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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 ziľojumu
par Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu un Kohēzijas fonda (KF) darbības programmu
īstenošanu (ziľojums). Šis ir ceturtais ziľojums par 2007.-2013.gada plānošanas periodu
un ietver izpildes laika posmā no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.decembrim
pārskatu par darbības programmu „Uzľēmējdarbība un inovācijas”, identifikācijas
numurs: 2007LV161PO001 (DP).

2.

DP mērķis: Sniegt atbalstu zinātnes, inovācijas un uzľēmējdarbības attīstībai, veicinot
Pētniecības un attīstības (P&A) tehnoloģiju pārnesi, stiprinot P&A atbalsta un zinātnes
infrastruktūru, sekmējot praktiskas ievirzes pētījumus, veicinot sadarbību starp
uzľēmējiem un pētniekiem, atbalstot jaunu uzľēmumu veidošanos un atvieglojot pieeju
finanšu resursiem.

3.

Attiecīgā atbilstīgā joma: Zinātne un inovācijas; finanšu pieejamība; uzľēmējdarbības
veicināšana.

4.

Ziľojums apstiprināts ar 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu uzraudzības
komitejas (UK) lēmumu Nr.L-2011/10 2011.gada 13.jūnijā.

5.

Ziľojuma 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 2010.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.

-

Ziľojuma 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. Ziľojumā noslēgumā sniegti galvenie secinājumi par DP
ieviešanu uz 31.12.2009., kā arī veicami pasākumi konstatēto problēmu risināšanai, kā arī
DP ieviešanas procesa pilnveidošanai.

6.

Sagatavojot informāciju par sociāli ekonomiskajām tendencēm, tika izmantoti Centrālās
statistikas pārvaldes dati, savukārt informācija par DP ieviešanā sasniegto finanšu un
fizisko progresu balstās uz ES fondu vadībā iesaistīto institūciju sniegtajiem datiem, jo
5
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īpaši ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmā esošajiem
datiem.
7.

Informācija par kopējo finanšu progresu DP līmenī sniegta, norādot kopējo attiecināmo
finansējumu, kā arī finansējuma avotu dalījumā, lai pilnīgāk atspoguļotu ieviešanas
progresu un būtu iespējams aptvert arī nacionālā līdzfinansējuma ieguldījumu ES fondu
projektu ieviešanā. Detalizētāka analīze prioritāšu un aktivitāšu līmenī sniegta, norādot
tikai ES fondu finansējuma daļu. Pamatinformācija par finanšu progresu sniegta eiro,
piemērojot Latvijas bankas fiksēto eiro kursu 1 eiro = 0,702804 LVL, izľemot ziľojuma
2.pielikumā sniegtos datus par veiktajiem maksājumiem finansējuma saľēmējiem, kur
izmantots Eiropas Centrālās Bankas ik mēneša konvertācijas kurss.
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1. Sociāli ekonomiskā situācija un tendences
8.

Šajā sadaļā sniegts apkopojums par atbalsta īstenošanai nozīmīgām galvenajām sociāli
ekonomiskajām tendencēm 2010.gadā.

9.

Iekšzemes kopprodukts, ekonomiskā aktivitāte. Saskaľā ar Centrālās statistikas
pārvaldes (CSP) datiem Latvijas iekšzemes kopprodukts (IKP) 2010.gadā, salīdzinot ar
iepriekšējo gadu, samazinājās par 0,3 procentiem. 2010.gada ceturtajā ceturksnī,
salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo ceturksni, IKP palielinājās par 3,6 procentiem.

Ilustrācija 1 IKP pieaugums pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni, salīdzināmās cenās, %.
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10. Kopējās IKP izmaiľas (salīdzināmās cenās) 2010.gadā noteica galvenokārt apjomu
-25
pieaugumi
apstrādes rūpniecībā – par 15,4% (īpatsvars pievienotās vērtības struktūrā –
12,2%), vairumtirdzniecībā un mazumtirdzniecībā – par 3,3% (16,4%) un transportā,
glabāšanā un sakaros – par 3,0% (12,5%), kā arī apjomu samazinājumi būvniecībā – par
24,2% (5%) un finanšu starpniecībā – par 10,5% (4,7%).
11. Kopējās IKP izmaiľas salīdzināmās cenās no izlietojuma puses 2010. gadā noteica
samazinājums mājsaimniecību galapatēriľa izdevumos par 0,1%, samazinājums bruto
pamatkapitāla veidošanai par 19,5% un valdības galapatēriľa izdevumu samazināšanās
par 11 procentiem. Pozitīvu pienesumu IKP deva preču un pakalpojumu eksporta
pieaugums par 10,3 procentiem.
12. Inflācija. 2010.gadā patēriľa cenas pieauga par 2,5% (2009.gadā cenas samazinājās par
1,2%). Inflācija kā Māstrihtas kritērijs tiek noteikts kā 12 mēnešu vidējais patēriľa cenu
līmenis pret iepriekšējā gada 12 mēnešu vidējo patēriľa cenu līmeni. 2010.gadam
noslēdzoties, šis rādītājs bija negatīvs – 1,1%. Tas nozīmē, ka Māstrihtas kritērijs
2010.gadā bija izpildīts, jo atbilstoši šim kritērijam 12 mēnešu vidējā inflācija nedrīkst
vairāk kā par 1,5 procentpunktiem pārsniegt vidējo rādītāju trijās ES valstīs, kurās
inflācija ir viszemākā.
13. Mēneša augstākā inflācija 2010.gadā bija janvārī, sasniedzot 0,9%, ko galvenokārt
ietekmēja siltumenerģijas tarifu kāpums par 13,9%. Līdz ar pieaugošām energoresursu
un pārtikas cenām pasaulē, jau ar 2010.gada otro pusi pastiprinājās spiediens uz
inflāciju arī Latvijā, kā rezultātā pēc pusotru gadu ilgušās deflācijas, 2010.gada
septembrī atgriezās gada inflācija.
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14. 2010.gadā cenu līmeľa pieaugums lielākoties noticis patērētājam svarīgās preču grupās,
ar lielāko īpatsvaru patēriľa grozā. Patēriľa cenu indeksa izmaiľas 2010.gadā noteica
gan iekšējais tirgus, gan arī cenu izmaiľas pasaules tirgū. Iekšējā tirgū saglabājās vēl
arvien salīdzinoši zems patēriľa līmenis, kas radīja cenu mazinošu efektu, savukārt
pasaulē kāpjošais pieprasījums radīja cenu palielinošu efektu. Cenu līmeľa pieaugumu
pārsvarā radīja pārtikas cenu kāpums, kas attiecīgajā periodā pieauga par 8,0%, mājokļa
(ieskaitot komunālos pakalpojumus) cenas pieauga par 6,2%, bet transportam (ieskaitot
degvielu) – par 7,2%. Pamatinflācija šajā periodā vēl arvien bija negatīva, gadā uzrādot
samazinājumu par 0,8%. Tas norāda uz izteiktu Latvijas patēriľa cenu atkarību no cenu
izmaiľām pasaulē. Joprojām augstais bezdarbs un zemais pirktspējas līmenis
mājsaimniecībām, veicināja cenu samazināšanos apģērbiem un apaviem, mājokļu
uzturēšanas un remonta pakalpojumiem, veselības aprūpei, atpūtas un kultūras
pakalpojumiem, kā arī viesnīcu un ēdināšanas pakalpojumiem. Energoresursu un
izejmateriālu cenu kāpums negatīvi ietekmējis arī patērētāju konfidenci – patērētājos
atgriezušās inflācijas gaidas.
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15. Ražotāju cenas Latvijas rūpniecībā 2010.gadā salīdzinot ar 2009.gadu, palielinājās par
3,1 procentu. Visvairāk cenas cēlās atkritumu savākšanā, apstrādē un izvietošanā;
materiālu pārstrādē – par 40,9%), metālu ražošanā – par 24,5%, koksnes un koka
izstrādājumu (izľemot mēbeles) ražošanā – par 10,0%.
16. 2010.gada decembrī salīdzinot ar 2009. gada decembri būvniecības izmaksas pieauga
par 2,6%). No būvniecības izmaksu komponentēm vislielākais kāpums bija novērojams
strādnieku darba samaksai – par 8,0%, mašīnu un mehānismu uzturēšanai un
ekspluatācijai – par 1,4%, bet būvmateriāliem – par 1,1 procentiem. Gada laikā
būvniecības izmaksu kopējo līmeni visvairāk ietekmēja izmaksu pieaugums transporta
objektu būvē, kā arī rūpniecības, lauksaimniecības un tirdzniecības ēku rekonstrukcijā
un celtniecībā.
17. 2010.gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, Latvijas ārējās tirdzniecības situācija ir
manāmi uzlabojusies. Tautsaimniecības struktūra ir mainījusies, pārorientējoties uz
izaugsmi, kas balstīta uz rūpniecību un eksportu, iekarojot jaunas ārzemju tirgus nišas
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un veiksmīgi konkurējot ar citām valstīm. Strauji krītoties patēriľam iekšējā tirgū,
uzľēmumi jau 2009.gadā bija spiesti meklēt jaunus noieta tirgus un sadarbības
partnerus ārpus valsts robežām. Tas vienlaikus ar ārējās vides uzlabošanos un
konkurētspējas pieaugumu, uzľēmumiem samazinot izmaksas un kāpinot
produktivitāti, ļāva preču eksporta apjomiem 2010.gadā sasniegt rekordaugstu līmeni.
18. 2010.gadā eksports faktiskajās cenās pieauga par 29,5%. Būtiskākais eksporta
pieaugums 2010.gadā bija koksnei, metālam, plastmasai un papīra izstrādājumiem.
Latvijas tautsaimniecībā 2010. gadā bija ievērojama izaugsme rūpniecības nozarē, kas
radīja papildu pieprasījumu pēc importa precēm, tai skaitā pēc investīciju precēm,
enerģētikas resursiem un rūpniecības izejvielām. Savukārt, uzlabojoties ekonomiskajai
aktivitātei un iekšējam patēriľam, gada otrajā pusē importa pieauguma tempi
pastiprinājās un 2010.gadā kopumā imports pieauga par 24%.
19. Nodarbinātība un bezdarbs. Atbilstoši darbaspēka apsekojuma datiem
tautsaimniecībā nodarbināto iedzīvotāju skaita pieaugums bija vērojams no 2000. gada
līdz 2008.gada otrajam ceturksnim. Pēc tam līdz 2010.gada pirmajam ceturksnim
nodarbināto iedzīvotāju skaits arvien samazinājās, bet no 2010. gada otrā ceturkšľa
atkal sāka pieaugt. 2010.gadā kopā valstī bija nodarbināti 940,9 tūkst. cilvēku, kas ir
par 4,6% jeb 45,8 tūkst. cilvēku mazāk nekā 2009.gadā. Nodarbinātības līmenis
2010.gadā, salīdzinot ar 2009.gadu, samazinājās par 2,1 procentpunktu un veidoja
53,1 procentu.
20. Pēc CSP veiktā darbaspēka apsekojuma rezultātiem Latvijā 2010.gadā bija
216,1 tūkst. darba meklētāju jeb 18,7% no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem
(nodarbinātajiem un darba meklētājiem), 2009.gadā attiecīgi darbu meklēja
200,7 tūkst. cilvēku, un to īpatsvars ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaitā bija 16,9
procenti. Darba meklētāju vīriešu īpatsvars ekonomiski aktīvo vīriešu skaitā valstī bija
augstāks nekā sievietēm (attiecīgi ekonomiski aktīvo sieviešu skaitā), veidojot 21,7%
un 15,7 procentus. Ilgstošo darba meklētāju skaits 2010.gadā, salīdzinot ar 2009.gadu,
pieauga par 44,4 tūkst. cilvēku un veidoja 97,3 tūkst. jeb 45% no darba meklētāju
kopskaita. Esošajā ekonomiskajā situācijā, kad darba tirgū pieprasījums pēc darbaspēka
joprojām ir zems, saglabājas augsts to darba meklētāju īpatsvars, kuriem ir darba
pieredze. 2010.gadā darba meklētāji ar darba pieredzi bija 190,2 tūkst. jeb 88% no
darba meklētāju skaita, savukārt 2009.gadā šis rādītājs attiecīgi bija 176,9 tūkst. un
88,1% procenti.
Ilustrācija 3 Nodarbināto iedzīvotāju skaits un nodarbinātības līmenis pa ceturkšņiem (% no
iedzīvotāju kopskaita no 15 līdz 74 gadiem).
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21. 2010.gadā ekonomiski neaktīvi bija 615,8 tūkst. cilvēku, kas ir par 2,8% vairāk,
salīdzinot ar iepriekšējā gada rādītāju. Savukārt tādu cilvēku, kas ir zaudējuši cerības
atrast darbu, 2010.gadā valstī bija 51,9 tūkst. jeb 8,4% no ekonomiski neaktīvo
iedzīvotāju skaita, un tas ir par 13,1 tūkst. cilvēku jeb 33,8% vairāk nekā 2009.gadā.
22. Savukārt Nodarbinātības valsts aģentūras oficiāli reģistrētā bezdarba līmenis
2010.gada beigās salīdzinājumā ar attiecīgo laiku pirms gada ir samazinājies par
1,7 procentpunktiem un bija 14,3% no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem. Reģistrēto
bezdarbnieku skaits, salīdzinot ar 2009.gada decembri, samazinājās par
16,8 tūkst. cilvēku un 2010.gada decembra beigās bija 162,5 tūkst. cilvēku.
Ilustrācija 4 Reģistrēto bezdarbnieku skaits un bezdarba līmenis pa ceturkšņiem (% no ekonomiski aktīvajiem
iedzīvotājiem).
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23. 2010.gadā bezdarbnieka statuss valstī kopā tika piešķirts 161,3 tūkst. cilvēku
(2009.gadā – 223,3 tūkst. cilvēku), tajā skaitā Rīgas reģionā 70,4 tūkst. cilvēku,
Latgales reģionā 28,6 tūkst. cilvēku, Zemgales reģionā 22,5 tūkst. cilvēku, Kurzemes
reģionā 23,0 tūkst. cilvēku un Vidzemes reģionā 16,8 tūkst. cilvēku.
24. Augstākais bezdarba līmenis 2010.gada beigās bija reģistrēts Latgales reģionā – 22,3%
(2009.gada beigās – 21,1%), Vidzemes reģionā – 16,2% (17,9%), Zemgales reģionā –
15,8% (17,8%) un Kurzemes reģionā – 15,7% (17,7%). Zemākais bezdarba līmenis bija
reģistrēts Rīgas reģionā – 10,9% (13,2%), savukārt Latgale bija vienīgais reģions, kurā
situācija 2010.gadā vēl vairāk pasliktinājusies.
10
Gada ziľojums_2DP_VI_lv_13.06.2011.; Ziľojums Eiropas Komisijai par Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda darbības programmu īstenošanu, 2010.gads

25. Pēc zemākā punkta sasniegšanas 2009.gada otrajā pusē ekonomiskā situācija Latvijā
pakāpeniski uzlabojas. Lai gan 2010.gadā kopā iekšzemes kopprodukts salīdzināmās
cenās vēl ir bijis nedaudz mazāks nekā 2009.gadā, izlaides apjomi pa ceturkšľiem ir
pakāpeniski palielinājušies un trešajā ceturksnī pozitīvi izaugsmes tempi ir
atjaunojušies arī gada griezumā. 2011.gadam jau tiek prognozēts IKP pieaugums par
3,3 procentiem. Līdz ar ekonomiskās izaugsmes atjaunošanos pakāpeniski uzlabojas
situācija darba tirgū, palielinoties nodarbināto iedzīvotāju skaitam un samazinoties
bezdarba līmenim. Paredzams, ka 2011.gadā nodarbināto iedzīvotāju skaits
palielināsies par 1,5%, bet darba meklētāju īpatsvars pēc darbaspēka apsekojuma
rezultātiem samazināsies līdz 16,4%, salīdzinot ar 18,7% 2010.gadā. Palielinoties
ekonomiskajai aktivitātei, kā arī augot energoresursu un pārtikas cenām pasaules tirgū,
Latvijā ir beidzies deflācijas periods, un 2011.gadā gada vidējā inflācija varētu
palielināties līdz 3,5%.
26. Jāatzīmē, ka, pielāgojot DP esošajai sociāli-ekonomiskajai situācijai, vēl 2009.gadā tika
sagatavoti un ar EK 2010.gada 23.septembra lēmumu Nr.C(2010) 66731 tika
apstiprināti būtiski grozījumi DP, kas paredzēja finanšu pārdales, novirzot līdzekļus
tām aktivitātēm, kurām ir tiešākā ietekme uz ekonomikas atveseļošanās sekmēšanu,
vienlaikus palielinot ES fondu finansējuma intensitāti līdz Regulas Nr.1083/2006
3.pielikumā noteiktajam līmenim un samazinot nacionālo finansējumu par 91,92 milj.
eiro jeb 11,95%.
27. Vienlaikus tika pārskatīti ES fondu plānošanas dokumentos noteiktie ietekmes rādītāji,
piemēram, IKP pieaugums, par ko plašākā informācija sniegta sadaļas „Horizontālo
prioritāšu ieviešanā” punktā par makroekonomisko stabilitāti.
28. Savukārt izveidojušās sociāli-ekonomiskās situācijas dēļ, kopumā DP aktivitāšu
ieviešana 2010.gadā noritējusi lēnāk nekā bija plānots. Pārsvarā tas bija saistīts ar
2009.gadā radušos būvniecības cenu kritumu, kā rezultātā daudzos projektos konstatēto
ietaupījumu dēļ bija nepieciešams rast risinājumus atbrīvojušos finansējuma
izlietojumam un veikt grozījumus projektos. No otras puses, pateicoties izmaksu
kritumam, bija iespējams veikt vairāk darbu (piemēram, 2010.gadā tika renovēts vai
labiekārtots krietni vairāk pirmsizglītības iestāžu nekā tika sākotnēji plānots). Taču jau
2010.gada beigās iezīmējusies izmaksu pieauguma tendence, īpaši transporta objektu
būvē, būs viens no faktoriem, kas ietekmēs DP ieviešanu 2011.gadā.
29. Savukārt, lai izvērtētu ES fondu ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību, pēc FM
pasūtījuma 2011.gadā veiks attiecīgu izvērtējumu, kura rezultāti sagaidāmi 2011.gada
beigās (vairāk informācijas ir sadaļā „Informācija par izvērtēšanas pasākumiem”).

2. Darbības programmas izpildes pārskats
30. Šajā sadaļā sniegta informācija par DP ieviešanā sasniegto finanšu un fizisko progresu
uz 2010.gada beigām (tai skaitā 2010.gadā), horizontālo prioritāšu ieviešanu,
ieguldījumu Lisabonas stratēģisko mērķu sasniegšanā, DP sasaisti ar Baltijas jūras
stratēģiju, kā arī atbilstību Kopienas tiesībām publisko iepirkumu, komercdarbības
atbalsta, kā arī atkritumu, notekūdeľu un ūdens jomās. Tāpat aplūkotas DP ieviešanā
galvenās sastaptās problēmas un veiktie pasākumi šo problēmu risināšanai, kā arī
veiktie uzraudzības un izvērtēšanas, finanšu vadības un kontroles pasākumi.
31. ES fondu ieviešana notiek saskaľā ar attiecīgo ES un LR normatīvo aktu prasībām, no
kuriem nozīmīgākais ir Regula Nr.1083/2006, kas nosaka vispārīgus noteikumus par
1

EK lēmums ir pieejams ES fondu tīmekļa vietnē http://www.esfondi.lv/page.php?id=494
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ES fondiem, Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likums
(nosaka ES fondu vadībā iesaistīto institūciju un ES fondu finansējuma saľēmēja
tiesības un pienākumus, UK pieľemto lēmumu statusu, ES fondu vadībā iesaistīto
institūciju lēmumu pieľemšanas, apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību u.c.), kā arī
virkne Ministru kabineta (MK) noteikumu, kas pieejami FM administrētajā ES fondu
tīmekļa vietnē (http://www.esfondi.lv/page.php?id=458).
32. 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu ieviešanas sistēma paredz, ka projektu
iesniegumi tiek atlasīti atklātas vai ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.
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 vispārējie 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.

2.1. Darbības programmas īstenošanas progress 2010.gadā
33. Šajā apakšsadaļā sniegta informācija par būtiskākajiem grozījumiem plānošanas
dokumentos, finanšu un fiziskais progresu DP līmenī, ietverot informāciju par projektu
iesniegumu vērtēšanas kritēriju, MK noteikumu par aktivitāšu īstenošanu
apstiprināšanas progresu, DP līmeľa uzraudzības rādītāju sasniegšanas progresu, kā arī
ietverta informācija par horizontālo prioritāšu (HP) īstenošanas koordināciju,
ieguldījumu Lisabonas stratēģisko mērķu sasniegšanā un DP sasaisti ar Baltijas jūras
stratēģiju.
34. Detalizēta informācija aktivitāšu un apakšaktivitāšu griezumā par apstiprinātajiem
projektiem, noslēgtajiem līgumiem un kopējiem maksājumiem finansējuma
saľēmējiem (ieskaitot avansa maksājumus) sniegta 1.pielikumā, bet dati par
deklarējamo izdevumu apjomiem – 2.pielikumā.
2.1.1. Izmaiņas darbības programmas īstenošanas kontekstā
35. 2010.gadā izstrādātie grozījumi darbības programmā2 DP „Uzľēmējdarbība un
inovācijas” (iesniegti Eiropas Komisijai (turpmāk - EK) apstiprināšanai 2010.gada
11.augustā) ietver tās papildināšanu ar atsevišķu jaunu sadaļu par Baltijas jūras reģiona
stratēģiju, pamatojoties uz EK 2009.gada 10.novembra vēstuli Nr.10492. Tāpat
grozījumi paredz finanšu pārdales, novirzot Eiropas Reģionālās attīstības fonda
(turpmāk - ERAF) līdzekļus 32,45 milj. eiro apmērā no DP „Infrastruktūra un
pakalpojumi” aktivitātēm uz Ekonomikas ministrijas pārziľā esošo DP
„Uzľēmējdarbība un inovācijas” 2.1.2.4. aktivitāti „Augstas pievienotās vērtības
investīcijas”, kas vērsta uz uzľēmējdarbības attīstību, ľemot vērā to, ka pašreizējos
ekonomiskajos apstākļos vienādi svarīgi ir nodrošināt gan pieeju finanšu resursiem, gan
radīt priekšnoteikumus ekonomikas pārējai no darbietilpīgas uz zināšanām balstītu
ekonomiku, stimulējot uz zināšanām balstītu produktu un tehnoloģiju attīstību, atbalstot
produktu ar augstu pievienoto vērtību izstrādi, tādējādi ļaujot Latvijas uzľēmumiem
veiksmīgāk konkurēt starptautiskajos tirgos. Papildus, ľemot vērā ierobežotos valsts
budžeta resursus un to, ka nav nepieciešams finansēt visus projektus sākotnēji plānotajā
2

Ministru kabineta 2010.gada 22.februāra rīkojums Nr.88 „Grozījumi darbības programmā „Uzľēmējdarbība un
inovācijas”” („LV”, 32 (4224), 25.02.2010.)
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apmērā (deflācijas dēļ plānotos DP mērķus ir iespējams īstenot ar mazāku
finansējumu), tika veiktas šādas korekcijas finanšu plānā:
1) nacionālais publiskais līdzfinansējums tika samazināts par 66.57 milj. eiro (nepārsniedzot
Regulas Nr.1083/2006 3.pielikumā norādīto maksimālo līdzfinansējuma likmi), panākot
valsts budžeta līdzekļu ietaupījumu;
2) nacionālais privātais līdzfinansējums tika koriģēts (palielināts), jo vairākās
aktivitātēs/apakšaktivitātēs tas netika norādīts vispār, lai gan tika plānots, vai arī
norādītais apmērs nebija atbilstošs reālajai situācijai, līdz ar to kopējais privātā
finansējuma apjoms tika palielināts par 90,09 milj. eiro.
Garantiju attiecināmība
36. Reaģējot uz finanšu krīzi, kuras laikā pieejamība finanšu resursiem bija ierobežota,
tādējādi kavējot uzľēmējdarbības un līdz ar to arī tautsaimniecības attīstību, 2010.gadā
veiksmīgi tika turpināts 2009.gadā aizsāktais darbs pie jauno aktivitāšu - 2.2.1.3.
„Garantijas komersantu konkurētspējas uzlabošanai” (turpmāk - 2.2.1.3.aktivitāte),
2.2.1.4. „Aizdevumi komersantu konkurētspējas uzlabošanai”, un 2.2.1.1. „Ieguldījumu
fonds investīcijām garantijās, paaugstināta riska aizdevumos, riska kapitāla fondos un
cita veida finanšu instrumentos” ietvaros izstrādātā aizdevuma instrumenta3 ieviešanas.
Attiecībā uz nepieciešamību palielināt 2.2.1.3.aktivitātes ietvaros pieejamo
finansējumu, jāatzīmē, ka spēcīga kapitāla bāze (pietiekams pamatkapitāla apjoms, kuru
veido aktivitātē pieejamais finansējuma apjoms) aktivitātes ietvaros dod komercbankām
pārliecību par SIA „Latvijas garantiju aģentūra” (turpmāk – LGA) spēju pildīt savas
saistības pret komercbankām garantiju veidā.
37. 2009.gada 30.oktobrī Latvija nosūtīja EK grozījumus DP „Uzľēmējdarbība un
inovācijas”4, cita starpā paredzot arī finansējuma palielinājumu 2.2.1.3.aktivitātes
īstenošanai no 28,5 milj. eiro līdz 86,1 milj. eiro. Ľemot vērā to, ka astoľu mēnešu
laikā EK lēmumu par grozījumu apstiprināšanu/neapstiprināšanu joprojām nebija
pieľēmusi, 2010. gada 28.jūlijā Briselē tika organizēta tikšanās ar augsta līmeľa EK
pārstāvju piedalīšanos ar mērķi vienoties par tālākajām darbībām, kas rezultatētos
grozījumu DP „Uzľēmējdarbība un inovācijas” apstiprināšanā.
38. Sanāksmes laikā EK Latvijai norādīja uz EK sagatavoto faktu pārbaudes misijas
ziľojumu par izdevumu attiecināmību LGA un „Latvijas Hipotēku un zemes banka”
(turpmāk – LHZB) administrētajos finanšu instrumentos, proti, ka DP „Uzľēmējdarbība
un inovācijas” ietvaros izveidotajos finanšu instrumentos nav attiecināmi tie izdevumi,
kas attiecas uz garantijām un aizdevumiem, kas izsniegti grūtībās nonākušiem
komersantiem atbilstoši Kopienas pagaidu valsts atbalsta shēmas, lai veicinātu piekļuvi
finansējumam pašreizējās finanšu un ekonomiskās krīzes apstākļos, nosacījumiem, kā
arī, kas neatbilst jēdziena „expansion‟ (paplašināšanās) tiešajai nozīmei. Latvijas
pozīcija tika pārstāvēta atbilstoši Ministru kabinetā 2010.gada 20.jūlijā apstiprinātajai
sākotnējai pozīcijai „Par saistību uzľemšanos pret SIA „Latvijas garantiju aģentūra”
pamatkapitālu”5.
39. Latvija sarunās ar EK piekāpās EK viedoklim, ka garantijas, kas izsniegtas
komersantiem, kuri nonākuši grūtībās, ir izsniegtas neatbilstoši Padomes 2006.gada
3

No angļu valodas vārdu savienojuma „Funded risk sharing instrument”
Ministru kabineta 2009.gada 16.jūlija rīkojums Nr. 475 „Grozījumi darbības programmā „Uzľēmējdarbība un
inovācijas”” („LV”, 114 (4100), 21.07.2009.) un Ministru kabineta 2009.gada 2.novembra rīkojums Nr.750
„Grozījumi darbības programmā „Uzľēmējdarbība un inovācijas”” („LV”, 174 (4160), 03.11.2009.).
5
http://mk.gov.lv/lv/mk/mksedes/saraksts/protokols/?protokols=2010-07-20#64
4
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8.decembra 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 (turpmāk – Regula Nr.1828/2006), 45.pantam. Rezultātā tika panākta vienošanās:
1) Atsaukt 2009.gada 30.oktobrī EK iesniegtos grozījumus DP „Uzľēmējdarbība un
inovācijas” un iesniegt EK konsolidēto DP „Uzľēmējdarbība un inovācijas” redakciju,
kurā ir iekļauti gan 2009.gada 30.oktobrī EK iesniegtie grozījumi, gan 2010.gada
22.februārī MK apstiprinātie grozījumi DP „Uzľēmējdarbība un inovācijas”;
2) Latvijai līdz 2010.gada 6.augustam ir jāiesniedz EK metodika (angļu valodā)
komersantu izvērtēšanai atbilstoši Regulas Nr.1828/2006 45.pantam, lai noteiktu, vai tie
neatbilst „grūtībās nonākuša komersanta” definīcijai un tādējādi nekvalificējas atbalsta
saľemšanai finanšu instrumentu aktivitāšu ietvaros. Saskaľā ar augstākminēto metodiku
ir nosakāms neatbilstoši Regulas Nr.1828/2006 45.pantam izsniegto garantiju un
aizdevumu apjoms;
3) Izsniegto garantiju, kas izsniegtas komersantiem, kuri bija nonākuši grūtībās garantijas
izsniegšanas brīdī, apjomu attiecināt pret to LGA pamatkapitāla daļu, kas nav piešķirta
2007.-2013.gada ES fondu plānošanas perioda ietvaros 2.2.1.3.aktivitātes īstenošanai.
40. Pamatojoties uz augstākminēto, 2010.gada 11.augustā (ievietota SFC2007 sistēmā) EK
apstiprināšanai tika iesniegta DP grozījumu konsolidētā versija kopā ar grozījumu
nepieciešamības pamatojumu (Justification material), excel failiem ar pārdalēm
aktivitāšu līmenī un ar finansējuma intensitātes izmaiľām aktivitāšu līmenī.
41. Tāpat Latvija 2010.gada 10.augustā iesniedza EK metodiku „Metodika, lai noteiktu, vai
komersantu var uzskatīt par grūtībās nonākušu Regulas (EK) Nr.1828/2006 45.panta
izpratnē saskaľā ar Kopienas pamatnostādnēm par valsts atbalstu grūtībās nonākušu
uzľēmumu glābšanai un pārstrukturēšanai”, un 2010.gada 2.septembrī - metodiku
„Metodika, lai noteiktu, vai aizdevums vai garantija ir izsniegta saskaľā ar Regulas
(EK) Nr.1828/2006 45.pantu attiecībā uz uzľēmumu paplašināšanos”. Pēc EK
komentāru saľemšanas6 abas iepriekšminētās metodikas tika precizētas un apvienotas
vienā („Metodika par Komisijas regulas (EK) Nr.182/2006 45.panta piemērošanu
attiecībā uz grūtībās nonākušu komersantu noteikšanu un uzľēmumu paplašināšanos”).
Precizētās metodikas I sadaļa attiecībā uz grūtībās nonākušo komersantu noteikšanu
tika iesniegta EK 2010.gada 23.decembrī, savukārt otrā sadaļa – attiecībā uz
paplašināšanās jēdzienu – 2011.gada 31.janvārī.
42. Līdz ar to Latvijai joprojām norit diskusijas ar EK par līdzekļu attiecināmību 2.2.1.3.
aktivitātes ietvaros, lai panāktu vienotu izpratni, par to, kas Regulas Nr.1828/2006
45.panta izpratnē ir uzskatāms par attiecināmu.
43. Būtiskākie grozījumi, kas ir veikti DP „Uzľēmējdarbība un inovācijas” papildinājumā
(turpmāk - DPP), galvenokārt, attiecas uz finanšu pārdalēm prioritāšu ietvaros, kā arī
jaunu apakšaktivitāšu izstrādi:
-

DPP „Uzľēmējdarbība un inovācijas” 2.1.2. pasākuma „Inovācijas” finanšu plāna
izteikšana jaunā redakcijā, palielinot 2.1.2.4. aktivitātes „Augstas pievienotās vērtības
investīcijas” ietvaros pieejamo ERAF finansējumu līdz 110 317 008 eiro un samazinot
2.1.2.2. aktivitātes „.Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde” ietvaros (attiecīgi tās

6

EK 2010.gada 21.oktobra vēstule Nr. Ares (2010) 726793 un EK 2010.gada 3.novembra vēstule Nr.Ares
(2010) 770071
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2.1.2.2.1. apakšaktivitātei „Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde” un 2.1.2.2.2.
apakšaktivitātei „Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde – atbalsts jaunu produktu un
tehnoloģiju ieviešanai ražošanā”) pieejamo finansējumu7, atbilstoši 2010.gada
22.februārī apstiprinātajiem DP grozījumiem8;
-

DPP „Uzľēmējdarbība un inovācijas” 2.1.2. pasākuma „Inovācijas” finanšu plāna
izteikšana jaunā redakcijā, palielinot 2.1.2.2.2.apakšaktivitātes „Jaunu produktu un
tehnoloģiju izstrāde –atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā”
ietvaros pieejamo ERAF finansējumu par 8 224 153 eiro un par tādu pašu summu
samazinot 2.1.2.4.aktivitātes „Augstas pievienotās vērtības investīcijas” ietvaros
pieejamo finansējumu;

-

precizēts
2.3.prioritātes
„Uzľēmējdarbības
veicināšana”
2.3.1.pasākuma
„Uzľēmējdarbības atbalsta aktivitātes” 2.3.1.1.aktivitātes „Ārējo tirgu apgūšana”;

-

2.3.1.1.2.apakšaktivitātes „Ārējo tirgu apgūšana – nozaru starptautiskās konkurētspējas
stiprināšana” mērķis, atbalsta veids, mērķa grupa, finansējuma saľēmēji, kā arī noteikts
maksimālais atbalsta apjoms un līdzfinansējuma nodrošināšanas nosacījumi. Tāpat šo
grozījumu ietvaros tika veikta finanšu pārdale no 2.3.1.1.1.aktivitātes, pārdalot
apakšaktivitātes īstenošanai nepieciešamo finansējumu 4,27 milj. eiro) apmērā8;

-

2.1.1.3.1.apakšaktivitātes „Zinātniskās infrastruktūras attīstība” ieviešanas nosacījumu
precizēšana atbilstoši informatīvajā ziľojumā „Par valsts nozīmes pētniecības centru
noteikšanu, lai nodrošinātu resursu koncentrāciju un Eiropas Savienības struktūrfondu
efektīvu ieguldījumu” noteiktajam, ka 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes īstenošana jāorganizē
divās atlases kārtās, abām kārtām saglabājot vienotu DP „Uzľēmējdarbība un
inovācijas” papildinājumā noteikto mērķi9.

2.1.2. Informācija par darbības programmas fizisko un finanšu progresu
44. Šajā sadaļā aplūkota informācija par sasniegto progresu aktivitāšu nosacījumu un
projektu iesniegumu atlases kritēriju izstrādē, projektu apstiprināšanā, līgumu
noslēgšanā, maksājumu finansējuma saľēmējiem veikšanā. Lai nodrošinātu ziľojuma
pārskatāmību, lielākā daļa statistiskās informācijas tika iekļauta ziľojuma pielikumos,
sniedzot tekstā tikai pamatdatus par finanšu progresu un atsevišķus piemērus jau
sasniegto rādītāju vērtībām. Pielikumā par iznākuma un rezultāta rādītājiem iekļauti
komentāri par sasniegto vērtību būtiskām nobīdēm no plānotajām, informāciju par to,
kādā projektu īstenošanas etapā tika aprēķinātas rādītāju vērtības.
45. 2010.gada laikā panākts ievērojams progress aktivitāšu ieviešanā, jo apstiprināti
gandrīz visi vērtēšanas kritēriju komplekti, kā arī aktivitāšu ieviešanas MK noteikumi,
apstiprināti lielākā daļa projektu un noslēgti līgumi par lielāko daļu īstenojamo
projektu. Veikto maksājumu ziľā arī sasniegts vērojams progress. Fizisko projektu
ieviešanu apgrūtinājusi gan ekonomiskās krīzes radītās sekas, problēmas iepirkumu
jomā, kā arī skarbie laika apstākļi gada nogalē. Daudzos gadījumos faktiskā darbu
veikšana projektos uzsākusies tikai 2010.gada 2.pusē, jo dažādu iemeslu dēļ ir
aizkavējusies iepirkumu uzsākšana.

7

Ministru kabineta 2010.gada 15.februāra rīkojums Nr.67 „Grozījums darbības programmas „Uzľēmējdarbība
un inovācijas” papildinājumā” („LV”, 27 (4219), 17.02.2010.)
8
Ministru kabineta 2010.gada 22.februāra rīkojums Nr.88 „Grozījumi darbības programmā „Uzľēmējdarbība un
inovācijas”” („LV”, 32 (4224), 25.02.2010.)
9
Ministru kabineta 2010.gada 4.oktobra rīkojums Nr.591” Grozījumi darbības programmas „Uzľēmējdarbība un
inovācijas” papildinājumā” („LV”, 158 (4350), 06.10.2010.)
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46. Atbilstoši Regulas Nr.1083/2006 65.pantam visiem projektu iesniegumu vērtēšanas
kritērijiem bija jābūt apstiprinātiem 6 mēnešu laikā no DP apstiprināšanas, t.i. līdz
2008.gada 10.jūnijam, savukārt atbilstoši Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda vadības likuma Pārejas noteikumu 2.punktam visiem MK
noteikumiem par aktivitāšu un apakšaktivitāšu ieviešanas nosacījumiem bija jābūt
apstiprinātiem līdz 2010.gada 31.decembrim. Diemžēl līdz 2010.gada beigām daļa divu
projektu iesniegumu atlases kritēriju, kā arī trīs MK noteikumu par aktivitāšu
īstenošanu vēl nebija apstiprināti. Lai nodrošinātu, ka aktivitāšu ietvaros sniegtais
atbalsts būtu ilgtspējīgs un efektīvs, pārskata periodā notika diskusijas par aktivitāšu
īstenošanas veidu un atbilstošākajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem.
Gadījumā, ja līdz 2011.gada 31.jūlijam netiks izstrādāti MK noteikumi par aktivitāšu
īstenošanu, tad tiks izvērtēta iespēja šīm aktivitātēm pieejamo ES fondu finansējumu
pārdalīt citām aktivitātēm.
Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji
47. Līdz 2010.gada 31.decembrim DP ietvaros ir apstiprināti 21 no 22 projektu iesniegumu
vērtēšanas kritēriju komplektiem DP ”Uzľēmējdarbība un inovācijas” aktivitātēm un
apakšaktivitātēm10.
48. 2010.gadā ir apstiprināti trīs projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju komplekti, tai
skaitā:
1) 2.1.1.3.1.apakšaktivitātei „Zinātnes infrastruktūras attīstība”, kuras projektu iesniegumu
vērtēšanas kritēriji otrajai projektu iesniegumu atlases kārtai tika apstiprināti 2010.gada
24.novembra ES fondu Uzraudzības komitejas sēdē;
2) 2.1.2.2.4.apakšaktivitātei „Mazo un vidējo komersantu jaunu produktu un tehnoloģiju
attīstības programma”, kuras projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji tika apstiprināti
2010.gada 24.novembra ES fondu Uzraudzības komitejas sēdē;
3) 2.3.1.1.2.aktivitātei „Ārējo tirgu apgūšana – nozaru starptautiskās konkurētspējas
stiprināšana”, kuras projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji tika apstiprināti 2010.gada
22.jūlijā ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda rakstiskās procedūras laikā.
49. 2010.gadā ir apstiprināti 8 projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju komplektu
grozījumi sešām DP apakšaktivitātēm:
1) 2.1.2.1.1.aktivitātei „Kompetences centri”, kuras projektu iesniegumu vērtēšanas
kritēriji tika apstiprināti 2010.gada 8.februāra ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda
rakstiskās procedūras laikā;
2) 2.1.2.2.2.aktivitātei „Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde – atbalsts jaunu produktu
un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā”, kuras projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji tika
apstiprināti 2010.gada 27.jūlija un 2010.gada 1.septembra ES struktūrfondu un
Kohēzijas fonda rakstisko procedūru laikā;
10

2010.gada 31.decembrī DP ”Uzľēmējdarbība un inovācijas” ir 18 aktīvas apakšaktivitātes, kā arī 4 aktivitātes
un apakšaktivitātes, kas ir neaktīvas, jo saskaľā 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” ir atlikta viena aktivitātes – 2.1.2.3. ”Zinātnes un tehnoloģiju
parks” un trīs apakšaktivitāšu – 2.1.2.1.3. „Tehnoloģiju pārneses centri”, 2.2.1.2.1. „Biznesa eľģeļu tīkls” un
2.2.1.2.2. „Vērtspapīru birža MVK”- īstenošana (visām ir izľemts finansējums, taču ir izstrādāts kritēriju
komplekts), kā arī atlikta aktivitātes 2.3.2.3. „Klasteru programma” īstenošana (aktivitātei ir izľemts finansējums
un nav izstrādāti vērtēšanas kritēriji, līdz ar to minētās aktivitātes projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju
komplekta izstrādāšana pārskata periodā nav aktuāla.
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3) 2.3.1.1.1.aktivitātei „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings”, kuras projektu
iesniegumu vērtēšanas kritēriji tika apstiprināti 2010.gada 24.augusta Eiropas
Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda rakstiskās procedūras laikā;
4) 2.3.1.1.2.aktivitātei „Ārējo tirgu apgūšana – nozaru starptautiskās konkurētspējas
stiprināšana”, kuras projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji tika apstiprināti 2010.gada
13.augusta ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda rakstiskās procedūras laikā;
5) 2.1.1.3.1.aktivitātei „Zinātnes infrastruktūras attīstība”, kuras projektu iesniegumu
pirmās atlases kārtas vērtēšanas kritēriji tika apstiprināti 2010.gada 3.septembra un
2010.gada 7.oktobra ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda rakstisko procedūru laikā;
6) 2.1.1.2.aktivitātei „Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās
(EUREKA, 7.IP un citi), kuras projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji tika apstiprināti
2010.gada 4.marta Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda rakstiskās
procedūras laikā.
50. Lai nodrošinātu efektīvu aktivitāšu un apakšaktivitāšu īstenošanu un veicinātu
aktivitāšu apguves efektivitāti, grozījumi projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju
komplektos, galvenokārt, tika veikti:
1) lai nodrošinātu to atbilstību Ekonomikas ministrijas izstrādātajā informatīvajā ziľojumā
„Par ekonomikas atveseļošanas politikas virzieniem vidēja termiľa periodā”
(apstiprināts MK 2009.gada 10.novembrī) noteiktajiem mērķiem un darbības
virzieniem, koncentrējot ES struktūrfondu finansējumu informatīvajā ziľojumā
minētajās prioritārajās nozarēs;
2) lai nodrošinātu to atbilstību Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātajā informatīvajā
ziľojumā ”Par valsts nozīmes pētniecības centru noteikšanu, lai nodrošinātu resursu
koncentrāciju un Eiropas Savienības struktūrfondu efektīvu ieguldījumu” iekļautajiem
2.1.1.3.1.apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” īstenošanas nosacījumiem
(apstiprināts MK 2010.gada 17.augustā);
3) ľemot vērā Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras uzľēmēju plānā ietvertos
priekšlikumus, kas paredzēja 2.1.2.2.2.apakšaktivitātē „Jaunu produktu un tehnoloģiju
izstrāde – atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā” piešķirt atbalstu
arī inovatīvu, ekonomiski efektīvu tehnoloģiju pārnesei un inovāciju uzlabošanai, kā arī
samazināt maksimālo atbalsta summu vienam projektam un samazināt atbalsta
intensitāti, tādējādi stimulējot atbalsta novirzīšanu MVU;
4) lai nodrošinātu to atbilstību nozaru regulējošajiem normatīvajiem aktiem (saskaľotas
terminoloģija).
MK noteikumi par aktivitāšu/apakšaktivitāšu īstenošanu
51. Līdz 2010.gada 31.decembrim DP ietvaros ir apstiprināti 17 no 18 MK noteikumiem
par aktivitāšu/apakšaktivitāšu īstenošanu par kopējo attiecināmo finansējumu 1 007,611
milj. eiro apmērā, kas sastāda 90,5% no DP noteiktā kopējā attiecināmā finansējuma
apmēra (skat. 5.ilustrāciju).
Ilustrācija 5 MK noteikumu par (apakš) aktivitāšu īstenošanu apstiprināšanas progress uz 31.12.2010. (% no
kopējā skaita)

11

Neskaitot 2.4.prioritātes „Tehniskā palīdzība” ietvaros pieejamo ERAF finansējumu 22.96 milj. EUR
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Ilustrācija 6 MK noteikumu par (apakš) aktivitāšu īstenošanu apstiprināšanas progress uz 31.12.2010. (milj.
eiro no kopējā attiecināmā finansējuma apmēra)

52. 2010.gadā ir apstiprināti četri MK noteikumi par 178,82 milj. eiro no kopējā
attiecināmā finansējuma apmēra. Papildus nepieciešams apstiprināt vienus MK
noteikumus par 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” otrās
projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanu12 par kopējo attiecināmo finansējuma
105,40 milj. eiro apmērā, kas ir 9,3% no kopējā attiecināmo finansējuma apmēra.
2010.gada 31.decembrī ir apstiprināti MK noteikumi par kopējo attiecināmo
finansējumu par 195,1 milj. eiro vairāk nekā uz 2009.gada 31.decembri. (skat.
6.ilustrāciju).
Ilustrācija 7 MK noteikumu par (apakš)aktivitāšu īstenošanu statuss uz 31.12.2010., salīdzinot ar 31.12.2009.
(% no kopējā skaita)

12

2.1.1.3.1.apakšaktivitātes ietvaros kārtu ietvaros tiek īstenoti dažādi mērķi, tādēļ tiek izstrādāti divi MK
noteikumi. Pirmajā projektu iesniegumu atlases kārtā – pilnveidot zinātnisko un pētniecības aprīkojumu un
izveidot tā darbībai atbilstošu infrastruktūru, lai nodrošinātu mūsdienīgu materiāltehnisko bāzi pētniecības
aktivitātēm vadošajos valsts nozīmes pētniecības centros, tādējādi sekmējot pētniecības intelektuālā potenciāla
attīstību, kā arī nodrošināt nepieciešamos informācijas resursus un to pieejamību. Otrajā projektu iesniegumu
atlases kārtā – attīstīt pētniecības infrastruktūru, lai veicinātu komercdarbību pētniecības pakalpojumu sektorā un
sekmētu zināšanu pārnesi tautsaimniecībā un augstākas eksportspējas produktu ražošanu.

18
Gada ziľojums_2DP_VI_lv_13.06.2011.; Ziľojums Eiropas Komisijai par Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda darbības programmu īstenošanu, 2010.gads

Ilustrācija 8 MK noteikumu par (apakš)aktivitāšu īstenošanu statuss uz 31.12.2010., salīdzinot ar 31.12.2009.
(milj. eiro no kopējā attiecināmā finansējuma)

53. 2010.gadā
ir
apstiprināti
11
grozījumi
MK
noteikumos
par
DP
aktivitāšu/apakšaktivitāšu īstenošanu. Lai nodrošinātu efektīvu aktivitāšu un
apakšaktivitāšu
īstenošanu,
grozījumi
MK
noteikumos
par
DP
aktivitāšu/apakšaktivitāšu īstenošanu, galvenokārt, paredzēja izmaiľas finansējuma
apjomos aktivitātes līmenī un projektu līmenī, aktivitāšu īstenošanas nosacījumos
(atbalstāmās darbības, finansējuma saľēmēji, attiecināmo un neattiecināmo izmaksu
kategorijas).
Progress projektu apstiprināšanā, līgumu slēgšanā un maksājumu veikšanā finansējuma
saņēmējiem
54. Vērtējot DP īstenošanas gaitu un ľemot vērā ES fondu ieviešanu ierobežojošos faktorus
sakarā ar sarežģītu ekonomisko situāciju valstī, secināms, ka kopumā 2010.gadā
sasniegts ievērojams progress ES fondu apguvē.
55. Līdz 2010.gada 31.decembrim ir apstiprināti 1048 projekti par kopējo ES fondu
finansējumu 483,9 milj. eiro (62,9%) un noslēgti 992 līgumi par kopējo ES fondu
finansējumu 483,5 milj. eiro (62,9%), kā arī veikti maksājumi finansējuma saľēmējiem
par 282,2 milj. eiro jeb 36,7% no pieejamā ES fondu finansējuma.

Ilustrācija 9 Darbības programmas ietvaros apstiprinātie projekti un noslēgtie līgumi un veiktie maksājumi līdz
2010.gada beigām salīdzinājumā ar progresu līdz 2009.gada beigām, ES fondu finansējums, milj. eiro

56. Savukārt kopš plānošanas perioda sākuma līdz 2010.gada 31.decembrim:
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-

apstiprināti projekti par 784,5 milj. eiro jeb 69,1% apmērā no kopējā attiecināmā
finansējuma (t.sk. 483,9 milj. eiro ES fondu finansējums, 33,7 milj. eiro nacionālais
publiskais finansējums un 263,9 milj. eiro nacionālais privātais finansējums),

-

noslēgti līgumi par 783,7 milj. eiro jeb 69,0% no kopējā attiecināmā finansējuma (t.sk.
483,5 milj. eiro ES fondu finansējums, 36,6 milj. eiro - nacionālais publiskais
finansējums, 263,5 milj. eiro - nacionālais privātais finansējums),

-

veikti maksājumi, t.sk. avansi finansējuma saľēmējiem, 308,7 milj. eiro (t.sk. 282,2
milj. eiro ES fondu finansējums, 26,5 milj. eiro nacionālais publiskais finansējums), kā
arī tika ieguldīts privātais finansējums par 18,6 milj. eiro, tādējādi nodrošinot
maksājumus par 327,3 milj. eiro jeb 28,8% no kopējā attiecināmā finansējuma.

