērīguma principu.
74.

Katrai par HP koordināciju atbildīgajai institūcijai šī mērķa efektīvai īstenošanai ir
piešķirts noteikts TP finansējums.

75. Zemāk sniegta informācija par 2009.gadā DP ietvaros paveikto katras HP ieviešanā.
Makroekonomiskā stabilitāte
74. Par makroekonomiskās stabilitātes HP koordināciju ir atbildīga FM. 2008.gadā FM
nodrošināja šīs HP īstenošanas principu integrēšanu projektu iesniegumu vērtēšanas
kritēriju izvērtēšanā, gan koordinējot un nepieciešamības gadījumā sniedzot konsultācijas
par HP „Makroekonomiskā stabilitāte” principu ievērošanu.
75. Ziņojumā par HP „Makroekonomiskā stabilitāte” īstenošanu un sasniegto 2009.gadā FM
norāda, ka pašreizējā ekonomiskajā situācijā VSID noteiktais HP „Makroekonomiskā
stabilitāte” uzraudzības rādītājs (IKP), tā straujš pieaugums turpmākos gados nav
gaidāms, tādēļ ir nepieciešams noteikt esošai situācijai atbilstošus rādītājus. Līdz ar to
2009.gada nogalē FM saskaņā ar Padomes regulas (EK) Nr.1083/2006 29.pantā atrunāto
sagatavoja un iesniedza Eiropas Komisijā Stratēģisko ziņojumu, kur tika pārskatīti esošie
un izvirzīti papildus ietekmes rādītāji, t.i., potenciālā IKP pieaugums, IKP uz vienu
iedzīvotāju no ES pēc PPS, kā ietvaros nākamajos ziņojumos iespējams novērtēt ES
fondu ietekmi uz makroekonomikas stabilizāciju.
76. Analizējot investīciju ieguldījums nozaru attīstībā, FM norāda, ka augstākais investīciju
īpatsvars ir ieguldīts NACE klasifikatora K kodā, t.i., „Finanšu un apdrošināšanas
darbības”, tai skaitā DP 2.2.1.4.aktivitātes „Aizdevumi komersantu konkurētspējas
uzlabošanai”, 2.2.1.3. aktivitātes „Garantijas komersantu konkurētspējas uzlabošanai”
2.2.1.1.aktivitātes „Ieguldījumu fonds investīcijām garantijās, paaugstināta riska
aizdevumos, riska kapitāla fondos un cita veida finanšu instrumentos” ietvaros.
Investīciju īpatsvars uzņēmējdarbības veicināšanai risina HP „Makroekonomiskā
stabilitāte” ietvaros izvirzītās ekonomiskās stabilitātes problēmas, kas attiecas uz
bezdarba līmeni, uzņēmuma produktivitātes rādītājiem, kā arī eksportspēju un ierobežoto
starptautisko konkurētspēju. E koda ietvaros atkritumu savākšana un apstrāde tika
atbalstīta darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” ietvaros.
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77. Analizējot ES finansējuma un atbilstoši piesaistītā Latvijas finansējuma apjomu
ražošanas, kuras zemais īpatsvars izvirzīts kā problēma HP „Makroekonomiskā
stabilitāte” ietvaros, FM vērš uzmanību, ka ražošanas sekmēšana atbilstoši NACE
kodiem B „Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde” un C „Apstrādes rūpniecība” ES
fondu investīciju ietvaros 2009.gadā tika nodrošināta arī DP ietvaros, atbalstot
uzņēmumus īpaši atbalstāmajās teritorijās, atbalstot jaunu produktu un tehnoloģiju
izstrādi, kā arī atbalstot ārējo tirgu apgūšanu, tādejādi sekmējot arī ražotāja eksportspēju.
78. 2009.gadā apstrādes rūpniecības nozarē ES fondu ieviešanas kontekstā investētais
finansējuma apjoms salīdzinoši ar citām nozarēm atbilstoši NACE klasifikatoram ir zems.
Tomēr, pētot 2007. – 2013.gada plānošanas perioda ES fondu ieviešanas statusu, var
secināt, ka uz 2009.gada beigām novirzītais ES fondu finansējums, piemēram, DP
2.1.2.2. aktivitātes „Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde”, kas tieši ir attiecināma uz
ražošanas nozares attīstību, ietvaros ir noslēgti līgumi par projektu īstenošanu 24%
apmērā no novirzītā ES fondu finansējuma. Līdz ar to, konstatējot, ka aktivitātēs, kuru
ietvaros šajā pārskata periodā vairāk tiek atbalstītas citas nozares, ir noslēgti līgumi par
projektu īstenošanu vairāk kā 50% apmērā, var secināt, ka nākamajos ES fondu 2007. –
2013.gada plānošanas perioda ieviešanas gados ieguldījums pa nozarēm atšķirsies.
79. Analizējot investīciju ieguldījumu eksporta atbalstā, FM informē, ka 2.3.1.1.aktivitātes
„Ārējo tirgus apgūšana” ietvaros tiek sniegts atbalsts ar ieiešanu ārvalstu tirgos saistītās
aktivitātēs un pasākumos. Aktivitātes ietvaros no divām apakšaktivitātēm viena tiek
īstenota, otras īstenošana ir atlikta. Detalizētāk aplūkojot VIS uzkrāto informāciju, ir
iespējams identificēt tos NACE sektorus, kuru pārstāvošo komersantu eksportspēja DP
2.3.1.1.1.apkšaktivitātes „Ārējo tirgus apgūšana – ārējais mārketings” ietvaros tika
sekmēta komersantu iekļaušanās starptautiskajās piegāžu ķēdēs, veicinot Latvijas
komersantu dalību starptautiskajās izstādēs un tirdzniecības misijās, tai skaitā vienotajos
nacionālajos stendos. 2009.gadā kopumā apakšktivitātes ietvaros tika investēti 2 550
196,63 lati, no kuriem 50% ir publiskais finansējums (ES un LV finansējums) un 50% ir
privātais finansējums. 13.ilustrācijā ir apkopoti 2.3.1.1.1. apakšaktivitātes ieviešanas
rezultāti.
Ilustrācija 13. 2.3.1.1.1. apakšaktivitātes „Ārējo tirgus apgūšana – ārējais mārketings” ieviešanas rezultāti
2009.gadā.

80. Konkrētie ražošanas sektori, kuri tika atbalstīti ārējo tirgu apgūšanā, ir: mēbeļu ražošana,
metāla konstrukciju un to sastāvdaļu ražošana, lokšņu stikla formēšana un apstrāde,
iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana, mērīšanas, pārbaudes, izmēģināšanas un
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navigācijas instrumentu un aparātu ražošana, farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko
preparātu ražošana, ziepju, mazgāšanas, tīrīšanas un spodrināšanas līdzekļu ražošana,
smaržu un kosmētisko līdzekļu ražošana, tapešu ražošana, namdaru un galdniecības
izstrādājumu ražošana, tekstilizstrādājumu ražošana.
81. Lai nodrošinātu ES fondu un valsts budžeta līdzekļu kumulatīvu efektu uz
tautsaimniecības attīstību, vairākumā no aktivitāšu, kuru ietvaros tiek sekmēta HP
„Makroekonomiskā stabilitāte”, vērtēšanas kritērijiem tika iekļauts kritērijs, kas paredz,
ka projektu iesniegumi tiek vērtēti atkarībā no tā, cik lielu proporciju no projekta
attiecināmajām izmaksām sedz pats projekta iesniedzējs, vai arī tiek piesaistīti citi
finanšu avoti, kas nav ES fondi vai valsts budžets.
82. Atbilstoši HP „Makroekonomiskā stabilitāte” principiem, lai samazinātu pieaugušo
bezdarba līmeni, ES fondu ieviešanā ir jānodrošina jaunu darba vietu radīšanu un ES
fondu aktivitātes, kas vērstas uz ieguldījumiem cilvēkresursos, jāvirza uz bezdarbnieku
un nodarbināto pārkvalificēšanos, darba spēja produktivitātes un darba spēju
palielināšanu. Saskaņā ar atbildīgo institūciju sniegtajiem datiem FM ziņojumā iekļauta
informācija, ka ES fondu projektu ietvaros 2009.gadā kopā ir radītas 318 jaunas darba
vietas. ES fondu tehniskās palīdzības projektu īstenošanas rezultātā 2009.gadā ir radītas
200 darba vietas (darbinieku skaits, kas uzsākuši darbu ar ES fondiem un saņem
atlīdzību no ES fondu tehniskās palīdzības). Tā kā šajā ekonomiskajā situācijā ir svarīgs
ne tikai radīt jaunas darba vietas, bet arī saglabāt esošās, tad tika saņemta informācija, ka
tehniskās palīdzības projektu ietvaros ir saglabātas 446 darba vietas. Vērtējot kopumā
izveidoto darba vietu skaitu 2009.gadā, jāņem vērā nosacījums, ka, ja projekta ietvaros
darba vietas tika rādītas 2009.gada nogalē un projekts turpinās 2010.gadā, tad iespējams
informācija par tām tiks iesniegta uz projekta beigām un parādīsies 2010.gada ziņojumā.
83. Kopumā jāsecina, ka HP ,,Makroekonomiskā stabilitāte” ir veicinājusi jaunu darba vietu
radīšanu, infrastruktūras un vides prasību ievērošanas uzlabošanu, neskatoties uz
problemātisko ekonomisko situāciju Latvijā.
Vienlīdzīgas iespējas
84. LM ir atbildīga par vienlīdzīgu iespēju horizontālo politiku dzimumu līdztiesības,
invaliditātes un novecošanās jautājumos. DP aktivitāšu ieviešanas normatīvās bāzes
izstrādes gaitā tika analizēta vienlīdzīgu iespēju horizontālās politikas (turpmāk – HP
VI) ietekme uz attiecīgo atbalstāmo aktivitāti un atbilstoši analīzei HP VI dzimumu
līdztiesības, novecošanās un invaliditātes aspekts ir ietverts arī MK noteikumos par
aktivitāšu īstenošanu kā projektu vērtēšanas kritērijs, kā arī projektu iesniegumu
veidlapās ir paredzēta atsevišķa sadaļa projekta ietekmes uz HP VI aprakstam.
85. Kopumā jāsecina, ka salīdzinoši maz ir veiktas specifiskas vienlīdzīgu iespēju aktivitātes
ERAF projektos pret kopējo ERAF projektu skaitu. Tomēr šis apstāklis skaidrojams ar
faktu, ka ievērojami lielākā daļa no ERAF projektiem vēl ir tikai īstenošanas procesā un
rezultāti uz 2009.gadu vēl nav sasniegti.
86. 2009.gadā 30 vērtēšanas komisiju sēdēs LM vērtējusi projektu iesniegumus no
horizontālās prioritātes „Vienlīdzīgas iespējas” aspekta. Šī brīža prakse liecina, ka,
nepiesaistot horizontālās prioritātes pasākumus projekta aktivitātēm, kā arī ņemot vērā,
ka nav sankciju mehānisma horizontālās prioritātes neievērošanas gadījumā, finansējuma
saņēmēji neīsteno praksē pasākumus, par kuriem projektu iesniegumu vērtēšanas laikā
tie saņēmuši papildus punktus. Līdz ar to normatīvajos aktos vai ES fondu atbildīgajām
un sadarbības iestādēm saistošajos dokumentos būtu jāparedz konkrētu rīcību un
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sankcijas gadījumos, kad ES fonda projekta iesniedzējs ir apņēmies projektā nodrošināt
specifiskus pasākumus horizontālās prioritātes „Vienlīdzīgas iespējas” ievērošanai,
saņēmis par to papildus punktus projekta iesnieguma vērtēšanas procesā, bet dzīvē
praktiski šos pasākumus nenodrošina vai nodrošina nekvalitatīvi, tādējādi diskriminējot
ES fondu atbalsta labuma saņēmējus pēc to dzimuma, vecuma vai invaliditātes. Tas dotu
tiesības ES fondu sadarbības iestādēm neattiecināt izdevumus par plānotajiem
horizontālās prioritātes pasākumiem, kuri nav ieviesti praksē pilnībā vai ir tikai daļēji
ieviesti praksē.
87. 2009.gada nogalē uzsākta ES fondu projektu apsekošana projektu īstenošanas vietās, lai
apkopotu vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanas pasākumu labās prakses un sniegtu
individuālās konsultācijas finansējuma saņēmējiem. Kopumā apsekoti septiņi ERAF
līdzfinansēti projekti (to ietvaros deviņi objekti). Minēto projektu īstenošanas vietās LM
konstatēja, ka vairākos projektos, kuru ietvaros projektu īstenotāji apņēmušies veikt
specifiskus horizontālās prioritātes „Vienlīdzīgas iespējas” pasākumus, tie nav pilnībā
nodrošināti.
88. Kopumā par horizontālās prioritātes „Vienlīdzīgas iespējas” ieviešanas pamatprincipiem
informētas 930 personas - ES fondu starpniekinstitūciju darbinieki, projektu iesniedzēji,
projektu iesniegumu vērtētāji, ES SF reģionālo informācijas centru darbinieki un
projektu īstenotāji.
Informācijas sabiedrība
89. Informācijas sabiedrības attīstība, izmantojot informācijas un komunikāciju tehnoloģijas,
Eiropas Savienībā ir noteikta kā nozīmīga joma un līdzeklis Eiropas izaugsmei,
nodarbinātībai un konkurētspējai. Par HP „Informācijas sabiedrība” koordināciju ir
atbildīga RAPLM.
90. Darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājumā kopumā ir
aprakstītas 24 aktivitātes/apakšaktivitātes (ja aktivitātei ir apakšaktivitāte, uzskaitītas tiek
tikai apakšaktivitātes, jo ir iespējama situācija, kad vienas aktivitātes apakšaktivitātēm
ietekmes līmenis uz horizontālo prioritāti „Informācijas sabiedrība” atšķiras) un 54% no
tām ir tieša ietekme uz horizontālo prioritāti "Informācijas sabiedrība".
91. Līdz pārskata perioda beigām no 17 aktivitātēm/apakšktivitātēm, kurām ir tieša ietekme
uz horizontālās prioritātes „Informācijas sabiedrība” attīstību, bija apstiprināti 13
Ministru kabineta noteikumi par aktivitātes/apakšaktivitātes ieviešanu, kur noteiktajos
projekta iesnieguma vērtēšanas kritērijos ir ietverts projekta iesnieguma kvalitātes
vērtēšanas kritērijs, kas izvērtē projekta ietekmi uz horizontālo prioritāti "Informācijas
sabiedrība”. Savukārt Ministru kabineta noteikumi par aktivitātes/apakšaktivitātes
ieviešanu nav izstrādāti vai apstiprināti par 4 aktivitātēm/apakšaktivitātēm, kuru darbības
programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma aprakstos ir minēts, ka būs
tieša ietekme uz horizontālās prioritātes „Informācijas sabiedrība” attīstību.
92. Viens no informācijas sabiedrības elementiem ir komersantu tehnoloģiskā izcilība un
elastība. Tas nozīmē, ka informācijas sabiedrības attīstība sniedz ieguldījumu
tautsaimniecības attīstībā, gan piedāvājot jaunus pakalpojumus un izmantojot jaunās
tehnoloģijas komercdarbības inovāciju veikšanai, gan arī attīstoties pašai informācijas un
komunikāciju tehnoloģiju nozarei. Attiecīgi šādu darbību sekmēšana darbības
programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” ietvaros veicinās informācijas sabiedrības
attīstību Latvijā.
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93. Veicot atbildīgo iestāžu iesniegto ziņojumu par horizontālo prioritāšu īstenošanu
ES fondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ietvaros analīzi, tika secināts, ka darbības
programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" projektu ietvaros pārskata periodā ir
sasniegts šāds horizontālās prioritātes "Informācijas sabiedrība" uzraudzības rādītājsapmācīti 22 cilvēki IKT jomā. 2010.gadā RAPLM kā atbildīgā iestāde par horizontālās
prioritātes „Informācijas sabiedrība” attīstību sadarbībā ar par aktivitāšu ieviešanu
atbildīgajām vai sadarbības iestādēm skaidros iemeslus, kāpēc horizontālās prioritātes
„Informācijas sabiedrības” rezultātu rādītāju izpilde ir tik zema.
94. Kā labās prakses piemēru horizontālās prioritātes "Informācijas sabiedrība" ieviešanā DP
"Uzņēmējdarbība un inovācijas" projektu ietvaros var minēt to, ka EM
2.3.1.1.1.aktivitātes „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings” ietvaros papildus punkti
tiek piešķirti projektiem, kuros finansējuma saņēmējs darbojās informāciju tehnoloģiju
nozarē.
95. Lai nodrošinātu HP IS ieviešanas koordinēšanu, uzraudzību un izvērtēšanu 2010.gadā
RAPLM, izstrādās HP progresa un ietekmes izvērtēšanas metodiku, kā arī plāno turpināt
iesāktās HP IS ieviešanas un uzraudzības darbības.
Teritoriju līdzsvarota attīstība un Rīgas starptautiskā konkurētspēja
96. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (turpmāk ─ RAPLM) ir atbildīga arī
par HP „Teritorijas līdzsvarota attīstība” (turpmāk ─ TLA) un „Rīgas starptautiskā
konkurētspēja” (turpmāk ─ RSK) un ir nodrošinājusi HP koordinēšanas pasākumu
īstenošanu.
97. VI iesniegtajā ziņojumā par HP ieviešanu RAPLM norāda, ka, izvērtējot horizontālās
prioritātes „Teritoriju līdzsvarota attīstība” uzraudzības rādītāju, t.i., apskatot teritorijas
attīstības indeksa vērtības periodā no 2005.-2009.gadam, var secināt, ka būtiskas
izmaiņas teritoriju līdzsvarotas attīstības virzienā nav notikušas, proti, izņemot Rīgas
reģionu, visu pārējo reģionu indeksa vērtības ir negatīvas, tātad šīs teritorijas ir zem
vidējā valsts sociālekonomiskās attīstītības līmeņa (sk. Ilustrāciju 14).
Ilustrācija 14 Reģionu teritorijas attīstības gada indekss dinamikā3
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Iedzīvotāju skaita aprēķiniem ir izmantoti Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati.
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98. Latgales reģions ir nemainīgi palicis pēdējā vietā ar novirzi no vidējā valsts līmeņa
vairāk par vienu indeksa vienību, savukārt Vidzemes, Zemgales un Kurzemes reģioni
gadu griezumā ir uzrādījuši sliktākus vai labākus rezultātus, taču tuvāk par 0,5 indeksa
vienībām nav spējuši pietuvoties valsts vidējam līmenim. Vienīgi var atzīmēt, ka
2009.gadā Vidzemes reģionam ir būtiski uzlabojusies indeksa vērtība, salīdzinot ar
iepriekšējiem periodiem, taču Zemgales reģionam būtiski pasliktinājusies.
99. Izvērtējot horizontālās prioritātes „Rīgas starptautiskā konkurētspēja” uzraudzības
rādītāju – IKP uz vienu iedzīvotāju pēc pirktspējas paritātes Rīgā % pret vidējo IKP uz
vienu iedzīvotāju pēc pirktspējas paritātes Baltijas jūras reģiona galvaspilsētās
(Kopenhāgena, Stokholma, Helsinki, Viļņa, Tallina) – var secināt, ka Rīga ir uzrādījusi
nelielu izaugsmi no 60% 2004.gadā līdz 68% 2007.gadā.
100. Ņemot vērā, ka pašlaik vēl nav izstrādāta metodoloģiskā pieeja ES fondu ietekmes
uz Latvijas reģionālo attīstību novērtēšanai, ziņojuma ietvaros ES fondu ieguldījumu
vērtējums tika veikts pēc divām atšķirīgajām metodoloģiskajām pieejām. Vienā
gadījumā, lai sniegtu objektīvu informāciju par ES fondu ieguldījumiem Latvijas
teritorijās – reģionos un vietējās pašvaldībās – ES fondu aktivitātes/ apakšaktivitātes
tika sadalītās pēc to ietekmes mēroga aktivitātēs ar nacionāla, reģionāla un vietēja
līmeņa ietekmi.
Darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācija” aktivitāšu sadalījums pa ietekmes līmeņiem
ar nacionāla līmeņa ietekmi

ar reģionāla līmeņa ietekmi

ar vietēja līmeņa ietekmi

2.2.1.1.; 2.2.1.3.; 2.2.1.4.;
2.3.1.2.; 2.3.2.1.; 2.4.1.1.

2.1.2.1.2.

2.1.2.2.1.; 2.1.2.2.2.;
2.3.1.1.1.; 2.3.2.2.

101. RAPLM ziņojumā apskatītās darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas”
aktivitātes ar reģionālu un vietēja līmeņa ietekmi aptver 11,5 milj. latu jeb 6,2% darbības
programmas ietvaros izmaksātā finansējuma un nedaudz mazāk par 1/2 darbības
programmas aktivitāšu, kurās izmaksāts finansējums.
102. Uzņēmējdarbību un inovācijas veicinošu aktivitāšu ietvaros pieejamais atbalsts
lielākoties nav teritoriāli diferencēts. Tikai atsevišķos gadījumos atbalsts tiek teritoriāli
diferencēts, paredzot specifiskās aktivitātes un / vai kvalitātes vērtēšanas kritērijus, kas
dod papildus punktus vājāk attīstītajās teritorijās īstenotajiem projektiem.
Ilustrācija 15. ES fondu darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” ieguldījumi reģionos,
milj. LVL
Zemgales
reģions; 1,6;
13,5%
Kurzemes
reģions; 0,6;
5,6%

Vidzemes
reģions; 4,0;
34,7%

Latgales
reģions; 0,5;
4,7%

Rīgas reģions;
4,8; 41,5%
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103. Apskatīto aktivitāšu ietvaros ievērojamu finansējuma daļu piesaistījuši Rīgas un
Vidzemes reģioni, (41,5% un 34,7%), kamēr Kurzemes un Latgales reģioni saņēmuši
5,6% un 4,7% finansējuma. Zemgales reģionam izmaksāti 13,5% aktivitāšu finansējuma
(sk. Ilustrāciju 15 un 16).
Ilustrācija 16. ES fondu DP aktivitāšu ar reģionāla un vietēja līmeņa ietekmi ieguldījumi reģionos
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104. Savukārt aktivitāšu finansējuma uz vienu iedzīvotāju salīdzinājums reģionos liecina,
ka ievērojami vairāk kā citos reģionos finansējumu uz vienu iedzīvotāju saņēmis
Vidzemes reģions (sk. Ilustrāciju 17). Vidējais aktivitāšu finansējums uz vienu
iedzīvotāju Latvijā ir 5,1 lats, t.sk. aktivitātēm ar vietēja līmeņa ietekmi – 4,9 lati.
Ilustrācija 17. DP aktivitāšu finansējuma uz vienu iedzīvotāju salīdzinājums reģionos
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105. Apkopotā informācija par veiktajiem ES fondu ieguldījumiem teritorijās pēc otrās
pieejas parāda (sk. Ilustrāciju 18) parāda, ka 2.1.2.1.2.apakšaktivitātes „Tehnoloģiju
pārneses kontaktpunkti” ietvaros (kopējais izmaksātais finansējums ir 0,39 milj. latu jeb
15,6% no kopējā apakšaktivitātes finansējuma) tehnoloģiju pārneses kontaktpunktu
izveide un darbība augstskolās un valsts zinātnes institūtos tika atbalstīta Rīgā (57,6%),
Daugavpilī, Ventspilī, Jelgavā un Rēzeknē.
Ilustrācija 18. Teritoriālie ieguldījumi 2.DP „Uzņēmējdarbība un inovācija” aktivitāšu / apakšaktivitāšu
ietvaros (pēc veiktajiem maksājumiem uz 01.03.2010.)
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106. 2.1.2.2.aktivitātes „Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde” ietvaros (kopējais
izmaksātais finansējums ir 6,5 milj. latu jeb 4,9% no kopējā aktivitātes finansējuma)
pieejamo atbalstu jaunu vai nozīmīgi uzlabotu produktu vai tehnoloģiju izstrādei
lielākoties, t.i., aptuveni 61% no izmaksātā finansējuma, piesaistīja Rīgas reģiona
pašvaldībās reģistrētie komersanti. Šādu finansējuma sadalījumu lielā mērā nosaka
uzņēmējdarbības aktivitāte reģionos - Rīgas reģionā 2008.gadā darbojas 68,4 procenti no
komersantu un komercsabiedrību kopskaita valstī.
107. Līdzīga situācija vērojama 2.3.1.1.1.apakšaktivitātes „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais
mārketings” ietvaros (kopējais izmaksātais finansējums ir 0,7 milj. latu jeb 2,9% no
kopējā apakšaktivitātes finansējuma), kur aptuveni 81% no izmaksātā finansējuma ar
ieviešanu ārvalstu tirgos saistīto aktivitāšu īstenošanai piesaistīja Rīgas reģiona
pašvaldībās reģistrētie saimnieciskās darbības veicēji un biedrības. Īpaši atbalstāmajās
teritorijās reģistrēto komersantu iekļaušanai starptautiskajās piegāžu ķēdēs
apakšaktivitātes ietvaros ir paredzēts kvalitātes vērtēšanas kritērijs, kas dod papildus
punktus projektam, ko plānots īstenot vietā4, kas ir īpaši atbalstāmā teritorija. Vadības
informācijas sistēmā pieejamā informācija neļauj izdarīt secinājumus par īpaši
atbalstāmajās teritorijās reģistrēto komersantu aktivitāti šīs apakšaktivitātes ietvaros.
Nākamo ziņojumu par horizontālo prioritāšu sagatavošanas gaitā datu iegūšanai būtu
jāveic konsultācijas ar atbildīgo un sadarbības iestādi.

4

Par projekta īstenošanas vietu uzskata vietu, kurā projekta iesniedzējs ražo savu produkciju vai sniedz
pakalpojumus.
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108. Mērķtiecīgai ekonomiskās aktivitātes stimulēšanai īpaši atbalstāmajās teritorijās5,
sniedzot atbalstu mikro, mazajiem un vidējiem komersantiem, kuri plāno īstenot
projektu īpaši atbalstāmajā teritorijā, tika īstenota 2.3.2.2.aktivitāte „Atbalsts
ieguldījumiem mikro, maziem un vidējiem komersantiem īpaši atbalstāmajās teritorijās”
(kopējais izmaksātais finansējums ir 3,9 milj. latu jeb 9% no kopējā aktivitātes
finansējuma), kuras ietvaros ir sekojošs izmaksātā finansējuma sadalījums: Rīgas
reģionā – 0,14%, Kurzemes reģionā – 13,54%, Zemgales reģionā – 8,45%, Vidzemes
reģionā – 66,79%, Latgales reģionā – 11,08%. Jānorāda, ka 2.3.2.2.aktivitātes
ieguldījumi ir būtiski vietējās uzņēmējdarbības veicināšanai, vienlaikus ieguldījumi
nesniedz kompleksu atbalstu teritoriju attīstībai, jo atbalsts ir orientēts tikai uz
komersantiem.
109. Kopumā, izvērtējot darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācija”
ieguldījumus teritorijās, jāsecina, ka prevalē ieguldījumi Rīgā un ap Rīgu, kas
skaidrojams ar pašreizējo uzņēmējdarbības aktivitāti reģionos. Izņēmums ir īpaši
atbalstāmajās teritorijās uzņēmējdarbību veicinošā aktivitāte, kur lielākais finansējuma
apjoms nonāca Vidzemes reģionā.
110. RAPLM ziņojumā norāda, ka, ja teritoriālo ieguldījumu pūsma uzņēmējdarbību un
inovācijas veicināšanai paliks nemainīga, visticamāk pastiprināsies reģionālās atšķirības,
t.sk. no bezdarba viedokļa, jo jau šobrīd ir vērojams, ka 2007.-2009.gadu periodā Rīgas
reģiona bezdarba rādītājs ir palielinājies par 9,8 procentpunktiem, savukārt pārējos
reģionos šī rādītāja palielinājums ir robežās no 11,7 (Latgales reģions) līdz 13,0
procentpunktiem (Zemgales reģions).
111. Pašlaik pieejamais atbalsts uzņēmējdarbībai ir šaurs un nepietiekošs teritoriju
specifisko prioritāšu īstenošanai, savukārt uzņēmējdarbības aktivizēšanai ārpus Rīgas
reģiona, līdz ar to bezdarba mazināšanai reģionos, ir nepieciešams piedāvāt uz reģionu
specifiskajām vajadzībām mērķētu un daudzveidīgāku atbalstu, kas būtu vērsts gan uz
darba vietu saglabāšanu / radīšanu, gan jaunu inovatīvo ideju attīstīšanu, gan
cilvēkresursu izglītošanu / pārkvalifikāciju, gan uzņēmējdarbības attīstībai
nepieciešamās infrastruktūras sakārtošanu, piedāvājot kombinēšanas un pielāgošanas
iespējas atbilstoši uzņēmuma vajadzībām. Jāņem vērā, ka uzņēmumu radīšanai ārpus
Rīgas reģiona darbības programmai „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinošs /
sinerģisks atbalsts tiek piedāvāts Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam
ietvaros.
112. Papildus pašreizējos ekonomiskajos apstākļos ir jābūt lielai lojalitātei pret
eksportspējīgo uzņēmumu vajadzībām, neskatoties uz to, ka tie lielākoties koncentrējas
Rīgā6 un to attīstība nav vienmēr saistīta ar jaunu darbavietu radīšanu, taču tie ir spējīgi
nodrošināt ekonomikas atveseļošanu.
113. Vienlaikus uzņēmējdarbības potenciāla aktivizēšanā reģionos ir svarīga pašvaldību
loma, tāpēc jāpiedāvā lielākas atbalsta iespējas pašvaldībām uzņēmējdarbības
infrastruktūras sakārtošanai.
114. Ziņojuma sagatavošanas gaitā tika apkopota informācija par aktivitāšu īstenošanas
rezultātā sasniegtajiem uzraudzības rādītājiem teritoriālā dalījumā, izvērtējot to
5

Īpaši atbalstāmā teritorija ir teritorija, kurā ilgstoši saglabājas negatīvas ekonomiskās un sociālās attīstības
tendences vai viena no šīm tendencēm un kurai ir piešķirts īpaši atbalstāmās teritorijas statuss Ministru kabineta
noteiktajā kārtībā.
6
No 100 lielākajiem eksportētājiem (pēc eksporta apjoma) ½ reģistrēta Rīgā. Avots: Ekonomikas ministrijas
sniegtā informācija par 100 lielākajiem eksportētājiem 2009.g. janvārī-novembrī.
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izpildes progresu pret 2013.gada rādītājiem. Vienlaikus, ņemot vērā nelielu progresu,
kas pašlaik sasniegts uzraudzības rādītāju izpildē, tas detalizētāk tiks apskatīts
nākamos ziņojumos par HP „Teritoriju līdzsvarota attīstība” un „Rīgas starptautiskā
konkurētspēja” uzraudzību.
115. 2010.gadā RAPLM turpinās iesāktās aktivitātes HP īstenošanas rezultātu uzlabošanai,
t.sk. sadarbībā ar reģionālajām institūcijām identificēs Latvijas reģionu ekonomikas
attīstības perspektīvas un virzienus, kas kalpos par vadlīnijām ES fondu konceptuālas
pārdales gadījumā; veiks plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību metodisku vadību
attīstības plānošanas dokumentu izstrādē, aicinot pašvaldības lielāku uzsvaru likt uz
tādiem pasākumiem, kas ir saistīti ar vietējiem uzņēmējiem labvēlīgas vides veidošanu
un uzņēmējdarbības aktivitātes palielināšanu; sniegs priekšlikumus MK 2009.gada
27.oktobra noteikumu Nr.174 „Eiropas Savienības fondu ieviešanas uzraudzības un
izvērtēšanas kārtība” grozījumiem, kas paredz informācijas pieprasījumu no projekta
iesniedzējiem. Papildus plānots piesaistīt ekspertus ES fondu 2007.-2013.gadam
ietekmes uz Latvijas reģionālo attīstību izvērtējuma veikšanai. .
Ilgtspējīga attīstība
116.Vides ministrijas (turpmāk – VidM) pārziņā ir HP par ilgtspējīgas attīstības horizontālo
politiku vides aizsardzības jautājumos. Pārskata periodā ViDM izstrādājusi „Vadlīnijas
horizontālās prioritātes „Ilgtspējīga attīstība” īstenošanai un uzraudzībai, 2007. – 2013.
gada
Eiropas
Savienības
finanšu
plānošanas
periods”
(http://www.vidm.gov.lv/lat/finansu_instrumenti/kohez/?doc=6669), aktualizējot jau
iepriekš noteiktos HP koordinēšanas un uzraudzības principus un pilnveidojot tos.
117.Analizējot HP īstenošanas uzraudzības rādītājus, VidM norāda, ka gaisa piesārņojuma
jomā ilgtermiņā iespējama ietekme uz HP IA rādītājiem paredzama no 2.1.2.2.1.
apakšaktivitātes „Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde”; 2.1.2.2.2. apakšaktivitātes
„Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde - atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju
ieviešanai ražošanā” un 2.1.2.4. aktivitātes „Augstas pievienotās vērtības investīcijas”.
Minētajām apakšaktivitātēm un aktivitātēm ilgtermiņā iespējama ietekme arī uz rādītāju
„Ūdens zudumu samazinājums”.
118.Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājuma jomā ietekme uz HP IA rādītājiem ilgtermiņā
varētu būt šādām aktivitātēm: 2.1.2.2.1.apakšaktivitāte „Jaunu produktu un tehnoloģiju
izstrāde”; 2.1.2.2.2. apakšaktivitāte „Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde - atbalsts
jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā”; 2.1.2.4. aktivitāte „Augstas
pievienotās vērtības investīcijas”; 2.3.1.2.aktivitāte „Pasākumi motivācijas celšanai
inovācijām un uzņēmējdarbības uzsākšanai”; 2.3.2.2. aktivitāte „Atbalsts ieguldījumiem
mikro un mazo komersantu attīstībā īpaši atbalstāmajās teritorijās (ĪĀT)”.
119.Atkritumu apsaimniekošanas jomā ilgtermiņā iespējama ietekme varētu būt 2.1.2.2.1.
apakšaktivitātei „Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde”; 2.1.2.2.2. apakšaktivitātei
„Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde - atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju
ieviešanai ražošanā”; 2.1.2.4. aktivitātei „Augstas pievienotās vērtības investīcijas”;
2.3.1.1.1. apakšaktivitātei „Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings” un 2.3.2.2.
aktivitātei „Atbalsts ieguldījumiem mikro un mazo komersantu attīstībā īpaši
atbalstāmajās teritorijās (ĪĀT)”.
120.2.1.2.2.1. apakšaktivitātei „Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde”, 2.1.2.2.2.
apakšaktivitātei „Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde - atbalsts jaunu produktu un
tehnoloģiju ieviešanai ražošanā” un 2.1.2.4. aktivitātei „Augstas pievienotās vērtības
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investīcijas” iespējama ilgtermiņa ietekme arī pazemes ūdens ņemšanas jomā un
virszemes ūdens ņemšanas jomā.
121.2010.gadā VidM turpinās iesāktās HP īstenošanas uzraudzības aktivitātes.

