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IEVADS
1.

2006.gada 11.jūlija Padomes regulas (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz vispārīgus
noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas
fondu un atceļ Regulu (EK) Nr.1260/1999 (Regula Nr.1083/2006), 67.pants nosaka, ka
vadošā iestāde katru gadu līdz 30.jūnijam iesniedz Eiropas Komisijā (EK) gada ziņojumu
par Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu un Kohēzijas fonda (KF) darbības programmu
īstenošanu (ziņojums). Šis ir trešais ziņojums par 2007.-2013.gada plānošanas periodu un
ietver izpildes laika posmā no 2009.gada 1.janvāra līdz 2009.gada 31.decembrim
pārskatu par darbības programmu „Infrastruktūra un pakalpojumi”, identifikācijas
numurs: 2007LV161PO002 (DP).

2.

DP mērķis: Atbalstīt investīcijas publiskās infrastruktūras un pakalpojumu kvalitātes un
pieejamības uzlabošanā, līdzfinansējot ieguldījumus transporta, vides, enerģētikas,
informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (IKT), kultūras un tūrisma, mājokļu
energoefektivitātes, pilsētu attīstības, kā arī izglītības un sociālajā infrastruktūrā un risinot
citus ar infrastruktūras un pakalpojumu pieejamību saistītus jautājumus, kas būtiski apgrūtina
ES un Latvijas reģionālās attīstības mērķu sasniegšanu. Īpaši atbalstīt iniciatīvas, kas papildus
publiskajam finansējumam (ES un Latvijas) mobilizē arī privāto finansējumu un sekmē
publiskā finansējuma lietderīgāku izmantošanu, t.i. valsts un privātās partnerības mehānismu
izmantošanu.

3.

Attiecīgā atbilstīgā joma: transports, vide, enerģētika, IKT, izglītības infrastruktūra, sociālā
infrastruktūra, veselības aprūpes infrastruktūra, kultūrvides sociālekonomiskais potenciāls,
tūrisms, pilsētvides un pilsētreģionu attīstība.

4.

Ziņojums apstiprināts ar 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu uzraudzības
komitejas (UK) lēmumu Nr.L-2010/17 2010.gada 11.jūnijā.

5.

Ziņojuma struktūra pamatā atbilst EK regulas (EK) Nr.1828/2006, kas paredz noteikumus
par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus
noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas
fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas
Reģionālās attīstības fondu (Regula Nr. 1828/2006), XVIII pielikumā noteiktajam un
iekļauj sevī šādas sadaļas:

-

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

-

2. sadaļā ietverta informācija par DP ieviešanā sasniegto finanšu un fizisko progresu uz
2009.gada beigām, horizontālo prioritāšu ieviešanu, ieguldījumu Lisabonas stratēģisko
mērķu sasniegšanā, DP sasaisti ar Baltijas jūras stratēģiju, kā arī atbilstību Kopienas
tiesībām, jo īpaši publisko iepirkumu, komercdarbības atbalsta jomā, kā arī atkritumu,
notekūdeņu un ūdens jomā. Tāpat aplūkotas DP ieviešanā galvenās sastaptās problēmas
un veiktie pasākumi šo problēmu risināšanai, kā arī veiktie uzraudzības un izvērtēšanas,
finanšu vadības un kontroles pasākumi;

-

Ziņojuma 3.sadaļā sniegta informācija par katras DP prioritātes īstenošanas gaitu un
sasniegto uz 2009.gada beigām; 4.sadaļā - par lielajiem projektiem; 5.sadaļā aplūkots
progress tehniskās palīdzības prioritāšu ieviešanā, savukārt 6.sadaļa veltīta ar DP
ieviešanu saistītajiem informācijas un publicitātes pasākumiem. Ziņojuma noslēgumā
sniegti galvenie secinājumi par DP ieviešanu uz 31.12.2009., kā arī veicami pasākumi
konstatēto problēmu risināšanai un DP ieviešanas procesa pilnveidošanai.
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-

Savukārt, pamatojoties uz Regulas Nr.1828/2006 XVII pielikuma 2.8.punktā minēto,
ziņojumā nav sniegta informācija par valsts snieguma rezervi. Tāpat ziņojumā nav iekļauts
apraksts par reģionālām aktivitātēm, kas iekļautas iniciatīvā ”Regions for economic
change” (iniciatīva), kas cieši saistīta ar ES struktūrfondu 3.mērķi „Eiropas Teritoriālā
sadarbība”, un projektu finansēšana tiek veikta INTERREG IVC starpreģionu sadarbības
programmas un URBACT II pilsētvides attīstības programmas 2007.-2013.gadam ietvaros.
Līdz ar to, informācija par reģionālām aktivitātēm, kas iekļautas iniciatīvā nevar tikt
attiecināta uz ES fondu 1.mērķa „Konverģence” gada ziņojumiem par darbības programmu
ieviešanu 2009.gadā.

6.

Datu avots: sadaļā 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, tai
skaitā ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmā esošajiem
datiem.

7.

Ziņojumā tekstā un pielikumos galvenā informācija par finanšu progresu sniegta eiro,
piemērojot Latvijas bankas fiksēto eiro kursu 1 eiro = 0,702804 LVL, izņemot ziņojuma
2.pielikumā sniegtos datus par veiktajiem maksājumiem finansējuma saņēmējiem, 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 2009.gadā.

9.

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

Ilustrācija 1. Iekšzemes kopprodukta pieauguma temps, salīdzināmās cenās %.
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10. IKP lejupslīdi (salīdzināmās cenās) 2009. gadā noteica apjomu kritumi šādās nozarēs:
vairumtirdzniecībā un mazumtirdzniecībā – par 28,7% (īpatsvars pievienotās vērtības
struktūrā – 16,7%), transportā, glabāšanā un sakaros – par 14,8% (13,2%), apstrādes
rūpniecībā – par 19,2% (9,9%), būvniecībā – par 33,6% (6,1%), finanšu starpniecībā –
par 12,6% (4,7%), viesnīcās un restorānos – par 33,9% (1,0%).
11. IKP kritumu salīdzināmās cenās no izlietojuma puses 2009. gadā noteica samazinājums
mājsaimniecību galapatēriņa izdevumos par 22,4%, samazinājums bruto pamatkapitāla
veidošanai – par 37,7%, preču un pakalpojumu eksporta sarukums – par 13,9%, valdības
galapatēriņa izdevumu samazināšanās – par 9,2 procentiem. Pozitīvu pienesumu IKP
deva preču un pakalpojumu importa samazinājums par 34,2 procentiem.
12. Inflācija. 2009. gadā patēriņa cenas samazinājās par 1,2%, kas ir par 11,7
procentpunktiem mazāk nekā pagājušā gada attiecīgajā periodā (2008. gadā cenas
pieauga par 10,5%). Gada vidējā inflācija 2009. gadā bija 3,5%, tādējādi tā ir
samazinājusies par 11,9 procentpunktiem, salīdzinot ar 2008. gada vidējo cenu līmeni.
13. Mēneša augstākā inflācija 2009. gadā bija janvārī, sasniedzot 2,2%, tomēr ar katru
nākamo mēnesi tika novērots inflācijas līmeņa samazinājums. Sākot ar 2009. gada otro
ceturksni, inflācijas pieaugums mēneša griezumā bija negatīvs un šī tendence bija
novērojama līdz gada beigām.
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14. Patēriņa cenu pieaugumu 2009. gada pirmajos mēnešos pamatā noteica izmaiņas patēriņa
nodokļos (PVN likmes vispārīgs palielinājums), kas tika ieviests ar 2009. gada 1. janvāri.
Pārtikas preces 2009. gadā kļuva lētākas par 6,3 procentiem. Administratīvi regulējamo
cenu grupā cenu pieaugums bija vērojams ūdens piegādei un citiem ar mājokli
saistītajiem pakalpojumiem – par 11,6% un elektroenerģijai – par 4,6 procentiem. Būtisks
cenu palielinājums skāra veselības grupu, ko pamatā ietekmēja pacientu iemaksu
palielināšanās un kompensējamo medikamentu daļas samazināšanās ar 2009. gada aprīli.
Transporta grupā bija novērojams degvielas cenu pieaugums par 20,4%, ko ietekmēja
piedāvājuma – pieprasījuma izmaiņas globālajā naftas tirgū. Kopējā tendence
tautsaimniecībā 2009. gadā mēnešos norāda uz deflācijas spiedienu tautsaimniecībā, ko
pamatā ietekmē ekonomiskās aktivitātes kritums, kredītresursu pieejamības trūkums, kā
arī smagā situācija darba tirgū, kas būtiski samazināja mājsaimniecību ienākumu līmeni
2009. gadā. Šie faktori ir negatīvi ietekmējuši arī patērētāju konfidenci un tā rezultātā ir
mazinājušas arī ekonomisko aģentu inflācijas gaidas. Eurostat dati par patērētāju
konfidences līmeni Latvijā liecina, ka 2009. gada beigās nav novērojamas patērētāju
noskaņojuma uzlabošanās tendences.
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Ilustrācija 2. Patēriņa cenu pārmaiņas1.
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Gada inflācija (kreisā ass)

15. Ražotāju cenas Latvijas rūpniecībā 2009. gada decembrī, salīdzinot ar novembri,
palielinājās par 0,4%, bet, salīdzinot ar 2008. gada attiecīgo periodu, ražotāju cenas
samazinājās par 8,0 procentiem. Gada griezumā vislielākais ražotāju cenu kritums bija
novērojams elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā – par
3,3 procentpunktiem, pārtikas produktu ražošanā – par 1,5 procentpunktiem, koksnes un
koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošanā – par 1,3 procentpunktiem, metālu
ražošanā – par 1,1 procentpunktu.
16. 2009. gadā būvniecības izmaksu kritums bija 13,9% (2009. gada decembris pret
2008. gada decembri). No būvniecības izmaksu komponentēm vislielākais kritums bija
novērojams strādnieku darba samaksai – par 26,1%, būvmateriāliem – par 9,1%, bet
1

Norādītais patēriņa cenu samazinājums (-1.2) atspoguļo situāciju 2009.gada 4.ceturksnī
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mašīnu un mehānismu uzturēšanai un ekspluatācijai – par 9,0 procentiem. 2009. gadā
izmaksu samazinājums bija vienlīdz nozīmīgs visos būvniecības objektos un kā būtiskāko
var minēt izmaksu kritumu par 16,6% rūpniecības, lauksaimniecības un tirdzniecības
ēkām.
17. Nodarbinātība un bezdarbs. Atbilstoši darbaspēka apsekojuma datiem tautsaimniecībā
nodarbināto iedzīvotāju skaita pieaugums bija novērojams no 2000. gada līdz 2008. gada
otrajam ceturksnim. Ceturkšņu griezumā ir redzams, ka nodarbinātības rādītājos negatīvā
ekonomiskā izaugsme valstī sāka atspoguļoties jau ar 2008. gada trešo ceturksni un
turpinājās visu 2009. gadu. 2009. gadā valstī bija nodarbināti 986,7 tūkst. cilvēku, kas ir
par 12,2% jeb 137,4 tūkst. cilvēku mazāk nekā 2008. gadā. Nodarbinātības līmenis šajā
periodā samazinājās par 7,4 procentpunktiem, un 2009. gadā šis rādītājs veidoja
55,2 procentus.
18. Pēc CSP datiem Latvijā 2009. gadā bija 200,7 tūkst. darba meklētāju jeb 16,9% no
ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem (nodarbinātajiem un darba meklētājiem),
2008. gada atbilstošajā periodā darbu meklēja 91,6 tūkst. cilvēku, un to īpatsvars
ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaitā bija 7,5 procenti. Darba meklētāju vīriešu īpatsvars
ekonomiski aktīvo vīriešu skaitā valstī bija augstāks nekā sievietēm (attiecīgi ekonomiski
aktīvo sieviešu skaitā), veidojot 20,0% un 13,8 procentus. Ilgstošo darba meklētāju skaits
2009. gadā, salīdzinot ar 2008. gadu, pieauga par 24,2 tūkst. cilvēku un sastādīja 57 tūkst.
jeb 28,4% no darba meklētāju kopskaita. Esošajā ekonomiskajā situācijā, kad darba
devēji samazina darbinieku skaitu un darba tirgū sarūk pieprasījums pēc darbaspēka,
pieaug to darba meklētāju skaits, kuriem ir darba pieredze. 2009. gadā darba meklētāji ar
darba pieredzi bija 164,7 tūkst. jeb 82,1% no darba meklētāju skaita, bet iepriekšējā gadā
šis rādītājs attiecīgi bija 69,7 tūkst. un 76,1 procents.
Ilustrācija 3. Nodarbināto iedzīvotāju skaits un nodarbinātības līmenis pa ceturkšņiem (% no
iedzīvotāju kopskaita no 15 līdz 74 gadiem) 2.
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19. 2009. gadā ekonomiski neaktīvi bija 599,0 tūkst. cilvēku, kas ir par 3,2% vairāk,
salīdzinot ar iepriekšējā gada rādītāju. Savukārt tādu cilvēku, kas ir zaudējuši cerības
2

Norādītais nodarbināto iedzīvotāju skaits (932.6) un nodarbinātības līmenis (52.2) atspoguļo situāciju
2009.gada 4.cetruksnī
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atrast darbu, 2009. gadā valstī bija 38,7 tūkst. jeb 6,5% no ekonomiski neaktīvo
iedzīvotāju skaita, un tas ir par 22,1 tūkst. cilvēku jeb 133,1% vairāk nekā 2008. gadā.
20. Oficiāli reģistrētā bezdarba līmenis 2009. gada beigās salīdzinājumā ar attiecīgo periodu
pērn ir pieaudzis par 9,0 procentpunktiem un decembra beigās bija 16,0% no ekonomiski
aktīvajiem iedzīvotājiem. Reģistrēto bezdarbnieku skaits, salīdzinot ar 2008. gada
decembri, pieauga par 102,8 tūkst. cilvēku un 2009. gada decembra beigās bija
179,2 tūkst. cilvēku.
Ilustrācija 4. Reģistrēto bezdarbnieku skaits un bezdarba līmenis pa ceturkšņiem (% no ekonomiski
aktīvajiem iedzīvotājiem).
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21. 2009. gadā bezdarbnieka statuss valstī kopā tika piešķirts 223,1 tūkst. cilvēku (2008. gadā
– 110,7 tūkst. cilvēku), tajā skaitā Rīgas reģionā 101,8 tūkst. cilvēku, Latgales reģionā
35,1 tūkst. cilvēku, Zemgales reģionā 31,2 tūkst. cilvēku, Kurzemes reģionā 32,1 tūkst.
cilvēku un Vidzemes reģionā 22,9 tūkst..
22. Augstākais bezdarba līmenis 2009. gada ceturtajā ceturksnī tika reģistrēts Latgales reģionā – 21,1% (2008. gada ceturtā ceturkšņa beigās – 10,8%); Vidzemes reģionā – 17,9%
(7,4%); Zemgales reģionā – 17,8% (7,6%) un Kurzemes reģionā – 17,7% (7,5%).
Zemākais bezdarba līmenis bija reģistrēts Rīgas reģionā – 13,2% (5,5%).
23. Ņemot vērā iepriekš minēto, jāsecina, ka izveidojusies sociāli-ekonomiskā situācija
atstāja negatīvu ietekmi uz ES fondu līdzekļu apguves tempiem, kā rezultātā bija
nepieciešamība veikt virkni pasākumu, lai pielāgotos esošajiem apstākļiem (vairāk
informācijas sadaļā „Izaicinājumi darbības programmas ieviešanā”).