57. Lai nodrošinātu pilnvērtīgu projektu uzsākšanu, finansējuma saľēmējiem atbilstoši
aktivitāšu ieviešanas nosacījumiem tika izmaksāti avansi par kopējo summu 32,7 milj.
eiro jeb 4,3% no pieejamā finansējuma. Atbilstoši normatīvo aktu prasībām paredzēts,
ka finansējuma saľēmējiem ir jāatskaitās par avansu izmantošanu pusgada laikā
(projektiem, kuriem sniegts komercdarbības atbalsts – gada laikā).
Ilustrācija 10 Līdz 31.12.2010. DP ietvaros apstiprinātie projekti, noslēgtie līgumi, veiktie maksājumi t.sk.
avansi, milj. eiro, % no pieejamā finansējuma

58. Savukārt no EK saľemti starpposma maksājumi par 201,8 milj. eiro jeb 17,8% no
kopējā attiecināmā finansējuma.
Ilustrācija 11 Līdz 31.12.2010. DP ietvaros veiktie deklarējamie maksājumi un no EK saņemtie avansa un
starpposma maksājumi, % no pieejamā ES fondu finansējums, milj. eiro
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59. Salīdzinot ar statusu uz 31.12.2009., 2010.gadā lielākais progress tika sasniegts
2.1.prioritātē „Zinātne un inovācijas” (skatīt detalizēto informāciju 1.pielikumā). Lai
gan kopējais 2.1.prioritātes „Zinātne un inovācijas” progress nav liels, divās šīs
prioritātes aktivitātēs (2.1.1.1. „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” un 2.1.1.2. „Atbalsts
starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās (EUREKA, 7 IP un citi)”)
2010.gadā apstiprināti projekti un noslēgti līgumi attiecīgi par 89,7% un 99,1% no
pieejamā ES fondu finansējuma, tādējādi uzrādot arī attiecīgi 89,7% un 99,1% progresu
salīdzinājumā ar apguves statusu uz 2009.gada beigām.
60. Vērtējot ES fondu apguvi reģionālā griezumā, jāatzīmē, ka līdz 2010.gada beigām
vislielākais izmaksātā līdzfinansējuma īpatsvars ir finansējuma saľēmējiem, kuru
projekti tiek īstenoti visā Latvijā (79,9% no kopējā piešķirtā līdzfinansējuma) un Rīgā
(7,1% no ES fondu finansējuma).
Ilustrācija 12 Finansējuma saņēmējiem izmaksātais finansējums (tai skaitā avansi ) dalījumā pa reģioniem uz
31.12.2010, ES fondu finansējums, %

Ilustrācija 13 Finansējuma saņēmējiem izmaksātā finansējuma īpatsvars uz 1 iedzīvotāju dalījumā pa
reģioniem uz 31.12.2010, ES fondu finansējums, %
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61. Savukārt lielākais izmaksātā finansējuma projektu īstenotājiem īpatsvars uz 1
iedzīvotāju dalījumā pa reģioniem līdz 2010.gada beigām ir visā Latvijā realizēto
projektu ietvaros ( 43,35 no kopējā piešķirtā līdzfinansējuma), Kurzemē (18,9% no
kopējā piešķirtā līdzfinansējuma) un Rīgā (12,2% no kopējā piešķirtā līdzfinansējuma).
62. Detalizēta informācija par ES fondu ieviešanas gaitu prioritātes līmenī atspoguļota
sadaļā „Prioritāšu īstenošana”, savukārt zemāk sniegts kopsavilkums DP līmenī par
finansējuma saľēmējiem veiktajiem maksājumiem, EK iesniegtajiem starpposma
pieprasījumiem un no EK saľemtajiem maksājumiem.
Noteikto mērķu maksājumiem finansējuma saņēmējiem sasniegšana
63. Pirmajā Latvijas Saprašanās memorandā, kas tika parakstīts 2009.gada 28. janvārī starp
Eiropas Kopienu un Latvijas Republiku (Saprašanās memorands)13, cita starpā tika
noteikts nosacījums 2010.gadā demonstrēt efektīvu līdzekļu izlietojumu (izdevumi, ko
veikušas starpniekinstitūcijas) vismaz 291 milj. eiro apmērā no ERAF14.
64. Latvija izpildīja minēto nosacījumu, veicot maksājumus finansējuma saľēmējiem par
kopējo summu 306,5 milj. eiro no ERAF6 VSID ietvaros, tādējādi pārsniedzot noteikto
plānu, apgūstot finansējumu attiecīgi 105,3% un 118.8% apmērā no Saprašanās
memorandā plānotā.
65. Savukārt atbilstoši piešķirtajam valsts budžeta finansējumam, valdība ir apstiprinājusi
arī nacionālo mērķi maksājumiem finansējuma saľēmējiem, kas arī tika veiksmīgi
izpildīts – DP ietvaros nacionālais mērķis ERAF finansējumam izpildīts par 307 milj.
eiro jeb 105,5% apmērā.
Ilustrācija 14 Finansējuma saņēmējiem izmaksātais finansējums no kopējā ERAF finansējuma (ieskaitot
avansus) līdz 31.12.2010. salīdzinājumā ar Saprašanās memorandā plānoto maksājumu apjomu un nacionālo
finanšu mērķu izpilde, ES fondu finansējums, mij. eiro15

13

Saprašanās memorands ir pieejams FM tīmekļa vietnē http://www.fm.gov.lv/?lat/aktualitates/jaunumi/50030/
Kopējais ERAF mērķis darbības programmām „Infrastruktūra un pakalpojumi” un „Uzľēmējdarbība un
inovācijas”
15
Procenti aprēķināti no kopējā 2DP un 3DP ERAF piešķīruma
14
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Darbības programmas ietvaros noslēgtie līgumi sadalījumā pa dimensiju kodiem līdz
31.12.2010.
66. Saskaľā ar DP Latvijai 2007.-2013.gada ES fondu plānošanas periodā piemērojamas
trīs dimensijas – „Prioritārie temati”, „Finansēšanas veids” un „Teritorijas tips”,
savukārt saskaľā ar Regulas Nr.1828/2006 prasībām ziľojumā apkopots noslēgto
līgumu ES fondu finansējuma sadalījums atbilstoši piecām dimensijām. Jāatzīmē, ka
tam ir tikai informatīvs raksturs un atsevišķos gadījumos, kad nav iespējams precīzi
noteikt finansējuma sadalījumu pa dimensiju kodiem, aprēķinos tika izmantota ekspertu
metode. 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.redakcijas
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.
67. Līdz 2010.gada beigām vislielākais noslēgto līgumu apjoms dimensiju kodu dalījumā
bija finanšu jomā, kurā noslēgti līgumi ar finansējuma saľēmējiem par 350,2 milj. eiro
(41,5% no kopējā darbības programmai apstiprinātā ES fondu finansējuma). No tā var
secināt, ka 2010.gadā uzsvars ticis likts uz finanšu resursu pieejamības nodrošināšanu
uzľēmējiem, dodot iespēju saľemt garantijas un aizdevumus konkurētspējas
uzlabošanai.
68. Analizējot noslēgto līgumu finansiālā apjoma progresu 2010.gada ietvaros dalījumā pa
dimensiju kodiem – ekonomiskā darbība, lielākais progress 22,1% vērojams citās
neminētās rūpniecības nozarēs, kur noslēgti līgumi par 139,6 milj. eiro jeb 16.5% no
kopējā DP piešķirtā ES fondu finansējuma. Otrs lielākais progress vērojams izglītības
nozarē, kurā 2010.gada ietvaros noslēgti līgumi par 221,3 milj. eiro jeb 26.2% no DP
apstiprinātā ES fondu finansējuma. Līdz ar to secināms, ka jomās, kurās plānots
lielākais finansiālā apjoma īpatsvars arī notiek visraitākā līgumu slēgšana un,
plānojams, nākamajos gados arī aktīvākā projektu īstenošana un rezultatīvo rādītāju
sasniegšana.
69. Detalizēta informācija par noslēgto līgumu ES fondu līdzfinansējuma sasniegto apjomu
sadalījumā pa dimensiju kodiem aplūkojama ziľojuma 3.pielikumā.
Ilustrācija 15 Darbības programmas ietvaros noslēgtie līgumi sadalījumā pa dimensiju kodiem-ekonomiskā
darbība( milj. eiro, % no DP apstiprinātā ES fondu finansējuma).
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Fiziskais progress
70. Ľemot 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 2010.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.
71. Jāatzīmē, ka lielākā daļa DP fizisko rādītāju klasificējami kā tādi, kas uzskatāmi par
sasniegtiem, tikai tad, kad projektā veiktas visas plānotās darbības. Līdz ar to, lai gan
lielākās daļas apstiprināto projektu īstenošana jau ir uzsākta vai pat pabeigts kāds no
plānotajiem posmiem, rādītāji īstenošanā esošajos projektos nav uzskatāmi par
sasniegtiem. Izľēmums ir atsevišķu rādītāji, kuru mērvienība atļauj uzraudzīt rādītāju
projekta īstenošanas gaitā, piemēram, rekonstruētie km autoceļa vai dzelzceļa)
atspoguļo pabeigto projektu ietvaros sasniegtos rādītājus.
72. Zemāk esošajā attēlā ir atspoguļota informācija par visu iesniegto projektu iesniegumu
statusiem. Gandrīz puse no iesniegtajiem projektu iesniegumiem tika apstiprināti
(45,0%), no tiem lielākā daļa jeb 25,1% atrodas īstenošanas stadijā un pabeigto projektu
īpatsvars ir 19,9%. Jāatzīmē, ka abu fondu ietvaros bija pietiekoši daudz projektu
iesniegumu (36,6%), kuri tika noraidīti sakarā ar neatbilstību atlases kritērijiem un
finansējuma nepietiekamību. Lielākā daļa no noraidītajiem iesniegumiem bija
apakšaktivitātē „Atbalsts ieguldījumiem mikro, maziem un vidējiem komersantiem
īpaši atbalstāmajās teritorijās”, t.i., 42,5% no visiem noraidītajiem iesniegumiem. Lielu
īpatsvaru noraidītajos iesniegumos veido apakšaktivitāšu „Jaunu produktu un
tehnoloģiju izstrāde” un „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings” projekti. Savukārt
3,8% no visu iesniegto projektu skaita veido projekti, kurus dažādu iemeslu dēļ
atsaukuši paši finansējuma saľēmēji. Vienlaikus, saistībā ar līguma nosacījumu
neizpildi par projekta kvalitatīvu īstenošanu noteiktajos termiľos, MK noteikumu
Nr.197 noteikto prasību neievērošanu, 7,3% projektu tika pārtraukti.
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Ilustrācija 5 Projektu dalījumus pa to statusiem

73. Savukārt lielākais progress vērojams šādos rādītājos:
1) 2.3.prioritātes „Uzľēmējdarbības veicināšana” ietvaros atsevišķu rādītāju izpilde jau
šobrīd pārsniedz plānoto. Motivācijas programmās iesaistīto personu skaits (aktivitāte
„Pasākumi motivācijas celšanai inovācijām un uzľēmējdarbības uzsākšanai”) līdz š.g.
28.februārim ir izpildīts 868,8% apmērā no 2009.gada mērķa, apmācot motivācijas
programmās 7819 cilvēkus plānoto 900 cilvēku vietā. Ekonomiskās krīzes un augstā
bezdarba rezultātā, interese par biznesa uzsākšanu ir bijusi ļoti liela. Līdz ar to, šīs
aktivitātes ieviešana ir efektīvāka nekā sākotnēji plānots;
2) 2.2.prioritātē „Finanšu pieejamība” aktivitātē „Garantijas komersantu konkurētspējas
uzlabošanai” 154 komersanti saľēmuši garantijas vai augsta riska aizdevumus
situācijās, kad komersanta rīcībā esošais nodrošinājums nav pietiekams kredītresursu
piesaistei nepieciešamajā apjomā un bankas komersantu novērtējušas kā pārāk riskantu,
tādējādi izpildot 308% no mērķa 2009.gadā un 61,6% no plānotā mērķa 2013.gadā;
3) paredzēts, ka 2011.gada nogalē sāks pildīties arī 2.1.1.pasākuma „Zinātne, pētniecība
un attīstība” darbībās programmā noteiktie mērķi. Jau šobrīd redzams, ka aktivitāšu
ieviešana varētu būt veiksmīga – tā kā uz 2010.gada 31.decembri zinātnes un
pētniecības aktivitāšu ietvaros noslēgti līgumi ar 92 projektu īstenotājiem, sagaidāms,
ka tiks radītas vismaz 50 jaunas darba vietas zinātnes un pētniecības sektorā.
74. Analizējot pamatrādītāju (core indicators) progresu, var secināt, ka 2010.gada ietvaros
vislielākais progress sasniegts pamatrādītājā ,,Ekonomiski aktīvo uzľēmumu, kas
saľēmuši atbalstu biznesa inkubatoros, skaits”, kurā kopumā līdz 2010.gada beigām
244 uzľēmumi saľēmuši atbalstu biznesa inkubatoros, tādējādi pārsniedzot līdz
2013.gadam plānoto vērtību par 297,6%. Lai gan šobrīd šis rādītājs ir pārsniegts, tomēr
rādītāja sasniegšanas reālo progresu varēs izvērtēt un analizēt tikai pēc plānošanas
perioda beigām, kad būs iespējams uzskaitīt tos uzľēmumus, kuri būs spējuši turpināt
aktīvu ekonomisko darbību arī pēc izstāšanās no biznesa inkubatora. Neliels progress
vērojams arī rādītāja „Riska kapitāla finansējumu saľēmušo uzľēmumu skaits”
sasniegšanā, kur līdz 2010.gada beigām 5 uzľēmumi ir saľēmuši riska kapitāla
finansējumu, izpildot 7,7% no 2013.gada plāna. Attiecībā uz rādītāju „Atbalstu
saľēmušo uzľēmumu skaits īpaši atbalstāmajās teritorijās” par 30 atbalstītiem
uzľēmumiem ir palielinājies finansējumu saľēmušo uzľēmumu skaits, kopumā līdz
31.12.2010. atbalstot 67 uzľēmumus un nodrošinot 2013.gada sasniedzamās vērtības
izpildi par 18,6%.
75. Iepriekš identificētie pamatrādītāji atbilst Latvijas plānošanas dokumentos iekļautajiem
rādītājiem un nav mainījušies, kā arī nav nepieciešams veikt izmaiľas SFC 2007.
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2.1.3. Ieguldījums Lisabonas stratēģisko mērķu sasniegšanā
76. Lisabonas stratēģijas vadlīniju ieviešanai DP ietvaros ir plānots novirzīt publisko
finansējumu 779,39 millj. eiro apmērā (97,13 % no darbības programmas
„Uzľēmējdarbības un inovācijas” ietvaros pieejamā publiskā finansējuma apjoma 802,4 millj. eiro), kas vērsti uz:
1) Zinātnes, pētniecības un attīstības veicināšanu (221,98 milj. eiro no publiskā
finansējuma);
2) Inovāciju veicināšanu (233,39 milj. eiro no publiskā finansējuma);
3) Finanšu resursu pieejamības veicināšanu (242,31 milj. eiro no publiskā finansējuma);
4) Uzľēmējdarbības atbalsta aktivitāšu veicināšanu (28,05 milj. eiro no publiskā
finansējuma);
5) Uzľēmējdarbības infrastruktūras un aprīkojumu uzlabošanu (53,66 milj. eiro no
publiskā finansējuma).
77. Līdz 2010.gada 31.decembrim Latvijas nacionāla Lisabonas programmas (LNLP)
jomās DP ietvaros tika apstiprināti projekti par 469,4 milj. eiro (62,9% no Lisabonas
stratēģijas vadlīniju realizācijai paredzētā DP finansējuma), noslēgti līgumi par 469,1
milj. eiro (62,9%) un veikti maksājumi finansējuma saľēmējiem (ieskaitot avansus) par
278,1 milj. eiro (37,3%). Savukārt, salīdzinājumā ar 2009.gadu, 2010.gadā ar LNLP
ieviešanu saistīto aktivitāšu īstenošanā tika sasniegts ievērojams progress, t.sk. projektu
apstiprināšanā par 21,0 procentpunktiem, līgumu slēgšanā par 23,5 procentpunktiem.
Turklāt finanšu progress aktivitātēs, kas veicina uz Lisabonas stratēģijas vadlīniju
īstenošanu, ir labāks, nekā vidēji DP ietvaros Ľemot vērā iepriekš minēto, secināms, ka
2010.gadā tika veiksmīgi nodrošināta Lisabonas stratēģijas vadlīniju realizācija, un uz
šiem mērķiem vērsto aktivitāšu progress ir adekvāts pašreizējai sociāli-ekonomiskajai
situācijai valstī. Detalizēta informācija par LNLP saistīto aktivitāšu ieviešanas progresu
līdz 2010.gada 31.decembrim aplūkojama 1.pielikumā.
78. Ar Lisabonas stratēģiju saistīto DP “Uzľēmējdarbība un inovācijas” aktivitāšu
ieviešana palīdzēs īstenot Lisabonas stratēģijas šādu mērķu sasniegšanu:
1) mērķis par nodarbinātības līmeņa paaugstināšanu;
-

Ar mērķi informēt un iedrošināt pēc iespējas plašāku sabiedrības daļu uzsākt
uzľēmējdarbību, celt uzľēmējdarbības prestižu sabiedrības acīs, kā arī sekmēt sabiedrības
izpratni par inovāciju lomu konkurētspējas veicināšanā, informēt sabiedrību par norisēm
saistībā ar inovācijām un to potenciālu (tādējādi iedrošinot pēc iespējas plašāku sabiedrības
un uzľēmēju daļu pievērsties inovatīvu risinājumu izstrādei un pielietošanai), m otivācijas
programmās (2.3.1.2.aktivitāte) iesaistītas 7819 personas (347 % no 2013.gada plāna)
(informācija uz 2010.gada 31.decembri).

-

Ar mērķi veicināt pētniecību un tehnoloģisko attīstību, kā arī inovācijas un
uzľēmējdarbību 244 uzľēmumi (298% no 2013.gada plāna) ir saľēmuši finansiālu
atbalstu biznesa inkubatoros (2.3.2.1.aktivitāte), kur kopumā ir izveidotas un saglabātas
966 darba vietas (informācija uz 2010.gada 31.decembri).

2) mērķis par ieguldījumiem pētniecībā un attīstībā (R&D) (ieguldījumiem pētniecībā
un attīstībā ir jābūt 3 % no IKP 2020.gadā (ES mērķis); Latvijas indikatīvais mērķis –
1,5 % no IKP 2020.gadā).
-

Informācija par 2010.gadā veiktajiem ieguldījumiem pētniecībā un attīstībā būs pieejama
2011.gada otrajā pusē, jo pasākuma „Zinātne, pētniecība un attīstība” ietvaros 2010.gadā
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ir noslēgti 135 projektu līgumi (ERAF līdzfinansējums 67,65 milj. eiro apmērā), kuru
īstenošana ir uzsākta tikai 2010.gada otrajā pusē (informācija uz 2010.gada 31.decembri);
-

2009.gadā veiktie ieguldījumi pētniecībā un attīstībā bija 0,46 % no IKP, 2010.gada
prognoze – 0,6 % no IKP, kas ir viens no zemākajiem valsts un privātā sektora investīciju
apjomiem R&D ES. Nepietiekamais finansējuma pieaugums R&D skaidrojams ar nelielo
valsts budžeta finansējuma pieaugumu, kā arī niecīgo privātā sektora ieguldījumu
pētniecībā - Latvijas uzľēmējdarbības struktūru galvenokārt veido mazie un vidējie
uzľēmumi, kuriem nav kapacitātes investēt R&D, un vāji attīstīts augsto tehnoloģiju
sektors. Pasliktinoties valsts ekonomiskai situācijai, 2009. un 2010.gadā valsts un privātā
sektora investīcijas R&D turpināja mazināties.

79. Lai uzlabotu situāciju, Latvija plāno veikt šādas aktivitātes:
-

attīstīt zinātniskās darbības potenciālu, konsolidējot valsts zinātniskās institūcijas un
stiprinot to infrastruktūru, veicinot cilvēkresursu piesaisti zinātnei un sekmējot zinātnieku
konkurētspēju;

-

sekmēt pētījumu rezultātu komercializāciju, atbalstot privātā un pētniecības sektora
sadarbību, atbalstot kompetences centrus un tehnoloģiju pārneses kontaktpunktu darbību
augstskolās, īstenojot praktiskas ievirzes pētījumus valsts pētījumu programmas un tirgus
orientēto pētījumu ietvaros;

-

veicināt inovatīvu uzľēmumu veidošanos un attīstību, sniedzot atbalstu uzľēmumiem
jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei.

Tabula Nr.1. Informācija par Latvijas nacionālās Lisabonas programmas mērķu sasniegšanu līdz 31.12.2010 .
Līdz
31.12.2010.
veiktie
maksājumi
finansējuma
saņēmējiem
t.sk. avansi,
milj. eiro (ES
fondu
finansējums)

Kopējais
pasākumam/
aktivitātei
pieejamais
publiskais
finansējums,
milj. eiro

Nacionālais
publiskais
finansējum,
milj. eiro

ES fondu
finansējums,
milj. eiro

2010.gada
laikā veiktie
maksājumi
finansējuma
saņēmējiem
t.sk. avansi,
milj. eiro (ES
fondu
finansējums)

Darbības programma
“Uzľēmējdarbība un
inovācijas

802,4

769,18

33,22

55,6

282,2

t.sk. darbības
programma
„Uzľēmējdarbība un
inovācijas” LNLP
jomām

779,39

746,2

33,22

52,8

276,8

221,98

219,08

2,9

0,0

10,8

233,39

233,39

0

34,9

38,0

Darbības
programma /
pasākuma Nr. un
nosaukums

2.1.1. pasākums
"Zinātne, pētniecība
un attīstība"

2.1.2.pasākums
"Inovācijas"

Lisabonas
stratēģijas kodi
pa dimensijām

01 (2.1.1.1.
aktivitāte)
01 (2.1.1.2.
aktivitāte)
01 (2.1.1.3.
aktivitāte)
03 (2.1.2.1.
aktivitāte) 07
(2.1.2.2.
aktivitāte) 01
(2.1.2.3.
aktivitāte) 07
(2.1.2.4.
aktivitāte)
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Nacionālais
publiskais
finansējum,
milj. eiro

ES fondu
finansējums,
milj. eiro

2010.gada
laikā veiktie
maksājumi
finansējuma
saņēmējiem
t.sk. avansi,
milj. eiro (ES
fondu
finansējums)

Līdz
31.12.2010.
veiktie
maksājumi
finansējuma
saņēmējiem
t.sk. avansi,
milj. eiro (ES
fondu
finansējums)

Darbības
programma /
pasākuma Nr. un
nosaukums

Lisabonas
stratēģijas kodi
pa dimensijām

Kopējais
pasākumam/
aktivitātei
pieejamais
publiskais
finansējums,
milj. eiro

2.2.1.pasākums
"Finanšu resursu
pieejamība"

09 (2.2.1.1.
aktivitāte)
09 (2.2.1.3.
aktivitāte)
09 (2.2.1.4.
aktivitāte)

242,31

216,73

25,58

0,0

216,7

2.3.1.pasākums
"Uzľēmējdarbības
atbalsta
aktivitātes"

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

28,05

27,62

0,43

1,7

2,1

% no LNLP
kopējā
publiskā
finansējuma

94,9%

98,1%

LNLP % no
darbības
programmas
"Uzľēmējdarbī
ba un
inovācijas"

97,13
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Ilustrācija 17 Darbības programmas ietvaros apstiprinātie projekti, noslēgtie līgumi un veiktie maksājumi
finansējuma saņēmējiem Latvijas nacionālās Lisabonas programmas jomās līdz 31.12.2010., milj. eiro (ES
fondu finansējums)

*Starp šādiem uzņēmumiem un citiem uzņēmumiem un universitātēm, dažādām pēcvidusskolas izglītības
iestādēm, reģionālām varas iestādēm, pētniecības centriem un zinātnes un tehnoloģiju poliem (zinātnes un
tehnoloģiju parki, tehnopoles utt.)

80. Jāatzīmē, ka 9. dimensijā iekļautas finanšu instrumentu aktivitātes, kurās finansējums
100% apmērā ir izmaksāts Valsts akciju sabiedrībai „Latvijas Hipotēku un zemes
banka”, SIA „Latvijas Garantiju aģentūra” un Eiropas Investīciju fondam, kas ievieš šīs
aktivitātes, taču finansējums komersantus pilnībā nav sasniedzis.
81. LNLP ieviešana ir beigusies 2010.gadā, un šobrīd norit darbs pie ,,ES 2020‟‟
stratēģijas, kas ir Lisabonas stratēģijas pēctece, mērķu un to sasaistes līmeľa
noteikšanas Latvijā. Galvenais „ES 2020” stratēģijas mērķis ir veicināt izaugsmi un
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nodarbinātību ES kopumā un katrā ES dalībvalstī atsevišķi. Atbilstoši Līguma par ES
darbību 121.pantam un 148.pantam, 2010.gada 17.jūnija Eiropadomes secinājumiem16,
EK prasībām attiecībā uz ES (dalībvalstu nacionālo reformu programmu
sagatavošanu17 EM ir sagatavojusi iesniegšanai EK Latvijas nacionālās reformu
programmas „ES 2020” stratēģijas īstenošanai projektu (NRP projekts).
82. Latvijas NRP projekts, no vienas puses, balstās uz Integrētajām vadlīnijām un EK
prasībām attiecībā uz ES dalībvalstu NRP sagatavošanu, taču, no otras puses, tajā ir
ľemtas vērā arī Latvijas nacionālās prioritātes un mērķi, kas ir noteikti citos Latvijas
politikas plānošanas dokumentos, piemēram, Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā
„Latvija 2030”18, kā arī Latvijas stratēģiskās attīstības plānā 2010.-2013.gadam19.
Papildus tam Latvijas NRP ir cieši saistīta ar Latvijas Konverģences programmu, un
abas programmas iesniegtas EK vienlaicīgi līdz 2011.gada aprīļa beigām.
83. Baltijas valstu trīspusējā sadarbībā ES Stratēģijai Baltijas jūras reģionam (Stratēģija) ir
noteikta vieta jau kopš tās izstrādes sākumiem – 2008.gada maijā Rīgā notika pirmā
kopīgā Baltijas valstu ārlietu ministru tikšanās ar Eiropas Komisijas pārstāvjiem par
Stratēģijas uzdevumiem un prioritātēm.
84. 2010.gadā Latvija prezidēja Baltijas valstu trīspusējās sadarbības formātos, tai skaitā –
Baltijas Ministru padomē (BMP). Viena no BMP prioritātēm Latvijas prezidentūras
laikā bija Baltijas reģiona ekonomiskā stabilizācija un konkurētspējas veicināšana, kas
ietvēra sadarbību ES Stratēģijas Baltijas jūras reģionam īstenošanā. Prioritārās
sadarbības jomas bija enerģētika un transporta infrastruktūras.
85. 2010.gada 23.-24. Oktobrī Rīgā notika 11. Baltijas ekonomikas forums, kas tika veltīts
BJS un reģiona konkurētspējai. Foruma mērķis bija demonstrēt biznesa iespējas, kuras
piedāvā BJS. Baltijas valstu premjerministri forumā uzstājās ar runām, kā arī piedalījās
diskusijā par BJS lomu Baltijas reģiona konkurētspējas uzlabošanā.
2.1.4. Informācija par darbības programmas sasaisti ar Baltijas jūras stratēģiju
86. 2009.gada 26. oktobrī Eiropadome ir pieľēmusi ES Stratēģiju Baltijas jūras reģionam
(BJS), lai Baltijas jūras valstis sadarbotos jomās, kas skar kopējas intereses, un reģiona
līmenī risinātu problēmas, kur varētu būt nepietiekams valsts vai vietējais līmenis.
87. Pamatojoties uz EK 2009.gada 10.novembra pieprasījumu papildināt DP tekstu ar
atsevišķu jaunu sadaļu par BJS un ľemot vērā, ka lielākā daļa DP aktivitāšu sekmē šīs
stratēģijas īstenošanu, tika ierosināti un ar MK 2010.gada 24.februāra rīkojumu
apstiprināti atbilstoši DP grozījumi20, papildinot DP tekstu ar jaunu punktu par BJS.
Atsaucoties uz EK 2011.gada 14.janvāra pieprasījumu, tika sagatavots ziľojums par ES
fondu ieguldījumu BJS īstenošanā par 2010.gadu, kas iesniegts EK 2011.gada
16.martā21
un
pieejams
ES
fondu
tīmekļa
vietnē
http://www.esfondi.lv/page.php?id=1078. Minētajā ziľojumā iekļauta informācija par
ES fondu sasaisti ar BJS īstenošanu gan fondu un nozaru dalījumā, gan informācija par
atsevišķu projektu īstenošanas finanšu un fizisko progresu 2010.gadā. Līdz ar to šajā
sadaļā sniegts tikai vispārējais ieskats par DP sasaisti ar BJS un kopsavilkums par
paveikto līdz 2010.gada beigām.
16

European Council conclusions, EUCO 13/10, 17.06.2010, http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/115346.pdf
Eiropas Komisijas Ģenerālsekretariāta vēstule ES dalībvalstīm par prasībām attiecībā uz ES dalībvalstu NRP sagatavošanu,
SG/D1/SW/cf ARES (2010), 22.09.2010.
18
Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam, http://www.latvija2030.lv/upload/latvija2030_saeima.pdf
19
Latvijas stratēģiskās attīstības plāns 2010.-2013.gadam, http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=3338
17

20
21
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88. 2009.gada 26. oktobrī Eiropadome ir pieľēmusi ES Stratēģiju Baltijas jūras reģionam
(BJS), lai Baltijas jūras valstis sadarbotos jomās, kas skar kopējas intereses, un reģiona
līmenī risinātu problēmas, kur varētu būt nepietiekams valsts vai vietējais līmenis.
89. DP ietvaros ir 831 projekti par 52,3 milj. eiro uzľēmējdarbības, inovāciju un
pētniecības un attīstības jomās, kas veicina BJS mērķu sasniegšanu.
90. Projektu īstenošanas uzraudzībā tiks veiksmīgi izmantoti šobrīd spēkā esošie ES fondu
ieviešanas un uzraudzības mehānismi, tādejādi neradot papildus administratīvo slogu
BJS ieviešanā.
91. Lai darbības programmas “Uzľēmējdarbība un inovācijas” ietvaros sasniegtu ES
Stratēģijas Baltijas jūras reģionam (turpmāk – BJS) 7. prioritātes (izmantot visu reģiona
potenciālu pētniecības un jaunrades jomā) mērķi, tad pētniecības un attīstības (R&D)
jomā, kā arī inovāciju jomā:
-

tiks stiprināta pētniecības un attīstības potenciāla kapacitāte, sekmējot praktiskas
ievirzes pētniecības projektu īstenošanu, modernizējot zinātniskās institūcijas, veidojot
sabiedrības izpratni un interesi par pētniecību un inovācijām.

-

tiks veicināta uzľēmējdarbība ar augstāku pievienoto vērtību, sniedzot atbalstu jaunu
produktu un tehnoloģiju izstrādei un ieviešanai ražošanā, kā arī sadarbības veicināšanai
starp pētniecības un uzľēmējdarbības sektoriem.

92. Lai darbības programmas “Uzľēmējdarbība un inovācijas” ietvaros sasniegtu BJS 8.
prioritātes (īstenot Mazās uzľēmējdarbības aktu – veicināt uzľēmējdarbību, stiprināt
MVK un palielināt cilvēkresursu efektīvu izmantošanu) mērķi, tad uzņēmējdarbības
jomā:
-

tiks veicināta ekonomiskā aktivitāte un konkurētspējas pieaugums, veidojot jaunus un
nostiprinot esošos komersantus;

-

tiks veicināta pieeja 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.

93. Pamatojoties uz EK 2009.gada 10.novembra pieprasījumu papildināt DP tekstu ar
atsevišķu jaunu sadaļu par BJS un ľemot vērā, ka lielākā daļa DP aktivitāšu sekmē šīs
stratēģijas īstenošanu, tika ierosināti un ar MK 2010.gada 24.februāra rīkojumu
apstiprināti atbilstoši DP grozījumi22, papildinot DP tekstu ar jaunu punktu par BJS.
Atsaucoties uz EK 2011.gada 14.janvāra pieprasījumu, tika sagatavots ziľojums par ES
fondu ieguldījumu BJS īstenošanā par 2010.gadu, kas iesniegts EK 2011.gada
16.martā23. Ziľojumā iekļauta informācija par ES fondu sasaisti ar BJS īstenošanu gan
fondu un nozaru dalījumā, gan informācija par atsevišķu projektu īstenošanas finanšu
un fizisko progresu 2010.gadā.
94. Salīdzinājumā, ar 2009.gadu, 2010.gadā aktivitāšu, kas saistītas ar BJS īstenošanu,
ieviešana noritējusi sekmīgi, jo gada laikā apstiprināti projekti un noslēgti līgumi par
63% no pieejamā ES fondu finansējuma, savukārt veikto maksājumu finansējuma
saľēmējiem progress gada laikā bijis 14.6 procentpunkti.
95. Līdz 2010.gada beigām aktivitātēs, kas saistītas ar BJS mērķi „Izmantot visu reģiona
potenciālu pētniecības un jaunrades jomā” tika apstiprināti projekti par 193,8 milj. eiro
jeb 42,8%, noslēgti līgumi par 193,8 milj. eiro jeb 42,8% no saistīto aktivitāšu pieejamā
22
23
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ES fondu finansējuma, kā arī veikti maksājumi 48,8 milj. eiro jeb 10,8% apmērā. Otra
BJS mērķa „Īstenot Mazās uzľēmējdarbības aktu – veicināt uzľēmējdarbību, stiprināt
MVU un palielināt cilvēkresursu efektīvu izmantošanu” saistīto aktivitāšu ietvaros
apstiprināti projekti par 275,7 milj. eiro jeb 93,9%, noslēgti līgumi par 275,3 milj. eiro
jeb 93,7% un veikti maksājumi 228,0 milj. eiro jeb 77,6% apmērā no saistīto aktivitāšu
pieejamā ES fondu finansējuma.
96. Detalizētu informāciju par finanšu progresu un apstiprināto projektu un noslēgto
līgumu skaitu aktivitātēs, kas vērstas uz BJS īstenošanu, var aplūkot 1.pielikumā,
savukārt zemāk redzamajā grafikā atspoguļots šo aktivitāšu ieviešanas progress
dalījumā pa BJS mērķiem.
Ilustrācija 18 DP ietvaros aktivitāšu, kas vērstas uz Baltijas Jūras stratēģijas īstenošanu apstiprinātie
projekti, noslēgtie līgumi un veiktie maksājumi finansējuma saņēmējiem (ieskaitot avansus) dalījumā pa
Baltijas Jūras stratēģijas mērķiem, ES fondu finansējums, milj. eiro

97. Baltijas valstu trīspusējā sadarbībā ES Stratēģijai Baltijas jūras reģionam (Stratēģija) ir
noteikta vieta jau kopš tās izstrādes sākumiem – 2008.gada maijā Rīgā notika pirmā
kopīgā Baltijas valstu ārlietu ministru tikšanās ar EK pārstāvjiem par Stratēģijas
uzdevumiem un prioritātēm.
98. 2010.gadā Latvija prezidēja Baltijas valstu trīspusējās sadarbības formātos, tai skaitā –
Baltijas Ministru padomē (BMP). Viena no BMP prioritātēm Latvijas prezidentūras
laikā bija Baltijas reģiona ekonomiskā stabilizācija un konkurētspējas veicināšana, kas
ietvēra sadarbību ES Stratēģijas Baltijas jūras reģionam īstenošanā. Prioritārās
sadarbības jomas bija enerģētika un transporta infrastruktūras.
99. 2010.gada 23.-24. oktobrī Rīgā notika 11. Baltijas ekonomikas forums, kas tika veltīts
BJS un reģiona konkurētspējai. Foruma mērķis bija demonstrēt biznesa iespējas, kuras
piedāvā BJS. Baltijas valstu premjerministri forumā uzstājās ar runām, kā arī piedalījās
diskusijā par BJS lomu Baltijas reģiona konkurētspējas uzlabošanā.
2.1.5. Horizontālo prioritāšu ieviešana
100.Šī sadaļa veltīta horizontālo politiku īstenošanas aktualitātēm 2010.gadā. LR
normatīvajos aktos ir noteiktas sešas horizontālās prioritātes (HP), kas ir neatľemamas
ES fondu darbības programmu ieviešanas sastāvdaļas: makroekonomiskā stabilitāte,
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informācijas sabiedrība, vienlīdzīgas iespējas, teritoriju līdzsvarota attīstība, Rīgas
starptautiskā konkurētspēja, ilgtspējīga attīstība24.
101.Pēc EK pieprasījuma šajā ziľojuma sadaļā būtu nepieciešams iekļaut arī informāciju
par energoefektivitāti. Taču, ľemot vērā, ka Latvijā tā nav noteikta kā HP, informācija
par energoefektivitātes jomā īstenojamām aktivitātēm sniegta tikai šī ziľojuma sadaļā
par prioritāšu īstenošanu.
102.Latvijā energoefektivitātes jomā risināmie uzdevumi ir saistīti ar komunālās
infrastruktūras kvalitātes uzlabošanu, energoresursu nelietderīgas izmantošanas
novēršanu un vienotas atbalsta politikas izstrādāšanu energoefektivitātes
paaugstināšanai siltumapgādes uzľēmumu sistēmās un ēku energoefektivitātes
paaugstināšanai.
103.EM, kas ir energoefektivitātes jomas atbildīgā ministrija, vadībā šobrīd tiek izstrādāts
Otrais energoefektivitātes rīcības plāns, kura ietvaros tiek apkopoti rezultāti par
sasniegto energoefektivitāti uz 2010.gadu. Minētais plāns ir jāiesniedz EK līdz
30.jūnijam, bet jau šobrīd ir apkopota daļa rezultātu dažādās jomās. Otrajā
energoefektivitātes rīcības plānā plānots norādīt enerģijas ietaupījuma iespējas ne tikai
enerģijas gala patēriľa sektoros, bet arī enerģijas ražošanā, pārvaldē un sadalē, kā arī
iekļaut informāciju par to cik lielā mērā energoefektivitāte ir nozīmīga citu nozaru
stratēģijās. Informāciju par Otrā energoefektivitātes rīcības plāna īstenošanas gaitu
plānots iekļaut nākošajos ziľojumos.
104.Informācija par HP ieviešanas un uzraudzības sistēmas pamatprincipiem ir detalizēti
aprakstīta gada ziľojumā par 2009.gadu25. Arī 2010.gadā tika nodrošināta HP ieviešanu
uzraudzība atbilstoši MK 2009.gada 27.oktobra noteikumiem Nr. 1238 "Eiropas
Savienības fondu ieviešanas uzraudzības un izvērtēšanas kārtība", savukārt
kopsavilkuma informācija par paveikto HP ieviešana ir pieejama HP koordinējošo
iestāžu ziľojumus, kas pieejami arī UK portfelī26.
105.Jāatzīmē, ka par katru HP ir noteikta atbildīgā iestāde un HP koordinēšanai paredzēti
tehniskās palīdzības līdzekļi.
Tabula 2 Par HP ieviešanu atbildīgās iestādes un HP vadībai izmantotie tehniskās palīdzības līdzekļi līdz
31.10.2011.

HP

Atbildīgā
iestāde

2010.gadā
HP
koordinēšan
ai izlietotie
līdzekļi, eiro

Kopā
līdz
31.12.2010.
HP
koordinēšanai
izlietotie
līdzekļi, eiro

HP
koordinēšanā
iesaistīto
darbinieku
skaits
uz
31.12.2010.

Ārpakalpo
jumu
izmaksas,
eiro

Galvenās
izdevumu
pozīcijas

24

Par HP atbildīgās iestādes ir noteiktas MK 2007. gada 26.jūnija noteikumu Nr.419 „Kārtība, kādā Eiropas
Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu
sagatavošanu un šo fondu ieviešanu” 3.punktā
25
Skatīt ziľojuma par DP īstenošanu 2009.gadu 2.1.6.sadaļu ,, Horizontālo prioritāšu
ieviešana‟‟(http://www.esfondi.lv/page.php?id=913)
26
HP ziľojumi ir pieejami UK portfelī
http://komitejas.esfondi.lv/AI%20uzraudzbas%20ziojumi/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fAI%20uzraudz
bas%20ziojumi&View=%7b0F1E504A%2d61FD%2d4243%2d9AEF%2dE9074475530E%7d
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HP

Atbildīgā
iestāde

2010.gadā
HP
koordinēšan
ai izlietotie
līdzekļi, eiro

Kopā
līdz
31.12.2010.
HP
koordinēšanai
izlietotie
līdzekļi, eiro

makroekonom
iskā
stabilitāte

FM

00.0

00.00

N/A

informācijas
sabiedrība

RAPLM
(VARAM)

5 516,64

16 698,11

2

vienlīdzīgas
iespējas

LM

teritoriju
līdzsvarota
attīstība

RAPLM
(VARAM)

23 114,53

11 753,05
Rīgas
starptautiskā
konkurētspēja

ilgtspējīga
attīstība

27

97 784,84

14 488,28

HP
koordinēšanā
iesaistīto
darbinieku
skaits
uz
31.12.2010.
28

1*

0,450

Ārpakalpo
jumu
izmaksas,
eiro

Galvenās
izdevumu
pozīcijas

0.00

_

0.00

Atlīdzība,
pamatlīdzekļi
datortehnika

77739,67*

Atlīdzība;
Informatīvā
materiāla par
HP
principu
ievērošanu ES
fondu finansētos
projektos
izdošanas
un
pavairošanas
izmaksas;
Mērķa grupas
apmācības un
konsultācijas.

7 262,84

Atalgojums,
komandējumi,
semināru
organizēšanas
pakalpojumi,
informatīvo un
publicitātes
pasākumu
plānošana
un
īstenošana

0

Atlīdzība,
iekšējās
kontroles
sistēmas izveide
horizontālās
prioritātes
„Ilgtspējīga
attīstība”
uzraudzībai 1
pasākums.

RAPLM
(VAR
AM)

VidM
(VARAM)

21 354.84

39 769.27

1

*norādīts kopā visās DP, nevar izteikt atsevišķi 2DP

106.Pēc 2010.gada martā iesniegto ziľojumu izvērtēšanās, 2010.gada 16.aprīlī vadošā
iestāde ir organizējusi kopīgu diskusiju ar HP koordinējošām iestādēm, lai apmainītos
27

Līdz šim nav veikti izdevumi HP koordinēšanai. 2011.gada 2.pusē plānots veikt pētījumu par ES fondu
ietekmi uz tautsaimniecību
28
Nav iespējams noteikt konkrētu slodzes daļu
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-

ar iegūto pieredzi HP uzraudzības jautājumos, kā arī apkopot materiālus no iestādēm.
Galvenokārt tika diskutēts par uzraudzības procedūru un par atklātiem problemātiskiem
jautājumiem.
107.Kā galvenās problēmas, ar ko saskārās HP koordinējošās iestādes, tika minētas:
neapmierinoša informācijas kvalitāte, kuru sniedza institūcijas un finansējuma
saľēmēji; analītiskas informācijas un labas prakses piemēru trūkums atbildīgo iestāžu
iesniegtajos ziľojumos. Savukārt vadošā iestāde vērsa uzmanību uz galvenajiem
sagatavoto HP ziľojumu trūkumiem, piemēram, nepietiekošu korektīvo pasākumu un
novērošanas instrumentu aprakstu gadījumos, kad konkrētu aktivitāšu ieviešana var tikt
uzskatīta par problemātisku un tādējādi var ietekmēt HP īstenošanu, ietekmes
novērtējums nav pietiekoši detalizēts. Diskusijas laikā izskanēja priekšlikumi par
attiecīgiem uzlabojumiem gan procedūras, gan uzraudzības praksē. Vadošā iestāde arī
aicināja iestādes uzlabot sadarbību savā starpā, īpaši attiecībā uz regulāru apmaiľu ar
informāciju un datu kvalitātes uzlabošanu.
108.Jāatzīmē, ka vadlīniju par finanšu korekciju piemērošanu ES fondu finansētajos
projektos tiek paredzēts, ka HP neievērošanas gadījumos ir paredzēta finanšu korekcijas
no 5% līdz 100% piemērošana. Finanšu korekciju piemēro, ja ir skaidra saikne starp
projekta vērtēšanas kritēriju, projektā paredzēto un reālo izpildes rezultātu. 2010.gadā
darbības programmas ietvaros nav piemērota finanšu korekcija HP neievērošanas dēļ.
109.2010.gada 30.decembrī tika aktualizētas sadarbībā ar atbildīgajām iestādēm un HP
koordinējošām iestādēm 2009.gadā izstrādātās vadošās iestādes vadlīnijas par HP
īstenošanas uzraudzību. Vadošā iestāde plāno arī turpmāk pilnveidot iekšējās
procedūras, galvenokārt saistībā ar ikgadējo ziľojumu par HP ieviešanu izvērtēšanu, ar
mērķi sniegt detalizētāku vadošās iestādes atzinumu un korektīvo pasākumu aprakstu,
ja tādi ir nepieciešami. Tiek iestrādāti arī daži uzlabojumi VIS pilnīgākai datu
uzkrāšanai. Attiecīgas vadlīniju izmaiľas plānotas 2011.gada vidū29.
110.Lai novērtētu HP ieviešanas efektivitāti, katra no HP koordinējošām iestādēm plāno
speciālo izvērtēšanu, savukārt vadošā iestāde 2011.gada starpposma izvērtējumā ir
iekļāvusi HP izvērtēšanu, kas galvenokārt attiecas uz vērtēšanas kritērijiem un HP
uzraudzību. Iestādēm ir dota iespēja iepazīties ar izvērtējuma tehnisko specifikāciju un
iekļaut tajās galveno ieinteresēto personu un iesaistīto institūciju priekšlikumus un
komentārus.
111.Vienlaikus jāatzīmē, ka jautājumi par HP regulāri tiek diskutēti arī UK un tās
apakškomitejās. Piemēram, 2010.gada 21.janvāra ERAF/KF apakškomitejas sēdē tika
skatīts jautājums par HP „Vide un ilgtspējīga attīstība”. Arī 2011.gadā UK plānots
izskatīt aktualitātes katras HP ieviešanā.
112.Zemāk sniegta informācija par 2010.gadā DP ietvaros paveikto katras HP ieviešanā.
Makroekonomiskā stabilitāte
113.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.

29

Vadlīnijas, kas nosaka horizontālo politiku ieviešanas uzraudzības sistēmas darbības pamatprincipus un
uzraudzības kārtību 2007.-2013.gada plānošanas periodā ir pieejamas ES fondu tīmekļa vietnē
http://www.esfondi.lv/page.php?id=613
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114.Ziľojumā par HP „Makroekonomiskā stabilitāte”30 īstenošanu un sasniegto 2010.gadā
FM norāda, ka kopš VSID sagatavošanas 2007.gadā ir notikušas straujas izmaiľas
ekonomiskajā situācijā Latvijā pasaules finanšu krīzes iespaidā. Līdz ar to VSID
noteiktais rādītais horizontālās prioritātes „Makroekonomiskā stabilitāte” progresa
noteikšanai un tā plānotās sasniedzamās vērtības, t.i., IKP pieaugums nav mazāks par
3% gadā, vairs nav aktuālas. Tādēļ bija nepieciešams noteikt esošai situācijai
atbilstošus rādītājus. 2010. gadā potenciālais IKP samazinājās par 3,6%, kas saistīts ar
straujo nodarbinātības kritumu 2010. gadā un negatīvām izmaiľām kopējo faktoru
produktivitātē.
115.HP MS ietekme ir paredzēta visās DP. Iespējamais ES fondu projektu ietekmes līmenis
uz makroekonomiskās stabilitātes veicināšanu tiek iedalīts šādi:
Projekta ietekme ir pozitīva, ja aktivitāte, kuras ietvaros projekts tiek īstenots, attiecas
uz HP MS;
Projekta ietekme ir neitrāla (noklusēta vērtība), ja aktivitāte, kuras ietvaros projekts tiek
īstenots, uz HP MS attiecas netieši.
116.DP papildinājumā kopumā ir aprakstītas 24 aktivitātes/apakšaktivitātes un 83,3% no
tām ir pozitīva ietekme uz HP MS, bet tikai 4 aktivitātēm/apakšaktivitātēm jeb 16,7% ir
neitrāla ietekme uz HP MS.
Ilustrācija 19 DP aktivitāšu/ apakšaktivitāšu piesaistes līmenis horizontālajai prioritātei ,, Makroekonomiskā
stabilitāte’’

117.Lai nodrošinātu Latvijas rūpniecības un eksporta attīstību, nepieciešamas papildu
investīcijas rūpniecībā, kas savukārt palielinātu ražošanas jaudas, kuru noslodze pašlaik
tuvojas pirmskrīzes līmenim. Tāpēc pozitīvi jāvērtē ārvalstu tiešo investīciju un
nefinanšu investīciju dati, kas 2010. gada 4. ceturksnī norāda uz investīciju pieaugumu
tieši apstrādes rūpniecībā. Līdz ar investīciju pieaugumu rūpniecības un transporta
nozarēs, 2010. gada 4. ceturksnī bija vērojams arī importa pieaugums par 16,7%,
savukārt eksports apjoms pieauga par 13,8%.
118.Lai gan 2010. gadā kopumā tautsaimniecībā apstrādes rūpniecība uzrādīja pieaugumu
par 15,4%, vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība – 3,3%, ES fondu finansējums
apstrādes rūpniecības nozarē 2010.gadā bija 75,4 milj. eiro apmērā, esot ceturtajai
nozarei, kurā visvairāk ieguldīts ES fondu finansējums šajā periodā.

30

HP ziľojumi ir pieejami UK portfelī
http://komitejas.esfondi.lv/AI%20uzraudzbas%20ziojumi/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fAI%20uzraudz
bas%20ziojumi&View=%7b0F1E504A%2d61FD%2d4243%2d9AEF%2dE9074475530E%7d
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119.DP 2.3.1.1.1. aktivitāte „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings” sekmē komersantu
iekļaušanos starptautiskajās piegāžu ķēdēs, veicina Latvijas komersantu dalību
starptautiskās izstādēs un tirdzniecības misijās. Aktivitāte pastarpināti var veicināt
uzľēmuma eksportspēju. 2010.gadā tika pabeigti 277 projekti par kopējo ES fondu
līdzfinansējumu 2,3 milj. eiro. Visvairāk aktivitātes ietvaros atbalstu saľēmušo
komersantu darbojas apstrādes rūpniecības nozarē, kas sastāda 66% no kopā
pabeigtajiem projektiem jeb skaitliskā izteiksmē – 159.
120.Uzľēmumu eksportspēja, palielinoties to konkurētspējai, netieši tiek papildus sekmēta
2.1.2.4. aktivitātes ietvaros „Augstas pievienotās vērtības investīcijas”, kuras mērķis ir
atbalstīt komersantu ieguldījumus zināšanu un tehnoloģiju projektos, kā arī veicināt
ārvalstu investīciju piesaisti. Arī ar ekonomikas ministrijas pārraudzībā esošajām
aktivitātēm 2.2.1.1. „Ieguldījuma fonds” 2.2.1.3. „Garantijas komersantu
konkurētspējas uzlabošanai”, 2.2.1.4. „Aizdevumi komersantu konkurētspējas
uzlabošanai” tiek stiprināta komersantu konkurētspēja, sniedzot tiem iespēju saľemt
aizdevumus un garantijas finansējuma piesaistei, lai komersanti spētu nodrošināt
konkurētspējīgu uz attīstību tendētu saimniecisko darbību, kā arī veicināt konkurētspēju
ārējos tirgos. Šo aktivitāšu ieviešanas progress 2010.gadā ir sekojošs:
-

Periodā līdz 2010.gada 31.decembrim 2.2.1.1. aktivitātes ietvaros tika izsniegti 3
aizdevumi 978 127 LVL apmērā, un veiktas 5 riska kapitāla investīcijas komersantos 1
440 748 LVL apmērā.