2.2.

Informācija par atbilstību Kopienas tiesībām

122. Šajā sadaļā sniegts apraksts par DP atbilstību Kopienas tiesībām, jo īpaši publisko
iepirkumu jomā un komercdarbības (valsts) atbalsta jomā.
123. DP ieviešanas gaitā, būtiskas problēmas ar potenciālu neatbilstības raksturu, kas saistītas
ar atbilstību Kopienas tiesībām, netika konstatētas. Individuāli gadījumi tiek operatīvi
risināti. Savukārt analizējot informāciju, kas iekļauta ceturkšņa ziņojumos par
konstatētajām neatbilstībām, iespējams secināt, ka biežāk sastopamie cēloņi, kā rezultātā
2009.gadā radušies neatbilstoši veiktie izdevumi, ir nepiemērotas iepirkuma procedūras
izvēle un savlaicīga atbildīgās institūcijas neinformēšana par būtiskām pārmaiņām
projekta ieviešanā. 2009.gadā nav konstatēti gadījumi, kad mākslīgi tiktu noteikta
vienības vai pakalpojuma cena, kā arī gadījumi, kad apzināti tiktu sadalīta kāda tirgus
daļa.

2.2.1. Atbilstība Eiropas Kopienas tiesībām publisko iepirkumu jomā
124. Publisko iepirkumu likums stājās spēkā 2006.gada 1.maijā, ar ko zaudēja spēku Likums
„Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām”. Publisko iepirkumu likums tika
izstrādāts atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 31.marta direktīvai
2004/18/EK par to, kā koordinēt būvdarbu valsts līgumu, piegādes valsts līgumu un
pakalpojumu valsts līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru.
125. Publisko iepirkumu likums kopumā atbilda Eiropas Kopienas tiesībām, vienlaikus laika
gaitā tika konstatētas dažas nepilnības tajā ietvertajā tiesiskajā regulējumā, tādēļ
2009.gada 16.jūlijā tika veikti likuma grozījumi. Minētās nepilnības neietekmēja ES
fondu projektu izdevumu attiecināmību.
126. Likuma grozījumu galvenais mērķis bija ieviest nacionālajos normatīvajos aktos jaunu
iepirkuma procedūru – direktīvā 2004/18/EK paredzēto konkursa dialogu. Publisko
iepirkumu likuma jaunā redakcija (stājās spēkā 2009.gada 1.novembrī) paredz konkursa
dialoga piemērošanu tikai tādu līgumu gadījumā, ar kuriem izveido publisko un privāto
partnerību, bet ar publiskās un privātās partnerības izveidošanu saistītos jautājumus
regulē 2009.gada 18.jūnijā Saeimā pieņemtais Publiskās un privātās partnerības likums
(spēkā no 2009.gada 1.oktobra).
127. Publisko iepirkumu likuma grozījumi bija nepieciešami arī tādēļ, lai izslēgtu normas, kas
ir pretrunā ar ES tiesībām. Tā no Publisko iepirkumu likuma tika izslēgta norma, kas kā
vienu no piedāvājumu vērtēšanas kritērijiem noteica vidējo sociālo iemaksu apmēru uz
vienu nodarbināto, kas neatbilst direktīvā 2004/18/EK noteiktajam, ka vērtēšanas
kritēriji (award criteria) var būt vienīgi tie, kas ir saistīti ar līguma priekšmetu.
128. Ņemot vērā, ka nav samērīgi liegt personai piedalīties iepirkuma procedūrās brīdī, kad
tā vairs nav uzskatāma par administratīvi sodītu (ir pagājuši 12 mēneši no
administratīvā soda piemērošanas brīža), ir grozīts Publisko iepirkumu likuma 39.panta
regulējums, no trīs gadiem uz 12 mēnešiem saīsinot termiņu, kura laikā kandidāts vai
pretendents ir izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā dēļ pieļautajiem profesionālās
darbības pārkāpumiem (izņemot gadījumus, kad konstatēta darbinieku nodarbināšana
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bez rakstveida darba līguma – šajā gadījumā termiņš kandidāta vai pretendenta
izslēgšanai no dalības iepirkuma procedūrā ir noteikts 18 mēneši). Ņemot vērā EK
rekomendācijas administratīvā sloga samazināšanai publiskajā iepirkumā, grozījumi
Publisko iepirkumu likumā paredz, ka pasūtītājs pieprasa, lai kandidāti un pretendenti
iesniedz izziņas par maksātspēju un nodokļu nomaksu, tikai tādā gadījumā, ja pasūtītājs
pats nespēj iegūt šīs ziņas publiskās datu bāzēs, turklāt atklātā konkursā, kas ir visbiežāk
izmantotā iepirkuma procedūra Latvijas publiskajos iepirkumos, izziņu pieprasa tikai
potenciālajam uzvarētājam pirms līguma noslēgšanas.
129. Līdz grozījumiem Publisko iepirkumu likums paredzēja stingri regulētu iepirkuma
procedūru piemērošanu, ja iepirkuma paredzamā līgumcena bija 10 000 latu vai lielāka,
kā arī noteica, kārtību, kādā nodrošināma atklātība šajos iepirkumos. Ņemot vērā
nepieciešamību uzlabot valsts pārvaldes darbības efektivitāti, samazinot administratīvos
izdevumus, tajā pašā laikā nodrošinot atklātību un saprātīgu finansējuma izlietojumu,
izvērtējot citu ES dalībvalstu praksi, kā arī ar sociālajiem partneriem panāktās
vienošanās, tika noteikti jauni līgumcenu sliekšņi nacionālo iepirkuma procedūru
piemērošanai - 20 000 latu piegādes un pakalpojumu līgumiem, 120 000 latu būvdarbu
līgumiem. Lai nodrošinātu pienācīgu atklātības līmeni un konkurenci iepirkumos, kuru
līgumcena ir mazāka par iepirkuma procedūru piemērošanai noteiktajām līgumcenu
robežvērtībām, un ņemot vērā Komisijas skaidrojošo paziņojumu par Kopienas tiesību
aktiem, ko piemēro līguma slēgšanas tiesību piešķiršanā, uz ko neattiecas vai tikai daļēji
attiecas publiskā iepirkuma direktīvu noteikumi (2006/C 179/02), tika ieviesta
vienkāršota iepirkumu veikšanas kārtība, kura ietver obligātu paziņojuma par plānoto
līgumu publicēšanu pirms iepirkuma veikšanas, nosakot 15 dienu termiņu piedāvājumu
iesniegšanai, un informatīva paziņojuma par noslēgto līgumu publicēšanu pēc iepirkuma
līguma noslēgšanas, turklāt šie paziņojumi tiek centralizēti publicēti Iepirkumu
uzraudzības biroja mājas lapā. Tāpat, ņemot vērā minēto EK paziņojumu, jaunajā
Publisko iepirkumu likuma redakcijā papildināta likuma 2.pielikuma „B” daļas
pakalpojumu iepirkumu kārtība, nosakot pasūtītāja pienākumu pirms iepirkuma
veikšanas savā mājas lapā publicēt informāciju par iepirkumu, norādot vietu, kur
saņemamas tehniskās specifikācijas un piedāvājumu iesniegšanas termiņus.
130. Ar grozījumiem likuma 1. un 2. pielikums izteikti jaunā redakcijā, nodrošinot to
atbilstību Komisijas 2007.gada 28.novembra regulai Nr.213/2008, ar ko groza Eiropas
Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2195/2002 par kopēju publiskā iepirkuma
vārdnīcu (CPV) un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/17/EK un Direktīvu
2004/18/EK par publiskā iepirkuma procedūrām saistībā ar CPV pārskatīšanu.
131.

2007.gada 11.decembrī tika pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva
2007/66/EK, ar ko Padomes Direktīvas 89/665/EEK un 92/13/EEK groza attiecībā uz
pārskatīšanas procedūru efektivitātes uzlabošanu valsts līgumu piešķiršanas jomā.
Direktīvas 2007/66/EK prasības Latvijai bija jāievieš normatīvajos aktos līdz 2009.gada
20.decembrim, veicot izmaiņas Publisko iepirkumu likumā, likumā „Par iepirkumu
sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju likumā”, Publiskās un privātās partnerības likumā.
Likumprojekts „Grozījumi Publisko iepirkumu likumā” iesniegts Saeimā un 2010.gada
25.martā izskatīts 2.lasījumā un 2010.gada 20.maijā pieņemts 3.lasījumā, savukārt
likumprojekts „Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums” iesniegts
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izskatīšanai MK un tālākai iesniegšanai Saeimā (šobrīd ir spēkā likums “Par iepirkumu
sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām”7).
132. Ņemot vērā direktīvā 2007/66/EK noteikto, Publisko iepirkumu likumā nepieciešami
būtiski grozījumi attiecībā uz šādiem institūtiem: kārtību, kādā kandidāti un pretendenti
informējami par iepirkuma rezultātiem, nogaidīšanas termiņu iepirkuma līguma vai
vispārīgās vienošanās slēgšanai, kārtību, kādā metu konkursa dalībnieki informējami par
pieņemto lēmumu attiecībā uz metu konkursa rezultātiem, iesniegumu izskatīšanas
komisijas izveides un darbības nosacījumiem, iesniegumu par iepirkuma procedūras
pārkāpumiem iesniegšanas termiņiem un kārtību un izskatīšanas kārtību. Ieviešami arī
jauni institūti: iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās atzīšana par spēkā neesošu no
tās noslēgšanas brīža vai atcelšana no tiesas sprieduma spēkā stāšanās brīža vai tās
termiņa saīsināšana īpašos gadījumos un pieteikuma par zaudējumu, ko piegādātājam
pasūtītājs nodarījis ar prettiesisku rīcību, atlīdzināšanu iesniegšanas kārtība.
133. EK ir norādījusi, ka pašlaik pastāvošā kārtība iesniegumu iesniegšanas termiņu
skaitīšanai, kas atkarīga no paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem
publikācijas internetā, neatbilst direktīvā 2007/66/EK noteiktajam, tāpēc termiņš
iesnieguma par procedūras pārkāpumiem iesniegšanai tiks piesaistīts iepriekš minētās
informācijas nosūtīšanas kandidātiem, pretendentiem vai metu konkursa dalībniekiem
veidam.
134. Tāpat atbilstoši direktīvas 2007/66/EK 1.panta 4.punktam tiks paredzēta jauna
paziņojuma forma – brīvprātīgs paziņojums par iepirkuma rezultātiem, kura saturu
noteiks MK noteikumi.
135. Ņemot vērā to, ka 2009.gada 23.aprīlī ir pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes
2009.gada 23.aprīļa direktīva 2009/33/EK par “tīro” un energoefektīvo autotransporta
līdzekļu izmantošanas veicināšanu, kuras prasības nacionālajos normatīvajos aktos
ieviešamas līdz 2010.gada 4.decembrim, grozījumi Publisko iepirkumu likumā un
likumprojektā „Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums” paredz iekļaut
minētajos likumos īpašus noteikumus līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai
autotransporta jomā, nosakot pienākumu pasūtītājam vai sabiedrisko pakalpojumu
sniedzējam autotransporta līdzekļu iepirkumos ņemt vērā to ekspluatācijas ietekmi uz
enerģētiku un vidi, izvērtējot vismaz enerģijas patēriņu un oglekļa dioksīda, slāpekļa
oksīdu, metānu nesaturošo ogļūdeņražu un cieto daļiņu emisiju apjomu.
136. Likumprojekts „Grozījumi Publisko iepirkumu likumā” paredz, ka tiešās pārvaldes
iestādēm MK noteiktos gadījumos būs obligāti preces un pakalpojumus jāiegādājas no
MK noteiktajām centralizēto iepirkumu institūcijām vai ar to starpniecību, ja attiecīgās
preces vai pakalpojumi būs iekļauti MK noteiktajā preču vai pakalpojumu grupā un to
līgumcena 12 mēnešu laikā attiecīgajā preču vai pakalpojumu grupā būs 100 latu vai
lielāki, tādējādi īstenojot Saprašanās memorandā doto uzdevumu attīstīt publiskā
iepirkuma centralizāciju un elektroniskā iepirkuma sistēmas plašāku izmantošanu.

7

Likums spēkā no 2004.gada 24.novembra. Tas tika izstrādāts, lai nacionālajos normatīvajos aktos ieviestu
Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 31.marta direktīvu 2004/17/EK, kas koordinē līgumu piešķiršanas
procedūras subjektiem, kuri darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu jomā.
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Informācija par galvenajiem konstatētajiem pārkāpumiem publiskajos iepirkumos
un rīcību to novēršanai
137. Kā būtiskākās kļūdas publiskajos iepirkumos var minēt – ar iepirkuma priekšmetu
nesamērīgu pieredzes un finansiālo prasību izvirzīšanu, nepārdomātu saimnieciski
visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritēriju izmantošanu, nevienlīdzīgu attieksmi
piedāvājumu vērtēšanā, līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pretendentiem, kuru
kvalifikācija vai iesniegtais piedāvājums neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos
izvirzītajām prasībām
138. Izplatīta kļūda ES fondu finansētajos iepirkumos – iepirkumu regulējošo normatīvo aktu
nepiemērošana, slēdzot līgumus ar fiziskām personām par ekspertu pakalpojumu
sniegšanu, nosakot fizisko personu pakalpojumu paredzamo līgumcenu netiek ņemta
vērā valsts obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas darba devēja daļa. Skaidrojums
par līgumcenas noteikšanas kārtību, iepērkot fizisku personu pakalpojumus, iekļauts
Iepirkuma vadlīnijās, kas publicētas IUB mājas lapā www.iub.gov.lv, kā arī tiek sniegts
apmācību semināros par publisko iepirkumu jautājumos.
139. Lai sniegtu skaidrojumus par iespējām veikt publisko iepirkumu procedūras pirms
projektu pieteikumu apstiprināšanas, par zinātniskās pētniecības pakalpojumu
iepirkumiem, par nevalstisko organizāciju iepirkumiem, tika sagatavoti un publicēti
Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā šādi skaidrojumi: Skaidrojums par iepirkumu
veikšanu pirms ES fondu projekta iesnieguma sagatavošanas, Skaidrojums par Publisko
iepirkumu jomu regulējošo normatīvo aktu piemērošanu attiecībā uz biedrībām un
nodibinājumiem, Publisko iepirkumu likuma 3.panta pirmās daļas 6.punkta
piemērošana.
140. EK auditori attiecībā uz 2004-2006.gadu plānošanas perioda Kohēzijas fonda projektiem
un ES struktūrfondu projektiem kā būtisku pārkāpumu publiskajā iepirkumā norādījuši
sākotnēji noslēgtā līguma apjomu būtiskas izmaiņas, kā arī nepamatotu sarunu
procedūras piemērošanu papildu būvdarbu vai pakalpojumu iepirkumiem. Lai novērstu
šādu gadījumu atkārtošanos, organizētas apmācības pasūtītājiem un ES fondu vadībā
iesaistītajām institūcijām par publiskā iepirkuma problēmām, pamatprincipiem,
sagatavotas un publicētas Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā Vadlīnijas sarunu
procedūru piemērošanai atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 62. un 63.pantam.
141. Savukārt kopsavilkums par 2009.gadā IUB veiktajām pirmsiepirkumu pārbaudēm ES
fondu projektu ietvaros sniegta sadaļā „Pirmsiepirkumu pārbaudes”.

2.2.2. Atbilstība EK prasībām komercdarbības atbalsta jomā
142. Finanšu ministrija nodrošina komercdarbības atbalsta kontroles institūcijas funkciju –
veic sākotnējo izvērtēšanu sagatavotiem atbalsta programmu vai individuālo atbalsta
projektu paziņojumiem, kas paredzēti visu komercdarbības nozaru atbalstīšanai, izņemot
Līgumā par Eiropas Savienības darbību 1.pielikumā minēto lauksaimniecības produktu,
kā arī zvejniecības produktu un mežsaimniecības atbalstīšanai.
143. Komercdarbības atbalsta nosacījumu ievērošana plānošanas posmā:
DP identificēti pasākumi, kas satur komercdarbības atbalsta komponenti, pasākuma
aprakstos iekļaujot atsauci uz komercdarbības atbalsta normu piemērošanu pasākumā
iekļautajām aktivitātēm (aktivitātei).
Aktivitātēm, kuras satur komercdarbības atbalsta komponenti, MK noteikumos par
aktivitātes īstenošanu tiek kontrolēts, lai īstenošanas nosacījumi atbilstu attiecīgajam
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komercdarbības atbalsta kontroles tiesiskajam regulējumam: atbalsta intensitātes
nosacījumi, attiecināmo izmaksu nosacījumi, nosacījumi finansējuma saņēmējam, u.c.
Saskaņā ar Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 11.panta pirmās daļas 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.
144. Komercdarbības atbalsta nosacījumu kontrole pārbaudēs uz vietas:
MK noteikumi par pārbaudēm projektu īstenošanas vietās8 nosaka, ka pārbaudes
projekta īstenošanas vietā laikā jāpārliecinās par komercdarbības atbalsta prasību
ievērošanu. Pārbaužu uz vietas veikšanas funkcija deleģēta atbildīgajām un sadarbības
iestādēm;
VI metodikā par pārbaudēm projekta īstenošanas vietā noteiktas minimālās prasības,
kas attiecas uz komercdarbības atbalsta prasību ievērošanas kontroli;
145. Izstrādājot vadošās iestādes metodiku par pārbaudēm uz vietas, vērā ņemti arī EK
vadlīnijās par pārbaudēm uz vietas ES fondu projektos ietvertie norādījumi.
146. Saskaņā ar FM pieejamo informāciju, visas 2007.-2013.gada plānošanas perioda 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.
147. Vienlaikus jāatzīmē, ka saskaņā ar atbildīgo iestāžu sniegto informāciju dažiem
finansējuma saņēmējiem ir neizpratne par komercdarbības atbalsta jautājumiem un
uzskats, ka normu par komercdarbības atbalsta principu ievērošanu iekļaušana
normatīvajos aktos par aktivitāšu ieviešanu ir apgrūtinoša un ierobežojoša, tādēļ
atsevišķas institūcijas vērsušās FM ar lūgumu sniegt atbalstu šī jautājuma skaidrošanā.
FM izskatīs iespēju organizēt šādu semināru 2010.gada laikā.

2.3.

Izaicinājumi darbības programmas ieviešanā

148. Globālā ekonomiskā krīze ir smagi skārusi Latvijas ekonomiku. Kopumā IKP apjoms
2009.gadā, salīdzinot ar 2008.gadu, samazinājies par 18,4 procentiem. Finanšu krīzes
ietekmes dziļumu Latvijā pastiprināja ekonomikas strukturālās nepilnības, kas bija
attīstījušās iepriekšējā straujās izaugsmes periodā, kad privātā patēriņa un investīciju
pieaugums bija daudz straujāks par kopējo ekonomisko izaugsmi, veidojot lielu
maksājumu bilances tekošā konta deficītu un tādējādi pastiprinot Latvijas ekonomikas
ievainojamību globālās finanšu krīzes apstākļos.
149. Sākoties straujam privātā patēriņa un investīciju samazinājumam un saskaroties ar
finanšu resursu pieejamības izsīkumu negatīvo ekonomisko pārmaiņu rezultātā, ES fondi
kļuva par galveno finanšu instrumentu ekonomiskās atveseļošanas sekmēšanā. Līdz ar
to, pielāgojoties esošajai situācijai, tika veikti arī grozījumi DP, pārskatītie ietekmes
rādītāji, veikti pasākumi ES fondu projektu ieviešanai optimāli nepieciešamā
finansējuma nodrošināšanai, veikti ES fondu sistēmas vienkāršošanai pasākumi, kas
aplūkoti šajā ziņojuma sadaļā.
8

2007.gada 26.jūnija noteikumi Nr.440, kas 2010.gadā tika aizstāti ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr.140
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150. Savukārt saskaņā ar Regulas Nr.1828/2006 prasībām ziņojumā ir jāiekļauj informācija
par nozīmīgām problēmām, kuras konstatētas vadības un kontroles sistēmā saskaņā ar
Regulas 1083/2006 62.panta 1.punkta d)apakšpunkta i)punktā minēto procedūru.
Jāatzīmē, ka DP ieviešanā šādas problēmas netika konstatētas. Informācija par DP
vadības un kontroles sistēmas izvērtējumu sniegta sadaļā „Vadības un kontroles sistēmas
apraksts un izvērtējums”.

2.3.1. DP prioritāšu palielināšana vai pielāgošana
151. 2009.gadā izstrādātie grozījumi DP ietver finanšu pārdales, novirzot līdzekļus tām ES
fondu aktivitātēm, kurām ir tiešākā ietekme uz ekonomikas atveseļošanās sekmēšanu.
Ņemot vērā ierobežotos valsts budžeta resursus un to, ka nav iespēju nofinansēt visus
projektus sākotnēji plānotajā apmērā, izmaiņas finanšu plānā ietver ES fondu
finansējuma intensitātes palielināšanu līdz Padomes regulas 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 3.pielikumā noteiktajam līmenim
un nacionālā finansējuma samazināšanu par 91.9 milj. EUR, lai atvieglotu valsts budžeta
slogu esošajā ekonomiskajā situācijā, kā arī pārdali no nacionālā publiskā uz nacionālo
privāto finansējumu, ņemot vērā finansējuma saņēmēju juridisko statusu un EK sniegto
skaidrojumu par publiskā un tam pielīdzināmā finansējuma izpratni ES fondu aktivitāšu
īstenošanas kontekstā. Saskaroties ar šobrīd identificējamo tirgus cenu deflāciju,
plānotos DP mērķus ir iespējams sasniegt ar mazāku finansējumu, tādējādi nodrošinot
iespēju arī ar samazinātu aktivitāšu vai apakšaktivitāšu finansējumu sasniegt ES fondu
mērķus ierobežoto valsts budžeta resursu apstākļos. Vienlaikus izstrādātie DP grozījumi
ir nodrošinājuši administratīvo procedūru vienkāršošanu, paredzot, ka aktivitāšu vai
apakšaktivitāšu nosaukumi, to mērķi, finansējuma saņēmēji, mērķa grupas, kā arī
pasākumu mērķu grupas un Eiropas Kopienas līdzfinansējuma sadalījums kategorijās
darbības programmai „Infrastruktūra un pakalpojumi” tiek noteikti kā indikatīvi. Līdz ar
to turpmāk lēmumus par izmaiņām aktivitāšu, pasākumu un prioritāšu līmenī būs
iespējams pieņemt nacionālā līmenī, neveicot grozījumus DP.
152. Lai izvērtētu, kuras no ES fondu aktivitātēm var sniegt tiešu ieguldījumu Latvijas
ekonomikas atveseļošanā un izaugsmes sekmēšanā, 2008.gada novembrī FM informēja
MK par ES fondu aktivitātēm, kuru īstenošana papildus izvērtējama saistībā ar
ekonomisko situāciju valstī. Pieņemot lēmumu par ES fondu aktivitātēm, kuru
īstenošanas uzsākšana būtu papildus izvērtējama, FM visu trīs darbības programmu
aktivitātes vērtēja pēc šādiem galvenajiem kritērijiem:
ES fondu aktivitātē plānotie rezultāti nedod tiešu ieguldījumu tautsaimniecības vai
straujā ekonomikas attīstībā;
nav apstiprināti projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji vai MK noteikumi par ES
fondu aktivitātes īstenošanu;
nav izstrādāts ES fondu aktivitātes īstenošanas mehānisms;
nav veiktas administratīvas un institucionālas reformas, kas nodrošinātu
investīciju vai ieguldījumu efektivitāti.
153. Izpildot MK 2008.gada 22.decembra sēdē uzdoto uzdevumu, FM 2009.gada 16.janvārī
izveidoja darba grupu, kura izvērtēja atsevišķu ES fondu aktivitāšu īstenošanas
uzsākšanas vai turpināšanas iespējas. FM izveidotajā darba grupā papildus FM
ekspertiem darbojās arī pārstāvji no Latvijas Bankas, Ekonomikas ministrijas,
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas, Latvijas Darba devēju
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konfederācijas, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības
kameras, Latvijas Brīvo Arodbiedrību savienības, Latvijas Lielo pilsētu asociācijas.
154. Kopumā tika izvērtētas 83 no 150 ES fondu aktivitātēm par kopējo publisko
finansējumu 1073,1 miljoni eiro, kas ir 20,0% no kopējā publiskā ES fondu programmu
finansējuma 2007.–2013.gada ES fondu plānošanas periodā, tai skaitā DP ietvaros tika
izvērtētas 10 ES fondu aktivitātes, kuru publiskais finansējums veidoja 80.3 miljoni LVL
jeb 13,5 % no kopējā DP sākotnēji paredzētā publiskā finansējuma.
155. ES fondu aktivitāšu izvērtēšanas rezultātā FM sagatavoja darba grupas ziņojumu par
lēmumiem un priekšlikumiem, tajā skaitā par iespējamo naudas līdzekļu pārdali citām
ES fondu aktivitātēm. FM sagatavotais darba grupas ziņojums pirms iesniegšanas MK
2009.gada 25.martā tika izskatīts ES fondu uzraudzības komitejā, informējot par
situāciju ES fondu īstenošanā iesaistītās institūcijas un sociālos partnerus. Sagatavotais
darba grupas ziņojums pirms iesniegšanas apstiprināšanai MK tika nosūtīts saskaņošanai
arī EK.
156. Izvērtējot ES fondu aktivitātes, kas sniegtu vislielāko ieguldījumu Latvijas
ekonomikas atveseļošanā, tika vērtēts, kuru ES fondu aktivitāšu atbalstāmo darbību
īstenošana pašreizējos ekonomiskajos apstākļos būtu uzskatāma par prioritāru, kā arī
ņemta vērā nepieciešamība pēc iespējas ātrāk reaģēt uz sociālekonomisko situāciju
valstī, mazinot ekonomiskās krīzes ietekmi un palielinot tautsaimniecības potenciālu.
Finansējuma samazinājums, savukārt, skāra tās ES fondu aktivitātes, kurās bija
iespējams sašaurināt atbalstāmo darbību loku, tieši koncentrējoties uz ES fondu
aktivitātes mērķi, vai izvirzot citus nosacījumus tā sasniegšanā ar samazinātu
finansējumu.
157. 2009.gada 5.februārī UK rakstiskās procedūras laikā pieņemts lēmums attiecībā uz
2.2. prioritātes „Finanšu pieejamība” 2.2.1. pasākumu „Finanšu resursu pieejamība”,
papildinot to ar divām jaunām aktivitātēm: 2.2.1.3. „Garantijas komersantu
konkurētspējas uzlabošanai” un 2.2.1.4. „Aizdevumi komersantu konkurētspējas
uzlabošanai” kā arī papildinot tā mērķa grupu ar lielajiem komersantiem. 2.2.1.3.
aktivitātes „Garantijas komersantu konkurētspējas uzlabošanai” ietvaros Latvijas
Garantiju aģentūra izsniegs garantijas par komercbanku izsniegtiem kredītiem.
Garantijas izsniegs par aizdevumiem, lai investētu pamatlīdzekļos (materiālos un
nemateriālos), kā arī garantijas aizdevumiem par apgrozāmajiem līdzekļiem, faktoringu,
līzingu, kā arī apstiprināto ES fondu projektu ieviešanai. Aktivitātes ietvaros noteiktais
publiskā finansējuma apjoms ir 28 457 436 eiro. 2.2.1.4. aktivitātes „Aizdevumi
komersantu konkurētspējas uzlabošanai” ietvaros Latvijas Hipotēku un zemes banka
izsniegs aizdevumus komersantiem situācijās, kad komersantus vai projektus bankas
uzskata par pārāk riskantiem vai komersantu ķīla nav pietiekama. Aktivitātes ietvaros
aizņēmumus varēs saņemt ieguldījumiem materiālajos un nemateriālajos aktīvos, lai
izveidotu jaunu komersantu, paplašinātu esošo komersantu, paplašinātu ražotās
produkcijas klāstu ar jauniem papildus produktiem vai fundamentāli pārveidotu esošo
ražošanas procesu, kā arī ieviestu apstiprinātos ES fondu projektus. Aktivitātes
noteiktais publiskā finansējuma apjoms ir 80 148 446 eiro.
158. MK 21.04.2009. pieņēma lēmumu DP ietvaros veikt publiskā finansējuma pārdali
63,6 miljonu eiro jeb 7,5% apmērā no kopējā DP sākotnēji paredzētā publiskā
finansējuma apjoma. MK lēmumu rezultātā tika piedāvātas šādas finansējuma izmaiņas:
apturēt sešu ES fondu aktivitāšu īstenošanu (2.1.2.1.3. apakšaktivitātes „Tehnoloģiju
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pārneses centri”; 2.1.2.3.1. apakšaktivitātes „Rīgas zinātnes un tehnoloģiju parka (ZTP)
attīstība”; 2.2.1.2.1. apakšaktivitātes „Biznesa eņģeļu tīkls”; 2.2.1.2.2. apakšaktivitātes
„Vērtspapīru birža MVK”; 2DPP 2.3.1.1.2. apakšaktivitātes „Ārējo tirgu apgūšana –
nozaru starptautiskās konkurētspējas stiprināšana”; 2.3.2.3. aktivitātes „Klasteru
programma”), izņemot no tām finansējumu, kā arī samazināt kopējo finansējumu 2 ES
fondu aktivitātēm (2.1.1.3.2.apakšaktivitātes „Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras un
informācijas sistēmu uzlabošana zinātniskajai darbībai” finansējumu, nosakot publisko
finansējumu 17 600 696 eiro, 2.4.1.1.aktivitātes „Programmas vadības un atbalsta
funkciju nodrošināšana” finansējumu par 10 %, nosakot publisko finansējumu 22 985
056 eiro). Attiecīgi piešķirt papildu publisko finansējumu 2.1.1.3.1.apakšaktivitātei
„Zinātnes infrastruktūras attīstība” 7 114 359 eiro apmērā, 2.1.2.4.aktivitātei „Augstas
pievienotās vērtības investīcijas” 21 343 077 eiro apmērā, 2.2.1.3.aktivitātei „Garantijas
komersantu
konkurētspējas
uzlabošanai”
28 457 436
eiro
apmērā,
2.3.1.1.1.apakšaktivitātei „Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings” 6 272 411 eiro
apmērā.
159. DP ietvaros finansējums no zinātnes un inovāciju jomas institūciju stiprināšanas ES
fondu aktivitātēm tika novirzīts zinātnes infrastruktūras attīstībai, finanšu instrumentiem
un komersantu investīciju projektiem. Piešķirtais papildu finansējums zinātnes
infrastruktūras attīstībai paredz iespēju finansēt labas ražošanas prakses standartiem
atbilstoša farmaceitisko tehnoloģiju studiju un pētījumu centra un labas laboratorijas
prakses prasībām atbilstoša biofarmācijas centra izveidi. Ar piešķirto papildu
finansējumu augstas pievienotās vērtības investīcijām uzņēmumos varēs atbalstīt liela
apmēra investīciju projektus, kas vērsti uz eksportu un uzņēmumu produktivitātes
paaugstināšanu. Papildu finansējuma piešķiršana garantijām komersantu konkurētspējas
uzlabošanai ir nepieciešama, jo pašreizējos ekonomiskajos apstākļos tirgū ir finanšu
resursu trūkums, tajā skaitā arī finanšu resursiem, kas nepieciešami ES fondu projektu
īstenošanai komersantiem, kas ir ES fondu finansējuma saņēmēji, kā arī ir pieauguši
tirdzniecības riski, radot nepieciešamību papildu galvojumiem eksporta darījumiem.
Tāpat papildu piešķirtais finansējums ārējo tirgu apgūšanai – ārējam mārketingam
veicinās komersantu konkurētspēju ārējos tirgos, veicinās jaunu tirgu apgūšanu.
Grozījumi apstiprināti uzraudzības komitejā
160. 2009. gada 27. jūlijā UK rakstiskās procedūras laikā pieņemts lēmums apstiprināt EM
ierosinātos grozījumus DP, pārdalīt publisko finansējumu 57 689 694 eiro apmērā, t.sk.,
ERAF finansējumu 49 036 242 eiro apmērā un valsts budžeta finansējumu 8 653 452
eiro apmērā no 2.1.2.2.1. apakšaktivitātei „Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde”
(turpmāk - 2.1.2.2.1. apakšaktivitāte) pieejamā finansējuma uz 2.2.1.3. aktivitātei
„Garantijas komersantu konkurētspējas veicināšanai” (turpmāk - 2.2.1.3. aktivitāte)
pieejamo finansējumu (2.1.2.2.1.aktivitātes ietvaros tiks proporcionāli samazināts
privātais finansējums – 32 692 132 eiro apmērā - kas tiks pārdalīts 2.2.1.1.aktivitātei
„Ieguldījumu fonds investīcijām garantijās, paaugstināta riska aizdevumos, riska kapitāla
fondos un cita veida finanšu instrumentos”), attiecīgi samazinot 2.1.prioritātei „Zinātne
un inovācijas” pieejamo finansējumu un palielinot 2.2. prioritātei „Finanšu pieejamība”
pieejamo finansējumu, lai veicinātu Latvijas ekonomikas atlabšanu no pašreizējās
globālās ekonomiskās krīzes, kas tuvina Latvijas ekonomiku recesijai un nodrošinātu
iespējas uzsāktu projektus aktivitātēs, kurām ir nepieciešami banku kredīti un garantijas
finanšu līdzekļu piesaistei.
161. Veicinot Latvijas ekonomikas atlabšanu no pašreizējās globālās ekonomiskās krīzes
ietekmes, kas tuvina Latvijas ekonomiku recesijai, Ekonomikas ministrija ierosina
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pārdalīt publisko finansējumu 29 232 258 eiro apmērā, t.sk., ERAF finansējumu 24 847
419 eiro apmērā un valsts budžeta finansējumu 4 384 839 eiro apmērā no
2.1.2.2.1.apakšaktivitātei „Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde” (turpmāk 2.1.2.2.1.apakšaktivitāte) – pieejamā finansējuma uz 2.2.1.3.aktivitāti. Papildus 2.1.
prioritātes „Zinātne un Inovācijas” ietvaros tiks proporcionāli samazināts privātais
finansējums – par attiecīgi 9 350 698 eiro, kas tiks pārdalīts 2.2. prioritātei „Finanšu
pieejamība”. DP grozījumi apstiprināti 2009. gada 15. oktobra UK sēdes protokols Nr.
P-2009/UK-2 4. punkts. Palielinot finansējumu 2.2.1.3. aktivitātes ietvaros
komersantiem tiks nodrošināta pieeja finansējumam komercdarbības attīstībai un ES
fondu projektu ieviešanai, saņemot garantijas situācijās, kad komersanta rīcībā esošais
nodrošinājums nav pietiekams kredītresursu piesaistei nepieciešamajā apjomā un bankas
komersantu novērtē kā pārāk riskantu, kā arī tiks veicināta Latvijas komersantu
konkurētspēja, sekmējot jaunu tirgu apgūšanu un nostiprināšanos esošajos.
162. Kopumā visi minētie DP grozījumi ir izstrādāti 2009. gadā, no kuriem vienkāršošanas
pasākumi, paredzot aktivitāšu vai apakšaktivitāšu nosaukumu, mērķu, mērķa grupu,
finansējuma saņēmēju un pasākuma mērķa grupu, kā arī Eiropas Kopienas
līdzfinansējuma sadalījumu kategorijās noteikšanu par indikatīviem. Visi grozījumi ir
iesniegti apstiprināšanai EK.