2. Darbības programmas izpildes pārskats
24. Šajā sadaļā sniegta informācija par DP ieviešanā sasniegto finanšu un fizisko progresu uz
2009.gada beigām, horizontālo prioritāšu ieviešanu, ieguldījumu Lisabonas stratēģisko
mērķu sasniegšanā, DP sasaisti ar Baltijas jūras stratēģiju, kā arī atbilstību Kopienas
tiesībām publisko iepirkumu, komercdarbības atbalsta jomā, kā arī atkritumu, notekūdeņu
un ūdens jomā. Tāpat aplūkotas DP ieviešanā galvenās sastaptās problēmas un veiktie
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pasākumi šo problēmu risināšanai, kā arī veiktie uzraudzības un izvērtēšanas, finanšu
vadības un kontroles pasākumi.
25. ES fondu ieviešanu 2007.-2013.gada plānošanas periodā reglamentē virkne ES
normatīvo aktu, no kuriem nozīmīgākais ir Regula Nr.1083/2006, kas nosaka vispārīgus
noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu (ERAF), KF un Eiropas Sociālo
fondu (ESF). Savukārt Latvijas normatīvo aktu sistēmā ES fondu vadību regulē Eiropas
Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likums, kas nosaka ES fondu
vadībā iesaistīto institūciju un ES fondu finansējuma saņēmēja tiesības un pienākumus,
UK pieņemto lēmumu statusu, ES fondu vadībā iesaistīto institūciju lēmumu
pieņemšanas, apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību u.c., kā arī virkne Ministru kabineta
(MK) noteikumu, kas pieejami FM administrētajā ES fondu mājas lapā, sekojot šai
adresei: http://www.esfondi.lv/page.php?id=458.
26. ES fondu ieviešana notiek saskaņā ar attiecīgo ES un LR normatīvo aktu prasībām.
27. 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu ieviešanas sistēma paredz, ka projektu
iesniegumi tiek atlasīti divos veidos, kas ir atklāta projektu iesniegumu atlase un
ierobežota projektu iesniegumu atlase. Savukārt pirms projektu iesniegumu atlases
atbildīgās iestādes izstrādā un UK apstiprina projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus,
pēc kuriem tiek vērtēti visi projektu iesniegumi. Pēc projektu iesniegumu vērtēšanas
kritēriju apstiprināšanas UK vai arī paralēli šim procesam atbildīgās iestādes izstrādā MK
noteikumus par aktivitāšu īstenošanu, kuros detalizēti tiek aprakstīti 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. Būtisks sistēmas pilnveidojums ES fondu
sekmīgākai ieviešanai ir nosacījums, ka projektu iesniegumu izvērtēšanas un projektu
apstiprināšanas termiņš ir 3 mēneši, kā arī lēmumu par projekta apstiprināšanu pieņem
vienā iestādē.

2.1.Informācija par darbības programmas fizisko un finanšu progresu
28. Šajā sadaļā ir aplūkots finanšu un fiziskais progress DP līmenī, ietverot informāciju par
projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju, MK noteikumu par aktivitāšu īstenošanu
apstiprināšanas progresu, DP līmeņa uzraudzības rādītāju sasniegšanas progresu, finanšu
progresu sadalījumā pa nozarēm, kā arī ietverta informācija par horizontālo prioritāšu
(HP) īstenošanas koordināciju, ieguldījumu Lisabonas stratēģisko mērķu sasniegšanā un
DP sasaisti ar Baltijas jūras stratēģiju.
29. Kopumā vērtējot DP īstenošanas gaitu un ņemot vērā ES fondu ieviešanu ierobežojošos
faktorus sakarā ar sarežģītu ekonomisko situāciju valstī, secināms, ka uz 2009.gada
beigām sasniegtais progress ir apmierinošs, jo pirmajos 3 gados ir apstiprināti projekti par
1421.76 milj.eiro (43.8%), noslēgti līgumi par projektu īstenošanu par 1323.52 milj.eiro
(40.8%), kā arī veikti maksājumi finansējuma saņēmējiem (ieskaitot avansus) par 378.15
milj.eiro (11.7%) no ES fondu finansējuma.
30. Galvenie faktori, kas atstāja negatīvu ietekmi uz ES fondu līdzekļu apguves tempiem, ir
valsts budžeta resursu nepietiekamība projektu uzsākšanai, nepieciešamība pārskatīt
nozaru prioritārās jomas, lai pielāgotos esošajai sociāli-ekonomiskajai situācijai, kā arī
uzsāktās reformas publiskajā sektorā, lai gan pēdējie faktori ilgtermiņā ļaus nodrošināt
efektīvāku ES fondu līdzekļu ieguldījumu kopumā. Papildus tam, dažās aktivitātēs
projektu īstenošanu kavēja iepirkumu procedūru ietvaros saņemtās sūdzības. Vairāk
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informācijas par galvenajām problēmām un uz to risināšanu vērstiem pasākumiem ir
sadaļā „Izaicinājumi darbības programmas ieviešanā”. Savukārt, kā ES fondu ieviešanu
veicinošos faktorus var minēt no EK saņemtos papildu avansa maksājumus, 2009.gada
beigās papildus piešķirto valsts budžeta finansējumu, Valsts kases aizdevumu limitu
palielināšanu ES fondu projektu finansēšanai (2009.gadā pašvaldību aizņēmumu kopējais
palielinājums noteikts 50 milj. latu apmērā ES un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības
līdzfinansēto projektu īstenošanai, kas ir par 20 milj. latu vairāk nekā 2008.gadā), kā arī
veiktās izmaiņas ES fondu reglamentējošajos normatīvajos aktos, ļaujot finansējuma
saņēmējiem uzsākt projektu īstenošanu bez valsts budžeta priekšfinansējuma saņemšanas,
paātrinot maksājumu pieprasījumu iesniegšanas, pārbaudes un atmaksas, kā arī izdevumu
deklarēšanas procedūras (skatīt aprakstu attiecīgi sadaļā „Resursu piesaiste ES fondu
ieviešanai” un „Galvenie identificētie ES fondu ieviešanas riski un problēmas un veiktie
pasākumi to novēršanai”.
31. Vislielākais progress prioritāšu ietvaros apstiprināto projektu un noslēgto līgumu ziņā ir
prioritātēs: 3.2. ,,Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana’’, 3.6.
,,Policentriska attīstība’’, 3.3. ,,Eiropas nozīmes transporta tīklu attīstība un ilgtspējīga
transporta veicināšana’’. Turklāt 3.1.prioritāte ir pirmā no visām DP prioritātēm, kuras
ietvaros tika veikti starpposma maksājumi finansējuma saņēmējiem un deklarēti izdevumi
EK.
32. Vērtējot rādītāju fizisko progresu, redzams, ka arī attiecīgi lielākais fiziskais progress
vērojams šajās prioritātēs:
1) 3.1.prioritātē rādītājos: ,,Renovēto vai labiekārtoto pirmsskolas izglītības iestāžu
skaits’’- līdz 2009.gada beigām sasniegts progress par 200% no DPP mērķa uz
2009.gada beigām. Lai gan rādītāja ,,Vidējais pacientu skaits uz vienu primārās
veselības aprūpes ārstu praksi’’ līdz 2009.gada beigām progress ir 860% no DPP
mērķa uz 2009.gada beigām, jāatzīmē, ka to vairāk ietekmēja citi faktori nekā ES
fondu ieguldījums (detalizēta informācija sadaļā „Prioritātes „Infrastruktūra cilvēku
kapitāla nostiprināšanai” ieviešana”);
2) 3.3.prioritātē rādītājā: ,,Izbūvētā un rekonstruētā TEN autoceļa kopgarums’’ līdz
2009.gada beigām sasniegts 153% no DP un DPP mērķa uz 2009.gadu.
33. Analizējot sasniegto finanšu progresu finansējuma saņēmēju tipu griezumā, jāatzīmē, ka
liels īpatsvars ir projektiem, ko īsteno pašvaldības, to iestādes, kā arī plānošanas reģioni.
Attiecībā uz finansējuma apguvi ES fondu aktivitātēs, kas orientētas uz pašvaldību
atbalstu un reģionālo attīstību (tā saucamās „pašvaldību aktivitātes”), jāatzīmē, ka līdz
2009.gada beigām pašvaldību aktivitātēs ES fondu finansējuma saņēmējiem bija
izmaksāti kopumā aptuveni 181 milj. latu (258 milj. eiro), kas ir 37.5% no kopējā visiem
finansējuma saņēmējiem izmaksātā finansējuma apjoma. Var secināt, ka pašvaldību
aktivitātēs apguves kopējais progress (18,4%) apsteidz vidējo apguves rādītāju (15,2%)
visās ES fondu aktivitātēs, kas lielā mērā bija iespējams, pateicoties papildus budžeta
apropriācijai 2009.gada beigās tieši pašvaldību aktivitātēs un galvenokārt avansu veidā.
34. Vērtējot ES fondu apguvi reģionālā griezumā, jāatzīmē, ka līdz 2009.gada beigām
vislielākais izmaksātā līdzfinansējuma īpatsvars ir finansējuma saņēmējiem, kuru
projekti tiek īstenoti visā Latvijas teritorijā (39% no kopējā piešķirtā līdzfinansējuma).
No reģioniem vislielākais izmaksātā līdzfinansējuma apjoms ir Rīgā un Rīgas reģionā
(17% no kopējā piešķirtā līdzfinansējuma), kā arī Latgales reģionā (15% no kopējā
piešķirtā līdzfinansējuma).
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Ilustrācija 5 Finansējuma saņēmējiem izmaksātais finansējums (tai skaitā avansi ) dalījumā pa reģioniem
uz 31.12.2009, ES fondu finansējums, %

Ilustrācija 6 Finansējuma saņēmējiem izmaksātā finansējuma īpatsvars uz 1 iedzīvotāju dalījumā pa
reģioniem uz 31.12.2009, ES fondu finansējums, %

35. Savukārt izmaksātā finansējuma projektu īstenotājiem īpatsvars uz 1 iedzīvotāju
dalījumā pa reģioniem līdz 2009.gada beigām bijis salīdzinoši vienmērīgs visos Latvijas
lielākajos reģionos: Vidzemes reģionā (25% no kopējā piešķirtā līdzfinansējuma),
Latgales reģionā (23% no kopējā piešķirtā līdzfinansējuma), Kurzemes reģionā (19% no
kopējā piešķirtā līdzfinansējuma) un Zemgales reģionā (15% no kopējā piešķirtā
līdzfinansējuma).

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji
36. Līdz 2009.gada 31.decembrim DP ietvaros ir apstiprināti 63 no 68 projektu iesniegumu
vērtēšanas kritēriju komplektiem par kopējo attiecināmo finansējumu 3 949,67 milj. eiro
apmērā (tai skaitā par kopējo ES fondu finansējumu 3 200.12 milj. eiro), kas ir 92,65%
no kopējā projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju komplektu skaita un 98,74% no DP
noteiktā kopējā attiecināmā finansējuma apmēra vai 99% no DP ES fondu piešķīruma.
Vienlaikus jānorāda, ka saskaņā ar MK 2009.gada 7.aprīļa lēmumu Nr.23 47.§3,
3.5.2.3.aktivitātei „Vēja elektrostaciju attīstība”, kurai līdz 2009.gada 31.decembrim nav
izstrādāts kritēriju komplekts, tika izņemts finansējums, līdz ar to minētās aktivitātes
projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju komplekta izstrādāšana pārskata periodā nav
aktuāla. Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju komplektu statuss aplūkojams zemāk.

3

MK 2009.gada 7.aprīļa protokollēmums Nr.23 „Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda
aktivitātēm, kuru īstenošana papildus izvērtējama saistībā ar ekonomisko situāciju valstī”
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Ilustrācija 7. Informācija par projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju apstiprināšanas statusu uz
31.12.2009.

37. 2009.gadā ir apstiprināti četri projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju komplekti, tai
skaitā:
1) 3.3.2.1.aktivitātei „Ilgtspējīga sabiedriskā transporta sistēmas attīstība”, kura saskaņā
ar MK 2009.gada 31.marta protokollēmuma Nr.224 §50 tika izveidota, apvienojot
apakšaktivitātes 3.3.2.1.1. „Rīgas piepilsētas dzelzceļa pasažieru pārvadājumu
sistēmas modernizācija” un 3.3.2.1.3. „Dīzeļvilcienu ritošā sastāva atjaunošana”,
kurām projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji tika apstiprināti UK 2008.gada
11.decembrī;
2) 3.4.1.2.aktivitātei „Infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās”, kura saskaņā ar
MK 2009.gada 7.aprīļa protokollēmuma Nr.235 47.§ tika izveidota, apvienojot
apakšaktivitātes 3.4.1.2.1. „Natura 2000 teritoriju aizsardzības administratīvās
infrastruktūras izveide” un 3.4.1.2.2. „Antropogēno slodzi samazinošās, izglītojošās
un informatīvās infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās”, kurām projektu
iesniegumu vērtēšanas kritēriji tika apstiprināti UK 2008.gada 6.februārī;
3) 3.6.2.1.aktivitātei „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai”, kas tika
izveidota saskaņā ar MK 2009.gada 21.jūlija protokollēmuma Nr.496 49.§.
38. Papildus nepieciešams apstiprināt projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju komplektus
četrām aktivitātēm un apakšaktivitātēm par kopējo attiecināmo finansējumu 50,53 milj.
eiro (1,26% no kopējā attiecināmā finansējuma apmēra), tai skaitā ES fondu finansējumu
42.95 milj. eiro (1.32% no ES fondu piešķīruma). Salīdzinājumā ar kritēriju komplektu
statusu uz 2009.gada 31.decembri projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju komplekti
apstiprināti par 28,67 milj. eiro no ES fondu finansējuma apmēra vairāk nekā uz
2008.gada 31.decembri. Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju komplektu statuss pa
periodiem aplūkojams zemāk.

4

MK 2009.gada 31.marta protokollēmums Nr.22 „Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda aktivitātēm, kuru īstenošana papildus izvērtējama saistībā ar ekonomisko situāciju valstī”
5
MK 2009.gada 7.aprīļa protokollēmums Nr.23„Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda
aktivitātēm, kuru īstenošana papildus izvērtējama saistībā ar ekonomisko situāciju valstī”
6
MK 2009.gada 21.jūlija protokollēmums „Par Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa sēdes protokollēmuma
(prot. Nr.23 47.§) „Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda aktivitātēm, kuru īstenošana
papildus izvērtējama saistībā ar ekonomisko situāciju valstī” 1.13.apakšpunkta izpildi”
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Ilustrācija 8. Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju apstiprināšanas statuss uz 31.12.2009., salīdzinot
ar 31.12.2008.