-

2.2.1.3. aktivitātes ietvaros Latvijas Garantiju aģentūra kopā ir noslēgusi 518 līgumus
par garantiju izsniegšanu komersantiem, par kopējo summu 68 948 835 LVL
(Konkurētspējas garantijas – 468 līgumi par summu 66 426 154 LVL; Eksporta
garantijas – 50 līgumi par summu 2 522 681 LVL)).

-

2.2.1.4. aktivitātes „Aizdevumi komersantu konkurētspējas uzlabošanai” ietvaros tika
noslēgts līgums ar Latvijas Hipotēku un zemes banku, kura aktivitātes ietvaros izsniedz
aizdevumus komersantiem to konkurētspējas uzlabošanai. Līdz šim Latvijas Hipotēku
un zemes banka ir noslēgusi 32 aizdevumu līgumus par 30 582 787 LVL.

121.Līdz 2010. gada 31. decembrim ES fondu ieviešanas ietvaros ir radītas 2054 jaunas
darba vietas, no kurām 966 darba vietas 2.3.2.1. aktivitātes „Biznesa inkubatori”
ietvaros un 98 darba vietas 2.1.2.4. aktivitātes „Augstas pievienotās vērtības
investīcijas” ietvaros. Jāpiebilst, ka daļa no 2.3.2.1. aktivitātes ietvaros izveidotajām
darba vietām varētu būt arī saglabātās darba vietas, ľemot vērā aktivitātes specifiku, ka
uzľēmumi, iekļaujoties biznesa inkubatorā, saglabā jau esošās darba vietas. 2.1.2.4.
aktivitātē „Augstas pievienotās vērtības investīcijas” kopumā tiek plānotas radīt 1104
darba vietas, t.sk., 98 radītās 2010.gadā, bet to uzsākšana ir tikai sākusies.
122.Vērtējot izmaksu efektivitāti Izglītības un zinātnes ministrijas pārraudzītajiem
projektiem izmaksu efektivitātes novērtējums visbiežāk bija saistīts ar alternatīvu
analīzi:
-

2.1.1.1.aktivitātes projektu iesniegumu iesniedzējiem bija jāveic projekta īstenošanas
alternatīvu analīze un projekta ekonomiskā analīze (ekonomiskās izmaksas un
ieguvumi), kas pamatota ar skaitliskiem aprēķiniem. No apstiprinātajiem 114
projektiem 92 jeb 80,70% projektu veica alternatīvu analīzi un projekta ekonomisko
37
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analīzi, kas pamatota ar skaitliskiem aprēķiniem, pamatota piedāvātās alternatīvas
izvēle, un izvēlētā alternatīva ir ar viszemākām izmaksām, savukārt, 22 jeb 19,30%
projektu veica alternatīvu analīzi un projekta ekonomisko analīzi, kas pamatota ar
skaitliskiem aprēķiniem un pamatota piedāvātās alternatīvas izvēle.
-

2.1.1.2.aktivitātes projektu iesniegumu iesniedzējiem bija jāveic projekta īstenošanas
alternatīvu analīze un projekta ekonomiskā analīze (ekonomiskās izmaksas un
ieguvumi), kas pamatota ar skaitliskiem aprēķiniem. No apstiprinātajiem 20 projektiem
1 jeb 5% projektu veica alternatīvu analīzi un projekta ekonomisko analīzi, kas
pamatota ar skaitliskiem aprēķiniem un pamato piedāvātās alternatīvas izvēli, un
izvēlētā alternatīva ir ar viszemākām izmaksām, savukārt, 19 jeb 95% projektu veica
alternatīvu analīzi un projekta ekonomisko analīzi, kas pamatota ar skaitliskiem
aprēķiniem un pamato piedāvātās alternatīvas izvēli.

-

2.1.1.3.2.apakšaktivitātes „Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras un informācijas
sistēmu uzlabošana zinātniskajai darbībai” projekta iesniedzējam bija jāveic projektā
plānotā Latvijas akadēmiskā pamattīkla izveides alternatīvu analīze un projekta
ekonomiskā analīze (ekonomiskās izmaksas un ieguvumi), kas pamatota ar skaitliskiem
aprēķiniem. Apstiprinātā projekta īstenotājs veica vismaz trīs alternatīvu analīzi un
projekta ekonomisko analīzi, kas pamatota ar skaitliskiem aprēķiniem, un tika izvēlēta
saimnieciski izdevīgākā alternatīva.

123.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
124.HP „Vienlīdzīgas iespējas” (HP VI) mērķis ir sekmēt visiem sabiedrības locekļiem,
neatkarīgi no to dzimuma, vecuma un invaliditātes veida, vienlīdzīgas iespējas
iesaistīties ES fondu līdzfinansēto projektu aktivitātēs un izmantot ES fondu
līdzfinansēto projektu rezultātus. Par HP ieviešanas koordinēšanu ir atbildīga LM.31
125.HP VI ietekme ir paredzēta visās DP. Iespējamais ES fondu projektu ietekmes līmenis
uz vienlīdzīgu iespēju veicināšanu tiek iedalīts šādi:
-

projektam būs tieša ietekme uz HP VI, ja projekta iesniegumā tiek noteikta mērķgrupa
un sniegts tās raksturojums pēc vecuma, dzimuma un invaliditātes veida, tiek analizēta
esošā situācija jomā, kurā darbojas projekta iesniedzējs, noteiktas problēmas, kas skar
mērķgrupu, pašas mērķgrupas problēmas vai nevienlīdzība un projektā tiek īstenoti
mērķtiecīgi un jēgpilni pasākumi šo problēmu risināšanai vai mazināšanai.

-

projektam būs netieša ietekme uz HP VI, ja projekta iesnieguma sagatavotājs ir noteicis
saikni starp projekta aktivitātēm un iespējamu nevienlīdzību šo aktivitāšu pieejamībā
dažādām mērķgrupām, noteicis šīs mērķgrupas un sniedzis mērķgrupas raksturojumu
pēc dzimuma, vecuma un invaliditātes veida, izanalizējis esošo situāciju, bet neveic
mērķtiecīgus pasākumus nevienlīdzības mazināšanai un vienlīdzīgu iespēju
nodrošināšanai, toties argumentēti pierāda, ka projekta īstenošana uzlabos konkrētās
mērķgrupas stāvokli.

31
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-

projekts tieši neietekmēs HP VI, ja tas ir izteikti tehnisks, vērsts uz tehnoloģiju
pilnveidošanu vai nomaiľu vai tml. Parasti šādi projekti nav saistīti ar ieguldījumiem
cilvēkresursu kapacitātes palielināšanā vai infrastruktūras un vides pieejamības
uzlabošanā.

126.No visām DP aktivitātēm/apakšaktivitātēm 33 % ir tieša ietekme uz HP VI, 48% ir
netieša ietekme un 21% tieši neietekmē HP VI.
Ilustrācija 20 DP aktivitāšu/ apakšaktivitāšu piesaistes līmenis horizontālajai prioritātei ,,Vienlīdzīgas iespējas’’

21%
33%

46%
tieši ietekmē HP VI
netieši ietekmē HP VI

neietekmē HP VI

127.Jau aktivitāšu ieviešanas normatīvās bāzes izstrādes gaitā tika analizēta vienlīdzīgu
iespēju horizontālās politikas (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,
piemēram, visos satiksmes jomā apstiprinātajos projektos jāievēro būvniecību
reglamentējošo LR normatīvo aktu prasības, t.sk. attiecībā uz vides pieejamību
personām ar funkcionāliem traucējumiem. Turklāt projektu iesniegumu veidlapās ir
paredzēta atsevišķa sadaļa aprakstam par projekta ietekmi uz HP VI.
128.VSID un DP sagatavošanas gaitā netika izvirzīti sasniedzamie rādītāji HP VI ietekmes
novērtēšanai ERAF un KF līdzfinansētajos projektos, līdz ar to HP VI ietekme tiek
vērtēta, balstoties uz sasniegto progresu aktivitāšu īstenošanā vides un informācijas
pieejamības nodrošināšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī dzimumu
līdztiesības un aktīvas novecošanās veicināšanai.
129.Projektu īstenošanas gaitā 2010.gadā vienlīdzīgu iespēju principi ievēroti, nodrošinot
specifiskās aktivitātes ēkās, iekštelpās un ārējos objektos, galvenokārt personu ar
invaliditāti un vecāka gadagājuma personu vajadzībām. Pozitīvi vērtējams fakts, ka
2010.gadā projektos tika īstenotas arī tādas specifiskas aktivitātes, kas vērstas uz
dzimumu līdztiesības veicināšanu. Tā, piemēram, izglītības jomā tika izveidota abu
dzimumu personām pieejama speciāla bērnu pārtīšanas vieta un 3 šādas vietas
izveidotas veselības aprūpes infrastruktūras jomā esošajās aktivitātēs, kā arī pie ēkām
tika izveidotas speciālas un drošas vietas bērnu ratiľu atstāšanai (5 aktivitātēs) un
ierīkoti rotaļu stūrīši vai istaba bērnu uzturēšanās iestādē atvieglošanai.
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130.Lielākajā daļā gadījumu specifiskās vienlīdzīgu iespēju aktivitātes nodrošinātas ERAF
līdzfinansētajos projektos, kuros paredzēta ēku rekonstrukcija, nodrošinot atbilstoša
platuma durvis (kopā 904 durvis), kas sekmē brīvu pārvietošanos personām riteľkrēslos
un personām ar bērnu ratiľiem, ierīkoti 26 lifti, uzbūvētas 72 uzbrauktuves, izveidotas
15 invalīdu autostāvvietas, 75 personām ar funkcionāliem traucējumiem pielāgotas
tualetes, kā arī izveidotas 19 personām ar funkcionāliem traucējumiem pielāgotas darba
vietas.
131.Lai nodrošinātu HP VI ieviešanas koordinēšanu, 2010.gadā tika īstenoti vairāki
pasākumi ES fondu projektu iesniedzēju, vērtētāju, SI darbinieku informēšanai un
konsultēšanai, t.sk.:
-

2010.gadā pavairota rokasgrāmata „Kā nodrošināt vienlīdzīgas iespējas ES fondu
līdzfinansētajos projektos?”, kuras 1150 eksemplāri tiks izplatīti projektu
iesniedzējiem, vērtētājiem, SI darbiniekiem) un kura pieejama arī LM mājas lapā
www.lm.gov.lv;

-

nodrošināts lekciju cikls „Kā nodrošināt vienlīdzīgas iespējas ES fondu projektā?” 16
semināru ietvaros, kopumā par HP „Vienlīdzīgas iespējas” ieviešanas pamatprincipiem
informētas 567 personas - SI darbinieki, projektu iesniedzēji, projektu iesniegumu
vērtētāji, ES SF reģionālo informācijas centru darbinieki un projektu īstenotāji. Kopā
kopš 2008.gada apmācītas 1982 personas, tostarp 2010.gadā – 564 personas.

-

sniegtas individuālas
jautājumiem;

-

sniegtas konsultācijas sadarbības iestāžu darbiniekiem par HP „Vienlīdzīgas iespējas”
ieviešanas uzraudzības jautājumiem;

-

lai veidotu vienotu izpratni par vides pieejamības prasībām un labajām praksēm vides
pieejamības nodrošināšanā cilvēkiem ar kustību, redzes, dzirdes un garīga rakstura
traucējumiem būvniecības procesā, tika nodrošināti semināri pašvaldību būvvalžu
speciālistiem, teritoriju plānotājiem, arhitektiem, būvuzraugiem par vides pieejamības
prasībām un labo praksi, ieguldot ES fondu līdzekļus infrastruktūras attīstībā;

-

veiktās apmācības saturs un apjoms ─ nodrošināts lekciju kurss par vides pieejamības
prasībām un labo praksi, ieguldot ES fondu līdzekļus infrastruktūras attīstībā.

konsultācijas

projektu

īstenotājiem

vides

pieejamības

132.Vērtējot 2010.gadā paveikto, secināms, ka, noslēdzoties daudziem uz HP VI ieviešanu
vērstajiem projektiem, HP VI ieviešanā ir sasniegts ievērojams progress. Savukārt
2011.gadā HP VI īstenošanā izvirzīti šādi prioritārie darbības virzieni:
-

sadarbība ar ES fondu sadarbības iestādēm, lai sekmētu VI pamatprincipu ievērošanas
uzraudzību projektu īstenošanas vietās;

-

ES fondu projektu iesniedzēju, vērtētāju, ES fondu starpniekinstitūciju darbinieku,
informēšana un konsultēšana par VI nodrošināšanas pasākumiem;

-

2011.gadā ir plānots slēgt līgumus ar vides pieejamības ekspertiem, kuri dosies uz
projektu īstenošanas vietām un individuāli konsultēs ERAF un KF līdzfinansēto
projektu īstenošanas personālu par vides un informācijas pieejamību personām ar
kustību, dzirdes, redzes un intelektuālās attīstības traucējumiem. Plānots, ka eksperti
veiks labās prakses apkopošanu un izstrādās priekšlikumus izmaiľām būvniecību
reglamentējošajos normatīvajos aktos un vadlīniju izstrādei par būvnormatīvu
piemērošanu attiecībā uz vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem;
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-

mācību videomateriāla izveidošana par ERAF un KF līdzfinansēto projektu ietvaros
īstenotajiem vides un informācijas pieejamības nodrošināšanas pasākumiem personām
ar kustību, redzes, dzirdes un garīgās attīstības traucējumiem rekonstruējamās un
renovējamās ēkās, būvniecības objektos, uz rekonstruējamiem un renovējamiem ceļiem
u.c., kā arī vides pieejamības nodrošināšana no dzimumu un vecuma perspektīvas, ar
mērķi popularizēt vides pieejamības labās prakses piemērus, mācīt un informēt ES
fondu projektu īstenotājus un sabiedrību par veidiem, kā nodrošināt vienlīdzīgas
iespējas infrastruktūras projektos un veicināt izpratni par vides pieejamības
nodrošināšanas nepieciešamību ikvienam sabiedrības loceklim;

-

2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu VSID prioritāšu, pasākumu un aktivitāšu
ieviešanas efektivitātes vidus posma (mid-term) izvērtējuma “ES fondu ieguldījums un
ietekme uz horizontālās prioritātes „Vienlīdzīgas iespējas” īstenošanu 2007.-2013.gada
plānošanas periodā” veikšana, kura mērķis ir veikt analīzi par HP VI īstenošanu un,
balstoties uz veiktās analīzes rezultātiem, izvirzīt rekomendācijas ES fondu atbalsta
piemērojamo instrumentu uzlabošanai HP VI principu ieviešanas veicināšanai;

-

ES fondu vienlīdzīgu iespēju horizontālās politikas pilnveidošana, balstoties uz
izvērtējuma „ES fondu ieguldījums un ietekme uz horizontālās prioritātes „Vienlīdzīgas
iespējas” īstenošanu 2007.-2013.gada plānošanas periodā” sniegtajiem secinājumiem
un rekomendācijām.

Informācijas sabiedrība
133.HP „Informācijas sabiedrība” (HP IS) mērķis ir, izmantojot informācijas un
komunikāciju tehnoloģijas (IKT), veicināt sociālo iekļaušanu un samazināt reģionālo
atšķirību radītos šķēršļus, tai skaitā, atvieglojot pieeju apmācībai un zināšanām,
organizējot darbu un darba attiecības, veicinot publiskās pārvaldes un privātā sektora
pakalpojumu pieejamību, daudzveidīgāku brīvā laika pavadīšanu, kā arī sniedzot
iedzīvotājiem iespēju aktīvāk piedalīties lēmumu pieľemšanā valsts un pašvaldību
līmenī, kā arī piedalīties citos sabiedriskajos procesos. Veidojot informācijas
sabiedrību, svarīgi ir nodrošināt, lai ikviens iedzīvotājs varētu gūt labumu no IKT
piedāvātajām iespējām. Par HP IS koordināciju atbildīga ir RAPLM (ar 2011.gadu –
VARAM). 32
134.HP IS attīstība paredzēta visās DP. Iespējamais ES fondu projektu ietekmes līmenis uz
informācijas sabiedrības attīstību tiek iedalīts šādi:
-

projektam var būt tieša ietekme uz informācijas sabiedrības attīstību. Tas nozīmē, ka
projektā ir paredzēti konkrēti pasākumi, kas veicina informācijas sabiedrības veidošanu
un attīstību. Piemēram, projekts ir vērsts uz informācijas tehnoloģiju infrastruktūras
attīstību un to pieejamību, satura paplašināšanu, lietotāju apmācību.

-

projekts var netieši ietekmēt informācijas sabiedrības attīstību. Tas nozīmē, ka projektā
nav paredzēti konkrēti pasākumi, kas veicina informācijas sabiedrības attīstību, taču ar
projekta aktivitāšu palīdzību tā netieši tiks veicināta. Piemēram, attīsta infrastruktūru
paaugstina iedzīvotāju zināšanu līmeni, veicina informētību, t.sk., par publiskiem un
citiem pakalpojumiem.

32
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-

projekts var tieši neietekmēt informācijas sabiedrības attīstību. Tas nozīmē, ka projektā
nav paredzētas konkrētas aktivitātes informācijas sabiedrības attīstībai un projekta
aktivitātes negatīvi neietekmēs informācijas sabiedrības attīstību.

135.Darbības programmas "Uzľēmējdarbība un inovācijas" papildinājumā kopumā ir
aprakstītas 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 46% no tām ir tieša ietekme uz horizontālo prioritāti "Informācijas
sabiedrība".
Ilustrācija 21 DP aktivitāšu/apakšaktivitāšu ietekme uz horizontālo prioritāti „Informācijas sabiedrība”33

136.Visas darbības programmas "Uzľēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma aktivitātes
iedalās:
-

11 aktivitātes/apakšaktivitātes tieši ietekmē horizontālās prioritātes "Informācijas
sabiedrība" attīstību;

-

8 aktivitātes/apakšaktivitātes netieši ietekmē horizontālās prioritātes "Informācijas
sabiedrība" attīstību;

-

5 aktivitātes/apakšaktivitātes tieši neietekmē horizontālās prioritātes "Informācijas
sabiedrība" attīstību.

Ilustrācija 22 DP aktivitāšu/apakšktivitāšu iedalījums pēc to ietekmes uz horizontālās prioritātes "Informācijas
sabiedrība" attīstību

137.Līdz pārskata perioda beigām no 11 aktivitātēm/apakšaktivitātēm, kurām ir tieša
ietekme uz horizontālās prioritātes „Informācijas sabiedrība” attīstību, par
9
33

ja aktivitātei ir apakšaktivitātes, uzskaitītas tiek tikai apakšaktivitātes, jo, ja visai aktivitātei kopumā ir ietekme
uz horizontālās prioritātes "Informācijas sabiedrība" attīstību, ne vienmēr arī visām tās apakšaktivitātēm ir tieša
ietekme un otrādi
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aktivitāšu/apakšaktivitāšu
īstenošanu
ir
apstiprināti
Ministru
kabineta
noteikumi/uzsākta šo aktivitāšu/apakšaktivitāšu īstenošana. Savukārt Ministru kabineta
noteikumi par aktivitātes/apakšaktivitātes ieviešanu nav apstiprināti, jo
aktivitāšu/apakšaktivitāšu īstenošana ir atlikta par 2 aktivitātēm/apakšaktivitātēm, kuru
darbības programmas „ Uzľēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma aprakstos ir
minēts, ka būs tieša ietekme uz horizontālās prioritātes „Informācijas sabiedrība”
attīstību.
138.Veicot atbildīgo iestāžu iesniegto ziľojumu par horizontālo prioritāšu īstenošanu
Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ietvaros analīzi, tika
secināts, ka darbības programmas "Uzľēmējdarbība un inovācijas" projektu ietvaros
pārskata periodā ir sasniegti šādi horizontālās prioritātes "Informācijas sabiedrība"
uzraudzības rādītāji:
-

izveidots/uzlabots 1 komunikāciju tīkls;

-

izveidota/uzlabota 1 informācijas sistēma;

-

iegādātas 19 datortehnikas vienības;

-

apmācīti 30 cilvēki IKT jomā.

Tabula 3 DP ietvaros sasniegtie horizontālās prioritātes ,,Informācijas sabiedrība’’ rādītāji
Periods

Izveidoti/ uzlaboti
komunikāciju tīkli

Izveidotas/ uzlabotas
informācijas sistēmas

Iegādātas
datortehnikas
vienības

Apmācīti
cilvēki IKT
jomā

Izpilde uz 2009.g.
beigām

0

0

0

22

Izpilde 2010.gadā

1

1

19

8

Izpilde līdz
2010.g. beigām

1

1

19

30

139.Aktivitāte „Atbalsts ieguldījumiem mikro, maziem un vidējiem komersantiem īpaši
atbalstāmajās teritorijās” pastarpināti sekmē IKT prasmju apguvi un izmantošanu
uzľēmējdarbībā, jo, izpildot projekta specifiskos vērtēšanas kritērijus, tiek veicināta
komersanta konkurētspēja un paātrināta informācijas aprite. Kā arī viena no projekta
atbalstāmajām aktivitātēm paredz atbalstu IKT ieviešanai MVK. Līdz atskaites perioda
beigām ir pabeigti 22 projekti, kuru ietvaros paredzēts ieviest uzľēmumā IT risinājumu
vai pakalpojumu. 2.3.2.1.aktivitātes „Biznesa inkubatori” ietvaros biznesa inkubatoros
atbalstu saľem 43 komersanti IKT jomā.
140.Šādas aktivitātes/apakšaktivitātes inovāciju veicināšanai ir cieši saistītas ar jaunu
produktu un tehnoloģiju izstrādi komersantos, tādējādi tieši sekmējot IKT risinājumu
ieviešanu komersantos un nodrošinot prioritātes sasniegšanu:
-

2.1.2.2.1.apakšaktivitāte „Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde” – līdz pārskata
perioda beigām ir pabeigti 25 projekti, kuros tika ieviests IT risinājums vai
pakalpojums;

-

2.1.2.2.2. apakšaktivitāte „Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde – atbalsts jaunu
produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā” - līdz pārskata perioda beigām ir pabeigti
14 projekti, kuros tika ieviests IT risinājums vai pakalpojums;

-

2.1.2.2.3. apakšaktivitāte „Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde – atbalsts rūpnieciskā
īpašuma tiesību nostiprināšanai”;
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-

2.1.2.4.aktivitāte „Augstas pievienotās vērtības investīcijas”;

-

2.1.2.1.2. apakšaktivitāte „Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkti”;

-

2.1.2.1.1. apakšaktivitāte „Kompetences centri”.

-

2.3.1.1.1. apakšaktivitāte „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings” – aktivitātes
ietvaros papildus punkti tiek piešķirti projektiem, kur finansējuma saľēmējs darbojās
informāciju tehnoloģiju nozarē. Līdz atskaites perioda beigām ir pabeigti 15 projekti,
kuros finansējuma saľēmējs darbojas informāciju tehnoloģiju nozarē.

141.Attiecībā uz darbības programmas "Uzľēmējdarbība un inovācijas" aktivitātēm, kurām
ir tieša ietekme uz horizontālās prioritātes "Informācijas sabiedrība" attīstību :
-

2.1.1.1.aktivitātes apstiprinātajiem projektiem nav ietekme uz horizontālās prioritātes
"Informācijas sabiedrība īstenošanu;

-

no 2.1.1.2.aktivitātes apstiprinātajiem 20 projektu iesniegumiem atbilstoši vērtēšanas
kritērijam – projekta ietekme uz informācijas sabiedrības horizontālo prioritāti – 8
projektu iesniegumi (40%) ieguva maksimālo punktu skaitu (2 punkti), kas nozīmē, ka
projektiem ir tieša pozitīva ietekme – paredzēti konkrēti pasākumi, kas veicina
informācijas sabiedrības veidošanu un attīstību, un 12 projektu iesniegumi (60%)
ieguva 1.punktu, kas nozīmē, ka projektiem ir netieša pozitīva ietekme – ar projekta
aktivitāšu palīdzību netieši tiek veicināta informācijas sabiedrības veidošana un
attīstību;

-

2.1.1.3.2.apakšaktivitātē pārskata periodā apstiprināts viens projekta iesniegums, kurš
atbilstoši diviem horizontālās prioritātes "Informācijas sabiedrība" vērtēšanas
kritērijiem - projekta ietekme uz informācijas sabiedrības horizontālo prioritāti – ieguva
2 punktus, kas nozīmē, ka projekta rezultātos plānotais studējošo, kas izmantos
akadēmisko pamattīklu, skaits gadā plānots no 30 000 līdz 50 000 personām, kā arī,
projekta rezultātos plānotais zinātniskā un akadēmiskā personāla, kas izmantos
akadēmisko pamattīklu, skaits gadā plānots no 3000 līdz 5000 personām.

142.Vienlaikus ir jāatzīmē, ka HP IS ir cieša saikne ar Informācijas sabiedrības attīstības
pamatnostādnēs 2006.-2013.gadam34 (pamatnostādnes) noteiktajiem virzieniem, kas
paredz šādu mērķu sasniegšanu:
-

ikvienam Latvijas iedzīvotājam iespēja un prasmes lietot informācijas un komunikāciju
tehnoloģijas un pieejami e-pakalpojumi;

-

iedzīvotājiem un komercdarbībai pieejams bagātīgs pakalpojumu klāsts un saturs, kas
atvieglo dzīvi un ļauj pilnvērtīgi attīstīties;

-

informācijas un komunikāciju tehnoloģiju aktīvs
komercdarbībā, radot pievienotās vērtības pieaugumu.

izmantojums

inovācijām

143.Savukārt, lai nodrošinātu HP IS ieviešanas koordinēšanu, par HP ieviešanu atbilstīgā
iestāde 2010.gadā veikusi šādas darbības:
-

sniedza konsultācijas un priekšlikumus par aktivitāšu un apakšaktivitāšu īstenošanu
atbildīgajām iestādēm projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju un to grozījumu
izstrādes procesā;

34

Ministru kabineta 2006.gada 19.jūlija rīkojums Nr. 542 „Par Informācijas sabiedrības attīstības
pamatnostādnēm 2006.–2013.gadam”
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-

organizēja informatīvajos semināros vai piedalījās citu iestāžu organizētajos semināros,
skaidrojot projektu iesniegumu iesniedzējiem un finansējuma saľēmējiem HP IS
nozīmi, sniedzot informāciju par projektu iesniegumu veidlapas horizontālās prioritātes
sadaļas aizpildīšanu un ikgadējo pārskatu sagatavošanu par ES fondu līdzfinansētā
projekta mērķa grupu un horizontālo prioritāšu ieviešanu;

-

tika precizētas sadarbībā ar FM izstrādātās vadlīnijas „Vadlīnijas, kas nosaka
horizontālo politiku ieviešanas uzraudzības sistēmas darbības pamatprincipus un
uzraudzības kārtību 2007.-2013.gada plānošanas periodā”, lai nodrošinātu vienotu
izpratni par 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu horizontālo politiku
uzraudzības sistēmas darbību, kā arī, lai novērstu potenciālos riskus, ka par horizontālo
politiku koordināciju atbildīgajām institūcijām horizontālo politiku ieviešanas
uzraudzībā varētu būt atšķirīga pieeja, tādējādi mazinot horizontālo politiku
uzraudzības efektivitāti un tās rezultātus padarītu dažādi interpretējamus.

144.Pamatnostādnēs noteiktie mērķi tiek sasniegti, realizējot pasākumus atbilstoši
Elektroniskās pārvaldes attīstības plāna projektā 2010.-2013.gadam, Elektronisko
prasmju attīstības plāna projektā 2010.-2013.gadam, kā arī citu nozaru attīstības
plānošanas dokumentos noteiktos uzdevumus, kas efektīvi risināmi izmantojot IKT
rīkus un informācijas sabiedrības sniegtās iespējas.
145.HP IS ieviešanā problēmas konstatētas analizējot gan finansējuma saľēmēju, gan
iestāžu iekļautajos ziľojumos iekļautās informācijas nepilnības, kas skaidrojamas ar
vienotas izpratnes par HP IS ieviešanas principiem trūkumu.
146.Lai risinātu minēto problēmu un nodrošinātu kvalitatīvu HP IS ieviešanas
koordinēšanu, uzraudzību un izvērtēšanu, 2011.gadā VARAM veic šādas darbības:
-

sniegt konsultācijas par darbības programmu papildinājumu aktivitāšu un
apakšaktivitāšu īstenošanu atbildīgajām iestādēm HP IS projektu iesniegumu vērtēšanas
kritēriju izstrādes procesā;

-

sniegt komentārus un priekšlikumus par nepieciešamajiem precizējumiem par darbības
programmu papildinājumu aktivitāšu/apakšaktivitāšu īstenošanu atbildīgo iestāžu
izstrādātajiem projekta iesnieguma vērtēšanas kritērijiem par HP IS, kas tiks virzīti
apstiprināšanai UK;

-

sniegt informatīvos seminārus finansējuma saľēmējiem par HP IS plānošanu,
sagatavojot ES fondu projekta iesniegumu, īstenojot ES fondu projektu un sagatavojot
ikgadējo pārskatu par ES fondu līdzfinansētā projekta mērķa grupu un HP ieviešanu;

-

sagatavot uz publicēt informatīvos materiālus par HP IS ieviešanas jautājumiem;

-

piedalīties atbildīgo institūciju organizētajos semināros, skaidrot HP IS nozīmi un
sniegt skaidrojumus projektu iesniedzējiem par projektu iesniegumu veidlapas HP
sadaļas aizpildīšanu;

-

sadarbībā ar par aktivitāšu/apakšaktivitāšu īstenošanu atbildīgajām vai sadarbības
iestādēm veikt izlases pārbaudes projektu īstenošanas vietās, lai analizētu projektu
ietvaros veikto darbību, kas veiktas, lai nodrošinātu atbilstību HP, sasaisti ar darbībām,
kas veiktas projekta mērķa sasniegšanai;

-

lai nodrošinātu sabiedrības informētību HP atbildīgā iestāde piedalījās E-prasmju
nedēļas organizēšanā (norise no 2011.gada 28.februāra līdz 5.martam). E-prasmju
nedēļas mērķi ir Latvijas iedzīvotāju integrācijas informācijas sabiedrībā veicināšana un
digitālās plaisas mazināšana, inovatīvu apmācību popularizēšana, sabiedrības
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informēšana par iespējām e-prasmju apgūšanā un pielietošanā, kā arī par valsts sniegto
pakalpojumu saľemšanas iespējām un to ērtāku izmantošanu.
-

atbildīgā iestāde veiks pētījumu, kura mērķis būs izvērtēt cik lielā mērā un kā ES fondu
finansēties projekti ir ietekmējuši HP IS, vai projektu ietvaros sasniegtie rezultāti ir
virzīti uz informācijas sabiedrības attīstību, kā arī, vai projektos ir paredzēti konkrēti
pasākumi, kas veicina informācijas sabiedrības veidošanu un attīstību.

Teritoriju līdzsvarota attīstība un Rīgas starptautiskā konkurētspēja
147.Šajā sadaļā ir sniegts kopsavilkums par divu HP ieviešanu: „Teritoriju līdzsvarota
attīstība” (TLA) un „Rīgas starptautiskā konkurētspēja” (RSK), jo abas HP ir vērstas uz
Latvijas teritoriju attīstību. Par HP ieviešanu ir atbildīga VARAM. 35
148.HP TLA mērķis ir nodrošināt sociālās un ekonomiskās attīstības līmeľu un tempu
sabalansēšanu atsevišķās valsts teritorijās, efektīvi izmantojot tajās pieejamos resursus
izaugsmes sekmēšanai un nodrošinot iedzīvotājiem kvalitatīvus dzīves apstākļus un
izaugsmes priekšnosacījumus neatkarīgi no to piederības konkrētai teritorijai. HP RSK
mērķis ir nodrošināt Rīgas kā ekonomisko aktivitāšu jeb darījumu, transporta un
komunikāciju, inovāciju un jaunu zināšanu radīšanas, kā arī kultūras centra izaugsmi un
atpazīstamību starptautiskā mērogā, izmantojot tajā pieejamos resursus un izaugsmes
potenciālu, vienlaikus radot priekšnosacījumus valsts kopējai atpazīstamībai un
izaugsmei starptautiskā vidē.
149.HP TLA uzraudzībai tiek izmantots rādītājs – plānošanas reģionu teritorijas attīstības
līmeľa indekss (bāzes vērtība: 2005.gadā: Rīgas reģionam ir 1,003, Vidzemes reģionam
ir mīnuss 0,877, Kurzemes reģionam ir mīnuss 0,431, Zemgales reģionam ir mīnuss
0,59, Latgales reģionam ir mīnuss 1,346; vidējais vienmēr ir 0).
150.Analizējot teritorijas attīstības līmeľa indeksa vērtības periodā no 2005. līdz
2010.gadam, var secināt, ka, izľemot Rīgas reģionu, visu pārējo reģionu vērtības ir
negatīvas, tātad šīs teritorijas ir zem vidējā valsts sociālekonomiskās attīstītības līmeľa,
taču ir vērojama pozitīva tendence, ka gadu gaitā Rīgas reģiona teritorijas attīstības
līmeľa indeksa vērtība samazinās, savukārt pārējo reģionu vērtības palielinās, kas
liecina par tuvināšanos līdzsvarotai teritoriju attīstībai.
Ilustrācija 23 Reģionu Teritorijas attīstības līmeņa indeksa dinamika

35

HP ziľojumi ir pieejami UK portfelī
http://komitejas.esfondi.lv/AI%20uzraudzbas%20ziojumi/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fAI%20uzraudz
bas%20ziojumi&View=%7b0F1E504A%2d61FD%2d4243%2d9AEF%2dE9074475530E%7d
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151.HP RSK uzraudzībai tiek izmantots rādītājs – IKP uz vienu iedzīvotāju pēc pirktspējas
paritātes Rīgā % pret vidējo IKP uz vienu iedzīvotāju pēc pirktspējas paritātes Baltijas
jūras reģiona galvaspilsētās (Kopenhāgena, Stokholma, Helsinki, Viļľa, Tallina) (Rīgas
bāzes vērtība 2004.gadā: 60%). Analizējot uzraudzības rādītāju var secināt, ka Rīga ir
uzrādījusi nelielu izaugsmi no 60% 2004.gadā līdz 68% 2008.gadā, tomēr atpaliekot no
Kopenhāgenas (126%), Stokholmas (117%), Helsinkiem (111%), Tallinas (72%), bet
apsteidzot Viļľu (66%).
152.Kā ES fondu ieguldījumi ziľojumā tiek apskatīti no 2007.gada 1.janvāra līdz 2011.gada
1.februārim veiktie maksājumi finansējuma saľēmējiem, ar kuriem līgumi par projektu
īstenošanu noslēgti līdz 2010.gada 31.decembrim. Lai sniegtu objektīvu informāciju par
ES fondu ieguldījumiem Latvijas teritorijās – reģionos un pašvaldībās – ES fondu
aktivitātes/ apakšaktivitātes tika sadalītās pēc to ietekmes mēroga aktivitātēs ar
nacionāla, reģionāla un vietēja līmeľa ietekmi.
153.Nelielu īpatsvaru (16,4%) visu VSID ietvaros veikto ES fondu maksājumu aktivitātēs
ar reģionāla un vietēja līmeľa ietekmi veido DP veiktie maksājumi. Ľemot vērā, ka līdz
2011.gada 31.janvārim DP ietvaros finansējuma saľēmējiem ir izmaksāti 30,8% no DP
pieejamā ES fondu finansējuma, no kuriem ziľojumā tika apskatīti tikai ieguldījumi
aktivitātēs ar reģionāla un vietēja līmeľa ietekmi (27,2% no DP izmaksātā
finansējuma), konstatētie fakti un sakarības ļauj izdarīt tikai vispārējus secinājumus par
sākotnējo ievirzi finansējuma piesaistē.
154.DP ietvaros aktivitātēs ar reģionāla un vietēja līmeľa ietekmi izmaksātā finansējuma
ievērojamu daļu piesaistījuši Rīgas un Kurzemes reģioni (50,8% un 26,7%), kamēr
Zemgales, Latgales un Vidzemes reģioni saľēmuši finansējumu 6,1-8,5% robežās.
155.DP ietvaros aktivitātēs ar reģionāla un vietēja līmeľa ietekmi izmaksātais finansējums
sadalījies visai nevienlīdzīgi – 6,1-50,8% robežās. Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata
periodu, ir ievērojami palielinājies Kurzemes reģiona piesaistītā finansējuma īpatsvars.
Kurzemes reģions, salīdzinot ar citiem reģioniem ārpus Rīgas reģiona, piesaistījis
ievērojamu finansējuma apjomu aktivitātēs 2.3.2.2. „Atbalsts ieguldījumiem mikro,
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maziem un vidējiem komersantiem īpaši atbalstāmajās teritorijās” (2,3 milj. eiro) un
2.1.2.4. „Augstas pievienotās vērtības investīcijas” (19,8 milj. eiro).
Ilustrācija 24 DP ietvaros izmaksātais ES fondu finansējums HP TLA aktivitātēs dalījumā pa reģioniem.

156.Aktivitāšu finansējuma uz vienu iedzīvotāju salīdzinājums reģionos liecina, ka
ievērojami vairāk kā citos reģionos finansējumu uz vienu iedzīvotāju saľēmis
Kurzemes reģions, jo vairāk finansiālā ziľā ietilpīgo projektu iesniegts no Kurzemes
reģiona (galvenokārt 2.1.2.4.aktivitātē „Augstas pievienotās vērtības investīcijas”).
Visaugstākais finansējuma apjoms uz vienu projektu ir Kurzemes reģionā, savukārt
viszemākais – Latgales reģionā. Būtiski lielāks finansējuma apjoms uz vienu projektu
Kurzemes reģionā skaidrojams galvenokārt ar apjomīgām investīcijām
2.1.2.4.aktivitātes
„Augstas
pievienotās
vērtības
investīcijas”,
kā
arī
2.1.2.2.2.aktivitātes „Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde – atbalsts jaunu produktu
un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā” ietvaros.
Ilustrācija 25 DP ieguldījumi aktivitātes ar reģionāla un vidēja līmeņa ietekmi uz vienu iedzīvotāju, eiro

157.Darbības programmas „Uzľēmējdarbība un inovācijas” aktivitātes ar reģionālu ietekmi
sniedz atbalstu zinātnes un pētniecības attīstībai un tehnoloģiju pārnesei, aktivitātes ar
vietēju ietekmi – jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei un ieviešanai ražošanā, liela
apjoma investīciju projektiem produkcijas ar augstu pievienoto vērtību ražošanai,
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mārketinga aktivitātēm ārējo tirgu apgūšanai, kā arī uzľēmējdarbības attīstībai īpaši
atbalstāmajās teritorijās36.
158.Ievērojamo īpatsvaru (27,2%) aktivitāšu ieguldījumu ar vietēja līmeľa ietekmi no VSID
veido DP finansējums. Salīdzinot VSID finansējuma rādītājus republikas pilsētu un
novadu grupā, jāatzīmē, ka vairāk projektu īstenots un vairāk ieguldījumu veikts
republikas pilsētās, taču finansējuma apjoms uz vienu projektu būtiski neatšķiras
(aptuveni 284,6 tūkst. eiro). Gandrīz 2,5 reizes lielāku finansējumu uz vienu iedzīvotāju
ir saľēmuši novadi, kas lielā mērā ir skaidrojams ar lielāku iedzīvotāju skaitu
republikas pilsētās.
159.DP aktivitātes ar vietēju ietekmi atbalsta jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādi un
ieviešanu ražošanā, liela apjoma investīciju projektus uzľēmējdarbības sektorā
produkcijas ar augstu pievienoto vērtību radīšanai, mārketinga aktivitātes ārējo tirgu
apgūšanai, kā arī uzľēmējdarbības attīstību īpaši atbalstāmajās teritorijās.
160.Aktivitāšu ieguldījumi republikas pilsētās liecina, ka DP finansiāli ietilpīgāki projekti
tika īstenoti Ventspilī (Ražošanas kompleksa izveide degvielas bagātināšanai ar butānu,
SIA Bucher Schoerling Baltic mašīnbūves ražotnes attīstības projekts augstākas
pievienotās vērtības produktu ražošanai, Būvniecības moduļu industriālā ražošana,
Eksotisko un citu cieto koku sugu lameļu ražošanas ieviešana, Dendrolight masīvkoksnes šūnmateriāla ražošanas uzľēmuma izveidošana), Rīgā (SIA "Bronto
Compozit" jaunas tehnoloģijas ieviešana ražošanā, Uzľēmuma SIA "KMM Metāls"
ražošanas bāzes modernizācija eksportspējas palielināšanai, Ursodeoksiholskābes
ražotnes ar nepieciešamo infrastruktūru izveide), Jelgavā (Multikristāliskā silīcija
solāro plākšľu ražotnes izveide) un Daugavpilī (Uzľēmuma "Ditton Chain" izveide uz
"Ditton pievadķēžu rūpnīcas" bāzes jaunu un kvalitatīvu produktu ražošanai eksporta
tirgiem metālapstrādes un mašīnbūves nozarē), kas arī izvirza šīs pilsētas līderos pēc
piesaistītā finansējuma apjoma.
161.Aktivitāšu ieguldījumi novados liecina, ka vislielāko finansējuma apjomu saľēmis
Krāslavas novads (20,5 milj. eiro), kam seko Madonas novads (17,4 milj. eiro), Ogres
novads (15,1 milj. eiro), Talsu novads (11,2 milj. eiro) un Kuldīgas novads (10,1 milj.
eiro). Vismazāk finansējuma saľēmuši Alsungas, Beverīnas un Tērvetes novadi (45,5;
59,8 un 72,6 tūkst. eiro). Vairāk finansējuma uz vienu projektu DP saľēmuši novadi ar
lielāku iedzīvotāju skaitu
162.Uzraudzības rādītāju analīze liecina, ka 2013.gadam noteiktais uzraudzības rādītājs
pārsniegts Vidzemes reģionā (162%), gandrīz sasniegts Rīgas un Kurzemes reģionos,
savukārt tikai 72-73% sasniegti Zemgales un Latgales reģionos.
163.Ľemot vērā augstāk minēto, secināms, ka 2010.gadā HP TLA un RSK ieviešana bija
apmierinoša. Latvijas plānošanas reģionu teritorijas attīstības līmeľa atšķirības nedaudz
samazinājās un IKP uz vienu iedzīvotāju pēc pirktspējas paritātes Rīgā pret vidējo IKP
uz vienu iedzīvotāju pēc pirktspējas paritātes Baltijas jūras reģiona galvaspilsētās
nedaudz palielinājās.
Ilgtspējīga attīstība
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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.
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164.HP ,,Ilgtspējīga attīstība” (HP IA) mērķi ir: samazināt vides piesārľojumu un
nodrošināt kvalitatīvo dzīves vidi, saglabāt bioloģisko daudzveidību, racionāli izmantot
dabu un energoresursus, novērst draudus iedzīvotāju veselībai, uzraudzīt un kontrolēt
vides piesārľojumu, paaugstināt vides apziľu. Atbilstoši šiem mērķiem izvirzīti HP IA
īstenošanas uzraudzības rādītāji, kas tiks apskatīti tālāk.37
165.Investīcijas pasākumu ietvaros veicinās cilvēkresursu kapacitātes celšanos, kā arī
tautsaimniecības attīstību, īstenojot praktiskas ievirzes pētniecības projektus, tādā veidā
nodrošinot ilgtspējīgu attīstību. 2.1.1.1. aktivitātei „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” ir
pozitīva ietekme uz ilgtspējīgas attīstības prioritāti. Sniedzot atbalstu praktiskās ievirzes
pētījumiem vides zinātnēs, enerģētikā, meža zinātnēs, pētījumu rezultāti var veicināt videi
draudzīgo tehnoloģiju attīstību. Veicot ieguldījumus pētniecības centru infrastruktūras
uzlabošanā (būvniecībā, zinātniskās aparatūras, laboratoriju aprīkojuma iegādē un
ekspluatācijā), tiks nodrošināti videi draudzīgo nosacījumu ievērošana.
166.Apakšaktivitātes „Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde” ietvaros tiks sniegts atbalsts
inovatīvu, t.sk. videi draudzīgu tehnoloģiju izstrādei un ieviešanai ražošanā. Gadījumā, ja
vairāki projekti šajā aktivitātē saľems vienādu novērtējumu, finansējums tiks piešķirts
projektam ar pozitīvāku ietekmi uz vidi. Līdz ar to tiks sekmēta horizontālās prioritātes
„Ilgtspējīga attīstība” mērķu sasniegšanu.
167.Aktivitātes „Ieguldījumu fonds investīcijām garantijās, paaugstināta riska aizdevumos,
riska kapitāla fondos un cita veida finanšu instrumentos” ietvaros izveidotā ieguldījuma
fonda apsaimniekotājs veiks priekšizpēti par nepieciešamību izveidot atsevišķu finanšu
instrumentu, novirzot daļu no pasākumā paredzētā finansējuma, videi draudzīgiem
projektiem.
168.Apakšaktivitātē "Atbalsts ieguldījumiem mikro, maziem un vidējiem komersantiem īpaši
atbalstāmajās teritorijās (ĪAT)", ja vairāki projekti saľems vienādu novērtējumu,
finansējums tiks piešķirts projektam ar pozitīvāku ietekmi uz vidi. Tādējādi tiks sekmēta
horizontālās prioritātes "Ilgtspējīga attīstība" mērķu sasniegšana.
169.Par ilgtspējīgas attīstības horizontālo politiku vides aizsardzības jautājumos un tās
ieviešana ir VARAM pārziľā.
170.HP IA uzraudzībai tiek izmantoti šādi vides kvalitāti raksturojošie DP ietekmes rādītāji:
-

iedzīvotāju īpatsvars, kam nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstoši notekūdeľu
apsaimniekošanas pakalpojumi, ko plānots palielināt no 9% 2004. gadā līdz 62% 2013.
gadā;

-

samazināts ūdens patēriľš – pazemes ūdens ľemšanas apjoms samazināsies no 108
milj.m3/gadā līdz 104 milj.m3/gadā 2013. gadā;

-

nodrošināta cilvēku veselībai nekaitīga ūdens kvalitāte – prognozēts, ka palielināsies
ūdens objektu ar augstu vai labu kvalitāti īpatsvars no 38 % līdz 60% 2013. gadā;

-

nodrošināta racionāla, vidi saudzējoša un ilgtspējīga zemes resursu, zemes dzīļu un
augsnes izmantošana – kopējā apglabāto sadzīves atkritumu daudzuma samazinājums
pret iepriekšējo gadu 2009. gadā sasniegs 10 tūkst. t/gadā, bet 2013. gadā – 5 tūkst.
t/gadā;

-

siltumnīcefekta gāzu emisijas (SEG) nepārsniedz Latvijai noteiktās saistības (SEG
piesaistes apjoms - 32 tūkst. GgCO2 ekvivalents gadā).

37

HP ziľojumi ir pieejami UK portfelī
http://komitejas.esfondi.lv/AI%20uzraudzbas%20ziojumi/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fAI%20uzraudz
bas%20ziojumi&View=%7b0F1E504A%2d61FD%2d4243%2d9AEF%2dE9074475530E%7d
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171.DP pasākumiem, kuriem ir ietekme uz HP IA, plānoti 44% no kopējā finansējuma
šādiem pasākumiem.
172.Atkritumu apsaimniekošanas jomā vislielākā ietekme uz šo sfēru ir 2.3.2.2.aktivitātei
„Atbalsts ieguldījumiem mikro, maziem un vidējiem komersantiem īpaši atbalstāmajās
teritorijās”. 2010. gadā apstiprināti 44 projektos no 66 2.3.2.2. aktivitātē „Atbalsts
ieguldījumiem mikro, maziem un vidējiem komersantiem īpaši atbalstāmajās
teritorijās” apstiprinātajiem projektiem identificēta ietekme uz atkritumu
apsaimniekošanas kvalitāti.
173.Ir identificēti sanēto, rekultivēto piesārľoto teritoriju platību jomu ietekmējoši
pasākumi 2.1.2.4. aktivitātes „Augstas pievienotās vērtības investīcijas” ietvaros.
174.Īstenojot darbības programmu „Uzľēmējdarbība un inovācijas”, 2.3.2.2. aktivitātē
„Atbalsts ieguldījumiem mikro, maziem un vidējiem komersantiem īpaši atbalstāmajās
teritorijās”; 2.1.2.2.2. apakšaktivitātē „Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde – atbalsts
jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā” un 2.1.2.4.aktivitātē „Augstas
pievienotās vērtības investīcijas” identificēti 54 projekti, kur bija plānots piemērot „zaļo
iepirkumu”. No šiem projektiem īstenoti 19 projekti, t.i., „zaļais iepirkums” ir jau
piemērots 19 projektu ieviešanā.