2.3.2. Ietekmes rādītāju pārskatīšana
163. Mainoties sociāli-ekonomiskajai situācijai valstī, radās nepieciešamība pārskatīt
plānošanas dokumentos noteikto sasniedzamo ietekmes rezultātu aktualitāti.
164. 2009.gada decembrī izstrādātā un EK iesniegtā Stratēģiskā ziņojuma par 2007.2009.gadu sadaļā „5.3. Ietekmes rādītāju pārskatīšana” tika iekļauti darbības
programmās noteikto ietekmes rādītāju pārskatīšanas rezultāti un piedāvāti uzlabojumi
rādītāju sistēmā, negrozot plānošanas dokumentus.
165. Stratēģiskajā ziņojumā sadarbībā ar atbildīgajām nozaru ministrijām tika identificēti
jauni ietekmes rādītāji kā situācijai atbilstošāki atskaites punkti plašākai ES fondu
ekonomiskās ietekmes atspoguļošanai.
166. Stratēģiskajā ziņojumā tika norādīti arī pārskatītās makroekonomisko un ietekmes
rādītāju mērķa vērtības, jo ekonomiskās krīzes iespaidā IKP un nodarbinātības
prognozes ir novecojušas, esošie mērķi vairs nav sasniedzami.
167. Jaunie rādītāji arī nostiprināja saiti starp programmas makroekonomiskiem mērķiem
un rezultāta rādītājiem. Stratēģiskā ziņojuma sadaļā „4.4. DP ieguldījums Vispārējās
regulas 3.panta kontekstā un salīdzinājumā pret Kopienas Stratēģiskajām vadlīnijām”
piedāvāts loģiskais ietvars „Prioritāte – Prioritātes mērķis - Atbilstošā ziņojuma sadaļa/
Ietekmes rādītāji”.
168. Stratēģiskā ziņojuma sagatavošanas laikā ir pilnveidots arī ietekmes rādītāju
aptvērums, vadoties pēc jomu finansiālās un tematiskās nozīmības, kā arī ņemot vērā
vajadzības lēmumu pieņemšanā nākotnē. Ietekmes rādītāju pilnveidošanas darbs tika
organizēts noteiktā analītiskā ietvarā.
169. Pirmkārt, apskatot ietekmes rādītāju vietu rādītāju sistēmā: pašreizējo ietekmes
rādītāju saraksta papildināšana, ievērojot saistību ar citiem plānošanas dokumentiem,
nodrošinot programmu un aktivitāšu pilnīgu aptvērumu, kā arī izvērtējot saistību starp
dažādu līmeņu rādītājiem.
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170. Otrkārt, tā bija rādītāju vērtību attīstības analīze, prognozes, tendenču apskats un
mērķu pārskatīšana.
171. Rādītāju analīzē tika izmantots nozaru skatījums, nevis tematiskās asis, jo nozaru
ietekmes rādītāji ļauj apkopot paralēlus izdevumus cilvēkresursos un infrastruktūrā. Īpaši
aktuāli tas ir tādos sektoros kā nodarbinātība, izglītība un veselība.
172. Plašākā informācija par ietekmes rādītāju pārskatīšanu sniegta EK iesniegtajā
stratēģiskajā ziņojumā.9

2.3.3. Resursu piesaiste ES fondu ieviešanai
173. Kā galveno problēmu DP ieviešanas īstenošanas kontekstā var minēt finansējuma
nepietiekamību, ko izraisīja ekonomiskās situācijas izmaiņas pasaulē, kas negatīvi
ietekmēja arī Latvijas ekonomisko situāciju, kam sekoja IKP pieauguma un investīciju
apjoma samazinājums, bezdarba līmeņa pieaugums, patēriņa un ražotāju cenu krasas
izmaiņas.
174. Lai stiprinātu valsts budžeta ES fondu līdzfinansēšanas spējas, 2008.gada 30.oktobrī
starp LR un Eiropas Investīciju Banku (Banka) tika noslēgts aizdevuma līgums par
līdzfinansējuma nodrošināšanu 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES līdzfinansēto
projektu īstenošanai par kopējo summu 500 milj. eiro, kura 2009.gada 17.februārī ar
līguma grozījumiem tika palielināta līdz 750 milj. eiro.
175. Saskaņā ar iepriekšminētā līguma nosacījumiem, Banka 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.
176. Līdz 2009.gada beigām Banka ir izmaksājusi 225 milj. eiro. Lai varētu saņemt nākamo
aizdevuma daļu, Bankai ir jāiesniedz atskaite par iepriekš izmaksāto līdzekļu izlietojumu
80% apmērā no izmaksātās summas, respektīvi, par 180 milj. eiro. Līdz 2009.gada
30.septembrim apstiprinātajos ES fondu projektos valsts budžeta līdzekļu apjoms bija
uzņemts saistībās par kopējo summu 162 milj. eiro, savukārt, aizdevumos finansējuma
saņēmējiem izsniegti 6,6 milj. eiro, kas kopā veido 168,6 milj. eiro, kas ir nepietiekami
nākamās aizdevuma daļas saņemšanai. Jāatzīmē, ka 2009.gada laikā Latvijas atbildīgās
iestādes veica DP finansējuma pārprogrammēšanu, palielinot ES fondu līdzfinansējuma
intensitāti, kur iespējams, izņemot vai maksimāli samazinot valsts budžeta un nacionālā
publiskā līdzfinansējuma daļu.
177. Ņemot vērā ierosinātās izmaiņas, paredzams, ka nacionālā publiskā līdzfinansējuma
daļa ievērojami samazināsies. Kā rezultātā pilnībā izmantot piešķirto Bankas aizdevumu
ES fondu projektos nebūs iespējams. Attiecībā uz izmaksātās aizdevuma daļas atskaites
sagatavošanu, jāņem vērā, ka faktisko valsts budžeta līdzfinansējuma daļu
apstiprinātajos projektos būs iespējams fiksēt tikai tad, ka EK būs apstiprinājusi
izmaiņas DP finansēšanas plānos.10 Paredzams, ka tas varētu notikt līdz 2010.gada
2.ceturkšņa beigām. Latvijai Bankas aizdevuma izmantošana nav pašmērķis, jo
9

Stratēģiskais ziņojums tiks ievietots www.esfondi.lv pēc to apstiprināšanas EK
Arī jau apstiprinātajos ES fondu projektos, par kuru īstenošanu jau ir noslēgta vienošanās, plānots valsts
budžeta līdzfinansējuma daļu izņemt, vai maksimāli samazināt, palielinot ES fondu intensitāti. Tas nozīmē, ka
mainīsies uz 2009.gada 30.septembri fiksētie dati par valsts budžeta uzņemtajām saistībām. Līdz ar to turpmāk
aizdevumu būs iespējams izmantot tikai caur izsniegtajiem aizdevumiem finansējuma saņēmējiem.
10
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aizdevuma saņemšana nedod iespēju palielināt budžeta izdevumu apropriāciju, lai slēgtu
jaunus līgumus, kuru īstenošanai, iespējams, būtu nepieciešams Valsts kases aizdevums,
piesaistot Bankas naudas resursu. Tā kā budžeta apropriācija nav pietiekošā apmērā, lai
īstenotu visus plānotos projektus, Latvija rada iespēju projektus īstenot kā
pašfinansēšanās projektus, kuru ietvaros EK tiek deklarēti finansējuma saņēmēja veiktie
izdevumi un samaksa par tiem veikta tikai tad, kad EK atmaksājusi attiecīgo daļu. Līdz
ar to Bankas aizdevums šajā situācijā Latvijai nelīdz risināt galveno problēmu – resursi
valsts budžetā.
178. Savukārt, sakarā ar Regulas Nr.1083/2006 82.panta grozījumiem 2009.gadā Latvija ir
saņēmusi no EK papildu avansa maksājumus 2% par kopējo summu 42 milj. latu
(59.8 milj. eiro) - no ESF (7,7 milj. latu) un ERAF (34.3 milj. latu) finansējuma. Šie
papildu avansi ļāva palielināt 2009.gada valsts budžeta izdevumus ES finansētajiem
projektiem kopumā par 52,4 milj. latu11 (74.6 milj. eiro), kas 2009.gada jūlijā tika
novirzīts prioritārajām programmām, lai atgrieztu spēku ekonomikai, kā arī
pasākumiem, kas tieši saistīti ar sociālās drošības tīklu: 15 milj. latu (21.3 milj. eiro)
nodarbinātības shēmām, 5 milj. latu (7.1 milj. eiro) izglītības sektora projektiem, 1,2
milj. latu (1.7 milj. eiro) mājokļu energoefektivitātei, 10,8 milj. latu (15.4 milj. eiro)
dažādiem projektiem pašvaldībām (transports, ūdens apgādes sistēmas un citi), 15,3 milj.
latu (21.8 milj. eiro), lai sniegtu atbalstu MVK un 5,1 milj. latu (7.3 milj. eiro) citām
aktivitātēm.
179. Lai nodrošinātu nepieciešamo finansējumu Saprašanās memorandā noteiktā
maksājumu finansējuma saņēmējiem mērķa izpildei 2007.–2013. gada plānošanas
perioda ES fondu projektu ietvaros, FM 2009.gada 3.ceturksnī ir veikusi pasākumus, lai
paredzētu papildu finansējumu projektiem 2009.gada budžetā, kas bija iespējams esošā
budžeta deficīta limita ietvaros.
180. 2009.gada septembrī Finanšu ministrs oficiāli vērsās pie EK un Starptautiskā valūtas
fonda (SVF), lai noskaidrotu starptautisko aizdevēju nostāju par gadskārtējā valsts
budžeta likumā noteiktās apropriācijas palielināšanu apmērā līdz 84 milj. latu (119.5
milj. eiro), lai, galvenokārt, finansētu maksājumus uzņēmējdarbības atbalsta projektiem
un citiem 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu projektiem. Papildus notika
sarunas par pieļaujamajiem izņēmumiem valsts budžeta deficīta mērķu noteikšanā
attiecībā uz finansējumu ārvalstu finanšu palīdzības projektiem. ES ekonomikas un
monetāro lietu komisārs Hoakins Almunja un SVF pārstāvji pauda atbalstu iepriekš
minētajai rīcībai esošā budžeta deficīta limita ietvaros.
181. 2009.gada oktobrī valdība atbalstīja finansējuma ES fondu projektiem palielināšanu
vēl par 84 milj. latu (119.5 milj. eiro), kas ļāva pilnībā sasniegt Saprašanas memorandā
2009.gadam noteiktos mērķus maksājumiem finansējuma saņēmējiem. Informācija par
minēto mērķu sasniegšanu DP ietvaros sniegta sadaļā „Informācija par finanšu
progresu”.
182. Papildus finansējums tika novirzīts ES fondu projektiem izglītības nozarē (13.5%), tai
skaitā 2% - skolu informatizācijai, stacionārās veselības aprūpes nozares projektiem
(2.2%), satiksmes jomā (16.7%), ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstībai apdzīvotās
vietās kopumā 12%, nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes
veicināšanai (8.7%), savukārt uzņēmējdarbības atbalstam (46.9%).

11

Kopumā apropriācija palielināta par 52.4 milj. latu, tai skaitā no papildu EK avansiem un pārējiem valsts
budžeta līdzekļiem
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183. Ņemot vērā, ka ES fondu finansēšanas iespējas no valsts budžeta pamatā atkarīgas no
tā, cik operatīvi finansējums nonāks atpakaļ valsts budžeta ieņēmumos kā EK
līdzfinansējuma atmaksa, vadošā iestāde ir veikusi šādus galvenos pasākumus, lai
nodrošinātu pēc iespējas efektīvu ES fondu projektu finansēšanu ierobežoto valsts
budžeta iespēju kontekstā:
184. Skaidri noteikti un valdībā apstiprināti finanšu apguves mērķi katrai atbildīgajai
iestādei, izstrādāti mērķu izpildes rīcības plāni katrai aktivitātei katram mēnesim
2009.gadā, kuru izpildei tika regulāri sekots līdzi.
185. Lai veicinātu tādu projektu īstenošanu, kas nerada slogu uz valsts budžetu, tika veiktas
izmaiņas ES fondu projektu finansēšanas noteikumos, kas paredz, ka iestādes var slēgt
līgumus par projektu īstenošanu, negaidot finansējuma piešķiršanu no valsts budžeta, ja
finansējuma saņēmējam ir apgrozāmie līdzekļi projekta īstenošanai un tas piekrīt
atmaksu par veiktajiem izdevumiem gaidīt līdz brīdim, kamēr šie izdevumi būs deklarēti
EK un saņemta atmaksa no EK. Informācija, kas saņemta no sadarbības iestādēm liecina,
ka šo iespēju gatavi izmantot salīdzinoši daudz finansējuma saņēmēju, piemēram,
uzņēmējdarbības, energoefektivitātes, satiksmes, vides jomā. Pēc vadošās iestādes
aprēķiniem aptuveni 20% no kopējiem valsts budžeta izdevumiem turpmāk varētu būt
iespējams nodrošināt šādā gadskārtējam valsts budžetam neitrālā veidā.
186. Gan likumā „Par valsts budžetu 2009.gadam”, gan likumā „Par valsts budžetu
2010.gadam” ir iestrādāta norma, ka, ja budžeta ieņēmumu plāns no ārvalstu finanšu
palīdzības tiek pārsniegts, tad visi virsplāna ieņēmumi tiek novirzīti pārējo projektu
īstenošanai. Tādējādi atbildīgās iestādes tiek stimulētas maksimāli ātri veikt
deklarējamus izdevumus. Tomēr šī iespēja visticamāk praktiski netiks izmantota, jo
virsplāna ieņēmumi parasti rodas vai ir zināmi gada beigās, kad vairs nevar spēt apgūt
papildu budžeta finansējumu. Svarīgi rast papildu apropriāciju maksimāli tuvāk gada
sākumam, par ko kopš 2009.gada vidus Latvija veic sarunas ar starptautiskiem
aizdevējiem.
187. Palielināti Valsts kases aizdevumu limiti ES fondu projektu finansēšanai (2009.gadā
un 2010.gadā pašvaldību aizņēmumu kopējais palielinājums noteikts 50 milj. latu
apmērā ES un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai, kas
ir par 20 milj. latu vairāk nekā 2008.gadā).
188. Rasti laika ietaupījumi gandrīz katrā finansējuma aprites posmā, veicot attiecīgus
grozījumus normatīvajos aktos, par ko sniegts apraksts sadaļā „ES fondu ieviešanas
vienkāršošana”.
189. Resursu pietiekamības jautājums paliek aktuāls arī 2010.gadā, līdz ar to arī 2010.gadā
FM veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu maksimāli optimālu līdzekļu
piešķiršanu no valsts budžeta līdzekļiem, tai skaitā pārstrukturējot esošo finansējumu pa
nozarēm, stingri uzraugot ikmēneša budžeta izdevumu plāna izpildi, kā arī turpinot
sarunas ar starptautiskajiem aizdevējiem par iespēju palielināt ar ES fondu finansēšanu
saistītos izdevumus 2010.gada budžetā. Nav pieļaujama situācijas atkārtošanās, kad
papildu budžeta līdzekļi tika piešķirti gada beigās, kas apgrūtināja to izlietojumu.

2.3.4. ES fondu ieviešanas vienkāršošana
190. Turpinot 2008.gadā uzsāktos ES fondu ieviešanas sistēmas pilnveidošanas un
optimizēšanas pasākumus, 2009.gadā FM norisinājās darbs pie ES fondu ieviešanas
sistēmas vienkāršošanas gan tiesiskā regulējuma, gan administrēšanās līmenī, īpašu
uzmanību vēršot uz finanšu sloga mazināšanu finansējuma saņēmējam, kā arī uz
izmaksu vienkāršošanu.
43
Gadaziņojums2DP_VI_lv_26052010; Ziņojums Eiropas Komisijai par Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda darbības programmu īstenošanu, 2009.gads

191. Papildus, lai nodrošinātu vienotu pieeju un pēctecību ES fondu vienkāršošanas
pasākumiem, 2009.gada 11. augustā MK tika apstiprināts ziņojums „Priekšlikumi ES
fondu ieviešanas sistēmas vienkāršošanai”, saskaņā ar kuru FM veica un 2010.gadā
turpinās veikt pasākumus ES fondu ieviešanas sistēmas uzlabošanai. ES fondu
ieviešanas sistēma tiek vienkāršota saskaņā ar šādiem rīcības virzieniem:
- ES fondu administrācijā iesaistīto institūciju efektivitātes kāpināšana;
- Uz klientu orientētas ES fondu administrēšanas nodrošināšana;
- Administratīvā un finanšu sloga samazināšana ES fondu finansējuma saņēmējam.
192. Iepriekšminēto rīcības virzienu ietvaros un saskaņā ar MK apstiprināto plānu
„Priekšlikumi ES fondu ieviešanas sistēmas vienkāršošanai” 2009.gadā veikti zemāk
minētie pasākumi ES fondu ieviešanas sistēmas uzlabošanai.
193. Paātrināta ES fondu maksājumu plūsmu un finansējuma atgriešana valsts
budžetā. Grozījumi MK 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.418 „Kārtība, kādā
paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu
īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas
kārtība”, paredzot:
a.
b.

c.

d.

iespēju izmaksāt avansus komercdarbības atbalsta projektiem;
maksājumu aprite projektā ir nodalīta no projekta ieviešanas uzraudzības procesa,
proti – projekta progresa pārskata par tādu pašu periodu kā maksājuma
pieprasījumā apstiprināšana vairs nav priekšnosacījums maksājuma veikšanai ES
fondu projekta ietvaros;
ievērojami saīsinātus maksājuma pieprasījumu izskatīšanas termiņus, proti – no 40
darbdienām uz 20 darbdienām atbildīgajā vai sadarbības iestādē un no 15
darbdienām uz piecām darbdienām maksājumu iestādē. Papildus ir noteikts termiņš,
kādā jāizskata iesniegtie precizējumi vai papildu informācija, proti – piecas
darbdienas atbildīgajai vai sadarbības iestādei un trīs darbdienas maksājumu
iestādei;
iespēju slēgt līgumu arī tad, ja atbildīgajai/ sadarbības iestādei nav finanšu resursu
saistību izpildei, taču ES fondu finansējuma saņēmējs var īstenot projektu, tai skaita
valsts atbalsta projektu, par saviem līdzekļiem.

194. Optimizēta pievienotās vērtības nodokļa (PVN) pārskata iesniegšanas procedūra.
MK 2009.gada 25.augustā apstiprināti noteikumi Nr.952 „Kārtība, kādā sniedz un
pārbauda informāciju par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu Eiropas Savienības
struktūrfondu finansēto projektu ietvaros un pieņem lēmumu par pievienotās vērtības
nodokļa iekļaušanu projektu attiecināmajās izmaksās”, kas stājas spēkā 2009.gada
1.septembrī, paredzot atvieglojumu PVN pārskata iesniegšanas procedūrā, proti, ES
fonda finansējuma saņēmējam, kas nav reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā ar PVN
apliekamo personu reģistrā, vairs nav jāiesniedz PVN pārskats sadarbības iestādē vai
atbildīgajā iestādē. Tādējādi tika samazināts lieks birokrātisks slogs no finansējuma
saņēmējiem, kas nav PVN maksātāji.
195. Optimizēta UK organizēšanas kārtība. Jaunā redakcijā 06.10.2009. pieņemti MK
noteikumi Nr. 1155 „Uzraudzības komitejas nolikums” (spēkā ar 15.10.2009.), kuri
nosaka UK dokumentu elektronisko apriti un optimizē kārtību, kādā UK dalībnieki var
iesniegt papildu jautājumus iekļaušanai UK darba kārtībā. Tāpat precizētas tās
institūcijas, kas darbojas UK sastāvā kā komitejas locekļi ar balsstiesībām un
padomdevēja tiesībām, kā arī precizēta kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienestā tiek
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sniegta informācija par UK locekļiem ar balsstiesībām, ņemot vērā likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta 22 daļā noteikto.
196. Uzlabota ES fondu uzraudzības un izvērtēšanas sistēma:
197. 2009.gada 27.oktobrī jaunā redakcijā tika apstiprināti MK noteikumi Nr.1238
„Eiropas Savienības fondu ieviešanas un uzraudzības kārtība”, nodrošinot:
- optimizētu iesniedzamo uzraudzības ziņojumu saturu un struktūru, padarot to
analītisku un izvairoties no VIS pieejamās informācijas dublēšanas;
- samazinātu ziņojumu iesniegšanas biežumu (no ceturkšņa uz pusgadu);
- noteiktu projekta progresa pārskatu standartveidlapu;
- vienkāršotu kārtību attiecībā uz ziņojumu iesniegšanu, izskatīšanu, saskaņošanu un
publiskošanu internetā;
- uzlabotu atskaitīšanos par horizontālo prioritāšu ieviešanu;
- precizētu ES fondu īstenošanas izvērtēšanas kārtību attiecībā uz rekomendāciju
ieviešanu.
198. Veicināta informācijas par ES fondiem pieejamība esošajiem un potenciālajiem
finansējuma saņēmējiem
a. izveidota e-pasta adrese uzlabofondus@fm.gov.lv priekšlikumiem un jautājumiem
par ES fondu ieviešanas sistēmu;
b. ES fondu mājas lapā www.esfondi.lv ievietots centralizēts ES fondu apguves
kalendārs, kurā norādīti projektu konkursu izsludināšanas, projektu apstiprināšanas
un projektu īstenošanas termiņi;
c. ES fondu mājas lapā www.esfondi.lv izveidots ES fondu aktivitāšu meklētājs.
199. Ieviesti kopsummu maksājumi un vienības izmaksas ES fondu projektos. Lai
veicinātu ESF un ERAF ietvaros piešķirto finanšu līdzekļu apguvi un vienkāršotu
faktisko izmaksu administrēšanu, izstrādāta kopsummas maksājumu (lump sums) un
vienības izmaksu (unit costs) metodika ERAF un ESF projektiem.
200. 2009.gadā pabeigta ES fondu finanšu vadības un kontroles sistēmas pašreizējās
situācijas izvērtēšana (pētījums), lai optimizētu kontroles 2007.-2013.g. plānošanas
periodā. Pētījuma mērķis ir harmonizēt auditoriem iesniedzamo dokumentu klāstu,
detalizācijas pakāpi, noformējumu; noteikt pieļaujamo kļūdas līmeni (apjomu), zem kura
neatbilstība un kļūdas novēršanas procedūra vairs nav efektīva, jo izdevumi pārsniedz
ieņēmumus.
201. Minētā pētījuma rezultātā izteiktas šādas galvenās rekomendācijas:
- līmenis, zem kura nav lietderīga maksājuma pieprasījuma pārbaude:
 62 LVL struktūrfondiem;
 147 LVL Kohēzijas fondam
- atteikties no attaisnojošo dokumentu iesniegšanas ar maksājumu pieprasījumiem zem
15 LVL vai 5 LVL;
- noteikt 85 LVL robežu, zem kuras iestādes vadītājs ir tiesīgs pieņemt lēmumu neatgūt
neatbilstošos izdevumus (pamatojums – kontroles izmaksas pārsniedz ieguvumu no
kontroles).
Papildu informācija par minēto pētījumu ir sadaļā „Informācija par izvērtēšanas
pasākumiem”.
202. 2010.gadā tiek izzinātas iespējas izstrādāt priekšlikumus pieļaujamam kļūdas līmenim
arī publiskajā finanšu vadības sistēmā, kā arī veikt attiecīgos grozījumus normatīvajos
aktos, lai nostiprinātu priekšlikumu ieviešanu praksē .
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203. Lai novērtētu paveikto vienkāršošanas pasākumu ietekmi no finansējuma saņēmēju
viedokļa, identificētu potenciāli uzlabojamās ES fondu vadībā iesaistīto institūciju
jomas, kā arī saņemtu priekšlikumus ES fondu vadībā iesaistīto iestāžu darbības
uzlabošanai, 2009.gada novembrī un decembrī tika veikts ES fondu finansējuma
saņēmēju apmierinātības izvērtējums, veicot aptauju starp ES fondu finansējuma
saņēmējiem. Aptaujas rezultātā tika noskaidrota finansējuma saņēmēju apmierinātība ar
ES fondu vadībā iesaistīto institūciju darbību tādās projekta cikla stadijās kā projektu
atlase, līguma slēgšana un projekta īstenošana. Aptaujas galvenais secinājums ir, ka
finansējuma saņēmēji kopumā ir apmierināti ar dažādām projekta cikla stadijām. FM ir
apkopojusi aptaujā izteiktos finansējuma saņēmēju viedokļus un ieteikumus un plāno tos
ieviest 2010.gadā, kura beigās tiks veikts atkārtots izvērtējums, lai noskaidrotu, vai no
finansējuma saņēmēju perspektīvas ES fondu administrēšanā iesaistīto institūciju darbs
ir uzlabojies un turpinātu vienkāršot ES fondu administrēšanas sistēmu saskaņā ar
finansējuma saņēmēju reakciju.
204. Papildus, lai novērtētu Latvijas sasniegto Eiropas Savienības fondu administrēšanas
sistēmas vienkāršošanas jomā un identificētu iespējamos uzlabojumus tajā, tika veikta
aptauja par ES fondu vadības un kontroles sistēmas darbības rādītajiem starp jaunajām
ES dalībvalstīm. Aptaujas rezultātā tika salīdzināti tādi ES fondu vadības un kontroles
sistēmas rādītāji Latvijā un citās jaunajās ES dalībvalstīs kā projektu vērtēšanai
atvēlētais laiks, izdevumu deklarācijas iesniegšanas un izskatīšanas ilgums, projektu
uzraudzības ziņojumu iesniegšana. Tika analizēts arī cik dalībvalstīs ir uzsākta vai jau
ieviesta netiešo izmaksu nemainīgās likmes (flat-rate), kopsummu maksājumu (lump
sums) un vienības izmaksu (unit costs) izmantošana.
205. Kopumā aptaujas rezultāti parāda, ka Latvijas ES fondu vadības un kontroles sistēmas
rādītāji atbilst vidējam līmenim starp jaunajām ES dalībvalstīm un nevienā no
aplūkotajiem rādītājiem Latvijas rezultāti būtiski neatpaliek no rādītājiem citās jaunajās
dalībvalstīs. Tieši pretēji, Latvijā, līdzīgi kā Lietuvā un Igaunijā ļoti ātri tiek izskatīti
maksājumu pieprasījumi (ātrāk tie tiek izskatīti tikai Bulgārijā). Tāpat Latvijai ir labi
rezultāti attiecībā uz starpposma izdevumu deklarācijas izskatīšanas ātrumu. Latvijā tās
ir 18 darba dienas, savukārt, piemēram, Slovēnijā izdevumu deklarācija tiek skatīta līdz
pat 30 dienām. Jāuzsver, ka liela daļa no termiņiem, kas saistīti ar projektu ieviešanu un,
īpaši, maksājumu administrēšanas un izdevumu deklarēšanas ātrumu tikuši ievērojami
saīsināti ES fondu sistēmas vienkāršošanas pasākumu ietvaros. Jāsecina, ka tas, ka
Latvija ir viena no līderēm ES finansējuma apguves ziņā lielā mērā skaidrojams tieši ar
sistēmas ātrdarbību un veiktajiem vienkāršošanas pasākumiem, pie kuriem darbs tiks
turpināts arī 2010.gadā.
206. 2010.gadā ir paredzēts turpināt atvieglot finansējuma saņēmējam izvirzītās prasības,
vienkāršojot projektu ieviešanu un optimizējot ES fondu administrēšanā iesaistīto iestāžu
darbu, tai skaitā:
vienkāršot projektu grozījumu veikšanas kārtību;
nodrošināt iespēju piemērot netiešo izmaksu nemainīgo likmi ESF projektos;
pilnveidot iepirkumu pirmspārbaudes procesu;
uzlabot kārtību, kādā ziņo par ES fondu ieviešanā konstatētajām neatbilstībām un
pieņem lēmumu par līdzekļu atgūšanu;
pilnveidot kārtību projektu pārbaudei projekta īstenošanas vietā;
vienkāršot un paātrināt izdevumu deklarāciju sagatavošanas kārtību;
vienādot praksi attiecībā uz izdevumu pamatojošo dokumentu pārbaudi un līgumu
slēgšanu par projekta īstenošanu;
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plašākas eiro izmantošanas iespējas maksājumos;
pieļaujamās kļūdas līmeņa noteikšana arī publiskajā finanšu vadības sistēmā;
turpināt klientu apmierinātības izvērtējumu.

2.4.

Būtiskas izmaiņas darbības programmas īstenošanas kontekstā

2.4.1. Latvijas ekonomikas stabilizācijas programma
207. Finanšu ministrija sadarbībā ar Starptautiskā valūtas fonda (SVF) speciālistiem
2008.gada beigās izstrādāja Latvijas ekonomikas stabilizācijas programmu finanšu
sistēmas stabilizēšanai un atdzīvināšanai, tālākas ekonomiskās situācijas pasliktināšanās
novēršanai, kā arī Latvijas saimniecības pārstrukturizēšanai, paaugstinot tās
konkurētspēju gan ekonomikā, gan valsts pārvaldē un publisko pakalpojumu sniegšanā,
un tādējādi radot pamatu būtiskiem valsts maksājumu bilances uzlabojumiem nākotnē.
Tas ir ambiciozs plāns, kas nepieciešams tautsaimniecības atdzīvināšanai un ES naudas
apgūšanai. Viens no aspektiem, ko programma ietver, ir budžeta deficīta apmēra
ierobežošana kā 2 % no IKP, nosakot, ka vienīgais iespējamais iemesls noteiktā budžeta
deficīta robežas pārsniegšanai ir ES fondu projektu apguve virs plānotā apjoma.
208. Paredzēta strukturālo reformu iespējami ātra realizēšana, kā arī stingras fiskālās
politikas ievērošana, pirmkārt, virzoties uz valsts pamatbudžeta, neieskaitot ar ES fondu
apguvi saistītos ieņēmumus un izdevumus, sabalansēšanu. Galvenie izmaksu
optimizēšanas un samazināšanas pasākumi ir valsts pārvaldē strādājošo skaita un algu
fonda samazināšana, kā arī bezdarbnieku pabalstu sistēmas pilnveidošana ar mērķi
stimulēt to ātrāku atgriešanos darba tirgū, kā arī citu sociālās aizsardzības jomu politiku
koriģēšana. Tāpat plānota darba tirgus elastības veicināšana un konkurētspējas celšana,
ES finansējuma, kas piešķirts valstij 2007.-2013.gadu periodam, koncentrēšana, lai
palielinātu atbalstu eksportspējīgām nozarēm un infrastruktūras projektiem. Paredzēta
valsts atbalsta sniegšana eksportējošiem uzņēmumiem, kā arī konkurētspējīga eksporta
kredīta apdrošināšanas modeļa izveidošana. Uzņēmumi, kuriem ir grūtības saņemt
kredītu ES struktūrfondu projektu realizēšanai, tiks atbalstīti ar īpaši izveidotu finanšu
instrumentu starpniecību. Plānota administratīvo slogu samazināšana, jo īpaši attiecībā
uz maziem un vidējiem uzņēmumiem, vienkāršojot nodokļu administrēšanu, nekustamā
īpašuma reģistrēšanu, būvniecības atļauju saņemšanu un maksātnespējas un likvidēšanas
procesus.
209. Nākamajā sadaļā sniegta informācija par galvenajām strukturālajām reformām
publiskajā sektorā, kurām ir arī ietekme uz ES fondu projektu īstenošanu.