39. Ņemot vērā ekonomisko situāciju valstī, nozaru prioritāro jomu izmaiņas, ierobežotos
valsts resursus, valsts iestāžu optimizāciju, lai nodrošinātu efektīvu aktivitāšu un
apakšaktivitāšu īstenošanu, 2009.gadā ir apstiprināti 23 grozījumi 22 projektu iesniegumu
vērtēšanas kritēriju komplektos, kas, galvenokārt, paredzēja izmaiņas atbalstāmajās
darbībās, finansējuma apjomā aktivitātes līmenī un projektu līmenī, kā arī atbilstības
nodrošināšanu nozaru regulējošajiem normatīvajiem aktiem.
MK noteikumi par aktivitāšu un apakšaktivitāšu īstenošanu
40. Līdz 2009.gada 31.decembrim DP ietvaros ir apstiprināti 52 MK noteikumi par aktivitāšu
un apakšaktivitāšu īstenošanu par kopējo attiecināmo finansējumu 3 851,04 milj. eiro
apmērā (tai skaitā par ES fondu finansējumu 3 116.28 milj. eiro), kas attiecīgi ir 96,27%
no DP noteiktā kopējā attiecināmā finansējuma apmēra un 96% no ES fondu
finansējuma. Tādējādi uz 2009.gada beigām ir apstiprināti 76,74% no kopējā MK
noteikumu par aktivitāšu un apakšaktivitāšu īstenošanu skaita.
Ilustrācija 9. MK noteikumu par (apakš)aktivitāšu īstenošanu apstiprināšanas progress uz 31.12.2009.

41. 2009.gadā ir apstiprināti 14 MK noteikumi par 1 052,64 milj. eiro no kopējā attiecināmā
finansējuma apmēra (tai skaitā 763,99 milj. eiro no ES fondu finansējuma).
42. Papildus nepieciešams apstiprināt 16 MK noteikumus par aktivitāšu un apakšaktivitāšu
īstenošanu par kopējo attiecināmo finansējumu 149,15 milj.eiro (3,73% no kopējā
attiecināmā finansējuma apmēra), tai skaitā par ES fondu finansējumu 126.78 milj.eiro
16
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apmērā (3.73% no ES fondu piešķīruma). Salīdzinājumā ar statusu uz 2009.gada
31.decembri MK noteikumi apstiprināti par 1 014,35 milj.eiro no kopējā attiecināmā
finansējuma apmēra (tai skaitā 743.31 milj. eiro no ES fondu finansējuma) vairāk nekā uz
2008.gada 31.decembri- progress 22.99 procentpunkti.
Ilustrācija 10. MK noteikumu par (apakš)aktivitāšu īstenošanu statuss uz 31.12.2009., salīdzinot ar
31.12.2008.

43. Ņemot vērā ekonomisko situāciju valstī, nozaru prioritāro jomu izmaiņas, ierobežotos
valsts resursus, valsts iestāžu optimizāciju, lai nodrošinātu efektīvu aktivitāšu un
apakšaktivitāšu īstenošanu, 2009.gadā 34 MK noteikumiem par aktivitāšu/apakšaktivitāšu
īstenošanu ir apstiprināti 54 grozījumi, kas, galvenokārt, paredzēja izmaiņas
atbalstāmajās darbībās, attiecināmo un neattiecināmo izmaksu kategorijās, pieejamā
finansējuma apjomā aktivitātes līmenī un projektu līmenī, avansu piešķiršanas
nosacījumos, kā arī atbilstības nodrošināšanu nozaru regulējošajiem normatīvajiem
aktiem.
Apstiprinātie projekti un noslēgtie līgumi
44. 2009.gada laikā sasniegts ievērojams progress apstiprināto projektu un noslēgto līgumu
ziņā, kas ir lielāks nekā 2007. un 2008.gadā kopā. DP ietvaros 2009.gada laikā
apstiprināti projekti par 938.55 milj.eiro (28.9% no kopējā DP ES fondu piešķīruma) un
noslēgti līgumi par 866.25 milj.eiro (26.7% no kopējā DP ES fondu piešķīruma).
Ilustrācija 11. Darbības programmas ietvaros apstiprinātie projekti un noslēgtie līgumi 2009.gadā
salīdzinājumā ar periodu līdz 31.12.2008. un vēl neapgūto finansējumu, ES fondu finansējums, milj.eiro
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45. Līdz 2009.gada 31.decembrim ir apstiprināti 885 projekti par kopējo ES fondu
finansējumu 1421.76 milj.eiro (43.8%) un noslēgti 707 līgumi par kopējo ES fondu
finansējumu 1323.53 milj.eiro (40.8%).
46. ERAF finansēto prioritāšu ietvaros projekti apstiprināti par kopējo ES fondu finansējumu
725.95 milj. eiro jeb 42.6% no DP paredzētā ERAF piešķīruma, savukārt līgumi noslēgti
par kopējo ES fondu finansējumu 656.63 milj.eiro jeb 38.6% no DP paredzētā ERAF
piešķīruma.
47. KF finansēto prioritāšu ietvaros apstiprināti projekti par 695.82 milj.eiro jeb 45.2% un
noslēgti līgumi par kopējo ES fondu finansējumu 666.90 milj.eiro jeb 43.3 % no KF
piešķīruma.
48. Salīdzinot ar statusu uz 31.12.2008., 2009.gadā lielākais progress tika sasniegts prioritāšu
,,Eiropas nozīmes transporta tīklu attīstība un ilgtspējīga transporta veicināšana’’,
,,Policentriska attīstība’’ ,,Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai’’ ietvaros (skatīt
detalizēto informāciju 1.pielikumā).
49. Detalizēta informācija par ES fondu ieviešanas gaitu prioritāšu līmenī atspoguļota sadaļā
„Prioritāšu īstenošana”, savukārt zemāk sniegts kopsavilkums DP līmenī par finansējuma
saņēmējiem veiktajiem maksājumiem, EK iesniegtajiem starpposma pieprasījumiem un
no EK saņemtajiem maksājumiem.

2.1.1. Informācija par finanšu progresu
50. Līdz 31.12.2009. DP ietvaros kopējais finansējuma saņēmējiem veikto maksājumu (visi
avansi, starpposma un gala) apmērs bija 378.15 milj.eiro (11.66% no ES fondu
finansējuma), tai skaitā deklarējamie izdevumi (starpposma, gala maksājumi un EK
deklarējamie avansi) - 212.74 milj.eiro jeb 6.99% no ES fondu piešķīruma.
51. Līdz 31.12.2009. finansējuma saņēmēji iesniedza maksājumu pieprasījumus par kopējo
summu 236.66 milj.eiro (7.30 % no ES fondu finansējuma), savukārt no EK tika saņemti
kopumā 63.25 milj.eiro (1.95%) starpposma maksājumu veidā. Detalizēta informācija par
kopējiem maksājumiem finansējuma saņēmējiem (ieskaitot avansa maksājumus) sniegta
1.pielikumā, bet dati par deklarējamo izdevumu apjomiem – 2.pielikumā.
Ilustrācija 12. Līdz 31.12.2009. DP ietvaros finansējuma saņēmējiem veikto maksājumu, EK iesniegto
pieprasījumu un no EK saņemto maksājumu apjoms, milj.eiro
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Noteikto mērķu maksājumiem finansējuma saņēmējiem sasniegšana
52. Pirmajā Latvijas Saprašanās memorandā, kas tika parakstīts 2009. gada 28. janvārī starp
Eiropas Kopienu un Latvijas Republiku (Saprašanās memorands), to starp tika noteikts
mērķis līdz 2009. gada beigām demonstrēt efektīvu līdzekļu izlietojumu (izdevumi, ko
veikušas starpniekinstitūcijas) vismaz 270 milj. eiro apmērā no ERAF un 170 milj.eiro
apmērā no KF7.
53. Jāatzīmē, ka, pateicoties iepriekš minētajiem pasākumiem, Latvija izpildīja minētos
mērķus, veicot maksājumus finansējuma saņēmējiem par kopējo summu 371.2 milj. no
ERAF un 233.6 milj. eiro no KF VSID ietvaros, tādējādi pārsniedzot noteikto plānu
apgūstot finansējumu attiecīgi 137.48% un 137.41% apmērā no Saprašanās memorandā
plānotā.
Ilustrācija 13. Finansējuma saņēmējiem izmaksātais finansējums no kopējā ERAF un kopējā KF
finansējuma (ieskaitot avansus) līdz 31.12.2009. salīdzinājumā ar Saprašanās memorandā plānoto
maksājumu apjomu, ES fondu finansējums, mij.eiro 8

54. Savukārt, lai nodrošinātu mērķu sasniegšanu arī 2010. un 2011.gadā, vadošā iestāde
pastāvīgi meklē un virza risinājumus, lai īstenotu ES fondu projektus maksimāli efektīvi,
saglabājot balansu ar pastāvošiem riskiem (tai skaitā pārstrukturējot esošo finansējumu pa
nozarēm, stingri uzraugot ikmēneša budžeta izdevumu plāna izpildi, kā arī turpinot
sarunas ar starptautiskajiem aizdevējiem par iespēju palielināt ar ES fondu finansēšanu
saistītos izdevumus 2010.gada budžetā).
Darbības programmas ietvaros noslēgtie līgumi sadalījumā pa dimensiju kodiem
līdz 31.12.2009.
55. Saskaņā ar DP Latvijai 2007.-2013.gada ES fondu plānošanas periodā piemērojamas trīs
dimensijas – „Prioritārie temati”, „Finansēšanas veids” un „Teritorijas tips”, savukārt
saskaņā ar Regulas Nr.1828/2006 prasībām ziņojumā apkopots noslēgto līgumu ES fondu
finansējuma sadalījums atbilstoši piecām dimensijām. Jāatzīmē, ka tam ir tikai
7

Kopējais ERAF mērķis darbības programmām „Infrastruktūra un pakalpojumi” un „Uzņēmējdarbība un
inovācijas”
8
Procenti aprēķināti no kopējā 2DP un 3DP ERAF un KF piešķīruma
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informatīvs raksturs un atsevišķos gadījumos, kad nav iespējams precīzi noteikt
finansējuma sadalījumu pa dimensiju kodiem, aprēķinos tika izmantota ekspertu metode.
Vienlaikus jāsecina, ka precīzāko aprēķinu veikšanai trūkst EK vadlīniju par tāda koda
pielietošanu kā „saimnieciskā (ekonomiskā) darbība”, jo nav metodikas par savstarpējo
atbilstību starp kodiem, kas paredzēti 2006. gada 20. decembra Eiropas Parlamenta un
Padomes regulā (EK) Nr. 1893/2006, ar ko izveido NACE 2. red. saimniecisko darbību
statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3037/90 un dažas EK
regulas par īpašām statistikas jomām, (atbilstoši kurai Latvijā tiek uzkrāti dati) un Regulā
Nr.1828/2006 minētajiem.
56. Dalījumā pa dimensiju kodiem - ekonomiskā darbība līdz 2009.gada beigām lielākais
progress vērojams būvniecības jomā, kurā noslēgti līgumi ar finansējuma saņēmējiem par
594.75 milj.eiro (18.3% no kopējā DP apstiprinātā ES fondu finansējuma), kas liecina, ka
neskatoties uz ekonomisko krīzi, ES fondu sniedz būtisku ieguldījumu būvniecības jomas
atdzīvināšanā. Vērā ņemams progress skar ūdens ieguves, attīrīšanas un sadales jomu, kā
arī notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas jomas, kurā noslēgti līgumi par 231.95 milj.eiro
(7.2% no DP apstiprinātā ES fondu finansējuma). Progress sasniegts ekonomiskajā
darbībā ,,valsts pārvalde’’, kurā noslēgti līgumi par 259.87 milj.eiro (8.0% no DP
apstiprinātā ES fondu finansējuma), kas, savukārt, liecina par efektīvu informācijas
sistēmu un elektronisko pakalpojumu ieviešanu un attīstības veicināšanu.
57. Savukārt dalījumā pa dimensiju kodiem pēc prioritārajiem tematiem, redzams, ka līdz
2009.gada beigām pilnībā sasniegts progress vērojams kodā Nr.21 ,,Autoceļi (TEN-T)’’,
kurā noslēgti līgumi par 298.34 milj.eiro (100.0% no prioritārajā tematā apstiprinātā ES
fondu finansējuma) un kodā Nr.65 ,,Darba tirgus iestāžu modernizācija un stiprināšana’’,
kurā noslēgti līgumi par 2.99 milj.eiro (100.0% no prioritārajā tematā apstiprinātā ES
fondu finansējuma). Liels progress sasniegts arī kodā Nr. 26 ,,Kombinētais transports’’,
kurā noslēgti līgumi par 6.69 milj.eiro (95.5% no prioritārajā tematā apstiprinātā ES
fondu finansējuma).
58. Detalizēta informācija par noslēgto līgumu ES fondu līdzfinansējuma sasniegto apjomu
sadalījumā pa dimensiju kodiem aplūkojama ziņojuma 3.pielikumā.
Ilustrācija 14 Darbības programmas ietvaros piešķirtais finansējums sadalījumā pa dimensiju kodiemprioritārie temati līdz 31.12.2009., ES fondu finansējums, milj.eiro
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2.1.2. Atmaksāts vai atkārtoti izmantots atbalsts
59. 2009.gadā netika konstatētas sistēmiskas neatbilstības DP ieviešanā, savukārt saskaņā ar
ES fondu vadībā iesaistīto iestāžu sniegto informāciju, 2009.gadā kopumā tika identificēti
trīs zemāk aprakstītie gadījumi ar potenciālu ietekmi uz ES un nacionālo budžetu (kopējā
summā apmēram 80,1 tūkst. latu (14 tūkst. eiro), lai gan saskaņā ar atbildīgo un
sadarbības iestāžu sniegto informāciju 2009.gadā atbilstoši Regulas Nr.1083/2006
98.panta 2.punktā minētajam atbalsts atkārtoti netika izmantots (ņemot vērā, ka dažu
gadījumu izvērtēšana turpinās arī 2010.gadā, informācija par atbalsta atkārtotā
izmantošanu tiks iekļauta gadskārtējā ziņojumā par 2010.gadu).
60. 3.1.4.2. aktivitātes „Darba tirgus institūciju infrastruktūras pilnveidošana” projektā „VDI
informatīvā centra izveide un darba apstākļu nodrošināšana atbilstoši veicamajām
funkcijām”” (finansējuma saņēmējs - Valsts darba inspekcija) ietvaros 2009.gada
17.septembrī LM saņēma informāciju no Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja
par kriminālprocesa uzsākšanu par to, ka Valsts darba inspekcijas amatpersonas,
izmantojot savu dienesta stāvokli, iespējams, fiktīvi nodarbināja vairākas personas
ERAF projekta ietvaros. Neatbilstoši veikto izdevumu kopējā summa: 24 241,65 lati, tai
skaitā ES fonda finansējums: 20 605,40 lati un valsts budžeta finansējums 3636,25 lati.
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61. Ņemot vērā 2009.gada 1.jūlija IUB sniegto negatīvu atzinumu par Bauskas pilsētas
domes organizētā iepirkuma konkursa dokumentāciju un saskaņā ar Valsts reģionālās
attīstības
aģentūras
2009.gada
28.oktobra
lēmumu
Nr.1.2/PII/09.3/2657
(3.1.4.3.aktivitātes „Pirmskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālās un
reģionālās attīstības centros”) projektam „Pirmskolas izglītības iestādes "Pasaulīte" ēkas
Dārza ielā 3 rekonstrukcija un ēku Saules ielā 8 renovācija” tika samazinātas
attiecināmās izmaksas 10% apmērā no būvniecības līgumā noteiktās attiecināmo
izmaksu daļas (36 773,45 lati). Izmaksas ieturētas no nākamās izdevumu atmaksas
finansējuma saņēmējam. Atkārtota ieturēto izmaksu izmantošana līdz ziņojuma
sagatavošanas brīdim nav veikta. Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par minēto
gadījumu sagatavots ziņojums par konstatēto neatbilstību.
62. 1.6.1.1., 2.4.1.1., 3.7.1.1. un 3.8.1.1. aktivitātes projekta „Tehniskā palīdzība Eiropas
Savienības vadošajai, atbildīgajai, sertifikācijas, revīzijas un maksājuma iestādei
Latvijā” ietvaros Valsts kases veiktajā izdevumu deklarācijā iekļauto maksājumu
pieprasījumu pamatojošās dokumentācijas izlases veida pārbaudē 04.08.2009. konstatēta
neatbilstība, kas radusies FM, veicot atalgojumu atmaksu no 2007.-2013.gada ES fondu
plānošanas perioda tehniskās palīdzības līdzekļiem atsevišķiem darbiniekiem, kam
amata pienākumos darba pienākumi ir noteikti tikai saistībā ar 2004.-2006.gada ES
struktūrfondu plānošanas periodu. Neatbilstoši veikto izdevumu kopējā summa:
19 134,08 lati, t.sk. ES fonda finansējums- 16 263,96 lati un valsts budžeta
finansējums: 2 870,12 lati.