2.2.Informācija par atbilstību Kopienas tiesībām
175.Šajā sadaļā sniegts apraksts par DP atbilstību Kopienas tiesībām, jo īpaši publisko
iepirkumu jomā, komercdarbības (valsts) atbalsta jomā, kā arī DP aktivitāšu atbilstību
EK prasībām atkritumu, notekūdeľu un ūdens jomā.
176.Latvijai līdz 2011.gada 20.jūlijam ir jāpārľem Eiropas Parlamenta un Padomes
2009.gada 18.jūnija direktīvas 2009/52/EK, ar ko nosaka minimālos standartus
sankcijām un pasākumiem pret darba devēju, kas nodarbina trešo valstu valsts
piederīgos, kuri dalībvalstīs uzturas nelikumīgi, (Direktīva) prasības.
177.Lai izpildītu Direktīvas prasības, kuras attiecas uz ierobežojumiem ES fondu
piešķiršanā un izmaksātā finansējuma atgūšanā, ir paredzētas izmaiľas projektu
iesniegumu vērtēšanā, gan papildu pamatojums izmaksātā finansējuma atgūšanai.
Plānots ieviest jaunu projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriju, lai varētu noraidīt
projekta iesniegumu, kura iesniedzējs bijis sodīts par tādu personu nodarbināšanu,
kuras nelikumīgi uzturas Latvijā. Kā arī ir paredzēti grozījumi Ministru kabineta
2010.gada 10.augusta noteikumos Nr.740 „Kārtība, kādā ziľo par Eiropas Savienības
struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, pieľem
lēmumu par piešķirtā finansējuma izlietojumu un atgūst neatbilstošos izdevumus”,
nosakot, ka no finansējuma saľēmēja atgūst Direktīvā noteiktajā termiľā izmaksāto ES
fondu finansējumu, ja vēlāk tiks konstatēts, ka finansējuma saľēmējs pārkāpis minētos
nodarbinātības nosacījumus.
178.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 ceturkšľa ziľojumos par
konstatētajām neatbilstībām, iespējams secināt, ka biežāk sastopamie cēloľi, kā
rezultātā 2010.gadā radušies neatbilstoši veiktie izdevumi, ir nepiemērotas iepirkuma
procedūras izvēle un savlaicīga atbildīgās institūcijas neinformēšana par būtiskām
pārmaiľām projekta ieviešanā. 2010.gadā nav konstatēti gadījumi, kad mākslīgi tiktu
noteikta vienības vai pakalpojuma cena, kā arī gadījumi, kad apzināti tiktu sadalīta kāda
tirgus daļa.
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2.2.1. Atbilstība Eiropas Kopienas tiesībām publisko iepirkumu jomā
179.2007.gada 11.decembrī pieľemtā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu
2007/66/EK, ar ko Padomes Direktīva 89/665/EEK un 92/13/EEK groza attiecībā uz
pārskatīšanas procedūru efektivitātes uzlabošanu valsts līgumu piešķiršanas jomā, tika
ieviesta Latvijā ar Publisko iepirkumu likuma grozījumu spēkā stāšanos (2010.gada
15.jūnijā), Publiskās un privātās partnerības likuma grozījumu un Sabiedrisko
pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma spēkā stāšanos (2010.gada 4.septembrī).
Attiecīgo normatīvo bāzi nodrošina FM, t.sk. IUB.
180.Ľemot vērā direktīvā 2007/66/EK noteikto, Publisko iepirkumu likumā tika veikti
būtiski grozījumi attiecībā uz šādiem institūtiem: kārtību, kādā kandidāti un pretendenti
informējami par iepirkuma rezultātiem, nogaidīšanas termiľu iepirkuma līguma vai
vispārīgās vienošanās slēgšanai, kārtību, kādā metu konkursa dalībnieki informējami
par pieľemto lēmumu attiecībā uz metu konkursa rezultātiem, iesniegumu izskatīšanas
komisijas izveides un darbības nosacījumiem, iesniegumu par iepirkuma procedūras
pārkāpumiem iesniegšanas termiľiem un kārtību un izskatīšanas kārtību. Ieviesti arī
jauni institūti: iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās atzīšana par spēkā neesošu
no tās noslēgšanas brīža vai atcelšana no tiesas sprieduma spēkā stāšanās brīža vai tās
termiľa saīsināšana īpašos gadījumos un pieteikuma par zaudējumu, ko piegādātājam
pasūtītājs nodarījis ar prettiesisku rīcību, atlīdzināšanu iesniegšanas kārtība.
181.Turklāt atbilstoši direktīvas 2007/66/EK 1.panta 4.punktam tika paredzēta jauna
paziľojuma forma – brīvprātīgs paziľojums par iepirkuma rezultātiem, kura saturu
nosaka MK noteikumi. Tāpat grozījumi Publisko iepirkumu likumā paredzēja, ka tiešās
pārvaldes iestādēm MK noteiktos gadījumos obligāti preces un pakalpojumi jāiegādājas
no MK noteiktajām centralizēto iepirkumu institūcijām vai ar to starpniecību, ja
attiecīgās preces vai pakalpojumi ir iekļauti MK noteiktajā preču vai pakalpojumu
grupā un to līgumcena 12 mēnešu laikā attiecīgajā preču vai pakalpojumu grupā ir 100
latu vai lielāka, tādējādi īstenojot Saprašanās memorandā doto uzdevumu attīstīt
publiskā iepirkuma centralizāciju un elektroniskā iepirkuma sistēmas plašāku
izmantošanu.
182.Savukārt, 2010. gada 4. septembrī, aizstājot likumu „Par iepirkumu sabiedrisko
pakalpojumu sniedzēju vajadzībām”, ir stājies spēkā jaunais Sabiedrisko pakalpojumu
sniedzēju iepirkuma likums, kas tika pieľemts ne tikai, lai Latvijas tiesību sistēmā
ieviestu aktuālo ES direktīvu prasības un ES Tiesas praksē veiktās norādes, bet arī, lai
uzlabotu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma veikšanā piemērojamo
regulējumu. Jaunais likums ieviesa jaunus noteikumus attiecībā uz piegādātāju interešu
konflikta regulējumu, iepirkuma procedūru izsludināšanu, pretendentu atlases un
kvalifikācijas prasībām, piedāvājumu vērtēšanas kritērijiem, pretendentu informēšanu,
sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju lēmumu pārsūdzību un virkni citu ne mazāk būtisku
jautājumu. Kā vienu no jaunā Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma
ieviestajām fundamentālākajām izmaiľām būtu jānorāda iespēja efektīvi atcelt
sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noslēgto iepirkuma līgumu, gadījumā, ja tā
noslēgšanā ir pieļauti rupji minētā likuma pārkāpumi.
183.Ľemot vērā to, ka 2009.gada 23.aprīlī ir pieľemta Eiropas Parlamenta un Padomes
2009.gada 23.aprīļa direktīva 2009/33/EK par “tīro” un energoefektīvo autotransporta
līdzekļu izmantošanas veicināšanu, kuras prasības nacionālajos normatīvajos aktos
ieviešamas līdz 2010.gada 4.decembrim, grozījumi Publisko iepirkumu likumā un
likums „Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums” paredz īpašus
noteikumus līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai autotransporta jomā, nosakot
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pienākumu pasūtītājam vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam autotransporta līdzekļu
iepirkumos ľemt vērā to ekspluatācijas ietekmi uz enerģētiku un vidi, izvērtējot vismaz
enerģijas patēriľu un oglekļa dioksīda, slāpekļa oksīdu, metānu nesaturošo ogļūdeľražu
un cieto daļiľu emisiju apjomu.
184.Ľemot vērā, ka normatīvajiem aktiem atbilstošu iepirkumu organizēšana ir viens no
galvenajiem priekšnosacījumiem veiksmīgai projektu īstenošanai un izdevumu
attiecināšanai finansēšanai no ES fondiem, arī turpmāk tiek plānots pilnveidot
normatīvo bāzi (attiecībā uz kontroles mehānisma noteikšanu pasūtītāja finansētiem
projektiem), kā arī stiprināt IUB kapacitāti, paplašināt iepirkumu pirmspārbaužu
apjomus, kā arī sniegt metodisku palīdzību gan atbildīgajām un sadarbības iestādēm,
gan finansējuma saľēmējiem. Plašāka informācija par minētajiem plāniem tika sniegta
ziľojuma sadaļā „ES fondu sistēmas optimizēšana un vienkāršošana”.
185.Latvija ir uzsākusi darbības, lai nodrošinātu Saprašanās memorandā noteiktos
uzdevumus, kas paredz stiprināt publisko iepirkumu, citu starpā izstrādājot vadlīnijas
pašvaldību centralizēto publisko iepirkumu organizēšanai, kā arī sekmējot valsts un
pašvaldību iepirkumu centralizēšanu, izmantojot elektronisko iepirkumu sistēmu.
186.Šobrīd tiek izstrādāti tiesību aktu projekti, kas paredz sekmēt pašvaldību iepirkumu
centralizāciju, nosakot pašvaldību pienākumu plānot un organizēt centralizētus
iepirkumus. Iepirkumu konsolidācijas rezultātā tiks organizēts vairāk iepirkumu, kurus
būs nepieciešams izsludināti gan IUB tīmekļa vietnē internetā, gan Eiropas Savienības
Oficiālajā Vēstnesī, tādējādi padarot iepirkumus pieejamākus citu ES dalībvalstu
pretendentiem. Par iepirkumu centralizācijas veicināšanu informācija tiks iekļauta
nākošajā gada ziľojumā.
187.Savukārt IUB pastāvīgi vērš pasūtītāju uzmanību uz aizliegumu iekļaut iepirkumu
dokumentācijā prasības, kas varētu ierobežot iespēju piedalīties iepirkumā uzľēmējiem
no citām ES dalībvalstīm. Veicot ES fondu finansēto projektu iepirkumu
pirmspārbaudes, šādām prasībām tiek pievērsta pastiprināta uzmanība. No 2011.gada
attiecīgas nolikumu prasību pārbaudes tiek veiktas arī iepirkumiem, kas netiek finansēti
no ES fondu līdzekļiem.
188.Šobrīd iepirkumi ES fondu projektos tiek veikti atbilstoši Publisko iepirkumu likumam
un atbilstoši noteiktajām publisko iepirkumu līgumcenu robežām nodrošina paziľojuma
publicēšanu ES Oficiālajā Vēstnesī. Papildus tam daži finansējuma saľēmēji publisko
informāciju par iepirkumiem savās tīmekļa vietnēs.
189.Savukārt informācija par 2010.gadā veiktajiem iepirkumu pirmspārbaudēm,
konstatētajām kļūdām publiskajos iepirkumos sniegta sadaļā „Iepirkumu
pirmspārbaudes”.
2.2.2. Atbilstība EK prasībām komercdarbības atbalsta jomā
190.Par komercdarbības atbalsta kontroli atbildīgā institūcija ir Finanšu ministrija, izľemot,
ja atbalsts plānots darbībām, kas saistītas ar lauksaimniecības produktiem, kas minēti
Līguma par Eiropas Savienības darbību 1.pielikumā, ar zivsaimniecības produktiem, kā
arī mežsaimniecībai, izľemot Komercdarbības atbalsta kontroles likumā noteiktos
gadījumus.
191.Saskaľā ar tiesību aktu prasībām atbalsta programmas vai individuālos atbalsta
projektus, kā arī plānotos grozījumus esošajās atbalsta programmās vai individuālajos
atbalsta projektos pirms to īstenošanas uzsākšanas ir jāiesniedz sākotnējai izvērtēšanai
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Finanšu ministrijā, lai tādējādi nodrošinātu to atbilstību komercdarbības atbalsta
kontroles normu prasībām.
192.Visas aktivitātes, kas bija kvalificējamas kā komercdarbības atbalsts, tika īstenotas,
ievērojot Eiropas Kopienas tiesībās noteiktās procedūras, kā arī prasības par pieļaujamo
atbalsta mērķi, izmaksām, maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti, sektorālajiem
ierobežojumiem, u.c., un to īstenošana tika uzsākta tikai pēc šo pasākumu saskaľošanas
ar Eiropas Komisiju (izľemot gadījumus, ja pasākums bija atbrīvots no paziľošanas).
193.Komercdarbības atbalsta nosacījumu kontrole pārbaudēs projektu īstenošanas vietās:
-

MK noteikumi par pārbaudēm projektu īstenošanas vietās38 nosaka, ka pārbaudes
projekta īstenošanas vietā laikā jāpārliecinās par komercdarbības atbalsta prasību
ievērošanu. Pārbaužu uz vietas veikšanas funkcija deleģēta atbildīgajām un sadarbības
iestādēm;

-

Vadošās iestādes metodikā par pārbaudēm projekta īstenošanas vietā noteiktas
minimālās prasības, kas attiecas uz komercdarbības atbalsta prasību ievērošanas
kontroli. 2010.gadā ir aktualizētas un papildinātas vadošās iestādes metodika
par pārbaudēm ES fondu projektu īstenošanas vietās, kurā noteikts, ka pārbaužu uz
vietas laikā pārbaužu veicējiem jāpārliecinās, vai finansējuma saľēmējs faktiski ievēro
attiecīgos komercdarbības atbalsta nosacījumus.Izstrādājot vadošās iestādes metodiku
par pārbaudēm uz vietas, vērā ľemti arī EK vadlīnijās par pārbaudēm projektu
īstenošanas vietās ES fondu projektos ietvertie norādījumi.

194.Saskaľā 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.
195.Vadošā iestāde ir izstrādājusi rīcības plānu Eiropas Savienības fondu vadības un
kontroles sistēmas pilnveidošanai, tai skaitā, attiecībā uz komercdarbības atbalsta
kontroli un uzraudzību. Rīcības plāna ietvaros plānots pārskatīt un pilnveidot vadošās
iestādes metodiku par pārbaudēm ES fondu projektu īstenošanas vietās. Tāpat arī ir
stiprināta Finanšu ministrijas Komercdarbības atbalsta kontroles departamenta
kapacitāte, izveidojot vienu štata vietu, lai nodrošinātu metodoloģisko atbalstu ES
fondu jautājumos.
196.Lai sniegtu informatīvo atbalstu, pilnveidotu izpratni un vecinātu vienotu praksi
komercdarbības atbalsta kontrolē ES fondu ietvaros, 2010.gada 8.-9.jūlijam un 25.26.novembrim notika mācību semināri „Komercdarbības atbalsta kontroles sistēma ES
struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektos”, kuru mērķa grupa bija ES fondu
administrēšanā iesaistīto institūciju pārstāvji gan ar, gan bez priekšzināšanām.
Tabula 4 Aktivitāšu, kuru ietvaros ir valsts atbalsts, saraksts

Aktivitāte/apakšaktivitāte

Valsts atbalsta veids

ERAF
finansējums,
eiro

38

MK 16.02.2010. 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”
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Aktivitāte/apakšaktivitāte

2.1.1.1.

Atbalsts zinātnei
pētniecībai.

un

Valsts atbalsta veids

ERAF
finansējums,
eiro

Saskaľā ar Komisijas Regulas (EK) Nr.800/2008, kas
atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar
kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87 un 88.pantu (vispārējā
grupu atbrīvojuma regula).

51 000 000

Atbalsta programmas Nr.: X 930/2009
2.1.1.3.1. Zinātnes infrastruktūras
attīstība.

Atbalsts sniegts saskaľā ar Komisijas Regulu (EK)
Nr.800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par
saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un
88.pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula).

146 123 578

2.1.2.1.1 Kompetences centri.

Saskaľā ar Komisijas Regulas (EK) Nr.800/2008, kas
atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar
kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88.pantu
(vispārējā grupu atbrīvojuma regula).

51 680 000

Atbalsta programmas Nr.: X 241/2010.
2.1.2.2.1. Jaunu produktu un
tehnoloģiju izstrāde.

Saskaľā ar Komisijas Regulas (EK) Nr.800/2008, kas
atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar
kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88.pantu
(vispārējā grupu atbrīvojuma regula)

11 809 352

Atbalsta programmas Nr.: X 187/2009.
2.1.2.2.2. Jaunu produktu un
tehnoloģiju izstrāde –
atbalsts jaunu produktu
un
tehnoloģiju
ieviešanai ražošanā.

Pirmā kārta saskaľā ar Komisijas 2006.gada 24.oktobra
Regulu (EK) Nr. 1628/2006 par Līguma 87. un 88.panta
piemērošanu valstu reģionālajam ieguldījumu atbalstam.
Atbalsta programmas Nr.: XR 118/2008

63 584 939

Otra kārta saskaľā ar Komisijas 2006.gada 24.oktobra
Regulu (EK) Nr. 1628/2006 par Līguma 87. un 88.panta
piemērošanu valstu reģionālajam ieguldījumu atbalstam.
Atbalsta programma Nr. SA 32052

2.1.2.2.3. Jaunu produktu un
tehnoloģiju izstrāde atbalsts
rūpnieciskā
īpašuma
tiesību
nostiprināšanai.

Saskaľā ar Komisijas Regulas (EK) Nr.800/2008, kas
atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar
kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88.pantu
(vispārējā grupu atbrīvojuma regula).

2.1.2.4.

Saskaľā ar Komisijas Regulas (EK) Nr.800/2008, kas
atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar
kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88.pantu
(vispārējā grupu atbrīvojuma regula).

Augstas pievienotās
vērtības investīcijas.

1 209 441

Atbalsta programmas Nr.: X 186/2009.
102 092 855

Atbalsta programmas Nr.: X 676/2009; Nr. X 348/2010
2.2.1.1.Ieguldījumu
fonds
investīcijām garantijās,
paaugstināta
riska
aizdevumos,
riska
kapitāla fondos un cita
veida
finanšu
instrumentos.

Sākuma kapitāla fondiem un riska kapitāla fondiem sniedz
finansējumu saskaľā ar Komisijas 2008.gada 6.augusta
Regulu (EK) Nr. 800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta
kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot
Līguma 87. un 88.pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma
regula)

83 280 404

(Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2008.gada
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Aktivitāte/apakšaktivitāte

Valsts atbalsta veids

ERAF
finansējums,
eiro

9.augusts, Nr. L 214/3).
2.2.1.4. Aizdevumi komersantu
konkurētspējas
uzlabošanai

Saskaľā ar Eiropas Komisijas 2008.gada 6.augusta Regulu
(EK) Nr.800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas
par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un
88.pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula)

57 362 564

(Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2008.gada
9.augusts, Nr. L 214/3)
2.3.2.2. Atbalsts ieguldījumiem
mikro
un
mazo
komersantu
attīstībā
īpaši
atbalstāmajās
teritorijās

Saskaľā ar Komisijas Regulas (EK) Nr.800/2008, kas
atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar
kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88.pantu
(vispārējā grupu atbrīvojuma regula)

24 915 605

Atbalsta programmas Nr.: X 348/2009, iepriekšējais
atbalsta programmas Nr.: XR 44/2008.

2.3.Izaicinājumi darbības programmas ieviešanā
197.Attiecībā uz ES fondu vadības un kontroles sistēmas darbības problēmām kopumā (t.
sk. saistībā ar DP), ir jāatzīmē, ka 2010.gadā veiktā EK audita laikā tika konstatēti
būtiski trūkumi Revīzijas iestādes darbā. Lai novērstu potenciālos riskus ES fondu
ietvaros izveidotajā vadības un kontroles sistēmā, vadošā iestāde atsauca EK iesniegtās
DP izdevumu deklarācijas un pārtrauca turpmāku DP izdevumu deklarēšanu. Par
minēto problēmu sniegts detalizēts izklāsts 2.7.10. sadaļā ,,Eiropas Komisijas auditi‟‟
un sadaļā „Vadības un kontroles sistēmas izvērtējums”.
198. Savukārt zemāk ir minēti būtiskākie DP projektu īstenošanu kavējošie faktori un to
ietekmes mazināšanai 2010.gadā veiktie pasākumi. Savukārt papildu informācija
sniegta apakšsadaļās par 2010. gadā izstrādāto vadošās iestādes kārtību par risku
pārvaldību ES fondu administrēšanas sistēmā, veiktajiem vienkāršošanas pasākumiem
un resursu piesaisti ES fondu projektiem.
199.Kā galveno infrastruktūras projektu īstenošanu kavējošo iemeslu 2010.gadā var nosaukt
problēmas iepirkumu jomā, t.sk. pārsūdzības, normatīvu aktu neievērošana. Lai
mazinātu šīs problēmas arī 2010.gadā tika organizēti semināri un sniegtas konsultācijas
gan finansējuma saľēmējiem, gan starpniekinstitūcijām. Tika veikti grozījumi MK
noteikumos par ES fondu tehniskās palīdzības ieviešanu (MK 21.09.2010. noteikumi
Nr.900), paredzot līdzekļus IUB cilvēkresursu kapacitātei un iepirkuma pirmspārbaužu
apjoma paplašināšanai, kas savukārt nodrošinās plašāku un mērķtiecīgāku ES fondu
projektu īstenotāju konsultēšanu par iepirkumu jautājumiem, veicinās ātrāku sūdzību
izskatīšanu ES fondu projektu iepirkumu ietvaros. IUB tehniskās palīdzības projekts
tika apstiprināts 2010.gada 15.decembrī.
200.Kā vēl vienu no DP ieviešanas kavēšanas iemesliem var minēt finansējuma
nepietiekamību - gan finansējuma saľēmējiem līdzfinansējuma nodrošināšanai
(piemēram, energoefektivitātes aktivitātēs), gan 2010.gada sākumā - valsts budžeta
līdzekļu trūkumu.
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201.Lai risinātu jautājumu par finansējuma saľēmēju līdzfinansējuma nodrošināšanu (tai
skaitā banku aizdevumu izsniegšanu), 2010.gada novembrī39 Latvijas Komercbanku
asociācija tika iekļauta UK sastāvā ar padomdevēja tiesībām, tādējādi asociācija sāka
piedalīties arī projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju apstiprināšanas procesā.
2010.gada 24.novembra UK sēdē asociācija paudusi viedokli par kredītu izsniegšanas
risku un novērtēšanas sistēmas vienkāršošanu ES fondu projektu īstenošanai.
Asociācijai ir dota iespēja piedalīties arī MK noteikumu par aktivitāšu īstenošanu
saskaľošanas procesā, kā arī Latvijas komercbanku eksperti piedalījušies projektu
iesniegumu vērtēšanā.
202.Lai nodrošinātu finansējumu projektu uzsākšanai, 2010.gada laikā tika rasti pietiekami
valsts budžeta resursi priekšfinansējuma, t.sk. lielāku avansu, piešķiršanai. Taču
2010.gada sākumā izveidojusies situācija, ka pat īstenošanas stadijā esošajiem
projektiem valsts budžeta finansējums nebija nodrošināts visam gadam nepieciešamā
apmērā. Šī problēma tika atrisināta, gan sakarā ar Regulas Nr.1083/2006 82.panta
grozījumiem saľemot EK papildu avansa maksājumu 30,8 milj. eiro no KF
finansējuma, gan 2010.jūnijā pēc vienošanās ar starptautiskajiem aizdevējiem un
Saeimas atbalsta palielinot valsts budžeta finansējumu ES fondu projektiem par 100
milj. latu (142.3 milj. eiro). Minētais valsts budžeta finansējums tika novirzīts ES fondu
projektiem izglītības nozarē (41%), satiksmes jomā (23%), vides jomā, t.sk.
ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstībai, (19%), veselības aprūpes nozarē (7%),
nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšanai (7%),
atjaunojamo energoresursu izmantojošu koģenerācijas elektrostaciju attīstībai (2%),
sociālās infrastruktūras jomai (1%).
203.Palielināti Valsts kases aizdevumu limiti ES fondu projektu finansēšanai (2009.gadā un
2010.gadā pašvaldību aizľēmumu 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).
204.Lai nepieļautu projektu īstenošanas kavēšanu ierobežoto valsts budžeta resursu dēļ arī
2011.gadā, 2011.gadā finansējums ES fondu projektiem, salīdzinot ar 2010.gadu,
palielināts par apmēram 200 milj. latu, no tiem apmēram 97 % paredzot ministriju
budžetos un 3% rezerves programmā vēl neapstiprinātajiem projektiem. Vienlaikus
2011.gadā tiks turpināta stingra ikmēneša valsts budžeta izdevumu plāna izpildes
uzraudzība, ar mērķi savlaicīgi identificēt atbrīvojušos finansējumu un pārdalīt to
jauniem projektiem vai projektiem, kuru īsteno ātrāk nekā sākotnēji plānots.
205.Kapacitātes trūkums gan finansējuma saņēmējiem, gan ES fondu ieviešanā vadībā
iesaistītājās iestādēm (piemērām, pašvaldībām, kuras īsteno vairākus projektus
vienlaicīgi, IUB - saistībā ar ļoti liela sūdzību par finansējuma saľēmēju organizētajām
iepirkumu procedūrām skaita saľemšanu, dažām atbildīgajām un sadarbības iestādēm).
Lai risinātu šo problēmu tika veikti pasākumi ES fondu sistēmas vienkāršošanai un
administratīvās kapacitātes stiprināšanai.
206.Nepietiekama atbildība, t.sk. nekorekta plānošana, plānu neievērošana no finansējuma
saņēmēju un starpniekinstitūciju puses. Tika pastiprināta uzraudzība gan
administratīvajā, gan politiskajā līmenī (skatīt detalizētu informāciju sadaļā par
uzraudzības pasākumiem).
207.Kavējošie faktori no EK puses. Galvenokārt atzīmējams plānošanas dokumentu
grozījumu smagnējais apstiprināšanas process EK. DP grozījumi no EK puses netiek
39

MK 2010.gada 23.novembra sēdē apstiprinātie noteikumi Nr.1072 „Uzraudzības komitejas nolikums”
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apstiprināti, jo EK un Latvijai radās domstarpības par finanšu instrumentu ietvaros
veikto maksājumu attiecināšanu un garantiju programmai plānoto papildus finansējuma
pārdali (bija nepieciešams operatīvs EK atzinums par LV metodikām par grūtībās
nonākušajiem uzľēmumiem un attīstībai izsniegtiem aizdevumiem un garantijām). Tā
kā EK iesniegtais DP grozījumu projekts paredzēja līdzekļu starp DP un darbības
programmu „Infrastruktūra un pakalpojumi”, minētie iemesli kavēja abu DP grozījumu
apstiprināšanu. Kā vēl viens aktuāls temats sadarbībā ar EK bija valsts atbalsta
regulējuma interpretācija, par kuru nebija saľemts viennozīmīga EK atbilde. Kā
smagnējs ir atzīmējams jautājums saistībā ar EK Finanšu regulas grozījumu
nepietiekamu skaidrojumu sniegšanu par Latvijas sniegtajiem komentāriem attiecība uz
punktiem, kas skar finanšu instrumentus, izmaksu – iegumumu analīzes (cost- benifit
analyses CBA) vadlīnijas un labas pārvaldības principus. Lai risinātu minētos
jautājumus, arī 2010.gadā vadošā iestāde proaktīvi sadarbojusies ar EK, tai skaitā aktīvi
pārrunājot problēmjautājumus UK sēdēs un neformālās sarunās ar UK.
208.Kā vēl vienu faktoru, kas palēnināja atsevišķu projektu īstenošanu, var minēt
strukturālas reformas publiskajā sektorā (piemēram, vides, izglītības, veselības jomās,
publiskā sektora strukturālas reformas). Reformu rezultātā bija nepieciešams veikt
korekcijas ES fondu finansētajos projektos, piemēram mainot finansējuma saľēmējus.
Tomēr ilgtermiľā minētās reformas viennozīmīgi stimulēs efektīvu ES fondu ieviešanu
un izmantošanu. Informācija par uzsāktajām reformām tika aprakstīta ziľojumā par
2009.gadu40, kā arī reformu ietekme uz ES fondu aktivitāšu īstenošanu 2010.gadā
aplūkota sadaļā „Prioritāšu īstenošana”. Saskaľā ar atbildīgo un sadarbības iestāžu
sniegto informāciju, 2010.gadā veiktās izmaiľas ES fondu projektos minēto reformu
dēļ nav uzskatāmas par būtiskām Regulas Nr. 1083/2006 57.panta nozīmē
2.3.1. Risku vadība
209.Risku pārvaldība iepriekš notika centralizēti un to veica atsevišķs FM departaments,
proti, ES fondu administrēšanas sistēmā identificētie riski bija iekļauti kopējā FM risku
pārvaldības sistēmā, kurā vadošā iestāde tika iesaistīta. Ľemot vērā, ka ES fondu
administrēšanas sistēmas risku pārvaldība attiecās arī uz citām ES administrēšanā
iesaistītajām institūcijām, secināts, ka efektīvāk un lietderīgāk veikt ES fondu risku
pārvaldību atsevišķi no kopējās FM risku pārvaldības.
210.Šobrīd turpinot 2009.gadā uzsāktos ES fondu ieviešanas sistēmas pilnveidošanas un
optimizēšanas pasākumus, 2010. gada 16.jūnijā tika izstrādāta un apstiprināta vadošās
iestādes kārtība, kādā tiek veikta risku pārvaldība ES fondu administrēšanas sistēma un
apstiprināts sākotnēji identificēto risku saraksts. Tajā tika iekļauti arī identificētie ES
fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda administrēšanas sistēmas galvenie riski
(plānošanas, ieviešanas, uzraudzības, pēcuzraudzības, slēgšanas). Riski tika sadalīti
grupās (stratēģiskie riski, finanšu riski, atbildības riski, darbības riski, nozares riski).
211.Uz augstākminēto risku pamata tika izstrādāts ES fondu administrēšanas sistēmas
sākotnējais risku reģistrs, kurā ir iekļauts 21 risks. Riski tiek vērtēti divās skalās –
varbūtība, ka risks iestāsies, un ietekmei kādu rada iestāšanās sekas. Katrā skalā risks
tiek vērtēts piecu baļļu sistēmā. Risku iestāšanās varbūtības un ietekmes reizinājums
izsaka riska līmeni. Arī risku līmenis iedalās piecās pozīcijās – no ļoti augsta līdz ļoti
zemam.
212.Katram identificētajam un novērtētajam riskam ir noteikts tā ietekmes līmenis, tiek
izvēlēta riska pārvaldības stratēģija. Katram riskam ir apstiprināts arī īpašnieks, kurš
40

Skatīt ziľojuma par DP ieviešanu 2009.gadā 2.3.6. sadaļu (http://www.esfondi.lv/page.php?id=913)
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nodrošina noteiktu risku pārvaldības un uzraudzības pasākumus, kas ietver risku
reģistra iekļauto risku vadīšanas pasākumu izpildes regulāru pārskatīšanu un reģistra
aktualizāciju. Prioritāriem riskiem izstrādāti kontroles pasākumi riska mazināšanai vai
novēršanai.
213.Zemāk minēti ES fondu administrēšanas sistēmā identificētie riski, kuri regulāri tiek
uzraudzīti un tiek veikti vai plānoti pasākumi to mazināšanai. Daudzus no minētajiem
riskiem izdevies mazināt ar veiktajiem ES fondu sistēmas vienkāršošanas un
optimizēšanas pasākumiem (skat. nākošajā ziľojuma sadaļā ,,ES fondu sistēmas
optimizēšanas un vienkāršošana‟‟).
Tabula 5 ES fondu administrēšanas sistēmas risku saraksts
Riska
grupa

Risks
Sarežģīta Eiropas savienības fondu sistēma

Stratēģiskie
riski

Neveiksmīgas pārrunas par nākamā plānošanas perioda ES fondu ieviešanas
mehānismu dalībvalstīs
Horizontālo prioritāšu neizpilde
Plānošanas dokumentu neefektivitāte
Izmaksu svārstības projektos

Finanšu
riski

Kohēzijas fonda 2004.-2006. plānošanas perioda projektu noslēguma dokumenti ir
nekorekti
Tiek kavēta projektu īstenošana
Nepietiekams valsts līdzfinansējums, līdzekļu trūkums valsts budžeta ES fondu
projektu līdzfinansēšanai
Nepietiekami līdzfinansējuma līdzekļi privātajam finansējuma saľēmējam
Neatbilstošo izdevumu rašanās
Nepilnības tiesiskajā regulējumā
Sistēmas audita ieteikumu trūkumi netiek novērsti

Atbilstības
riski

Darbības
riski

Neatbilstību nekonstatēšana, neziľošana, nenovēršana
Tiesību aktu nepareiza interpretācija
Kontroļu un pārbaužu neefektivitāte
Nepietiekoši nodrošināta lietu un personāla pēctecība un nepietiekama komunikācija
Interešu konflikti un korupcija
Nepilnības VIS
Personāla motivācijas un karjeras izaugsmes trūkums
Risks kad finansējuma saľēmēja īpašums ir apķīlāts
Netiek nodrošināta sistēmas auditu ieteikumu ieviešana

214.2010.gada beigās tika izveidota ES fondu risku pārvaldības darba grupa, kurā darbojas
pārstāvji no vadošās iestādes, sertifikācijas iestādes un revīzijas iestādes.
Nepieciešamības gadījumā uz darba grupas sēdēm var pieaicināt arī sadarbības iestāžu
un atbildīgo iestāžu pārstāvjus. Darba grupas galvenie uzdevumi ir:
-

Nodrošināt kvalitatīvu un efektīvu ES fondu administrēšanas sistēmas risku pārvaldību;

-

Identificēt ES fondu administrēšanas sistēmas riskus, identificēto risku analīzi,
novērtēšanu un klasificēšanu, apstiprināt risku reģistru.

215.Pirmā darba grupas sēde notika 2011.gada sākumā. Darba grupas sanāksmes plānotas
ne retāk kā divas reizes gadā.
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216.2011.gadā jau norit darbs pie pastāvīgas risku uzraudzības un kontroles nodrošināšanas,
jaunu risku identificēšanu, kā arī risku pārvērtēšanu saskaľā ar ES fondu sistēmas
darbības uzraudzības principiem.
2.3.2. ES fondu sistēmas optimizēšana un vienkāršošana
217.2010.gadā ES fondu vadošā iestāde turpina darbu pie ES fondu ieviešanas sistēmas
pilnveidošanas un optimizēšanas pasākumiem gan tiesiskā regulējuma, gan
administrēšanas līmenī, īpašu uzmanību vēršot uz finanšu sloga mazināšanu
finansējuma saľēmējam, kā arī izmaksu vienkāršošanu. ES fondu vadības
vienkāršošanas procesā lielākais uzsvars ir likts uz ES fondu vadībā iesaistīto institūciju
ES fondu finansējuma saľēmējam izvirzīto prasību vienādošanu un vienkāršošanu, tai
skaitā uz ES fondu vadībā iesaistīto institūciju darba prakses vienādošanu. Tādējādi
visvairāk ES fondu projektu īstenošana tiek atvieglota tiem ES fondu finansējuma
saľēmējiem, kas īsteno vairākus projektus un to ietvaros sadarbojas ar vairākām ES
fondu vadībā iesaistītajām institūcijām. Ir būtiski paātrināta maksājumu plūsma
projektos un optimizēta maksājuma pieprasījumu aprite, tādējādi nodrošinot to, ka ES
fondu finansējuma saľēmējiem ātrāk tiek kompensēti to veiktie izdevumi.
218.2010.gadā ir paveikti šādi pasākumi ES fondu ieviešanas sistēmas vienkāršošanas jomā:
1) Atvieglotas prasības komersantiem- 2010.gada 9.februārī veikti grozījumi MK
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 iespēju komersantiem avansu
pārskaitīšanai atvērt kontu komercbankā, nevis Valsts kasē, kā tas ir bijis iepriekš.
Līdz ar šiem grozījumiem ir samazināts administratīvais slogs komersantiem, tā kā ir
radīta iespēja projekta kontu atvērt bankā, ar kuru komersantam jau iepriekš izveidota
sadarbība, tādejādi saīsināts projekta konta atvēršanai patērētais laiks.
2) Pilnveidots normatīvais regulējums attiecībā uz ES fondu projektu uzraudzību.
Harmonizētas ES fondu vadībā iesaistīto iestāžu prasības ES fondu finansējuma
saľēmējiem saistībā ar projekta progresa pārskatiem. Tādējādi īpaši tiek atvieglots
darbs tiem ES fondu finansējuma saľēmējiem, kas vienlaicīgi sadarbojas ar vairākām
ES fondu vadībā iesaistītajām atbildīgajām iestādēm vai sadarbības iestādēm.
3) Uzlabota procedūra pārbaudes veikšanai projekta īstenošanas vietās. Šā gada
16.februārī jaunā redakcijā izteikti MK noteikumi Nr.140 (iepriekš MK noteikumi
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”. Noteikumu jaunā redakcija ievērojami atvieglo
administratīvo darbu projekta riska izvērtējuma veikšanā, projekta pārbaužu veikšanā,
kā arī vienkāršo atskaitīšanās kārtību par veikto pārbaužu ES fondu projektu
īstenošanas vietās rezultātiem.
4) Pilnveidota neatbilstību atklāšanas un ziņošanas sistēma - 2010.gada 10.augustā
apstiprināti MK noteikumi Nr.740 „Kārtība, kādā ziľo par Eiropas Savienības
struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, pieľem
lēmumu par piešķirtā finansējuma izlietojumu un atgūst neatbilstošos izdevumus”, kā
rezultātā:
-

Atvieglota neatbilstoši veikto izdevumu ziľošanas kārtība EK, izmantojot EK
izveidotu datu bāzi. Iepriekš informācija par neatbilstoši veiktajiem izdevumiem
EK tika iesniegta tikai papīra formātā.
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-

Samazināts neatbilstību administrēšanas slogs – ja neatbilstoši veiktos
izdevumus nav iespējams ieturēt saskaľā ar no projekta kārtējā vai nākamā
maksājuma un vienam projektam vienas neatbilstības gadījumā neatbilstoši
veikto izdevumu summa nepārsniedz 85 latus (iepriekš 50 latus), neatbilstoši
veiktos izdevumus var norakstīt izdevumos;

-

Tiek rīkotas regulāras ceturkšľa sanāksmes par konstatēto neatbilstību
gadījumiem ar ES fondu vadībā iesaistītajām institūcijām, lai novērstu dažādu
sankciju piemērošanu, vienkāršotu un paātrinātu lēmumu pieľemšanu un
informācijas apmaiľu.

Līdz ar jauno neatbilstību ziľošanas sistēmu ir ievērojami samazināts administratīvais
slogs neatbilstību administrēšanā gan finansējuma saľēmējiem, gan arī ES fondu
vadībā iesaistītajām institūcijām.
5) Vienkāršota projektu grozīšanas kārtība, paredzot saīsinātu līgumu slēgšanai un
projekta grozījumu saskaľošanai atvēlēto laiku no 30 uz 15 darba dienām, ja lēmumā
par projekta apstiprināšanu nav nosacījumu un 15 darba dienas pēc nosacījumu
izpildes, ja pieľemts lēmums ar nosacījumu. Tāpat ir nodrošināta vienkāršota
grozījumu veikšana projektā pēc lēmuma pieľemšanas par projekta iesnieguma
apstiprināšanu (grozījumu izvērtēšanas laiks samazināts no 25 uz 20 darba dienām),
bet pirms līguma noslēgšanas (pēc finansējuma saľēmēja vai atbildīgās iestādes vai
sadarbības iestādes iniciatīvas var grozīt jebkuras projekta sadaļas, ja tam piekrīt visas
puses). Līdz ar to ES fondu finansējuma saľēmējiem un ES fondu administrēšanā
iesaistītajām iestādēm jāpatērē mazāki administratīvie resursi projekta grozījumu
sagatavošanai, paātrināta projektu grozījumu apstiprināšana un līdz ar to uzlabots
projekta ieviešanas process (grozījumu veikšana ir elastīgāka, attiecīgi grozījumu
veikšanas kārtība ir labāk savietota ar projekta ieviešanu).
6) Sniegta iespēja projektu ietvaros paredzēt brīvprātīgo darbu, kā arī kopsummas
maksājumus un vienas vienības izmaksas. ES fondu finansējuma saľēmējiem
samazināts administratīvais slogs.
7) Skaidrojošie materiāli ES fondu finansējuma saņēmējiem un ES fondu vadībā
iesaistītajām iestādēm. Nozīmīgs ES fondu vadošās iestādes uzdevums ES fondu
ieviešanas sistēmas vienkāršošanas ietvaros ir skaidrojošo materiālu nodrošināšana ES
fondu vadībā iesaistītajām institūcijām. Tādēļ, lai mazinātu sistēmisko kļūdu
iespējamību, ES fondu vadošā iestāde 2010.gada II ceturksnī ir izstrādājusi virkni
vadlīniju un metodiku, tādējādi atvieglojot darbu gan ES fondu vadībā iesaistītajām
institūcijām, gan finansējuma saľēmējiem. Aktualizētās un no jauna izstrādātās
vadošās iestādes vadlīnijas un metodikas ir pieejamas ES fondu tīmekļa vietnē
www.esfondi.lv pēc adreses http://www.esfondi.lv/events.php?id=1.
8) Vadošā iestāde ir izstrādājuši metodiku „Metodika par ieguldījumiem natūrā projektu
līdzfinansēšanai”, kurā ir noteikti attiecināmības nosacījumi, līgumā iekļaujamie
principi u.c. jautājumi attiecībā uz brīvprātīgo darbu. Brīvprātīgais darbs šobrīd tiek
izmantots vairākās izglītības jomas aktivitāšu ESF līdzfinansētajos projektos.
9) Ľemot vērā lielo saľemto sūdzību skaitu ES fondu projektu ietvaros veiktajos
iepirkumos, kā arī iepirkumu likumdošanas pārkāpumu īpatsvaru konstatētajos
trūkumos, veicot dažāda veida pārbaudes, ir veikti grozījumi MK noteikumos41 par ES
41

Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumi Nr. 918 ,,Noteikumi par darbības programmas
“Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.6.1.1.aktivitāti “Programmas vadības un atbalsta funkciju
nodrošināšana”, darbības programmas “Uzľēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.4.1.1.aktivitāti
“Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana”, darbības programmas “Infrastruktūra un
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fondu tehniskās palīdzības ieviešanu, kas paredz IUB cilvēkresursu kapacitāti
paplašinot IUB iepirkuma pirmspārbaužu apjomu, nodrošināt plašāku un
mērķtiecīgāku ES fondu projektu īstenotāju konsultēšanu par jautājumiem, kas saistīti
ar iepirkumu, veicināt ātrāku sūdzību izskatīšanu ES fondu projektu iepirkumu
ietvaros. 2010.gada 15.decembrī tika apstiprināts IUB tehniskās palīdzības projekts.
219.FM uzskata, ka līdzšinējais darbs pie ES fondu vadības sistēmas vienkāršošanas ir bijis
sekmīgs – ir uzlabota gan maksājumu plūsma projektos, gan vienādota ES fondu
ieviešanā iesaistīto institūciju darba prakse un to izvirzītās prasības finansējuma
saľēmējam, gan arī novērstas nesamērīgas ES fondu finansējuma saľēmējam izvirzītās
prasības. Turpmāk jāturpina darbs pie strukturālākām un konceptuālākām ES fondu
vadības sistēmas izmaiľām – ES fondu vadībā iesaistīto institūciju skaita
samazināšanas, pieļaujamās kļūdas ieviešanas ES fondu projektu ieviešanā, kā arī pie
jautājuma par ministru tiesībām izdot ārējos normatīvos aktus, kas ES fondu jomā
atvieglotu MK noteikumu par aktivitāšu īstenošanu saskaľošanu.
220.Arī 2011.gadā turpinās aktīvs darbs pie ES fondu sistēmas vienkāršošanas un
optimizēšanas, akcentu liekot uz balansu starp vienkāršošanu un kontroļu sistēmas
uzlabošanu ar mērķi mazināt neattiecināmos izdevumus. Turpmāk plānotie pasākumi:
1) Kontroles mehānisma noteikšana pasūtītāja finansētiem projektiem.2011.gada
2.ceturksnī plānots izdarīt grozījumus MK 2008.gada 5.februāra noteikumos Nr.65
,,Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja
finansētiem projektiem” (MK noteikumi Nr.65), kas nosaka iepirkuma procedūru un
tās piemērošanas kārtību, kā arī personas, kuras piemēro šo procedūru, ja līguma
izpildi, kas nav minēta Publisko iepirkumu likuma 6.pantā, no saviem līdzekļiem vai
no ES politiku instrumentu un nacionālā līdzfinansējuma līdzekļiem finansē persona,
kura ir pasūtītājs Publisko iepirkumu likuma izpratnē. Vadošā iestāde identificēja
nepieciešamību uzlabot sūdzību izskatīšanas mehānismu par iepirkuma procedūrām,
kas veiktas saskaľā ar MK noteikumiem Nr.65. Saskaľā ar MK noteikumu Nr.65
36.punktu savstarpējos strīdus, kas radušies līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas
procedūras gaitā, piegādātāji risina ar finansējuma saľēmēju, kas faktiski nozīmē, ka
tad, ja puses savstarpēji nevar vienoties, strīds jārisina tiesā. Tādējādi izveidojas
situācija, ka strīds par to, vai finansējuma saľēmējs ir atbilstoši veicis iepirkumu,
netiek risināts efektīvākajā un ātrākajā veidā. Tāpat tika konstatēts, ka Latvijā trūkst
skaidras, pietiekami plašas definīcijas interešu konfliktam (to apliecina arī EK auditu
konstatējumi). MK noteikumi Nr.65 finansējuma saľēmēja un piegādātāja saistību
definē ar atsauci uz likumu „Par nodokļiem un nodevām”, taču minētais likums
regulē nodokļu jomu, līdz ar to tajā definētās saistības mērķis nav atbilstošs, kā arī
MK noteikumos Nr.65 definētais interešu konflikta regulējums neaptver gadījumus,
kad finansējuma saľēmējs vai piegādātājs vai abi ir fiziskas personas, biedrības vai
nodibinājumi, kas nav likuma „Par nodokļiem un nodevām” subjekti. MK noteikumu
Nr.65 grozījumi paredz:
a) noteikt saistīto personu definīciju, paplašinot līdzšinējā regulējumā iekļauto
definīciju un izslēdzot atsauci uz saistītajām personām likuma „Par nodokļiem un
nodevām” izpratnē un paredzot konkrētus nosacījumus, kas rada interešu konflikta
situāciju;
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”‟‟
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b) noteikt piegādātāju izslēgšanas noteikumus, kas atbilst Publisko iepirkumu likumā
ietvertajiem noteikumiem, kuri paredz izslēgt no iepirkuma procedūras
piegādātājus, kuri, iespējams, darbojas ēnu ekonomikā;
c) noteikt piegādātāju tiesības ziľot par iespējamiem pārkāpumiem par konkrētu
iepirkuma procedūru, vēršoties pie atbildīgajām iestādēm un sadarbības iestādēm.
Tādējādi noteikumu projekts nostiprina šo iestāžu pienākumu izskatīt attiecīgo
iepirkuma procedūru, lai, ľemot vērā konstatēto, varētu pieľemt atbilstošu
lēmumu par finanšu līdzekļu attiecināšanu. Ar šo tiks novērsta situācija, kad
ieinteresētajiem piegādātājiem nav iespējams vērsties pret finansējuma
saľēmējiem gadījumos, kad šie noteikumi netiek ievēroti un finansējuma
saľēmēju rīcība paliek bez sekām, kā arī tiks novērstas negatīvās sekas, ko
finansējuma saľēmēju prettiesiska rīcība varētu nodarīt ES budžetam. Kā
preventīvs mehānisms darbosies iespējamība, ka atbildīgā iestāde vai sadarbības
iestāde pieľems lēmumu par finanšu līdzekļu neattiecināšanu, ja finansējuma
saľēmējs nenovērsīs konstatētos pārkāpumus iepirkuma procedūrā;
d) noteikt pienākumu IUB sniegt atzinumu ES fondu vadībā iesaistītajām
institūcijām objektīva lēmuma pieľemšanai par ES finanšu līdzekļu attiecināšanu,
ja atbildīgās iestādes vai sadarbības iestādes nespēj ar atbilstošu kompetenci
pieľemt lēmumu par to.
2) Iepirkumu pirmspārbaužu intensitātes palielināšana. FM ir uzsākusi izstrādāt
grozījumus MK 2007. gada 26.jūnija noteikumos Nr.419 „Kārtība, kādā Eiropas
Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina
plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu” ar mērķi palielināt ES
fondu iepirkumu pirmspārbaužu intensitāti. Ir plānots, ka turpmāk, papildus Iepirkumu
uzraudzības biroja veiktajām iepirkumu pirmspārbaudēm, atbildīgās un sadarbības
iestādes veiks iepirkumu pirmspārbaudes. Savlaicīga kļūdu atklāšana iepirkumu
procedūrās mazinās negatīvo ietekmi uz valsts budžetu, jo lielākais skaits pārkāpumu
ir tieši publiskā sektora realizētajos projektos.
3) Tiesību noteikšana ministriem izdot ārējus normatīvos aktus. Tieslietu ministrija ir
izstrādājusi informatīvo ziľojumu par tiesību piešķiršanu ministriem izdot ārējos
normatīvos aktus. Attiecīgi ir uzsākta diskusija par tiesību sistēmas atvieglošanu, kas
atstās iespaidu uz ES fondu ieviešanas sistēmas vienkāršošanu. Plānotais ieguvums: ja
ministriem tiks paredzētas tiesības izdot ārējos normatīvos aktus, tiks paātrināta ES
fondu ieviešanu regulējošo normatīvo aktu izstrāde un, līdz ar to, tiks ātrāk uzsākta ES
fondu aktivitāšu ieviešana, kas dos iespēju ES fondu finansējuma saľēmējiem ātrāk
uzsākt projektu īstenošanu.
4) ES fondu administrēšanā iesaistīto iestāžu skaita samazināšana. Panākta vienošanās
ES fondu 2014. – 2020.gada plānošanas periodā samazināt ES fondu administrācijā
iesaistīto institūciju skaitu (Valdības deklarācijas 12.20.punkts). Plānotais ieguvums:
samazinātas ES fondu administrēšanas izmaksas, ES fondu finansējuma saľēmējam
vienādotas izvirzītās prasības ES fondu projektu administrēšanā, tādējādi atvieglojot
projektu īstenošanu īpaši tiem ES fondu finansējuma saľēmējiem, kas ievieš vairākus
projektus un to ietvaros sadarbojas ar dažādām ES fondu vadībā iesaistītajām
institūcijām.

2.4.Būtiskas izmaiņas saskaņā ar Regulas (EK) Nr.1083/2006 57.pantu
221.2010.gadā tika konstatētas būtiskās izmaiľas Regulas (EK) Nr.1083/2006 57.panta
izpratnē SIA "Meža pasaule" projektā 2DP/2.3.2.2.0/08/APIA/LIAA/170 „Atbalsts SIA
"Meža pasaule" attīstībai īpaši atbalstāmajā teritorijā”. Sabiedrība nav novērsusi LIAA
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konstatētās pretrunas no Līguma īstenošanas nosacījumiem un nav ievērojusi Līguma
4.1.2.apakšpunktu, kas nosaka finansējuma saľēmēja pienākumu nodrošināt LIAA, kā arī
citām struktūrfondu vadībā iesaistītajām Latvijas valsts un Eiropas Savienības
institūcijām iespēju veikt uzraudzību un kontroli Projekta īstenošanas vietā, kā arī
nodrošināt brīvu piekļūšanu finansējuma saľēmēja mantai Projekta īstenošanas laikā un 3
(trīs) gadu laikā pēc Projekta īstenošanas pabeigšanas. Tāpat nav ievērots arī Padomes
2006.gada 11.jūlija regulas (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par
Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ
Regulu (EK) Nr.1260/1999, 57.panta 1.punkts, kurā noteikts, ka piecu gadu laikā pēc
Līguma noslēgšanas projektā nedrīkst notikt būtiskas pārmaiľas un veiktie ieguldījumi
jāizmanto projektā paredzētajā vietā un plānotās darbības veikšanai. 24.01.2011.nosutīts
pieteikums tiesu izpildītājam par izpildu rakstu iesniegšanu piespiedu izpildei prasības
nodrošināšanai par 28196,25 eiro izmaksātās summas atgūšanu ( 100% no projektam
piešķirtā un izmaksātā ES fondu finansējuma).