2.4.2. Strukturālās reformas publiskajā sektorā
210. Ņemot vērā Latvijā esošo ekonomisko situāciju ir būtiski samazinājies praktiski
jebkurai jomai pieejamais finansējums, kas palielina ES fondu finansējuma lomu
infrastruktūras attīstībai, kā arī rada izaicinājumus veiksmīgai strukturālo reformu
īstenošanai, lai samazinot finansējumu, tiktu nodrošināta kvalitatīva pakalpojumu
pieejamība.
211. Kā prioritārie darbības virzieni īstermiņā un vidējā termiņā strukturālo reformu
kontekstā valsts pārvaldē ir noteikti:
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valdības lomas un funkciju izvērtējums (funkciju sadalījuma starp valsti, pašvaldībām
un privāto sektoru pārskatīšana; valsts funkciju apjoma un lietderības izvērtēšana,
optimizācija, deleģēšana);
cilvēkresursu vadība un civildienests, veidojot skaitliski mazu, kompaktu, augsti
profesionālu un politiski neitrālu civildienestu un nodrošinot vienotas atalgojuma
sistēmas ieviešanu, kas balstīta uz kompetenču pieeju.
valsts pārvaldes administratīvo procedūru un iestāžu struktūras vienkāršošana un
optimizācija;
valsts izdevumu pārstrukturēšana.
212. Strukturālās reformas tiek īstenotas daudzās jomās. Atsevišķos gadījumos, piemēram,
vides, izglītības, veselības jomās, publiskā sektora strukturālas reformas, t.sk.
administratīvi teritoriālā reforma (ATR), palēnināja ES fondu apguvi, kas ir saistīts ar
nepieciešamību veikt korekcijas ES fondu finansētajos projektos, piemēram mainot
finansējuma saņēmējus, kamēr ilgtermiņā minētās reformas viennozīmīgi stimulēs
efektīvu ES fondu vadību, tādējādi veicinot ES fondu apguvi.

2.5.

Būtiskas izmaiņas saskaņā ar Regulas (EK) Nr.1083/2006 57.pantu

213. DP ietvaros pārskata periodā nav konstatētas būtiskas izmaiņas Regulas (EK)
Nr.1083/2006 57.panta izpratnē.

2.6.

Papildinātība ar citiem instrumentiem

214. Šajā sadaļā sniegta informācija par ES fondu savstarpējo papildinātību ar citiem
instrumentiem, kā arī veiktajiem pasākumiem, lai nodrošinātu demarkāciju starp DP
aktivitātēm un citiem fondiem gan plānošanas, gan ieviešanas posmā. Savukārt
informācija par EIB aizdevuma izmantošanu nacionālā līdzfinansējuma nodrošināšanai
aplūkota sadaļā „Resursu piesaiste ES fondu ieviešanai”.

2.6.1. Veiktie pasākumi, lai nodrošinātu demarkāciju
215. Izstrādājot Valsts stratēģisko ietvardokumentu (turpmāk – VSID) un DP, tika vērtēta
ES fondu investīciju papildinātība ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(turpmāk – ELFLA) un Eiropas Zivsaimniecības fonda (turpmāk – EZF)
līdzfinansētajiem pasākumiem 2007.-2013.gada periodā. DP šo finanšu instrumentu
savstarpējā papildinātība aprakstīta pasākuma līmenī, norādot demarkācijas nosacījumus
starp dažādo fondu līdzfinansētajām aktivitātēm.
216. ELFLA un ES fondiem ir kopīgas tādas jomas kā transporta infrastruktūra, tūrisms,
atkritumu apsaimniekošana, NATURA 2000 teritorijas, enerģētika, profesionālās
izglītības infrastruktūra, atbalsts integrēto stratēģiju ietvaros (URBAN un LEADER),
uzņēmējdarbības atbalsts, apmācības un nodarbinātības veicināšana. Investīciju
demarkāciju starp minētajām jomām iespējams veikt sektoriālā griezumā, teritoriālā
griezumā, kā arī pēc atbalsta veida.
217. Demarkācija sektoriālā griezumā:
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ELFLA sniedz atbalstu lauksaimniecības infrastruktūras modernizācijai, EK
Dibināšanas līguma I pielikumā minētās lauksaimniecības produkcijas pārstrādei
u.tml., kas ir izslēgts ERAF uzņēmējdarbības aktivitātēs.
ELFLA atbalsta lauksaimniecības, mežsaimniecības un pārtikas pārstrādes nozares
profesionālās apmācības, kas ir izslēgtas ESF ietvaros.
ELFLA atbalsta profesionālās izglītības iestāžu ēku renovāciju, kur vairums
mācību programmu saistītas ar lauksaimniecību, kas ir izslēgts ERAF
infrastruktūras uzlabošanas projektu ietvaros.
218. Demarkācija teritoriālā griezumā:
ELFLA atbalsta lauku pašvaldību ceļu rekonstrukciju, savukārt KF – TEN-T tīkla
autoceļu rekonstrukciju, ERAF – valsts 1.šķiras ceļus, tranzītielas, satiksmes
drošības uzlabojumu apdzīvotās vietās.
ELFLA atbalsta noteiktas tūrisma aktivitātes lauku teritorijā, ERAF – nacionālas
nozīmes tūrisma produktu attīstību.
219. Demarkācija pēc atbalsta veida:
ERAF atbalsta infrastruktūras izveidi NATURA 2000 teritorijās, savukārt ELFLA
ietvaros veic maksājumus, kas kompensē izmaksas un neiegūtos ienākumus, kas
saistīti ar Direktīvu ieviešanu.
220. EZF un ES fondiem ir kopīgas tādas atbalsta jomas kā ostu infrastruktūra, NATURA
2000 teritorijas, bioloģiskā daudzveidība, ūdenssaimniecība, tūrisms, uzņēmējdarbības
atbalsts, apmācības un nodarbinātības veicināšana. Investīciju demarkācijas nosacījumus
pamatā iespējams fiksēt sektoriālā griezumā:
EZF atbalsta zivsaimniecības uzņēmumu modernizācijai, kas ir izslēgts ERAF
uzņēmējdarbības aktivitātēs.
EZF atbalsta zivsaimniecības nozares profesionālās apmācības, kas ir izslēgtas ESF
ietvaros.
EZF atbalsta investīcijas ostu infrastruktūrā, kuras nav iesaistītas starptautiskajos
kravu pārvadājumos, ERAF – mazo ostu infrastruktūras uzlabošanai, kuras ir
iesaistītas starptautiskajos kravu pārvadājumos KF – lielo ostu, kas ir TEN-T tīkla
sastāvdaļa, infrastruktūrā.
221. Lai veicinātu efektīvu, caurredzamu un finanšu vadības principiem atbilstošu ES
fondu ieviešanu Latvijā un, lai nepieļautu dubultās finansēšanas iespējamību ES fondu
un citu finanšu instrumentu intervences pasākumu ietvaros, tiek veikti šādi pasākumi:
Jau projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju izstrādes procesā tiek iestrādāts dubultās
finansēšanas kontroles mehānisms, kā vienu no nosacījumiem nosakot finansējuma
pārklāšanās aizliegumu, tādējādi atbildību par dubultās finansēšanas saņemšanu
nosakot arī potenciālajiem ES fonda finansējuma saņēmējiem.
MK noteikumos par aktivitāšu un apakšaktivitāšu īstenošanu ir iestrādāti nosacījumi,
kas izslēdz 2007.–2013.gada plānošanas perioda ES fondu finansējuma piešķiršanu
darbībām, kuras jau ir līdzfinansētas no ES struktūrfondiem un KF 2004.–2006.gada
plānošanas periodā, kā arī no valsts budžeta un citiem finanšu instrumentiem.
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Nosacījumi arī izslēdz vienu un to pašu darbību līdzfinansēšanu vairāku 2007.–
2013.gada plānošanas perioda projektu ietvaros.
Projektu iesniegumu vērtēšanas līmenī atbildīgās iestādes izmanto un analizē VIS
pieejamo informāciju attiecībā uz aktivitātēm, kas ir savstarpēji sinerģiskas ES fondu
ietvaros, kā arī salīdzina VIS pieejamo aktuālo informāciju par projektiem, kas ir
apstiprināti ELFLA ietvaros.
Atbilstoši MK 2007.gada 26.jūnija noteikumiem Nr.440 „Kārtība, kādā vadošā
iestāde, sertifikācijas iestāde, sadarbības iestāde vai atbildīgā iestāde veic pārbaudi
Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansētā projekta īstenošanas
vietā” un izstrādātajai metodikai par pārbaužu veikšanu, ES fondu vadībā iesaistītās
institūcijas veic pārbaudes projektu īstenošanas vietās, lai pārliecinātos, vai ES fonda
projekts tiek īstenots saskaņā ar līgumu vai vienošanos un izdevumi, kas pretendē uz
atmaksu no ES fonda līdzekļiem, ir faktiski veikti un ir attiecināmi uz finansēšanu no
ES fonda līdzekļiem, t.sk., ir pārbaudes ietvaros jāgūst pārliecība par dubultā
finansējuma nepastāvēšanu (detalizētāk pārbaudes jautājumus skat. ziņojuma
2.8.2.sadaļā). Pārbaudes projektu īstenošanas vietās veic, ņemot vērā arī projekta riska
pakāpi (augsts, vidējs, zems), ko atbildīgās un sadarbības iestādes nosaka katram
projektam, līdz ar to, jo augstāks riska līmenis ir noteikts projektam, jo biežāk veic
pārbaudes. Tādējādi ir nodrošināta arī dubultās finansēšanas kontrole.
Ņemot vērā dubultās finansēšanas iespējamību ES fondu un Eiropas Ekonomikas
zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta
projektos, vadošā iestāde regulāri informē atbildīgās iestādes par apstiprinātajiem
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā
finanšu instrumenta projektiem. Papildus tam 2008.gada nogalē vadošā iestāde ir
uzsākusi darbu pie vadlīniju izstrādes par dubultās finansēšanas saņemšanas
novēršanu, kontroli un uzraudzību.
FM pārstāvji piedalās Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.–2013.gadam
uzraudzības komitejās un Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta
ieviešanai Latvijā 2007.–2013.gadam UK, un Zemkopības ministrijas (turpmāk – ZM)
pārstāvji piedalās UK padomdevēja statusā.
FM pārstāvji ir iekļauti Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa „Eiropas teritoriālā
sadarbība” programmu nacionālās apakškomitejas sastāvā, līdz ar to nodrošinot
dubultās finansēšanas saņemšanas riska mazināšanu.
RAPLM ir izveidota un nodrošināta Koordinācijas padomes darbība, tādējādi novēršot
atbalsta pārklāšanās risku, sagatavojot un ieviešot projektus DP pilsētvides prioritātes
„Policentriska attīstība” ietvaros.
Papildus iepriekš minētajam, lai uzlabotu dubultās finansēšanas saņemšanas kontroli,
plānots izstrādāt jaunu informācijas sistēmu, kas apvienos informāciju par visiem
publiskiem finansējumiem. Savukārt pašlaik VIS ir nodrošināta automātiska sasaiste ar
EZF un ELFLA 2007.–2013.gada plānošanas perioda sistēmu, kā arī ir pieejama
informācija par 2004.–2006.gada un 2007.–2013.gada plānošanas perioda projektu
iesniedzējiem pēc to reģistrācijas numura un vārda, tādējādi nodrošinot datus par
īstenotiem projektiem attiecīgā plānošanas periodā. Sasaiste ar minēto sistēmu sniegta
ziņojuma 2.7.2.sadaļā „Uzraudzības sistēma”.
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2.7.

Uzraudzības un izvērtēšanas pasākumi

222. Šajā sadaļā sniegta informācija par galvenajiem uzraudzības pasākumiem, tai skaitā arī
UK darbību 2009.gadā, VIS funkcionēšanu un tajā esošo informāciju par
šķērsfinansējumu, kā arī kopsavilkums par izvērtēšanas pasākumiem. Savukārt
horizontālo politiku ieviešanas uzraudzības sistēmas darbības pamatprincipi un
uzraudzības kārtība aprakstīta sadaļā „Horizontālo prioritāšu ieviešana”.

2.7.1. Informācija par izvērtēšanas pasākumiem
223. Lai nodrošinātu ES fondu piešķirtā finansējuma efektīvu izmantošanu, vadošā iestāde
saskaņā ar Regulas Nr.1083/2006 47.pantu veic tematisko izvērtēšanu.
Izvērtēšanas plāns
224. Uzsākoties 2007. – 2013.gada plānošanas periodam, ES fondu vadošā iestāde
izstrādāja izvērtēšanas plānu, kas, tā kā ES fondu izvērtēšanas plāns ir nozīmīgs ES
fondu vadības, uzraudzības un kontroles instruments visām ES fondu vadībā
iesaistītajām institūcijām, 2009.gadā tika divreiz aktualizēts atbilstoši pastāvošajai
situācijai un veiktajiem grozījumiem saistošajos normatīvajos aktos. Aktualizācijas
ietvaros tika identificētas arī 2009.gadā veicamās izvērtējumu tēmas. Veiktie grozījumi
izvērtēšanas plānā, t.sk., 2009.gadā veicamo izvērtējumu tēmas, tika saskaņoti ar ES
fondu uzraudzības komiteju.
Izvērtējumi
225. 2009.gadā tika pabeigti divi izvērtējumi. Tie ir:
1. „Eiropas Savienības fondu finanšu vadības un kontroles sistēmas efektivitātes
izvērtējums, nosakot pieļaujamās kļūdas līmeni, zem kura neatbilstību un kļūdas
novēršanas procedūra nav finansiāli izdevīga”.
2. „Priekšizpēte par ES fondu vadības sistēmas vienkāršošanas iespējām”
226. Izvērtējuma „Priekšizpēte par ES fondu vadības sistēmas vienkāršošanas iespējām”
ietvaros tika izteiktas vairākas rekomendācijas fondu vadības sistēmas vienkāršošanai,
kuras var iedalīt šādos blokos:
Nepieciešams harmonizēt procedūras fondu apguvē iesaistīto institūciju starpā.
Turpmākās vienkāršošanas procesā nepieciešams uzlabot komunikāciju un sadarbību
starp valsts pārvaldes iestādēm ES fondu apgūšanas procesā.
Nepieciešams sinhronizēt ES fondu programmēšana norisi un valsts attīstības
ilgtermiņa plānošanu, nozaru prioritizēšanu, pašvaldību un komersantu finanšu plānus.
Turpmāk, attīstot ES fondu ieviešanas sistēmu, lielu uzmanību nepieciešams pievērst
pakalpojuma kvalitātei.
Nepieciešams paātrināt ES fondu apguves ātrumu.
227. 2009.gadā ES fondu vadībā iesaistītās institūcijas uzsāka šo rekomendāciju ieviešanu
un, noslēdzoties gadam, tika apkopota informācija, ka 50% rekomendācijām statuss
definējams kā ieviests. Jāprecizē, ka šī izvērtējuma ietvaros tika izteiktas
rekomendācijas, kuras ir saistošas arī citām valsts pārvaldes institūcijām, ne tikai tām,
kas iesaistītas ES fondu vadībā. Līdz ar to var secināt, ka ES fondu ieviešanas ietvaros
tiek sakārtoti arī citi valsts pārvaldei saistošie jautājumi.
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228. Izvērtējuma „Eiropas Savienības fondu finanšu vadības un kontroles sistēmas
efektivitātes izvērtējums, nosakot pieļaujamās kļūdas līmeni, zem kura neatbilstību un
kļūdas novēršanas procedūra nav finansiāli izdevīga” ietvaros ir iesniegts ziņojums,
kurā iekļauti visi izvērtējumā konstatētie fakti, to analīze, kā arī izdarītie secinājumi un
priekšlikumi. Lai gan izvērtējuma veikšana noslēdzās 2009.gada oktobrī, tika panākta
vienošanās ar izvērtētājiem veikt padziļinātu analīzi par priekšlikumu ES fondu finanšu
vadības un kontroles sistēmas uzlabošanai, tai skaitā, attiecībā uz pieļaujamā kļūdas
līmeņa, zem kura neatbilstības un kļūdas novēršanas procedūra nav finansiāli efektīva,
savietojamību ar LR publisko finanšu vadības sistēmu. Līdz ar to izvērtējuma ietvaros
ES fondu vadībā iesaistītajām institūcijām saistošās rekomendācijas tiks izteiktas
2010.gadā.
229. 2009.gadā tika uzsākta izvērtējuma par ieņēmumu apjomu valsts budžetā no
īstenotajiem ES fondu projektiem veikšana. Izvērtējums tiek veikts, lai noteiktu ES
fondu ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību un valsts budžetu, ņemot vērā ES finanšu
apjoma augsto īpatsvaru Latvijas investīcijās un Latvijas iekšzemes kopproduktā.
230. 2009.gadā ir uzsākts darbs pie tehnisko specifikāciju izstrādes 3 izvērtējumiem par ES
finansējuma ieguldījumu 2004.-2006.gada plānošanas perioda tādās jomās kā izglītība,
nodarbinātība un uzņēmējdarbība. Izvērtējumi par ES finansēto ieguldījumu un tā
ietekmi minēto jomu attīstībā tiek veikti, lai izvērtētu turpmāko ieguldījumu
nepieciešamību šajās jomā.
231. Informāciju par pabeigtajiem un notiekošajiem izvērtējumiem ir publicēta ES fondu
mājas lapā. (http://www.esfondi.lv/page.php?id=906).
ES fondu tematiskās izvērtēšanas konsultatīvā darba grupa
232. Izvērtējumu uzraudzību saskaņā ar MK 2009.gada 27.oktobra noteikumu Nr.1238
„Eiropas Savienības fondu ieviešanas un uzraudzības kārtība” 21.punktā noteikto veic
vadošās iestādes izveidota ES fondu tematiskās izvērtēšanas konsultatīvā darba grupa
(turpmāk – darba grupa).
233. Rezultatīva izvērtēšanas procesa organizēšanai 2009.gadā tika organizētas 6 darba
grupas sanāksmes, kā arī ir notikušas 13 darba grupas rakstiskās procedūras.
Rekomendāciju ieviešanas plāns
234. Saskaņā ar pastāvošo normatīvo regulējumu darba grupas dalībnieki izskata
izvērtējumu ietvaros izteiktās rekomendācijas, lemj par to ieviešanas lietderību, kā arī
uzrauga rekomendāciju ieviešanu. Rekomendācijas, kas atzītas par ieviešamām, tiek
apkopotas rekomendāciju ieviešanas plānā.
235. 2009.gadā rekomendāciju ieviešanas plānā ir iekļauta 91 rekomendācija, kur 30
rekomendācijas ir aktuālas no 2004. – 2006. gada plānošanas perioda.
236. Rekomendāciju ieviešanas plānā ietvertā informācija tiek aktualizēta 2 reizes gadā.
2009.gadā plāns tika aktualizēts, balstoties uz rekomendāciju ieviešanas statusu augustā
un decembrī. Zemāk esošajā attēlā ir atspoguļots rekomendāciju ieviešanas statuss
2009.gada augustā un decembrī saskaņā ar rekomendāciju ieviešanas plāna
aktualizācijas rezultātiem.
Ilustrācija 19. Rekomendāciju ieviešanas statuss uz 31.08.2009. un 31.12.2009.

52
Gadaziņojums2DP_VI_lv_26052010; Ziņojums Eiropas Komisijai par Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda darbības programmu īstenošanu, 2009.gads

Citi jautājumi
237. Vadošā iestāde 2009.gadā nodrošināja izvērtēšanas kapacitātes celšanas pasākumus:
notiekošo izvērtēšanas darba grupu sanāksmju ietvaros Vadošās iestādes izvērtēšanas
darbinieki sniedza aktuālāko informāciju darba grupas dalībniekiem par jaunākajām
izvērtēšanas metodēm un pieredzi un rezultātiem citās dalībvalstīs.
238. Vadošā iestāde nodrošināja dalību EK Nodarbinātības, sociālo lietu un vienādu iespēju
Ģenerāldirektorāta organizētajās ESF izvērtēšanas sistēmas un EK Reģionālās politikas
Ģenerāldirektorāta organizētajās ERAF izvērtēšanas sistēmas sanāksmēs.

2.7.2. Informācija par uzraudzības pasākumiem
239. ES fondu uzraudzības sistēma ir izveidota ar mērķi nodrošināt ES fondu ieviešanu
atbilstoši ES fondu vadību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem. Uzraudzības
sistēma pastāvīgi tiek pilnveidota un vienkāršota, lai nodrošinātu kvalitatīvu un efektīvu
ES fondu ieviešanu un maksimālu līdzekļu apguvi.
240. ES fondu uzraudzības sistēmas pamatā ir VIS, kuras galvenie uzdevumi ir uzkrāt un
uzglabāt informāciju par ES fondu plānošanas dokumentiem un projektiem, kas
nepieciešama ES fondu vadībai un darbības programmu īstenošanas uzraudzībai, kā arī
nodrošināt iespējas veidot, atlasīt un analizēt informāciju par ES fondu aktivitāšu un
lielo projektu īstenošanu un uzraudzību. Vairāk informācijas par VIS var aplūkot sadaļā
„ES fondu vadības informācijas sistēma”.
241. Tāpat ES fondu uzraudzības sistēmā arvien lielāku lomu spēlē vadošās iestādes
izstrādātie ES fondu finansējuma apguves profili (mērķa profili) atbildīgo iestāžu
griezumā, kuru datu aprēķināšanai ir izmantotas formulas, kas balstītas uz
pieņēmumiem, ņemot vērā iepriekšējo gadu pieredzi, N+2 un N+3 principa izpildes
nepieciešamību, kā arī noteiktos procesuālos termiņus dokumentācijas izskatīšanai un,
kuri kalpo par svarīgu ES fondu uzraudzības instrumentu. Mērķa profili dod iespēju
savlaicīgi konstatēt novirzes no plānotā un veikt pasākumus to novēršanā.
242. 2009.gadā mērķa profili tika aktualizēti, pamatojoties uz Saprašanās memorandā starp
Eiropas Kopienu un LR noteiktajiem maksājumu finansējuma saņēmējiem mērķiem, kā
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arī izmaiņām kopējā atbildīgo iestāžu pārziņā esošo aktivitāšu finansējuma apjomā.
Savukārt, minēto plānu sasniegšanai katra atbildīgā iestāde izstrādāja detalizētas mērķu
sasniegšanas prognozes aktivitāšu (apakšaktivitāšu) griezumā, par kuru izpildi vadošā
iestāde nodrošināja ikmēneša uzraudzību. Dati par mērķu profiliem, to izpildes
prognozēm un faktisko izpildi katru mēnesi tika publicēti ES fondu mājas lapā12, kā arī
sūtīti starptautiskajiem aizdevējiem. Plašākā informācija par mērķa profilu izpildi uz
2009.gada beigām ir atspoguļota ziņojuma sadaļā „Informācija par finanšu progresu”.
243. Papildus minētajam par finansējuma apguves plānu uzraudzību, 2009.gadā tika
pilnveidots ES fondu ieviešanas progresa pasniegšanas formāts, vienā tabulā
atspoguļojot būtiskāko informāciju par ES fondu aktivitāšu ietvaros apstiprināto projektu
un noslēgto līgumu finansējumu, finansējuma saņēmējiem veikto maksājumu apjomu,
EK deklarētajiem izdevumiem un no EK saņemtajiem līdzekļiem. Arī šī informācija ik
mēnesi tika publicēta ES fondu mājas lapā7.
244. Vienlaikus ierobežoto valsts budžeta finansējuma ietvaros 2009.gadā tika būtiski
pilnveidota ES fondiem pieejamā valsts budžeta finansējuma izlietojuma, kā arī no EK
saņemto atmaksu uzraudzības sistēma. Ieviestā uzraudzības sistēma ļāva 2009.gadā
izpildīt valsts budžeta izdevumu plāna izpildi gandrīz pilnā apmērā (99%), savukārt
indikatīvu ieņēmumu (atmaksu no EK) plānu13 (~385 milj. eiro) pat pārsniedzot par 40
milj. eiro (10.4%). Arī 2010.gadā tiek nodrošināta ES fondiem pieejamā finansējuma
apguves uzraudzības sistēmas funkcionēšana un pilnveidošana, nodrošinot ik mēneša
valsts budžeta izdevumu un ieņēmumu no ārvalstu finanšu palīdzības plāna uzraudzību.
245. Tāpat ES fondu uzraudzības sistēmas darbībā ietilpst dažāda veida ziņojumu par ES
fondiem sagatavošana. Arī 2009.gadā atbildīgās iestādes iesniedza vadošajā iestādē
uzraudzības ziņojumus ar konsolidētu informāciju par ES fondu ieviešanas gaitu
attiecīgajā nozarē, sertifikācijas iestāde – ziņojumus par finansējuma izlietojumu un EK
deklarējamo izdevumu apjomu, savukārt vadošā iestāde reizi ceturksnī iesniedza MK
informatīvo ziņojumu par ES finanšu resursu apguvi, kurā tika ietverta informācija par
ES fondu ieviešanas progresu, galvenajām aktuālajām tēmām un priekšlikumi ES fondu
ieviešanas un uzraudzības sistēmas pilnveidošanai.
246. Kā jau tika minēts, uzraudzības sistēma nemitīgi tiek pilnveidota. Arī 2009.gadā tika
veikti būtiski vienkāršošanas pasākumi, kas jau aprakstīti sadaļā „ES fondu ieviešanas
vienkāršošanai”.
247. Lai nodrošinātu vienotu izpratni par ES fondu uzraudzības sistēmas darbību, kā arī
novērstu potenciālos riskus, ka katra institūcija uzraudzības sistēmu varētu īstenot
atšķirīgi, padarot kopējo uzraudzības sistēmu neefektīvu un tās rezultātus grūti
interpretējamus, vadošā iestāde izstrādāja vadlīnijas „Vadlīnijas, kas nosaka
uzraudzības sistēmas darbības pamatprincipus, uzraudzības rādītāju izmaiņu ieviešanas
kārtību, uzraudzības rādītāju uzraudzības kārtību 2007.-2013.gada plānošanas
periodā”14, kuras nosaka uzraudzības sistēmas darbības pamatprincipus. Vadlīniju
mērķis ir izskaidrot vadošās iestādes viedokli attiecībā uz uzraudzības sistēmas darbības
pamatprincipiem, uzraudzības rādītāju izmaiņu ieviešanas kārtību un uzraudzības
rādītāju uzraudzības kārtību. Sakarā ar 2009.gadā veiktajām izmaiņām normatīvajos
aktos par ES fondu ieviešanas un uzraudzības kārtību, vadošā iestāde attiecīgi uzsākusi
12

http://www.esfondi.lv/page.php?id=909
Likumā par valsts budžetu 2009.gadam tika noteikts kopējais ieņēmumu no ārvalstu finanšu palīdzības plāns,
nedalot to pa ES fondiem un citiem finanšu instrumentiem. Tādēļ ieņēmumu plāns ES fondiem ir indikatīvs.
14
Vadlīnijas ir pieejamas šeit: http://www.esfondi.lv/upload/00vadlinijas/Vadlinijas_kas_nosaka_uzraudzibas_sistemas_darbibas_pamatprincipus_2008-06-13_prec..pdf
13
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minēto vadlīniju aktualizēšanu, papildinot to arī ar projektu, no kuriem gūst ieņēmumus
atbilstoši Regulas Nr.1083/2006 55.pantam, uzraudzību. Aktualizētas vadlīnijas plānots
apstiprināt 2010.gada 1.pusgadā.
248. Jāuzsver, ka vadošā iestāde, ar mērķi pilnveidot ES fondu uzraudzības sistēmu,
2009.gadā izstrādāja vadlīnijas, kas nosaka horizontālo politiku ieviešanas uzraudzības
sistēmas darbības pamatprincipus un uzraudzības kārtību (vairāk informācijas skatīt
sadaļā „Horizontālo prioritāšu ieviešana”, metodiku par šķērsfinansējuma principa
piemērošanu un tā uzraudzību15.
249. Turklāt, lai veicinātu koordināciju un informācijas apriti starp ES fondu vadībā
iesaistītajām institūcijām, vadošā iestāde reizi mēnesī organizē sanāksmes ar
Sertifikācijas iestādi un Revīzijas iestādi, savukārt reizi divos mēnešos tiek organizētas
sanāksmes ar visām ES fondu vadībā iesaistītajām atbildīgajām iestādēm un sadarbības
iestādēm. Līdztekus iepriekšminētajam vadošā iestāde visus par ES fondu jautājumiem
sagatavotos skaidrojumus publisko mājas lapā www.esfondi.lv, tādējādi veicinot to
pieejamību.
250. Savukārt par UK kā vienu no galvenajiem uzraudzības sistēmas elementiem
informācija sniegta nākamajā sadaļā „Uzraudzības komiteja”

2.7.3. Uzraudzības komiteja
251. UK kā viens no uzraudzības sistēmas instrumentiem ir koleģiāla ES fondu vadībā
iesaistīta institūcija, kuras viens no uzdevumiem ir uzraudzīt ES fondu finansējuma
izlietošanas efektivitāti.
252. 2009.gadā tika organizētas divas 2007.-2013.gada plānošanas perioda UK sēdes, viena
ERAF/KF apakškomitejas sēde un viena ESF apakškomitejas sēde.
253. 2009.gada pirmā UK sēde 25.martā iesākās ar vairāku informatīvu jautājumu
izskatīšanu: ES fondu komunikācijas stratēģijas 2007.-2015.gadam īstenošana
2008.gadā, informācija par gadskārtējiem ziņojumiem par 2008.gadu, informācija par ES
fondu revīzijas stratēģiju 2007.-2013.gada plānošanas periodam, informācija par ES
fondu Gada kontroles ziņojumu par periodu 01.01.2007. – 30.06.2008, informācija par
ES fondu vadības un kontroles sistēmas akreditāciju. Taču lielākās debates izvērtās par
finansējuma samazinājumu ES fondu aktivitātēm, kuru īstenošana papildus izvērtējama
saistībā ar ekonomisko situāciju valstī 2009.gadā. Tika diskutēts par turpmāku rīcību
plānošanas dokumentu un tiesību aktu precizēšanā, n+3/n+2 principu izpildē. Lai arī
marta sēdē netika panākta konceptuāla vienošanās, sēdes laikā tika apkopoti un apzināti
viedokļi, uz kuru pamata tika veikti grozījumi protokollēmuma projektā „Informācija par
Eiropas Savienības fondu aktivitātēm, kuru īstenošana papildus izvērtējama saistībā ar
ekonomisko situāciju valstī 2009.gadā”. Papildus martā UK dalībnieki tika informēti par
izvērtējuma „Priekšizpēte par Eiropas Savienības fondu vadības sistēmas vienkāršošanas
rezultātiem, par administratīvo izmaksu attiecināšanu 2007-2013.gada plānošanas
perioda projektos”, ES fondu apguves progresu, un citiem jautājumiem.
254. 2009.gada 15.oktobra UK un 14.oktobra ERAF/KF un ESF apakškomiteju sēdēs tika
pieņemts konceptuāls lēmums biežāk rīkot apakškomitejas 2010.gadā. Vienlaikus
oktobra UK tika apstiprināti jaunie UK un apakškomiteju reglamenti, kas mainīja UK
15

Metodika pieejama http://www.esfondi.lv/upload/00vadlinijas/Metodika_par_skersfinansejuma_principa_piemerosanu_2009-03-06.pdf
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dokumentu aprites kārtību, nosakot, ka dokumenti netiek iesūtīti papīra formā, bet
elektroniski, kā arī nosakot, ka sekretariāts informē par ievietotajiem darba materiāliem
komiteju dokumentu vadības sistēmā http://komitejas.esfondi.lv tikai elektroniski. Tāpat
tika noteikta labāka un efektīvāka kārtība, kādā virzāmi lēmumprojekti apstiprināšanai
rakstiskajā procedūrā, ļaujot lēmumprojektus, par kuriem saņemti iebildumi, atkārtoti
saskaņot. Taču vienlaikus, lai izvairītos no pārmērīgi liela steidzamības kārtā izskatāmo
dokumentu apjoma, tika noteikts ierobežojums steidzamības kārtā skatīt ne vairāk kā trīs
lēmumprojektus.
255. 2009.gadā tika iedibināta prakse katru apakškomiteju diskutēt par kādu horizontāli
saturisku jautājumu. Oktobra ERAF/KF un ESF apakškomitejās atbildīgās iestādes
ziņoja par ES fondu finanšu apguves mērķa izpildi, sniedzot prognozi 2009.gada
noteiktā finanšu apguves mērķa izpildei. Lai katru mēnesi sekotu līdzi ES fondu finanšu
mērķu izpildei, vadošā iestāde ierosināja katru mēnesi publiskot datus par ES fondu
apguvi un mērķu izpildi ES fondu mājas lapā. Tika pieņemts lēmums arī turpmāk katrā
UK sēdē ziņot par ES fondu apguves progresu.
256. 2009.gada UK notika aktīva grozījumu apstiprināšana projektu iesniegumu vērtēšanas
kritērijos un grozījumu veikšana plānošanas dokumentos. Tika saņemta kritika no EK
par pārmērīgi biežu plānošanas dokumentu grozīšanu, kas 2009.gadā tika veikti,
galvenokārt, reaģējot uz straujajām pārmaiņām ekonomiskajā situācijā. Tomēr, ņemot
vērā EK pausto viedokli, 2010.gadā vadošā iestāde centīsies vairākus nelielus grozījums
apkopot un veikt izmaiņas pēc iespējas retāk. Kopumā, UK sēdēs tika apstiprināti
grozījumi 25 kritēriju komplektos, kā arī tika apstiprināts viens jauns kritēriju
komplekts. Tika veikti divi kompleksi grozījumi plānošanas dokumentos.
257. Papildus UK sēdēm, 2009.gadā notika 13 rakstiskās procedūras, kurās tika apstiprināti
48 lēmumprojekti, tai skaitā arī kritēriju apstiprināšana, plānošanas dokumentu
grozījumi un gada ziņojumu apstiprināšana.

2.7.4. Informācija par ikgadējām sanāksmēm ar Eiropas Komisiju par ES fondu
ieviešanu
258. Saskaņā ar Regulas Nr. 1083/2006 68.pantu katru gadu, kad EK tika iesniegts
gadskārtējais ziņojums par ES fondu ieviešanu, EK un vadošā iestāde izvērtē galvenos
iepriekšējā gada sasniegumus saskaņā ar plānošanās dokumentos noteikto. 2009.gada
26.marta sanāksmē tika pārrunāta ES fondu finansējuma apguve un sociāli-ekonomiskā
situācija valstī, to starp
iepriekšējo gadu augstās inflācijas radītās sekas;
budžeta deficīta pieaugums;
ES fondu aktivitāšu pārfokusēšana bezdarba problēmu risināšanai;
maksājumu plūsmas paātrināšana, atļaujot iekļaut avansa maksājumus izdevumu
deklarācijās;
horizontālo prioritāšu ieviešana;
soda naudu klasificēšana.
259. Aktīvi strādājot pie ES fondu vienkāršošanas pasākumiem, ir ieviesti vairāki ikgadējās
sanāksmēs minētie pasākumi:
iespēja deklarēt avansus;
uzlabota horizontālo prioritāšu sasaiste ar aktivitātēm;
realizēti pasākumi cilvēkiem, kas palikuši bez darba ekonomiskās krīzes dēļ;
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izveidota tā saucamā „pašfinansēšanās shēma”, lai būtu iespējams apgūt ES fondu
finansējumu bez valsts budžeta resursu līdzdalības.