2.1.3. Informācija par fizisko progresu
63. Ņemot vērā to, ka DP ieviešanu negatīvi ietekmēja ekonomiskā krīze un ar to saistītās
sekas, DP ietvaros sasniegto radītāju progress nav būtisks, salīdzinot ar plānošanas
dokumentos noteiktajiem mērķim uz 2009.gada beigām un it īpaši plānošanas perioda
beigām. Detalizēta informācija par DP un DPP noteikto rādītāju sasniegšanas gaitu ir
atspoguļota 4.pielikumā, savukārt sasniegto radītāju vērtības reģionālajā griezumā –
5.pielikumā.
64. Lielākais progress vērojams šādos rādītājos: ,,Izbūvētā un rekonstruētā TEN autoceļa
kopgarums’’- plānoto 9.74km vietā līdz 2009.gada beigām veikts 14,86km.; ,,Papildu
iedzīvotāju skaits, uz ko vērsti ūdenssaimniecības projekti’’ plānoto 28 000 vietā līdz
2009.gada beigām nodrošināts 35 233. Tāpat sasniegti pirmie rezultatīvie rādītāji dažās
aktivitātēs sociālās infrastruktūras jomā. Sīkāk par sasniegto fizisko progresu aprakstīts
katras prioritātes līmenī ziņojuma 3.nodaļā ,,Prioritāšu īstenošana’’.
65. Vienlaikus saskaņā ar EK prasībām vadošā iestāde ir apkopojusi tās rīcībā esošo
informāciju par fizisko progresu pamatrādītāju (core indicators), kas atbilst Latvijas
plānošanas dokumentos iekļautajiem rādītājiem, progresu. Šobrīd lielākais progress
sasniegts pamatrādītājā Nr.22 ,,Uzlabota pilsētas transporta rezultātā papildus apkalpoto
iedzīvotāju skaits’’, kurā līdz 2009.gada beigām sasniegtais progress ir 53.1% apmērā no
līdz 2013.gadam plānotā iedzīvotāju skaita. Progress vērojams arī pamatrādītājā Nr.25
,,Iedzīvotāju, kuriem pieejami ūdenssaimniecības projektu rezultāti, pieaugums’’, kurā
līdz 2009.gada beigām sasniegts progress 17,4% apmērā no līdz 2013.gadam plānotā
iedzīvotāju skaita (sīkāku informāciju skatīt 8.pielikumā).
66. Attiecībā uz ES fondu TP rādītājiem jāpiebilst, ka iznākuma rādītāja „Atbalstu saņēmušo
institūciju skaits” izpildes apjoms abās TP prioritātēs pārsniedz DP un DPP plānoto, jo
tika pieņemts lēmums no TP tieši finansēt arī visus piecus plānošanas reģionus.
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67. Vienlaikus jāatzīmē, ka mainoties sociāli-ekonomiskajai situācijai valstī, radās
nepieciešamība pārskatīt plānošanas dokumentos noteikto sasniedzamo ietekmes
rezultātu aktualitāti, par ko sniegts kopsavilkums ziņojuma sadaļā „Ietekmes rādītāju
pārskatīšana”, savukārt plašs apraksts stratēģiskajā ziņojumā par ES fondu ieviešanu9.

2.1.4. Ieguldījums Lisabonas stratēģisko mērķu sasniegšanā
68. 2007.–2013. gada plānošanas periodā DP ietvaros ,Latvijas politikas pasākumu
finansēšanai, kuri atbilst līdz šim noteikto Lisabonas stratēģijas vadlīniju realizācijai, ir
paredzēts izmantot apmēram 2 002,24 milj. eiro no DP publiskā finansējuma (52,63%),
tai skaitā 1528,6 milj.eiro no DP ES fondu piešķīruma (47.1%).
69. Lisabonas stratēģijas vadlīniju realizācijai DP ietvaros ir plānots novirzīt ES fondu
finansējumu uz pasākumiem, kas vērsti uz:
1) nodarbinātības un sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstību (3,52 milj. eiro no
publiskā finansējuma);
2) pieejamības un transporta sistēmas attīstību (552,25 milj. eiro no publiskā
finansējuma);
3) IKT infrastruktūras un pakalpojumu attīstību (222,44 milj. eiro no publiskā
finansējuma);
4) liela mēroga transporta infrastruktūras uzlabojumiem un attīstību (787,86 milj. eiro
no publiskā finansējuma);
5) ilgtspējīgas transporta sistēmas attīstību (167,53 milj. eiro no publiskā
finansējuma);
6) tūrisma attīstību (25,88 milj. eiro no publiskā finansējuma);
7) mājokļa energoefektivitātes attīstību (76,22 milj. eiro no publiskā finansējuma);
8) enerģētikas attīstību (166,54 milj. eiro no publiskā finansējuma).
70. Līdz 2009.gada 31.decembrim Latvijas nacionāla Lisabonas programmas jomās DP
ietvaros tika apstiprināti projekti par 763.76 milj.eiro (50.0% no Lisabonas stratēģijas
vadlīniju realizācijai paredzētā DP finansējuma), noslēgti līgumi par 680.52 milj.eiro
(44.5%) un veikti maksājumi finansējuma saņēmējiem (ieskaitot avansus) par 87.28
milj.eiro (5.7%).
71. Analizējot sasniegto progresu dalījumā pa dimensiju kodiem lielākais progress sasniegts
kodā Nr.21 ,,Autoceļi (TEN-T), kurā 2009.gadā apstiprināti projekti un noslēgti līgumi
par visu LNLP šī koda ietvaros aktivitātei piešķirto ES fondu līdzfinansējumu – 100%
apmērā, kodā Nr.26 ,,Kombinētais transports’’, kurā 2009.gadā apstiprināti projekti un
noslēgti līgumi 95.5% apmērā no LMLP šī koda ietvaros aktivitātē piešķirtā ES fondu
finansējuma un kodā Nr.17 ,,Dzelzceļi (TEN-T), kurā 2009.gadā apstiprināti projekti un
noslēgti līgumi par 50.2% no LNLP šī koda ietvaros aktivitātē piešķirtā ES fondu
līdzfinansējuma.

9

Stratēģiskais ziņojums ir pieejams internetā: http://www.esfondi.lv/upload/04kohezijas_politikas_nakotne/strat_zin/2010-04-12_SZ_2009.pdf
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72. Detalizētā informācija par Latvijas nacionālās Lisabonas programmas mērķu sasniegšanu
līdz 2009.gada 31.decembrim aplūkojama 1.pielikumā.
Ilustrācija 15. Darbības programmas ietvaros apstiprinātie projekti, noslēgtie līgumi un veiktie
maksājumi finansējuma saņēmējiem Latvijas nacionālās Lisabonas programmas jomās līdz 31.12.2009.,
milj.eiro

73. Ņemot vērā iepriekš minēto, secināms, ka 2009.gadā tika nodrošināta Lisabonas
stratēģijas vadlīniju realizācija, un uz šiem mērķiem vērsto aktivitāšu progress ir
adekvāts pašreizējai sociāli-ekonomiskajai situācijai valstī. Turklāt finanšu progress
aktivitātēs, kas veicina uz Lisabonas stratēģijas vadlīniju īstenošanu, ir labāks, nekā
vidēji DP ietvaros.

2.1.5. Informācija par darbības programmas sasaisti ar Baltijas jūras stratēģiju
74. 2009.gada 26. oktobrī Eiropadome ir pieņēmusi ES Stratēģiju Baltijas jūras reģionam
(BJS). Daudzu problēmu risināšanai nepieciešama rīcība Baltijas jūras reģiona līmenī,
jautājumu risināšana valsts vai vietējā līmenī varētu būt nepietiekama. Tādēļ sadarbība
notika ar citām Baltijas jūras valstīm tiks veidota jomās, kas skar kopējas intereses, lai
panāktu apjomradītus ietaupījumus vai kritisko masu.
75. FM ir veikusi 2007.–2013.gada plānošanas perioda trīs darbības programmu aktivitāšu
analīzi un secinājusi, ka 92,75% no kopējā ES fondu līdzfinansējuma, kas Latvijai
piešķirts, tiek ieguldīti BJS īstenošanā. Līdz ar to arī lielāka daļa darbības programmu
aktivitāšu sekmē šīs stratēģijas īstenošanu. Attiecīgi visi projekti to aktivitāšu ietvaros,
kas sniedz ieguldījumu BJS, veicina šīs stratēģijas ieviešanu. Projektu īstenošanas
uzraudzībā tiks veiksmīgi izmantoti šobrīd spēkā esošie ES fondu ieviešanas un
uzraudzības mehānismi, tādejādi neradot papildus administratīvo slogu BJS ieviešanā.
76. DP ietvaros kopējais finansējums (Eiropas Kopienas + Latvijas), kas sekmē BJS
īstenošanu, veido 96,22% jeb 3848,88 milj. eiro no DP kopējā finansējuma 4000,19 milj.
eiro (uz 31.12.2009.). DP aktivitātes, kas dod ieguldījumu BJS īstenošanā, tiek īstenotas
3.1.prioritātes „Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai”, 3.2.prioritātes „Teritorijas
pieejamības un sasniedzamības veicināšana”, 3.3.prioritātes „Eiropas nozīmes transporta
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tīklu attīstība un ilgtspējīga transporta veicināšana”, prioritātes 3.4. „Kvalitatīvas vides
dzīvei un ekonomiskai aktivitātei nodrošināšana”, prioritātes 3.5. „Vides infrastruktūras
un videi draudzīgas enerģētikas veidošana” un prioritātes 3.6. „Policentriska attīstība”
ietvaros. Aktivitāšu ietvaros, kas nav saistītas ar BJS, atbalstāmās darbības, galvenokārt,
saistītas ar pasākumiem nodarbinātības un sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstību
un programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšanu.
77. Balstoties uz augstāk minēto, tika izstrādāts priekšlikums grozīt katru darbības
programmu, lai nodrošinātu darbības programmu atvērtību ES BJS, nosakot, ka
atsevišķos gadījumos, kas attiecas uz BJS, jākoordinē vai jāīsteno kopīgas aktivitātes
saskaņā ar darbības programmu, izmantojot un attīstot sadarbības mehānismus, kas jau ir
izveidoti darbības programmas ieviešanas un uzraudzības procesā.
78. 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 prioritāšu līmenī.
79. Līdz 2009.gada beigām lielākais progress tika sasniegts prioritāšu ,,Eiropas nozīmes
transporta tīklu attīstība un ilgtspējīga transporta veicināšana’’, ,,Teritoriju pieejamības
un sasniedzamības veicināšana’’ un ,,Policentriska attīstība’’ ietvaros: apstiprināti
projekti attiecīgi 50.4%, 58.5% un 51.0%, noslēgti līgumi attiecīgi 49.1%, 49.9% un
51.0%, kā arī veikti maksājumi finansējuma saņēmējiem attiecīgi 8.5%, 2.6% un 20.4%
no prioritātē apstiprinātā ES fondu finansējuma.
80. Turpmāk gadskārtējos ziņojumos tiks iekļauta informācija par BJS, izmantojot atbilstošu
kodifikāciju ziņošanas instrumentos, par katras darbības programmas ieguldījumu BJS
īstenošanā. Papildu horizontāls indikators „Projektu skaits, kas veicina ES Stratēģijas
Baltijas jūras reģionam rīcības plāna prioritāšu īstenošanu” demonstrēs sinerģiju un
konkrētās darbības programmas ietekmi uz BJS rīcības plānu.
Ilustrācija 16 Prioritāšu, kas vērstas uz Baltijas Jūras stratēģijas īstenošanu, ietvaros apstiprinātie
projekti, noslēgtie līgumi un veiktie maksājumi finansējuma saņēmējiem (ieskaitot avansus), ES fondu
finansējums, milj.eiro
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81. Ņemot vērā iepriekš minēto, var secināt, ka 2009.gadā tika nodrošināta BJS stratēģijas
ieviešana, izmantojot šobrīd spēkā esošos ES fondu ieviešanas un uzraudzības
mehānismus un neradot papildus administratīvo slogu BJS ieviešanā.