2.5.Papildinātība ar citiem instrumentiem
222.Šajā sadaļā aplūkota informācija par papildinātību un pasākumiem demarkācijas
nodrošināšanai. Tāpat atbilstoši EK prasībām sniegta informācija par EIB aizdevuma
izmantošanu nacionālā līdzfinansējuma nodrošināšanai.
Veiktie pasākumi, lai nodrošinātu papildinātību
223.Papildinātības princips nosaka, ka no ES struktūrfondu finansējuma tiek papildus
atbalstītas tās jomas, kuras valsts ir noteikusi par prioritārām ekonomiskās un sociālās
attīstības veicināšanai. DP ietvaros īstenotās aktivitātes papildina vienu no trim
Kopienas stratēģiskajās pamatnostādnēs noteiktajām prioritātēm – „Uzlabot izaugsmei
nepieciešamās zināšanas un inovācijas: Prioritāte vērsta uz atbalstu konkurētspējīgu un
uz zināšanām balstītu inovatīvu uzľēmumu izveidei un attīstībai, kā arī labākai saiknei
ar zinātnes un pētniecības institūcijām” 42.
224.Ekonomikas ministrijas pārziľā esošās ES struktūrfondu aktivitātes pārskata periodā ir
veicinājušas Nacionālās Lisabonas programmas mērķu sasniegšanā tādās jomās kā
pētniecība un attīstība, inovāciju attīstība, un komercdarbības un pašnodarbinātības
uzsākšana.
225.Lai sasniegtu Kopienas stratēģisko pamatnostādľu noteikto prioritāti uzlabot izaugsmei
nepieciešamās zināšanas un inovācijas, pārskata periodā tika īstenotas aktivitātes, kas
vērstas uz tehnoloģiju pārneses un izgudrojumu komercializācijas veicināšanu ar mērķi
nodrošināt pētniecības un uzľēmējdarbības sektoru sadarbību jaunu, konkurētspējīgu un
tirgū pieprasītu produktu un tehnoloģiju vai pakalpojumu izstrādei.
226.Nacionālajā attīstības plānā ir norādīts, lai nodrošinātu tautsaimniecības konkurētspēju
pasaules tirgū, tai jābalstās uz tehnoloģiski izciliem lieliem, vidējiem un maziem
uzľēmumiem, kuri spēj elastīgi atsaukties globāla vai vietēja rakstura izmaiľām
ekonomikā. Uz šo mērķu realizāciju ir orientētas tādas atbalsta programmas kā
„Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkti”, „Kompetences centri” un „Jaunu produktu un
tehnoloģiju izstrāde”.
227.Tādu, no ES strukturālajiem fondiem līdzfinansētu inovācijas atbalsta programmu
īstenošana, kā „Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde”, „Jaunu produktu un
tehnoloģiju izstrāde – atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā”,
42

http://www.esfondi.lv/upload/04-kohezijas_politikas_nakotne/VSID_2009.pdf
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„Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde – atbalsts rūpnieciskā īpašuma tiesību
nostiprināšanai” un „Augstas pievienotas vērtības investīcijas” ir veicinājušas arī
privātā līdzfinansējuma piesaisti. Minēto programmu ietvaros līdz šim jau piesaistīti
216,0 milj. eiro privātā līdzfinansējuma. Papildus jānorāda, ka arī programmas
„Kompetences centri” ietvaros plānots piesaistīt privāto līdzfinansējumu aptuveni 23,6
milj. eiro apmērā.Ar iepriekšminētajām programmām tiek risināti arī tādi Izglītības un
zinātnes ministrijas Informatīvajā ziľojumā „Par nepieciešamo atbalstu jaunu
eksportspējīgu produktu radīšanai sadarbībā ar Latvijas zinātniekiem” minētie
problēmjautājumi kā sadarbības partnerus trūkums inovācijas jomā, nepietiekama
sadarbība (attiecīgu vadības un finansu instrumentu trūkums) starp izglītības,
pētniecības un rūpniecības sektoriem, specifisku pētījumu trūkums un nepietiekama
analīze par to, kādi inovatīvi produkti ir nepieciešami tirgum, un kas spēj tos radīt.
228.Sabiedrības informēšanai un izpratnes veidošanai par inovācijām 2010.gadā turpinās
ES struktūrfondu programmas „Pasākumi motivācijas celšanai inovācijām un
uzľēmējdarbības uzsākšanai” (2.3.1.2.apakšaktivitāte) īstenošana.
229.Ekonomikas ministrijas kompetences ietvaros 2009.gadā tika uzsāktas un 2010.gadā
tiek turpināta virkne finanšu pasākumu īstenošana mikro, mazo un vidējo komersantu
atbalstam. Programmai tiek piesaistīti ES struktūrfondu un Ziemeļu Investīciju bankas
līdzekļi.
230.Ar MK 2008.gada decembra rīkojumu Nr.752 tika apstiprināta Latvijas mazo un vidējo
komersantu mikrokreditēšanas programma. Mikrokredīti paredzēti biznesa projektu
realizācijai - investīcijām un apgrozāmiem līdzekļiem – uzľēmumiem līdz 10
darbiniekiem, kā arī pašnodarbinātām personām, kas darbojas ārpus Rīgas.
231.2009.gada septembrī MK pieľēma noteikumus Nr.1065 „Par aizdevumiem sīko
(mikro), mazo un vidējo komersantu un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo
sabiedrību attīstības veicināšanai”. Programmas realizācijai Hipotēku banka 2009.gada
oktobrī ir noslēgusi 100 milj. eiro apmērā aizdevuma līgumu ar EIB, kas stāsies spēkā
pēc valsts galvojuma līguma parakstīšanas.
232.2009.gada 31. martā MK apstiprināja noteikumus Nr.293, kuri nosaka ESF
līdzfinansētās programmas „Atbalsts pašnodarbinātības un uzľēmējdarbības
uzsākšanai” īstenošanas kārtību. Programmas mērķis ir paaugstināt saimnieciskās
darbības aktivitāti valstī, attīstot uzsācēju zināšanas un iemaľas uzľēmējdarbībā, kā arī
sniedzot tiem finansiālo atbalstu. 2009. gada 10. martā Ministru kabinets pieľēma
noteikumus Nr.237 „Par darbības programmas “Uzľēmējdarbība un inovācijas”
papildinājuma 2.2.1.3.aktivitāti “Garantijas komersantu konkurētspējas uzlabošanai”.
233.2010.gada 22.janvārī Eiropas Investīciju fonds noslēdza līgumu ar SIA „BaltCap
Management Latvia” par riska kapitāla fonda izveidi, nodrošinot komersantiem
pieejamo finansējumu 29,9 milj. eiro apmērā. 2010.gada 14.jūnijā Eiropas Investīciju
fonds noslēdz līgumu ar SIA „Imprimatur Capital Baltics” un darbību sāk specializēts
sēklas un uzsākšanas kapitāla fonds ar kopējo finansējuma apjomu 20 milj. eiro. Šis
instruments paredzēts mikro, maziem un vidējiem uzľēmumiem ar īpašu uzsvaru tieši
jaunu preču un produktu izstrādē un sākotnējā mārketingā.
234.Lai veicinātu uzľēmumu konkurētspēju, LIAA piedāvā programmas uzľēmumu
darbinieku kvalifikācijas celšanai, piemēram, programmas „Atbalsts nodarbināto
apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām
apmācībām” ar kopējo finansējumu ir 17 017 519 LVL.
65
Gada ziľojums_2DP_VI_lv_13.06.2011.; Ziľojums Eiropas Komisijai par Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda darbības programmu īstenošanu, 2010.gads

ES struktūrfondu atbalsta saskaľotība ar nozares politikas mērķiem visbūtiskāk skārusi
2.1.1.3.1. apakšaktivitāti „Zinātnes infrastruktūras attīstība". 2009.gadā Ministru kabinetā tika
apstiprinātas Zinātnes un tehnoloģijas attīstības pamatnostādnes 2009. – 2013.gadam, kurās
izvirzītā politikas mērķa - veidot zinātni un tehnoloģijas kā pilsoniskās sabiedrības,
ekonomikas un kultūras ilgtermiľa attīstības pamatu, nodrošinot zināšanu ekonomikas
īstenošanu un ilgspējīgu tās izaugsmi. Paralēli minētajam attiecībā uz ES struktūrfondu
ieguldījuma plānošanu 08.03.2010.gada 8.martā stājās spēkā attiecīgi grozījumi 2DPP
Uzľēmējdarbība un inovācijas, nosakot 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes mērķus, īstenošanas shēmu
un pieejamo finansējumu. Savukārt 19.10.2010. tika pieľemti MK noteikumi par
apakšaktivitātes pirmās projektu atlases kārtas īstenošanu.Veiktie pasākumi, lai nodrošinātu
demarkāciju
235.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.
236.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),
uzľēmējdarbības atbalsts, apmācības un nodarbinātības veicināšana. Investīciju
demarkāciju starp minētajām jomām iespējams veikt sektoriālā griezumā, teritoriālā
griezumā, kā arī pēc atbalsta veida.
237.Demarkācija sektoriālā griezumā:
-

ELFLA sniedz atbalstu lauksaimniecības infrastruktūras modernizācijai, EK Dibināšanas
līguma I pielikumā minētās lauksaimniecības produkcijas pārstrādei u.tml., kas ir izslēgts
ERAF uzľēmējdarbības 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.

238.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.

239.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.
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240.EZF un ES fondiem ir kopīgas tādas atbalsta jomas kā ostu infrastruktūra, NATURA
2000 teritorijas, bioloģiskā daudzveidība, ūdenssaimniecība, tūrisms, uzľēmējdarbības
atbalsts, apmācības un nodarbinātības veicināšana. Investīciju demarkācijas
nosacījumus pamatā iespējams fiksēt sektoriālā griezumā:
-

EZF atbalsta zivsaimniecības uzľēmumu modernizācijai, kas ir izslēgts ERAF
uzľēmējdarbības 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.

241.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 saľemšanu nosakot
arī potenciālajiem ES fonda finansējuma saľēmējiem;

-

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. 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 saskaľā ar līgumu vai vienošanos un izdevumi, kas pretendē uz atmaksu no ES
fonda līdzekļiem, ir faktiski veikti un ir attiecināmi uz finansēšanu no ES fonda
līdzekļiem, t.sk., ir pārbaudes ietvaros jāgūst pārliecība par dubultā finansējuma
nepastāvēšanu (detalizētāk pārbaudes jautājumus skat. ziľojuma sadaļā „Pārbaudes
projektu īstenošanas vietās”). Pārbaudes projektu īstenošanas vietās veic, ľemot 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;

-

Ľemot vērā dubultās finansēšanas iespējamību ES fondu un Eiropas Ekonomikas zonas
finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta projektos,
vadošā iestāde regulāri informē atbildīgās iestādes par apstiprinātajiem Eiropas
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Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu
instrumenta projektiem;
-

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 saľemšanas riska mazināšanu;

-

RAPLM nodrošināja Koordinācijas padomes darbību, tādējādi novēršot atbalsta
pārklāšanās risku, sagatavojot un ieviešot projektus DP pilsētvides prioritātes
„Policentriska attīstība” ietvaros;

-

Papildus iepriekš minētajam, lai uzlabotu dubultās finansēšanas saľemšanas 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
ziľojuma „Informācija par uzraudzības pasākumiem”.

Informācija par Eiropas Investīciju Bankas aizdevumu
242.Lai stiprinātu valsts budžeta ES fondu līdzfinansēšanas spējas, 2008.gada 30.oktobrī
starp LR un Eiropas Investīciju Banku (EIB) tika noslēgts aizdevuma līgums par
līdzfinansējuma nodrošināšanu 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES līdzfinansēto
projektu īstenošanai par kopējo summu 500 milj. eiro, kura 2009.gada 17.februārī ar
līguma grozījumiem tika palielināta līdz 750 milj. eiro.
243.Saskaľā ar iepriekšminētā līguma nosacījumiem, EIB aizdevumu izsniedz LR ar
nosacījumu, ka tas var tikt novirzīts valsts budžeta līdzfinansējuma nodrošināšanai vai
arī kā aizdevums finansējuma saľēmējiem nacionālā līdzfinansējuma nodrošināšanai
2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu projektos.
244.Kopumā EIB ir izmaksājusi 225 milj. eiro, 2010.gadā EIB nav veikusi maksājumus. Lai
varētu saľemt nākamo aizdevuma daļu, EIB ir jāiesniedz atskaite par iepriekš
izmaksāto līdzekļu izlietojumu 80% apmērā no izmaksātās summas, respektīvi, par 180
milj. eiro. Līdz 2010.gada 31.decembrim EIB aizdevuma saľemšanai attiecināmajos ES
fondu projektos valsts budžeta līdzekļu apjoms ir uzľemts saistībās par kopējo summu
190 milj. eiro, savukārt, aizdevumos finansējuma saľēmējiem izsniegti 53 milj. eiro,
kas kopā veido 243 milj. eiro, kas ir pietiekami nākamās aizdevuma daļas saľemšanai.
2011.gada 16.martā Latvijas iestādes ir iesniegušas EIB atskaiti par pirmās aizdevuma
daļas līdzekļu izlietojumu.
245.Jāatzīmē, ka 2009.gada laikā Latvijas atbildīgās iestādes veica DP finansējuma
pārprogrammēšanu, palielinot ES fondu līdzfinansējuma intensitāti, kur iespējams,
izľemot vai maksimāli samazinot valsts budžeta un nacionālā publiskā līdzfinansējuma
daļu. Ľemot vērā ierosinātās izmaiľas, nepieciešamā nacionālā publiskā
līdzfinansējuma daļa ir ievērojami samazinājusies kā rezultātā pilnībā izmantot
piešķirto EIB aizdevumu ES fondu projektos nebūs iespējams. Latvijai EIB aizdevuma
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izmantošana nav pašmērķis, jo aizdevuma saľemšana nedod iespēju palielināt budžeta
izdevumu apropriāciju, lai slēgtu jaunus līgumus.

2.6.Uzraudzības un izvērtēšanas pasākumi
246.Šajā sadaļā sniegta informācija par galvenajiem uzraudzības pasākumiem, tai skaitā arī
UK darbību 2010.gadā, ikgadējo sanāksmi ar EK par ES fondu ieviešanu, VIS
funkcionēšanu un tajā esošo informāciju par šķērsfinansējumu, kā arī kopsavilkums par
izvērtēšanas pasākumiem. Savukārt horizontālo prioritāšu ieviešanas uzraudzības
aktualitātes aprakstītas sadaļā „Horizontālo prioritāšu ieviešana”.
2.6.1. Informācija par uzraudzības pasākumiem
247.ES fondu uzraudzības sistēma ir izveidota ar mērķi nodrošināt ES fondu ieviešanu
atbilstoši ES fondu vadību reglamentējošiem ES un LR normatīvajiem aktiem.
248.Viens no ES fondu uzraudzības sistēmas galvenajiem instrumentiem ir VIS, kuras
galvenie uzdevumi ir uzkrāt un uzglabāt pamatinformāciju 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. Vairāk informācijas
par VIS var aplūkot sadaļā „ES fondu vadības informācijas sistēma”.
249. Ievērojamu ieguldījumu ES fondu uzraudzībā un problēmjautājumu apspriešanā
sniedza UK, par kuras darbību 2010.gadā informācija sniegta nākamajā sadaļā
„Uzraudzības komiteja”.
250.Tāpat 2010.gadā ES fondu uzraudzības sistēmā arvien lielāku lomu spēlēja vadošās
iestādes izstrādātie un MK apstiprinātie ES fondu finansējuma apguves mērķi atbildīgo
iestāžu un aktivitāšu (apakšaktivitāšu) griezumā, kas ļāva savlaicīgi konstatēt novirzes
no plānotā un veikt pasākumus to novēršanai. Dati par mērķu profiliem, to izpildes
prognozēm un faktisko izpildi katru mēnesi tika publicēti ES fondu tīmekļa vietnē43,
kā arī sūtīti starptautiskajiem aizdevējiem un UK dalībniekiem. Plašākā informācija par
mērķa profilu izpildi līdz 2010.gada beigām ir atspoguļota ziľojuma sadaļā
„Informācija par finanšu progresu”.
251.Arī 2010.gadā tika izmantoti tādi uzraudzības elementi kā ikmēneša VIS ievadīto ES
fondu apguves datu analīze, regulāras ES fondu vadībā iesaistīto iestāžu sanāksmes par
aktuāliem ES fondu plānošanas, ieviešanas un uzraudzības jautājumiem, ES fondiem
pieejamā valsts budžeta finansējuma izlietojuma uzraudzība, dažāda veida ziľojumu
sagatavošana un iesniegšana valdībā, vadlīniju aktualizēšana, kā arī ar ES fondu
jautājumiem saistītās informācijas publicēšana ES fondu tīmekļa vietnē
www.esfondi.lv. Informācija par šiem uzraudzības sistēmas aspektiem tika sniegta
ziľojumā par 2009.gadu44.
252.Savukārt 2010.gadā ES fondu ieviešanas uzraudzība arvien vairāk tika pastiprināta
politiskajā līmenī, regulāri ziľojot par ES fondu apguves progresu un ar to saistītajiem
jautājumiem (piemēram, par sistēmas vienkāršošanu, dažādiem problēmjautājumiem un
to risināšanu) ne tikai valdībai, bet arī Saeimas komisijām (piemēram, Publisko
izdevumu un revīzijas komisijai), kā arī izskatot un diskutējot par aktuāliem
jautājumiem speciāli izveidotajā koalīcijas partiju darba grupā par ES fondiem.
43

http://www.esfondi.lv/page.php?id=909
Skatīt ziľojuma par DP īstenošanu 2009.gadu 2.6.1.sadaļu ,,Informācija par uzraudzības
pasākumiem‟‟(http://www.esfondi.lv/page.php?id=913)
44
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253. Vienlaikus 2010.gadā tika pastiprināta ES fondu aktivitātēm piešķirtā valsts budžeta
līdzekļu izlietojuma uzraudzība, sniedzot ikmēneša atskaites valsts sekretāru
sanāksmēs, bet gada beigās apkopojot minēto informāciju katru nedēļu, kā rezultātā tika
panākta budžeta dotācijas apguve par 99.6%.
254.Turklāt tika uzsāktas regulāras (ceturkšľa) sanāksmes par ES fondu projektu ietvaros
konstatētajām neatbilstībām. Papildu informācija par neatbilstību un citu uzraudzības
sistēmas aspektu pilnveidošanu un vienkāršošanu aprakstīta sadaļā „ES fondu sistēmas
optimizēšana un vienkāršošana”.
2.6.2. Uzraudzības komiteja
255.Uzraudzības komiteja (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.
256.2010.gadā tika organizētas divas 2007.-2013.gada plānošanas perioda UK sēdes, piecas
ERAF/KF apakškomitejas sēdes un piecas ESF apakškomitejas sēdes.
257.2010.gada pirmā UK sēde 4.martā UK galvenā diskusija izvērtās par apguves progresu
finanšu instrumentos (Garantiju programmas, Komersantu konkurētspējas uzlabošanas
programmas, Ieguldījuma fonda un Atbalsta programmas pašnodarbinātības un
uzľēmējdarbības uzsākšanai). Ľemot vērā finanšu instrumentu nozīmi un ieguldījumu
Latvijas uzľēmējdarbībā, UK dalībnieki atbalstīja nepieciešamību paātrināt un uzlabot
to apguvi, kuru kavē neatbilstošā projektu iesniegumu kvalitāte.
258.EK vērsa uzmanību, ka jebkuriem grozījumiem – projektu iesniegumu vērtēšanas
kritērijos vai darbības programmās – ir jābūt pārdomātiem un pamatotiem, nav
pieļaujama pārāk bieža darbības programmu grozīšana, ja vien nav nepieciešamas
būtiskas, stratēģiskas izmaiľas. Tika panākta vienošanās, ka turpmāk atbildīgās iestādes
sniegs nopietnāku pamatojumu nepieciešamām izmaiľām.
259.2010.gada 4.martā skatītie informatīvie jautājumi:
-

ES fondu izvērtēšanas aktualitātes (sniedzot ieskatu par notiekošiem vadošās iestādes
izvērtējumiem un plānotajiem vadošās iestādes izvērtējumiem);

-

valsts atbalsta nosacījumu piemērošana (sniedzot ieskatu par vadošās iestādes darbu
valsts atbalsta nosacījumu ievērošanā gan ES fondu plānošanas posmā, gan projektu
ieviešanas posmā, veicot projektu pārbaudes uz vietas un pārliecinoties par valsts atbalsta
prasību ievērošanu);

-

ES fondu apguves statuss;

-

IUB projektu pirmspārbaudes (sniedzot ieskatu par aktualitātēm, tiesību aktiem, kas
regulē iepirkumu pārbaužu veikšanu, veiktajām pirmspārbaudēm pēdējo divu gadu laikā,
skaidrojot pirmspārbaužu atzinumu noteikšanas kritērijus, un būtiskākajām konstatētajām
neatbilstībām iepirkumos);

-

gada kontroles ziľojums (sniedzot ieskatu par gada kontroles ziľojuma sagatavošanas
procesu, ziľojuma sagatavošanas četriem posmiem, iesaistītām institūcijām, vadības un
kontroles sistēmas novērtējuma kategorijām, kā arī statistisku informāciju par veiktajiem
auditiem).

260.Tika pieľemti lēmumi par grozījumu astoľos projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijos
apstiprināšanu, kā arī lēma, ka UK locekļi elektroniski iesniedz priekšlikumus

70
Gada ziľojums_2DP_VI_lv_13.06.2011.; Ziľojums Eiropas Komisijai par Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda darbības programmu īstenošanu, 2010.gads

vadošajai iestādei par iespējamajiem vidus posma izvērtējumā iekļaujamajiem
jautājumiem.
261.2010.gada otrajā UK sēdē 24.novembrī tika skatīti šādi jautājumi:
-

2011.gada laika grafiks UK un apakškomiteju sēdēm un gadskārtējai tikšanās ar EK;

-

Tika apstiprināts 2011.gadā plānoto sēžu laika grafiks. Lai padarītu efektīvāku UK sēžu
norisi, panākta vienošanās par apakškomiteju skaita samazināšanu no piecām uz trīs
apakškomitejas sēdēm. Līdz ar to 2011.gadā plānotas divas UK sēdes, no divām līdz trīs
ERAF/KF un ESF apakškomiteju sēdēm, kā arī divas EK organizētās ikgadējās
izvērtēšanas sanāksmes;

-

Apstiprināti grozījumi UK reglamentā un apakškomiteju reglamentos. Līdz ar šo
grozījumu spēkā stāšanos UK lēmumi turpmāk tiek pieľemti ievērojami ātrāk;

-

Diskutēts par ES fondu apguves statusu, par Eiropas Investīcijas fonda paveikto aktivitātē
„Ieguldījumu fonds investīcijām garantijās, paaugstināta riska aizdevumos, riska kapitāla
fondos un cita veida finanšu instrumentos”, garantiju tirgus attīstību un kredītu
izsniegšanas risku novērtēšanas sistēmu;

-

valsts atbalsta uzraudzības jautājumiem, ko diskusijai bija izvirzījusi EK;

-

izvērtēšanas plāniem un aktivitātēm;

-

Revīzijas iestādes informatīvo ziľojumu;

-

Atbilstoši FM piedāvājumam tika apstiprināts lielo projektu finansējuma apguves mērķu
laika grafiks, kas paredz būtiskas palielināt investīcijas lielajos infrastruktūras projektos
jau 2011.gadā;

-

Apstiprināti grozījumi četros projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijos un darbības
programmā „Cilvēkresursi un nodarbinātība”.

262.2010.gadā notika divpadsmit rakstiskās procedūras, kuras kopumā vērtējamas kā
efektīvas – no 50 lēmumprojektiem tika pieľemti 46 lēmumi (par grozījumiem projektu
iesniegumu vērtēšanas kritērijos un darbības programmās, kā arī par darbības programmu
ieviešanas 2009.gada ziľojumu apstiprināšanu).
2.6.3. Informācija par ikgadējām sanāksmēm ar Eiropas Komisiju par ES fondu
ieviešanu
263.Saskaľā ar Regulas Nr. 1083/2006 68.pantu katru gadu, kad EK tika iesniegts
gadskārtējais ziľojums par ES fondu ieviešanu, EK un vadošā iestāde izvērtē galvenos
iepriekšējā gada sasniegumus saskaľā ar plānošanas dokumentos noteikto. Atbilstoši
Regulas prasībām, pēc ziľojuma par DP ieviešanu 2008.gadā iesniegšanas, 2010.gada
24.martā tika organizēta sanāksme, lai pārrunātu ERAF/KF finansējuma apguvi, to starp:
-

DP stratēģiskā virzība, ľemot vērā NSID, Lisabonas stratēģiju un EK Baltijas jūras
reģiona stratēģiju. EK pārstāvji izteica bažas, ka biežo DP grozījumu rezultātā netiek
zaudēts VSID un DP stratēģija. Vadošā iestāde apliecināja, ka tiek sperti visi
nepieciešamie soļi, lai nenovirzītos no plānošanas dokumentu pamatmērķiem, t.sk.
pilnveidojot uzraudzības rādītāju sistēmu. Lai arī sākotnēji EK pauda uzskatu, ka labo ES
fondu apguves statistiku Latvijā nodrošina finanšu instrumentiem pārskaitītais
finansējums, kas neatspoguļo reālu progresu (ekonomikā nonākušos līdzekļus),
detalizētāk iepazīstoties ar apguves datiem un saľemto vadošās iestādes skaidrojumu, EK
atzina, ka līdzšinējais īstenošanas progress visās nozarēs, izľemot zinātnes un inovāciju
attīstību, ir vērtējams kā labs vai ļoti labs;
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-

Kohēzijas politika nākotnē un gatavošanās nākamajam plānošanas periodam. EK
aicināja uzsākt darbu pie nākamā plānošanas perioda sagatavošanas, bet vadošā iestāde
uzskatīja, ka pirms darbu uzsākšanas nepieciešama lielāka skaidrība Kopienas līmenī par
Kohēzijas politikas stratēģisko virzību;

-

Valsts pārvaldes reformas un tās ietekme uz ES fondu ieviešanu. Puses vienojās, ka
ministriju un aģentūru funkcionālajai pakļautībai vadošajai iestādei gan plānošanas, gan
īstenošanas jautājumos būtu jābūt spēcīgākai;

-

Ieviešanas jautājumi kā horizontālo prioritāšu ieviešana, valsts atbalsts u.c. Vadošā
iestāde informēja EK par valsts atbalsta sistēmu Latvijā;

-

VIS funkcionalitāte.

264.EK pārstāvji interesējās par dažādiem galvenajiem vadības un kontroles sistēmas
aspektiem, tai skaitā risku vadību ES fondu ietvaros. Vadošā iestāde informēja, ka risku
vadība notiek centralizēti FM. EK pieľēma zināšanai, aicinot sniegt skaidrojumu gada
ziľojumā. Līdz ar to šajā ziľojumā risku vadībai veltīta sadaļa „Risku vadība”.
265.Tikšanās laikā vadošā iestāde atspēkoja EK pārstāvju bažas virknē jautājumu, kas saistīti
ar ES fondu plānošanu un apguvi, tomēr DG REGIO palika satraukti par Latvijas spēju
pilnvērtīgi īstenot ES fondu programmas plānotās turpmākās budžeta konsolidācijas
kontekstā.
266.Savukārt ikgadējā tikšanās saistībā ar iesniegto ziľojumu par DP ieviešanu 2009.gadā
notika jau 2011.gada 30.martā, kuras laikā tika EK uzsvēra 2007.-2013.gada plānošanas
perioda sasniegto rādītāju analīzes nozīmi un vērsa uzmanību, ka vēlas papildus zināt,
kuri rādītāji attiecas uz pabeigtiem projektiem, un kurus var uzraudzīt jau ieviešanas
procesā (līdz ar to minētā informācija iekļauta šī ziľojuma 4. pielikumā par fizisko
rādītāju sasniegšanas progresu).
267.Vadošā iestāde un atbildīgās iestādes EK skaidroja ar ES fondu ieviešanu kavējošos
faktorus:
-

Iepirkumu problēmas - pārsūdzēšana;

-

Ārējā finansējuma t.sk. banku aizdevumu nepietiekamība;

-

Cenu pazeminājumi;

-

Lēnais darbības programmu apstiprināšanas process;

-

Finanšu instrumentu attiecināmības jautājumi.

268.Kontekstā ar vispārējiem stratēģiskajiem jautājumiem un izvērtēšanu EK vērsa uzmanību
uz to, ka visiem stratēģiskajiem dokumentiem ir jābūt savstarpēji saskaľotiem un jāveido
vienotu kopēju stratēģiju. EK uzsvēra 2007.-2013.gada plānošanas perioda sasniegto
rādītāju analīzes nozīmi, un vērsa uzmanību, ka nepieciešams gatavoties jaunajam
plānošanas periodam.
269.EK atzinīgi novērtēja FM darbu nodrošināt regulāru un savlaicīgu pieejamību par ES
fondu ieviešanas gaitu un apguves mērķu izpildi.
2.6.4. ES fondu vadības informācijas sistēma
270.ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēma (VIS) ir viens no
galvenajiem instrumentiem efektīvas ES fondu uzraudzības nodrošināšanai.
271.VIS veidota kā centrāla tīkla sistēma, kas pieejama visām ES fondu vadībā iesaistītajām
institūcijām (vadošā, maksājumu, revīzijas, sertifikācijas, atbildīgās, sadarbības iestādes,
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IUB). Sistēmā tiek uzkrāti dati par 2004-2006.gada ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda
un 2007-2013.gada ES fondu finansētiem projektiem.
272.Datu ievade VIS notiek, izmantojot ekrānformas vai transportējot datus no atbildīgo un
savdabības iestāžu lokālajām informācijas sistēmām. Datu automātisku transportu
nodrošina 5 aģentūras: CFLA, LIAA, SIF, VRAA,VIAA.
273.VIS darbība pamatā balstīta uz „Clearing-house” principu, kad katrā hierarhijas līmenī
tiek nodrošināts tāds informācijas apjoms, kāds attiecīgajam hierarhijas līmenim
nepieciešams tai uzticēto funkciju veikšanai. Piemēram, VIS tiek uzkrāta informācija, kas
nepieciešama vadošās iestādes funkciju veikšanai, savukārt atbildīgo un sadarbības
iestāžu lokālās informācijas sistēmas uzkrāj plašāku informācijas apjomu, kas savukārt
nepieciešams atbildīgo un savdabības iestāžu funkciju nodrošināšanai.
274.VIS izveidots pārskatu un datu analīzes rīka modulis MicroStrategy 9. Pārskatu un datu
analīzes moduļi nodrošina iespēju operatīvi izgūt informāciju dažādiem standarta un
nestandarta informācijas pieprasījumiem (piemēram, datu kvalitātes pārbaudei, vadības
ziľojumu sagatavošanai). Datu analīzes rīka funkcionalitāte ļauj ērtā veidā veidot
dinamiskus datu pieprasījumus par visiem sistēmā uzkrātiem datiem (piemēram, atlasot
datus par projektiem, pārbaudēm, neatbilstībām, maksājumiem, izdevumu kategorijām un
citām pazīmēm).
275.Nodrošinot aktuālās informācijas pieejamību saistībā ar VIS, vadošā iestāde ir izveidojusi
atsevišķu sadaļu tīmekļa vietnē 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.
276.Lai nodrošinātu sistemātisku pieeju un veicinātu lietotāju izpratni par datu analīzes rīka
funkcionalitāti un iespējām datu kvalitātes nodrošināšanai, 2010.gada 4.ceturksnī /
2011.gada 1.ceturksnī tika rīkotas datu analīzes rīka apmācības ES fondu vadībā iesaistīto
iestāžu darbiniekiem. Kopumā tika apmācīti aptuveni 170 darbinieki.
277.Lai visām iesaistītajām pusēm nodrošinātu vienotu izpratni par datu ievadi ES fondu VIS
sistēmā, 2010.gada decembrī vadošā iestāde sagatavoja biznesa rokasgrāmatu, kas
vienkopus apkopo atbildīgo un sadarbības iestāžu uzdotos jautājumus un vadošās iestādes
sniegtās atbildes un skaidrojumus par ES fondu VIS lietošanu.
278.2010.gada maijā VIS produkcijas vidē tika ieviesta jauna sistēmas versija, kas nodrošina:
1) Datubāzes ierakstu divpusēju sinhronizēšanu ar atbildīgo un sadarbības iestāšu
informācijas sistēmām samazinot dubultās datu ievades nepieciešamību;
2) datu par tehniskās palīdzības projektu uzkrāšanu un uzraudzību;
3) informācijas uzkrāšanu par projekta ietekmi uz horizontālajām prioritātēm norādot
ietekmes līmeni (piem., pozitīva, negatīva, neattiecas) un ietekmi raksturojošu vērtību
(piem., apmācīto cilvēkus skaits IKT jomā = 3);
4) uzraudzības rādītāju uzkrāšanu atbilstoši plānošanas dokumentos noteiktajiem hierarhijas
līmeľiem, kā arī būtiski samazinot dubultās datu ievades nepieciešamību gadījumos, kad
viens rādītājs noteikts aktivitātēs, pasākuma, prioritātes līmeľos;
5) iespēju sistēmā aktivitātes līmenī norādīt virssaistības, ja valdība lemtu par šādu saistību
uzľemšanos;
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6) maksājumu, atgūstamo maksājumu datu uzkrāšanu izdevumu kategoriju dalījumā, kas
norādītas projekta budžeta kopsavilkumā (piem., Materiāltehnisko līdzekļu un aprīkojuma
izmaksas, Pārējās attiecināmās izmaksas, u.c.);
7) dažādu tehnisku uzlabojumu ieviešanu (piemēram, klasifikatora ierakstu dalīšanu
plānošanas periodos, lietotājtiesības), kas uzlabo sistēmas lietošanas ērtumu un
efektivitāti.
279.Kā galvenās problēmas, kas identificētas VIS izstrādes un lietošanas laikā, var minēt:
-

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 (VIS biznesa
rokasgrāmata tiek atjaunota reizi ceturksnī). 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;

-

Ierobežotie finanšu resursi atbildīgajām un sadarbības iestādēm neļauj ātri veikt lokālo
sistēmu pielāgošanas darbus pēc MK noteikumu izmaiľu vai sistēmas vienkāršošanas
ietvaros veikto izmaiľu 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 izmaiľas lokālajās sistēmās) atbildīgās un sadarbības
iestādes tiek aicinātas datus ievadīt manuāli VIS.

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

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;

-

Datu kvalitātes uzraudzība. Vadošā iestāde ir izstrādājusi datu kvalitātes pārbaudes
sistēmu, kas balstās uz regulārām: (1) atbildīgo un sadarbības iestāžu veiktajām ikmēneša
pārbaudēm; (2) vadošās iestādes veiktajām biznesa loģikas pārbaudēm; (3) speciālām
(ad-hoc) salīdzinošajām pārbaudēm. Papildus plānojot VIS attīstību, prioritāri tiek
atbalstīti risinājumi, kas sistēmiski nodrošina automātiskas datu kvalitātes kontroles
(piem., obligātu lauku aizpilde, maksājumu statusu pārbaude, u.c.);

-

Sistēmas un biznesa procesu vienkāršošana. Līdz ar dažādām iniciatīvām ES fondu
sistēmas vienkāršošanā, VIS tiek paredzēti tehniski risinājumi, kas tos atbalsta.
Piemēram, 2011.gadā VIS sistēmā tiks iestrādāta funkcionalitāte kas nodrošina izmaiľas
izdevumu deklarācijas sagatavošanas procesā. Pēc izmaiľu ieviešanas, deklarācijas VIS
sistēmā gatavos tikai Valsts kase, nevis atbildīgās un savdabības iestādes;

-

Efektīvākai valsts budžeta līdzekļu piešķiršanas un pārdales procesa organizēšanai
plānots izvērtēt iespēju papildināt esošo VIS un Valsts budžeta plānošanas un izpildes
sistēmas (VBPIS) sasaistes modeli, kas ļautu daudz operatīvāk un precīzāk nodrošināt
informācijas apmaiľu starp sistēmām. Pozitīva izvērtējuma gadījumā, izmaiľas varētu tikt
ieviestas 2012.gadā.
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ERAF un ESF šķērsfinansējums
281.Līdz ar sistēmas 2.versijas uzstādīšanu produkcijas vidē 2010.gada maijā, veicot projekta
ievadi VIS, projekta sadaļā „Projekta budžeta kopsavilkums” ir iespējams norādīt plānoto
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.
282.Sistēmā ir iespējams atlasīt projektus, kuros veikti ESF un ERAF tipa izdevumi
(šķērsfinansējums). Papildus šāds dalījums ļauj atlasīt arī projektus un summas, kas
veiktas netiešo izmaksu nemainīgās likmes, kopsummas maksājumu un vienas vienības
izmaksu ietvaros.
283.VIS iestrādātā funkcionalitāte paredz sistēmā uzkrāto projektu datu pārbaudīšanu pret
Lauku atbalsta dienesta (LAD) informācijas sistēmu ar mērķi noskaidrot, vai pieteiktais
projekts nav saľēmis 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. Līdz ar izmaiľām LAD informācijas sistēmā, 2010.gada 4.ceturksnī tika uzsākta
izveidotā datu apmaiľas algoritma precizēšana atbilstoši jaunajai funkcionalitātei.
284.Vadošā iestāde uzsver, ka VIS ir viens no ES fondu uzraudzības sistēmas galvenajiem
instrumentiem, kas sniedz būtisku atbalstu ES fondu vadībā, uzraudzībā, kā arī
informācijas sagatavošanā un sniegšanā sabiedrībai par ES fondu apguves progresu, t.sk.
nodrošina operatīvu un precīzu informāciju, ātrākai lēmuma pieľemšanai. VIS dati tiek
izmantoti ikmēneša operatīvai ES fondu apguves informācijas sagatavošanai (arī
aktivitāšu un apakšaktivitāšu dalījumā), kas katru mēnesī tiek publiskota ES fondu
tīmekļa vietnē http://www.esfondi.lv/page.php?id=909 un nosūtīta UK locekļiem.
2.6.5. Informācija par izvērtēšanas pasākumiem
285.Lai nodrošinātu ES fondu piešķirtā finansējuma efektīvu izmantošanu, vadošā iestāde
saskaľā ar Regulas Nr.1083/2006 47.pantu veic tematisko izvērtēšanu.
Izvērtēšanas plāns
286.ES fondu vadošās iestādes izstrādātais „Eiropas Savienības fondu izvērtēšanas plāns
2007-2013” (izvērtēšanas plāns) ir nozīmīgs ES fondu vadības, uzraudzības un kontroles
instruments visām ES fondu vadībā iesaistītajām institūcijām. 2010.gadā izvērtēšanas
plāns tika aktualizēts vienu reizi atbilstoši pastāvošajai situācijai un veiktajiem
grozījumiem saistošajos normatīvajos aktos. Aktualizācijas ietvaros tika identificētas arī
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2011., 2012. un 2015.gadā veicamo izvērtējumu tēmas. Veiktie grozījumi izvērtēšanas
plānā tika saskaľoti ES fondu uzraudzības komitejā.
Izvērtējumi
287.Saskaľā ar 2009.gada 13.jūlija Papildu saprašanās memorandā (Saprašanās memoranda
pirmais papildinājums) starp Eiropas Kopienu un Latvijas Republiku noteikto, 2010.gadā
tika uzsākta ex-post „Eiropas Savienības struktūrfondu ieguldījuma izvērtēšana
uzľēmējdarbības, nodarbinātības pasākumu, izglītības un zinātnes atbalstam 2004.2006.gada plānošanas periodā un šo ieguldījumu ietekmes noteikšana (ex – post
izvērtējums)” veikšana. Izvērtējums tiek veikts, lai izvērtētu ES struktūrfondu
ieguldījumu 2004.–2006.gada plānošanas periodā uzľēmējdarbības atbalstā,
nodarbinātības un darba spēka pielāgošanās spēju uzlabošanā, izglītībā un zinātnē, kā arī
sniegtu konstruktīvus secinājumus, un, balstoties uz tiem, izvērtētu un sniegtu saistošas
rekomendācijas turpmākam efektīvākam ES struktūrfondu finansējuma ieguldījumam
iepriekš minēto jomu veicināšanai. Izvērtējuma rezultāti ir pieejami ES fondu tīmekļa
vietnē sadaļā ,,ES fondu izvērtēšana‟‟45.
288.2010.gadā tika uzsākts darbs pie tehnisko specifikāciju izstrādes izvērtējumam „2007.2013.gada plānošanas perioda ES fondu VSID prioritāšu, pasākumu un aktivitāšu
ieviešanas efektivitātes vidus posma (mid-term) izvērtējums”, tā kā ES fondu 2007.2013.gada plānošanas perioda vidū nepieciešams veikt vidus posma izvērtējumu, lai
novērtētu vidus posmā sasniegtos rezultātus, veikto aktivitāšu atbilstību esošajai situāciju,
nepieciešamos uzlabojumus utml. ES fondu plānošanas un komunikācijas pasākumu
kontekstā, kā arī ES fondu ieguldījumu un ietekmi uz aktīvajiem nodarbinātības
pasākumiem, horizontālo prioritāti „Makroekonomiskā stabilitāte” un horizontālo
prioritāti „Vienlīdzīgas iespējas”. Izvērtējuma ietvaros tiks izvirzīti secinājumi un
rekomendācijas turpmākai ES fondu ieviešanas efektivitātes uzlabošanai iepriekš
minētajās jomās.
289.2010.gadā tika uzsākts darbs arī pie tehnisko specifikāciju izstrādes iekšējam
izvērtējumam „Neatkarīga analīze par ES fondu noteikto rādītāju izpildi 2007.-2013.gada
plānošanas periodā”. Izvērtējuma rezultāti plānoti 2011.gada vidū.
290.2010.gadā tika lauzts līgums par izvērtējuma „Izvērtējums par ieľēmumu apjomu valsts
budžetā no īstenotajiem Eiropas Savienības fondu projektiem” veikšanu, jo izvērtējuma
veicējs sniedzamo pakalpojumu nevarēja nodrošināt atbilstošā kvalitātē. Ľemot vērā
izvērtējuma tēmas nozīmīgumu, 2010.gada nogalē tika izstrādātas jaunas tehniskās
specifikācijas izvērtējumam „Izvērtējums par ES fondu ietekmi uz Latvijas
tautsaimniecību” un uzsākts darbs pie jaunas iepirkuma procedūras organizēšanas.
291.Informāciju par pabeigtajiem un notiekošajiem izvērtējumiem ir publicēta ES fondu
tīmekļa vietnē sadaļā ,,ES fondu izvērtēšana‟‟.
ES fondu tematiskās izvērtēšanas konsultatīvā darba grupa
292.Izvērtējumu uzraudzību saskaľā 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
(izvērtēšanas darba grupa).
293.Rezultatīva izvērtēšanas procesa organizēšanai 2010.gadā tika organizētas 3 izvērtēšanas
darba grupas sanāksmes, kā arī ir notikušas 13 darba grupas rakstiskās procedūras.
45

ES fondu tīmekļa vietnē pieejama informācija par visiem ar ES fondu ieviešanu un to ietekmi saistītiem
izvērtējumiem http://www.esfondi.lv/page.php?id=906
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Rekomendāciju ieviešanas plāns
294.Saskaľā ar pastāvošo normatīvo regulējumu izvērtēšanas 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.
295.Saskaľā ar panākto vienošanos ar 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” (izvērtējums
noslēdzās 2009.gada oktobrī) veicēju, 2010.gadā iepriekš minētā izvērtējuma ietvaros
tika veikta padziļināta analīze par priekšlikumu ES fondu finanšu vadības un kontroles
sistēmas uzlabošanai, tai skaitā, attiecībā uz pieļaujamā kļūdas līmeľa, zem kura
neatbilstības un kļūdas novēršanas procedūra nav finansiāli efektīva, savietojamību ar LR
publisko finanšu vadības sistēmu. Līdz ar to ES fondu vadībā iesaistītajām institūcijām
tika izteiktas 30 saistošas rekomendācijas, kas tika iekļautas rekomendāciju ieviešanas
plānā. Izvērtējuma galvenais secinājums – izveidotā ES fondu vadības un kontroles
sistēma ir salīdzinoši efektīvāka nekā valsts budžeta finansētu ieguldījumu projektu
administrēšanas kontroles sistēma, tomēr ir iespējams panākt vēl lielāku efektivitāti,
veicot atsevišķus pasākumus, lai vēl vairāk samazinātu administratīvo slogu finansējuma
saľēmējiem un arī ES fondu administrējošām struktūrām. Izvērtējumā nav konstatējumu
par tādām normām un prasībām Latvijas izveidotajā ES fondu vadības un kontroles
sistēmā, kas būtu striktākas vai pretrunā ar ES normatīviem aktiem.
296.Minētajā izvērtējumā izskatīta iespēja Latvijā izstrādāt pieļaujamās kļūdas līmeni, zem
kura neatbilstību administrēšana būtu nelietderīga un secināts, ka piemērotā prakse
saistībā ar kļūdas līmeľa noteikšanu Latvijā ir dažāda atkarībā no finansējuma avota un
donoru noteikumiem. Taču, ľemot vērā to, ka ES līmenī joprojām notiek diskusijas par šo
jautājumu un FM aktīvi piedalās Latvijai labvēlīgas pozīcijas veidošanā un paušanā,
lēmums par vienotu pieļaujamās kļūdas līmeni Latvijas sistēmā jāvirza attiecībā uz 2014.2021.gada plānošanas periodu, vai ar brīdi, ka ES līmenī būs definēta.
297.Kopumā ir izteiktas 119 rekomendācijas, kuras ieviešamas 2007. – 2013.gadā. No tām
2004. – 2006.gada plānošanas periodā tika izteiktas 30, kuras jau ir ieviestas.
298.Rekomendāciju ieviešanas plānā ietvertā informācija tiek aktualizēta 2 reizes gadā.
2010.gadā plāns tika aktualizēts, balstoties uz rekomendāciju ieviešanas statusu janvārī
un oktobrī. Zemāk esošajā attēlā ir atspoguļots rekomendāciju ieviešanas statuss
2010.gada oktobrī saskaľā ar rekomendāciju ieviešanas plāna aktualizācijas rezultātiem.
Kā redzams ilustrācijā, 14% no izvērtējumu rezultātā izteiktajām rekomendācijām netiks
ieviestas. Tas skaidrojams ar to, ka atsevišķās rekomendācijās ieteiktie pasākumi vai
veicamās darbības izvērtējuma veikšanas laikā un līdz rekomendāciju iekļaušanai
Rekomendāciju plānā jau tikušas veiktas un līdz ar to izteiktā rekomendācija zaudē savu
aktualitāti, izvērtēšanas darba grupā diskusiju rezultātā par rekomendācijas būtību un
lietderīgumu vienojas, ka rekomendācija nav lietderīga un līdz ar to nav ieviešama, vai arī
rekomendācijā ieteiktie pasākumi zaudē aktualitāti dēļ citas rekomendācijas ietvaros jau
veiktajām darbībām.
Ilustrācija 26 Rekomendāciju ieviešanas progress uz 2010.gada oktobri
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299.Uz 2010.gada oktobri ir ieviesti 74% no izteiktajām rekomendācijām. 2010.gadā
turpinātas aktivitātes ES fondu sistēmas vienkāršošanas pasākumu ietvaros. Tā piemēram,
ir izstrādāti vai jau veikti grozījumi normatīvajos aktos, paredzot pilnveidot interešu
konflikta definīciju, precizēti nosacījumi attiecībā uz partnerību projektu ieviešanā,
saīsināts termiľš līgumu slēgšanai ar finansējuma saľēmēju pēc projekta iesnieguma
apstiprināšanas, ja lēmumā nav ietverti nosacījumi, kā arī saīsināts termiľš, kura laikā
atbildīgā vai sadarbības iestāde, ar kuru noslēgts līgums, izvērtē finansējuma saľēmēja
grozījumu pieprasījumu par informācijas izmaiľām, paredzēta iespēja precizēt projektā
norādīto informāciju, ja tā ir novecojusi, ja tas nemaina pašu projektu pēc būtības. Ir
veikta virkne pasākumu dokumentu harmonizēšanai - sagatavoti vadošās iestādes
ieteikumi līgumu/vienošanos par projekta īstenošanu sagatavošanai; precizēts
iesniedzamo uzraudzības ziľojumu saturs un struktūra; noteikta forma projekta progresa
pārskatu standartveidlapai, kā arī izdoti dažādi skaidrojošie dokumenti, kā arī veikti citi
pasākumi ES fondu sistēmas vienkāršošanai.
300.Ir tikusi pilnveidota ES fondu vadības un kontroles sistēma – veikti vairāki pasākumi, lai
efektivizētu pārbaudes projektu īstenošanas vietās un maksājumu pieprasījumu
pārbaudes, samazināts maksājumu pieprasījumiem pievienojamo dokumentu skaits,
normatīvajos aktos noteikta robeža, zem kuras iestādes vadītājs pieľem lēmumu par
neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanas procesa lietderīgumu un efektivitāti, ja
administratīvie un pārējie izdevumi, kas saistīti ar neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu
ir lielāki par atgūstamo summu, kā arī veikta virkne citu pasākumu ES fondu vadības un
kontroles sistēmas pilnveidošanai.
301.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.
302.Dalība izvērtēšanas sanāksmēs ļāva apzināt izvērtēšanas procesā aktuālākos jautājumus
(piemēram: informāciju par ex-post izvērtējumu, ko veikusi EK un dalībvalstis, saistošās
diskusijas par to rezultātiem un pielietotajām metodēm; par rādītāju ievadi SFC2007
u.c.), izdarot secinājumus par turpmāk veicamiem darbiem, kā arī precizējamiem
jautājumiem.
303.Savukārt 2011.gadā plānots veikt pasākumus izvērtēšanas kapacitātes celšanai,
izvērtēšanas ziľojumu kvalitātes uzlabošanai u.c..