2.7.5. ES fondu vadības informācijas sistēma
260. VIS ir viens no ES fondu uzraudzības sistēmas galvenajiem instrumentiem, kurā tiek
veikta datu uzkrāšana par visu ES fondu projektu īstenošanu. VIS kā galvenais
uzraudzības instruments ir pieejams visām ES fondu vadībā iesaistītajām institūcijām,
līdz ar to tajā esošo datu pareizībai un pilnīgumam ir kritiska nozīme uzraudzības
procesā. Pamatojoties uz minēto, vadošā iestāde pievērš lielu uzmanību VIS datu
kvalitātes pārbaudei un komunikācijai ar atbildīgajām un sadarbības iestādēm to
uzlabošanai.
261. VIS ES fondu pamatfunkcionalitāte, kas nodrošina datu par VSID, DP, DPP un ES
fondu līdzfinansētiem projektiem uzkrāšanu, izveidota un produkcijas vidē ieviesta
2008.gada 1.februārī. VIS un atbildīgo un sadarbības iestāžu lokālo informācijas sistēmu
sasaistes mehānisms izstrādāts un produkcijas vidē ieviests 2008.gada 14.jūlijā.
262. VIS veidota kā centrāla tīkla sistēma, kas pieejama visām ES fondu vadībā
iesaistītajām institūcijām (vadošā, maksājumu, revīzijas, sertifikācijas, atbildīgās,
sadarbības iestādes, IUB) efektīvai ES fondu finansētu aktivitāšu uzraudzībai.
263. VIS tiek uzkrāta informācija par 2007.-2013.gada ES fondu plānošanas perioda
finansētiem projektiem un migrēta informācija par 2004.-2006.gada plānošanas perioda
ES struktūrfondu un KF finansētiem projektiem, nodrošinot vienotu datu avotu ES fondu
līdzfinansētu projektu uzskaitē un uzraudzībā.
264. Nodrošinot aktuālās informācijas pieejamību saistībā ar VIS, vadošā iestāde ir
izveidojusi
atsevišķu
sadaļu
mājas
lapā
internetā
(http://www.esfondi.lv/page.php?id=883), kurā atrodami gan normatīvie akti par VIS
izmantošanu, gan informācija par atbildīgo un sadarbības iestāžu obligāti aizpildāmajiem
laukiem VIS, kā arī sniegti rakstiski skaidrojumi par datu ievades jautājumiem un
pareizu sistēmas lietošanu.
265. Kā galvenās problēmas, kas identificētas VIS izstrādes un lietošanas laikā, var minēt:
a.

Lietotāju datu ievades kļūdas. Neskatoties uz sistēmā iestrādātājām kontrolēm, t.sk.
„četru acu principu”, kad datus ievada viens lietotājs, bet otrs veic datu pārbaudi un
apstiprināšanu, lietotāji savas nezināšanas un/vai neuzmanības dēļ sistēmā ir
ievadījuši un apstiprinājuši datus, kas nav precīzi. Lai labotu ievadītus un
apstiprinātus datus, jāiesaista papildu resursi no VIS izstrādātāja puses. Lai
mazinātu šādu kļūdu rašanos, vadošā iestāde ir vairakkārt sniegusi un turpinās
sniegt atbildīgo un sadarbības iestāžu lietotājiem rakstisku informāciju saistībā ar
datu ievades un datu kvalitātes jautājumiem. Nākotnē varētu tikt izvērtēta iespēja
mainīt sistēmā iestrādāto kontroļu mehānismu, kas atbildīgajām un sadarbības
iestādēm ļautu pašām ātri veikt datu labošanas darbības mazāk svarīgajās VIS
sadaļās.

b.

Ierobežotie finanšu resursi atbildīgajām un sadarbības iestādēm neļauj ātri veikt
lokālo sistēmu pielāgošanas darbus pēc MK noteikumu izmaiņu vai sistēmas
vienkāršošanas ietvaros veikto izmaiņu dēļ. Tā kā VIS datus var nodot gan
elektroniskā veidā, transportējot tos, vai arī ievadīt manuāli caur ekrānformām, tad
šādos gadījumos (kad savlaicīgi nav iespējams veikt izmaiņas lokālajās sistēmās)
atbildīgās un sadarbības iestādes tiek aicinātas datus ievadīt manuāli VIS.
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c.

Tehniskās palīdzības projektu neesamība VIS. Līdz ar sistēmas 2.versijas izstrādi
un ieviešanu produkcijā, sistēmā vienkopus būs iespējams uzraudzīt tehniskās
palīdzības projektus, t.sk. CFLA sagatavotās izdevumu deklarācijas, kurās iekļauti
tehniskās palīdzības projektu izdevumi.

266. Plānojot turpmāku ES fondu uzraudzības sistēmas un VIS izmantošanas attīstību,
pastiprināta uzmanība tiek pievērsta šādiem jautājumiem:
d.

Sistēmas lietošanas ērtuma uzlabošana, paredzot jaunus funkcionālos elementus
(piemēram, projektu meklētājs, iespēja labot datus), kas atvieglo lietotājiem
ikdienas datu ievades procesu un palielina sistēmas efektivitāti.

e.

Datu kvalitātes uzraudzībai. Vadošā iestāde ir izstrādājusi datu kvalitātes pārbaudes
sistēmu ko papildinās ar dziļākām vadošās iestādes pārbaudēm par VIS datu
kvalitāti.

f. Efektīvākai valsts budžeta līdzekļu piešķiršanas un pārdales procesa organizēšanai
plānots papildināt esošo VIS un Valsts budžeta plānošanas un izpildes sistēmas
(VBPIS) sasaistes modeli, kas ļaus daudz operatīvāk un precīzāk nodrošināt
informācijas apmaiņu starp sistēmām.
ERAF un ESF šķērsfinansējums
267. Veicot projekta ievadi VIS, projekta sadaļā „Projekta budžeta kopsavilkums” ir
jānorāda plānotais projekta budžeta sadalījums pa izdevumu kategorijām:
a) IK1 Materiāltehnisko līdzekļu un aprīkojuma izmaksas
b) IK2 Pārējās attiecināmās izmaksas
c) IK3 Projekta administrēšanas izmaksas
d) IK4 Neparedzētie izdevumi
e) IK5 ESF tipa izdevumi (šķērsfinansējums)
f) IK6 ERAF tipa izdevumi (šķērsfinansējums)
g) IK7 Netiešo izmaksu nemainīgā likme
h) IK8 Kopsummas maksājums
i) IK9 Vienas vienības izmaksas
268. Balstoties uz šādu izdevumu kategoriju dalījumu, līdz ar sistēmas 2.versijas izstrādi un
ieviešanu produkcijā, sistēmā būs iespējams atlasīt projektus, kuros veikti ESF un ERAF
tipa izdevumi (šķērsfinansējums). Papildus šāds dalījums ļaus atlasīt arī projektus un
summas, kas veiktas netiešo izmaksu nemainīgās likmes, kopsummas maksājumu un
vienas vienības izmaksu ietvaros.
269. VIS iestrādātā funkcionalitāte paredz sistēmā uzkrāto projektu datu pārbaudīšanu pret
Lauku atbalsta dienesta (LAD) informācijas sistēmu ar mērķi noskaidrot, vai pieteiktais
projekts nav saņēmis finansiālu atbalstu LAD pārraudzībā esošajās aktivitātēs. Lai to
nodrošinātu, VIS automātiski nosūta informāciju LAD informācijas sistēmai par projekta
īstenošanas vietu un projekta īstenotāja reģistrācijas numuru. Ja tiek konstatēts, ka LAD
sistēmā ir reģistrēts identisks projekta īstenotāja reģistrācijas numurs un projekts tiek
īstenots tajā pašā administratīvajā vienībā, sistēmā tiek atgriezts brīdinājums par
iespējamo projektu pārklāšanos. Izveidotā sistēma nodrošina dubultā finansējuma
riska kontroli.
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2.8.

Finanšu vadība un kontrole

270. 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 2009.gadā veiktajām izmaiņām vadības un kontroles sistēmā, tās
izvērtējumu, veiktajām vadības pārbaudēm (pārbaudēm projektu īstenošanas vietā,
maksājumu pieprasījumu pārbaudēm, kā arī IUB veiktajām pirmsiepirkumu pārbaudēm),
ES fondu vadības un kontroles sistēmas auditiem, sertificēto izdevumu revīziju, kā arī
sertifikācijas iestādes veiktajām pārbaudēm pirms izdevumu deklarāciju apstiprināšanas.
271. Saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likumu un
Ministru kabineta 2008.gada 17.jūnija noteikumiem Nr.455 „Kārtība, kādā nodrošina
revīzijas iestādes funkcijas Eiropas Savienības fondu vadībā” FM Audita un revīzijas
departaments nodrošina revīzijas iestādes funkcijas (turpmāk – Revīzijas iestāde) ES
fondiem 2007.-2013.gada plānošanas periodā.
272. Jāatzīmē, ka revīzijas iestāde, veicot sertificēto izdevumu izlases pārbaudes, pārbauda
atsevišķus projektus, savukārt attiecībā uz vadības un kontroles sistēmas auditiem –
atsevišķos auditos, piemēram, iepirkumu auditā arī izlases veidā tiek pārbaudīti atsevišķi
projekti.
273. Kopumā vērtējot vadības un kontroles sistēmas darbību 2009.gadā, veikto pārbaužu un
auditu rezultātus, secināms, ka DP ieviešanā netika konstatētas būtiskas un sistēmiskas
problēmas. Atsevišķos gadījumos tika konstatēti trūkumi, t.sk. ar finansiālo ietekmi, kas
tiek novērsti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.
274. Kopumā 2009.gadā veikts viens Eiropas Komisijas audits, viena sertificēto izdevumu
revīzija, 15 vadības un kontroles sistēmas auditi, 53 sertifikācijas iestādes veiktās
pārbaudes, 237 pārbaudes projektu īstenošanas vietās un 125 maksājumu pieprasījumu
pārbaudes. Detalizēta informācija par pārbaudē, revīzijām un auditiem ir sniegta
nākošajās sadaļās, kā arī 6. un 7.pielikumā.

2.8.1. Vadības un kontroles sistēmas apraksts un tās izvērtējums
275. 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 Eiropas Komisijas
puses tika apstiprināts 2009.gada 4.jūnijā. Aktualizētais vadības un kontroles sistēmas
apraksts ir uz 31.12.2009. Galvenās izmaiņas ir saistītas ar grozījumiem normatīvajos aktos,
iestāžu reorganizācijām un organizatorisko struktūru izmaiņām, darbinieku skaitu un
darbinieku funkcijām attiecīgi:
-

-

-

papildināts ES fondu vadību regulējošo ārējo normatīvo aktu uzskaitījums un
aktualizēti normatīvajos aktos veiktie grozījumi. Papildināts vadošās iestādes
izstrādāto vadlīniju un metodiku saraksts;
visās institūcijās tiek izstrādātas un regulāri aktualizētas iekšējās kārtības atbilstoši
MK 2007.gada 31.jūlija noteikumu Nr.524 „Eiropas Savienības fondu vadības un
kontroles sistēmas izveidošanas prasības” noteiktajām prasībām;
atbilstoši MK lēmumam no 2009.gada 1.jūnija atbildīgā iestāde - RAPLM ir
pārņēmusi atbildīgās iestādes – ĪUMPLS funkcijas un turpmāk ir atbildīga par
elektroniskās pārvaldes (e-pārvaldes), informācijas sabiedrības un informācijas
tehnoloģiju politikas izstrādāšanu un koordinēšanu, un ar 2009.gada 1.oktobri
sadarbības iestādes - Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūras
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-

-

-

(VSMTVA) funkciju, pārvaldes uzdevumu, tiesību, saistību, finanšu līdzekļu, mantas
un lietvedības pārņēmējs ir Veselības ekonomikas centrs (VEC). Atbildīgo un
sadarbības iestāžu struktūrvienību iekšējās reorganizācijas rezultātā mainījušās arī
citu iestāžu organizatoriskās struktūras.
atbildīgo un sadarbības iestāžu struktūrvienību reorganizācijas rezultātā mainījies ES
fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda administrēšanā iesaistīto darbinieku
amatu skaits, to nodrošināmajām funkcijām paliekot nemainīgām. Vadības un
kontroles sistēmas aprakstā precizēti nodaļu uzdevumu un darbinieku funkciju
apraksti;
Sadarbības iestāžu – Valsts reģionālās attīstības aģentūras (VRAA), Būvniecības,
enerģētikas un mājokļu valsts aģentūras (BEMVA) un Latvijas Investīciju un
attīstības aģentūras (LIAA) iekšējā audita struktūrvienības likvidētas un to funkcijas
nodotas atbildīgajām iestādēm.
Sadarbības iestāžu – Valsts reģionālās attīstības aģentūras (VRAA), Būvniecības,
enerģētikas un mājokļu valsts aģentūras (BEMVA) un Latvijas Investīciju un
attīstības aģentūras (LIAA) iekšējā audita struktūrvienības likvidētas un to funkcijas
nodotas atbildīgajām iestādēm.

276. Detalizēta informācija par Latvijā izveidoto ES fondu vadības un kontroles sistēmu ir
aplūkojama ES fondu vadības un kontroles sistēmas aprakstā saskaņā ar Regulas
Nr.1828/2006 21.panta prasībām, kas ievietota Eiropas Savienības fondu mājas lapā pēc
saites: http://www.esfondi.lv/page.php?id=789.
277. Savukārt atbilstoši Regulas Nr.1083/2006 62.panta 1.punkta d) apakšpunktā noteiktajam
revīzijas iestāde sagatavo un iesniedz EK Gada kontroles ziņojumu un atzinumu par
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, izmantojot SFC2007 sistēmu,
kā arī ir pieejams ES fondu mājas lapā http://www.esfondi.lv/page.php?id=854.
278. 2010.gada 12.janvārī revīzijas iestāde iesniedza atzinumu par periodu no 2008.gada
1.jūlija līdz 2009.gada 30.jūnijam par sistēmas darbības efektivitāti, balstoties uz veikto
vadības un kontroles sistēmas auditu rezultātiem un ņemot vērā sekojošus pārbaužu
apjoma ierobežojumus:
Pārskata periodā netika veiktas sertificēto izdevumu revīzijas, jo sertifikācijas iestāde
līdz 2008.gada 31.decembrim DP ietvaros nebija apstiprinājusi nevienu izdevumu
deklarāciju;
no 43 auditiem tika veikti 27 vadības un kontroles sistēmu auditi un 16 vadības un
kontroles sistēmas atbilstības auditi;
sertifikācijas iestādē un maksājuma iestādē netika veikti vadības un kontroles sistēmas
auditi.
279. Lai arī pārskata periodā veiktajos ES fondu vadības un kontroles sistēmas auditos,
t.sk. horizontālajos sistēmas auditos vadošajā iestādē, atbildīgajās un sadarbības iestādēs
tika atklātas nepilnības izveidotās vadības un kontroles sistēmas funkcionēšanā
(rezultātus skatīt Gada kontroles ziņojuma 1.pielikumā), tomēr izveidotā vadības un
kontroles sistēmas darbojas un konstatētās nepilnības būtiski neietekmē sistēmas
funkcionēšanu. Vērtējums par katras pamatprasības izpildi attiecīgajā institūciju grupā
tika novērtēts ar 2, kas sniedz pārliecību, ka kopumā vadības un kontroles sistēma
darbojas un konstatētās nepilnības būtiski neietekmē sistēmas funkcionēšanu.
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280. Lai sniegtu vadībai pārliecību par ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas periodam
izveidotās vadības un kontroles sistēmas izmaiņu atbilstību EK un LR normatīvajiem
aktiem, revīzijas iestāde veica horizontālo vadības un kontroles sistēmas atbilstības auditu
institūcijās, kas tika reorganizētas kopš SIA “Ernst & Young Baltic” 2008.gada
15.septembra veiktā akreditācijas audita par ES fondu vadības un kontroles sistēmas
atbilstību Regulas Nr.1083/2006 un Regulas Nr.1828/2006 prasībām. Audita laikā
konstatēts, ka lai arī tika konstatēti atsevišķi trūkumi, kuri nav sistemātiska rakstura
trūkumi un neietekmē sistēmas darbību, kopumā veiktās izmaiņas ir atbilstošas EK
regulu un LR normatīvo aktu prasībām. Trūkumu novēršanai tika izteikti ieteikumi un
par ieteikumu ieviešanu atbildīgās amatpersonas.
281. Revīzijas iestāde veica horizontālo auditu par VIS izmantošanas efektivitāti un drošību
vadošajā iestādē, atbildīgajās iestādēs un sadarbības iestādēs. Audita laikā tika
konstatēts, ka izveidotā VIS izmantošanas efektivitātes un drošības sistēma darbojas, bet
ir nepieciešami atsevišķi uzlabojumi attiecībā uz funkciju sadalījumu, iekšējo procedūru
un starpresoru vienošanos savlaicīgu aktualizāciju, datu pilnīgumu, tehnisko problēmu
savlaicīgu novēršanu, AI un SI informācijas drošību reglamentējošās dokumentācijas un
atbildīgā personāla esamību. Konstatēto trūkumu novēršanai ir izteikti ieteikumi, ir
noteikti ieteikumu ieviešanas termiņi un par ieteikumu ieviešanu atbildīgās
amatpersonas.
282. Savukārt, lai pārbaudītu izveidotās vadības un kontroles sistēmas darbību, atbilstoši
revīzijas iestādes 2009.gada 30.jūnijā aktualizētajai Vienotai revīzijas stratēģijai tika
veikti vadības un kontroles sistēmas auditi sekojošās sistēmās:
projektu pieteikumu atlase un līgumu slēgšana;
publiskais iepirkums;
informācijas kvalitāte un drošība;
datu ievade, uzkrāšana un analīze VIS;
projekta progresa pārbaudes;
projektu īstenošana;
funkciju sadalījums un atbildība;
maksājumu veikšana un uzskaite;
kontroles sistēmas novērtēšana;
vides prasību nodrošināšana;
sistēmas normatīvā bāze un komunikācija ar finansējuma saņēmēju;
plānošanas dokumentu un to grozījumu sagatavošana.
283. Kopumā veikto vadības un kontroles sistēmu auditu rezultātā tika secināts, ka
izveidotā iekšējā vadības un kontroles sistēma darbojas, taču ir nepieciešami atsevišķi
uzlabojumi sekojošās jomās: projektu pieteikumu atlasē un līgumu slēgšanā; publiskajos
iepirkumos; informācijas kvalitātē un drošībā; datu ievadē, uzkrāšanā un analīzē VIS;
projekta progresa pārbaudēs; grāmatvedības uzskaitē, funkciju sadalījumā un atbildībā;
maksājumu veikšanā un uzskaitē; ES fondu līdzekļu piesaistē, apguvē un uzraudzībā;
komunikācijas un informācijas pasākumos; kontroles sistēmas novērtēšanā; vides
prasību nodrošināšanā; plānošanas dokumentu un to grozījumu sagatavošanā.
284. Papildu informācija par veiktajiem sistēmas auditiem ir pieejama sadaļā „ES fondu
vadības un kontroles sistēmas auditi”
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285. Tāpat 2009.gadā tika veikta viena sertificēto izdevumu revīzija, kuras ietvaros tika
gūta pietiekama pārliecība, atbilstoši Regulas Nr.1828/2006 16.panta 2.punkta prasībām,
ka DP ietvaros laika posmā no 2009.gada 1.janvāra līdz 2009.gada 30.jūnijam
sertifikācijas iestādes sertificētie izdevumi ir attiecināmi finansēšanai no ERAF un KF
saskaņā ar ES un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Informācija par sertificēto
izdevumu revīziju sniegta sadaļā „Sertificēto izdevumu revīzija”.

2.8.2. Pārbaudes projektu īstenošanas vietās
286. Plašs pārbaužu projektu īstenošanas vietās sistēmas apraksts tika sniegts gadskārtējā
ziņojuma par 2008.gadā16, tādējādi šajā sadaļā atspoguļota būtiskākā informācija par
izmaiņām minēto pārbaužu metodikā, kas tika veiktas, analizējot 2008.-2009.gadā gūto
pieredzi.
287. Lai uzlabotu deleģētās funkcijas efektīvu izpildi, vadošā iestāde 2009.gadā izstrādājusi
2007.gada 26.jūnija MK noteikumu Nr.440 papildinātu projektu, kā rezultātā 2010.gada
16.februāri no jauna izdoti 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 '' (MK
noteikumi Nr.140).
288. MK noteikumos Nr.140 vairs nav paredzēta dažādu pārskatu iesniegšana, jo tajos
esošā informācija ir pieejama vienotajā VIS, kā arī atsevišķo šo datu analīze tiek
pieprasīta uzraudzības ziņojumos.
289. Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.140 ES fondu finansētajiem projektiem, kuru
īstenošanai ir paredzēts mazāk nekā viens gads, risku izvērtējumu veiks ne retāk kā reizi
gadā (nolūkā atvieglot administratīvo darbu riska izvērtējuma veikšanā).
290. MK noteikumi Nr.140 tagad paredz, ka nepieciešamības gadījumā pārbaudi var veikt
arī ātrāk nekā otrajā gadā pēc pēdējā maksājuma veikšanas ES fonda finansējuma
saņēmējam. Tāpat šajā gadījumā tiks veikta arī atkārtota pārbaude. Ņemot vērā šādas
izmaiņas, ES fondu administrējošām institūcijām būs iespēja pārliecināties par projektu
ieviešanas atbilstību noteiktajām prasībām un savlaicīgi novērst radušos trūkumus.
291. Vienlaikus MK noteikumi Nr.140 paredz, ka pārbaudēs, kuras tiek veiktas pēc pēdējā
maksājuma finansējuma saņēmējam, tiktu pārbaudīta arī publicitātes prasību ievērošana
ES fondu projektu īstenošanas vietā.
292. Tagad MK noteikumi Nr.140 paredz, ka pārskatus, pārbaužu plāns par pārbaudēm
projektu īstenošanas vietās un risku izvērtējumus jāievada VIS un tos vairs nav
nepieciešams iesniegt papīra formātā.
293. 2010.gada 14.maijā apstiprināta papildinātā un aktualizētā metodika ,,Eiropas
Savienības fondu vadošās iestādes metodika pārbaužu veikšanai Eiropas Savienības
struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansētā projekta īstenošanas vietā 2007. – 2013.gada
plānošanas periodam‟‟ (metodika). Metodika ir izstrādāta, lai sniegtu skaidrojumu
pārbaužu uz vietas veikšanai ES fondu projektu īstenošanas vietās, tādējādi veicināto
vienotu izpratni un labās prakses piemērošanu visās ES fondu vadībā iesaistītajās
institūcijās 2007. – 2013.gada plānošanas periodā. Metodikā ietverta informācija par
16

Ziņojums ir pieejams SFC2007 un ES fondu mājas lapā
http://www.esfondi.lv/upload/Uzraudziba/Gada_zinojumi/Gada_zinojums_3DP_2008_2009-10-09.pdf

62
Gadaziņojums2DP_VI_lv_26052010; Ziņojums Eiropas Komisijai par Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda darbības programmu īstenošanu, 2009.gads

iesaistīto institūciju funkcijām un to nodalīšanu, iekšējo procedūru izstrādi saistībā ar
pārbaudēm, pārbaužu plānošanu un ES fonda projektu riska līmeņa noteikšanu, pārbaužu
rezultātiem un to izmantošanu, labo praksi pārbaužu veikšanā un citiem jautājumiem,
kas saistīti ar pārbaudēm projektu īstenošanas vietā.
294. Metodiku plānots papildināt ar nosacījumiem par komercdarbības atbalsta normu
ievērošanu, nosakot, ka komercdarbības atbalsta pasākuma gadījumā vispirms ir
jāpārliecinās, vai attiecīgā atbalsta programma vai individuālā atbalsta projekts ir
saskaņots ar Eiropas Komisiju (par to ir saņemts pozitīvs Eiropas Komisijas lēmums) vai
atbalsta pasākums atbilst nosacījumiem, kad atbalsts ir atbrīvots no iepriekšējas
paziņošanas Eiropas komisijā (block exemption). Savukārt pārbaudē projekta īstenošanas
līmenī, pārbauda vai projekts tiek realizēts saskaņā ar līguma, kas noslēgs atbalsta
sniedzēja un atbalsta saņēmēja starpā, nosacījumiem, jo projekta praktiskai īstenošanai
ir jānotiek atbilstoši šim līgumam. Ja tiek konstatēts, ka projekts tiek īstenots pretrunā ar
minētā līguma nosacījumiem, par to atbildību ir jānes atbalsta saņēmējam.
295. Metodikā papildinātas sadaļas par dubultā finansējuma riska pārbaudi, nosakot, ka
sadarbības iestādei vai atbildīgajai iestādei būtu nepieciešams veikt pārbaudi projekta
īstenošanas vietā pirms līguma vai vienošanās noslēgšanas par ES fonda projekta
ieviešanu atbilstoši MK noteikumu Nr.140 10.punktam, lai pārliecinātos, vai potenciālais
finansējuma saņēmējs, kurš pieteicies projekta realizācijai pie konkrētās sadarbības
iestādes vai atbildīgās iestādes, jau nerealizē vēl kādu tādu pašu projektu tajā pašā vai
citā sadarbības iestādē vai atbildīgajā iestādē viena vai vairāku finansējuma avotu
ietvaros. Ja potenciālais finansējuma saņēmējs jau realizē kādu 2007.-2013.gada
plānošanas perioda vai realizējis 2004.-2006.gada plānošanas perioda ES fonda projektu
tās pašas sadarbības iestādes vai atbildīgās iestādes administrēto aktivitāšu ietvaros,
sadarbības iestādei vai atbildīgajai iestādei būtu jāpārbauda tās rīcībā esošā informācija,
tai skaitā, 2004.-2006.gada plānošanas periodā realizēto projektu rezultāti. Pirms
lēmuma pieņemšanas par pārbaudes veikšanu pirms līguma vai vienošanās noslēgšanas,
sadarbības iestādei vai atbildīgajai iestādei būtu jāizvērtē arī publiski pieejamā
informācija, lai izvairītos no papildus kontroļu un administratīvā sloga radīšanas
potenciālajam finansējuma saņēmējam. Ja publiski pieejamā un attiecīgās sadarbības
iestādes vai atbildīgās iestādes rīcībā esošā informācija nav pietiekama, lai gūtu
pārliecību par dubultās finansēšanas riska novēršanu, tikai tādā gadījumā iesakām veikt
pārbaudi uz vietas pirms līguma vai vienošanās noslēgšanas.
296. Tāpat metodikas projekts nosaka, ka, ja tiek veikta pārbaude projekta īstenošanas vietā
pie finansējuma saņēmēja pirms noslēgto līgumu un pirms veikto maksājumu
apliecinošu dokumentu oriģinālu pārbaudes, attiecībā uz dubultā finansējuma aspektiem
ieteicams pārliecināties arī par, piemēram, projekta grāmatvedības dokumentācijas
atsevišķu nodalīšanu, ietverot tās uzglabāšanas termiņus, projektam atvērto kontu, ar
līguma vai vienošanās parakstīšanas dienu nodrošināto atsevišķo ieņēmumu un
izdevumu grāmatvedības uzskaiti attiecīgajam projektam (atsevišķu kontu vai subkontu
ieviešanu esošajā grāmatvedības sistēmā).
297. Attiecībā uz ieņēmumus nesošo projektu pārbaudi, metodikas projekts paredz, ka ja
ES fondu projekts ir ieņēmumus nesošs projekts Regulas Nr.1083/2006 55.panta
izpratnē (tai skaitā, Regulas (EK) Nr.1341/2008, ar ko groza Regulu (EK) Nr.1083/2006,
izpratnē), tad pārliecināties, vai tiek ievēroti Regulas Nr.1083/2006 55.panta 2.punkta
nosacījumi un vai finansējuma saņēmēja sniegtā informācija par gūtajiem ieņēmumiem
atbilst faktiskajai situācijai. Regulas Nr.1083/2006 55.panta 2.punktu piemēro
gadījumos, kad, sagatavojot projekta iesniegumu, iepriekš ir iespējams noteikt
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ieņēmumus un ņemt vērā, piemērojot finansējuma deficīta metodi (the funding-gap
method) ES fondu ieguldījuma noteikšanai.
298. Ja projektā tiek piemēroti šķērsfinansējuma principi, tad jāpārliecinās par šo principu
atbilstoši ievērošanu, ņemot vērā arī vadošās iestādes metodiku „Metodika par
šķērsfinansējuma principa piemērošanu”, kas pieejama Eiropas Savienības fondu mājas
lapā: http://www.esfondi.lv/page.php?id=613
2009.gadā veiktās pārbaudes projektu īstenošanas vietās
299. DP „Uzņēmējdarbība un inovācijas” ietvaros 2009.gadā ir veiktas 237 pārbaudes
projektu īstenošanas vietās ar šādiem pārbaužu rezultātiem: 13 „negatīvs”, 22 „ar
iebildumiem”, 202 „pozitīvs”.
300. Sadarbības iestāžu pārbaudīto projektu izmaksu ES fondu finansējums ir 310,9 milj.
eiro jeb 42,2% no darbības programmai pieejamā ES fondu finansējuma, savukārt
pārbaudīto projektu ietvaros veikto maksājumu apjoms ir 81,8 milj. eiro jeb 11,1% no
darbības programmai pieejamā ES fondu finansējuma.
301. Vairumā gadījumu (85% gadījumu no kopējā veikto pārbaužu projektu īstenošanā
skaita) veikto pārbaužu rezultāti ir pozitīvi, un būtiski trūkumi pārbaudēs nav
konstatēti. Galvenie pārkāpumi ir izdevumus attaisnojošo dokumentu trūkums vai
neatbilstoši noformēti pamatojošie dokumenti un cita veida pārkāpumi, piemēram,
aktivitātes uzsākšana pirms projekta iesniegšanas sadarbības iestādē.
302. Vislielākais pārbaudēs atklāto pārkāpumu finansiālās ietekmes apjoms tika
konstatēts 2.3.2.2.aktivitātē „Atbalsts ieguldījumiem mikro, maziem un vidējiem
komersantiem īpaši atbalstāmajās teritorijās (ĪAT)”.

2.8.3. Maksājumu pieprasījumu pārbaudes
303. Maksājumu pieprasījumu pārbaudes līdz 2009.gada 31.decembrim ir veiktas 125
projektiem, un kopējā pārbaudīto projektu maksājumu pieprasījumu summa ir 4,6 milj.
eiro. Ir secināts, ka vienā trešdaļā gadījumu jeb 41 pārbaudītajā projektā atklātajiem
pārkāpumiem ir arī finansiālā ietekme, kuras kopējais apjoms ir 0,04 milj. eiro jeb 0,8%
no kopējās pārbaudīto projektu maksājumu pieprasījumu summas. Lielākais atklāto
pārkāpumu finansiālās ietekmes apjoms ir 2.1.2.1.2.apakšaktivitātē „Tehnoloģiju
pārneses kontaktpunkti”, sasniedzot 0,02 milj. eiro jeb 4,5% no apakšaktivitātē
pārbaudīto projektu maksājumu pieprasījumu summas. Detalizēta informācija par
veiktajām maksājumu pieprasījumu pārbaudēm atrodama 7.pielikumā.

2.8.4. Iepirkumu pirmspārbaudes
304. DP ietvaros 2009.gadā nav veiktas iepirkuma pirmspārbaudes.
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2.8.5. Sertificēto izdevumu revīzija
305. 2009.gadā tika veikta 1 sertificēto izdevumu revīzija, kā rezultātā tika pārbaudīti
izdevumi 100% apmērā no kopējiem uz 2009.gada 30.jūniju deklarētajiem izdevumiem.
306. 2.darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” ietvaros neatbilstības netika
konstatētas (konstatēti divi trūkumi bez finansiālas ietekmes), līdz ar to kļūdas
intensitāte veido 0% no kopējo deklarēto izdevumu summas.
307. Revīzijas ietvaros tika konstatēts, ka Eiropas Investīciju fonds kā finansējuma
saņēmējs saskaņā ar noslēgto līgumu, veic darbības, kas attiecas uz JEREMIE
Ieguldījumu fonda līdzekļu izlietošanu atbilstoši ieguldījumu fonda izveides mērķim,
tomēr atsevišķu darbību īstenošanas termiņi tiek kavēti salīdzinājumā ar līgumā noteikto.
Ņemot vērā Eiropas Komisijas Reģionu politikas ģenerāldirektorāta audita
Nr.2009/LV/REGIO/J4/790/1 ietvaros izteikto ieteikumu paātrināt darbību īstenošanu,
atkārtoti ieteikums netika izteikts.
308. Sertificēto izdevumu revīzijas rezultātā tika izteikts viens ieteikums EM, nodrošināt,
ka līgumā tiek veikti grozījumi atbilstoši piešķirtajam publiskā finansējuma apjomam un
veiktajai piešķirto finanšu līdzekļu pārdalei starp finansēšanas vadības instrumentiem,
kura ieviešanas termiņš vēl nav iestājies.
309. Revīzijas ietvaros nebija iespējams gūt pietiekamu pārliecību atbilstoši Komisijas
regulas (EK) Nr.1828/2006 16.panta 2.punkta prasībām, ka 2.darbības programmas
„Uzņēmējdarbība un inovācijas” ietvaros laika posmā no 2009.gada 1.janvāra līdz
2009.gada 30.jūnijam sertificētie izdevumi ir attiecināmi finansēšanai no Eiropas
Reģionālās attīstības fonda saskaņā ar Eiropas Savienības un Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem, jo revīzijas apjomā netika iekļauta:
- sertificēto izdevumu atbilstības pārbaude finansējuma saņēmēja rīcībā esošajai
grāmatvedības dokumentācijai un pamatojuma dokumentiem, kā arī netika pārbaudīts
vai finansējuma saņēmējs nodrošina atbilstošu projekta finansējuma uzskaiti, jo
izdevumu deklarācijā iekļautos sertificētos izdevumus veido Latvijas Republikas
valdības veiktais pirmais maksājums Eiropas Investīciju fonda JEREMIE bankas
kontā. No bankas kontiem, kas ir atvēti projekta īstenošanas vajadzībām Valsts kasē,
nav veikti maksājumi projekta īstenošanas izmaksu segšanai;
- finanšu starpnieku atlases pārbaude, tā kā minētā pārbaude bija iekļauta Eiropas
Komisijas Reģionu politikas ģenerāldirektorāta audita Nr.2009/LV/REGIO/J4/790/1
apjomā.