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

Makroekonomiskā stabilitāte
94. Par makroekonomiskās stabilitātes HP koordināciju ir atbildīga FM. Jau 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.
95. Ziņojumā par HP „Makroekonomiskā stabilitāte” īstenošanu un sasniegto 2009.gadā
norādīts, ka pašreizējā ekonomiskajā situācijā VSID noteiktais HP „Makroekonomiskā
stabilitāte” uzraudzības rādītājs (IKP), tā straujš pieaugums turpmākos gados nav
gaidāms, tādēļ ir nepieciešams noteikt esošai situācijai atbilstošus rādītājus. Līdz ar to
2009.gada nogalē FM saskaņā ar Regulas Nr.1083/2006 29.pantā noteikto sagatavoja un
iesniedza EK Stratēģisko ziņojumu, kur tika pārskatīti esošie un izvirzīti papildus
ietekmes rādītāji, t.i., potenciālā IKP pieaugums, IKP uz vienu iedzīvotāju no ES pēc
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PPS, kā ietvaros nākamajos ziņojumos iespējams novērtēt ES fondu ietekmi uz
makroekonomikas stabilizāciju.
96. Turklāt, tā kā ekonomiskās izaugsmes veicināšanu nodrošina ekonomiski izdevīgu
projektu īstenošana, tad ES projektu atlasē, kur iespējams, tika vērtēti projekti, nosakot tā
atdevi pret ieguldīto ES un valsts budžeta finansējumu un attiecīgi nodrošinot
visefektīvāko finansējuma izlietojumu. Piemēram, veikta izmaksu un ieguvumu analīze,
ka arī vienkāršota izmaksu efektivitātes analīze, kā projektu kvalitātes kritēriju izvirzot
izmaksu apjomu uz vienu reģistrēto iedzīvotāju ietekmes zonā (piemēram, 3.1.5.2.
aktivitātes „Neatliekamās medicīniskās palīdzības attīstība” apstiprināto projektu
ietvaros tās ir 4.82 eiro uz reģistrēto vienu iedzīvotāju, savukārt 3.1.5.3.1.
apakšaktivitātes „Stacionārās veselības aprūpes attīstība” apstiprināto projektu ietvaros
tās ir 21.83 eiro uz vienu reģistrēto iedzīvotāju).
97. Savukārt, lai atspoguļotu ES fondu un attiecīgi piesaistītā Latvijas publiskā un privātā
finansējuma ieguldījumu Latvijas tautsaimniecības nozarēs, tiek izmantots NACE 2.red.
klasifikators. No vadošās iestādes rīcībā esošās informācijas var secināt, ka kodi, kuru
ietvaros ir ieguldīts lielāks investīciju apjoms, ir uzsverams E „Ūdens apgāde;
notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija” (3.4.1.1. „Ūdenssaimniecības
attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” un 3.5.1.1. „Ūdenssaimniecības
infrastruktūra attīstība aglomerācijas ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000” aktivitāšu
ietvaros, kā arī uz atkritumu savākšanu vērstas aktivitātes).
98. Būvniecības nozarē tika veiktas investīcijas galvenokārt DP aktivitātēs 3.4.4.1.
„Daudzdzīvokļu māju situmnoturības uzlabošanas pasākumi”’; 3.4.4.2. aktivitātes
„Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”; 3.6.1.1. aktivitātes
„Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai
valsts attīstībai”; 3.3.1.2. „TEN-T dzelzceļa posmu rekonstrukcija un attīstība” ietvaros.
99. Saskaņā ar atbildīgo institūciju sniegto informāciju var konstatēt, ka ES fondu ieviešanas
ietvaros 2009.gadā ir radītas 318 jaunas darba vietas, no kurām DP ietvaros:
3.1.4.3.aktivitātes „Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība
nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros” īstenotajos sešos projektos
tika radītas 108 jaunas darba vietas. Analizējot plānotās darba vietas projektu
līmenī, var secināt, ka tiek veiksmīgi radītas visas iepriekšplānotās jaunās darba
vietas, vienā no projektiem ir vērojama tendence radīt vairāk jaunas darba vietas
nekā iepriekš tika plānots;
3.6.1.1.aktivitātes „Nacionālas un reģionāls nozīmes attīstības centru izaugsmes
veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai” viena īstenotā projekta ietvaros tika
radītas 10 jaunas darba vietas un tika izpildīts iepriekš plānotais izveidojamo
darba vietu apjoms.
100.Tāpat ir aktivitātes, kuru ietvaros tiks radītas darba vietas, bet to uzsākšana ir tikai
sākusies. Līdz ar to, lai gan saistošā statistika par darba vietu izveidi var tik sniegta
nākamajos ziņojumos, ir iespējams plānot, ka konkrētu aktivitāšu īstenošanas rezultātā
tiks radītas jaunas darba vietas: 3.3.2.1.aktivitātes projekta „Rīgas piepilsētas dzelzceļa
pasažieru pārvadājumu sistēmas modernizācija un dīzeļvilcienu ritošā sastāva
atjaunošana” ietvaros plānots izveidot 3 darba vietas projekta īstenošanas laikā (~ 36
mēneši) un 50 pastāvīgas darba vietas pēc projekta nodošanas ekspluatācijā. Tāpat
projekta īstenošanas laikā (~ 36 mēneši) netieši tiks radītas 20 darba vietas.
101. Kopumā jāsecina, ka aktivitāšu īstenošana, neskatoties uz problemātisko ekonomisko
situāciju Latvijā, netieši ir sekmējusi ekonomisko izaugsmi un nodarbinātību, veicinājusi
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arī jaunu darba vietu radīšanu, infrastruktūras un vides prasību ievērošanas uzlabošanu
tādā veidā nodrošinot arī HP ,,Makroekonomiskā stabilitāte” rezultatīvo rādītāju
sasniegšanu.

Vienlīdzīgas iespējas
102.LM ir atbildīga par vienlīdzīgu iespēju horizontālo politiku dzimumu līdztiesības,
invaliditātes un novecošanās jautājumos. DP aktivitāšu ieviešanas normatīvās bāzes
izstrādes gaitā tika analizēta vienlīdzīgu iespēju horizontālās politikas (HP VI) ietekme uz
attiecīgo atbalstāmo aktivitāti un atbilstoši analīzei HP VI dzimumu līdztiesības,
novecošanās un invaliditātes aspekts ir ietverts arī MK noteikumos par aktivitāšu
īstenošanu kā projektu vērtēšanas kritērijs, kā arī projektu iesniegumu veidlapās ir
paredzēta atsevišķa sadaļa projekta ietekmes uz HP VI aprakstam.
103.2009.gadā lielākajā daļā gadījumu specifiskās vienlīdzīgu iespēju aktivitātes nodrošinātas
ERAF projektos, kuros paredzēta ēku rekonstrukcija, nodrošinot atbilstoša platuma
durvis, kas sekmē brīvu pārvietošanos personām, kas pārvietojas riteņkrēslā un personām
ar bērnu ratiņiem, kā arī avārijas signālu, kas aprīkoti ar skaņas signalizatoru, gaismas
pulsāciju un/vai vibrāciju, ierīkošana. Minētie specifiskie pasākumi galvenokārt veikti
VM pārziņā esošajā 3.1.5.3.1.apakšaktivitātē „Stacionārās veselības aprūpes attīstība” un
3.1.5.3.2.apakšaktivitātē „Onkoloģijas slimnieku radioterapijas ārstēšanas attīstība”, kā
arī IZM pārziņā esošajā 3.1.3.3.2.apakšaktivitātē „Vispārējās izglītības iestāžu
infrastruktūras uzlabošana izglītojamajiem ar funkcionālajiem traucējumiem”.
104.Iepriekš minēto VM aktivitāšu ietvaros 73 telpās nodrošināta akustika, kas piemērota
dzirdes aparātu lietošanai, telpām nodrošināta troksni absorbējoša apdare vai arī telpas
aprīkotas ar akustiskajām cilpām trokšņu mazināšanai.
105.Kopumā ERAF projektos izveidotas 35 uzbrauktuves vai pacēlāji, pa kuru ēkā ērti var
iekļūt persona, kas pārvietojas riteņkrēslā un personas ar bērnu ratiņiem.
106.Kopumā jāsecina, ka salīdzinoši maz ir veiktas specifiskas vienlīdzīgu iespēju aktivitātes
ERAF projektos pret kopējo ERAF projektu skaitu. Tomēr šis apstāklis skaidrojams ar
faktu, ka ievērojami lielākā daļa no ERAF projektiem vēl ir tikai īstenošanas procesā un
rezultāti uz 2009.gada beigām nav sasniegti.
107.Apkopojot informāciju par ES fondu atbildīgo iestāžu identificētajiem labās
piemēriem, var secināt, ka pārsvarā gadījumos gan ERAF, gan ESF projektos
specifiskas aktivitātes cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, īpaši ar
traucējumiem. Mazāk tiek īstenoti pasākumi dzimumu līdztiesības veicināšanai,
tiek akcentēts aktīvās novecošanās aspekts.

prakses
dominē
kustību
ļoti reti

108.2009.gadā 30 vērtēšanas komisiju sēdēs LM vērtējusi projektu iesniegumus no HP
„Vienlīdzīgas iespējas” aspekta. Šī brīža prakse liecina, ka, nepiesaistot HP pasākumus
projekta aktivitātēm, kā arī ņemot vērā, ka nav sankciju mehānisma HP neievērošanas
gadījumā, finansējuma saņēmēji neīsteno praksē pasākumus, par kuriem projektu
iesniegumu vērtēšanas laikā tie saņēmuši papildu punktus. Līdz ar to normatīvajos aktos
vai ES fondu atbildīgajām un sadarbības iestādēm saistošajos dokumentos būtu jāparedz
konkrētu rīcību un sankcijas gadījumos, kad ES fonda projekta iesniedzējs ir apņēmies
projektā nodrošināt specifiskus pasākumus horizontālās prioritātes „Vienlīdzīgas
iespējas” ievērošanai, saņēmis par to papildu punktus projekta iesnieguma vērtēšanas
procesā, bet dzīvē praktiski šos pasākumus nenodrošina vai nodrošina nekvalitatīvi,
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tādējādi diskriminējot ES fondu atbalsta labuma saņēmējus pēc to dzimuma, vecuma vai
invaliditātes. Lai labotu šo situāciju, 2010.gadā vadošā iestāde ir izstrādājusi vadlīnijas
„Vadlīnijas par finanšu korekciju piemērošanu Eiropas Savienības fondu finansētajos
projektos”, kuras plānots apstiprināt 2010.gada 2.cetruksnī. Tas dos tiesības ES fondu
administrēšanā iesaistītajām institūcijām, ievērojot proporcionalitātes principu,
neattiecināt izdevumus par plānotajiem horizontālās prioritātes pasākumiem, kuri nav
ieviesti vai ieviesti tikai daļēji.
109.2009.gada nogalē uzsākta ES fondu projektu apsekošana projektu īstenošanas vietās, lai
apkopotu vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanas pasākumu labās prakses un sniegtu
individuālās konsultācijas finansējuma saņēmējiem. Kopumā apsekoti septiņi ERAF
līdzfinansēti projekti (to ietvaros deviņi objekti). Minēto projektu īstenošanas vietās LM
konstatēja, ka vairākos projektos, kuru ietvaros projektu īstenotāji apņēmušies veikt
specifiskus HP „Vienlīdzīgas iespējas” pasākumus, tie nav pilnībā nodrošināti.
110.Kopumā par HP „Vienlīdzīgas iespējas” ieviešanas pamatprincipiem informētas 930
personas - ES fondu starpniekinstitūciju darbinieki, projektu iesniedzēji, projektu
iesniegumu vērtētāji, ES SF reģionālo informācijas centru darbinieki un projektu
īstenotāji.
111.LM prioritātes vienlīdzīgu iespēju horizontālās politikas īstenošanā 2010.gadā:
- Sadarbība ar ES fondu sadarbības iestādēm, lai sekmētu vienlīdzīgu iespēju
pamatprincipu ievērošanas uzraudzību projektu īstenošanas vietās;
- ES fondu projektu iesniedzēju, vērtētāju, ES fondu starpniekinstitūciju darbinieku
informēšana un konsultēšana par vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanas pasākumiem;
- ES fondu projektu apsekošana projektu īstenošanas vietās, lai veicinātu vienlīdzīgu
iespēju nodrošināšanas pasākumu īstenošanu no cilvēku ar invaliditāti, vecāka
gadagājuma cilvēku un dzimumu līdztiesības aspekta, lai apkopotu vienlīdzīgu iespēju
nodrošināšanas pasākumu labās prakses un sniegtu individuālās konsultācijas
finansējuma saņēmējiem.
- ES fondu vienlīdzīgu iespēju horizontālās politikas pilnveidošana, balstoties uz
projektu īstenošanas vietu apsekojumu un sadarbības iestāžu pārbaužu projektu
īstenošanas vietās rezultātiem, kā arī atbildīgo iestāžu ziņojumiem un citiem
informācijas avotiem (piemēram, VIS).
- Vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanas pasākumu ES fondu projektos labās un sliktās
prakses apkopošana.