2.7.Finanšu vadība un kontrole
304.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 2010.gadā veiktajām izmaiľām vadības un kontroles sistēmā, tās
izvērtējumu, veiktajām vadības pārbaudēm (pārbaudēm projektu īstenošanas vietā,
maksājumu pieprasījumu pārbaudēm, kā arī IUB veiktajām iepirkumu pirmspārbaudēm),
ES fondu vadības un kontroles sistēmas auditiem, sertificēto izdevumu revīziju, kā arī
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sertifikācijas iestādes veiktajām pārbaudēm pirms izdevumu deklarāciju apstiprināšanas,
iekļauta arī informācija par veiktajām finanšu korekcijām un atkāroti izmaksātu
finansējumu atbilstoši Regulas Nr.1083/2006 98.panta 2.punktam.
305.Saskaľā ar ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likumu un MK 2010.gada
21.decembra noteikumiem Nr.1153„Kārtība, kādā nodrošina revīzijas iestādes funkcijas
Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā” FM Audita un revīzijas
departaments nodrošina revīzijas iestādes funkcijas (Revīzijas iestāde) ES fondu ietvaros
2007.-2013.gada plānošanas periodā.
306.Revīzijas iestāde, veicot sertificēto izdevumu izlases pārbaudes, pārbauda atsevišķus
projektus. Kā arī veicot vadības un kontroles sistēmas auditus, lai gūtu pārliecību par EK
definētajām pamatprasībām un kritērijiem, izlases veidā tiek atlasīts reprezentatīvs
projektu skaits viedokļa sniegšanai.
307.Vērtējot vadības un kontroles sistēmas darbību 2010.gadā, Revīzijas iestāde nekonstatēja
sistēmiskus trūkumus, tomēr atsevišķos gadījumos tika konstatēti trūkumi, t.sk. ar
finansiālo ietekmi, kas tiek novērsti atbilstoši Revīzijas iestādes izteiktajiem ieteikumiem
un termiľiem.
308.2010.gadā tika veiktas divas EK Reģionālās politikas ģenerāldirektorāta faktu
konstatācijas audita misijas, divas Revīzijas iestādes sertificēto izdevumu revīzijas, 5
Revīzijas iestādes vadības un kontroles sistēmas un atbilstības novērtējuma auditi, 31 ES
fondu vadībā iesaistīto iekšējā audita struktūrvienību sistēmu auditi.
309.FM ir izstrādājusi vadlīnijas par finanšu korekciju piemērošanu ES fondu finansētajos
projektos ar mērķi skaidrot finanšu korekcijas būtību un piemērošanu ES fondu projektos,
kā arī nodrošināt sistēmisku, vienotu pieeju un praksi proporcionālas finanšu korekcijas
piemērošanā līdzīgos gadījumos Latvijā. Papildus FM ir ierosinājusi arī EK izstrādāt
vadlīnijas par proporcionālu finanšu korekciju ne tikai publiskā iepirkuma pārkāpumu
gadījumos, bet arī pārkāpumiem un neatbilstībām citās jomās.
310.Analizējot informāciju par 2010.gadā konstatēto finansiālo ietekmi jāsecina, ka lielākā
daļa neatbilstoši veikto izdevumu tiek konstatēti, veicot iesniegto finansējuma saľēmēju
maksājumu pieprasījumu pārbaudi. Maksājumu pieprasījuma pārbaudes uzskatāmas par
vienu no efektīvākajām, jo ļauj identificēt lielāko daļu neatbilstoši veikto izdevumu vēl
pirms maksājumu veikšanas finansējuma saľēmējiem, ieturot tos no kārtējā vai nākošā
maksājuma, tādejādi novēršot nepieciešamību lieki tērēt resursus (gan cilvēkstundas, gan
finanšu), lai atgūtu neatbilstoši izlietoto finansējumu no finansējuma saľēmējiem.
311.Savukārt pārbaudes projektu īstenošanas vietās ļauj kontrolēt ieviešamo darbību kvalitāti,
pārbaudot gan projekta ieviešanas gaitu, gan faktiski paveikto, gan konstatējot, vai
nepastāv riski, kas varētu apdraudēt projekta rezultātu sasniegšanu, kā arī sasniegto
rezultātu ilgtspējību.
312.Arī iepirkumu pirmspārbaudes nodrošina projektu kvalitatīvu ieviešanu, jo pēc tajās
konstatēto trūkumu novēršana ļauj nodrošināt atbilstošu projektu turpmāku ieviešanu,
mazinot potenciālo neatbilstoši veikto izdevumu veidošanās risku iepirkumu jomā.
Ilustrācija 27 2010.gadā veiktajās pārbaudēs konstatētā finansiālā ietekme dalījumā pa pārbaužu veidiem,
tūkst.eiro
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313.Detalizēta informācija par pārbaudēm, revīzijām un auditiem ir sniegta nākošajās sadaļās,
kā arī 5. un 6.pielikumā
2.7.1. Vadības un kontroles sistēmas apraksts
314.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 saskaľā ar Regulas Nr.1828/2006 21.panta prasībām no EK
puses tika apstiprināts 2009.gada 4.jūnijā. Aktualizētais vadības un kontroles sistēmas
apraksts ir uz 30.12.2010.46. Turpmāk vadošo iestāde Vadības un kontroles ziľojumu
iesniegs Revīzijas iestādē vienu reizi gadā par pārskata periodu no 1.jūlija līdz
30.jūnijam, šādi atvieglojot Revīzijas iestādei darbu pie Gada kontroles ziľojuma
sagatavošanas. ES fondu vadības un kontroles sistēmas aktuālo versiju lūdzam skatīt ES
fondu
tīmekļa
vietnē
www.esfondi.lv
pēc
adreses
http://www.esfondi.lv/page.php?id=789.
315.2010.gada 1.aprīlī Finanšu ministrijā ir noslēgusies reorganizācija, kuras ietvaros
reorganizēta arī ES fondu vadošā iestāde – pārskatot, izvērtējot un precizējot ES fondu
vadošās iestādes departamentu nodaļu funkcijas un uzdevumus, no līdzšinējiem trim
departamentiem izveidoti divi – ES fondu stratēģijas departaments un ES fondu
uzraudzības departaments, kas turpinās darbību, optimālāk strukturējot cilvēkresursus un
novēršot iespējamu funkciju dublēšanos. Pēc reorganizācijas ir nodalītas ES fondu
stratēģiskās plānošanas funkcijas un uzraudzības funkcijas. Veicot reorganizāciju,
izvērtēts arī veicamais darba apjoms attiecībā uz 2004.-2006.gada plānošanas perioda un
citu ārvalstu finanšu instrumentu administrēšanu. Līdz ar to optimizēts ES fondu vadošās
iestādes darbs un novērsta iespējama funkciju dublēšanās.
316.Kopējo valsts pārvaldes izmaiľu kontekstā 2010.gadā ir likvidētas un reorganizētas šādas
ES fondu administrēšanā iesaistītās iestādes:
-

likvidēta Būvniecības, mājokļu un enerģētikas valsts aģentūra – tās funkcijas, kas saistītas
ar ES fondu administrēšanu ir nodotas Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai;

46

Detalizēta informācija par Latvijā izveidoto ES fondu vadības un kontroles sistēmu ir aplūkojama ES fondu
vadības un kontroles sistēmas aprakstā saskaľā ar Regulas Nr.1828/2006 21.panta prasībām, kas ievietota
Eiropas Savienības fondu tīmekļa vietnē pēc saites: http://www.esfondi.lv/page.php?id=789.
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-

RAPLM apvienota ar Vides ministriju un izveidota VARAM.

317.Ar š.g. Finanšu ministrijas 5.aprīļa rīkojumu Nr.149, pamatojoties uz Eiropas Savienības
struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 14.panta septīto daļu, par tehniskās
palīdzības aktivitāšu atbildīgo iestādes vadītāju tika apstiprināts valsts sekretāra vietnieks
Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda jautājumos – vadošās iestādes
vadītājs.
318.Lai novērtētu ES fondu administrēšanā iesaistīto institūciju atbilstību EK un Latvijas
Republikas normatīvajiem aktiem, Revīzijas iestāde atbilstoši kārtējam gada auditu
plānam veic atbilstības novērtējuma auditus. Audita rezultāti tika iekļauti Gada kontroles
ziľojumā un audita ziľojums tika iesniegts EK, izmantojot SFC2007 sistēmu.
319.Augstāk minētās iestādes, kas ir pārľēmušas ES fondu administrēšanas funkcijas ir
apliecinājušas, ka izmaiľām nav būtiskas ietekmes uz ES fondu vadības un kontroles
sistēmas darbību un tās neietekmēs ES fondu apguvi.
320.Sākotnējā akreditētā sistēmas ietvarā sistēmas auditi tika deleģēti 18 iekšējā audita
struktūrvienībām atbildīgajās iestādēs un sadarbības iestādēs. Revīzijas iestāde veica ES
fondu audita politikas plānošanas funkciju, horizontālos sistēmas auditus un sertificēto
izdevumu izlases veida pārbaudes, balstoties uz veiktajiem vadības un kontroles sistēmas
auditiem, sniedz viedokli EK par izveidoto vadības un kontroles sistēmu. Atbilstoši
2010.gada 21.decembrī apstiprinātajiem MK noteikumiem Nr.1153 „Kārtība, kādā
nodrošina revīzijas iestādes funkcijas Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas
fonda vadībā”, visas Revīzijas iestādes funkcijas ir centralizētas FM Audita un revīzijas
departamentā. ES fondu vadībā iesaistīto atbildīgo un sadarbības iestāžu iekšējā audita
struktūrvienību veikto auditu rezultāti tiek vērtēti atbilstoši Starptautiskajam revīzijas
standartam Nr. 610.
321.11. Sākot ar 2010.gada 1.jūliju Revīzijas iestādes funkcija47 tiek centralizēta FM Audita
un revīzijas departamentā, kā rezultātā pamatprasību un kritēriju izvērtējums tiek sniegts
katrai ES fondu vadībā iesaistītajai institūcijai atsevišķi (t.sk. vadošajai un maksājumu
iestādei). Vadības un kontroles sistēmas auditi tiek veikti saskaľā ar revīzijas iestādes
vadītāja apstiprinātajiem auditu plāniem, ľemot vērā iepriekšējo revīzijas iestādes veikto
vadības un kontroles sistēmas auditu rezultātus un auditētās sistēmas, kā arī veicot
auditējamo institūciju risku novērtējumu, liekot uzsvaru uz darbību programmām,
institūcijām un piešķirtā finansējuma apjomu, publiski pieejamu informāciju un EK
likumdošanas prasībām riska izvērtējumu. Lai nodrošinātu kontroli pār EK tiesību
aktiem, Regulas Nr.1083/2006 1 (d) punkts tiek piemērots saskaľā ar MK 2008.gada
25.novembra noteikumiem Nr.953 „Latvijas Republikas nostājas projekta Līguma par
Eiropas Savienības darbību pārkāpuma procedūras ietvaros sagatavošanas, saskaľošanas
un apstiprināšanas kārtība”. Tieslietu ministrija saľem EK argumentētos atzinumus par
ES tiesību aktiem, koordinē nostājas projekta sagatavošanu un iesniegšanu MK, kā arī
pēc MK apstiprinātā nostājas projekta saľemšanas no Valsts kancelejas nosūta to EK. Par
nostājas projekta sagatavošanu atbildīga ir ministrija, kuras kompetencē atbilstoši
normatīvajiem aktiem ir ES tiesību akta, par kuru ir sniegts EK argumentēts atzinums,
piemērošana vai pārľemšana. Šobrīd ar TM ir panākta vienošanās par EK argumentētā
atzinuma iesniegšanu arī Valsts kasei kā sertifikācijas iestādei tiklīdz tāds tiek saľemts.
Izvērtējot EK tiesību aktu ietekmi, pamatā tiek analizēts, vai pārkāptā vai neievērotā
tiesību aktu norma skar plānošanas dokumentos noteiktos pasākumus, ko finansē no ES
47

2010.gada 21.decembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 1153 ,,Kārtība, kādā nodrošina revīzijas iestādes
funkcijas Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā‟‟
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fondu līdzekļiem. Papildus ir izstrādāts Finanšu ministrijas iekšējo noteikumu projekts
„Eiropas Savienības tiesību aktu, Eiropas Savienības Tiesas un Eiropas Brīvās
tirdzniecības asociācijas tiesas lietu informācijas aprites kārtība”, kas nosaka Tieslietu
ministrijas un Finanšu ministrijas sadarbību Eiropas Komisijas tiesību aktu saskaľošanas
procesā.
322.Izaicinājumi 2011.gadā attiecībā uz ES fondu vadības un kontroles sistēmu būs saistīti ar
iepirkumu uzraudzības kontroles sistēmas pilnveidošanu, kā arī izmaksu izmaiľu vadību,
kas vadošajai iestādei jānodrošina mainīgo ekonomisko apstākļu kontekstā. Tai skaitā
attiecībā uz izmaiľām PVN likmes izmaiľām, kā rezultātā veicamas izmaiľas un papildus
darbības ES fondu projektos.
2.7.2. Vadības un kontroles sistēmas izvērtējums
323.Atbilstoši Regulas Nr.1083/2006 62.panta 1.punkta d) apakšpunktā noteiktajam revīzijas
iestāde sagatavo un iesniedz EK Gada kontroles ziľojumu un atzinumu par ES fondu
vadības un kontroles sistēmas darbības efektivitāti, lai nodrošinātu pietiekamu pārliecību,
ka EK iesniegtās izdevumu deklarācijas ir pareizas, un līdz ar to nodrošinot pietiekamu
pārliecību, ka attiecīgie darījumi tika veikti likumīgi un pareizi. Gada kontroles ziľojums
tiek izstrādāts un iesniegts EK līdz katra gada 31.decembrim, izmantojot SFC2007
sistēmu,
kā
arī
ir
pieejams
ES
fondu
tīmekļa
vietnē
http://www.esfondi.lv/page.php?id=854.
324.Atbilstoši aktualizētajai Vienotajai revīzijas stratēģijai, kas tika iesniegta EK 2010.gada
30.jūnijā, Revīzijas iestādes darbības ietvaros tika veiktas vairākas būtiskas izmaiľas:
-

centralizējot Revīzijas iestādes funkciju veikšanu FM;

-

savā darbā piemērojot Starptautiskās grāmatvežu federācijas izstrādātos Starptautiskos
revīzijas standartus;

-

stiprinot Revīzijas iestādes vadītāja pilnvaras un neatkarību;

-

veicot iekšējo Revīzijas iestādes funkciju pārdali;

-

liekot uzsvaru uz EK definētajām pamatprasībām un vērtēšanas kritērijiem vadības un
kontroles sistēmu auditu veikšanā.

325.2010.gada 31.decembrī Revīzijas iestāde sniedza EK atzinumu (bez iebildumiem) par
periodu no 2009.gada 1.jūlija līdz 2010.gada 30.jūnijam par sistēmu darbības efektivitāti,
balstoties uz veikto vadības un kontroles sistēmas auditu rezultātiem un sertificēto
izdevumu izlases revīziju rezultātiem.
326.Pārskata periodā veiktajos vadības un kontroles sistēmas auditos, t.sk. horizontālajos
sistēmas auditos ES fondu vadībā iesaistītajās, institūcijās tika atklātas atsevišķas
nepilnības izveidotās vadības un kontroles sistēmas funkcionēšanā (rezultātus skatīt Gada
kontroles ziľojuma 5. un 6.pielikumā), taču kopumā var secināt, ka izveidotās vadības un
kontroles sistēmas darbojas un konstatētās nepilnības būtiski neietekmē sistēmas
funkcionēšanu. Kopējais novērtējums par katras pamatprasības izpildi attiecīgajā
institūciju grupā bija 2, kas sniedz pārliecību, ka kopumā vadības un kontroles sistēma
darbojas.
327.Lai nodrošinātu izveidoto vadības un kontroles sistēmu atbilstību kopš SIA “Ernst &
Young Baltic” 2008.gada 15.septembra sniegtās akreditācijas atbilstoši Regulas
Nr.1083/2006 un Regulas Nr.1828/200658-60.pantos noteiktajām prasībām, Revīzijas
iestāde no 2010.gada 11.oktobra līdz 2010.gada 20.decembrim veica horizontālo vadības
un kontroles sistēmas atbilstības auditu, izvērtējot izveidoto vadības un kontroles
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sistēmas izmaiľu atbilstību EK un LR normatīvajiem aktiem. Audita laikā tika konstatēti
atsevišķi trūkumi, kuri nav sistēmiska rakstura trūkumi un neietekmē sistēmas darbību, to
novēršanai tika izteikti ieteikumi un atbilstoši ieviešanas termiľi.
328.Detalizēta informācija par izveidoto vadības un kontroles sistēmu efektivitātes darbību un
to novērtējumu, ir sniegta sadaļā 2.7.8. „ES fondu vadības un kontroles sistēmas auditi”.
2.7.3. Pārbaudes projektu īstenošanas vietās
329.Plašs pārbaužu projektu īstenošanas vietās sistēmas apraksts tika sniegts gadskārtējā
ziľojuma par 2008.gadu48, kā arī informācija par būtiskajām izmaiľām, kas veiktas
2010.gada 16.februārī no jauna izdoto 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‟‟ piemērošanas metodikā, tika iekļauta gadskārtējā ziľojuma par 2009.gadu
2.7.3.sadaļā ,,Pārbaudes projektu īstenošanas vietās‟‟49 metodikā. 2010.gadā būtiskas
izmaiľas MK noteikumu Nr.140 piemērošanas metodikā nav veiktas, taču ir plānotas
2011.gadā.
2010.gadā veiktās pārbaudes projektu īstenošanas vietās
330.DP ietvaros 2010.gadā veiktas 373 pārbaudes50 projektu īstenošanas vietās 296 jeb 45.0%
projektos no kopējā DP projektu skaita. Pārbaudīto projektu izmaksu ES fondu daļa ir
127,3 milj.eiro, savukārt kopējā pārbaudēs atklāto pārkāpumu finansiāla ietekme ir tikai
514,8 tūkst.eiro jeb 0,4% no kopējas pārbaudīto projektu izmaksu ES fondu daļas, kas ir
pozitīvi vērtējams (detalizētu informāciju skatīt 6.pielikumā). Pārbaudes veiktas
izveidojot projektu izlasi ľemto vērā projektu risku novērtējumu.
331.Pēc 2010.gadā veikto 373 pārbaužu projektu īstenošanas vietās rezultātiem var secināt, ka
lielākā daļa jeb 60,0% ir pozitīvas, 13,4% negatīvas un 23,6% rezultāts bijis ar
iebildumiem.
Ilustrācija 28 DP ietvaros 2010.gadā veikto pārbaužu projektu īstenošanas vietās rezultāti

332.Rezultāts „negatīvs” projekta īstenošanas
laikā visbiežāk tika konstatēts 2.3.2.2.
aktivitātei Atbalsts ieguldījumiem mikro
un mazo komersantu attīstībā īpaši
atbalstāmajā teritorijās, t.i. 36 gadījumi.
333.Rezultāts „ar iebildumiem” visbiežāk tika
konstatēts aktivitātes 2.3.2.2. Atbalsts
ieguldījumiem
mikro
un
mazo
komersantu attīstībā īpaši atbalstāmajās
teritorijās projektiem, t.i. 39 gadījumi.
334.Salīdzinot ar iepriekšējo gadu tendence pārbaužu rezultātu dalījumā palikusi tāda pati.

48

Ziľojums ir pieejams SFC2007 un ES fondu tīmekļa vietnē
http://www.esfondi.lv/upload/Uzraudziba/Gada_zinojumi/Gada_zinojums_3DP_2008_2009-10-09.pdf
49
Ziľojums ir pieejams SFC2007 un ES fondu tīmekļa vietnē
http://www.esfondi.lv/upload/Uzraudziba/Gada_zinojumi/Gada_zinojums_3DP_2009_2010-05-26.pdf
50
Iekļauta informācija par visās Tehniskās palīdzības aktivitātēs (arī 1 un 2DP) veiktajām pārbaudēm projektu
īstenošanas vietās, jo ministriju īstenotajos Tehniskās palīdzības projektos nav iespējams pilnīgi precīzi nodalīt
katras no Tehniskās palīdzības aktivitāšu īpatsvaru.

83
Gada ziľojums_2DP_VI_lv_13.06.2011.; Ziľojums Eiropas Komisijai par Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda darbības programmu īstenošanu, 2010.gads

335.Vadošā iestāde veic pastāvīgu informācijas analīzi par veiktajām pārbaudēm projektu
īstenošanas vietās, izskatot informāciju un uzraugot trūkumu novēršanas gaitu, izmantojot
VIS ievadītos datus, kā arī sniedzot ikmēneša apliecinājumu sertifikācijas iestādē
atbilstoši izstrādātajai iekšējai kārtībai51.
336.Tā kā pārbaudes projektu īstenošanas vietās ir viens no svarīgākajiem uzraudzības
mehānismiem, ar kuru iespējams pārliecināties par ieguldīto investīciju atbilstību
plānotajam un sasniegtā rezultāta ilgtspējību, nepārtraukti notiek šī mehānisma procedūru
uzlabošana.
337.Biežāk konstatētie trūkumi projektu īstenošanas vietās ir saistīti ar faktiski veikto darbu
un sniegto pakalpojumu neatbilstību projekta ietvaros saskaľotajām tāmēm, nepareiza
iepirkumu procedūras izvēle, kā arī tehnisks trūkums, kas joprojām ir bieži sastopamsprojekta dokumentācijas nenodalīšana no pārējās iestādes/ uzľēmuma dokumentācijas,
t.sk. netiek veikta atsevišķa projekta grāmatvedības uzskaite, nav nodrošināta atbilstoša
projektu dokumentācijas glabāšana: nav noteikts atbilstošs lietu glabāšanas termiľš.
338.Konstatētie trūkumi ar finansiālo ietekmi radušies galvenokārt iepirkumu procedūru
pārkāpumu rezultātā.
2.7.4. Maksājumu pieprasījumu pārbaudes
339.2010. gadā veiktajās maksājumu pieprasījuma pārbaudēs DP ietvaros pārbaudīts 449
projekts52. Pārbaudīto projektu kopējā maksājumu pieprasījumu summa (ES fondu daļa)
ir 22,6 milj. eiro, savukārt kopējā pārbaudēs atklāto pārkāpumu finansiālā ietekme ir tikai
2,7 tūkst. eiro jeb 0.01% no kopējās pārbaudīto projektu izmaksu ES fondu daļas, kas ir
pozitīvi vērtējams (detalizētu informāciju skatīt 5.pielikumā).
340.Izvērtējot informāciju par maksājumu pieprasījumu pārbaudēs konstatētajiem
pārkāpumiem ar finansiālo ietekmi, var secināt, ka finansiāla ietekme bijusi tikai
2.1.2.1.2.aktivitātes „Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkti” ietvaros 1,6 tūkst. eiro jeb
0.58% apmērā no aktivitātē pārbaudīto projektu maksājumu pieprasījumu summas.
341.Visbiežāk konstatētie pārkāpumi ir izdevumus attaisnojošo dokumentu trūkums vai
neatbilstoši noformēti pamatojošie dokumenti, aritmētiskas neprecizitātes, kā arī
maksājuma pieprasījumā iekļautie izdevumi, kas neatbilst projekta aktivitātei, mērķim,
vadlīnijām, nav paredzēts Līgumā utml. Katra no šīm trīs pārkāpumu grupām konstatēta
26,7% gadījumu.
342.Citi biežāk konstatētie pārkāpumi ir: iepirkuma procedūras neievērošana, Līguma summa
pārsniegšana un citi pārkāpumu veidi, kas konstatēti Tehniskās palīdzības projektos, un
šīs pārkāpumu grupas konstatētas 6,7% gadījumu.
343.Detalizētāka informācija par veiktajām maksājumu pieprasījumu pārbaudēm pieejama
5.pielikumā.
344.Jāatzīmē, ka lielākā daļa atklāto trūkumu ar finansiālo ietekmi tiek konstatēti, veicot
maksājumu pieprasījumu pārbaudi pirms atmaksas veikšanas vai tiek ieturēti no nākamā

51

Vadošās iestādes 2010.gada 30.decembra kārtība Nr.4.1. ,,Kārtība, kādā Eiropas Savienības fondu vadošā
iestāde sagatavo apliecinājumu par būtisku trūkumu Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmā
neesamību, Regulas Nr.1083/2006 60.pantā minēto darbību izpildes nodrošināšanu un VIS iekļauto datu
kvalitātes atbilstību‟‟
52
Iekļauta informācija par visās Tehniskās palīdzības aktivitātēs (arī 1. un 3.DP) veiktajām maksājumu
pieprasījumu pārbaudēm, jo ministriju īstenotajos Tehniskās palīdzības projektos nav iespējams pilnīgi precīzi
nodalīt katras no Tehniskās palīdzības aktivitāšu īpatsvaru.
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maksājuma, tādejādi novēršot nepieciešamību uzsākt procedūru par neatbilstoši veikto
izmaksu atgūšanu.
2.7.5. Iepirkumu pirmspārbaudes
345.Saskaľā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību IUB 2010.gadā turpināja veikt ES fondu
projektu iepirkuma dokumentācijas un iepirkuma procedūras norises izlases veida
pirmspārbaudes. Kā būtiskākās problēmas darba organizācijā var minēt šādas:
-

netika iesniegta pilnīga informācija par aktualizētajiem iepirkumiem (netiek aktualizēti
iepirkuma plāni);

-

aktualizētie plāni nereti vairāk sniedza informāciju par jau veiktajiem iepirkumiem, nevis
plānotajiem iepirkumiem.

346.Savukārt būtiskākās konstatētās neatbilstības iesniegtajos iepirkuma plānos bija
iepirkumu nepamatota sadalīšana daļās, nepareizi noteikts iepirkuma līguma veids –
piegādes, pakalpojumu vai būvdarbu līgums; neľemti vērā Publisko iepirkumu likuma
grozījumi, nosakot piemērojamo iepirkuma procedūru.
347.Iepirkuma dokumentācijā un procedūras norisē tika konstatētas šādas būtiskākās
konstatētās neatbilstības:
-

neatbilstošu kvalifikācijas prasību izvirzīšana;

-

neatbilstoša Publisko iepirkumu likuma regulējumam (piem., termiľu neievērošana;
nepamatota dažādu sertifikātu pieprasīšana);

-

nesamērīgas ar līguma priekšmetu saistītas prasības (piem., pārāk liels pieredzes
pārbaudei pieprasīto objektu daudzums; prasība uzrādīt pārāk specifiskus objektus);

-

attiecīgi neatbilstoša piedāvājumu vērtēšana (bieži vērtēšanas laikā pasūtītājs atkāpjas no
izvirzītajām prasībām un atzīst par uzvarētāju konkursa nolikumam neatbilstošu
piedāvājumu).

348.Tomēr, neapšaubāmi pirmspārbaužu veikšanai ir daudz priekšrocību, piemēram,
savlaicīgi tiek konstatētas neatbilstības iepirkuma dokumentācijā un norisē, un līdz ar to
mazinās sūdzību saľemšanas un izdevumu neattiecināšanas risks. Vienlaikus tādējādi tiek
veicināta arī pasūtītāju izglītošana (īpaši attiecībā uz „mazajiem” pasūtītājiem), kā,
piemēram, valsts un pašvaldību izglītības iestādes reģionos.
349.Atsevišķos gadījumos, piemēram, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) jomā,
saľemtas sūdzības no pretendentiem par pārāk augstu, specifisku prasību izvirzīšanu
iepirkuma priekšmetam, lai gan izvirzītās prasības parasti atbilst nozares specifikai. Kā
arī saľemti iebildumi par vienotu apjomīgu iepirkumu veikšanu, tādejādi izslēdzot no
konkurences pretendentus ar mazāku kapacitāti vai tehnisko nodrošinājumu, taču vienotie
iepirkumi vienlaicīgi ļauj ietaupīt resursus un spēj nodrošināt iegādāto komponentu
savietojamību.
350.Lai risinātu situāciju ar saľemtajām sūdzībām par IKT jomas projektu iepirkumiem,
2011.gadā uzsākta aktīvāka sadarbība ar IKT jomas asociācijām (Latvijas Informācijas un
komunikācijas tehnoloģijas asociācija, Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācija) ar mērķi
pilnveidot IKT projektu ieviešanas kvalitāti, kā arī sadarbojoties veidot vienotu izpratni
par valsts nozīmes informācijas sistēmu attīstības nākotni. Minētā sadarbība ir svarīga, jo
daļa saľemto sūdzību par IKT projektu ietvaros veiktajiem iepirkumiem tikusi iesniegta
nozares un projekta specifisku prasību neizpratnes dēļ.
351.DP ietvaros 2010.gadā nav veiktas iepirkuma pirmspārbaudes.
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352.2010.gadā kopā saľemtas 149 sūdzības par veiktajiem iepirkumiem ES fondu projektos,
no kurām 80 jeb 53.6% bijušas pamatotas (skatīt tabulu nr.3)53.
Tabula 6 2010.gadā saņemtās sūdzības un to izskatīšanas rezultāti
Sūdzības izskatīšanas rezultāts
Negatīvs
Pozitīvs
Sūdzības
(sūdzībai
(sūdzība
izskatīšana
nav
pamatota)
pārtraukta
pamata)
61
79
6
1
2

Sūdzības rezultāts
pēc sūdzības izskatīšanas atļauts slēgt iepirkuma līgumu
pēc sūdzības izskatīšanas ir aizliegts slēgt iepirkuma
līgumu
pēc sūdzības izskatīšanas atstāts spēkā iepirkumu
komisijas lēmums par procedūras pārtraukšanu
pēc sūdzības izskatīšanas atcelts iepirkuma komisijas
lēmums par procedūras pārtraukšanu
izbeigta iesnieguma lietvedība

353.Lielākā daļa saľemto sūdzību ir par pašvaldību un to iestāžu, kā arī valsts iestāžu
izsludinātajiem iepirkumiem, kas veikti ES fondu projektu ietvaros. Jāatzīmē, ka tas
skaidrojams ar valsts sektora iestāžu iepirkumu finansiālo apjomu (daudzi iepirkumi tiek
veikti centralizēti par vairākām iestādēm), kā rezultātā konkurence starp pretendentiem
šādos iepirkumos ir sīvāka un neviens nevēlas pazaudēt iespēju izpildīt valsts pasūtījumu.
Ilustrācija
tipiem54

29

2010.gadā

saņemto

sūdzību

rezultāti

dalījumā

pa

finansējumu

saņēmēju

354.2010.gadā uzsācies un šogad turpinās aktīvs iepirkumu līgumu slēgšanas process ES
fondu projektos un ľemot vērā pieaugošo iepirkumu procedūru skaitu un līdz ar to arī
iesniegto sūdzību skaitu, ES fondu ieviešanā iesaistītās institūcijas ir konstatējušas
nepieciešamību palielināt IUB kapacitāti (skat. sīkāk sadaļā ,,ES fondu sistēmas
optimizēšana un vienkāršošana‟‟) kā rezultātā būs iespējams palielināt iepirkumu
53

Pieejamā statistika ir par kopējo sūdzību skaitu, kas saľemts DP „Cilvēkresursi un nodarbinātība”,
„Uzľēmējdarbība un inovācijas” un „Infrastruktūra un pakalpojumi”
54
Iekļauta informācija par saľemtajām sūdzībām ES fondu projektu ietvaros veiktajiem iepirkumiem, kas veikti
saskaľā ar publisko iepirkumu likumam
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pirmspārbaužu skaitu, tāpat tiks turpināta finansējumu saľēmēju izglītošana un
konsultēšana iepirkumu jautājumos.
355.Papildus iepriekšminētajam 2011.gadā ir uzsākta normatīvo aktu grozīšana ar mērķi
palielināt ES fondu iepirkumu pirmspārbaužu intensitāti. Ir plānots, ka turpmāk, papildus
Iepirkumu uzraudzības biroja veiktajām iepirkumu pirmspārbaudēm, atbildīgās un
sadarbības iestādes veiks iepirkumu pirmspārbaudes. Savlaicīga kļūdu atklāšana
iepirkumu procedūrās mazinās negatīvo ietekmi uz valsts budžetu, kā arī mazinās
iesniegto sūdzību skaitu.
356.2011.gadā uzsākta aktīvāka sadarbība ar IKT jomas asociācijām (Latvijas Informācijas un
komunikācijas tehnoloģijas asociācija, Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācija) ar mērķi
pilnveidot IKT projektu ieviešanas kvalitāti, kā arī sadarbojoties veidot vienotu izpratni
par valsts nozīmes informācijas sistēmu attīstības nākotni. Minētā sadarbība ir svarīga, jo
daļa saľemto sūdzību par IKT projektu ietvaros veiktajiem iepirkumiem tikusi iesniegta
nozares un projekta specifisku prasību neizpratnes dēļ.
2.7.6. Sertificēto izdevumu revīzija
357.Darbības programmas „Uzľēmējdarbība un inovācijas” ietvaros 2010.gadā tika veiktas
divas sertificēto izdevumu revīzijas, no kurām viena revīzija ir noslēgta un otras revīzijas
ietvaros ir uzsākts ziľojuma saskaľošanas process. Noslēgtās revīzijas rezultātā tika
pārbaudīti izdevumi 94% apmērā no kopējiem 2009.gada II pusgadā deklarētajiem
izdevumiem.
358.Attiecīgi informācija tiek sniegta par 2009.gada II pusgadā sertificēto izdevumu
revīzijām: sertificēto izdevumu revīzijas rezultātā tika konstatēta neatbilstību summa
129 628.68LVL apmērā, kā arī atsevišķas nepilnības publicitātes, līguma nosacījumu
ievērošanas un pamatojošo dokumentu noformēšanas jomā, kuru novēršanai tika izteikti
ieteikumi, par ieteikumu ieviešanu atbildīgie un ieviešanas termiľi.
359.Sertificēto izdevumu revīzijas rezultātā tika gūta pietiekama pārliecība, atbilstoši Regulas
Nr.1828/2006 16.panta 2.punkta prasībām, ka DP ietvaros laika posmā no 2009.gada
1.jūnija līdz 2009.gada 31.decembrim sertifikācijas iestādes sertificētie izdevumi ir
attiecināmi finansēšanai no Eiropas Reģionālās attīstības fonda saskaľā ar ES un LR
normatīvajiem aktiem.
Tabula 7 Darbības programmas ietvaros veikto sertificēto izdevumu revīzijas rezultāti 2010.gadā

Darbības
programma

"Uzľēmējdarbība
un inovācijas"
(ERAF)

2009.gada II
pusgadā
deklarētie
izdevumi
(LVL)

Pārbaudīti
e izdevumi
(LVL)

90 043 724

84 430 890

(128120677
eiro)

(8 229 250
eiro)

Pārbaudīti
e
izdevumi,
%

Konstatētie
neattiecināmi
e izdevumi
(LVL)

Konstatēto
trūkumu
skaits

94%

129 629
(184445 eiro)

3

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

iestādes

veiktās

pārbaudes

pirms

izdevumu

deklarāciju

360.Papildus iepriekš sniegtajai informācijai par vadības pārbaudēm un sertificēto izdevumu
revīziju, šajā ziľojumā aplūkotas arī sertifikācijas iestādes (Valsts kases) veiktās
pārbaudes pirms izdevumu deklarāciju apstiprināšanas.
361.Sertifikācijas iestādes pamatfunkcija saskaľā ar Padomes Regulas (EK) Nr.1083/2006 61.
pantu ir sagatavot un iesniegt Eiropas Komisijai apstiprinātas izdevumu deklarācijas un
maksājumu pieteikumus, apliecinot, ka izdevumu deklarācijas ir pareizas un sagatavotas,
izmantojot uzticamas grāmatvedības sistēmas datus, un to pamatā ir pārbaudāmi
pamatojuma dokumenti, kā arī deklarētie izdevumi atbilst spēkā esošajiem Kopienas un
Latvijas Republikas tiesību aktiem un ir veikti saistībā ar darbībām, kas finansēšanai
izraudzītas saskaľā ar programmai piemērojamiem kritērijiem un ievērojot Kopienas un
Latvijas Republikas tiesību aktus.
362.Lai gūtu pārliecību par Eiropas Komisijai iesniegtajās izdevumu deklarācijās iekļauto
izdevumu attiecināmību, Valsts kase atbilstoši Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda vadības likumā un 09.11.2010. Ministru kabineta noteikumos Nr. 1041
„Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un
izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība” noteiktajam veica izdevumu deklarācijās
iekļauto maksājuma pieprasījumu pamatojošās dokumentācijas izlases veida pārbaudi
atbildīgajās/sadarbības iestādēs. Sertifikācijas iestāde, lai veiktu izdevumu deklarācijā
iekļauto maksājumu pieprasījumu izvēli pārbaudei, piemēro šādu kārtību:
a.

Katra kalendārā gada sākumā tiek veikts atbildīgo/sadarbības iestāžu novērtējums,
piemērojot vairākus kritērijus (iestāžu izstrādāto procedūru izvērtējums, iestādes pieredze
darbā ar fondu administrēšanu, pārbaužu un auditu ziľojumos norādītie trūkumi,
sertifikācijas iestādes veikto maksājumu pieprasījumu pamatojošās dokumentācijas
pārbaudes rezultāti u.c.). Pamatojoties uz atbildīgo/sadarbības iestāžu novērtējumu, katrai
iestādei tiek definēts pārliecības līmenis un noteikts pārbaudāmo izdevumu apmērs,
balstoties uz attiecīgās iestādes administrējamo izdevumu apmēru, un sertifikācijas
iestādes veicamo pārbaužu biežums.

b.

Sertifikācijas iestāde maksājumu pieprasījumu izvēlē ir noteikusi vairākus kritērijus,
paredzot, ka ir jāveic katras atbildīgās/sadarbības iestādes administrējamās aktivitātes
ietvaros veikto izdevumu pārbaude, nosakot, ka pārbaudei ir jāizvēlas lielākais
maksājumu pieprasījums (ja iepriekš maksājuma pieprasījums šī līguma ietvaros jau ir
ticis baudīts, tad jāizvēlas maksājuma pieprasījums ar nākamo lielāko izdevumu sumu),
kā arī jānodrošina dažādu izdevumu kategoriju (darba algas, piegāžu/pakalpojumu
līgumu ietvaros veiktie izdevumi u.c.) pārbaude.

363.Papildus Valsts kase sertifikācijas procesa nodrošināšanai katru mēnesi veic pārbaužu
projektu īstenošanās vietā konstatēto trūkumu analīzi, kā arī revīzijas iestādes un citu
Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistīto iestāžu ziľojumos
norādīto trūkumu analīzi, izvērtē iepriekš minētajos ziľojumos identificēto trūkumu
ietekmi uz sertifikācijas procesu un izdevumu attiecināmību, kā arī regulāri seko līdzi
ziľojumos izteikto trūkumu novēršanai. Sertifikācijas iestāde, veicot izdevumu
deklarāciju pārbaudi analizē arī citu Eiropas Savienības Struktūrfondu un Kohēzijas
fonda vadības informācijas sistēmā pieejamo informāciju. Reizi mēnesī tiek izskatīta un
izanalizēta informācija par iepriekšējā mēnesī konstatētajām neatbilstībām, to ietekmi uz
izdevumu deklarācijā iekļauto izdevumu attiecināmību, kā arī tiek sekots līdzi turpmāk
veicamajām darbībām neatbilstību novēršanā līdz brīdim, kad neatbilstība tiek slēgta (tiek
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analizēta informācija par pieľemtajiem lēmumiem par neatbilstoši veikto izdevumu
atgūšanu, sekots līdzi neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanas procesam u.c.). Gadījumos,
kad sertifikācijas iestādes rīcībā esošā informācija nav pietiekama trūkumu, to novēršanas
procesa vai neatbilstību izanalizēšanai, tiek pieprasīta papildu informācija no
atbildīgajām un sadarbības iestādēm.
364.2010.gadā Valsts kase 2. Darbības programmas „Uzľēmējdarbība un inovācijas” ietvaros
izlases veidā pārbaudīja 19 maksājuma pieprasījumu pamatojošo dokumentāciju par
summu 18.9 milj eiro. Maksājumu pieprasījumu dokumentācijas pārbaudes laikā būtiski
pārkāpumi netika konstatēti.
Tabula 8 Sertifikācijas iestādes 2010.gadā* veikto pārbaužu apjoms un rezultāti:

Fonds

ERAF

Veikto
deklarējamo
maksājumu
summa, eiro

Pārbaudīto
maksājumu
pieprasījumu
skaits55

Pārbaudīto
maksājumu
pieprasījumu
summa, eiro
**

Pārbaudīto maksājumu
pieprasījumu apjoms pret
veiktajiem
deklarējamajiem
izdevumiem

Pārbaudes
rezultāts

245295215

37***

18 905 139

7,7%

pozitīvs

*2010.gada ietvaros veikto pārbaužu skaits, t.sk. par EK neiesniegtajām izdevumu deklarācijām
** summas eiro norādītas informatīvajiem nolūkiem, piemērojot Latvijas bankas noteikto fiksēto eiro
konvertācijas kursu: 1 eiro =0,702804 LVL
*** t.sk. tehniskās palīdzības projektu maksājuma pieprasījumi, kas aptver vairākus fondus un
kuros iekļauti izdevumi par 2DP

2.7.8. ES fondu vadības un kontroles sistēmas auditi
365.Revīzijas iestāde veic vadības un kontroles sistēmas auditus visās Eiropas Savienības
fondu vadībā iesaistītajās institūcijās, kā arī pie finansējuma saľēmēja, lai gūtu pārliecību
par izveidoto vadības un kontroles sistēmu darbības efektivitāti atbilstoši EK un LR
normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
366.Atbilstoši EK apstiprinātajai revīzijas stratēģijai par periodu no 2009.gada 1.jūlija līdz
2010.gada 30 jūnijam un Revīzijas iestādes auditu plānam, 2010.gadā Revīzijas iestāde
veica 4 horizontālos vadības un kontroles sistēmas auditus un 1 ieteikumu ieviešanas
pēcuzraudzības auditu.
Tabula 9 Revīzijas iestādes veikto horizontālo auditu apkopojums par periodu no 2009.gada 1.jūlija līdz
2010.gada 30.jūnijam
Audita veids

Audita nosaukums

Auditētā institūcija

ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda VI, EM RAPLM,
2007.-2013.gada plānošanas periodam
LIAA, NVA,
izveidotās neatbilstību sistēmas audits
SIF
Horizontālais vadības
un kontroles sistēmas ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda Visās ES fondu
2007.-2013.gada plānošanas periodam vadībā iesaistītās
audits
izveidotās iepirkumu sistēmas audits
institūcijās
ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda Visās ES fondu
2007.-2013.gada plānošanas periodam vadībā iesaistītās
55

t.sk. tehniskās palīdzības projektu maksājuma pieprasījumi, kas aptver vairākus fondus un kuros iekļauti
izdevumi par 3DP attiecīgo fondu
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Audita veids

Audita nosaukums

Auditētā institūcija

izveidotās atbilstošās I līmeľa kontroles un institūcijās
maksājumu,
sertificēšanas,
izdevumu
deklarēšanas un izsekojamības sistēmas
audits
ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda
Horizontālais vadības
2007.-2013.gada plānošanas periodam
un kontroles sistēmas
izveidotās vadības un kontroles sistēmas
atbilstības novērtējuma
izvērtēšana atbilstoši normatīvo aktu un
audits
citām izmaiľām

Visās ES fondu
vadībā iesaistītās
institūcijās
izľemot
Valsts
kasē

2007.-2013.gada plānošanas periodam EM
izveidotās EK Eiropas Reģionālās attīstības
Ieteikumu
ieviešanas fonda, Kohēzijas fonda un Eiropas Sociālā
pēcuzraudzības audits
fonda kļūdas intensitātes novērtējuma
Nr.2009/LV/REGIO/J4/790/1
ieteikumu
ieviešanas pēcuzraudzības audits
367.Iepriekšminētais ieteikumu ieviešanas pēcuzraudzības audits tika veikts papildus
2010.gadā plānotajiem sistēmu auditiem atbilstoši DG REGIO lūgumam nodrošināt
Eiropas Komisijas audita misijas Nr.2009/LV/REGIO/J4/790/1 rezultātā izteikto
ieteikumu ieviešanas uzraudzību un ziľošanu. Audita ziľojums par ieteikumu ieviešanas
pēcuzraudzību DG REGIO audita misijas ietvaros tika iesniegts Eiropas Komisijai,
izmantojot SFC2007 informācijas sistēmu 2010.gada 23.decembrī.
368.Horizontālo auditu ietvaros netika atklātas sistemātiskas kļūdas, kas varētu būtiski
ietekmēt izveidoto vadības un kontroles sistēmas darbību. Auditu laikā atklāto trūkumu
novēršanai tika izteikti ieteikumi, noteikti ieviešanas termiľi un par ieteikumu ieviešanu
atbildīgās amatpersonas. Būtiskākie trūkumi tika ziľoti Eiropas Komisijai Revīzijas
iestādes Gada kontroles ziľojumā un Gada kopsavilkumā.
369.Informācija par veiktajiem vadības un kontroles sistēmu un atbilstības novērtējuma
auditiem, to būtiskākajiem rezultātiem 2010.gadā ir apkopota:
-

Gada kontroles ziľojumā, kas tika iesniegts EK 2011.gada 3.janvārī, izmantojot SFC2007
informācijas sistēmu;

-

Gada kopsavilkumā, kas tika iesniegts EK 2011.gada 15.februārī, izmantojot SFC2007
informācijas sistēmu.

370.Saskaľā ar Iekšējā audita likumu Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistīto institūciju
iekšējā audita struktūrvienības veic sistēmu auditus, lai sniegtu pārliecību savas iestādes
vadītājam par izveidotās vadības un kontroles sistēmas darbību. Savukārt, Iekšējā audita
struktūrvienību sistēmu auditu rezultātus Revīzijas iestāde var ľemt vērā audita apjoma
noteikšanā un vērtējumu sniegšanā EK, veicot iekšējā audita struktūrvienību darba
kvalitātes pārbaudes atbilstoši Starptautiskajam revīzijas standartam 610.
371.Kopumā 2010.gadā tika veikti 36 sistēmas auditi, no kuriem 4 bija horizontālie vadības
un kontroles sistēmas auditi, 25 - vadības un kontroles sistēmas auditi un 7 vadības un
kontroles sistēmas atbilstības novērtējuma auditi. Lai arī veikto auditu rezultātā
sistēmiskas kļūdas netika konstatētas, audita laikā konstatēto trūkumu novēršanai tika
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izteikti ieteikumi, ieteikumu ieviešanas termiľi un par ieteikumu ieviešanu atbildīgās
amatpersonas.
Tabula 10 DP ietvaros 2010.gadā veiktie ES fondu vadības un kontroles sistēmas auditi

Darbības
programma

Institūcija

2010.gadā
veiktie sistēmu
auditi

2007LV161PO002

EM

1

2007LV161PO002

KM

5

2007LV051PO001

LM

1

RAPLM

2

2007LV161PO002

SM

4

2007LV051PO001

VKanc

1

2007LV161PO002

ViDM

4

2007LV051PO001

NVA

3

VIAA

3

SIF

1

2007LV161PO002
2007LV051PO001

2010.gadā veiktie
sistēmu atbilstības
novērtējuma
auditi

2010.gadā
veiktie
horizontālie
auditi

2

3

2007LV161PO002
2007LV161PO001
2007LV051PO001
2007LV051PO001
2007LV161PO002
2007LV051PO001

VEC

1

RI

156

457

7

4

2007LV161PO002
2007LV161PO001
2007LV051PO001
Kopā (36)

25

2.7.9. Citi ārējie sistēmas auditi
372.2010.gadā tika veikta Valsts kontroles revīzija Nr.5.1-2-17/2010 „Slēgtas revīzijas
„Eiropas Savienības struktūrfondu administrēšanas sistēmas izmaksu efektivitāte un
atbilstība tiesību aktiem” ieteikumu ieviešana”. Likumības revīzijā Nr.5.1-2-17/2010
veikta, lai gūtu pārliecību par 07.01.2010. slēgtās likumības revīzijas Nr.5.1-2-25/2009
56
57

Horizontālais atbilstības novērtējuma audits
No tiem 1 bija ieteikumu ieviešanas pēcuzraudzības audits (follow-up) Ekonomikas ministrijā
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„Eiropas Savienības struktūrfondu administrēšanas sistēmas izmaksu efektivitāte un
atbilstība tiesību aktiem” ietverto ieteikumu ieviešanu un veikto pasākumu pietiekamību
trūkumu novēršanai. Revīzijas ziľojums ir pieejams Valsts kontroles mājas lapā
http://www.lrvk.gov.lv/upload/zin_ESfondi_2Dec2010.pdf.
373.Pamatojoties uz šīs revīzijas rezultātiem, tika slēgti 4 revīzijas Nr.5.1-2-25/2009
ieteikumi, apliecinot, ka Finanšu ministrija ir novērsusi nepilnības:
-

ES fondu neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanas jomā, uzlabojot līdzekļu atgūšanas
procedūru. Ir noteikti termiľi, kādos atbildīgajai iestādei jāuzsāk līdzekļu atgūšanas
procedūra, precizēta atgūšanas kārtība, lai nodrošinātu iestāžu vienotu pieeju līdzekļu
atgūšanai;

-

VIS darbības uzlabošanas jomā, nodalot Lietotāju lomas, kā rezultātā vienam un tam
pašam lietotājam vairs netiek piešķirtas vairākas no šādām lomām – drošības
pārvaldnieka, resursa aizbildľa vai resursa turētāja lomas;

-

ES fondu administrēšanas līdzekļu optimizācijas jomā:
-

pārskatot un precizējot tehniskās palīdzības līdzekļu attiecināmo un neattiecināmo
izmaksu pozīcijas. Lai uzlabotu ES fondu tehniskās palīdzības projekta finanšu
resursu izlietošanu, normatīvajos aktos ir precizēts tehniskās palīdzības finansējuma
apjoms, līdz ar to tas atbilst spēkā esošajos ES fondu plānošanas dokumentos
norādītajam;

-

apstiprinot kārtību par tehniskās palīdzības līdzekļu izlietošanu komandējumiem
vadošajā iestādē, kurā ietverti nosacījumi komandējumu plānošanā un kontrolē.