Tabula 2. DP ietvaros sertificēto izdevumu revīzijas rezultāti 2009.gadā

Deklarētie
izdevumi uz
30.06.2009.

Līdz 31.12.2009.
pārbaudītie
izdevumi

% no
deklarētiem
izdevumiem

Konstatēto
trūkumu /
neatbilstību
skaits

Konstatētā
kļūda

Konstatētā
kļūdas
intensitāte
(% no
deklarētās
summas)

Revīzijas
atzinums
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64 306 566,00
LVL
(91 500 000
eiro)

64 306 566,00
LVL (91 500 000
eiro)

100%

2

0,00

0%

Atteikšan
ās no
atzinuma
sniegšana
s

2.8.6. Sertifikācijas iestādes veiktās pārbaudes pirms izdevumu deklarāciju
apstiprināšanas
310. Papildus iepriekš sniegtajai informācijai par vadības pārbaudēm un sertificēto
izdevumu revīziju, šajā ziņojumā aplūkotas arī sertifikācijas iestādes (Valsts kases)
veiktās pārbaudes pirms izdevumu deklarāciju apstiprināšanas.
311. Sertifikācijas iestādes pamatfunkcija saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr.1083/2006
61. pantu ir sagatavot un iesniegt EK apstiprinātas izdevumu deklarācijas un maksājumu
pieteikumus, apliecinot, ka izdevumu deklarācijas ir pareizas un sagatavotas, izmantojot
uzticamas grāmatvedības sistēmas, 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.
312. Izdevumu deklarācijas pārbaudes procesā tika analizētas atbildīgo un sadarbības
iestāžu procedūras, pārbaužu un sistēmu auditu rezultāti. Papildus pārliecības gūšanai
sertifikācijas iestāde izlases veidā veica maksājuma pieprasījumos iekļauto izdevumu
pārbaudi.
313. 2009.gadā Valsts kase no atbildīgajām un sadarbības iestādēm saņemto izdevumu
deklarāciju pārbaudes un sertificēšanas procesa nodrošināšanai un pārliecības par
izdevumu deklarācijā iekļauto izdevumu attiecināmību gūšanai, atbilstoši katras
atbildīgās un sadarbības iestādes novērtējumam, izlases veidā veica izdevumu
deklarācijās iekļauto maksājumu pieprasījumu pamatojošās dokumentācijas pārbaudi
atbildīgajās un sadarbības iestādēs. 2009.gadā DP ietvaros sertifikācijas iestāde
pārbaudīja 53 maksājumu pieprasījumu pamatojošo dokumentāciju par summu 7,8 milj.
latu jeb 11,0 milj. eiro (skatīt tabulu „Sertifikācijas iestādes 2009.gadā veikto pārbaužu
apjoms un rezultāti”). Pārbaudes rezultāti lielākajai daļai projektu bija pozitīvi, tajos bija
pieejami maksājuma pieprasījumos iekļauto izdevumu attaisnojuma dokumenti un
izdevumi tika veikti atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Savukārt tehniskās palīdzības
ietvaros īstenotos projektos tika konstatētas atkāpes, kas tika ieturētas no sertificētajiem
izdevumiem vai koriģētas nākamajos maksājuma pieprasījumos.

Tabula 3. Sertifikācijas iestādes 2009.gadā veikto pārbaužu apjoms un rezultāti

Darbības
programma

2DP**

Pārbaudīto
maksājuma
pieprasījumu
skaits
33

Pārbaudītā
maksājumu
pieprasījumu
summa (latos)
7 086 414

Pārbaudītā
maksājumu
Pārbaudes rezultāts
pieprasījumu summa
(eiro)*
10 083 059

pozitīvs
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TP, t.sk.***

20

2DP

Kopā

53

853 869

1 214 946

160 561

228 458

7 759 427

11 040 670

pozitīvs ar piezīmi

*summas eiro norādītas informatīvajiem nolūkiem, piemērojot Latvijas bankas noteikto
fiksēto eiro konvertācijas kursu: 1 eiro =0,702804 LVL.
**izdevumu summā nav iekļautas Ekonomikas ministrijas iesniegto maksājumu
pieprasījumu par ieguldījumiem pārbaudes, jo pārbaudē tika gūta pārliecība par
ieguldījuma veikšanu
*** ņemot vērā, ka visu DP TP prioritāšu ietvaros finansējuma saņēmēji īsteno vienu
TP projektu, tabulās norādīts kopējais TP projektu pārbaudīto maksājumu
pieprasījumu apjoms par visām DP

2.8.7. ES fondu vadības un kontroles sistēmas auditi
314. Revīzijas iestāde veic horizontālos ES fondu vadības un kontroles sistēmas auditus
(turpmāk – sistēmas auditi) vadošajā iestādē, Iepirkumu uzraudzības birojā, Centrālajā
finanšu un līgumu aģentūrā, kā arī atbildīgajās iestādēs un sadarbības iestādēs, lai gūtu
pārliecību par vadības un kontroles sistēmas atbilstību Eiropas Komisijas un Latvijas
Republikas normatīvo aktu prasībām.
315. Atbildīgās iestādes, sadarbības iestādes un Valsts kases iekšējā audita struktūrvienības
veic sistēmu auditus un sniedz informāciju revīzijas iestādei par pārskata periodā
veiktajiem sistēmas auditiem un vērtējumu par to kritēriju un pamatprasību izpildi, kas
tiek izvērtēti veikto sistēmas auditu laikā.
316. Kopumā 2009.gada ietvaros tika veikti 50 auditi17, no kuriem 40 bija vadības un
kontroles sistēmas auditi un 10 vadības un kontroles sistēmas atbilstības auditi (turpmāk
– atbilstības audits). Lai arī veikto auditu rezultātā sistemātiskas kļūdas netika
konstatētas, audita laikā konstatēto trūkumu novēršanai ir izteikti ieteikumi, ieteikumu
ieviešanu termiņš un par ieteikumu ieviešanu atbildīgā amatpersona. Informācija par
veiktajiem sistēmu un atbilstību auditiem un būtiskākajiem auditu rezultātiem par
2009.gadu ir apkopota:
- Gada kontroles ziņojumā, kas tika iesniegts EK 2009.gada 28.decembrī, izmantojot
SFC2007 informācijas sistēmu (2009.gada I pusgadā veiktie auditi);
- Gada kopsavilkumā, kas tika iesniegts EK 2010.gada 9.februārī, izmantojot
SFC2007 informācijas sistēmu (2009.gada II pusgadā veiktie auditi).
317. 2009.gadā DP ietvaros atbildīgo iestāžu iekšējā audita struktūrvienības veica 2 sistēmu
auditus (no tiem 1 atbilstības audits), sadarbības iestāžu iekšējā audita struktūrvienības
veica 4 sistēmas auditus (no tiem 3 atbilstības auditi), Valsts kases iekšējā audita
struktūrvienība uzsāka 2 sistēmas auditus un revīzijas iestāde veica 7 horizontālos
sistēmas auditus (no tiem 1 atbilstības audits).
Tabula 4. DP ietvaros 2009.gadā veiktie ES fondu vadības un kontroles sistēmas auditi

17

Iekšējā audita struktūrvienības auditē izveidoto iekšējo vadības un kontroles sistēmu 2007.-2013.gada
plānošanas periodam, tādēļ vienā auditā bieži vien tiek ietvertas 2 vai 3darbības programmas.
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Darbības programma

2007LV161PO002
2007LV161PO001
2007LV051PO001
2007LV161PO002
2007LV161PO001
2007LV051PO001
2007LV161PO001
2007LV161PO002
2007LV161PO001
2007LV051PO001
2007LV161PO002
2007LV161PO001
2007LV051PO001
2007LV161PO002
2007LV161PO001
2007LV051PO001
Kopā (15)

Institūcija

Atbildīgo
iestāžu
2009.gadā
veiktie
Struktūrfondu
sistēmu auditi

EM18

2

LIAA

Sadarbības
iestāžu
2009.gadā
veiktie
sistēmu
auditi

Horizontālie
auditi
2009.gadā

2
1
219

VKase

CFLA

1
720

RI
4

4

7

318. Atbilstoši EK apstiprinātajai revīzijas stratēģijai par periodu no 2008.gada 1.jūlija līdz
2009.gada 30 jūnijam, 2008.gada septembrī revīzijas iestāde uzsāka un 2009.gada
sākumā pabeidza 2 vadības un kontroles sistēmas auditus - Iepirkuma dokumentācijas un
iepirkuma procedūras norises izlases veida pirmspārbaudes sistēmas auditu Iepirkumu
uzraudzības birojā un Plānošanas dokumentu un to grozījumu sagatavošanas sistēmas
auditu Eiropas Savienības fondu vadošajā iestādē. Iepirkuma dokumentācijas un
iepirkuma procedūras norises izlases veida pirmspārbaudes sistēmas audita laikā IUB
tika konstatēti atsevišķi trūkumi par Iekšējo informācijas sistēmas drošības noteikumu
aktualizāciju un datu ievadi VIS par veiktajām pirmspārbaudēm. Konstatētie trūkumi ir
novērsti atbilstoši norādītajiem ieviešanas termiņiem.
319. Lai sniegtu vadībai pārliecību par ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas periodam
izveidotās vides prasību nodrošināšanas efektivitāti, revīzijas iestāde veica horizontālo
vadības un kontroles sistēmas auditu „Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas
fonda 2007.-2013.gada plānošanas periodam izveidotās vides prasību nodrošināšanas
sistēma VM, SM, EM un BEMVA”, novērtējot izveidotās sistēmas ES fondu HP
“Ilgtspējīga attīstība” ieviešanas koordinācijai un uzraudzībai darbību, dokumentu un
monitoringa sistēmas atbilstību normatīvajiem aktiem, plānošanas veikšanu atbilstoši ES
fondu mērķiem vides aizsardzības jomā un normatīvajos aktos noteikto prasību attiecībā
uz vides aizsardzību un VIDM izvirzīto ieteikumu par Horizontālās prioritātes
“Ilgtspējīga attīstība” īstenošanu ievērošana Eiropas Savienības fondu atbalstīto projektu
18

Kopš 2009.gada 29.maija EM audita apjomā iekļauta BEMVA un kopš 2009.gada 1.augusta – LIAA.
Auditi uzsākti 2009.gada jūnijā un plānots pabeigt 2010.gada jūnijā.
20
2 auditi uzsākti 2008.gadā un pabeigti 2009.gada janvārī; 2 auditi uzsākti 2009.gada septembrī un pabeigti
2010.gada martā.
19
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atlases, apstiprināšanas, īstenošanas, uzraudzības un kontroles procesā. Audita laikā tika
konstatēti trūkumi vides monitoringa satura noteikšanas jomā, minimālā pārbaudāma
apjoma noteikšanā, vienotas un detalizētas pārskata formas izstrādē, vadlīniju izstrāde
vienotai izpratnes veicināšanai, VIS pielāgošanā HP “Ilgtspējīga attīstība” ieviešanā.
Audita laikā konstatētie trūkumi ir novērsti.
320. Revīzijas iestāde 2009.gadā atbilstoši vienotai revīzijas stratēģijai veica sekojošus
vadības un kontroles sistēmas horizontālos auditus:
-

Normatīvās bāzes izstrāde un komunikācijas ar finansējuma saņēmēju
nodrošināšana FM, EM, BEMVA, VM un VSMTVA;
Izveidotā projektu atlase un vērtēšana sistēmas EM, LM un VRAA;
Vadības informācijas sistēmas izmantošanas efektivitāte un drošība FM, EM,
RAPLM, VM, Valsts Kancelejā, NVA, LIAA un VEC;
Vadības un kontroles sistēmas izmaiņu atbilstība EK un LR normatīvajiem aktiem
VRAA, RAPLM, LIAA, EM, VM un VEC.

321. Horizontālo auditu ietvaros netika atklātas sistemātiskas kļūdas, kas varētu būtiski
ietekmēt izveidoto vadības un kontrole sistēmas darbību. Auditu laikā atklāto trūkumu
novēršanai tika izteikti ieteikumi, noteikti ieviešanas termiņi un par ieteikumu ieviešanu
atbildīgās amatpersonas. Būtiskākie trūkumi tiek ziņoti ikgadējā Gada kontroles
ziņojumā un Gada kopsavilkumā.

2.8.8 Citi ārējie sistēmas auditi
322. 2009.gadā darbības programmas ,,Uzņēmējdarbība un inovācijas” ietvaros nav tikuši
veikti ārējie sistēmas auditi.

2.8.9 Eiropas Komisijas auditi
323. 2009.gadā Eiropas Komisija veica Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Kohēzijas
fonda un Eiropas Sociālā fonda kļūdu intensitātes novērtējumu 2007.-2013.gada
plānošanas periodā Nr.2009/LV/REGIO/J4/790/1 (28.09.2009.-29.09.2009.)
324. Eiropas Komisijas veiktā Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Kohēzijas fonda un
Eiropas Sociālā fonda kļūdu intensitātes novērtējumu 2007.-2013.gada plānošanas
periodā audita ietvaros tika auditēta darbības programmas ,,Uzņēmējdarbība un
inovācijas‟‟ aktivitāte Nr.2.2.1.1. ,,Ieguldījumu fonds investīcijām garantijās,
paaugstināta riska aizdevumos, riska kapitāla fondos un cita veida finanšu instrumentos”
vienīgais projekts Nr. 2DP/2.2.1.1.0/08/IPIA/EM/001 ,,Latvijas Republikas vadības un
Eiropas Investīciju fonda līgums par Eiropas Savienības struktūrfondu ieguldījumu
fonda ieviešanu”.
325. Auditētais finansiālais apjoms bija 91,5 milj. EUR - projekta izdevumi maksājuma
pieprasījumā, kas tikuši deklarēti.
326. Audita ietvaros izteikti 5 konstatējumi un attiecīgi 5 rekomendācijas. Konstatējumu
finansiālā ietekme uz projekta ieviešanu nav konstatēta.
327. Audita konstatējumus, rekomendācijas un dalībvalsts sniegtās atbildes ar š.g.
20.janvāra vēstuli Nr.4-1-07/425 lūdzu skat. zemāk.
Nr.
p.k

Konstatējums

Ieteikums

Komentāri par konstatējumu un
informācija par ieteikuma ieviešanu
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.

21
22

1

Īstenošanas
aizkavēšanaSalīdzinājumā
ar
plānoto
termiņu, kas ietverts EIF un
Latvijas iestādes noslēgtajā
finansēšanas nolīgumā21 un
ieguldījumu uzņēmējdarbības
plānā22, JEREMIE darbību
īstenošana ir aizkavēta.
Latvijas iestādes 2008. gada
8. oktobrī ieguldījumu fondā
pārskaitīja EUR 91 500 000.
Uz to brīdi nebija parakstīti
nekādi līgumi ar finanšu
starpniekiem, un tāpēc neviens
saņēmējs
no
finanšu
instrumentiem neguva labumu.
Atbilstīgi
ieguldījumu
stratēģijai un plānam pirmais
līgums ar finanšu starpnieku
bija jāparaksta 2008. gada
novembrī,
un
līdzekļu
izlietojumam pirmajā gadā bija
jābūt EUR 81 500 000.

Ņemot vērā
visas darbības
programmas
laika
ierobežojumus,
darbības
īstenošana ir
jāpasteidzina.

2

JEREMIE kontu uzraudzības
trūkums.
JEREMIE kontu uzraudzība ir
jāpastiprina vadošās iestādes
un
sertificējošās
iestādes
līmenī.

Vadošās
iestādes
un
sertificējošās
iestādes līmenī
būtu
jābūt
dienestam, kas
veiktu uzkrāto
procentu,
debitēto
izmaksu
saskaņošanu un

(informācija uz 20.01.2010.)
Latvijas iestāžu komentāri:
Latvijas iestādes piekrīt Eiropas Komisijas
komentāram, ka JEREMIE ieviešana
kavējas un nenotiek saskaņā ar noteikto
laika grafiku. Taču kavēšanās radusies
vairāku pamatotu iemeslu dēļ, kurus min
Eiropas Investīciju fonds (turpmāk- EIF)
skat. zemāk.
Latvijas iestādes ierosinājušas šī ieteikuma
ieviešanas termiņa pagarinājumu līdz
2010.gada 31.martam, kad, saskaņā ar EIF
sniegto informāciju, visi līgumi ar finanšu
starpniekiem tiks parakstīti.
Kā arī Latvijas iestādes informē, ka pirmā
līguma parakstīšana paredzēta 2010.gada
22.janvārī, saskaņā ar laika grafiku, kurš
ticis prezentēts projekta uzraudzības
komitejā.
EIF komentārs:
EIF norāda, ka sākotnēji noteiktā laika
grafika izpilde kavējusies no EIF neatkarīgu
ārēju apstākļu dēļ: kapitāla apjoma
izmaiņas,
investīciju
portfeļa
pārstrukturēšana, atteikšanās no viena no
finanšu instrumentiem. Kā arī projekta
īstenošanas laikā tika radīts pilnīgi jauns
produkts- finanšu instruments, kas fokusēts
uz aizdevumu izsniegšanu caur banku
sektoru. Ņemot vērā iepriekšminēto un citas
problēmas, kas saistītas ar neskaidrībām no
DG Regio un DG Competition puses, ir
panākts salīdzinoši liels progress šī projekta
ieviešanas procesā. Visas iepirkuma
procedūras noslēgušās, paredzētie finanšu
starpnieki izvēlēti un sarunas par līgumu
slēgšanu uzsāktas. Plānots, ka visi līgumi ar
finanšu
starpniekiem
būs
noslēgti
2010.gada 1.cetruksnī. Liela loma šajās
procesos ir bijusi Investīciju padomei, kas
17 mēnešu laikā tikusies 7 reizes.
Latvijas iestāžu komentāri:
Latvijas iestādes uzskata, ka JEREMIE
kontu uzraudzība ir pietiekama, turklāt
JEREMIE konti tiek auditēti katra
kalendārā gada beigās, nodrošinot ar
pilnvērtīgu informāciju par stāvokli kontos.
Latvijas iestādes ir ieteikušas, ka pirms
Atbildīgā
iestāde
nosūta
projekta
uzraudzības ziņojumu Projekta uzraudzības
padomei, Atbildīgā iestāde pārbauda
projekta uzraudzības ziņojumā iekļauto

Ieguldījumu stratēģija un plāns, 2008. gada 16. jūlijā parakstītā finansējuma līguma A pielikums.
Ieguldījumu uzņēmējdarbības plāns, ko piedāvāja EIF un 2008. gada 3. oktobrī apstiprināja projekta vadības komiteja
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3

Nav
skaidra
finanšu
instrumentu
noslēguma
procedūras.
Finansēšanas nolīguma E
pielikumā ir minēts, ka “šajā
posmā nav iespējams izstrādāt
konkrētas un sīki izstrādātas
pamatnostādnes
par
ieguldījumu
apturēšanas
politiku. Taču ar noteikumu,
ka par JEREMIE līdzdalības
fonda ieguldījumu apturēšanas
stratēģijas detaļām vēlākā
posmā lems atbildīgā iestāde
un, ja nepieciešams, vadošā
iestāde, un citas saistītās
iestādes
atkarībā
no
apstākļiem”.
Norādīts
arī
iespējamais
scenārijs:
“a)
apvienot
JEREMIE līdzdalības fondu ar
EIF vai citu organizāciju; b)
nodot pieejamos līdzekļus citai
organizācijai, kas darbojas ar
MVU. Šis saraksts nav
uzskatāms par pilnīgu, bet tas
ir tikai piemērs tam, kādas var
būt iespējas.”
Tomēr
Komisijas
Regulas 1828/2006 44. panta
2. punkta
h) apakšpunktā
noteikts, ka “Finansēšanas
nolīgums (…) īpaši nosaka:
politiku attiecībā uz līdzdalības
fonda ieguldījumu apturēšanu
riska kapitāla fondos, garantiju
fondos, aizdevumu fondos vai
pilsētu attīstības fondos.”
Taču scenārijs nav skaidrs un
ir jāprecizē, lai noskaidrotu
darbības
izbeigšanas
un
ieguldījumu
apturēšanas
politiku.

saskaņotu kontu
galīgo atlikumu
ar
EIF
sagatavotajā
ceturkšņa
ziņojumā
ietvertajiem
finanšu
pārskatiem.
Finansēšanas
nolīgumā būtu
jābūt
skaidri
noteiktām
konkrētām
ieguldījumu
apturēšanas
iespējām
atbilstīgi
Komisijas
Regulas 1828/20
06
44. panta
2. punkta
h) apakšpunkta
noteikumiem.

finanšu informāciju, pieprasot bankas
izrakstus un citu papildu informāciju.

Latvijas iestāžu komentāri:
Ņemot vērā katra finanšu instrumenta
specifiku, to ar noslēgumu saistītās darbības
ir atšķirīgas, līdz ar to, katram finanšu
instrumentam tiks noteikti atsevišķi
noslēguma procedūras.
Ņemot vērā EIF sniegto informāciju, šīs
rekomendācijas ieviešana nav iespējama
noteikto 30 dienu laikā, tādēļ Latvijas
iestādes ir lūgušas šīs rekomendācijas
ieviešanas termiņa pagarinājumu līdz š.g.
31.martam, kad visi līgumi ar finanšu
starpniekiem būs noslēgti.
EIF komentāri:
Saskaņā ar EK Regulas Nr. 1828/2006
44.panta 2.daļas h) sadaļu: ,, Finansēšanas
nolīgumā nepieciešamības gadījumā ņem
vērā sekojošo: h) politiku attiecībā uz
līdzdalības fonda ieguldījumu apturēšanu
riska kapitāla fondos, garantiju fondos,
aizdevumu fondos vai pilsētu attīstības
fondos‟‟
finansēšanas
nolīguma
E
pielikumā ,,Izstāšanās politika attiecībā uz
maksājumam darbības programmas ietvaros
no JEREMIE ieguldījumu fonda un
JEREMIE ieguldījumu fonda likvidēšanas
noteikumi‟‟ ir noteikts, ka JEREMIE
Ieguldījumu fonda izstāšanās politika no
Finansēšanas
vadības
instrumentiem
(piemēram, riska kapitāla fondiem,
garantijas fondiem vai aizdevuma fondiem
utt.) tiks sistemātiski ietverta Finansēšanas
vadības instrumentu Darba uzdevumos, ko
ierosinājuši EIF, un tiks apspriesta ar Fonda
Uzraudzības
padomi,
kurai
tā
ir
jāapstiprina. Ņemot vērā iespējamo
Finansēšanas vadības instrumentus dažādās
iezīmes
un
Finansēšanas
vadības
instrumentu koncepcijas attīstības agrīno
stadiju, šajā posmā nav iespējams noteikt
konkrētas un detalizētas vadlīnijas attiecībā
uz izstāšanās politiku. Tomēr, ņemot vērā,
ka JEREMIE Ieguldījumu fonda izstāšanās
stratēģiju vēlāk sīkāk noteiks Atbildīgā
iestāde un, ja tas būs pieļaujams, Vadošā
iestāde Atbildīgā iestāde un citas personas,
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4

Atbilstība
finansēšanas
nolīguma līgumsaistībām.
Finansēšanas nolīgums23 un
ieguldījumu uzņēmējdarbības
plāns24 nosaka, ka: “EIF
izmantos savu pieredzi, lai
vadītu skaidru un pārredzamu
labāko finanšu starpnieku
atlases
procesu
katrā
instrumenta jomā. Šim atlases
procesam ir jābūt saskaņā ar
EK iepirkumu direktīvām un
Latvijas
Republikas
likumiem.”
Turklāt Komisijas dienestu
piezīmes
par
finanšu
inženieriju25
2. iedaļas
b) punktā teikts: “Vadošā
iestāde vai attiecīgā gadījumā
līdzdalības fonds pārbauda, vai
iemaksas
no
darbības
programmām
konkrētos
finanšu
inženierijas
instrumentos atbilst dienestu
publiskajam iepirkumam, ko
regulē EK vai valsts tiesību
akti
par
publiskajiem
iepirkumiem. Tādā gadījumā
vadošās
iestādes
vai
līdzdalības
fondi
rīkojas
saskaņā ar piemērojamiem
Kopienas un valsts tiesību
aktiem.”
Finanšu starpnieku atlasei ir
izsludināti dažādi konkursi.
Tādējādi EIF nav ievērojis
publisko iepirkumu direktīvu
noteikumus. Šķiet, ka tas ir
darīts,
pamatojoties
uz
Direktīvas
2004/18/EK
15. panta c) punktu (kā arī uz
Direktīvas
2004/17/EK
22. panta c) punktu), saskaņā

kas, atkarībā no apstākļiem, būs tajā
iesaistītas, iespējamais izstāšanās scenārijs
varētu būt:
(i) no jauna izveidot JEREMIE Ieguldījumu
fondu EIF vai citā institūcijā;
(ii) nodot pieejamos finanšu līdzekļus citai
iestādei, kura nodarbojas ar MVU.
Eiropas
EIF komentārs:
Komisija
vēl DG REGIO audits ir pieprasījis turpmāku
plāno
noteikt analīzi par atsevišķiem Iepirkumu direktīvu
ieteikumu šim aspektiem
savai
juridiskajai
konstatējumam. struktūrvienībai.
EIF rīcībā esošā informācija liecina, ka
papildu analīze ir veikta un šī audita
kontekstā šis konstatējums ir uzskatāms par
slēgtu.

A pielikuma 4.1. iedaļā. 2008. gada 16. jūlijā parakstītā finansēšanas nolīguma finanšu starpnieku atlase.
4.1. iedaļa. EIF piedāvātā un 2008. gada 3. oktobrī projekta vadības komitejas apstiprinātā ieguldījumu uzņēmējdarbības plāna finanšu
starpnieku atlase.
25
DOC COCOF/07/0018/01 - COCOF sanāksme 2007. gada 16. jūnijā.
23
24
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5

ar kuru direktīva “neattiecas uz
līgumiem, ko reglamentē citi
procedūras noteikumi un kuru
slēgšanas tiesības piešķir: (…)
c)
ievērojot
kādas
starptautiskas
organizācijas
īpašo procedūru".
Šī jautājuma noskaidrošanai
EIF
ir
jāpieprasa
šādi
dokumenti, un tie jāiesniedz
atbilstīgajiem
Komisijas
dienestiem
iekšējai
apspriešanai:
projekts darbības līgumam
(iespēju līgums garantiju
fondam) starp EIF un
izvēlēto finanšu starpnieku
Lietuvā;
projekts darbības līgumam
(komandītsabiedrības līgums
riska kapitāla fondam) starp
EIF un izvēlēto finanšu
starpnieku Latvijā.
Turklāt tiks pievienots šāds
mūsu
rīcībā
jau
esošs
dokuments
iekšējai
apspriešanai:
saprašanās memorands starp
Komisiju un EIF, “noteikumi
par finanšu starpnieku atlasi,
ko veic EIF”.
Tika pieprasīti, bet vēl nav
saņemti arī šādi dokumenti:
novērtējuma pārskati, ko
sagatavojuši juristi dažādās
valstīs (Rumānijā, Latvijā,
Lietuvā), lai apstiprinātu
iemeslus, kāpēc nepiemēro
publiskā
iepirkuma
direktīvas.
Galīgais atzinums attiecībā uz
finanšu starpnieku atlases
procedūrām
tiks
pausts
nobeiguma
ziņojumā,
pamatojoties uz atbildi, kas
saņemta no atbilstīgajiem
Komisijas dienestiem.
Eiropas Investīciju fonda (EIF)
finanšu starpnieku (t.i., finanšu
inženierijas
instrumentu)
atlases procedūras: atlases
procedūras pārredzamība un
vienāda
attieksme
pret
kandidātiem (atbilstība EK
līguma principiem).

EIF tiek ieteikts
uzlabot atlases
procedūras
pārredzamību:
nodrošinot, lai
konkursos
tiktu izvērtēti

Latvijas iestāžu komentāri:
Tā kā šis konstatējums cieši saistīts ar
iepriekšējo
,,Atbilstība
finansēšanas
nolīguma līgumsaistībām‟‟, tad Latvijas
iestādes ir izteikušas vēlmi saņemt papildu
informāciju no Eiropas Komisijas saistībā
ar veicamajām procedūrām finanšu
starpnieku izvēlei.
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Izsludinātie konkursi neatbilst
Līguma
principam
šādu
iemeslu dēļ:
konkursos nav minēts, kā
tiks vērtēti dažādi kvalitātes
kritēriji;
termiņš atbildes iesniegšanai
uz pirmo konkursu ir 26
darba dienas26 un uz otro –
20 darba dienas. Šie termiņi,
īpaši
Ziemassvētku
brīvdienu laikā, ir ļoti īsi, un
tie
varēja
ietekmēt
pieteikumu skaitu. Šajā
aspektā būtu jāatgādina, ka
saprašanās
memorands27
paredzēja, ka: “Konkursam
ir jābūt pietiekami elastīgam
un jāpaliek atvērtam vismaz
2007.-2013. gada plānošanas
perioda pirmajā pusē”,
konkursos nav pietiekami
izskaidroti
kvalitātes
novērtēšanas kritēriji.

26
27

kvalitātes
novērtēšanas
kritēriji
un
vērtēšanas
speciālistu
grupas locekļi
tos piemērotu
atbilstīgi
paziņotajiem
kritērijiem;
atvēlēt vairāk
laika
iespējamajam
pieteikuma
iesniedzējam
pieteikuma
iesniegšanai
atbilstīgi
Eiropas
Komisijas un
EIF
2006. gada
30. jūnijā
parakstītajam
saprašanās
memorandam;
konkursā
precīzāk
novērtēt
izmantotos
kvalitātes
kritērijus.

Finanšu starpnieku atlases kritēriji ir
apstiprināti Uzraudzības komitejā, kurā
darbojas arī Eiropas Komisijas pārstāvji,
kuriem ir tiesības izteikt savu viedokli un
komentārus par izskatīšanai iesniegtajiem
atlases kritērijiem. Uzraudzības komitejas
laikā, kad tika apstiprināti JEREMIE
projekta finanšu starpnieku atlases kritēriji
iebildumi no Eiropas Komisijas pārstāvjiem
netika saņemti.
Latvijas iestādes informē, ka iepirkuma
procedūras ir noslēgušās un ir uzsāktas
sarunas par līgumu slēgšanu ar finanšu
starpniekiem. Ja turpmākajā JEREMIE
projekta realizācijas laikā būs nepieciešams
izsludināt vēl kādu iepirkumu DG Regio
audita rekomendācijas attiecībā uz atlases
kritērijiem tiks ņemtas vērā.
EIF komentāri:
Šī konstatējuma un rekomendācijas raksturs
ir nenoteikts, bet EIF izsaka šādus
apsvērumus, kas attiecas uz šo tēmu:
1) Pārredzamības principu, kā piemērot
publiskā iepirkuma tiesībām (ārpus
piemērojamību ES iepirkuma direktīvas, ti,
saskaņā ar tiešo piemērojamību ES līguma
noteikumiem), kā to interpretē Eiropas
Kopienu Tiesa ( "EKT") paredz, ka
attiecīgie tirgi ir "atvērti konkurencei"
(EKT lieta Telaustria, 7 decembrī, 2000,
jautājumu nav. 3), un tādēļ "vajadzīgi īpaši
objektivitātes iepirkuma procedūras" .
2) Par līgumiem, kas neatbilst ES
normatīvajiem aktiem uz kuriem norādījusi
Eiropas Komisija, kuriem piemērojami
publiskā
iepirkuma
likumdošana,
apstiprina, ka reklāma var būt "tikai īss
apraksts, kas satur būtiskāko informāciju
par līguma piešķiršanu un piešķiršanas
metodi ... "(Komisijas skaidrojošais
paziņojums par Kopienas tiesību aktiem, ko
piemēro
līguma
slēgšanas
tiesību
piešķiršanā neattiecas vai tikai daļēji
attiecas publiskā iepirkuma 1 direktīvu
noteikumiem. Augusts 2006, OJEU 2006 /
C 179/02, 2.1.3.paragrāfs), un ir
„‟jānodrošina tik daudz informācijas, lai
potenciālais interesants… spētu pieņemt
lēmumu vai izrādīt interesi par konkrēto
iepirkuma konkursu‟‟.
3) Pamatojoties uz šo jautājumu atbilstību
kavēšanos un specifikāciju,
vērtēšanas

No 04.12.2008. līdz 16.01.2009.
JEREMIE saprašanās memorands starp EK un EIF parakstīts 2006. gada 30. maijā.
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kritēriju detaļas kļūst diskutējamas. EIF
uzskata, ka, ja tas attiecas uz līgumiem,
kuriem piemēro iepirkuma procedūras,
nevis piemēro dalībvalsts iepirkuma
procedūras, tad
tas jāpiemēro arī
uzaicinājumiem piedalīties iepirkumā, bez
iepirkuma procedūras.
4) Ņemot vērā EIF pieredzi un zināšanām
par tirgus apstākļiem, EIF bija noteicis
adekvātus termiņus, lai pieteiktos uz tā
izsludinātajiem iepirkuma konkursiem.
Paziņojumi par iepirkuma konkursu tika
adresēti pieredzējušiem speciālistiem šajā
jomā, turklāt paziņojumā tika skaidri
norādīts, ka iepirkums tiks veikts saskaņā ar
uzticamības pārbaudes procesu (plaši
izmantos tirgus apstākļos) kā arī norādīti
kvalitātes vērtēšanas kritēriji, kas tika
norādīti
pietiekoši
detalizēti,
lai
potenciālajam interesentam ļautu pieņemt
lēmumu par to vai piedalīties iepirkumā vai
nē. Ņemot vērā iepriekšminēto, nav
iespējams konstatēt, vai EIF būtu
pienākums iepirkuma izsludināšanā ne tikai
norādīt, bet arī aprakstīt dažādus
kvalitatīvos kritērijus, ko EIF piemēro savu
pārbaužu ietvaros.