Informācijas sabiedrība
112. Informācijas sabiedrības attīstība, izmantojot informācijas un komunikāciju tehnoloģijas,
ES ir noteikta kā nozīmīga joma un līdzeklis Eiropas izaugsmei, nodarbinātībai un
konkurētspējai. Par HP „Informācijas sabiedrība” (turpmāk – IS) koordināciju ir
atbildīga RAPLM.
113.DPP kopumā ir aprakstītas 69 aktivitātes un apakšaktivitātes, un 28 no tām ir tieša
ietekme uz HP IS. DP projektu ietvaros pārskata periodā ir sasniegti šādi HP IS
uzraudzības rādītāji: izveidoti/uzlaboti 4 komunikāciju tīkli, izveidotas/ uzlabotas 6
informācijas sistēmas, iegādātas 692 datortehnikas vienības, elektronizēts 1 sabiedriskais
pakalpojums, uzlaboti 3 sabiedriskie elektroniskie pakalpojumi ar paaugstinātu
elektronizācijas līmeni un apmācīti 57 cilvēki informācijas un komunikāciju tehnoloģiju
jomā.
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114.Aktivitātes, kuras ir nodrošinājušas iepriekšminēto rezultatīvā rādītāja izpildi, ir
3.7.1.1.aktivitāte „Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana”,
3.8.1.1.aktivitāte „Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana” un 3.1.4.2.
aktivitāte „Darba tirgus infrastruktūras pilnveidošana”.
115.Jāatzīmē, ka DPP ir 3.2.2.pasākums „IKT infrastruktūra un pakalpojumi”, kura ietvaros
plānotās darbības ir tieši saistītas ar informācijas un komunikāciju tehnoloģiju attīstību,
gan attīstot valsts pārvaldes informācijas sistēmas, gan veidojot jaunus publiskās pieejas
interneta punktus, gan nodrošinot izglītības iestādes ar kvalitatīvu informācijas un
komunikāciju tehnoloģijām. 3.2.2.pasākuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas
sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” projektu īstenošana tika uzsākta
2009.gadā un saskaņā ar informāciju apstiprinātajos projektu iesniegumos līdz 2012.gada
beigām tiks izveidoti vai uzlaboti 270 elektroniskie pakalpojumi. Savukārt, saskaņā ar
IZM sniegto informāciju 3.2.2.1.2. apakšaktivitātes „Izglītības iestāžu informatizācija”
ietvaros plānots attīstīt 670 izglītības iestāžu iekšējos tīklus, kā arī iegādāties 13 047
datortehnikas vienības. Līdz ar to, var apgalvot, ka DPP aktivitātēm, ja tiks sasniegti
plānotie iznākuma rādītāji, būs liela ietekme uz informācijas sabiedrības attīstību Latvijā.
116. Lai nodrošinātu HP IS ieviešanas koordinēšanu, uzraudzību un izvērtēšanu 2010.gadā,
RAPLM izstrādās HP progresa un ietekmes izvērtēšanas metodiku, kā arī plāno turpināt
iesāktās HP IS ieviešanas un uzraudzības darbības.
Teritoriju līdzsvarota attīstība un Rīgas starptautiskā konkurētspēja
117.Par HP „Teritoriju līdzsvarota attīstība” (TLA) un „Rīgas starptautiskā konkurētspēja”
(RSK) koordināciju ir atbildīga RAPLM.
118.Lai nodrošinātu pilnvērtīgu HP īstenošanu, RAPLM ir veikusi šādas aktivitātes: sniedza
atzinumus par atbildīgo iestāžu izstrādātajiem MK noteikumu projektiem, t.sk. par
projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem, tādējādi nodrošinot HP ieviešanas principu;
sagatavoja priekšlikumu DP
grozījumiem, kas paredz izveidot 3.6.2.pasākumu
„Komplekss atbalsts novadu pašvaldību izaugsmes sekmēšanai; pilnveidoja HP
īstenošanas uzraudzības sistēmu; nodrošināja plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību
metodisko vadību attīstības programmu izstrādē un investīciju projektu identificēšanā;
nodrošināja dalību atbildīgo institūciju organizētajos semināros, skaidrojot HP nozīmi un
sniedzot norādes potenciālajiem projektu pieteikumu iesniedzējiem projektu pieteikumu
veidlapas HP sadaļu aizpildīšanai.
119.ES fondu ieguldījumu vērtējums tika veikts pēc divām metodoloģiskajām pieejām. Vienā
gadījumā, lai sniegtu objektīvu informāciju par ES fondu ieguldījumiem Latvijas
teritorijās – reģionos un vietējās pašvaldībās – ES fondu aktivitātes/ apakšaktivitātes tika
sadalītās pēc to ietekmes mēroga aktivitātēs ar nacionāla, reģionāla un vietēja līmeņa
ietekmi.
120.Savukārt, otrā ES fondu ieguldījumu vērtēšanas pieeja, ievērojot, ka reģionālai attīstībai
ir būtiskas visas teritoriāli diferencējamas aktivitātes ar dažādu teritoriālu nozīmi, un
nebūtiskas, ir tās, kuras jānodrošina vienādā līmenī visās teritorijās, paredz teritoriālās
aktivitātes nodalīt no tām, kurām nav teritoriāls raksturs un kurām nav iespējams
identificēt ieguldījumu vietu līdz vietējam administratīvajam līmenim.
121.Ziņojumā apskatītās DP aktivitātes ar reģionāla un vietēja līmeņa ietekmi aptver 333,24
milj.eiro jeb 77,1% (no DP ietvaros izmaksātā kopējā finansējuma).
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122.Ieguldījumu infrastruktūras un pakalpojumu attīstības līdzsvarošanai DP ietvaros ir
paredzēti teritoriāli principi, galvenokārt pakārtojot ieguldījumus attīstības centru
konceptam, nosakot reģionālās kvotas. DP izmaksātais finansējums sadalījies visai
līdzīgās daļās 19-23% robežās (Vidzemes reģions 23,0%, Kurzemes reģions 19,3%,
Latgales reģions 21,5%, Rīgas reģions 22,6%). Izņēmums ir Zemgales reģions, kas
saņēmis tikai 13,5% finansējuma. Vienlaikus jāņem vērā, ka ir ņemts vērā tikai
finansējuma saņēmējam, kuram ir piešķirts komercdarbības atbalsts, izmaksātais
finansējums, nevis iesniegtie projektu iesniegumi vai noslēgtie līgumi, kas varētu uzrādīt
citu situāciju finansējuma apguvē.
123.Turpretī finansējuma uz vienu iedzīvotāju salīdzinājums liecina, ka lielāko finansējuma
apjomu uz vienu iedzīvotāju piesaistījis Vidzemes reģions, savukārt mazāko – Rīgas
reģions, attiecīgi reģioni ar mazāko un lielāko iedzīvotāju skaitu. Vidējais aktivitāšu
finansējums uz vienu iedzīvotāju Latvijā DP ietvaros ir 147,84 eiro, t.sk. aktivitātēm ar
vietēja līmeņa ietekmi – 96,05 eiro.
124.ES fondu aktivitāšu ar vietēja līmeņa ietekmi kopējais finansējums ir 235,2 milj. eiro, no
kura ievērojamu īpatsvaru (92,0%) aktivitāšu ar vietēja līmeņa ietekmi ieguldījumu veido
DP finansējums. Aktivitāšu ieguldījumi republikas pilsētās liecina, ka vislielāko
finansējuma apjomu saņēmusi Jēkabpils (12,2 milj. eiro), kam seko Rīga (11 milj. eiro).
Ieguldījumi pārējās republikas pilsētās nepārsniedz 4,3 milj. eiro. Tomēr jāatzīmē, ka
10,6 milj.eiro jeb 87,6% no Jēkabpils piesaistītā finansējuma veido saņemtie maksājumi
DP projekta „Jēkabpils ūdenssaimniecības attīstības II kārta” ietvaros, kamēr citas
republikas pilsētas līdz šim nav saņēmušas tik lielu finansējuma apjomu viena projekta
ietvaros.
125.Apkopotā informācija par veiktajiem ES fondu ieguldījumiem teritorijās pēc otrās
pieejas parāda, ka veiktie ieguldījumi ir sadrumstaloti un nekoordinēti, vienlaikus
lielākā investīciju masa tiek piesaistīta attīstības centriem un lielākajiem novadiem, tas
primāri skaidrojums ar lielāko pašvaldību sociāli ekonomisko resursu bāzi un labāku
finansiālo kapacitāti. Vienlaikus, jāatzīst, ka atsevišķos gadījumos kritērijos dominē
nozaru prioritātes, nevis teritoriju vajadzības un prioritātes.
126.Savukārt iedzīvotāju un uzņēmēju piesaistei reģionos, kā arī pakalpojumu sniedzēju
efektīvai un rentablai darbībai ir jāattīsta optimālais pakalpojumu tīkls, veicinot
iedzīvotāju iespējas nokļūt līdz pakalpojumu sniegšanas centriem (reģionālā
mobilitāte). Šajā ziņā ir būtiski sekmēt pašvaldību sadarbību pakalpojumu
nodrošināšanā iedzīvotājiem.
127.Vienlaikus ir būtiski veikt mērķtiecīgākus ieguldījumus pašvaldību investīciju vides
pievilcīguma palielināšanai, piedāvājot atbalstu pašvaldību aktīvākai iesaistīšanai
uzņēmējdarbības vides uzlabošanā (piem., ražošanas zonu attīstībai). Investīcijas, kas
vietējā līmenī palīdz risināt Latvijas uzņēmēju vajadzības, radīs lielāku efektu, jo
palīdzēs vairot gan valsts budžeta ieņēmumus no uzņēmējdarbības, gan arī uzlabos
pašvaldību finansiālo kapacitāti, ļaujot iedzīvotājiem gūt ienākumus sava novada
teritorijā, nevis meklēt darba iespējas Rīga vai Pierīgā, kas tikai pastarpinātu
monocentriskas apdzīvojuma struktūras attīstības tendences, vai ārpus Latvijas.
128.Izvērtējot ieguldījumus no RSK viedokļa, jānorāda, kā pārskata periodā tika veikti
ievērojami ieguldījumi izglītības un zinātnes jomā, kas sekmēs Rīgas starptautisko
konkurētspēju. Papildus ES fondu ietvaros ir plānoti Rīgas konkurētspējai nozīmīgie
ieguldījumi transporta jomā (piem., investīciju projekts infrastruktūras attīstībai Krievu
salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra, projekta „Starptautiskās lidostas
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,,Rīga’’ infrastruktūras attīstība’’ ietvaros, Rīgas piepilsētas dzelzceļa pasažieru
pārvadājumu sistēmas modernizācija) un pilsētvides sakārtošanai (piem., Rīgas degradēto
teritoriju sakārtošanas projekti). Vienlaikus ir jāatzīst, ka veiktās un plānotās investīcijas
ir nepietiekamas Rīgas pilsētas attīstības līmeņa starptautiski nozīmīgam kāpumam, līdz
ar to nepieciešama papildu citu finanšu instrumentu piesaiste.
129.Izvērtējot ieguldījumus teritorijās DP ietvaros, jāsecina, ka ar veiktajiem ieguldījumiem ir
mēģināts panākt līdzvērtīgus dzīves apstākļus visiem un visur, vienlaikus lielāko
investīciju masu novirzot attīstības centros un novados, kuru attīstības centrs ir nacionālas
vai reģionālas nozīmes attīstības centrs. Neskatoties uz to, ka ir vērojams Rīgas reģiona
pārākums uz citu reģionu sociālekonomiskās attīstības fona, ir jāatzīmē, ka 2009.gadā
Rīgas sociālekonomiskās attīstības līmeņa novirze no valsts vidējā rādītāja ir nedaudz
samazinājusies.
130.2010.gadā RAPLM turpinās iesāktās aktivitātes HP īstenošanas rezultātu uzlabošanai,
t.sk.: sadarbībā ar reģionālajām institūcijām identificēs Latvijas reģionu ekonomikas
attīstības perspektīvas un virzienus, kas kalpos par vadlīnijām ES fondu plānošanai fondu
pārskatīšanas gadījumā; veiks plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību metodisku
vadību attīstības plānošanas dokumentu izstrādē, aicinot pašvaldības pievērst īpašu
uzmanību tādiem pasākumiem, kas ir saistīti ar vietējiem uzņēmējiem labvēlīgas vides
veidošanu un uzņēmējdarbības aktivitātes palielināšanu; sniegs priekšlikumus MK
noteikumu Nr.123810 grozījumiem, kas paredz informācijas pieprasījumu no projekta
iesniedzējiem. Papildus plānots piesaistīt ekspertus ES fondu 2007.-2013.gadam ietekmes
uz Latvijas reģionālo attīstību izvērtējuma veikšanai.

Ilgtspējīga attīstība
131.VidM pārziņā ir HP par ilgtspējīgas attīstības horizontālo politiku vides aizsardzības
jautājumos un tās ieviešanā.
132.Detalizēta informācija par horizontālās prioritātes uzraudzības rādītāju progresu un
analīzi tiks sagatavota pēc atbilstošo projektu īstenošanas, t.i., kad tiks veiktas visas
projektā paredzētās darbības.
133.Kopumā 2009.gadā DP ietvaros apstiprināts 271 projekta iesniegums, kuriem ir
identificēta pozitīva ietekme uz HP ,,Ilgtspējīga attīstība’’ (IA), t.sk. 71 projekts, kas
vērsti uz ūdens piesārņojuma samazinājumu un ūdens zudumu samazinājumu, 30
projekti, kas vērsti uz atkritumu apsaimniekošanas kvalitātes uzlabošanu, 7 projekti, kas
vērsti uz gaisa piesārņojuma samazinājumu un 141 projekts, kuriem piešķirti punkti HP
IA, 22 projekti, kas vērsti uz trokšņa līmeņa samazinājumu.
134.2009.gadā 3.1.4.3.aktivitātes „Pirmskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība
nacionālās un reģionālās attīstības centros” un 3.6.1.1.aktivitātes „Nacionālas un
reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai”
ietvaros noslēgusies septiņu projektu īstenošana un to kopējais ieguldījums, kas veicinājis
horizontālās prioritātes īstenošanu un mērķu sasniegšanu ir 1,05 milj.eiro, kas ir attiecīgi
1.73% un 0.15% no katrai aktivitātei pieejamā finansējuma. Veikti ieguldījumi ūdens
piesārņojuma un ūdens zudumu samazināšanā un energoresursu patēriņa samazināšanā.

10

MK 2009.gada 27.oktobra noteikumi Nr.1238 „Eiropas Savienības fondu ieviešanas uzraudzības un
izvērtēšanas kārtība”
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135.Gaisa piesārņojuma jomā ilgtermiņā iespējama ietekme uz HP IA rādītājiem paredzama
no aktivitātēm: 3.1.4.3. „Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas
un reģionālas nozīmes attīstības centros”, 3.6.1.1. „Nacionālas un reģionālas nozīmes
attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai”, 3.6.1.2. „Rīgas
pilsētas ilgtspējīga attīstība”, 3.6.2.1. „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai”.
136. Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājuma jomā ietekme uz HP IA rādītājiem
ilgtermiņā varētu būt aktivitātēm:
3.4.4.1. „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”;
3.4.4.2. „Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”;
3.5.2.1.„Pasākumi
centralizētās
siltumapgādes
sistēmu
efektivitātes
paaugstināšanai”;
3.5.2.2. „Atjaunojamo energoresursu izmantojošu koģenerācijas elektrostaciju
attīstība”,
enerģētikas un transporta sektora aktivitātēm (3.2.1.1. „Valsts 1.šķiras autoceļu
maršrutu sakārtošana”, 3.2.1.2. „Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās”,
3.2.1.3.1. „Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas”, 3.2.1.3.2.
„Satiksmes drošības uzlabojumi Rīgā”, 3.2.1.5. „Publiskais transports ārpus Rīgas”,
3.3.1.1.„TEN-T autoceļu tīkla uzlabojumi”, 3.3.1.5.„Pilsētu infrastruktūras
uzlabojumi sasaistei ar TEN-T”).
137. Atkritumu apsaimniekošanas jomā lielākā ietekme uz HP IA rādītājiem ir
3.5.1.2.2. apakšaktivitātei „Reģionālo atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība”,
kuras ietvaros projektu īstenošana uzsākta 2009. gadā, un 3.5.1.2.3.apakšaktivitātei
„Dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība” (projektu īstenošana tiks uzsākta
2010. gadā).
138.Lielākā ietekme uz pazemes ūdens ņemšanas apjomu, kā arī uz virszemes ūdens
piesārņojuma samazināšanu ir 3.5.1.1.aktivitātei „Ūdenssaimniecības infrastruktūras
attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000” un 3.4.1.1. aktivitātei
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz
2000”. Šo aktivitāšu projektos plānots palielināt mājsaimniecību pieslēgumu skaitu
ūdensapgādes sistēmai, t.i., palielināt iedzīvotāju skaitu, kuriem ir pieejami centralizēti
ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi,, kā arī centralizētie kanalizācijas
pakalpojumi.
139.3.4.1.1. aktivitātes ietvaros pirmās projektu iesniegumu atlases kārtā apstiprināto projektu
īstenošanas vietās pazemes ūdens ieguve sastāda 1475,29 tūkst.m3 gadā, bet 3.5.1.1.
aktivitātes ietvaros – 7042,97 tūkst.m3 gadā, kas attiecīgi ir 1% un 4 % no kopējās
uzskaitītās pazemes ūdens ieguves apjoma komunālās ūdenssaimniecības vajadzībām.
Ilgtermiņā iespējama ietekme uz šo HP IA rādītāju var būt aktivitātēm: 3.6.1.1 aktivitāte
„Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai
valsts attīstībai”, 3.6.1.2. aktivitāte „Rīgas pilsētas ilgtspējīga attīstība”, 3.6.2.1. aktivitāte
„Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai”.
140. Ilgtermiņā uz virszemes ūdens ņemšanas apjomu ietekme ir iespējama no aktivitātēm:
3.6.1.1 „.Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana
līdzsvarotai valsts attīstībai”, 3.6.1.2. „Rīgas pilsētas ilgtspējīga attīstība”, 3.6.2.1.
„Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai”, 3.4.1.1. „Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”, 3.5.1.1.
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku
par 2000” īstenošana.
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141.Ietekme uz sanēto, rekultivēto piesārņoto teritoriju platību ir 3.5.1.2.1. aktivitātei
„Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija”, kuras ietvaros plānots
rekultivēt 85 normatīvo aktu prasībām neatbilstošās sadzīves atkritumu izgāztuves.
Pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros ir pieņemti lēmumi par 27 atkritumu
izgāztuvju rekultivāciju. Atbilstoši projektu iesniegumiem paredzams, ka tiks rekultivēti
48,52 ha. Projektu īstenošana uzsākta 2009. gadā, īstenošanas laiks – 2 gadi.
142.Energoefektivitātes jomā lielākā ietekme uz HP IA rādītājiem ir paredzama no to
aktivitāšu īstenošanas, kuras vērstas uz energoresursu patēriņa samazinājumu:
3.1.4.3. aktivitāte „Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas
un reģionālas nozīmes attīstības centros”;
3.4.4.1. aktivitāte „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”;
3.4.4.2. aktivitāte „Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”;
3.5.2.1. aktivitāte ,,Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes
paaugstināšanai’’;
3.5.2.2. aktivitāte ,,Atjaunojamo energoresursu izmantojošu koģenerācijas
elektrostaciju attīstība’’,
3.6.1.1. aktivitāte „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes
veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai”’;
3.6.1.2. aktivitāte „Rīgas pilsētas ilgtspējīga attīstība”;
3.6.2.1. aktivitāte „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai”.
143.2008.gadā atjaunojamo energoresursu īpatsvars atbilstoši direktīvā 2009/28/EK
noteiktajai aprēķināšanas metodikai bija 29,9% no kopējā enerģijas gala patēriņa11.
Straujais enerģijas gala patēriņa pieaugums un jaunu atjaunojamo energoresursu attīstības
projektu lēnā īstenošana ir samazinājusi atjaunojamo energoresursu daļu par 2,6 procenta
punktiem, salīdzinot ar 2005.gadu. Atjaunojamo energoresursu īpatsvars no kopējā
enerģijas gala patēriņa 2009.gadam vēl nav pieejams. Nav iespējams arī noteikt, kāda ir
DP īstenošanas ietekme uz šo rādītāju, jo projektu īstenošana reāli tika uzsākta tikai
2008.gadā un saskaņā ar atbildīgo iestāžu iesniegto informāciju lielāka daļa no
apstiprinātajiem projektiem nav vēl pabeigti.
144.Ņemot vērā iepriekšminēto, ir secināms, ka 2009.gadā nodrošināta HP īstenošana, kā arī
pilnveidota HP ieviešanas sistēmas uzraudzība. Savukārt 2010.gadā jāturpina atsevišķu
aktuālu jautājumu saistībā ar HP ieviešanu risināšana, piemēram, jānodrošina vienota
izpratne par rīcību gadījumos, kad projektos, kuru ietvaros projektu īstenotāji apņēmušies
veikt specifiskus HP pasākumus, tie nav pilnībā nodrošināti.