374.Valsts kontroles revīzijas Nr.5.1-2-17/2010 rezultātā tika izteikti 8 ieteikumi ES fondu
apguves uzraudzības uzlabošanā, VIS pilnveidošanā un ES fondu administrēšanai
nepieciešamo līdzekļu optimizācijai.
375.Uz ES fondu gada ziľojuma sagatavošanas brīdi 2 ieteikumi ir ieviesti un pārējo
ieteikumu ieviešanai vadošā iestāde ir izstrādājusi rīcības un uzsākusi aktīvu darbību pie
tā ieviešanas.
376.Visi Valsts kontroles auditi un revīzijas tiek izskatīti Saeimas Publisko izdevumu un
revīzijas komisijā, piedaloties revidējamajai vienībai, Revīzijas iestādei un
nepieciešamības gadījumā arī vadošajai iestādei.
2.7.10. Eiropas Komisijas auditi
377.Šajā sadaļā sniegta informācija par 2010.gadā veiktajiem EK auditiem, kā arī par
iepriekšējos gados veikto EK 2007.-2013.gada plānošanas perioda auditos konstatēto
trūkumu novēršanas un izteikto rekomendāciju ieviešanas gaitu.
378.2009.gadā EK veica ES fondu kļūdu intensitātes novērtējumu 2007.-2013.gada
plānošanas periodā Nr.2009/LV/REGIO/J4/790/1 (28.09.2009.-29.09.2009.).
379.EK veiktā ERAF, KF un ESF kļūdu intensitātes novērtējumu 2007.-2013.gada
plānošanas periodā audita ietvaros tika auditēta darbības programmas ,,Uzľēmējdarbība
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”.
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380.2010.gada 4.jūnijā ar vēstuli Nr.16-5-07/4837 Latvija ir nosūtījusi EK informāciju par
aktivitātē Nr.2.2.1.1. veikto audita ieteikumu ieviešanas statusu, norādot, ka visi audita
ieteikumi ir ieviešanas statusā.
381.Revīzijas iestāde (turpmāk – RI) no 2010.gada 6.septembra līdz 5.oktobrim veica 2007.2013.gada plānošanas perioda Eiropas Komisijas ERAF, KF un ESF kļūdas intensitātes
novērtējuma Nr.2009/LV/REGIO/J4/790/1 pēc-auditu, lai gūtu pārliecību vai EK auditā
izteiktie ieteikumi ir ieviesti.
382.RI pēc-audita laikā tika veikta pārbaude Ekonomikas ministrijā, kuras laikā tika
novērtēts, vai ir ieviesti šādi EK novērtējuma rezultātā izteiktie ieteikumi:
1) JEREMIE58 darbības īstenošana ir jāpasteidzas;
2) VI un sertificējošās iestādes līmenī būtu jābūt dienestam, kas veiktu uzkrāto procentu,
debitēto izmaksu saskaľošanu un saskaľotu kontu galīgo atlikumu ar finanšu pārskatiem;
3) Finansēšanas nolīgumā jābūt skaidri noteiktām konkrētām ieguldījumu apturēšanas
iespējām atbilstoši Komisijas Regulas 1828/2006 44.panta 2.punkta h) apakšpunktā
noteiktajam;
4) Par ieteikuma „EIF uzlabot finanšu starpnieku atlases procedūras pārredzamību”
ieviešanu nebija iespējas pārliecināties, ľemot vērā, ka kopš EK audita Luksemburgā
(08.-09.10.2009) nav izsludināts neviens papildus konkurss finanšu starpnieku atlasei.
383.Audita rezultātā Ekonomikas ministrijai ir izteikti trīs ieteikumi ar ieteikumu ieviešanas
termiľu 2011.gada 31.augusts.
384.2010.gadā tika veiktas 2 Eiropas Komisijas Reģionālās politikas ģenerāldirektorāta (DG
REGIO) audita misijas:
1) No 2010.gada 18.-19.janvārim norisinājās faktu konstatācijas audita misija par finanšu
instrumentu ieviešanu Latvijas Garantiju aģentūrā un Latvijas Hipotēku un zemes bankā.
Audita misijas rezultātā tika konstatēti trūkumi attiecībā uz EK Regulas Nr.1828/2006
45.pantā un iespējamo neatbilstību EK Regulas Nr.1083/2006 78. (b) pantā noteiktajām
prasībām, ERAF līdzekļu ieguldījumiem Valsts kases obligācijās, ERAF līdzekļu
likumību un valsts atbalsta piemērošanu, kā arī procentu likmes aprēķināšanu.
2) No 2010.gada 25.-29.oktobrim tika veikta DG REGIO faktu konstatācijas audita misija
Nr.2010/LV/REGIO/J2/922/1, vērtējot Revīzijas iestādes darbību. Audita misijas
rezultātā tika sagatavots audita ziľojuma projekts, norādot būtiskākos konstatējumus un
ieteikumus Revīzijas iestādes darbības pilnveidošanai.
385.EK Faktu konstatācijas audita ziņojumā apšauba aizdevumu un garantiju aktivitāšu
ietvaros izsniegtā atbalsta atbilstību Padomes Regulas (EK) 2006.gada 8.decembra
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, 45.pantam, ka:
a.

ieguldījumus nedrīkst veikt grūtībās nonākušos uzľēmumos Kopienas 2004.gada
10.oktobra Pamatnostādľu par valsts atbalstu grūtībās nonākušu uzľēmumu glābšanai un

58

EK un EIF kopīgi izstrādātā iniciatīva „kopīgie Eiropas resursi no mikro līdz vidējiem uzľēmumiem” (Joint
European Resources for Micro to Medium Enterprises”), lai veicinātu lielāku piekļuvi finansējumam mikro,
mazo un vidējo uzľēmumu attīstībai ES.
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pārstrukturēšanai nozīmē, lai veicinātu piekļuvi finansējumam finanšu un ekonomiskās
krīzes apstākļos,
b.

ieguldījumu atbilstību jēdzienam „paplašināšanās” (expansion).

386.Līdz brīdim, kamēr nav pārvērtēti izsniegto garantiju un aizdevumu gadījumi atbilstoši ar
EK saskaľotai metodikai, EK ir apturējusi maksājumus Latvijai.
387.Lai risinātu jautājumu, atsaucoties uz EK oficiālu pieprasījumu, Latvijas iestādes ir
izstrādājušas un ar EK saskaľo metodiku par grūtībās nonākušu komersantu noteikšanu
un uzľēmumu paplašināšanās gadījumu izvērtēšanu atbilstoši Komisijas Regulas (EK)
Nr. 1828/2006 45.pantam, kā arī attiecīgi jāveic pārbaude, nosakot un izslēdzot no ERAF
atbalsta neattiecināmo izdevumu daļu, turpmāk nepieļaujot šādus ieguldījumus.
388.Ľemot vērā to, ka EK nav izstrādājusi vadlīnijas par to, kas EK izpratnē uzskatāms par
uzľēmuma paplašināšanos, kā arī definīcija uzľēmumu grūtībās noteikšanai ir plaši
piemērojama, uzskatām, ka nav adekvāti likt dalībvalstīm „maksāt” par to, ko EK nav
savlaicīgi atrisinājusi/paredzējusi ES līmenī. Joprojām esam pārliecināti, ka nav lietderīgi
saskaľot Krīzes paketi, kas paredz sniegt ERAF atbalstu Garantiju programmai, ja praksē
izdevumi par šādām garantijām un aizdevumiem ir uzskatāmi par neattiecināmiem.
Jāľem vērā, ka ERAF ir gandrīz vienīgais finansēšanas avots šādu pasākumu ieviešanai
laikā, kad valdībām un reģioniem pastāv stingri pieejamo nacionālo fiskālo resursu
ierobežojumi. Uzskatām, ka EK būtu jāpārskata sava nostāja un vairāk jāatbalsta grūtībās
nonākušās dalībvalstis, tai skaitā Latvija.
389.Finanšu ministrija ir izstrādājusi un 2011.gada 3.februāra vadošās iestādes vadības
sanāksmē apstiprinājusi rīcības plānu ES fondu vadības un kontroles sistēmas trūkumu
novēršanai un sistēmas pilnveidošanai. Turpmākās darbības tiek veiktas saskaľā ar
apstiprināto plānu, trūkumu novēršana ir plānota līdz 2011.gada 30. jūnijam.
390.2010.gada 25.-29.oktobra EK audita misijas Nr.2010/LV/REGIO/J2/922 mērķis bija
pārbaudīt revīzijas iestādes darba atbilstību EK noteiktajām pamatprasībām.
391.2010.gada 30.decembrī FM saľēma audita ziľojuma projektu ar provizoriskiem
konstatējumiem, secinājumiem un ieteikumiem. Auditori ir secinājuši, ka Latvijā
izveidotajā ES fondu vadības un kontroles sistēmas darbībā ir būtiski trūkumi. Ziľojuma
projektā iekļautas rekomendācijas revīzijas iestādei un pastarpināti atsevišķas norādes uz
iespējamiem trūkumiem ieviešanas sistēmā. Provizoriskie konstatējumi, secinājumi un
ieteikumi var arī tikt mainīti no EK puses, saľemot papildus informāciju no Latvijas (no
Revīzijas iestādes).
392.Galvenie jautājumi, uz ko audita ziľojuma projektā norāda EK auditori ir šādi:
5) Tiek apšaubīta revīzijas iestādes funkcionālā neatkarība, ľemot vērā, ka revīzijas iestāde
un vadošā iestāde ir vienā institūcijā un ziľo vienam valsts sekretāram. Izteikti citi
ieteikumi, kā uzlabot revīzijas iestādes darbu un rezultātu ticamību;
6) Pastarpināti attiecībā uz vadības un kontroles sistēmas un izdevumu attiecināmības
jautājumiem norādes uz trūkumiem saistībā ar:
-

ES normatīvajiem aktiem neatbilstoša aizdevumu un garantiju izsniegšana finanšu
instrumentu ietvaros;

-

nepilnības iepirkumu pirmspārbaužu veikšanas sistēmā.

393.FM 2011.gada 26.janvārī ir iesniegusi EK viedokli par audita ziľojuma projektā
izteiktajiem konstatējumiem un ieteikumiem. Lai gan audita ziľojuma gala versija vēl
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nav saľemta, lai novērstu DG REGIO audita misijas laikā konstatētos trūkumus un
vienotos par ieteikumu ieviešanas termiľiem pēc iespējas ātrāk, revīzijas iestāde ir aktīvi
iesaistījusies divpusējās sarunās ar EK un veic pasākumus revīzijas iestādes darbības
uzlabošanā.
394.Lai novērstu DG REGIO audita misijas laikā konstatētos trūkumus, revīzijas iestāde
2010.gada II pusgadā veica šādus būtiskākos pasākumus:
-

revīzijas iestādes funkciju veikšana tika centralizēta FM;

-

tika stiprinātas revīzijas iestādes vadītāja pilnvaras un neatkarība;

-

notiek revīzijas iestādes metodikas maiľa atbilstoši Starptautiskās grāmatvežu federācijas
izdotajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem;

-

tika veikta padziļināta revīzijas iestādes darbinieku apmācība Starptautisko revīzijas
standartu piemērošanā;

-

tika izstrādāti un 2010.gada 21.decembrī apstiprināti MK noteikumi Nr.1153 „Kārtība,
kādā nodrošina revīzijas iestādes funkcijas Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda vadībā”, kas nosaka Revīzijas iestādes funkciju centralizāciju un
Revīzijas iestādes pilnvaras.

395.Atsaucoties uz DG REGIO audita misijas rezultātiem, lai novērstu potenciālos riskus ES
fondu ietvaros izveidotajā vadības un kontroles sistēmā, vadošā iestāde atsauca EK
iesniegtās izdevumu deklarācijas par DP ietvaros veiktajiem izdevumiem59:
Tabula 11 Apkilustropojums par 2010.gadā veiktajiem sistēmu auditiem

Darbības programma

Versija

Nosūtīšanas datums

Deklarētā summa (eiro)

2007LV161PO001
(ERAF)

3.18.

26.10.2010.

1 366 918.72

3.19.

30.11.2010.

3 225 296.86

2.7.11. Atmaksāts vai atkārtoti izmantots atbalsts
396.2007.-2013.gada plānošanas periodā līdz 2010.gada 31.decembrim DP ietvaros
konstatēto neatbilstību summa ir 0,53 milj. eiro jeb 0,17% no kopējā finansējuma
saľēmējiem izmaksātā publiskā finansējuma (t.sk. 0,51 milj. eiro ES fondu finansējums,
0.2 milj. eiro valsts budžeta finansējums). Tas nozīmē, ka šobrīd kopumā DP ietvaros
neatbilstību apjoms pret izmaksāto finansējumu nesasniedz kritisko 2% būtiskuma
līmeni60. Savukārt 2010.gada ietvaros konstatēto neatbilstību summa ir 0.42 milj.eiro,
kas ir 0,001% no kopējā finansējuma saľēmējiem izmaksātā publiskā finansējuma.
397.Jāatzīmē, ka nacionālā līmenī61 noteiktas augtākas prasības neatbilstoši veikto izdevumu
apjomam, plānojot noturēt to līdz perioda beigām 2009.gada robežās.
59

Valsts kases 17.12.2010. vēstule Nr.1.19-5.12.4/2188.
Komisijas 2006.gada 8.decembra Regulā 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 IV pielikuma 2.punkts
61
Informācija par ietekmes rādītāju aktualizēšanu iekļauta atbilstoši Regulas Nr.1083/2006 29.pantā FM
sagatavotajā un 31.03.2010.EK apstiprinātajā Stratēģiskajā ziņojumā
http://www.esfondi.lv/page.php?id=1047
60
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398.Pārsvarā neatbilstības ES fondu projektos rodas pārkāpumiem iepirkumu procedūru un
normatīvo aktu pārkāpumu dēļ, finansējuma saľēmēja saimniecisko darbības
pārtraukšanas rezultātā, aktivitāšu īstenošanas nosacījumu vai projekta saskaľotajai tāmei
neatbilstoši veikto darbu apjomu dēļ. Lielākā daļa neatbilstoši veikto izdevumu tiek
atklāta jau projekta ieviešanas laikā un attiecīgās summas tiek ieturētas no kārtējā vai
nākošā maksājuma finansējuma saľēmējiem.
399.2010.gada ietvaros 4 gadījumos par konstatēto neatbilstību ir ziľots Eiropas Krāpšanas un
apkarošanas birojam (OLAF) par kopējo summu 0.31 milj. eiro (t.sk. 0.30 milj. eiro ES
fondu finansējuma).
400.Neatbilstības kopumā atmaksātas 0,36 milj. eiro jeb 68,9% apmērā no kopējās
neatbilstību summas. Atgūšanas procesā no finansējuma saľēmējiem uz 2010.gada
beigām vēl ir 0,16 msilj. eiro.
401.2010.gadā netika konstatētas sistēmiskas neatbilstības DP ieviešanā, savukārt saskaľā ar
ES fondu vadībā iesaistīto iestāžu sniegto informāciju, 2010.gadā kopumā tika
identificēts viens gadījums ar ietekmi uz ES un nacionālo budžetu:
-

Valsts izglītības iestāde "Rīgas Tehniskā universitāte" 2DP/2.1.2.1.2/08/APIA/LIAA/003
Rīgas Tehniskās universitātes Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkts. Konstatēti pārkāpumi
veiktajās iepirkuma procedūrās. Iepirkuma procedūras Nr.RTU-2010/3 ietvaros
noslēgtajam līgumam ir piemērojama 2010.gada 3.jūnija Vadlīniju par finanšu korekciju
piemērošanu Eiropas Savienības fondu finansētajos projektos 2.pielikuma 21. un
22.punktā paredzētā finanšu korekcija 25% apmērā no līgumcenas, līdz ar to izmaksām ir
piemērojama finanšu korekcija 25% apmērā no rēķina summas. Atgūstamā summa –
LVL 45.63 tika ieturēta no kārtējā maksājuma.

3. Prioritāšu īstenošana
402.Ziľojuma 3.sadaļā „Prioritāšu īstenošana” ir aplūkots finanšu un fiziskais progress
prioritāšu līmenī, sniedzot arī informāciju par atsevišķiem pasākumiem, aktivitātēm vai
apaksaktivitātēm, ja tajās tika novērots būtisks progress vai otrādi, konstatētas
problēmas, kas būtiski kavēja ES fondu apguvi. Detalizēta informācija par finanšu
progresu sniegta ziľojuma 1. un 2. pielikumā, savukārt par DP un DPP noteiktajiem
uzraudzības rādītājiem - 4.pielikumā. Informācija par 3.7.prioritātes „Tehniskā
palīdzība ERAF ieviešanai” un 3.8.prioritātes „Tehniskā palīdzība KF ieviešanai”
īstenošanu sniegta ziľojuma 5.sadaļā „Tehniskā palīdzība”.
403.Kā jau tika minēts sadaļā „Informācija par darbības programmas fizisko un finanšu
progresu” līdz 2010.gadā beigām tika apstiprināti gandrīz visi projektu iesniegumu
vērtēšanas kritēriji un MK noteikumi 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 saľēmējiem un pirmajiem sasniegtajiem
fiziskajiem rādītājiem.
404.2010.gadā turpinājās vairāku zinātnes un inovāciju atbalsta pasākumu īstenošana un to
aktivitāšu īstenošana, kas vērstas uz tehnoloģiju pārneses un izgudrojumu
komercializācijas veicināšanu ar mērķi nodrošināt pētniecības un uzľēmējdarbības
sektoru sadarbību jaunu, konkurētspējīgu un tirgū pieprasītu produktu un tehnoloģiju
vai pakalpojumu izstrādei. Joprojām būtiska loma ekonomikas atveseļošanā ir finanšu
pieejamībai, kas realizēta ES fondu finanšu instrumentu ietvaros.
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405.Jāatzīmē, ka, salīdzinot ar 2009.gadu, 2010.gadā lielākais progress vērojams
2.1.prioritātē „Zinātne un inovācijas”, kur līdz 2010.gada beigām projekti apstiprināti
un līgumi noslēgti par 42,8% no DP ERAF finansējuma (progress gada laikā 36,5%).
Ilustrācija 30 DP ietvaros apstiprināto projektu, noslēgto līgumu un finansējumiem veikto maksājumu (ieskaitot
avansus) ES fondu finansējums kumulatīvi līdz 31.12.2010. milj. eiro, % progress 2010.gada ietvaros

3.1 . Prioritātes „Zinātne un inovācijas” ieviešana
406.Prioritāte vērsta uz valsts zinātnes un pētniecības potenciāla nostiprināšanu,
starptautiskās konkurētspējas palielināšanu, kā arī zināšanu pārneses un to
komercializācijas veicināšanu. Šie mērķi sasniedzami, investējot zinātnes un
pētniecības centru aprīkojumā, pētniecības veicināšanā, izveidojot zināšanu pārneses
infrastruktūru un atbalsta mehānismus.
407.Kopumā 2010.gadā prioritātes ieviešana ir veikusies sliktāk, nekā sākotnēji plānots.
2010.gada 17.augusta Ministru kabineta sēdē izskatīts un atbalstīts Izglītības un
zinātnes ministrijas sagatavotais informatīvais ziľojums „Par valsts nozīmes
pētniecības centru noteikšanu, lai nodrošinātu resursu koncentrāciju un Eiropas
Savienības struktūrfondu efektīvu ieguldījumu”, nosakot 10 valsts nozīmes pētniecības
centru izveidi un vienojoties par apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība”
ieviešanas nosacījumu maiľu. Attiecīgi 2010.gada 19.oktobrī apstiprināti Ministru
kabineta noteikumi apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” pirmajai
projektu iesniegumu atlases kārtai ar ERAF finansējumu 80,1 miljona eiro apmērā,
savukārt apakšaktivitātes otrajai kārtai ar ERAF finansējumu 65.9 miljoni eiro apmērā
ir izstrādāts Ministru kabineta noteikumu projekts, kas atrodas starpinstitūciju
saskaľošanā. Citās prioritātes „Zinātne un inovācijas” aktivitātēs projektu ieviešana
kavējusies privātā finansējuma trūkuma dēļ. Kopumā šīs prioritātes ietvaros piesaistīts
11,1 milj. eiro privātā sektora finansējums P&A nozarē, izpildot 39,7% no darbības
programmā noteiktā rādītāja 2009.gadā. Prioritātes „Zinātne un inovācijas” rādītāja
zemā izpilde skaidrojama ar to, ka šajā prioritātē lielākā daļa aktivitāšu sāktas ieviest
tikai 2010.gadā. Prioritātes ietvaros labāk veicies ar iznākuma rādītāju izpildi sagatavoti 108 tehnoloģiju pārneses centru komercializācijas piedāvājumi, izpildot
noteikto rādītāju par 216%.
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408.Prioritātes ,,Zinātne un inovācijas‟‟ ietvaros līdz 2010.gada beigām apstiprināti projekti
un noslēgti līgumi par 193,8 milj.eiro (42,8%), kā arī veikti maksājumi finansējuma
saľēmējiem (t.sk. avansi) 48,8 milj.eiro (10,8%) apmērā no ES fondu finansējuma.
409.Prioritātes progress 2010.gada laikā vērtējams kā pozitīvs, jo apstiprināti projekti un
noslēgti līgumi par 35,5 procentpunktiem un vairāk nekā uz 2009.gada beigām, kā arī
veikti maksājumi par 9,3 procentpunktiem vairāk. Informācija par progresu pasākumu
līmenī atspoguļota ilustrācijā zemāk.
Ilustrācija 31 2.1.prioritātes ,, Zinātne un inovācijas’’ ietvaros apstiprināto projektu, noslēgto līgumu un
finansējumiem veikto maksājumu (ieskaitot avansus) ES fondu finansējums kumulatīvi līdz 31.12.2010. milj.
eiro, % progress 2010.gada ietvaros

410.2.1.1.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.
411.2010.gadā tika veikti pirmie maksājumu Izglītības un zinātnes ministrijas pārziľā
esošajās aktivitātēs, kas vērstas uz zinātnes un pētniecības projektu atbalstu. Kopumā
pasākumā „Zinātne, pētniecība un attīstība” apstiprināti projekti un noslēgti līgumi par
70,6 milj. eiro kopējā publiskā finansējuma, kas ir 30,9% no pasākuma ietvaros
paredzētā finansējuma. Veikti pirmie maksājumi finansējuma saľēmējiem avansu veidā
10,8 milj. eiro publiskā finansējuma apmērā.
412.Līdz ar aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” ieviešanu zinātniskās institūcijas,
kuras ir reģistrētas zinātnisko institūciju reģistrā, saľems konkrēto pētījumu veikšanai
nepieciešamo aprīkojumu. Aktivitātes ietvaros līdz 2010.gada 31.decembrim
apstiprināti projekti 32,2 milj. latu ES fondu finansējuma apmērā. Visvairāk apstiprināti
projekti farmācijas nozarē, projekti, kuru ietvaros paredzēts ražot iekārtas, aparātus un
instrumentus, kā arī projekti, kuros tiks veikti zinātniskie pētījumi lauksaimniecības un
mežsaimniecības nozarē.
413.2011.gadā paredzēta aktivitātes "Zinātnes infrastruktūras attīstība” ieviešana, kuras
ietvaros tiks izveidota mūsdienīga materiāltehniskā bāze pētniecības aktivitātēm valsts
nozīmes pētniecības centros, tādējādi sekmējot pētniecības intelektuālā potenciāla
attīstību, kā arī tiks attīstīta pētniecības infrastruktūru, lai veicinātu komercdarbību
pētniecības pakalpojumu sektorā un sekmētu zināšanu pārnesi tautsaimniecībā. Līdz
2010.gada 31.decembrim apstiprināti projekti 10,5 milj. latu ES fondu finansējuma
apmērā.
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414.Kopumā zinātnes un pētniecības aktivitāšu ieviešana ir paredzēta 2011.gadā, kad
paredzēts finansējuma saľēmējiem veikt ievērojamu apjomu maksājumu vismaz 25
milj. latu apmērā.
415.
416.2.1.2. pasākumā „Inovācijas” 2010.gadā ir noslēgti līgumi par 129,5 milj. eiro publiskā
finansējuma atbalstam jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei. Ir apstiprināti 210
projekti.
417.Kā labas prakses piemēru var minēt
sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Amber
Wood” realizēto projektu Ekoloģisku apdares
klājumu
rūpnieciskas
izgatavošanas
tehnoloģijas izstrāde oša (Fraxinus excelsior
L.) un ozola (Quercus robur L.) grīdu
segumiem. Projekta ietvaros SIA “Amber
Wood” veiks rūpniecisku pētījumu, kura
rezultātā izstrādās tehnoloģiju oša un ozola
masīvkoka grīdu ar ekoloģisku apdares
klājumu ražošanai. Pētījuma ietvaros tiks sagatavoti testēšanas paraugi, veikta to
testēšana laboratorijā; rezultātā uzľēmums palielinās eksportētās produkcijas apjomu,
apgūs jaunu produkcijas realizācijas tirgu.
3.2.Prioritātes „Finanšu pieejamība” ieviešana
418.Prioritāte vērsta uz finansējuma pieejamības veicināšanu uzľēmējdarbības attīstībai.
Mērķis sasniedzams ar aptverošu finanšu instrumentu realizēšanu, kas ietver garantiju,
aizdevumu, riska kapitāla un citu finanšu instrumentu klāstu.
419.
420. Vērtējot finanšu instrumentu ieviešanu kopumā, secināms, ka to ieviešana ir bijusi
lēnāka, nekā sākotnēji plānots. Tam par iemeslu bijusi arī ekonomiskā krīze, kā
rezultātā radās grūtības ar privāto investīciju piesaisti. 2.2.1.1.aktivitātes „Ieguldījumu
fonds investīcijām garantijās, paaugstināta riska aizdevumos, riska kapitāla fondos un
cita veida finanšu instrumentos” ietvaros līdz 2010.gada 31.decembrim aizdevumu
instrumenta ietvaros ir noslēgti trīs līgumi par kopējo finansējuma apjomu 1391,6 tūkst.
eiro, tai skaitā par ES fondu finansējuma apjomu 695,8 tūkst. eiro. Savukārt riska
kapitāla ietvaros ir noslēgti pieci līgumi par kopējo finansējuma apjomu 2 milj. eiro, tai
skaitā par ES fondu finansējuma apjomu 1,4 milj. eiro. Kopējais finanšu instrumentu
investīciju apjoms jau veikts 2,8 milj. eiro apjomā, tai skaitā 1,7 milj. eiro no ES fonda
finansējuma apjoma. Informācija par prioritātes finanšu progresu attēlota 32. un
33.ilustrācijā un apkopota 8.pielikumā
Ilustrācija 32 2.2.1. pasākuma „Finanšu resursu pieejamība" ietvaros noslēgtie līgumi un veiktie
maksājumi/investīcijas ES fondu finansējums kumulatīvi līdz 31.12.2010. milj. eiro, % no ES fondu
finansējuma.
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421.Ļoti lēnais Ieguldījuma fonda ieviešanas process nesekmē ātru un efektīvu ES fondu
finansējuma iepludināšanu ekonomikā, kā arī rada risku neapgūt Ieguldījuma fondam
novirzīto ES fondu finansējumu pilnā apmērā. Zināmā mērā augstākminētais ir
skaidrojams ar to,, ka tirgus apstākļu maiľas dēļ bija jāpielāgo programmas nosacījumi,
kuri tika izstrādāti atbalstam finanšu un ekonomiskās krīzes sākumā, sašaurinot banku
riska klašu ierobežojumus, un padarot pievilcīgākus izdevuma apjomus un termiľus.
Vadošā iestāde nav apmierināta ar Eiropas Investīciju fonda darba rezultātiem, par ko
arī informēta ES fondu uzraudzības komiteja š.g. 24.novembrī.
Ilustrācija 33 2.2.1.1. aktivitātes "Ieguldījumu fonds investīcijām garantijās, paaugstināta riska aizdevumos,
riska kapitāla fondos un cita veida finanšu instrumentos" ietvaros plānotie un veiktie maksājumi/ investīcijas;
Kopējais finansējums līdz 31.12.2010. milj. eiro, % no plānotā finansējuma.

2.2.1.3. aktivitāte „Garantijas komersantu konkurētspējas uzlabošanai” finanšu instrumenta
ietvaros piešķirts kopumā 86,1 milj. eiro finansējuma (ieskaitot finanšu starpinstitūciju
līdzfinansējumu), tai skaitā 76,1 milj. eiro ES fondu finansējuma. Līdz 2010.gada
31.decembrim konkurētspējas (kredīta) garantijas programmā ir apstiprināti 765 projekti par
119,1 milj. eiro kopējā finansējuma un noslēgti 468 līgumi par 94.5 milj. eiro kopējā
finansējuma un eksporta garantijas programmā ir apstiprināti 68 projekti par 7,1 milj. eiro
kopējā finansējuma un noslēgti 50 līgumi par 3,6 milj. eiro. Kopējais izsniegto garantiju
apjoms norādīts 34.ilustrācijā.
Ilustrācija 34 2.2.1.3. aktivitātes "Garantijas komersantu konkurētspējas uzlabošanai" ietvaros plānotais un
reālais izsniegto garantiju apjoms; Kopējais finansējums (ieskaitot finanšu starpinst. līdzfin.) līdz 31.12.2010.
milj. eiro, % no plānotā finansējuma.
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422.2.2.1.4. aktivitāte „Aizdevumi komersantu konkurētspējas uzlabošanai” nodrošina
aizdevumu izsniegšanu komersantiem, un līdz 2010.gada 31.decembrim ir noslēgti 32
aizdevumu līgumi par kopējo ES fondu finansējuma apjomu 29,6 milj. eiro, izpildot
69% no plānotā izsniegto aizdevumu apjoma.
Ilustrācija 35 2.2.1.4. aktivitātes "Aizdevumi komersantu konkurētspējas uzlabošanai" ietvaros plānoto
un izsniegto aizdevumu apjoms; Kopējais finansējums līdz 31.12.2010. milj. eiro, % no plānotā
finansējuma.

423.Galvenie iemesli, kas nav ļāvuši sasniegt plānoto izsniegto garantiju un kredītu
apjomus, ir bijuši ierobežojumi attiecībā uz grūtībās nonākušu uzľēmumu klasifikāciju,
komersantu atteikumi no aizdevumu līgumu parakstīšanas vai to laušana, nespējot pildīt
savas saistības, komersanti, kuriem nav pietiekams nodrošinājums, kā arī komersanti,
kuriem jau ir esošās saistības.
424.
Reaģējot uz pieprasījuma izmaiľām finanšu pieejamības nodrošināšanā pēc
krīzes periodā, kas atbilstu vairāk faktiskajam pieprasījumam un esošajai tirgus
situācijai, kā arī lai izpildītu darbības programmā noteiktos rādītājus un stratēģiskos
mērķus, nākamajos gados plānots ieviest mezanīna aizdevuma fondu, kas sniegtu
Latvijas maziem un vidējiem uzľēmumiem papildus finansējumu mezanīna
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(mezzanine) aizdevuma veidā. Programmu ir plānots ieviest sadarbībā ar bankām,
mezanīna aizdevumu izsniedzot kopā ar bankas aizdevumu par vienu un to pašu
investīcijas projektu gadījumos, kad uzľēmuma pašu kapitāls (līdzdalība) un
piedāvātais nodrošinājums nav pietiekams, lai banka pilnā apjomā finansētu
projektu.
3.3.Prioritātes „Uzņēmējdarbības veicināšana” ieviešana
425.Prioritātes mērķis ir veicināt jaunu komersantu rašanos un paaugstināt esošo
komersantu konkurētspēju
426.Kopumā prioritātes ieviešanas gaita 2010.gadā ir vērtējama kā apmierinoša – lai gan
netika pilnībā sasniegti maksājumu finansējuma saľēmējiem mērķi, vairāki uzraudzības
rādītāji pārsniedz sākotnēji plānotos apjomus, un lielākā daļa prioritātes aktivitāšu norit
saskaľā ar plānoto.
427.Prioritātes ietvaros 2010.gadā realizēti vairāki motivācijas pasākumi ar mērķi informēt
un iedrošināt pēc iespējas plašāku sabiedrības daļu uzsākt uzľēmējdarbību, celt
uzľēmējdarbības prestižu sabiedrības acīs, kā arī sekmēt sabiedrības izpratni par
inovāciju lomu konkurētspējas veicināšanā, informēt sabiedrību par norisēm saistībā ar
inovācijām un to potenciālu, tādējādi iedrošinot pēc iespējas plašāku sabiedrības un
uzľēmēju daļu pievērsties inovatīvu risinājumu izstrādei un pielietošanai.
428.Sniegtie pasākumi ir devuši nozīmīgu ieguldījumu. Ľemot vērā ekonomisko situāciju
un augsto bezdarba līmeni, interese par biznesa uzsākšanu ir bijusi ļoti augsta.
429.2010.gadā prioritātes ietvaros sasniegts apstiprināto projektu un noslēgto līgumu
progress, un vērojams neliels veikto maksājumu finansējuma saľēmējiem progress.
Līdz 31.12.2010. prioritātē kopumā bija apstiprināti projekti par 59,0 milj. eiro jeb
76,6% no ES fondu finansējuma, pārsniedzot 2009.gadā sasniegto apjomu par 4,9%.
Noslēgti līgumi 58,6 milj. eiro apmērā jeb par 76,1% no prioritātē pieejamā ES fondu
finansējuma, pārsniedzot 2009.gada apjomu par 13,3%. Izmaksātā finansējuma apjoms
finansējuma saľēmējiem uz 2010.gada beigām par 9,2% pārsniedz 2009.gadā izmaksātā
finansējuma apjomu un ir 11,2 milj. eiro jeb 14,6% no prioritātes finansējuma.
Informācija par progresu pasākumu līmenī atspoguļota ilustrācijā zemāk.
Ilustrācija 36 2.3.prioritātes ,, Uzņēmējdarbības veicināšana’’ ietvaros apstiprināto projektu, noslēgto līgumu
un finansējumiem veikto maksājumu (ieskaitot avansus) ES fondu finansējums kumulatīvi līdz 31.12.2010. milj.
eiro, % progress 2010.gada ietvaros
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430.2.3.1.pasākuma „Uzľēmējdarbības atbalsta aktivitātes” mērķis ir veicināt pieeju
starptautiskiem tirgiem, kā arī informēt un iedrošināt pēc iespējas plašāku sabiedrības
daļu uzsākt uzľēmējdarbību un veicināt inovāciju izmantošanu un radīšanu ilgtermiľā
konkurētspējas nodrošināšanai.
431.Šī pasākuma ietvaros līdz 2010.gada beigām apstiprināts projekts un noslēgts līgums
par projekta un līdz ar to arī 2.3.1.2.aktivitātes „Pasākumi motivācijas celšanai
inovācijām un uzľēmējdarbības uzsākšanai” īstenošanu par visu aktivitātē pieejamo
finansējumu, kas līdz 31.12.2010. arī izmaksāts finansējuma saľēmējam 100% apmērā.
Progress vērojams arī 2.3.1.1.1.apakšaktivitātē „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais
mārketings”. Līdz 31.12.2010. aktivitātes ietvaros apstiprināti projekti par 5 milj. eiro
jeb 23,7%, noslēgti līgumi par 4,6 milj. eiro jeb 21,9% un veikti maksājumi
finansējuma saľēmējiem par 1,75 milj. eiro jeb 5,9% no apakšaktivitātē pieejamā
ERAF finansējuma. 2.3.1.1.2. apakšaktivitātē „Ārējo tirgu apgūšana- nozaru
starptautiskās konkurētspējas stiprināšana” sasniegtais progress, salīdzinot ar 2009.gada
rādītājiem, ir apstājies gan pēc apstiprināto projektu, gan noslēgto līgumu, apjoma,
sasniedzot 100% īpatsvaru no prioritātē pieejamā finansējuma.
432.Paplašinot Latvijas komersantu eksporta iespējas un dodot iespēju piedalīties izstādēs,
semināros, tirdzniecības misijās un kontaktbiržās ārvalstīs, kā arī atbalstot biedrību un
kooperatīvo
sabiedrību
dalību
ārvalstu
konferencēs,
tiek
ieviesta
2.3.1.1.2.apakšaktivitāte „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings”, kurā 2010.gada
30.decembrī noslēdzās projektu iesniegumu pieľemšana. Pārskata periodā atbalstīti 90
uz ārējo tirgu apgūšanu vērsti projekti, kas vērtējams pozitīvi. Kopumā līdz 2010.gada
beigām ir atbalstīti 273 uz ārējo tirgu apgūšanu vērsti projekti, kas norāda uz aktivitātes
veiksmīgu ieviešanu, jo līdz 2010.gada beigām jau par 83% ir sasniegts 2013.gada
plānotais apjoms. Apakšaktivitātes ietvaros veikti maksājumi finansējuma saľēmējiem
kopumā par 1,7 milj. eiro publiskā finansējuma, 2010.gada 4.ceturksnī izmaksājot
432,0 tūkst. eiro publiskā finansējuma. Tādējādi var secināt, ka vidējais projektu
finansiālais apjoms pārskata periodā ir 4,8 tūkst. eiro publiskā finansējuma, kas arī
veicina uzraudzības rādītāju sasniegšanu.
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433.2.3.2.pasākuma „Uzľēmējdarbības infrastruktūras un aprīkojuma uzlabojumi” mērķis ir
palielināt uzľēmējdarbības konkurētspēju gan nacionālā, gan starptautiskā mērogā, kā
arī nodrošināt uzľēmējdarbības attīstību reģionos. 2.3.2.1.aktivitātes „Biznesa
inkubatori” ietvaros ir apstiprināti projekti un neslēgti līgumi par 100% no aktivitātē
pieejamā ERAF finansējuma. Aktīvi notikusi 2.3.2.2.aktivitātes „Atbalsts
ieguldījumiem mikro, maziem un vidējiem komersantiem īpaši atbalstāmajās teritorijās
(ĪAT)” ieviešana, un 2010.gadā apstiprināto projektu, noslēgto līgumu un izmaksātā
apjoma finansējuma saľēmējiem progress ir attiecīgi 13,4%, 35% un 8,7%, salīdzinot ar
rezultātiem uz 2008.gada beigām.
434.2.3.2.1.aktivitātes „Biznesa inkubatori” ietvaros līdz 2010.gada 31.decembrim ir
noslēgti desmit līgumi ar biznesa inkubācijas pakalpojuma sniedzējiem, tādējādi
turpinot atbalstīt jaunu uzľēmumu attīstību, veicinot konkurētspējīgu komersantu
veidošanos un attīstību Latvijas reģionos, nodrošinot tos ar komercdarbībai
nepieciešamo vidi un konsultācijām. Pārskata periodā veikti maksājumi 1,1 milj. eiro
publiskā finansējuma apmērā. Aktivitātes ieviešana norit veiksmīgi, par ko liecina arī
sasniegtie uzraudzības rādītāji, piemēram, biznesa inkubatoros atbalstu saľēmušo
ekonomiski aktīvo uzľēmumu skaits ir pārsniegts par ~ 200%.
435.Aktivitātes “Atbalsts ieguldījumiem mikro, maziem un vidējiem komersantiem īpaši
atbalstāmajās teritorijās” līdz 2010.gada beigām atbalstu saľēmuši 14 vidējie un 67
mikro un mazie komersanti īpaši atbalstāmajās teritorijās, tādējādi sasniedzot līdz
2013.gadam plānotos uzraudzības rādītājus par attiecīgi 20% un 19%. Ľemot vērā to,
ka vēl nav pagājuši divi gadi pēc projektu pabeigšanas, šobrīd nav izpildīts rādītājs
„Apgrozījuma pieaugums atbalstītajos uzľēmumos divus gadus pēc investīcijas
saľemšanas – 20%”. Tā kā līgumu pārtraukšana notiek pastāvīgi, un arī sasniegtie
rādītāji nav tik labi kā plānots, var secināt, ka aktivitātes ieviešana nenorit pietiekami
labi, un turpmāk nepieciešams rast risinājumus situācijas uzlabošanai.
436.2.3.2.2. aktivitātē „Atbalsts ieguldījumiem mikro, maziem un vidējiem komersantiem
īpaši atbalstāmajās teritorijās (ĪĀT)” lielais līgumu atsaukšanu skaits tiek pamatots ar
LIAA uzsāktajām pārbaudēm projekta īstenošanas vietā un iepirkuma cenu
salīdzināšanu ar tirgus cenām. Līgumu pārtraukšanas galvenie iemesli ir līguma
nosacījumu neizpilde par projekta kvalitatīvu īstenošanu noteiktajos termiľos, MK
noteikumu Nr.197 noteikto prasību neievērošana (iepirkuma procedūru organizēšanai 3
mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas ar LIAA vai iekārtu piegādes līguma
noslēgšanu 9 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas ar LIAA). Un lielākoties
projekti tiek noraidīti nepietiekama finansējuma un LIAA lēmumā noteikto nosacījumu
neizpildes dēļ.
437.Kā pabeigta projekta piemēru var minēt
apakšaktivitātes „Ārējo tirgu apgūšana ārējais mārketings” ietvaros sabiedrība ar
ierobežotu atbildību “Computer Hardware
Design”
īstenoja
projektu
“Dalība
starptautiskā izstādē CeBIT 2010”, kura
ietvaros
nodrošināta
SIA
“CHD”
piedalīšanās izstādē “CeBIT 2010”, kas
notika 2010. gadā no 2. līdz 6. martam
Hannoverē, tādējādi veicinot uzľēmuma
starptautisko atpazīstamību un sekmētu tā produktu eksporta apjoma pieaugumu. Un ir
noslēgts līgums par projektu „Dalība starptautiskās izstādēs”.
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4. Tehniskā palīdzība
438.Šajā sadaļā sniegta informācija par Tehniskās palīdzības (TP) atbalstu īstenotajām
darbībām, TP projektus īstenojošām institūcijām un sasniegto finanšu un fizisko
progresu. Savukārt plašākā informācija par TP atbalstāmajām darbībām ir sniegta
ziľojuma sadaļās 2.6. „Uzraudzības un izvērtēšanas pasākumi”, 2.7. „Finanšu vadība un
kontrole” un 6. „Informācija un publicitāte”.
439.DP ietvaros tiek īstenota 2.4.1.1.aktivitāte „Programmas vadības un atbalsta funkciju
nodrošināšana”.
440. Saskaľā ar Tehniskās palīdzības (TP) aktivitāšu MK noteikumiem Nr.918 62 TP
aktivitātes atbalstāmās darbības ir:
-

ES fondu administrēšana;

-

ES fondu izvērtēšana un uzraudzība;

-

ES fondu informatīvie un publicitātes pasākumi;

-

ES fondu vadības informācijas sistēmas izveidošana, ieviešana, attīstība un sasaiste ar
citām informācijas sistēmām;

-

ES fondu projektu iesniegumu vērtēšanas nodrošināšana;

-

ES fondu finanšu kontroles un revīzijas nodrošināšana;

-

Apmācības, konferences un semināri;

-

Horizontālās politikas koordinēšanas funkciju nodrošināšana;

-

ES nākotnes kohēzijas politikas, tajā skaitā ekonomiskās, sociālās un teritoriālās
kohēzijas, stratēģiskā plānošana.

441.Iesaistītās institūcijas, kas nodrošina TP aktivitāšu mērķu sasniegšanu, ir:
-

Atbildīgās iestādes: EM, IZM, KM, LM, RAPLM63, SM, Valsts kanceleja, VM un
VidM2;

-

Sadarbības iestādes: BEMVA64, CFLA, LIAA, NVA, SIF, VIAA, VRAA, VEC;

-

FM kā vadošā un atbildīgā iestāde, revīzijas iestāde, maksājumu un sertifikācijas iestāde
(FM kā vadošās un atbildīgās iestādes funkcijas nav nodalītas, FM kā vadošās un
revīzijas iestādes funkcijas ir nodalītas, FM kā vadošās un maksājumu un sertifikācijas
iestāde funkcijas ir nodalītas);

-

IUB, kas nodrošina iepirkumu pirmspārbaudes;
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MK2007.gada 18.decembra noteikumi Nr.918 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un
nodarbinātība” papildinājuma 1.6.1.1.aktivitāti „Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana”,
darbības programmas „Uzľēmējdarbība 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”
63
Kopš 2011.gada 1.janvāra VARAM - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (apvienota Vides
ministrija un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija)
64
Saskaľā ar MK 2009.gada 29.maija rīkojuma Nr.353 „Par Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts
aģentūras likvidāciju” 2.3.apakšpunktu un 3.punktu Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra atbilstoši
noteiktajai kompetencei ir Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūras funkciju, finanšu līdzekļu,
tiesību, saistību, lietvedības un arhīva pārľēmēja, sākot ar 2010.gada 1.jūliju.
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-

Plānošanas reģioni: Rīgas plānošanas reģions, Vidzemes plānošanas reģions, Kurzemes
plānošanas reģions, Latgales plānošanas reģions, Zemgales plānošanas reģions;

442.Tā kā TP finansējuma saľēmēji ir zināmi, tad saskaľā ar MK noteikumu 4.punktu TP
aktivitātes īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā. TP aktivitāšu projektus
apstiprināja un noslēdza vienošanās CFLA, kas pilda sadarbības iestādes funkcijas TP
aktivitāšu ieviešanā.
443.2.4.prioritātes „Tehniskā palīdzība” 2.4.1.pasākuma „Atbalsts darbības programmas
„Uzľēmējdarbība un inovācijas” vadībai” mērķis ir atbalstīt programmas vadībā
iesaistītās institūcijas programmas vadības funkciju nodrošināšanā. Prioritātes ietvaros
ir apstiprināti 17 projekti un noslēgtas 17 vienošanās par finansējumu 10,2 milj. lati jeb
63,01% no prioritātes kopējā attiecināmā finansējuma.
444.Kopā līdz 2010.gada 31.decembrim tika veiktas atmaksas ES fondu TP finansējuma
saľēmējiem (atmaksas tiek veiktas valsts pamatbudžetā) 5,4 milj. eiro apmērā jeb
23,4% no prioritātes kopējā ES fondu finansējuma.
445.Vislielākie izdevumi ES fondu tehniskās palīdzības projektu ietvaros ir bijuši tādās
izdevumu pozīcijās kā „ierēdľu un darbinieku atlīdzība” (t.sk. piemaksas un valsts
sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas), kas ir aptuveni 70% no kopējā
finansējuma izlietojuma un „pakalpojumi”, kas ir aptuveni 15% no kopējā finansējuma
izlietojuma. Pārējās izdevumu pozīcijās „pamatkapitāla veidošana”, „informācija un
publicitāte” (publicitāte plašsaziľas līdzekļos, reprezentācijas materiāli, izdoti bukleti
u.c. informācijas nesēji, organizēti semināri un konferences), „komandējumi un
dienesta braucieni” „telpu noma”, „izvērtējumi un pētījumi” (dažāda veida izvērtējumi
un pētījumi, kas saistīti ar ES fondu ieviešanu Latvijā) kā arī citi izdevumi (krājumi,
materiāli, energoresursi, preces un inventārs, ko neuzskaita ekonomiskās klasifikācijas
kodā 5000, ES fondu vadības informācijas sistēmas attīstība un sasaiste ar citām
informācijas sistēmām, dalība citu institūciju organizētajos semināros, apmācībās,
konferencēs) veiktie izdevumi ir sadalījušies vienmērīgi robežās 2% - 4% no kopējā
finansējuma izlietojuma.
Ilustrācija 37 Tehniskās palīdzības finansējuma izlietojums dalījumā par izmaksu veidiem, %

446.Lai noteiktu DPP paredzētā rezultāta rādītāja „ES fondu līdzekļu sekmīgas apguves
vērtējums Latvijas iedzīvotāju vidū” izpildi, 2010.gada martā tika veikts pētījums
„Sabiedrības informētība par ES fondu līdzekļu apguvi Latvijā” (aptaujas veikšanas
laiks no 08.02.2010. līdz 18.02.2010.), kurā tika konstatēts, ka par sekmīgu ES fondu
līdzekļu apguvi Latvijā uzskata 36,7% aptaujāto respondentu.
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447.Lai nodrošinātu tautsaimniecības vajadzībām atbilstošu ES fondu finansējumu,
atbilstoši MK rīkojumam Nr.47665, tika veikti grozījumi MK noteikumos par TP
aktivitāšu īstenošanu paredzot, ka ES fondu līdzfinansējuma likme palielinās no 85%
līdz 100 %, tādējādi samazinot valsts budžeta izdevumus.
448.Pārskata periodā būtiskas problēmas TP projektu īstenošanā nav konstatētas, tomēr
joprojām atsevišķi finansējuma saľēmēji pilnībā neizprot konkrētu izmaksu veikšanas
nosacījumus, tādējādi radot neatbilstoši veiktu izdevumus riskus. Sadarbības iestāde
nodrošina finansējuma saľēmējiem konsultācijas, skaidrojot aktivitāšu ieviešanu
regulējošo normatīvo aktu nosacījumus, savukārt 2011.gadā, izstrādājot MK
noteikumus par TP ieviešanas 2.kārtu, plānots maksimāli precīzi noteikt attiecināmo
izmaksu pozīcijas, mazinot normatīvo aktu interpretācijas iespējas.
449.Lai mazinātu neatbilstoši veikto izdevumu riskus ES fondu līdzfinansētajos projektos,
nepieciešami papildu resursi ES fondu vadībā iesaistītajām institūcijām, tostarp IUB
kapacitātes stiprināšanai. Balstoties uz grozījumiem MK noteikumos attiecībā uz
stingrākām un paplašinātām iepirkumu pārbaužu prasībām, tika izstrādāts un 2010.gada
beigās apstiprināts IUB TP projekts, kura ietvaros tiek atbalstīta ES fondu projektu
iepirkumu pirmspārbaužu apjoma palielināšana, kā arī atzinumu sniegšana par ES
fondu projektu iepirkuma procedūrām, saskaľā ar MK noteikumiem Nr.65 par
iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem.
Projekts paredz, ka tiks paaugstināts ES fondu vadībā iesaistīto institūciju un
finansējuma saľēmēju zināšanu līmenis par iepirkuma procedūru veikšanu ES fondu
projektu ietvaros, kā arī nodrošināta IUB Kontroles reģistra sasaite ar ES fondu vadības
informācijas sistēmu.
450.Attiecībā uz valsts budžeta līdzekļu izmantošanas efektivitāti arī TP aktivitātēs 2011.
gadā vadošā iestāde plāno pasākumus, kas paredz, ka ministrijas ne vēlāk kā līdz
kārtējā gada I ceturkšľa beigām izvērtē un nepieciešamības gadījumā iesniedz Valsts
kasē precizētus ES fondu finansēšanas plānus sadalījumā pa mēnešiem atbilstoši reāli
plānotajiem ikmēneša maksājumiem projektos un atmaksām budžetā, nodrošinot
izlīdzsvarotu izdevumu plānojumu attiecīgā gada laikā.
451.Neskatoties uz salīdzinoši lielu līdzekļu atlikumu TP ieviešanas 1.kārtā, balstoties uz
detalizētu izvērtējumu, ir pieľemts lēmums nevirzīt priekšlikumu par TP finansējuma
pārdalīšanu citām ES fondu prioritātēm un saglabāt paredzēto TP finansējumu
noteiktajā apjomā 1.kārtas ietvaros līdz 2011.gada beigām, un atkārtoti izskatīt
jautājumu, izstrādājot 2.kārtas atlases noteikumus 2011.gada laikā.
452.Papildus, lai stiprinātu ES fondu administrēšanā iesaistīto institūciju kapacitāti, Valsts
kanceleja TP horizontālās aktivitātes „Apmācības” ietvaros 2010.gadā ES fondu
administrēšanā iesaistītajiem darbiniekiem organizēja 22 apmācības kursus par
dažādām ar ES fondu administrēšanu saistītām tēmām.