328. Šobrīd pieejamā informācija liecina, ka ir noslēgts viens līgums ar finanšu starpnieku
par Riska kapitāla fonda īstenošanu, ar pērējiem finanšu starpniekiem, kas uzvarējuši
iepirkumos rit sarunas par līguma priekšnosacījumu (privātā finansējuma piesaiste)
izpilde un skaņošana.28

28

LR Ekonomikas ministrijas sniegtā informācija 2010.gada 10.februārī
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Finanšu
instruments

Finanšu
starpnieks

Līguma
pārrunas

Finansējum
a piesaiste

Līguma
noslēgšana

MVK

FRSP

SEB- izvēle
noslēgta

Turpinās

Nodrošināta

2010.gada
1.ceturksnis

Pēc līguma
noslēgšanas
(kopā 60milj
EUR)

FRSP

Riska kapitāla
fonds

Sēklas kapitāla
un uzsākšanas
kapitāla fonds

Swedbankizvēle
noslēgta

Turpinās

Baltcapizvēle
noslēgt

Noslēgts

Imprimaturizvēle
noslēgta

Turpinās

Nodrošināta

2010.gada
1.ceturksnis

Pēc līguma
noslēgšanas
(kopā 44milj
EUR)

Turpinās

22.janvāris

Finansējums
MVK ir pieejams
(kopā 30milj
EUR)

Turpinās

3-6 mēneši
(atkarībā no
finansējuma
piesaistes)

MVK projektu
analīze uzsāka
(kopā 20,4milj
EUR)

3. Prioritāšu īstenošana
329. Ziņojuma 3.sadaļā „Prioritāšu īstenošana” ir aplūkots 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 kavēja ES fondu apguvi. Detalizēta informācija par finanšu progresu
sniegta ziņojuma 1. un 2. pielikumā, savukārt par DP un DPP noteiktajiem uzraudzības
rādītājiem - 4.pielikumā, savukārt par rādītājiem teritoriālajā griezumā – 5.pielikumā.
Informācija par 2.4.prioritātes „Tehniskā palīdzība” īstenošanu sniegta ziņojuma
5.sadaļā „Tehniskā palīdzība”.
330. Kā jau tika minēts sadaļā „Informācija par darbības programmas fizisko un finanšu
progresu” līdz 2009.gadā beigām tika apstiprināti visi projektu iesniegumu vērtēšanas
kritēriji un lielākā daļa MK noteikumu par aktivitāšu īstenošanu, līdz ar to šajā sadaļā
netiek sniegts detalizēts apraksts par kritēriju un MK noteikumu apstiprināšanas gaitu,
uzmanību pievēršot sasniegtajam progresam projektu apstiprināšanā un līgumu
noslēgšanā, maksājumiem finansējuma saņēmējiem un pirmajiem sasniegtajiem
fiziskajiem rādītājiem.
331. Jāatzīmē, ka, salīdzinot ar 2008.gadu, 2009.gadā tika sasniegts ievērojams progress
projektu apstiprināšanā un līgumu par projektu īstenošanu noslēgšanā (progress attiecīgi
par 17,8 un 17,6 procentpunktiem). Lielākais progress vērojams 2.3.prioritātē
„Uzņēmējdarbības veicināšana”, kur līdz 2009.gada beigām projekti apstiprināti par
71,7% no DP ERAF finansējuma un līgumi noslēgti par 62,8% (progress gada laikā
attiecīgi 58,1 un 53,2 procentpunkti).
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Ilustrācija 20. DP prioritāšu ietvaros līdz 31.12.2009. apstiprināto projektu un noslēgto līgumu ES fondu
finansējums, salīdzinot ar 31.12.2008., milj. eiro, % no ES fondu finansējuma

332. Lielākais maksājumu finansējuma saņēmējiem apjoms ir 2.2. prioritātē „Finanšu
pieejamība”, kuras ietvaros izmaksāti 216 milj. eiro jeb 100% no pieejamā ES fondu
finansējuma. Savukārt lielākais progress, salīdzinot ar finansējuma saņēmējiem
izmaksātā finansējuma apjomu 2008.gadā, sasniegts 2.3.prioritātē „Uzņēmējdarbības
veicināšana”, kur izmaksāti 4 milj. eiro jeb 5,4% no ES fondu finansējuma un
2.4.prioritātē „Tehniskā palīdzība”, kuras ietvaros finansējuma saņēmējiem izmaksāti 3
milj. eiro jeb 10,9%, un progress bijis attiecīgi 5,1% un 10,9%.

77
Gadaziņojums2DP_VI_lv_26052010; Ziņojums Eiropas Komisijai par Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda darbības programmu īstenošanu, 2009.gads

Ilustrācija 21. DP prioritāšu ietvaros līdz 31.12.2009. veikto maksājumu finansējuma saņēmējiem
apjoms, salīdzinot ar ES fonda piešķīrumu 31.12.2008., milj. eiro, % no ES fondu fin.

3.1. Prioritātes „Zinātne un inovācijas” ieviešana
333. Prioritātes mērķis ir sekmēt starptautiski konkurētspējīgas zinātnes attīstību, stiprinot
zinātnes un pētniecības potenciāla kapacitāti un sniedzot atbalstu zinātnes infrastruktūras
modernizācijai, veicināt zināšanu pārnesi tautsaimniecībā un uz zināšanām balstītas
uzņēmējdarbības nostiprināšanos.
334. Prioritātes ietvaros līdz 2009.gada beigām apstiprināti 193 projekti par kopējo summu
26,47 milj. eiro jeb 6,3% no prioritātē pieejamā ERAF finansējuma un noslēgti 190
līgumi par kopējo summu 26,39 milj. eiro jeb 5,0% no prioritātē pieejamā ERAF
finansējuma. Līdz ar to progress apstiprināto projektu un noslēgto līgumu ziņā,
salīdzinot ar 2008.gadu, ir attiecīgi 6,0% un 5,9%. Veikti arī pirmie maksājumi
finansējuma saņēmējiem 3,18 milj. eiro apmērā jeb par 0,8% no prioritātē pieejamā
ERAF finansējuma. Apstiprināto projektu, noslēgto līgumu un izmaksātā finansējuma
statuss attēlots 22.ilustrācijā.
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Ilustrācija 22. 2.1.prioritātes ietvaros apstiprināto projektu, noslēgto līgumu un finansējumiem veikto
maksājumu (ieskaitot avansus) ES fondu finansējums, salīdzinot ar 31.12.2008., milj. eiro, % no
prioritātē pieejamā ES fondu fin.

335. 2.1.1.pasākuma „Zinātne, pētniecība un attīstība” mērķis ir stiprināt zinātnes un
pētniecības potenciāla kapacitāti, sekmējot praktiskas ievirzes pētniecības projektu atbilstoši
prioritārajiem virzieniem īstenošanu, modernizējot zinātniskās institūcijas, veidojot
sabiedrības izpratni un interesi par pētniecību un inovācijām. Līdzīgi kā 2008.gadā zinātnes
un pētniecības jomā IZM pārziņā esošā 2.1.1.pasākuma „Zinātne, pētniecība un attīstība”
ietvaros arī 2009.gadā nav apstiprināts neviens projekts. Pasākuma aktivitāšu un
apakšaktivitāšu īstenošana tiks uzsākta 2010.gadā, līdz ar to 2009.gadā nav sasniegti
uzraudzības rādītāji, kas noteikti 2.1.1.pasākuma ietvaros.
336. 2.1.2.pasākuma „Inovācijas” mērķis ir veicināt uzņēmējdarbību ar augstāku pievienoto
vērtību, sniedzot atbalstu jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei un ražošanai, kā arī
sadarbības veicināšanu starp pētniecības un uzņēmējdarbības sektoriem. Ņemot vērā to, ka
2009.gadā vēl netika uzsākta 2.1.1.pasākuma ieviešana, visi iepriekš norādītie prioritātes
„Zinātne un inovācijas” apguves rezultāti sasniegti inovāciju jomā EM pārziņā esošā
2.1.2.pasākuma „Inovācijas” ietvaros. Lielākais apstiprināto projektu un noslēgto līgumu
progress sasniegts 2.1.2.2.1.apakšaktivitātes „Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde”
ietvaros, kur uz 31.12.2009. apstiprināti projekti par 10,04 milj. eiro jeb 27,0%, noslēgti
līgumi par 9,98 milj. eiro jeb 26,9% no apakšaktivitātē pieejamā ERAF finansējuma.
Savukārt finansējuma saņēmējiem izmaksātā finansējuma apjoma ziņā lielākais progress
sasniegts 2.1.2.2.2.apakšaktivitātes „Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde – atbalsts
jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā” ietvaros, kur uz 31.12.2009.
izmaksāti 2,41 milj. eiro jeb 3,9% no apakšaktivitātē pieejamā finansējuma.
337. Prioritātes ietvaros sasniegti trīs uzraudzības rādītāji, no kuriem labākā izpilde ir
rādītājā „Tehnoloģiju pārneses centru sagatavoto komercializācijas piedāvājumu skaits”,
kas ir pat pārsniegts par 34% no 2009.gada mērķa (sagatavoti 67 komercializācijas
piedāvājumi plānoto 50 plānoto vietā). Pārskata periodā iesniegti 2 starptautisko patentu
pieteikumi, sasniedzot rādītāju par 13% no 2009.gada plāna (par 33% no nozares
plānotā). 2009.gadā jaunus produktus vai tehnoloģijas ieviesa 10 komersanti, tādējādi šis
rādītājs sasniegts vien par 8% no 2009.gada plāna un 19% no nozares plāna. Ņemot vērā
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to, ka ar 2009.gada 21.aprīļa MK lēmumu (protokols Nr.25, 37.§ 2.3.punkts) ir atlikta
2.1.2.3.aktivitātes īstenošana, 2009.gadā nav izveidots zinātnes un tehnoloģiju parks,
nesasniedzot noteikto rādītāju. Pārējo pasākuma ietvaros noteikto uzraudzības rādītāju
neizpilde skaidrojama ar to, ka pārskata periodā tiek iesniegti līguma grozījumi un/vai
lauzti līgumu par projekta īstenošanu, saistībā ar strauja komersantu finansiālā stāvokļa
pasliktināšanos, kas rada būtisku ristu komersantu tālākajai attīstībai ilgtermiņā,
apgrozījuma pieaugumam nākamo divu gadu laikā

3.2.Prioritātes „Finanšu pieejamība” ieviešana
338. Prioritātes mērķis ir veicināt pieeju finansējumam komercdarbības attīstībai, vienlaicīgi
samazinot tiešā valsts atbalsta negatīvo ietekmi uz tirgus konkurenci un efektīvāk izlietot
valsts atbalsta līdzekļus, tos izmantojot atkārtoti uzņēmējdarbības attīstības veicināšanā vai
piemērojot multiplikatoru.
339. Kopumā prioritātē sasniegtais progress, salīdzinot ar 2008.gada rādītājiem, ir 1,7%
gan pēc apstiprināto projektu, gan noslēgto līgumu, gan arī veikto maksājumu
finansējuma saņēmējiem apjoma, sasniedzot 100% īpatsvaru no prioritātē pieejamā
finansējuma.
Ilustrācija 23. 2.2.prioritātes ietvaros apstiprināto projektu, noslēgto līgumu un finansējumiem veikto
maksājumu (ieskaitot avansus) ES fondu finansējums, salīdzinot ar 31.12.2008., milj. eiro, % no
prioritātē pieejamā ES fondu fin.

340. 2.2.1.pasākuma „Finanšu resursu pieejamība” mērķis ir veicināt pieeju finansējumam
komercdarbības attīstībai, vienlaicīgi samazinot tiešā valsts atbalsta negatīvo ietekmi uz
tirgus konkurenci un efektīvāk izlietojot valsts atbalsta līdzekļus, tos izmantojot atkārtoti vai
piemērojot multiplikatoru. Pasākuma ietvaros 2009.gadā ievērojams progress sasniegts
2.2.1.3.aktivitātē „Garantijas komersantu konkurētspējas uzlabošanai” un 2.2.1.4. aktivitātē
„Aizdevumi komersantu konkurētspējas uzlabošanai”, apstiprinot projektus un noslēdzot
līgumus par visu aktivitātēs pieejamo finansējumu, kas līdz 31.12.2009. 100% apmērā arī
izmaksāts finansējuma saņēmējiem.
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341. 2.2.1.1.aktivitātes „Ieguldījumu fonds investīcijām garantijās, paaugstināta riska
aizdevumos, riska kapitāla fondos un cita veida finanšu instrumentos” ieviesējs un
finansējuma saņēmējs ir Eiropas Investīciju fonds (turpmāk – EIF). 2008.gadā tika
noslēgts līgums ar EIF par visa pieejamā publiskā finansējuma apjomu. Ieguldījuma
fonda ietvaros tiks īstenoti vairāki finanšu instrumenti:
Riska kapitāla instrumenti:
o Riska kapitāla fonds, kuram 2009.gadā tika apstiprināts riska kapitāla fonda
ieviesējs, ar kuru parakstīts līgums. Jaunizveidotā fonda ietvaros paredzēts
novirzīt līdz 30 miljoniem eiro (EIF - 20 milj. eiro; privāto investoru finansējums
– 10 milj. eiro) MVK nozarēs ar augstu izaugsmes potenciālu. Pirmās riska
kapitāla investīcijas plānots veikt 2010.gada pirmajā ceturksnī.
o Sēklas kapitāla un uzsākšanas kapitāla fonds, kam 2009.gadā tika apstiprināts
sēklas kapitāla un uzsākšanas kapitāla fonda ieviesējs, savukārt līgumu plānots
noslēgt 2010.gada sākumā, tiklīdz tiks nodrošināts nepieciešamais privāto
investīciju apjoms. Šī fonda ietvaros MVK paredzēts novirzīt līdz 20,4 milj. eiro
(EIF – 14,7 milj. eiro; privāto investoru finansējums – 5,7 milj. eiro), no kuriem 3
milj. eiro paredzēts novirzīt sēklas kapitāla investīcijām, savukārt 17,4 milj. eiro –
biznesa uzsākšanas kapitāla investīcijām. Pirmās sēklas kapitāla un uzsākšanas
kapitāla fonda investīcijas plānots veikt 2010.gada pirmajā ceturksnī.
EIF aizdevumu instruments: EIF 2009.gada laikā ir izstrādājusi jaunu finanšu
aizdevuma instrumentu – finansējums aizdevumiem ar kredītriska dalīšanu. Līdz
2011.gadam plānots MVK izsniegt aizdevumus līdz 104 milj. eiro apmērā (EIF – 52
milj. eiro; banku līdzfinansējums – 52 milj. eiro), no kuriem 70 % paredzēts novirzīt
apstrādes rūpniecības nozarē esošiem MVK. 2009.gadā apstiprināti arī jaunizveidotā
finanšu aizdevuma instrumenta ieviesēji.
342. 2.2.1.3.aktivitātes „Garantijas komersantu konkurētspējas uzlabošanai” ieviesējs un
finansējuma saņēmējs ir Latvijas Garantiju aģentūra, kas komersantiem piedāvā 2 veidu
garantijas:
Konkurētspējas (kredīta) garantijas: programma uzsākta 01.04.2009., un tās ietvaros
vairumā garantiju tiek izsniegtas komersantiem, kuri darbojas ražošanas sektorā. Līdz
2009.gada beigām kredītu garantijas konkurētspējas celšanai izsniegtas 48,3 milj. eiro
apmērā. Izsniegto garantiju sadalījums: apgrozāmie līdzekļi - 23,8 milj. eiro, finanšu
līzings – 4,9 milj. eiro, investīcijas – 19,6 milj. eiro.
Eksporta garantijas: programma uzsākta 01.07.2009. un līdz 2009.gada beigām LGA ir
saņēmusi 49 eksporta kredīta garantiju pieteikumus no 21 uzņēmuma, no kuriem
apstiprināti 24 par kopējo summu 2,0 milj. eiro, savukārt no apstiprinātajiem
pieteikumiem noslēgti 16 līgumi par kopējo summu 1,1 milj. eiro. Visi uzņēmumi, ar
kuriem noslēgti līgumi, pārstāv apstrādes rūpniecības nozari (sakaru iekārtu ražošana,
sadzīves elektroiekārtu ražošana, finiera lokšņu un koka paneļu ražošana, mazgāšanas
un tīrīšanas līdzekļu ražošana, pārtikas produktu ražošana). Izsniegto garantiju risku
sadalījums pa valstīm: uz Krieviju 544 998 eiro, uz Baltkrieviju 208 250 eiro, uz
Azerbaidžānu 159 771 eiro apmērā, uz Somāliju 59 571 eiro, uz Gruziju 56 000 eiro
un uz Kazahstānu 75 000 eiro.
343. 2.2.1.4.aktivitātes „Aizdevumi komersantu konkurētspējas uzlabošanai” ieviesējs un
finansējuma saņēmējs ir Latvijas Hipotēku un zemes banka. Programmas ietvaros
komersantiem tiek izsniegti kredīti apgrozāmajiem līdzekļu un investīciju finansēšanai.
Programma un projektu iesniegšana uzsākta 2009.gada aprīlī un līdz 2009.gada beigām
izsniegti aizdevumi kopumā par apgrozāmo līdzekļu aizdevumi par kopējo apjomu 2,99
milj. latu un 9 investīciju aizdevumi par kopējo apjomu 13,27 milj. latu.
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344. Prioritātes ietvaros 2009.gadā sasniegti trīs uzraudzības rādītāji, no kuriem viens –
„Komersanti, kas saņēmuši īstermiņa eksporta garantijas” pārsniedz noteikto mērķi līdz
31.12.2009. par 40%, respektīvi, īstermiņa eksporta garantijas saņēmuši 28 komersanti.
125 uzņēmumi saņēmuši atbalstu garantijas vai paaugstināta riska aizdevumus, tādējādi
sasniedzot plānu uz 31.12.2009. par 83%.

3.3.Prioritātes „Uzņēmējdarbības veicināšana” ieviešana
345. Prioritātes mērķis ir veicināt jaunu komersantu rašanos un paaugstināt esošo komersantu
konkurētspēju
346. 2009.gadā prioritātes ietvaros sasniegts ievērojams apstiprināto projektu un noslēgto
līgumu progress, un vērojams neliels veikto maksājumu finansējuma saņēmējiem
progress. Līdz 31.12.2009. prioritātē kopumā bija apstiprināti projekti par 55,21 milj.
eiro jeb 71,7% no ES fondu finansējuma, pārsniedzot 2008.gadā sasniegto apjomu par
58,1%. Noslēgti līgumi 48,32 milj. eiro apmērā jeb par 62,8% no prioritātē pieejamā ES
fondu finansējuma, pārsniedzot 2008.gada apjomu par 53,2%. Izmaksātā finansējuma
apjoms finansējuma saņēmējiem uz 2009.gada beigām par 5,1% pārsniedz 2008.gadā
izmaksātā finansējuma apjomu un ir 4,17 milj. eiro jeb 5,4% no prioritātes finansējuma.
Ilustrācija 24. 2.2.prioritātes ietvaros apstiprināto projektu, noslēgto līgumu un finansējumiem veikto
maksājumu (ieskaitot avansus) ES fondu finansējums, salīdzinot ar 31.12.2008., milj. eiro, % no
prioritātē pieejamā ES fondu fin.

347. 2.3.1.pasākuma „Uzņēmējdarbības atbalsta aktivitātes” mērķis ir veicināt pieeju
starptautiskiem tirgiem, kā arī informēt un iedrošināt pēc iespējas plašāku sabiedrības daļu
uzsākt uzņēmējdarbību un veicināt inovāciju izmantošanu un radīšanu ilgtermiņā
konkurētspējas nodrošināšanai. Šī pasākuma ietvaros 2009.gadā apstiprināts projekts un
noslēgts līgums par projekta un līdz ar to arī 2.3.1.2.aktivitātes „Pasākumi motivācijas
celšanai inovācijām un uzņēmējdarbības uzsākšanai” īstenošanu par visu aktivitātē pieejamo
finansējumu, kas līdz 31.12.2009. arī izmaksāts finansējuma saņēmējam 100% apmērā.
Progress vērojams arī 2.3.1.1.1.apakšaktivitātē „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais
mārketings”, jo tās ieviešana sākās 2009.gada 1.pusgadā. Līdz 31.12.2009. aktivitātes
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ietvaros apstiprināti projekti par 4,12 milj. eiro jeb 21,5%, noslēgti līgumi par 3,84 milj.
eiro jeb 20,0% un veikti maksājumi finansējuma saņēmējiem par 0,41 milj. eiro jeb 2,1%
no apakšaktivitātē pieejamā ERAF finansējuma.
348. 2.3.2.pasākuma „Uzņēmējdarbības infrastruktūras un aprīkojuma uzlabojumi” mērķis
ir palielināt uzņēmējdarbības konkurētspēju gan nacionālā, gan starptautiskā mērogā, kā arī
nodrošināt uzņēmējdarbības attīstību reģionos. 2009.gadā pasākuma ietvaros uzsākta
2.3.2.1.aktivitātes „Biznesa inkubatori” īstenošana, noslēdzot līgumu par projekta un līdz ar
to arī aktivitātes ieviešanu un izmaksājot finansējuma saņēmējiem 100% no aktivitātē
pieejamā ERAF finansējuma. Aktīvi notikusi arī 2.3.2.2.aktivitātes „Atbalsts
ieguldījumiem mikro, maziem un vidējiem komersantiem īpaši atbalstāmajās teritorijās
(ĪAT)” ieviešana, un 2009.gadā apstiprināto projektu, noslēgto līgumu un izmaksātā
apjoma finansējuma saņēmējiem progress ir attiecīgi 38,0%, 28,6% un 6,7%, salīdzinot
ar rezultātiem uz 2008.gada beigām.
349. 2.3.prioritātē DP ietvaros ir visvairāk sasniegto uzraudzības rādītāju. Ņemot vērā
uzņēmēju lielo interesi par 2.3.1.2. un 2.3.2.1.aktivitātēm, vairāki rādītāji ir sasniegti par
100% un vairāk. Atbilstoši plānotajam izveidoti 9 biznesa inkubatori, kuru plātība ir
4 553 m2 (pārsniedzot 2009.gadam noteikto rādītāju par 14%) un kuros atbalstu
saņēmuši 19 ekonomiski aktīvie komersanti (pārsniedzot plānoto 2009.gada mērķi par
90%). Pārskata periodā motivācijas programmās tika iesaistītas 2 310 personas,
pārsniedzot 2009.gada rādītāju par 157% un 2013.gada rādītāju par 3%. Tika atbalstīti
49 uz ārējo tirgu apgūšanu vērsti projekti, pārsniedzot 2009.gada plānu un nozares mērķi
līdz 31.12.2009. par 23%, jo tika atbalstīts vairāk projektu ar mazākām izmaksām nekā
sākotnēji plānots. 2.3.2.2.aktivitātes ietvaros atbalstu saņēmuši 27 mikro un mazie
komersanti, sasniedzot 2009.gada mērķi par 42%, un 2 vidējie komersanti īpaši
atbalstāmajās teritorijās, sasniedzot noteikto 2009.gada plānu par 29%. Galvenais
rādītāju nesasniegšanas iemesls bijis finanšu resursu trūkums, kura dēļ tika lauzti līgumi
un iesniegti līgumu grozījumi.

4. Tehniskā palīdzība
350. Saskaņā ar MK 2007.gada 18.decembra noteikumiem Nr.918 „Noteikumi par darbības
programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.6.1.1.aktivitāti „Programmas
vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana”, darbības programmas „Uzņēmējdarbība un
inovācijas” papildinājuma 2.4.1.1.aktivitāti „Programmas vadības un atbalsta funkciju
nodrošināšana”, darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma
3.7.1.1.aktivitāti „Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana" un
3.8.1.1.aktivitāti „Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana” ES fondu
tehniskās palīdzības aktivitātes atbalstāmās darbības ir:
ES fondu administrēšana;
ES fondu izvērtēšana;
ES fondu uzraudzība;
ES fondu informatīvie un publicitātes pasākumi;
ES fondu vadības informācijas sistēmas izveidošana, ieviešana, attīstība un sasaiste ar
citām informācijas sistēmām ES fondu ieviešanas, uzraudzības, kontroles un
izvērtēšanas procesa nodrošināšanai;
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ES fondu projektu iesniegumu vērtēšanas nodrošināšana;
ES fondu finanšu kontroles un revīzijas nodrošināšana;
Apmācības, konferences un semināri, kas veicina ES fondu finansējuma apguves
efektivitāti;
Horizontālās politikas koordinēšanas funkciju nodrošināšana.

351. Iesaistītās institūcijas, kas nodrošina ES fondu tehniskās palīdzības aktivitāšu mērķu
sasniegšanu, ir:
1) Atbildīgās iestādes: EM, IZM, ĪUMEPLS29, KM, LM, RAPLM, SM, Vkanc, VeM,
VidM.
2) Sadarbības iestādes: BEMVA, CFLA, LIAA, Valsts kanceleja, VIAA, VRAA,
VSMTVA30 un VEC
3) FM kā vadošā iestāde, revīzijas iestāde un atbildīgā iestāde (funkcijas nodalītas);
4) IUB, kas nodrošina iepirkumu pirmspārbaudes;
5) Plānošanas reģioni: Rīgas plānošanas reģions, Vidzemes plānošanas reģions,
Kurzemes plānošanas reģions, Latgales plānošanas reģions, Zemgales plānošanas
reģions;
352. Ar augstāk minētajām institūcijām ir noslēgtas vienošanās par ES fondu tehniskās
palīdzības projektu īstenošanu, izņemot IUB.
353. Tā kā ES fondu tehniskās palīdzības finansējuma saņēmēji ir zināmi, tad saskaņā ar MK
noteikumu 4.punktu ES fondu tehniskās palīdzības aktivitātes īsteno ierobežotas projektu
iesniegumu atlases veidā. ES fondu tehniskās palīdzības aktivitāšu projektus apstiprināja un
noslēdza vienošanās CFLA, kas pilda sadarbības iestādes funkcijas ES fondu tehniskās
palīdzības aktivitāšu ieviešanā.
354. 2.4.prioritātes „Tehniskā palīdzība” 2.4.1.pasākuma „Atbalsts darbības programmas
„Uzņēmējdarbība un inovācijas” vadībai” mērķis ir atbalstīt programmas vadībā iesaistītās
institūcijas programmas vadības funkciju nodrošināšanā. Prioritātes ietvaros ir apstiprināts
viens projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju komplekts un vieni MK noteikumi par
aktivitātes īstenošanu. Prioritātes ietvaros apstiprināti 16 projekti par 11,5 milj. eiro jeb 50%
no prioritātes kopējā ES fondu finansējuma un noslēgtas 16 vienošanās par 11,5 milj. eiro
jeb 50% no prioritātes kopējā ES fondu finansējuma.
355. 2009.gada martā tika apstiprināti pirmie maksājuma pieprasījumi un veiktas atmaksas ES
fondu tehniskās palīdzības finansējuma saņēmējiem (atmaksas tiek veiktas valsts
pamatbudžetā). Kopā līdz 2009.gada 31.decembrim tika veiktas atmaksas ES fondu
tehniskās palīdzības finansējuma saņēmējiem 2,5 milj. eiro apmērā jeb 10,9% no prioritātes
kopējā ES fondu finansējuma.
356. Lai novērtētu DPP noteiktā rezultāta rādītāja „ES fondu līdzekļu sekmīgas apguves
vērtējums Latvijas iedzīvotāju vidū” izpildi ir plānots veikt attiecīgu pētījumu par ES fondu
līdzekļu apguves vērtējumu Latvijas iedzīvotāju vidū, kas tiks segts no FM ES fondu
tehniskās palīdzības projektu līdzekļiem.

29

ar 2009.gada 1.jūniju ĪUMEPLS likvidēts un tās funkcijas pārņēma RAPLM
ar 2009.gada 1.oktobri VSMTVA likvidēta un tās kā sadarbības iestādes funkcijas pārņēma Veselības
ekonomikas centrs
30
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5.

Informācija un publicitāte31

2009.gadā nodrošināta ES fondu komunikācijas stratēģijas 2007.-2015.gadam īstenošana
atbilstoši EK regulas 1083/2006 60.panta j punktam, 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.
Vadošā iestāde 2009.gadā ir izdevusi informatīvos materiālus par ES fondu jautājumiem,
rīkojusi plaša mēroga pasākumu un veikusi klientu apmierinātības izvērtējumu u.c. ES fondu
komunikācijas stratēģijas 2007.-2013.gadam pasākumu plāna 2.posma „Darbības programmu
ieviešana” pasākumus. Ierobežotu tehniskās palīdzības resursu apstākļos ES fondu
komunikācijas pasākumiem vadošā iestāde izmantojusi arī vairākus bezmaksas kanālus, kā ES
fondu mājas lapa www.esfondi.lv un informācijas izplatīšana plašsaziņas līdzekļiem.
2009.gadā pārtraukta ES fondu tematikai veltītā radio raidījuma „Eiropas fondu atslēgas”
veidošana un pārraidīšana Latvijas Radio un televīzijas raidījuma „Eirobusiņš” veidošana un
pārraidīšana Latvijas Televīzijā. Televīzijas raidījuma par ES fondiem translēšanu plānots
atsākt 2010.gadā. Tāpat turpinās 2004.gadā uzsāktais darbs visu ES fondu vadībā iesaistīto
institūciju (10 atbildīgās iestādes, 8 sadarbības iestādes, 5 reģionālie struktūrfondu
informācijas centri (RSIC)) ES fondu komunikācijas koordinēšanā.
ES fondu komunikācijas stratēģijā 2007.-2015.gadam noteikto pastāvīgi veicamo
pasākumu ieviešana
1.pasākums – Sadarbība ar plašsaziņas līdzekļiem
Lai nodrošinātu ES fondu aktuālo jautājumu atspoguļojumu nacionālajos un reģionālajos
medijos, 2009.gadā ES fondu vadībā iesaistītās institūcijas sagatavojušas un izplatījušas 106
paziņojumus plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem (vadošā iestāde – 80 paziņojumus, Ekonomikas
ministrija (EM) – 21, Latvijas investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) – 5) par aktualitātēm
ES fondu jautājumos, t.sk. par ES fondu atbalsta mērķiem, atvērtiem projektu konkursiem, to
izvērtēšanas gaitu un apstiprinātajiem projektiem, ES fondu līdzekļu pārdali uzņēmējdarbībai
u.c. prioritārām atbalsta sfērām, fondu apguves sistēmas vienkāršošanu, uzraudzības
komitejās izskatītajiem jautājumiem utt. 19 paziņojumus plašsaziņas līdzekļiem izsūtījis arī
Rīgas RSIC. Kopumā institūciju izplatīto preses relīžu skaits atbilst 8% no 2007.-2013.gada
ES fondu plānošanas periodā plānotā preses relīžu skaita – 1535.32
Tāpat plašsaziņas līdzekļos LIAA nodrošinājusi 663 preses publikācijas un 10 apmaksātas
publikācijas, Finanšu ministrija (FM) nodrošinājusi 2 maksas publikācijas, savukārt visi RSIC
kopā – 113 publikācijas, kas atbilst 12% no ES fondu komunikācijas stratēģijā plānotajām
1049 maksas publikācijām.
Lai informētu žurnālistus klātienē, rīkotas 8 preses konferences (17% no 47 plānotajām). No
tām 2 organizējusi vadošā iestāde – par ES fondu aktualitātēm jauno dalībvalstu konferences
ietvaros un par trīs iespējamajiem modeļiem ES fondu administrēšanas sistēmas optimizācijai.
31

Saskaņā ar Eiropas Savienības fondu komunikācijas stratēģijas 2007.-2015.gadam 7.punktu „Informācijas un
publicitātes pasākumu plāns”. Ir pieejama šeit: http://www.esfondi.lv/page.php?id=613
32
Saskaņā ar Eiropas Savienības fondu komunikācijas stratēģijas 2007.-2015.gadam 10.punktu „Informatīvo un
publicitātes pasākumu rādītāji un izvērtēšana”.
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2 preses konferences rīkoja EM un LIAA – 1. Visos reģionos par ES fondu aktualitātēm
rīkotas arī 3 RSIC preses konferences. Tāpat institūcijas regulāri nodrošinājušas atbildes uz
specifiskiem mediju uzdotiem jautājumiem un speciālistu, t.sk. vadošās iestādes, komentārus.
2009.gadā turpināta RSIC sadarbība ar televīziju un radio, kopā nodrošinot 43 radio
(Kurzemes RSIC – 37, Zemgales RSIC – 4, Vidzemes RSIC – 2) un 6 televīzijas (Kurzemes
RSIC – 3, Vidzemes RSIC – 3) sižetu saturu par ES fondu tematiku.
Lai sniegtu sabiedrībai objektīvu informāciju par ES fondu ieviešanas gaitu un aktualitātēm
caur vienu no visvairāk izmantotajiem ES fondu informācijas ieguves avotiem –
nacionālajiem laikrakstiem, 2009.gada decembrī vadošā iestāde nodrošinājusi tematisko
ielikumu „Eiropas Savienības fondi” publicēšanu nacionālajā laikrakstā „Neatkarīgajā Rīta
Avīzē”, sasniedzot ~102 000 lasītāju auditoriju.33 2009.gada 5.decembrī publicētajā ielikumā
(atvērums, divas A3 lappuses) publicēti divi raksti:
Vadošās iestādes pārstāves viedokļa raksts „Eiropas Savienības fondu projektu
ieviešana: ātrāk, vieglāk, saprotamāk”;
Tematiskais raksts „Silda gan iedzīvotājus, gan uzņēmējus” par ERAF finansētajiem
dzīvojamo māju siltināšanas pasākumiem ar četru siltināto māju piemēriem ar
tematiskajām fotogrāfijām.