2.2.Informācija par atbilstību Kopienas tiesībām
145.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, notekūdeņu un ūdens jomā.
146.DP ieviešanas gaitā, būtiskas problēmas ar potenciālu neatbilstības raksturu, kas saistītas
ar atbilstību Kopienas tiesībām, netika konstatētas. Individuāli gadījumi tiek operatīvi
risināti. Savukārt analizējot informāciju, kas iekļauta ceturkšņa ziņojumos par
11

Avots: Latvijas Republikas prognožu dokuments par atjaunojamo energoresursu īpatsvara bruto enerģijas
galapatēriņā līdz 2020.gadam sasniegšanu atbilstoši Direktīvas 2009/28/EK 4.panta 3.punktam, LR Ekonomikas
ministrijai
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konstatētajām neatbilstībām, iespējams secināt, ka biežāk sastopamie cēloņi, kā rezultātā
2009.gadā radušies neatbilstoši veiktie izdevumi, ir nepiemērotas iepirkuma procedūras
izvēle un savlaicīga atbildīgās institūcijas neinformēšana par būtiskām pārmaiņām
projekta ieviešanā. 2009.gadā nav konstatēti gadījumi, kad mākslīgi tiktu noteikta
vienības vai pakalpojuma cena, kā arī gadījumi, kad apzināti tiktu sadalīta kāda tirgus
daļa.

2.2.1. Atbilstība Eiropas Kopienas tiesībām publisko iepirkumu jomā
147. Publisko iepirkumu likums stājās spēkā 2006.gada 1.maijā, ar ko zaudēja spēku
Likums „Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām”. Publisko iepirkumu likums
tika izstrādāts atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 31.marta direktīvai
2004/18/EK par to, kā koordinēt būvdarbu valsts līgumu, piegādes valsts līgumu un
pakalpojumu valsts līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru.
148.Publisko iepirkumu likums kopumā atbilda Eiropas Kopienas tiesībām, vienlaikus laika
gaitā tika konstatētas dažas nepilnības tajā ietvertajā tiesiskajā regulējumā, tādēļ
2009.gada 16.jūlijā tika veikti likuma grozījumi. Minētās nepilnības neietekmēja ES
fondu projektu izdevumu attiecināmību.
149.Likuma grozījumu galvenais mērķis bija ieviest nacionālajos normatīvajos aktos jaunu
iepirkuma procedūru – direktīvā 2004/18/EK paredzēto konkursa dialogu. Publisko
iepirkumu likuma jaunā redakcija (stājās spēkā 2009.gada 1.novembrī) paredz konkursa
dialoga piemērošanu tikai tādu līgumu gadījumā, ar kuriem izveido publisko un privāto
partnerību, bet ar publiskās un privātās partnerības izveidošanu saistītos jautājumus
regulē 2009.gada 18.jūnijā Saeimā pieņemtais Publiskās un privātās partnerības likums
(spēkā no 2009.gada 1.oktobra).
150.Publisko iepirkumu likuma grozījumi bija nepieciešami arī tādēļ, lai izslēgtu normas, kas
ir pretrunā ar ES tiesībām. Tā no Publisko iepirkumu likuma tika izslēgta norma, kas kā
vienu no piedāvājumu vērtēšanas kritērijiem noteica vidējo sociālo iemaksu apmēru uz
vienu nodarbināto, kas neatbilst direktīvā 2004/18/EK noteiktajam, ka vērtēšanas kritēriji
(award criteria) var būt vienīgi tie, kas ir saistīti ar līguma priekšmetu.
151. Ņemot vērā, ka nav samērīgi liegt personai piedalīties iepirkuma procedūrās brīdī, kad
tā vairs nav uzskatāma par administratīvi sodītu (ir pagājuši 12 mēneši no administratīvā
soda piemērošanas brīža), ir grozīts Publisko iepirkumu likuma 39.panta regulējums, no
trīs gadiem uz 12 mēnešiem saīsinot termiņu, kura laikā kandidāts vai pretendents ir
izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā dēļ pieļautajiem profesionālās darbības
pārkāpumiem (izņemot gadījumus, kad konstatēta darbinieku nodarbināšana bez
rakstveida darba līguma – šajā gadījumā termiņš kandidāta vai pretendenta izslēgšanai no
dalības iepirkuma procedūrā ir noteikts 18 mēneši). Ņemot vērā EK rekomendācijas
administratīvā sloga samazināšanai publiskajā iepirkumā, grozījumi Publisko iepirkumu
likumā paredz, ka pasūtītājs pieprasa, lai kandidāti un pretendenti iesniedz izziņas par
maksātspēju un nodokļu nomaksu, tikai tādā gadījumā, ja pasūtītājs pats nespēj iegūt šīs
ziņas publiskās datu bāzēs, turklāt atklātā konkursā, kas ir visbiežāk izmantotā iepirkuma
procedūra Latvijas publiskajos iepirkumos, izziņu pieprasa tikai potenciālajam
uzvarētājam pirms līguma noslēgšanas.
152. Līdz grozījumiem Publisko iepirkumu likums paredzēja stingri regulētu iepirkuma
procedūru piemērošanu, ja iepirkuma paredzamā līgumcena bija 10 000 latu vai lielāka,
kā arī noteica kārtību, kādā nodrošināma atklātība šajos iepirkumos. Ņemot vērā
nepieciešamību uzlabot valsts pārvaldes darbības efektivitāti, samazinot administratīvos
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izdevumus, tajā pašā laikā nodrošinot atklātību un saprātīgu finansējuma izlietojumu,
izvērtējot citu ES dalībvalstu praksi, kā arī ar sociālajiem partneriem panāktās
vienošanās, tika noteikti jauni līgumcenu sliekšņi nacionālo iepirkuma procedūru
piemērošanai - 20 000 latu piegādes un pakalpojumu līgumiem, 120 000 latu būvdarbu
līgumiem. Lai nodrošinātu pienācīgu atklātības līmeni un konkurenci iepirkumos, kuru
līgumcena ir mazāka par iepirkuma procedūru piemērošanai noteiktajām līgumcenu
robežvērtībām, un ņemot vērā Komisijas skaidrojošo paziņojumu par Kopienas tiesību
aktiem, ko piemēro līguma slēgšanas tiesību piešķiršanā, uz ko neattiecas vai tikai daļēji
attiecas publiskā iepirkuma direktīvu noteikumi (2006/C 179/02), tika ieviesta
vienkāršota iepirkumu veikšanas kārtība, kura ietver obligātu paziņojuma par plānoto
līgumu publicēšanu pirms iepirkuma veikšanas, nosakot 15 dienu termiņu piedāvājumu
iesniegšanai, un informatīva paziņojuma par noslēgto līgumu publicēšanu pēc iepirkuma
līguma noslēgšanas, turklāt šie paziņojumi tiek centralizēti publicēti Iepirkumu
uzraudzības biroja mājas lapā. Tāpat, ņemot vērā minēto EK paziņojumu, jaunajā
Publisko iepirkumu likuma redakcijā papildināta likuma 2.pielikuma „B” daļas
pakalpojumu iepirkumu kārtība, nosakot pasūtītāja pienākumu pirms iepirkuma veikšanas
savā mājas lapā publicēt informāciju par iepirkumu, norādot vietu, kur saņemamas
tehniskās specifikācijas un piedāvājumu iesniegšanas termiņus.
153.Ar grozījumiem likuma 1. un 2. pielikums izteikti jaunā redakcijā, nodrošinot to
atbilstību Komisijas 2007.gada 28.novembra regulai Nr.213/2008, ar ko groza Eiropas
Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2195/2002 par kopēju publiskā iepirkuma
vārdnīcu (CPV) un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/17/EK un Direktīvu
2004/18/EK par publiskā iepirkuma procedūrām saistībā ar CPV pārskatīšanu.
154.2007.gada 11.decembrī tika pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva
2007/66/EK, ar ko Padomes Direktīvas 89/665/EEK un 92/13/EEK groza attiecībā uz
pārskatīšanas procedūru efektivitātes uzlabošanu valsts līgumu piešķiršanas jomā.
Direktīvas 2007/66/EK prasības Latvijai bija jāievieš normatīvajos aktos līdz 2009.gada
20.decembrim, veicot izmaiņas Publisko iepirkumu likumā, likumā „Par iepirkumu
sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju likumā”, Publiskās un privātās partnerības likumā.
Likumprojekts „Grozījumi Publisko iepirkumu likumā” iesniegts Saeimā, 2010.gada
25.martā izskatīts 2.lasījumā un 2010.gada 20.maijā likumprojekts pieņemts 3.lasījumā,
savukārt likumprojekts „Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums” iesniegts
izskatīšanai MK un tālākai iesniegšanai Saeimā (šobrīd ir spēkā likums “Par iepirkumu
sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām”12).
155.Ņemot vērā direktīvā 2007/66/EK noteikto, Publisko iepirkumu likumā nepieciešami
būtiski grozījumi attiecībā uz šādiem institūtiem: kārtību, kādā kandidāti un pretendenti
informējami par iepirkuma rezultātiem, nogaidīšanas termiņu iepirkuma līguma vai
vispārīgās vienošanās slēgšanai, kārtību, kādā metu konkursa dalībnieki informējami par
pieņemto lēmumu attiecībā uz metu konkursa rezultātiem, iesniegumu izskatīšanas
komisijas izveides un darbības nosacījumiem, iesniegumu par iepirkuma procedūras
pārkāpumiem iesniegšanas termiņiem un kārtību un izskatīšanas kārtību. Ieviešami arī
jauni institūti: iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās atzīšana par spēkā neesošu no
tās noslēgšanas brīža vai atcelšana no tiesas sprieduma spēkā stāšanās brīža vai tās
termiņa saīsināšana īpašos gadījumos un pieteikuma par zaudējumu, ko piegādātājam
pasūtītājs nodarījis ar prettiesisku rīcību, atlīdzināšanu iesniegšanas kārtība.
12

Likums spēkā no 2004.gada 24.novembra. Tas tika izstrādāts, lai nacionālajos normatīvajos aktos ieviestu
Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 31.marta direktīvu 2004/17/EK, kas koordinē līgumu piešķiršanas
procedūras subjektiem, kuri darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu jomā.

37
Gadaziņojums3DP_VI_lv_11.06.2010.; Ziņojums Eiropas Komisijai par Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda darbības programmu īstenošanu, 2009.gads

156.EK ir norādījusi, ka pašlaik pastāvošā kārtība iesniegumu iesniegšanas termiņu
skaitīšanai, kas atkarīga no paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publikācijas
internetā, neatbilst direktīvā 2007/66/EK noteiktajam, tāpēc termiņš iesnieguma par
procedūras pārkāpumiem iesniegšanai tiks piesaistīts iepriekš minētās informācijas
nosūtīšanas kandidātiem, pretendentiem vai metu konkursa dalībniekiem veidam.
157.Tāpat atbilstoši direktīvas 2007/66/EK 1.panta 4.punktam tiks paredzēta jauna
paziņojuma forma – brīvprātīgs paziņojums par iepirkuma rezultātiem, kura saturu
noteiks MK noteikumi.
158.Ņemot vērā to, ka 2009.gada 23.aprīlī ir pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes
2009.gada 23.aprīļa direktīva 2009/33/EK par “tīro” un energoefektīvo autotransporta
līdzekļu izmantošanas veicināšanu, kuras prasības nacionālajos normatīvajos aktos
ieviešamas līdz 2010.gada 4.decembrim, grozījumi Publisko iepirkumu likumā un
likumprojektā „Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums” paredz iekļaut
minētajos likumos īpašus noteikumus līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai autotransporta
jomā, nosakot pienākumu pasūtītājam vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam
autotransporta līdzekļu iepirkumos ņemt vērā to ekspluatācijas ietekmi uz enerģētiku un
vidi, izvērtējot vismaz enerģijas patēriņu un oglekļa dioksīda, slāpekļa oksīdu, metānu
nesaturošo ogļūdeņražu un cieto daļiņu emisiju apjomu.
159.Likumprojekts „Grozījumi Publisko iepirkumu likumā” paredz, ka tiešās pārvaldes
iestādēm MK noteiktos gadījumos būs obligāti preces un pakalpojumi jāiegādājas no MK
noteiktajām centralizēto iepirkumu institūcijām vai ar to starpniecību, ja attiecīgās preces
vai pakalpojumi būs iekļauti MK noteiktajā preču vai pakalpojumu grupā un to
līgumcena 12 mēnešu laikā attiecīgajā preču vai pakalpojumu grupā būs 100 latu vai
lielāki, tādējādi īstenojot Saprašanās memorandā doto uzdevumu attīstīt publiskā
iepirkuma centralizāciju un elektroniskā iepirkuma sistēmas plašāku izmantošanu.