5. Informācija un publicitāte66
453.2010.gadā nodrošināta ES fondu komunikācijas stratēģijas 2007.-2015.gadam
(stratēģija) īstenošana atbilstoši Regulas 1083/2006 69.pantam, īstenojot gan stratēģijā
iekļautā informatīvo un publicitātes pasākumu plāna 2.posma „Darbības programmu
65

Ministru kabineta 2009.gada 16.jūlija rīkojums Nr.476 „Grozījumi darbības programmā „Cilvēkresursi un
nodarbinātība””, MK rīkojumam Nr.475 „Grozījumi darbības programmā „Uzľēmējdarbība un inovācijas”” un
2010.gada 24.februāra MK rīkojumam Nr.94 „Grozījumi darbības programmā „Infrastruktūra un pakalpojumi””
66
Saskaľā 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
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ieviešana” (laika periodā no 2008.gada februāra līdz 2015.gada decembrim
īstenojamos) pasākumus, gan pastāvīgi līdz darbības programmu noslēgumam
īstenojamos pasākumus.
454.Vadošā iestāde 2010.gadā atjaunojusi televīzijas raidījuma par ES fondiem
„Eirobusiľš” veidošanu un pārraidīšanu, publicējusi tematiskus ielikumus par ES
fondiem divos nacionāla mēroga laikrakstos, rīkojusi sabiedriskās domas izvērtējumu
par Latvijas iedzīvotāju informētību par ES fondiem, izdevusi ES fondu projektu
grāmatu, pirmoreiz apkopojot līdzšinējos 2007.-2013.gada plānošanas perioda labās
prakses projektu piemērus, un veikusi citus stratēģijas informatīvo un publicitātes
pasākumu plānā iekļautos pasākumus. Tāpat vadošā iestāde izmantojusi ierastos
bezmaksas informācijas kanālus – ES fondu tīmekļa vietni www.esfondi.lv un
paziľojumu izplatīšanu plašsaziľas līdzekļiem. Tāpat turpinās 2004.gadā uzsāktais
darbs visu ES fondu vadībā iesaistīto institūciju (9 atbildīgās iestādes, 7 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
455.Lai nodrošinātu ES fondu aktuālo jautājumu atspoguļojumu nacionālajos un reģionālajos
medijos, 2010.gadā ES fondu vadībā iesaistītās institūcijas un RSIC sagatavojušas un
izplatījušas 33467 paziľojumu plašsaziľas līdzekļu pārstāvjiem par aktualitātēm ES fondu
jautājumos, t.sk. par ES fondu atbalsta mērķiem, atvērtajiem projektu konkursiem, to
izvērtēšanas gaitu un apstiprinātajiem projektiem, ES fondu līdzekļu pārdali, fondu
apguves sistēmas vienkāršošanu, uzraudzības komitejās izskatītajiem jautājumiem utt.
Plašsaziľas līdzekļos ievietotas 194 publikācijas par ES fondu tematiku, no kurām 106
publicējušas ERAF un KF vadībā iesaistītās institūcijas un 88 – RSIC.
456.Turpinot 2009.gada decembrī aizsākto praksi ar mērķi sniegt sabiedrībai objektīvu
informāciju par ES fondu ieviešanas gaitu un aktualitātēm caur vienu no visvairāk
izmantotajiem ES fondu informācijas ieguves avotiem – nacionālajiem laikrakstiem, arī
2010.gadā vadošā iestāde nodrošinājusi ES fondu tematisko ielikumu publicēšanu
nacionālajos laikrakstos – „Latvijas Avīzē” un „Lietišķajā Dienā”,68 kopā sasniedzot
vismaz 275 000 lielu lasītāju auditoriju. Tematiskie ielikumi publicēti vidēji reizi
ceturksnī paralēli abos laikrakstos (kopā – 8 ielikumi). „Latvijas Avīzē” publicētajiem
ielikumiem tika izvēlēta tematika ar mērķi veicināt sabiedrības vispārējā zināšanu līmeľa
paaugstināšanu par ES fondu jautājumiem. Savukārt „Lietišķās Dienas” ielikumu
mērķauditorija bija ar uzľēmējdarbību saistītā sabiedrības daļa, bet ielikumu mērķis informēt sabiedrību par ES fondu atbalsta iespējām uzľēmējdarbībai. Abos ielikumos
kopā sniegta informācija par 10 ERAF un KF labās prakses projektiem, kas īstenoti DP
ietvaros.

67

Izvērstāku skaitlisku informāciju par visu sadaļā „Informācija un publicitāte” minēto sasniegto iznākuma
rādītāju attiecību pret plānoto saskaľā ar stratēģijas 10.punktu „Informatīvo un publicitātes pasākumu rādītāji un
izvērtēšana” skatīt apakšsadaļā „Sasniegtie rezultatīvie iznākuma rādītāji”.
68
Ielikumi elektroniski pieejami ES fondu tīmekļa vietnes sadaļas „Publikācijas” apakšsadaļā „Laikrakstos” –
http://www.esfondi.lv/page.php?id=1030.
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457.Tāpat VidM nodrošinājusi 19 publikācijas par 2007.-2013.gada finanšu plānošanas
perioda ES fondu līdzfinansētajiem projektiem laikrakstā „Neatkarīgā Rīta Avīze”, VM –
6 publikācijas par ERAF ieguldījumu veselības aprūpē nacionālajā laikrakstā „Neatkarīgā
Rīta Avīze”.
458.Lai informētu žurnālistus klātienē, rīkotas 8 preses konferences. Tāpat institūcijas
regulāri nodrošinājušas atbildes uz specifiskiem mediju uzdotiem jautājumiem un
speciālistu, t.sk. vadošās iestādes, komentārus.
459.2010.gadā turpināta institūciju un RSIC sadarbība ar televīziju un radio, kopā nodrošinot
34 televīzijas sižetus un 17 radio sižetus.
2.pasākums – Mediju monitorings
460.2010.gadā institūcijas veikušas ES fondu tematikas monitoringu gan ikdienas preses
apskatu ietvaros, gan pasūtot atsevišķus preses apskatus, kopā nodrošinot 288 mēdiju
analīzes.
ES fondu komunikācijas stratēģijas 2007.-2015.gadam 2.posma „Darbības programmu
ieviešana” ietvaros noteikto pasākumu īstenošana
1.pasākums – liela mēroga pasākums par ES fondiem
461.2010.gadā vadošā iestāde īstenojusi divus liela mēroga pasākumus, kas tematiski aptvēra
visas trīs darbības programmas:
1.

ES fondu apguvei veltītā televīzijas raidījuma „Eirobusiľš” pārraidīšana,

2.

2007.-2013.gada ES fondu plānošanas perioda labās prakses projektu grāmatas izdošana.

462.2010.gada septembrī atjaunota kopš 2009.gada janvāra
pārtrauktā televīzijas raidījuma „Eirobusiľš” pārraidīšana.
Raidījuma pamatmērķis ir sniegt sabiedrībai visplašāko
informāciju par ES fondu ieviešanu, kā arī:
-

nodrošināt regulāru un visaptverošu informāciju par ES
fondiem kopumā un to aktualitātēm, veicinot sabiedrības
izpratni un atbalstu līdzekļu izlietošanai;

-

nodrošināt potenciālo ES fondu finansējuma saľēmēju grupu informētību par fondu
piedāvātajām iespējām;

-

veicināt sabiedrības zināšanas un izpratni par ES fondu līdzekļu ieguldījumu Latvijā un
sabiedrības gūto labumu no tā;

-

veicināt dažādu sabiedrības sociālo grupu, kā arī reģionu aktīvu iesaistīšanos ES fondu
apguvē;

-

regulāri ziľot sabiedrībai par ES fondu apguves gaitu un praktiskajiem ieguvumiem;

-

sniegt informāciju par projektu īstenošanas pieredzi, veicinot projektu izstrādes
kvantitatīvo un kvalitatīvo rādītāju pieaugumu;

-

sniegt informāciju par ES reģionālo politiku ES fondu izmantošanas kontekstā.
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463.Raidījumam mērķa auditorija ir sabiedrība kopumā, kā arī potenciālie ES fondu
finansējuma saľēmēji – izglītības, veselības aprūpes, valsts pārvaldes un pašvaldības
iestādes, plānošanas reģioni, zinātniskās institūcijas, komersanti, nevalstiskās
organizācijas, sociālie partneri u.c.
464.Raidījuma saturu lielā mērā nosaka ES fondu ieviešanas gaitas aktualitātes, kas tiek
definētas, izvērtējot atgriezenisko informāciju no auditorijas. Raidījumu tēmu plāns
izstrādāts, sadarbojoties visām ES fondu vadībā iesaistītajām institūcijām, ľemot vērā
katras iestādes priekšlikumus. Sižetiski raidījums aptver visus Latvijas reģionus,
atspoguļojot reģionos veiktos projektus un intervējot projektu īstenotājus, kā arī dažādas
sociālās grupas, kas ir ieguvējas projektu īstenošanas rezultātā.

465.26 minūšu garais raidījums veidots kā informatīvi izglītojoša pārraide un pārraidīts
Latvijas Televīzijas 1.kanālā vienu reizi nedēļā piektdienās plkst. 19:00. No 2010.gada
17.septemba līdz 17.decembrim pārraidīti 14 „Eirobusiľa” raidījumi, sasniedzot 485 000
lielu skatītāju auditoriju piektdienās un 154 000 skatītājus sestdienās („Eirobusiľa”
atkārtojums), pavisam kopā 639 000 Latvijas iedzīvotāju.
466.Tāpat 2010.gadā ar mērķi informēt sabiedrību, t.sk. potenciālos projektu pieteicējus par
ES fondu atbalsta rezultātiem izdots pirmais 2007.-2013.gada ES fondu plānošanas
perioda izdevums, kurā apkopoti visu trīs darbības programmu labās prakses projekti –
projektu grāmata „Eiropas Savienības fondu projekti Latvijā / European Union Funds
Projects in Latvia. 2007-2013”.69 Saskaľā ar ES fondu vadībā iesaistīto institūciju iesūtīto
labās prakses projektu informāciju izdevumā iekļauti 108 projektu apraksti, kas īstenoti
visu trīs darbības programmu ietvaros, kā arī vispārēja informācija par katru darbības
programmu – tās finansējuma sadalījumu un atbalsta jomām. Projektu grāmatā iekļauti 60
DP projektu piemēri.
467.Projektu grāmata izdota 3000 eksemplāros gan latviešu, gan angļu valodā, B6 formātā.
Izdevums ar citu ES fondu vadībā iesaistīto institūciju, EK pārstāvniecības Latvijā,
Bibliotēku konsultācijas centra un citu kanālu palīdzību tiek izplatīts Latvijas bibliotēkās
un pašvaldībās, semināru un konferenču dalībniekiem, ārvalstu delegāciju pārstāvjiem un
citiem interesentiem.
2.pasākums – Specializētas informācijas izplatīšana
468.2010.gadā ES fondu vadībā iesaistītās institūcijas un RSIC izdevuši 18 veidu
informatīvos materiālus gan drukātā, gan elektroniskā formātā, kā arī EM īstenojusi 1
informatīvo kampaľu.
69

Izdevums elektroniski pieejams ES fondu tīmekļa vietnes sadaļas „Publikācijas” apakšsadaļā „Projektu
grāmatas” –http://www.esfondi.lv/page.php?id=861

110
Gada ziľojums_2DP_VI_lv_13.06.2011.; Ziľojums Eiropas Komisijai par Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda darbības programmu īstenošanu, 2010.gads

469.Informatīvos materiālus sagatavoja:
-

EM – buklets „Soli pa solim līdz mājokļa atjaunošanai” un 3 faktu lapas;

-

RAPLM – buklets teritoriālās kohēzijas popularizēšanai „Teritoriālā pieeja atbalsta
plānošanā un sniegšanā - teritoriālās daudzveidības priekšrocību izmantošana”, kurā
izklāstīta teritoriālās pieejas būtība, ieguvumi, ES uzstādījumi, līdzšinējā labā prakse un
nepieciešamās rīcības tās plašākai pielietošanai teritoriju attīstības veicināšanā;

-

VIAA – ziľu izdevuma „Eiropas Savienības struktūrfondi izglītībai un kultūrai”
speciālizlaidums par investīcijām profesionālajā izglītībā un investīciju sinerģiju
izglītības kvalitātes uzlabošanā, kā arī buklets „Struktūrfondi izglītībai”. Tāpat VIAA
projektu īstenotājiem nodrošinājusi projekta īstenotāja komplektu, kurā ietilpst
informatīvā plāksne, semināru dokumentu mape, dokumentu mape-reģistrs ar šķirkļiem
projekta dokumentu glabāšanai, dokumentu mape-kaste līguma glabāšanai;

-

LIAA – 2 faktu lapas aktivitātēs „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu
efektivitātes paaugstināšanai” un „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas
pasākumi”;

-

VARAM – informatīvs materiāls 2011.gada kalendāra formā par tās pārziľā esošajām ES
fondu aktivitātēm;

-

KM – 4 informatīvās ziľu lapas elektroniskā formātā par ES fondu finansējuma piesaistes
iespējām kultūrizglītības iestādēm, muzejiem, kultūras mantojuma objektiem un kultūras
nozares institūcijām;

-

CFLA – „Palīgs finansējuma saľēmējiem” elektroniskā formātā,70 kurā apkopota
informācija par iesniedzamajiem dokumentiem visos projekta ieviešanas posmos un
pārskatāmā veidā publicēti katrā posmā iesniedzamie dokumenti, to aizpildīšanas
metodikas un paraugi, kā arī skaidrojums par dokumentu iesniegšanas regularitāti,
termiľu un cita saistoša informācija;

-

VIAA – „E-rokasgrāmata struktūrfondu pieteicējiem un īstenotājiem”71 elektroniskā
formātā, kas ir informatīvs materiāls projektu pieteicējiem un īstenotājiem, kurā ar
videoklipu palīdzību VIAA speciālisti palīdz izsekot visam struktūrfondu projektu ciklam
izglītībā un zinātnē.

470.Papildus minētajam katrs RSIC reizi mēnesī sagatavojis, publicējis un RSIC sadarbības
partneriem izsūtījis ziľu lapu, kurā ietvertas ar ES fondiem saistītās aktualitātes
attiecīgajā reģionā (kopā – 60 ziľu lapas).
471.Ar mērķi pēc iespējas plašāk uzrunāt ERAF 3.4.4.1.aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju
siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” potenciālos projektus iesniedzējus un tiešos
labuma guvējus, EM 2010.gada 25.februārī uzsāka informatīvās kampaľas „Dzīvo siltāk”
īstenošanu, informējot gan par pamatnosacījumiem, gan ieguvumiem, kā arī par projektu
īstenošanu. Informatīvajos pasākumos nozaru asociāciju, EM un LIAA pārstāvji izglītoja
projektu īstenotājus par apsaimniekošanas, kvalitatīvu renovācijas projektu vadību,
būvmateriālu standartiem, būvuzraudzību un citiem aktuāliem jautājumiem.
3.pasākums – Sabiedriskās domas aptauja par iedzīvotāju informētību par ES fondu
jautājumiem

70

CFLA izstrādātais informatīvais materiāls „Palīgs finansējuma saľēmējiem” elektroniski pieejams
http://www.cfla.gov.lv/?object_id=1666
71
VIAA izstrādātā e-rokasgrāmata pieejama http://www.viaa.gov.lv/lat/strukturfondi/erokasgramata/
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472.2010.gada februārī pēc FM pasūtījuma SIA „Latvijas Fakti” veica sesto sabiedriskās
domas aptauju „Sabiedrības informētība par Eiropas Savienības fondu līdzekļu apguvi
Latvijā”72, kurā tiešajās intervijās aptaujāti 1004 visu Latvijas reģionu iedzīvotāji vecumā
no 18 līdz 74 gadiem.
473.2010.gada sākumā par ES fondu pieejamību Latvijai zināja 92,3% Latvijas iedzīvotāju
(skat. ilustrāciju zemāk). Salīdzinājums ar iepriekšējos gados veikto aptauju datiem rāda,
ka tas ir līdz šim visaugstākais Latvijas iedzīvotāju informētības līmenis par ES fondiem.
Saskaľā ar aptaujas datiem sabiedrības informētības līmenis ir par 20,9 procentpunktiem
lielāks nekā 2008.gada decembrī. Tāpat šis rādītājs ir par 20,3 procentpunktiem lielāks
rādītājs nekā stratēģijā plānotais 2010.gadā sasniedzamais rādītājs. Salīdzinot
informētības līmeľa dalījumu mērķa grupās ar stratēģijā plānotajiem rezultatīvajiem
rādītājiem, redzams, ka 2010. gadā par ES fondu pieejamību informēti:
-

97,4% respondenti ar augstāko izglītību (2010. gadā plānotais – 84%),

-

88,5% respondenti-bezdarbnieki (2010. gadā plānotais – 60%),

-

95,2% latviski runājošie respondenti (2010. gadā plānotais – 81% latviski runājošo),

-

88% krieviski runājošie respondenti (2010. gadā plānotais – 55% krieviski runājošo),

-

95,9% privātā sektora pārstāvji (2010. gadā plānotais – 85% uzľēmēju).

Ilustrācija 38 Latvijas iedzīvotāju informētība par ES fondu pieejamību Latvijā

474.Vairāk nekā puse 55,7% aptaujāto atzinuši, ka pieejamās informācijas apjoms par ES
fondiem apmierina vai pārsniedz viľu vajadzības, līdz ar ko nedaudz pārsniegts stratēģijā
plānotais 2010. gada rezultatīvais rādītājs – 50%. Tajā pat laikā paaugstinājies to cilvēku
īpatsvars, kuri uzskata, ka informācija par ES fondiem pieejama nepietiekamā apjomā –
38% respondentu. Šis rādītājs ir par 6 procentpunktiem lielāks, nekā plānots stratēģijā
(32%).
72

Pilnā apjomā pētījums pieejams ES fondu tīmekļa vietnes www.esfondi.lv sadaļā “ES fondu izvērtēšana” http://www.esfondi.lv/upload/01-strukturfondi/petijumi/LF_rezultati_02-2010.pdf
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Ilustrācija 39 Pieejamās informācijas par ES fondiem novērtējums
Lūdzu, novērtējiet Jums pieejamo informāciju par Eiropas Savienības
fondiem? Informācija kopumā …
(Bāze = respondenti, kuri ir dzirdējuši, ka Latvijai ir pieejami ES f ondu līdzekļi)
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475.Tāpat kā 2008.gadā arī 2010.gadā no konkrētajiem ES fondiem visatpazīstamākais bijis
Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai, par kuru dzirdējusi gandrīz puse jeb
49,4% respondentu. Tāpat otrs atpazīstamākais joprojām ir ERAF, kuru zina 39,4%
aptaujāto. Tikmēr par trešo atpazīstamāko fondu (32,9%) kļuvis ESF (2008.gadā –
ceturtais atpazīstamākais ar 29,4%), kuram seko KF ar 13,1% (2008.gadā – trešais
atpazīstamākais ar 33,0%).
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Ilustrācija 40 ES fondu atpazīstamība
Par kuriem Eiropas Savienības fondiem Jūs esat visbiežāk dzirdējis?
(Bāze = respondenti, kuri ir dzirdējuši, ka Latvijai ir pieejami ES f ondu līdzekļi;
N=927)
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476.2010.gadā izplatītākie avoti ES fondu informācijas iegūšanai bijuši:
-

Televīzija, ar kuras palīdzību par ES fondiem informēti 82,2% respondentu (2010. gada
mērķis – 68%),

-

Radio – 30,7% respondentu (2010. gada mērķis – 35%),

-

Internets – 25,5% respondentu (2010. gada mērķis – 25%),

-

Nacionālie preses izdevumi – 25,5% respondentu (2010. gada mērķis – 39%),

-

Reģionālie preses izdevumi – 21,9% respondentu (2010. gada mērķis – 32%),

-

Darba vieta – 10,1% respondentu (stratēģijā netika plānots starp izplatītākajiem
informācijas avotiem).

477.Citi ES fondu informācijas avoti, kas sākotnēji iekļauti stratēģijā, taču saskaľā ar aptaujas
rezultātiem nav starp izplatītākajiem:
-

bukleti, attiecībā uz kuriem faktiskais 2010.gada rādītājs ir 3,7% respondentu (plānotais –
11%),

-

semināri/informatīvie pasākumi, kuru faktiskais rādītājs – 2,3% respondentu (plānotais –
7%).
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Ilustrācija 41 Visbiežāk izmantotie avoti informācijas par ES fondiem iegūšanai

478.To respondentu vidū, kuri apzināti meklējuši informāciju par ES fondiem, izmantotākais
informācijas avots bijis bibliotēkas (31,4%), otrs izmantotākais – NVA (22,3%), trešais –
LAD (18,6%). Savukārt RSIC pēc informācijas vērsušies 18,2% no tiem iedzīvotājiem,
kuri meklējuši informāciju par ES fondiem (par 3,4 procentpunktiem vairāk nekā
2008.gadā).
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Ilustrācija 42 Visbiežāk izmantotie avoti informācijas par ES fondiem iegūšanai
Kur Jūs vērsāties/ vēršaties pēc informācijas par Eiropas Savienības
fondiem?
(Bāze = respondenti, kuri ir vērsušies pēc inf ormācijas par ES f ondiem)
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479.2010.gada martā ES fondu līdzekļu apguvi Latvijā kā drīzāk sekmīgu vai ļoti sekmīgu
vērtējuši 36,7% aptaujāto (stratēģijā plānotais 2010. gada mērķis – 50%), kas ir par 5,8
procentpunktiem zemāks rādītājs nekā 2008.gadā. Savukārt gandrīz puse respondentu
(49,8%) 2010.gadā ES fondu apguvi uzskatījusi par drīzāk nesekmīgu vai ļoti nesekmīgu,
kas ir par 16,1 procentpunktiem augstāks rādītājs nekā 2008.gadā un par 25,8
procentpunktiem augstāks nekā stratēģijā plānotais 2010. gada mērķis 24%. 13,5%
respondentu nav viedokļa. Līdz ar to pirmo reizi ES fondu līdzekļu apguves pozitīvi
vērtējošo iedzīvotāju īpatsvars ir mazāks nekā to respondentu īpatsvars, kuri uzskata, ka
ES fondu apguve Latvijā ir nesekmīga.
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Ilustrācija 43 ES fondu līdzekļu apguves vērtējums

480.Neskatoties uz lielāku respondentu īpatsvaru, kuri 2010.gadā ES fondu apguvi uzskatījuši
par nesekmīgu, krietni vairāk nekā puse aptaujāto (57,5%) pozitīvi vērtējusi ES fondu
ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību un sabiedrību. Tas gan ir par 14,5 procentpunktiem
zemāks rādītājs nekā stratēģijā plānotais 2010. gada mērķis 72%. ES fondu ietekmi
negatīvi vērtējuši 14,8% respondentu, kas ir par 10,8 procentpunktiem augstāks rādītājs
nekā 2010. gada mērķis 4%. 21,7% aptaujāto uzskatījuši, ka ES fondu līdzekļi neietekmē
Latvijas tautsaimniecību, un tas ir par 9,7 procentpunktiem lielāks rādītājs nekā sākotnēji
plānots (12% 2010. gadā). 6% respondentu nav viedokļa.
Ilustrācija 44 Iedzīvotāju vērtējums par ES fondu ietekmi uz Latvijas tautsaimniecības un sabiedrības attīstību

481.Visbiežāk minētā joma, kurā pēc respondentu domām vērojama vislielākā ES fondu
atdeve, ir ceļu un transporta sistēmas sakārtošana (26,3%), kam seko nodarbinātības
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veicināšana (24,2%) un vides sakārtošana (16,3%). Salīdzinot ar 2008.gada datiem (ceļu
un transporta sistēmas sakārtošana – 41,8%, vides sakārtošana – 29,4%, lauksaimniecības
attīstība – 27,1%), respondentu vidū joprojām visbiežāk minēta transporta joma, tomēr
īpatsvars pārējo atbilžu variantu vidū ir proporcionālāks, vienmērīgāk sadalīts. Savukārt
kāda konkrēta ES fondu līdzfinansēta projekta piemēru varēja nosaukt 71,7% no visiem
aptaujātajiem respondentiem, kas ir par 8,6 procentpunktiem vairāk nekā 2008.gadāun
par 11,9 procentpunktiem vairāk nekā perioda sākumā 2007. gadā (59,8%).
482.Kā trīs prioritārās jomas, kurās turpmāk būtu jāiegulda vairāk ES fondu līdzekļu, minētas
nodarbinātības veicināšana (67,9%), veselība un sociālā aprūpe (63,6%), un izglītības
attīstība (36,8%). Šīs pašas jomas kā trīs būtiskākās minētas arī 2008.gadā (veselības un
sociālās aprūpes joma – 51,9%, nodarbinātības veicināšana – 45,1%, izglītības attīstība –
35,5%).
483.Galvenie no aptaujas izrietošie secinājumi:
-

Par ES fondu pieejamību 2010.gadā informēts rekordliels aptaujāto Latvijas iedzīvotāju
skaits – 92,3%;

-

Pārliecinoši nozīmīgākais informācijas avots par ES fondu izmantošanu Latvijā ir
televīzija. Ar televīzijas starpniecību informāciju par ES fondiem, to atbalstītajiem
projektiem un piedāvātajām iespējām gūst 82,2% respondentu;

-

Iedzīvotāju skatījumā ES fondu atbalstītajās jomās vislielākā atdeve ir ceļu un transporta
sistēmas sakārtošanā (26,3% respondentu) un nodarbinātības veicināšanā (24,2%
respondentu). Vēl, kā veiksmīgas jomas ES piešķirto līdzekļu izmantošanā, tika
nosauktas (12% - 16% gadījumu) – vides sakārtošana, izglītības attīstība, veselības un
sociālā aprūpe, uzľēmējdarbības veicināšana;

-

Atšķirībā no 2004. – 2008.gadu pētījumiem 2010.gadā aptaujas dalībnieki ES fondu
apguvi Latvijā biežāk vērtēja kritiski nekā pozitīvi. Kopumā to kā sekmīgu raksturoja
36,7% respondentu, savukārt kritisku pozīciju pārstāvēja 49,8% aptaujāto. Tajā pašā laikā
viedokli, ka ES piešķirtie līdzekļi pozitīvi ietekmē Latvijas tautsaimniecības un
sabiedrības attīstību, joprojām pārstāvējusi lielākā daļa (57,5%) aptaujas dalībnieku;

-

Negatīvā ES fondu apguves vērtējuma pieaugums un ES fondu pozitīvās ietekmes uz
tautsaimniecību samazinājums skaidrojams ar sociālekonomisko situāciju valstī, ľemot
vērā to, ka 2010. gadā turpinājās valsts budžeta tēriľu ierobežošana, ekonomiskā
izaugsme pēc 2009. gada krīzes bija minimāla un saglabājās augsts bezdarba līmenis.

4.pasākums – Informācijas stendu un informācijas plākšņu izvietošana ES fondu projektu
īstenošanas vietās
484.Lai nodrošinātu publicitātes prasības, 2010.gadā ES fondu vadībā iesaistītās institūcijas
projektos izvietojušas 260 informatīvās plāksnes un 111 informatīvos stendus. LIAA
atbalstu saľēmušajiem uzľēmumiem nodrošinājusi uzlīmes ar ES fondu un ES logo.
5.pasākums – Interneta mājas lapu aktualizēšana
485.2010.gadā ES fondu vadībā iesaistītās institūcijas regulāri aktualizējušas to tīmekļa
vietnēs ar ES fondiem saistītās sadaļas, publicējot aktualitātes par savā pārziľā esošajām
DP aktivitātēm, t.sk. projektu konkursu atvēršanu, projektu izvērtēšanu un programmu
slēgšanu, ziľojumus par programmu ieviešanas statusu, metodiskos un informatīvos
materiālus u.c. informāciju. Tāpat savas tīmekļa vietni sadaļas aktualizējuši RSIC, un to
apmeklējums 2010.gadā bija aptuveni 64 400 interesenti, kas ir par 22 000 interesentiem
vairāk nekā 2009.gadā.
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486.FM uzturējusi un regulāri aktualizējusi ES fondu tīmekļa vietniwww.esfondi.lv, ievietojot
gan vadošās iestādes, gan citu ES fondu vadībā iesaistīto institūciju aktualitātes, regulāri
atjaunojot nākamā mēneša informatīvo pasākumu u.c. sadaļas, tādējādi nodrošinot
interneta lietotājiem aktuālāko informāciju par ES fondiem.2010. gadā www.esfondi.lv
kopējais apmeklētāju skaits bija 194 145, no tiem 83 414 – unikālie apmeklētāji, savukārt
vidējais tīmekļa vietnē pavadītais laiks bijis 5 minūtes un 19 sekundes.
487.Izmaiľas un uzlabojumi citu institūciju tīmekļa vietnēs 2010.gadā:
-

Pēc LM un VM iniciatīvas darbību uzsāka divas jaunizstrādātas tīmekļa vietnes par ES
fondu atbalstu labklājības un veselības nozarēs – attiecīgi http://sf.lm.gov.lv/ un
http://esfondi.vm.gov.lv/;

-

Konceptuāli pārstrādāta un gan strukturāli, gan saturiski uzlabota VIAA tīmekļa
vietnewww.viaa.gov.lv, uzskatāmāk atspoguļojot ES fondu atbalsta jomas un papildinot
tīmekļa vietni ar vairākām interaktīvajām iespējām, kā arī izstrādājot un publicējot „Erokasgrāmatu struktūrfondu pieteicējiem un īstenotājiem”;

-

Interaktīvi atjaunota un vizuāli papildināta KM tīmekļa vietnes ES struktūrfondu sadaļa http://www.km.gov.lv/lv/es/strukturfondi.html;

-

SM optimizējusi tīmekļa vietnes sadaļu „2007.-2013.gada programmēšanas periods”
(skat. http://www.sam.gov.lv/satmin/content/?cat=319), katrai SM pārziľā esošajai ES
fondu aktivitātei/apakšaktivitātei izveidojot atsevišķu iekšlapu, kurā iekļauta visa aktuālā
informācija.

6.pasākums – Informācija un konsultācijas, informatīvie pasākumi potenciālajiem projektu
iesniedzējiem, t.sk. informatīvais un konsultatīvais atbalsts reģionos
488.Lai potenciālie projektu pieteicēji turpinātu saľemt nepieciešamās konsultācijas un
informāciju, tiktu palielināta mērķa grupu kapacitāte ES fondu projektu iesniegšanā un
tās tiktu motivētas sagatavot projektus, 2010.gadā ES fondu atbildīgās un sadarbības
iestādes un RSIC kopā organizējuši 459 informatīvos pasākumus, kā arī 8 konferences,
informējot par aktuāliem ES fondu jautājumiem klātienē.
489.Lai vairotu informatīvo un konsultatīvo atbalstu visos reģionos:
-

RSIC rīkojuši 204 seminārus, 51 informatīvo dienu, 2 reģionālās konferences. Informējot
un konsultējot interesentus gan klātienē, gan pa telefonu, gan ar e-pasta starpniecību un
piedaloties citu institūciju rīkotajos semināros, RSIC informāciju snieguši gandrīz 20 000
interesentiem visā Latvijā;

-

EM – 44 informatīvie pasākumi par 3.4.4.1.aktivitāti „Daudzdzīvokļu māju
siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”, t.sk. 36 reģionālie semināri, 5 semināri sadarbībā
ar Rīgas Tehnisko universitāti un 3 apaļā galda diskusijas ar EM vadības piedalīšanos,
kas tika pārraidīta tiešsaistē internetā;

-

VidM – 47 informatīvie pasākumi, t.sk. 20 semināri, 19 svinīgas objektu atklāšanas ES
fondu projektu ietvaros, 4 svinīgi un informatīvi pasākumi, 4 svinīgas līgumu
parakstīšanas;

-

RAPLM – 32 semināri, t.sk. 4 semināri projektu iesniedzējiem un finansējuma
saľēmējiem, kā arī 28 semināri uzľēmējiem, uzľēmēju asociācijām, izglītības un kultūras
iestādēm, pašvaldību pārstāvjiem ar mērķi noteikt reģionu ekonomikas attīstības
perspektīvas un sekmēt investīciju piesaisti atbilstoši teritoriju vajadzībām un horizontālo
prioritāšu „Teritoriju līdzsvarota attīstība” un „Rīgas starptautiskā konkurētspēja”
ieviešanu;
119

Gada ziľojums_2DP_VI_lv_13.06.2011.; Ziľojums Eiropas Komisijai par Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda darbības programmu īstenošanu, 2010.gads

-

VEC – 18 informatīvie semināri finansējuma saľēmējiem;

-

SM sadarbībā ar RSIC visos Latvijas reģionos rīkojusi 10 seminārus
3.2.1.3.1.apakšaktivitātes „Satiksmes drošība apdzīvotās vietās ārpus Rīgas” un
3.2.1.2.aktivitātes „Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās” potenciālajiem projektu
iesniegumu iesniedzējiem;

-

VIAA rīkojusi 37 informatīvos pasākumus, t.sk. 5 reģionālos profesionālās izglītības
forumus „ES struktūrfondu atbalsts profesionālās izglītības modernizācijai” sadarbībā ar
IZM, kuros profesionālās izglītības iestāžu vadītāji, pedagogi, audzēkľi, dažādu nozaru
speciālisti un pašvaldību pārstāvji dalījās pieredzē par ES fondu atbalstu profesionālajā
izglītībā, profesionālās izglītības iestāžu projektiem, to īstenošanas plānotajiem
rezultātiem un ietekmi uz profesionālās izglītības kvalitāti, nozaru, reģionu un kopējo
valsts tautsaimniecības attīstību. Tāpat VIAA, stiprinot komunikāciju reģionos,
izvietojusi informatīvos stendus ES informācijas punktos 10 Latvijas pilsētās visos
reģionos, tādējādi informējot par ES fondu atbalstu VIAA administrēto aktivitāšu
ietvaros;

-

KM – 2 semināri potenciālajiem projektu iesniedzējiem un 1 seminārs finansējuma
saľēmējiem 3.4.3.3.aktivitātes „Atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras
pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā” un
3.4.3.2.aktivitātes „Sociālekonomiski nozīmīgu kultūras mantojuma objektu atjaunošana”
ietvaros.

7.pasākums – ES fondu atbalstīto projektu saraksta publicēšana
490.2010.gadā atbildīgās un sadarbības iestādes aktualizējušas informāciju par ES fondu
projektiem atbilstoši MK noteikumiem Nr.48473. Lai mazinātu ES fondu iestāžu
administratīvo slogu, minētie noteikumi tika grozīti 2010. gada janvārī, svītrojot
atbildīgās vai sadarbības iestādes pienākumu publikācijai par ES fonda projektu iestādes
tīmekļa vietnē pievienot saiti uz projekta iesniedzēja tīmekļa vietnes sadaļu, kur ievietota
informācija par konkrēto projektu. Šis nosacījums tika aizstāts ar pienākumu ES fonda
finansējuma saľēmējam nodrošināt informāciju par projektu savā tīmekļa vietnē, ja tāda
ir izveidota.
491.Apkopotā veidā ES fondu projektu saraksti pieejami ES fondu tīmekļa vietnē
www.esfondi.lv sadaļā „ES fondu projekti” http://www.esfondi.lv/page.php?id=647.
492.2010.gadā veikts iepirkums, lai nodrošinātu ES fondu tīmekļa vietnē publicētā 2007.2013.gada
plānošanas
perioda
aktivitāšu
meklētāja
(skat.
http://www.esfondi.lv/activities.php?id=867) un VIS sasaistes aktivizēšanu, kā arī
meklētāja paplašināšanu, ietverot tajā arī projektu informāciju. Tas nodrošinās
automātisku aktuālākās ES fondu aktivitāšu un projektu informācijas publiskošanu
vienkopus un pārskatāmā veidā. Minētos pasākumus plānots veikt līdz 2011.gada
30.jūnijam.
8.pasākums – ES karoga izkāršana 9.maijā pie ES fondu vadošās iestādes
493.Saskaľā ar Regulu Nr. 1083/2006 2010.gadā pastāvīgi nodrošināta Eiropas Savienības
karoga izkāršana pie ES fondu vadošās iestādes – Finanšu ministrijas.
494.Sīkāka informācija par sasniegtajiem informācijas un publicitātes rādītājiem pieejama
7.pielikumā.
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Ministru kabineta 2007,gada 10.jūlija noteikumi Nr.484 „Kārtība, kādā publisko informāciju par Eiropas
Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektiem”
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ES fondu komunikācijas vadība
495.Izmaiņas ES fondu komunikāciju regulējošajos normatīvajos aktos: apstiprināti grozījumi
MK noteikumos Nr.44174, kas ieviesa ES fondu projektu ietvaros veicamo informatīvo un
publicitātes pasākumu izmaksu ierobežojumus, lai mazinātu iespēju nelietderīgi izmantot
projekta ES fonda finansējumu. Saskaľā ar noteikumu grozījumiem attiecināmas ir
izmaksas par obligāti īstenojamiem projekta publicitātes pasākumiem saskaľā ar Regulu
Nr. 1828/2006 – projektos izvietojamās informatīvās plāksnes un stendi. Savukārt
informatīvo pasākumu (drukāto materiālu, plakātu, audiovizuālo materiālu, reklāmas,
reprezentatīvo materiālu u.tml. izgatavošana un izplatīšana) izmaksas ir attiecināmas tikai
gadījumā, ja tie nodrošina ES fonda projekta mērķu sasniegšanu un ir iekļauti kā
attiecināmās izmaksas MK noteikumos par ES fonda aktivitātes īstenošanu, kur noteikts
to veids. Noteiktie ierobežojumi attiecas tikai uz tām ES fondu aktivitātēm, kurās
projektu atlases vēl nebija izsludinātas vai kurās tiks izsludinātas nākamās atlases kārtas.
496.Centralizētais ES fondu reprezentatīvo materiālu iepirkums:2010.gada beigās uzsākts
centralizēts ESF, ERAF un KF reprezentatīvo materiālu iepirkums elektroniskajā
iepirkumu sistēmā, kas nodrošinās ES fondu iestāžu turpmāk veikto ES fondu
reprezentatīvo materiālu iepirkumu caurskatāmību un lietderības pamatojumu. 2010.gadā
reprezentatīvo materiālu iegāde bija neattiecināma ES fondu iestāžu tehniskās palīdzības
projektu ietvaros. Plānots, ka jaunais katalogs elektronisko iepirkumu sistēmā ES fondu
iestādēm būs pieejams, sākot ar 2011.gada maiju.
497.ES fondu komunikācijas vadības grupas sanāksmes:2010.gadā ES fondu vadošā iestāde
koordinējusi atbildīgo un sadarbības iestāžu publicitātes pasākumu īstenošanu, t.sk.
apkopojusi ES fondu iestāžu plānoto 2010.gada 2.pusgada pasākumu plānu un rīkojusi
divas ES fondu komunikācijas vadības grupas (pārstāvētas 17 ES fondu vadībā iesaistītās
institūcijas, 5 RSIC, EK pārstāvniecība Latvijā) sanāksmes. Sanāksmju rezultātā:
-

institūcijas iepazīstinātas ar 2010.gada sabiedriskās domas aptaujas par iedzīvotāju
informētību par ES fondu jautājumiem rezultātiem,

-

institūcijas informētas par Finanšu ministrijas 2010.gada ES fondu komunikācijas plāna
pasākumiem,

-

institūcijas saľēmušas vadošās iestādes skaidrojumu par MK noteikumiem Nr.65875,

-

saskaľots preču katalogs centralizētā ES fondu vadībā iesaistīto iestāžu ES fondu
reprezentatīvo materiālu iepirkuma rīkošanai,

-

saskaľots „Eirobusiľa” tematiskais plāns 2011. gadam.

498.ES fondu komunikācijas izvērtējums: Vadošā iestāde 2011. gadā ir uzsākusi 2007.2013.gada plānošanas perioda ES fondu VSID prioritāšu, pasākumu un aktivitāšu
ieviešanas efektivitātes vidus posma (mid-term) izvērtējumu. Tā ietvaros viena no
izvērtējuma daļām ir komunikācijas pasākumu izvērtējums par laika periodu no
01.01.2007. līdz 31.12.2010. Komunikācijas izvērtējuma mērķis ir izvērtēt ES fondu
vadībā iesaistīto institūciju 01.01.2007.–31.12.2010. īstenoto komunikācijas pasākumu
efektivitāti un lietderību ar mērķi sniegt ieteikumus komunikācijas pasākumu
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Ministru kabineta 2010.gada 27.jūlija grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.441
„Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanas kārtība”
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2010.gada 27.jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr.658 „Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija
noteikumos Nr.441 „Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanas
kārtība””
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pilnveidošanai ES fondu 2007.-2013. gada plānošanas perioda otrajā pusē līdz 2015.
gadam. Izvērtējumam jāsniedz atbildes uz šādiem jautājumiem:
1) vai komunikācijas pasākumi ir efektīvi un lietderīgi attiecībā pret stratēģijā definētajiem
ES fondu komunikācijas mērķiem;
2) vai izveidotā ES fondu komunikācijas vadības sistēma ir efektīva;
3) kādi ir komunikācijas pasākumu veiksmīgie un neveiksmīgie piemēri, kādi – pozitīvie un
negatīvie faktori;
4) ko nepieciešams mainīt, kā pilnveidot ES fondu komunikācijas vadības sistēmu un
komunikācijas pasākumus, lai sasniegtu stratēģijā definētos komunikācijas mērķus.
499.Komunikācijas izvērtējuma rezultātus plānots saľemt 2011. gada septembrī, un par tiem
EK tiks informēta atsevišķi.
Secinājumi un ieteikumi
500.Neskatoties uz to, ka DP ieviešanas tempu negatīvi ietekmēja sarežģīta sociāliekonomiskā situācija valstī, kopumā DP ieviešana 2010.gadā vērtējama pozitīvi. No otras
puses, pateicoties cenu kritumam 2009.gadā un 2010.gada sākumā, atsevišķos projektos
bija iespējams veikt vairāk darbu.
501.2010.gadā laikā DP ietvaros sasniegts ievērojams finanšu progress. Kopumā līdz
2010.gada beigām apstiprināti projekti par 483,9 milj.eiro jeb 62,9% no DP ES fondu
piešķīruma (progress gada laikā 174,0 milj. eiro, 20,8 procentpunkti), noslēgti līgumi par
483,6 milj. eiro jeb 62,9% no ES fondu piešķīruma (progress – 180,6 milj. eiro, 21,7
procentpunkti) un veikti maksājumi finansējuma saľēmējiem (tai skaitā avansi) par 282,2
milj. eiro jeb 36,7% no ES fondu finansējuma (progress – 55,6 milj. eiro; 7,2
procentpunkti). Tāpat atsevišķās jomās 2010.gada laikā sasniegtas vai pat pārsniegtas
2013.gadam plānotās fizisko rādītāju vērtības.
502.Latvija ir nodrošinājusi Saprašanās memorandā starp Eiropas Kopienu un LR noteiktā
nosacījuma maksājumiem finansējuma saľēmējiem izpildi par 105,5%. Tāpat tika
nodrošināta nacionālo mērķu maksājumiem finansējuma saľēmējiem izpilde pilnā
apmērā.
503.Galvenie izaicinājumi, kas 2010.gadā bija jārisina DP ieviešanā un administrēšanā,
pārsvarā tika saistītas ar ekonomisko situāciju valstī un pasaulē, piemēram, resursu
trūkums gan valsts budžetā (gada sākumā), gan potenciālajiem finansējuma saľēmējiem,
neprognozējamas projektu izmaksu svārstības. Joprojām ir neskaidra situācija par
līdzekļu attiecināmību aktivitātes "Garantijas komersantu konkurētspējas uzlabošanai"
ietvaros, lai panāktu vienotu izpratni, par to, kas EK 2006.gada 8. decembra Regulas
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) (turpmāk - Komisijas
Regula Nr.1828/2006) 45.panta izpratnē ir uzskatāms par attiecināmu.
504.2010.gadā vadošā iestāde ir veikusi vairākus pasākumus ES fondu vadības un kontroles
sistēmas pilnveidošanai. Izstrādātas un aktualizētas vairākas vadlīnijas, gan MK
noteikumi un to grozījumi, gan organizēti arī vairāki semināri. Lai pilnveidotu ES fondu
vadības un kontroles sistēmu un veicinātu vienotu izpratni par ES fondu ieviešanu, veikti
šādi pasākumi:
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-

Atvieglotas prasības komersantiem, nosakot iespēju projekta kontu atvērt bankā, ar kuru
komersantam jau iepriekš izveidota sadarbība, tādējādi saīsināts projekta konta atvēršanai
patērējamais laiks un iespēja ātrāk saľemt projekta avansa maksājumu;

-

Pilnveidots normatīvais regulējums attiecībā uz ES fondu projektu uzraudzību,
harmonizējot prasības finansējuma saľēmējiem par projekta progresa pārskatiem;

-

Atvieglots administratīvais darbs projekta pārbaužu veikšanā un atskaitīšanās kārtība par
veikto pārbaužu rezultātiem;

-

Pilnveidota neatbilstību atklāšanas un ziľošanas sistēma, t.sk. atvieglojot ziľošanas
kārtību EK un tādējādi samazinot neatbilstību administrēšanas slogu;

-

Pilnveidots normatīvais regulējums attiecībā uz maksājumu plūsmu ES fondu projektos,
tai skaitā paredzot iespēju izmaksāt avansus komercdarbības atbalsta projektu ietvaros,
iespēju saľemt starpposma maksājumus par avansā veiktajiem izdevumiem iepirkumu
līgumu ietvaros, nodalot maksājumu plūsmu projektos no projektu ieviešanas uzraudzības
procesa, kā arī nosakot īsākus maksājumu pieprasījumu izskatīšanas termiľus;

-

Vienkāršota projektu grozīšanas kārtība, paātrinot projektu grozījumu apstiprināšanu;

-

Sniegta iespēja projektu ietvaros paredzēt brīvprātīgo darbu, kā arī kopsummas
maksājumus un vienas vienības izmaksas;

-

Izstrādāta risku vadības kārtība, kas ļauj savlaicīgi identificēt riskus un veikt pasākumu to
novēršanai vai ietekmes mazināšanai;

-

Pastiprināta IUB kapacitāte, nodrošinot IUB līdzekļus no tehniskās palīdzības.

505.2010.gadā paveikts ievērojams darbs pie VIS uzlabošanas un datu kvalitātes
nodrošināšanas, tai skaitā, maijā produkcijas vidē ieviešot jaunu sistēmas versiju, kas
būtiski atvieglo datu ieguvi un pārskatu sagatavošanu, kā arī decembrī sagatavojot
biznesa rokasgrāmatu ar skaidrojumiem par VIS lietošanu.
506.Savukārt kā galvenie uzdevumi 2011.gadam ir atzīmējami:
-

Saprašanās memorandā starp Eiropas Kopienu un LR noteikto mērķu maksājumiem
finansējuma saľēmējiem izpilde;

-

2011.gadā atbildīgajām iestādēm ir jānodrošina lielo projektu apguves mērķī plānoto
maksājumu veikšana paredzētajā apjomā;

-

ES fondu ieviešanas sistēmas pilnveidošana, īpaši risinot problēmas iepirkumu jomā, t.sk.
plānots:

-

-

Pilnveidot kontroles mehānismu pasūtītāja finansētiem projektiem, t.sk. uzlabojot
sūdzību izskatīšanas mehānismu par iepirkuma procedūrām, nosakot skaidru,
pietiekami plašu definīciju interešu konfliktam, kā arī nosakot piegādātāju izslēgšanas
noteikumus u.c;

-

Paplašināt iepirkumu pirmspārbaužu intensitāti - papildus IUB veiktajām iepirkumu
pirmspārbaudēm arī atbildīgās un sadarbības iestādes veiks iepirkumu
pirmspārbaudes.

Sakarā ar 2010.gada 30.decembrī EK audita ziľojuma projektā minētajiem
konstatējumiem un ieteikumiem Revīzijas iestādes darbības pilnveidošanai, 2011.gadā
tiks veikti pasākumi EK rekomendāciju ieviešanai ar mērķi atsākt izdevumu deklarēšanu
EK;
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-

Tāpat 2011.gadā plānots veikt pasākumus izvērtēšanas kapacitātes celšanai, izvērtēšanas
ziľojumu kvalitātes uzlabošanai u.c;

-

Kā līdz šim, 2011.gadā vadošā iestāde nodrošinās UK locekļu, tai skaitā, EK informēšanu
par aktuāliem jautājumiem ES fondu ieviešanā, tai skaitā, par veiktajiem un plānotajiem
uzlabojumiem ES fondu administrēšanas sistēmā;

-

Vienlaikus 2011.gadā tiks turpināta projektu ieviešanas uzraudzība, pievēršot īpašu
uzmanību aktivitātēm, kuru ietvaros tiek realizēti projekti ar augstu ieviešanas risku.

Pielikumi
1.

pielikums. „2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu ieviešanas statuss (uz
31.12.2010., salīdzinot ar 31.12.2009.)”

Skat. failu ,,1.pielikums_2DP_IEVIEŠANAS PROGRESS_31.12.2010.‟‟
2.

pielikums. „Finanšu līdzekļi, par kuriem veikti maksājumi ES fondu finansējuma
saņēmējam un saņemtie maksājumi no EK līdz 31.12.2010.gadā (EUR) darbības
programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi"ietvaros”

Skat. failu ,,2.pielikums_2DP_MAKSĀJUMI_31.12.2010.‟‟
3.

pielikums. „Darbības programmas ietvaros noslēgtie līgumi sadalījumā pa
dimensiju kodiem līdz 31.12.2010.”

Skat. failu ,,3.pielikums_2DP_KATEGORIZĀCIJAS LAPA‟‟
4.

pielikums. „Darbības programmas ietvaros sasniegtie uzraudzības rādītāji līdz
31.12.2010.”

Skat. failu ,,4.pielikums_RĀDĪTĀJI_31.12.2010.‟‟
5.

pielikums „Darbības programmas ietvaros 2010.gadā veiktās pārbaudes projektu
īstenošanas vietās”

Skat. failu ,,5.pielikums_2DP_MPP_31.12.2010.‟‟
6.

pielikums. „Darbības programmas ietvaros veiktās Eiropas Savienības fondu
maksājumu pieprasījumu pārbaudes 2010.gadā”

Skat. failu ,,6.pielikums_2DP_PPĪV‟‟.
7.

pielikums ,,Sasniegtie informācijas un publicitātes rādītāji’’

Skat. failu ,, 7.pielikums_Sasniegtie informācijas un publicitātes rādītāji‟‟
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