Mediju monitorings
2009.gadā institūcijas veikušas ES fondu tematikas monitoringu gan ikdienas preses apskatu
ietvaros, gan pasūtot atsevišķus preses apskatus. LIAA veikusi ikmēneša ES fondu mēdiju
monitoringu, EM reizi ceturksnī veikusi mediju monitoringu par visiem tās kompetencē
esošajiem jautājumiem, tostarp analizējot publikācijas par ES fondu jautājumiem. Vadošā
iestāde un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ES fondu mēdiju monitoringu
veikušas ikdienas preses apskata ietvaros.
ES fondu komunikācijas stratēģijas 2007.-2015.gadam 2.posma „Darbības programmu
ieviešana” ietvaros noteikto pasākumu īstenošana
2.pasākums – Ikgadējā konference (liela mēroga pasākums) par ES fondiem
16.-17.04.2009. rīkota ES 12 jauno dalībvalstu (Kipras, Maltas, Ungārijas, Polijas,
Rumānijas, Slovākijas, Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Bulgārijas, Čehijas un Slovēnijas)
33

Ielikumi elektroniski pieejami ES fondu mājaslapas sadaļas „Publikācijas” apakšsadaļā „Vadošās iestādes
publikācijas” – http://www.esfondi.lv/page.php?id=1030.
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konference „ES fondu ieviešana jaunajās dalībvalstīs”.34 Konferences mērķi bija starptautiska
viedokļu apmaiņa un jaunu risinājumu identificēšana par to, kā pārstrukturēt plānoto ES
fondu ieguldījumu, kā arī vienkāršot finansējuma apguves nosacījumus, reaģējot uz
ekonomisko krīzi un veicinot ekonomiskās izaugsmes atjaunošanos.
Nozīmīgākie konferences ietvaros veiktie secinājumi:
1) 2004.–2006.gada plānošanas periodā struktūrfondu finansējuma saņēmējiem veikti
maksājumi robežās no 95% (Čehijā) līdz pat 110% (Slovēnijā). Latvija ar izmaksātiem
101% ir 4.vietā (dati uz 01.03.2009.). Visām jaunajām dalībvalstīm par pusgadu
pagarināts 2004.–2006.gada plānošanas perioda izmaksu termiņš līdz 30.06.2009.;
2) Visām ES jaunajām dalībvalstīm izstrādāts ES fondu finanšu apguves grafiks 2007.–
2013.gada plānošanas perioda finansējumam, līdz ar to dalībvalstīm turpmāk būs iespēja
izvērtēt finanšu disciplīnu;
3) Galvenās izmaiņas, ko ekonomiskā krīze izraisījusi jaunajās ES dalībvalstīs - izmaksu
krišanās, kuras rezultātā projekti kļuvuši lētāki, spraigāka konkurence finansējuma
piesaistīšanai atsevišķos sektoros, kā arī maksātnespēju, bankrotu gadījumi un
paaugstināti riski rezultātu ilgtspējas nodrošināšanā;
4) Reaģējot uz ekonomisko krīzi, daudzās ES jaunajās dalībvalstīs notikusi ES fondu
līdzekļu pārdale;
5) Lielākajā daļā dalībvalstu ES fondu uzraudzības komitejās tiek piesaistīti komercbanku
asociāciju pārstāvji, lai nodrošinātu efektīvāku atgriezenisko saiti un finanšu
nodrošinājumu ES fondu projektiem;
6) ES fondu efektivitātes palielināšanai un ieviešanas vienkāršošanai visās ES jaunajās
dalībvalstīs tiek veikta ES fondu izvērtēšana, kas dod pamatu kardinālu un izšķirošu
lēmumu pieņemšanai ES fondu ieviešanas sistēmas uzlabošanai, institucionālās struktūras
un procesu sakārtošanai un vienkāršošanai;
7) Galvenie ES jaunajās dalībvalstīs izmantotie ES fondu apguves vienkāršošanas
risinājumi, no kuriem visi īstenoti arī Latvijā:
samazināts prasītās informācijas apjoms projektu iesniegumos;
saīsināts projektu vērtēšanas termiņš;
ieviesta avansu maksāšanas iespēja ES fondu finansējuma saņēmējiem;
vienkāršota atskaitīšanās par projektu īstenošanu;
projektu īstenošanas noteikumu vienkāršošana.
8) Lielākā daļa jauno ES dalībvalstu uzskata, ka arī pēc 2013.gada nav jāmaina Kohēzijas
politikas primārais mērķis – atbalsta sniegšana mazattīstītiem reģioniem.

Tāpat 16.06.2009. Finanšu ministrija sadarbībā ar Ministru prezidenta biroju rīkoja apaļā
galda diskusiju „ES fondi uzņēmējdarbībai” par finanšu resursu mobilizēšanu
34

Informācija par konferenci (darba kārtība, dalībnieku saraksts, prezentācijas) publicēta arī ES fondu
mājaslapas angļu valodas versijā, sadaļas „EU Funds” apakšsadaļā „New Member States Conference” http://www.esfondi.lv/page.php?id=923.
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uzņēmējdarbības veicināšanai ekonomiskās lejupslīdes apstākļos.35 Diskusijā piedalījās pieci
ES fondu projektus īstenojuši uzņēmēji, kā arī iesaistītās valsts un finanšu tirgus institūcijas.
Pēc diskusijas secināts, ka uzņēmēju un valsts pārvaldes starpā ir vienprātība par formalitāšu
samazināšanu maza apjoma projektos, tomēr joprojām valda atšķirīgi viedokļi par to, vai
svarīgāk noteikt prioritāras uzņēmējdarbības nozares, vai vērtēt katru projektu individuāli, kā
arī, vai būtiskāks ir tiešais atbalsts uzņēmējdarbībai vai finanšu instrumentu pieejamība.
3.pasākums – Specializētas informācijas izplatīšana
2009.gadā ES fondu vadībā iesaistītās institūcijas un RSIC izdevuši 15 veidu informatīvos
materiālus (9% no plānotajiem 162) gan drukātā, gan elektroniskā formātā, 6 veidu
reprezentācijas materiālus (5% no plānotajiem 114), kā arī īstenojušas 3 informatīvās
kampaņas (19% no plānotajām 16).
Lai nodrošinātu ES fondu vadībā iesaistītajām institūcijām ES fondu plānošanas dokumentus
drukātā veidā, vadošā iestāde cietos vākos ar iespējām mainīt lapas izdevusi šādus
informatīvos materiālus:
Valsts stratēģiskais ietvardokuments,
Darbības programma „Cilvēkresursi un nodarbinātība” un papildinājums,
Darbības programma „Uzņēmējdarbība un inovācijas” un papildinājums,
Darbības programma „Infrastruktūra un pakalpojumi” un papildinājums.
Katrs no minētajiem četriem izdevumiem izdots 250 eksemplāros. Izdevumi izdalīti
atbildīgajām un sadarbības iestādēm, RSIC, kā arī Eiropas Komisijas pārstāvniecībai Latvijā.

Tāpat ES fondu vadībā iesaistīto institūciju lietošanai 200 eksemplāros izdota Eiropas
Savienības fondu komunikācijas stratēģija 2007.-2015.gadam, kas izdalīta gan atbildīgajām
un sadarbības iestādēm, RSIC, gan Eiropas Komisijas pārstāvniecībai Latvijā u.c.
interesentiem.36

35

Diskusijas “ES fondi uzņēmējdarbībai” atziņas un ieraksts skatāms ES fondu mājas lapas www.esfondi.lv
sadaļā “Video un audio” http://www.esfondi.lv/page.php?id=674.
36
Izdevums „Eiropas Savienības fondu komunikācijas stratēģija 2007.-2015.gadam” elektroniski pieejams ES
fondu mājaslapas sadaļas „Vadlīnijas” apakšsadaļā „2007-2013” - http://www.esfondi.lv/upload/00-vadlinijas/713_Komunikacijas_strategija_2009-04-28.pdf.
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Lai veicinātu un nodrošinātu ES fondu publicitātes
prasības ievērošanu ES fondu projektu ieviešanas
vietās, drukātā veidā izdotas 2008.gadā sagatavotās
Eiropas Savienības fondu 2007.-2013.gada
plānošanas perioda publicitātes vadlīnijas Eiropas
savienības fondu finansējuma saņēmējiem (5000
eksemplāri), kas nodotas atbildīgajām un
sadarbības iestādēm, RSIC izdalīšanai projektu
ieviesējiem u.c. interesentiem.37
CFLA elektroniskā formātā sagatavojusi un internetā publicējusi metodiku aktivitātei
„Norādījumi par kārtību, kādā Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējs nodrošina
informācijas par tehniskās palīdzības projekta īstenošanu uzkrāšanu, progresa pārskata
aizpildīšanu un iesniegšanu (aktivitātei 1.6.1.1. „Programmas vadības un atbalsta funkciju
nodrošināšana”)”.
LIAA izdevusi 4 veidu informatīvos materiālus, kā arī īstenojusi 3 informatīvās kampaņas,
kuru laikā plašsaziņas līdzekļos izplatītas publikācijas:
Par valsts atbalstu un ES fondu programmām (2009.gada janvārī – martā 10
publikācijas laikrakstā „Latvijas Avīze”),
Par LIAA administrēto aktivitāti „Pasākumi motivācijas celšanai inovācijām un
uzņēmējdarbības uzsākšanai” (2009.gada oktobrī – decembrī 162 publikācijas dažādos
mēdijos),
Par LIAA rīkoto biznesa forumu uzņēmējiem (2009.gada decembrī 27 publikācijas
dažādos mēdijos).
357. Katrs RSIC vidēji reizi mēnesī sagatavojis, publicējis un RSIC sadarbības partneriem
izsūtījis ziņu lapu, kurā ietvertas ar ES fondiem saistītās aktualitātes attiecīgajā reģionā
(kopā – 60 ziņu lapas). Tāpat Zemgales RSIC izdevis bukletu par tā darbību (3000 eks.)
un rokasgrāmatu projektu izstrādātājiem un īstenotājiem 2007.-2013.gada plānošanas
periodā (2000 eks.). Arī Rīgas RSIC izdevis 2 veidu informatīvos materiālus. Latgales
RSIC izmantošanai semināros u.c. informācijas pasākumos sagatavojis mobilu
izvelkamu stendu un 2 mobilus saliekamus stendus informācijas materiālu ievietošanai,
kā arī izdevis 6 veidu reprezentācijas materiālus.
4.pasākums – Sabiedriskās domas aptauja par iedzīvotāju informētību par ES fondu
jautājumiem
358. 2009.gadā sabiedriskās domas aptaujas par iedzīvotāju informētību par ES fondu
jautājumiem vietā tika veikts pētījums „Centralizētais Eiropas Savienības fondu
(Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Kohēzijas fonda)
finansējuma saņēmēju apmierinātības izvērtējums”.38 Pētījumu pēc vadošās iestādes
pasūtījuma 2009.gada novembrī-decembrī veica SIA „Latvijas Fakti”, un tā ietvaros ar
tiešsaistes anketu palīdzību aptaujāti 490 ES fondu finansējuma saņēmēji, kas līdz
31.10.2009. noslēguši līgumus par projekta īstenošanu. No minētā skaita pētījumā
37

Izdevums „Eiropas Savienības fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijas Eiropas
savienības fondu finansējuma saņēmējiem” elektroniski pieejams ES fondu mājaslapas sadaļas „Vadlīnijas”
apakšsadaļā „2007-2013” http://www.esfondi.lv/upload/00-vadlinijas/7-13_publicitate_vadlinijas.pdf.
38
Pētījums elektroniski pieejams ES fondu mājaslapas sadaļā „ES fondu izvērtēšana” –
http://www.esfondi.lv/upload/01-strukturfondi/petijumi/ES_fondu_FS_apmierinatibas_izvertejums_2009.12.pdf.
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izmantojamas bija 450 respondentu sniegtās atbildes. Izvērtējums veikts trīs daļās,
noskaidrojot ES fondu finansējumu saņēmēju viedokli par institūciju darbību projekta
atlases, projekta līguma slēgšanas un projekta īstenošanas stadijās, t.sk. iekļaujot arī
jautājumus, kas saistīti ar informācijas par ES fondiem pieejamību un tās kvalitāti.
359. Pētījuma rezultāti rāda, ka projekta atlases stadijā ES fondu finansējuma saņēmēju
vidū vispopulārākais informācijas avots par ERAF finansējumu ir internets –
informācijas iegūšanai to izmantojusi vairāk nekā puse (61,2%) respondentu. Nedaudz
mazāk nekā puse respondentu (45,5%) informāciju guvuši informatīvo pasākumu
(semināru, konferenču u.tml.) laikā. Ievērojams skaits finansējuma saņēmēju par ES
finansējuma saņemšanas iespējām uzzinājuši tiešo konsultāciju laikā (22,5%) un no
citiem projektu īstenotājiem (21,2%). Savukārt populārākais informācijas avots par KF
finansējumu ir iestāžu rīkotie informatīvie pasākumi (56,0%). Tāpat liels īpatsvars KF
finansējuma saņēmēju informāciju ieguvuši tiešo konsultāciju veidā (32,0%) un ar
informatīvo materiālu palīdzību (32,0%). Jāatzīmē, ka uz šo jautājumu respondentiem
bija iespējams izvēlēties vairākas atbildes.
Ilustrācija 25. Visbiežāk izmantotie avoti informācijas par ES fondiem iegūšanai
No kuriem informācijas avotiem Jūs uzzinājāt par ES fondu finansējuma saņemšanas
iespējām?
Sadalījums starp ES fondiem
20.0%
61.2%
56.3%

Internets

56.0%
Informatīvi pasākumi

45.5%
40.0%
16.0%
21.2%
26.3%

Citi projektu īstenotāji

32.0%

Tiešās konsultācijas (klātienē, pa e-pastu vai telefonu)

22.5%
23.2%
8.0%

Kolēģi un/ vai radi, draugi, paziņas

19.7%
20.0%
32.0%

Informatīvie materiāli (bukleti, ziņu lapas u.tml.)

15.7%
18.8%
16.0%

Nacionālie preses izdevumi

13.9%
12.5%
16.0%
16.5%

Reģionālais ES struktūrfondu informācijas centrs

8.8%
4.0%
4.3%
5.0%

Televīzija

12.0%
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3.8%
3.8%

Radio

4.0%
2.0%
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360. Ievērojams īpatsvars (84,2%) respondentu atzinuši, ka projekta atlases stadijā
pieejamās informācijas apjoms par ES fondiem apmierina viņu vajadzības, un 2,7%
uzskata, ka informācijas apjoms pat pārsniedz viņiem nepieciešamo. Savukārt gandrīz
desmitā daļa (9,8%) finansējuma saņēmēju uzskata, ka pieejamās informācijas apjoms
nav pietiekamā apjomā.
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Ilustrācija 26. Pieejamās informācijas par ES fondiem novērtējums
Novērtējiet Jums pieejamo informāciju par ES fondu finansējuma saņemšanas
iespējām. Informācija kopumā ir…
(Bāze = visi respondenti; N=450)
…lielākā apjomā nekā
nepieciešams
2.7%

Gruti pateikt/ NA; 3.3%

…nepietiekamā apjomā
9.8%

…pietiekamā apjomā
84.2%

361. Projekta līguma slēgšanas stadijā 86,4% ERAF finansējuma saņēmēju ES fondu
vadībā iesaistīto institūciju sniegtās konsultācijas vērtējuši pozitīvi, tās uzskatot par
atbilstošām (49,9%) vai drīzāk atbilstošām (36,5%) viņu vajadzībām. Konsultācijas
negatīvi novērtējuši 2,9% ERAF finansējuma saņēmēju, savukārt 8,7% projekta līguma
slēgšanas laikā konsultācijas nav izmantojuši. Institūciju sniegtās konsultācijas pozitīvi
vērtējuši visi (100,0%) KF finansējuma saņēmēji, tās uzskatot par atbilstošām (64,0%)
vai drīzāk atbilstošām (36,0%) viņu vajadzībām. Neviens KF finansējuma saņēmējs nav
izvēlējies kādu no negatīvajām atbildēm, kā arī nav norādījis, ka projekta līguma
slēgšanas stadijā konsultācijas nav izmantojis.
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Ilustrācija 27. ES fondu vadībā iesaistīto institūciju sniegto konsultāciju novērtējums
Novērtējiet iestādes sniegto konsultāciju (konsultācija klātienē, e-pasts, konsultācija pa
telefonu) atbilstību Jūsu vajadzībām. Sniegtās konsultācijas bija Jūsu vajadzībām…
(Bāze = visi respondenti; N=450)
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362. Par vislietderīgāko nepieciešamās ES fondu informācijas iegūšanas veidu projekta
īstenošanas stadijā ES fondu finansējuma saņēmēji atzinuši attiecīgo institūciju
mājaslapas, kuru lietderīgumu pozitīvi vērtē 80,5% respondentu, turpretī negatīvi –
2,8%. 6% aptaujāto minētā institūciju mājaslapas nav bijušas pieejamas. Tāpat par
izteikti lietderīgu informācijas iegūšanas veidu atzītas arī institūciju izdotās
rokasgrāmatas, vadlīnijas un metodikas, kuras pozitīvi vērtējusī 68,9%, bet negatīvi –
4,7% respondentu. Minētie materiāli nav bijuši pieejami 12,2% finansējuma saņēmēju.
Tikai nedaudz vērtējumā atpaliek institūciju rīkotie semināri, tos pozitīvi vērtējot 68,3%
respondentu, bet negatīvi – 4,2%. Savukārt 10,2% finansējuma saņēmēju seminārus
apmeklēt iespēja nav bijusi.
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Ilustrācija 28. ES fondu vadībā iesaistīto institūciju komunikācijas pasākumu novērtējums
Novērtējiet iestādes nodrošināto informatīvo materiālu un pasākumu lietderīgumu
projektu īstenošanas stadijā. Informatīvais materiāls/ pasākumi Jums bija …
(Bāze = visi respondenti; N=450)
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363. Saskaņā ar pētījumā iekļautajiem jautājumiem un atbildēm par ES fondu finansējuma
saņēmēju apmierinātību ar nepieciešamās informācijas pieejamību un kvalitāti secināms,
ka kopumā ES fondu finansējuma saņēmēji ir apmierināti gan ar visās trīs projektu cikla
stadijās pieejamās informācijas apjomu un kvalitāti, gan arī ES fondu vadībā iesaistīto
institūciju sniegtajiem informēšanas pakalpojumiem.
364. Pētījuma rezultātā:
ES fondu apguves vienkāršošanas ietvaros identificētas potenciāli uzlabojamās ES
fondu vadībā iesaistīto institūciju, kuras slēdz līgumus ar ES fondu finansējuma
saņēmējiem, darbības jomas;
Noskaidrota ES fondu finansējuma saņēmēju apmierinātība ar saņemto pakalpojumu
ES fonda projekta iesnieguma sagatavošanas un projekta īstenošanas posmā;
Izvērtēti rezultāti un sniegti priekšlikumi par ES fondu iestāžu darbības uzlabošanu.
5.pasākums – Informācijas stendu un informācijas plākšņu izvietošana ES fondu projektu
īstenošanas vietās
365. ES fondu vadībā iesaistītās institūcijas informatīvās plāksnes telpās ir izvietojušas jau
2004. – 2006.gada plānošanas periodā. Papildus tam ES fondu publicitātes veicināšanai
LIAA atbalstu saņēmušajiem uzņēmumiem 2009.gadā nodrošinājusi uzlīmes ar ES
fondu un ES logo.
6.pasākums – Interneta mājas lapu aktualizēšana
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366. 2009.gadā ES fondu vadībā iesaistītās institūcijas regulāri aktualizējušas to mājaslapās
ar ES fondiem saistītās sadaļas, publicējot aktualitātes par savā pārziņā esošajām DP
aktivitātēm, t.sk. projektu konkursu atvēršanu, projektu izvērtēšanu un programmu
slēgšanu, ziņojumus par programmu ieviešanas statusu, metodiskos un informatīvos
materiālus u.c. informāciju.
367. 2009.gadā 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 informatīvo pasākumu u.c. sadaļas, tādējādi
nodrošinot interneta lietotājiem aktuālāko informācija par ES fondiem. Tāpat 2009.gadā
veikta angļu valodas sadaļas pārstrukturēšana atbilstoši 2008.gadā pārstrukturētajai
mājaslapas latviešu sadaļai, kā arī veikti mājaslapas dizaina un funkcionālie uzlabojumi.
Minēto uzlabojumu ietvaros paaugstināta ES fondu aktivitāšu meklētāja (skat.
http://www.esfondi.lv/activities.php?id=867) funkcionalitāte un izveidota 2007.2013.gada plānošanas perioda lielo projektu kartotēka latviešu (skat.
http://www.esfondi.lv/kartoteka2.php?id=1022)
un
angļu
(skat.
http://www.esfondi.lv/kartoteka2.php?id=1026) valodās.
368. Vadošā iestāde 2009.gadā atkārtoti pārbaudījusi visu atbildīgo un sadarbības iestāžu
mājas lapas atbilstoši ES fondu komunikācijas stratēģijas 2007.-2015.gadam
8.pielikumam, un tajās obligāti publicējamā informācija ir nodrošināta. Pēc 2009.gadā
veiktajiem grozījumiem MK 10.07.2007. noteikumos Nr.484 „Kārtība, kādā publisko
informāciju par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektiem”
mazināts ES fondu vadībā iesaistīto institūciju administratīvais slogs, nosakot to, ka ES
fondu finansējuma saņēmējs nodrošina ar projektu saistītās informācijas ievietošanu savā
mājaslapā, ja tāda ir izveidota.
LIAA aktualizējusi mājaslapu atbilstoši aktualitātēm par ES fondu atbalstu uzņēmējdarbībai,
t.sk. ievietojot informāciju par plānotajiem semināriem. CFLA savas mājaslapas sadaļās
„Struktūrfondi un Kohēzijas fonds 2007-2013” un „Aģentūras jaunumi” publicējusi aktuālu un
finansējuma saņēmējiem būtisku informāciju par CFLA administrētajām aktivitātēm.
Uzturētas un regulāri atjaunotas RSIC sadaļas piecu plānošanas reģionu mājaslapās, t.sk.
aktualizētas reģionu ES fondu digitālās projektu kartes:
Kurzemes plānošanas reģionā –
http://www.kurzemesregions.lv/es_sfondu_info_centrs/proj_datu_baze/,
Latgales plānošanas reģionā – http://latgale.lv/lv/esfondi/karte,
Rīgas plānošanas reģionā – http://www.rpr.gov.lv/karte/karte.html,
Vidzemes plānošanas reģionā – http://www.vidzeme.lv/lv/karte1/,
Zemgales plānošanas reģionā – http://www.esfondi.zemgale.lv/map_old.htm.
369. Kopā 2009.gadā RSIC mājaslapu sadaļas apmeklējuši aptuveni 42 000 interesenti, kas
ir ap 1500 interesentiem vairāk nekā 2008.gadā.
7.pasākums – Informācija un konsultācijas, informatīvie pasākumi potenciālajiem projektu
iesniedzējiem, t.sk. informatīvais un konsultatīvais atbalsts reģionos
370. Lai potenciālie projektu pieteicēji turpinātu saņemt nepieciešamās konsultācijas un
informāciju, tiktu palielināta mērķa grupu kapacitāte ES fondu projektu iesniegšanā un
tās tiktu motivētas sagatavot projektus, 2009.gadā, informējot par aktuāliem ES fondu
jautājumiem klātienē, ES fondu sadarbības iestādes un RSIC organizējuši 191
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informatīvo pasākumu (16% no plānotajiem 1170), 5 konferences (12% no plānotās 41).
LIAA rīkojusi 11 seminārus un 1 konferenci, kā arī CFLA rīkojusi semināru tehniskās
palīdzības finansējuma saņēmējiem 2.darbības programmas ietvaros.
371. RSIC 2009.gadā rīkojuši 151 informatīvo semināru, 4 reģionālās konferences un 23
informatīvās dienas. Informējot un konsultējot interesentus gan klātienē, gan pa telefonu,
gan ar e-pasta starpniecību un piedaloties citu institūciju rīkotajos semināros, RSIC
2009.gadā nepieciešamo informāciju snieguši aptuveni 25 000 interesentu visā Latvijā.
Ar mērķi vākt un apkopot informāciju RSIC sniegto pakalpojumu monitoringam savākta
781 publikācija par ES fondiem un 12 publikāciju apkopojumi, veikti 66 informatīvo
semināru vērtējumi un 6 semināru apmeklētāju skaita un profila analīzes.
8.pasākums – Tehniska satura konferences, semināri, pieredzes apmaiņas un labās prakses
publiskošanas pasākumi par lielo projektu īstenošanu
372. Nav attiecināms.
9.pasākums – ES fondu atbalstīto projektu saraksta publicēšana
373. 2009.gadā atbildīgās un sadarbības iestādes aktualizējušas informāciju par ES fondu
projektiem atbilstoši MK 10.07.2007. noteikumiem Nr.484 „Kārtība, kādā publisko
informāciju par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektiem”.
Apkopotā veidā ES fondu projektu saraksti pieejami ES fondu mājaslapā
www.esfondi.lv sadaļā „ES fondu projekti” http://www.esfondi.lv/page.php?id=647.
10.pasākums – ES karoga izkāršana 9.maijā pie ES fondu vadošās iestādes
374. 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, 09.05.2009. nodrošināta Eiropas Savienības karoga izkāršana pie
ES fondu vadošās iestādes – Finanšu ministrijas.
ES fondu komunikācijas vadība
375. 2009.gadā ES fondu vadošā iestāde koordinējusi atbildīgo un sadarbības iestāžu
publicitātes pasākumu īstenošanu, t.sk. rīkotas 4 ES fondu komunikācijas vadības grupas
(pārstāvētas 19 ES fondu vadībā iesaistītās institūcijas, 5 reģionālie struktūrfondu
informācijas centri, EK pārstāvniecība Latvijā) sanāksmes. Institūcijas iepazīstinātas ar
ES fondu finansējuma saņēmēju apmierinātības izvērtējuma rezultātiem, ES fondu
mājaslapas satura vizuālajām, funkcionālajām izmaiņām un 2007.-2013.gada plānošanas
perioda ES fondu aktivitāšu meklēšanas rīku un tā piedāvātajām iespējām, kā arī atkāroti
analizēta ES fondu vadībā iesaistīto iestāžu mājas lapās ievietotā informācija par ES
fondiem.

Secinājumi un ieteikumi
376. Kopumā DP ieviešana vērtējama kā apmierinoša, ņemot vērā ekonomisko situāciju
valstī, kas radījusi budžeta resursu nepietiekamību projektu uzsākšanai.
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377. 2009.gadā DP ietvaros sasniegts ievērojams progress visos apguves rādītājos: DP
ietvaros apstiprināti projekti par 130,79 milj. eiro (17,8%), kopumā līdz 31.12.2009.
apstiprinot projektus par 42,1% no DP piešķirtā ES fondu finansējuma, kas ir par 17,8%
vairāk nekā līdz 2008.gada beigām (179,03 milj. eiro; 24,3%). Pārskata periodā noslēgti
līgumi par 129,80 milj. eiro (17,6%), kas ir nedaudz mazāk nekā 2007. un 2008.gadā
kopā (173,17 milj. eiro; 23,5%).
378. Neskatoties uz to, ka DP ieviešanas tempu ietekmēja sociāli ekonomiskā krīze un
valsts budžeta resursu nepietiekamība, kopumā DP ieviešana 2009.gadā vērtējama
pozitīvi.
379. Kopumā līdz 2009.gada beigām finansējuma saņēmējiem DP ietvaros izmaksāta viena
trešdaļa no DP apstiprinātā ES fondu finansējuma (226.60 milj. eiro jeb 30.8%), taču
2009.gada laikā finansējuma saņēmējiem tika izmaksāti 79.53 milj. eiro jeb 10.8% no
ES fondu finansējuma. Tā kā 2009.gadā vairākās aktivitātēs vēl notika projektu
iesniegumu pieņemšana un dažu aktivitāšu īstenošanu plānots uzsākt 2010.gadā, arī
turpmākajos gados prognozējams veikto maksājumu finansējuma saņēmējiem progress.
380. 2009.gadā DP ietvaros tika nodrošināta arī saprašanās memorandā noteikto mērķu
maksājumiem finansējuma saņēmējiem izpilde, pārsniedzot noteikto mērķi pat par
181%.
381. Tā kā lielākā daļa projektu uzsākta 2009.gadā, fizisko rādītāju progress ir neliels.
Lielākais progress vērojams uzņēmējdarbības veicināšanas jomā, kur vairāki rādītāji
2009.gadā ir pārsnieguši noteikto mērķi uz 31.12.2009. Paredzams, ka lielāks progress
tiks sasniegts turpmākajos gados.
382. 2009.gadā izstrādāti grozījumi DP, kas ietver finanšu pārdales, novirzot līdzekļus tām
ES fondu aktivitātēm, kurām ir tieša ietekme uz ekonomikas atveseļošanās sekmēšanu.
Ņemot vērā ierobežotos valsts budžeta resursus, veiktas izmaiņas finanšu plānā,
samazinot valsts budžeta finansējuma daļu un palielinot privātā līdzfinansējuma daļu,
tādējādi atvieglojot valsts budžeta slogu.
383. Izvērtējot pieejamo informāciju par projektu ieviešanas gaitu un statusiem, var secināt,
ka aktīvāka projektu ieviešana un ES fondu apguve būs vērojama 2010. un 2011.gadā.
384. Jāatzīmē, ka 2009.gadā vadošā iestāde ir veikusi lielu darbu pie ES fondu ieviešanas
sistēmas vienkāršošanas: gan izstrādājot vairākas vadlīnijas, gan MK noteikumus, to
grozījumus, gan organizējot seminārus vienotas izpratnes veicināšanai, kā arī veicot
darbības kontroļu sistēmas harmonizēšanai:
pilnveidota ES fondu projektu iesniegumu vērtēšanas prakse, nosakot, ka lēmumu par
projekta apstiprināšanu, apstiprināšana ar nosacījumiem vai noraidīšanu jāpieņem ne
vēlāk kā triju mēnešu laikā;
veicināta informācijas par ES fondiem pieejamība esošajiem un potenciālajiem
finansējuma saņēmējiem, paplašinot ES fondu mājas lapā www.esfondi.lv iekļauto
informāciju un tās lietošanas iespējas;
paātrināta maksājumu plūsma un finansējuma atgriešana valsts budžetā, atvieglojot
valsts likumdošanā noteiktās prasības attiecībā uz starpposma un avansa
maksājumiem, progresa pārskata apstiprināšanu u.c.;
atvieglota un optimizēta PVN pārskata iesniegšanas procedūra;
pilnveidota ES fondu projektu uzraudzības izvērtēšanas sistēma, optimizējot
iesniedzamo uzraudzības ziņojumu saturu un struktūru, samazinot ziņojumu
iesniegšanas biežumu, nosakot projekta progresa pārskatu standartveidlapu;
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atvieglota un optimizēta Uzraudzības komitejas organizēšana, nosakot dokumentu
elektronisko apriti;
ieviesti kopsummu maksājumi un vienas vienības izmaksas ES fondu projektos.
385. Liels darbs veikts arī attiecībā uz orientāciju uz klientu: veikti pasākumi ES fondu
ieviešanas sistēmas vienkāršošanai saskaņā ar veikto ES fondu finansējuma saņēmēju
apmierinātības pētījumu, kā arī iesūtītajiem priekšlikumiem izveidotajā e-pasta adresē
uzlabofondus@fm.gov.lv.
386. 2009.gadā netika konstatēti būtiski pārkāpumi vai būtiskas problēmas, līdz ar to var
secināt, ka ES fondu vadības un kontroles sistēma darbojas labi.
387. Pilnveidota arī ES fondu vadības un kontroles sistēma – izstrādātas un aktualizētas
vairākas vadlīnijas, tādejādi uzlabojot ES fondu vadības un kontroles sistēmas
efektivitāti.
388. Veikts darbs arī pie VIS uzlabošanas – 2009.gada nogalē tika uzsākta VIS 2.versijas
jauno funkcionalitātes un papildinājumu izstrāde. Šobrīd VIS iestrādāti vairāki būtiski
uzlabojumi produkcijas vidē, kas ievērojami atvieglo datu ieguvi un pārskatu
sagatavošanu dažādiem uzraudzības un kontroles pasākumiem.
389. 2010.gadā jāturpina darbs pie ES fondu ieviešanas sistēmas vienkāršošanas. Plānots
papildus jau iepriekš veiktajiem vienkāršošanas pasākumiem atvieglot finansējuma
saņēmējam izvirzītās prasības, vienkāršojot projektu ieviešanu un optimizējot ES fondu
administrēšanā iesaistīto iestāžu darbu, tai skaitā:
uzlabot kārtību, kādā ziņo par ES fondu ieviešanā konstatētajām neatbilstībām un
pieņem lēmumu par līdzekļu atgūšanu;
vienkāršot un paātrināt izdevumu deklarāciju sagatavošanas kārtību;
vienādot praksi attiecībā uz izdevumu pamatojošo dokumentu pārbaudi un līgumu
slēgšanu par projekta īstenošanu;
plašākas eiro izmantošanas iespējas maksājumos;
pieļaujamās kļūdas līmeņa noteikšana un ieviešana ES fondu un publiskajā finanšu
vadības sistēmā;
veikt atkārtotu klientu apmierinātības izvērtējumu.
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Pielikumi
1. Pielikums. „2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu ieviešanas statuss
(uz 31.12.2009., salīdzinot ar 31.12.2008.)”
2. Pielikums. „Finanšu līdzekļi, par kuriem veikti maksājumi ES fondu
finansējuma saņēmējam līdz 31.12.2009.gadam”
3. Pielikums. „Darbības programmas ietvaros noslēgtie līgumi sadalījumā pa
dimensiju kodiem līdz 31.12.2009.”
4. Pielikums. „Darbības programmas un darbības programmas papildinājuma
ietvaros sasniegtie uzraudzības rādītāji līdz 31.12.2009.”
5. Pielikums „Informācija par darbības programmas ietvaros sasniegto fizisko
progresu sadalījumā pa reģioniem līdz 31.12.2009.”
6. Pielikums „Darbības programmas ietvaros 2009.gadā veiktās pārbaudes
projektu īstenošanas vietās”
7. Pielikums. „Darbības programmas ietvaros veiktās Eiropas Savienības fondu
maksājumu pieprasījumu pārbaudes 2009.gadā”
8. Pielikums. „Darbības programmas “Uzņēmējdarbība un
aktivitātes, kuras tiek īstenotās kā komercdarbības atbalsts.

inovācijas”

9. Pielikums. „Informācija par darbības programmas ieviešanas progresu
pamatrādītāju šķērsgriezumā līdz 31.12.2009.”
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