Informācija par galvenajiem konstatētajiem pārkāpumiem publiskajos iepirkumos un
rīcību to novēršanai
160.Kā būtiskākās kļūdas publiskajos iepirkumos var minēt – ar iepirkuma priekšmetu
nesamērīgu pieredzes un finansiālo prasību izvirzīšanu, nepārdomātu saimnieciski
visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritēriju izmantošanu, nevienlīdzīgu attieksmi
piedāvājumu vērtēšanā, līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pretendentiem, kuru
kvalifikācija vai iesniegtais piedāvājums neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos
izvirzītajām prasībām.
161.Izplatīta kļūda ES fondu finansētajos iepirkumos – iepirkumu regulējošo normatīvo aktu
nepiemērošana, slēdzot līgumus ar fiziskām personām par ekspertu pakalpojumu
sniegšanu, nosakot fizisko personu pakalpojumu paredzamo līgumcenu netiek ņemta vērā
valsts obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas darba devēja daļa. Skaidrojums par
līgumcenas noteikšanas kārtību, iepērkot fizisku personu pakalpojumus, iekļauts
Iepirkuma vadlīnijās, kas publicētas IUB mājas lapā www.iub.gov.lv, kā arī tiek sniegts
apmācību semināros par publisko iepirkumu jautājumos.
162.Lai sniegtu skaidrojumus par iespējām veikt publisko iepirkumu procedūras pirms
projektu pieteikumu apstiprināšanas, par zinātniskās pētniecības pakalpojumu
iepirkumiem, par nevalstisko organizāciju iepirkumiem, tika sagatavoti un publicēti IUB
mājas lapā šādi skaidrojumi: Skaidrojums par iepirkumu veikšanu pirms ES fondu
projekta iesnieguma sagatavošanas, Skaidrojums par Publisko iepirkumu jomu
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regulējošo normatīvo aktu piemērošanu attiecībā uz biedrībām un nodibinājumiem,
Publisko iepirkumu likuma 3.panta pirmās daļas 6.punkta piemērošana.
163.EK auditori attiecībā uz 2004-2006.gadu plānošanas perioda Kohēzijas fonda projektiem
un ES struktūrfondu projektiem kā būtisku pārkāpumu publiskajā iepirkumā norādījuši
sākotnēji noslēgtā līguma apjomu būtiskas izmaiņas, kā arī nepamatotu sarunu procedūras
piemērošanu papildu būvdarbu vai pakalpojumu iepirkumiem. Lai novērstu šādu
gadījumu atkārtošanos, organizētas apmācības pasūtītājiem un ES fondu vadībā
iesaistītajām institūcijām par publiskā iepirkuma problēmām, pamatprincipiem,
sagatavotas un publicētas IUB mājas lapā Vadlīnijas sarunu procedūru piemērošanai
atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 62. un 63.pantam.
164.Savukārt kopsavilkums par 2009.gadā IUB veiktajām iepirkumu pirmspārbaudēm ES
fondu projektu ietvaros sniegta sadaļā „Iepirkumu pirmspārbaudes”.

2.2.2. Atbilstība EK prasībām komercdarbības atbalsta jomā
165.FM nodrošina komercdarbības atbalsta kontroles institūcijas funkciju – veic sākotnējo
izvērtēšanu sagatavotiem atbalsta programmu vai individuālo atbalsta projektu
paziņojumiem, kas paredzēti visu komercdarbības nozaru atbalstīšanai, izņemot Līgumā
par Eiropas Savienības darbību 1.pielikumā minēto lauksaimniecības produktu, kā arī
zvejniecības produktu un mežsaimniecības atbalstīšanai.
166.Komercdarbības atbalsta nosacījumu ievērošana plānošanas posmā:
DP identificēti pasākumi, kas satur komercdarbības atbalsta komponenti, pasākuma
aprakstos iekļaujot atsauci uz komercdarbības atbalsta normu piemērošanu pasākumā
iekļautajām aktivitātēm (aktivitātei).
Aktivitātēm, kuras satur komercdarbības atbalsta komponenti, MK noteikumos par
aktivitātes īstenošanu tiek kontrolēts, lai īstenošanas nosacījumi atbilstu attiecīgajam
komercdarbības atbalsta kontroles tiesiskajam regulējumam: atbalsta intensitātes
nosacījumi, attiecināmo izmaksu nosacījumi, nosacījumi finansējuma saņēmējam, u.c.
Saskaņā ar Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 11.panta pirmās daļas prasībām
atbalsta programmas vai individuālos atbalsta projektus, kā arī plānotos grozījumus
esošajās atbalsta programmās vai individuālajos atbalsta projektos pirms to
īstenošanas uzsākšanas ir jāiesniedz sākotnējai izvērtēšanai FM.
167.Komercdarbības atbalsta nosacījumu kontrole pārbaudēs projektu īstenošanas vietās:
MK noteikumi par pārbaudēm projektu īstenošanas vietās13 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 pārbaudām projekta īstenošanas vietā noteiktas
minimālās prasības, kas attiecas uz komercdarbības atbalsta prasību ievērošanas
kontroli;
168.Izstrādājot vadošās iestādes metodiku par pārbaudēm uz vietas, vērā ņemti arī EK
vadlīnijās par pārbaudēm projektu īstenošanas vietās ES fondu projektos ietvertie
norādījumi.

13

2007.gada 26.jūnija noteikumi Nr.440, kas 2010.gadā tika aizstāti ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr.140

39
Gadaziņojums3DP_VI_lv_11.06.2010.; Ziņojums Eiropas Komisijai par Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda darbības programmu īstenošanu, 2009.gads

169.Saskaņā ar FM pieejamo informāciju, visas 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES
fondu aktivitātes, kas ir kvalificējamas kā komercdarbības atbalsts, tiek īstenotas,
ievērojot Eiropas Kopienas tiesībās noteiktās procedūras, kā arī prasības par pieļaujamo
atbalsta mērķi, izmaksām, maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti, kumulācijas un
sektorālajiem ierobežojumiem, u.c.
170.Vienlaikus jāatzīmē, ka saskaņā ar atbildīgo iestāžu sniegto informāciju dažiem
finansējuma saņēmējiem ir neizpratne par komercdarbības atbalsta jautājumiem un
uzskats, ka normu par komercdarbības atbalsta principu ievērošanu iekļaušana
normatīvajos aktos par aktivitāšu ieviešanu ir apgrūtinoša un ierobežojoša, tādēļ
atsevišķas institūcijas vērsušās FM ar lūgumu sniegt atbalstu šī jautājuma skaidrošanā.
FM sadarbībā ar valsts kanceleju plāno organizēt šādu semināru 2010.gada laikā.
171.DP ietvaros ir šādas aktivitātes/apakšaktivitātes, kuru ietvaros tiek plānots vai sniegts
komercdarbības (valsts) atbalsts14:
3.2.2.3. „Elektronisko sakaru pakalpojumu vienlīdzīgas pieejamības
nodrošināšana visā valsts teritorijā (platjoslas tīkla attīstība)”;
3.3.1.3. „Lielo ostu infrastruktūras attīstība „Jūras maģistrāļu” ietvaros”;
3.3.1.4. „Lidostu infrastruktūras attīstība”;
3.4.1.1. Ūdenssaimniecības attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz
2000”;
3.4.3.3. „Atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu
saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā”;
3.5.1.1. „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku
ekvivalentu lielāku par 2000”;
3.5.1.2.2. „Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība”;
3.5.1.2.3. „Dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība”;
3.5.2.1. „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes
paaugstināšanai”;
3.5.2.2. „Atjaunojamo energoresursu izmantojošu koģenerācijas elektrostaciju
attīstība”;
3.5.2.3. „Vēja elektrostaciju attīstība”;
3.5.2.4. „Daugavas hidroelektrostaciju aizsprostu pārgāžņu rekonstrukcija”.
Šādu aktivitāšu ES fondu finansējuma īpatsvars ir 1 miljards 63,1 milj. eiro jeb 32,8% no
visa DP ES fondu finansējuma.

2.2.3. Atbilstība EK prasībām atkritumu, notekūdeņu un ūdens jomā
172.Zemāk ir aplūkota informācija par Direktīvās noteikto saistību izpildi atkritumu,
notekūdeņu un ūdens jomā.
173.Ņemot vērā vairākās Direktīvās noteikto prasību ieviešanas nepieciešamību, Latvijā ir
sākusies aktīva darbība saistību izpildē. Atzīmējams ir progress atkritumu, notekūdeņu un
ūdensapgādes jomā. Saskaņā ar Padomes Direktīvas par atkritumu poligoniem
1999/31/EK prasībām, ir uzsākta pievienošanās līguma saistību izpildes rādītāju
ieviešana:
Prasība līdz 2009.gadam nodrošināt atkritumu apglabāšanu normatīvajiem aktiem
atbilstošos poligonos nav pilnībā ieviesta, jo vienīgajā atkritumu apsaimniekošanas
14

3.4.1.1., 3.5.1.1. un 3.5.1.2.2. aktivitāšu ietvaros tiek sniegts valsts atbalsts sabiedrisko pakalpojumu
sniedzējam.
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reģionā, kur nav normatīvajām prasībām atbilstošs atkritumu poligons –
Vidusdaugavas atkritumu apsaimniekošanas reģionā – atkritumu poligona būvniecība
uzsākta 2009.gadā atbilstoši MK noteikumiem Nr.667 par aktivitātes īstenošanu
līgums par projekta īstenošanu noslēgts 21.08.2009.
Uzsākta prasības, kas paredz līdz 2012.gadam nodrošināt normatīvajiem aktiem
neatbilstošo izgāztuvju rekultivāciju, izpilde. No apmēram 90 normatīvo aktu
prasībām neatbilstošajām atkritumu izgāztuvēm 3.5.1.2.1.apakšaktivitātes
„Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija” ietvaros pirmajā
projektu iesniegumu atlases kārtā finansējuma saņemšanai apstiprināti 27 atkritumu
izgāztuvju rekultivācijas projekti.
Prasība līdz 2013.gadam samazināt bioloģiski noārdāmo sadzīves atkritumu
daudzumu apglabāšanai poligonos – 3.5.1.2.3.apakšaktivitātes „Dalītas atkritumu
apsaimniekošanas sistēmas attīstība” īstenošanai MK 15.12.2009. apstiprināti MK
noteikumi, projektu iesniegumu atlase tiks uzsākta 2010. gadā.
174.Padomes 1991.gada 21.maija Direktīvas Nr.91/271/EEK par komunālo notekūdeņu
attīrīšanu un Padomes 1998.gada 3.novembra Direktīvas Nr.98/83/EK par dzeramā ūdens
kvalitāti ietvaros ir veikta šāda pievienošanās līguma saistību izpilde:
Līdz 2011.gada 31.decembrim aglomerācijās (apdzīvotās vietās), kurās cilvēku
ekvivalents ir 10 000 – 100 000 3.5.1.1.aktivitātes „Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000”
ietvaros apstiprināti 8 projekti no iekļautajām 26 aglomerācijām.
Līdz 2015.gada 31.decembrim aglomerācijās (apdzīvotās vietās), kurās cilvēku
ekvivalents ir 2 000 – 10 000 3.5.1.1.aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras
attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2 000” ietvaros apstiprināti
40 projekti no iekļautajām 60 aglomerācijām. 3.4.1.1. aktivitātes „Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2 000” ietvaros
apstiprināts 70 projekts apdzīvotajās vietās ar iedzīvotāju skaitu no 200 līdz 2000.

2.3. Izaicinājumi darbības programmas ieviešanā
175.Globālā ekonomiskā krīze ir smagi skārusi Latvijas ekonomiku. Kopumā IKP apjoms
2009.gadā, salīdzinot ar 2008.gadu, samazinājies par 18,4 procentiem. Finanšu krīzes
ietekmes dziļumu Latvijā pastiprināja ekonomikas strukturālās nepilnības, kas bija
attīstījušās iepriekšējā straujās izaugsmes periodā, kad privātā patēriņa un investīciju
pieaugums bija daudz straujāks par kopējo ekonomisko izaugsmi, veidojot lielu
maksājumu bilances tekošā konta deficītu un tādējādi pastiprinot Latvijas ekonomikas
ievainojamību globālās finanšu krīzes apstākļos.
176.Sākoties straujam privātā patēriņa un investīciju samazinājumam un saskaroties ar
finanšu resursu pieejamības izsīkumu negatīvo ekonomisko pārmaiņu rezultātā, ES fondi
kļuva par galveno finanšu instrumentu ekonomiskās atveseļošanas sekmēšanā. Līdz ar to,
pielāgojoties esošajai situācijai, tika veikti arī grozījumi DP, pārskatīti ietekmes rādītāji,
apzināti ES fondu ieviešanu ietekmējošie riski un veikti pasākumi to seku samazināšanai,
to starp veikti ES fondu sistēmas vienkāršošanai pasākumi, rasti risinājumi ES fondu
projektu ieviešanai optimāli nepieciešamā finansējuma nodrošināšanai. Šī sadaļa veltīta
minēto būtiskāko konstatēto problēmu un risku un to novēršanai veikto soļu aprakstam;
tāpat sniegta informācija par strukturālajām reformām publiskajā sektorā un Latvijas
ekonomikas stabilizācijas programmu, kuru ieviešanai ir ietekme uz ES fondu apguvi.
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177.Savukārt saskaņā ar Regulas Nr.1828/2006 prasībām ziņojumā ir jāiekļauj informācija
par nozīmīgām problēmām, kuras konstatētas vadības un kontroles sistēmā saskaņā ar
Regulas 1083/2006 62.panta 1.punkta d)apakšpunkta i)punktā minēto procedūru.
Jāatzīmē, ka DP ieviešanā šādas problēmas netika konstatētas. Informācija par DP
vadības un kontroles sistēmas izvērtējumu sniegta sadaļā „Vadības un kontroles sistēmas
izvērtējums”.

2.3.1. DP prioritāšu palielināšana vai pielāgošana
178.Galvenais iemesls DP grozījumiem 2009.gadā bija globālās ekonomiskās krīzes radītās
sociālekonomiskās pārmaiņas Latvijas tautsaimniecībā un centieni pielāgoties jaunajiem
apstākļiem, apzinoties ES fondus kā nozīmīgāko instrumentu krīzes pārvarēšanā.
179.2009.gadā izstrādātie grozījumi DP ietver finanšu pārdales, novirzot līdzekļus tām ES
fondu aktivitātēm, kurām ir tiešākā ietekme uz ekonomikas atveseļošanās sekmēšanu.
Ņemot vērā ierobežotos valsts budžeta resursus un to, ka nav iespēju finansēt visus
projektus sākotnēji plānotajā apmērā, izmaiņas finanšu plānā ietver ES fondu finansējuma
intensitātes palielināšanu līdz Regulas Nr.1083/2006 3.pielikumā noteiktajam līmenim un
nacionālā finansējuma samazināšanu par 91,92 milj.eiro, lai atvieglotu valsts budžeta
slogu esošajā ekonomiskajā situācijā, kā arī pārdali no nacionālā publiskā uz nacionālo
privāto finansējumu, ņemot vērā finansējuma saņēmēju juridisko statusu un EK sniegto
skaidrojumu par publiskā un tam pielīdzināmā finansējuma izpratni ES fondu aktivitāšu
īstenošanas kontekstā. Saskaroties ar šobrīd identificējamo tirgus cenu deflāciju, plānotos
DP mērķus ir iespējams sasniegt ar mazāku finansējumu, tādējādi nodrošinot iespēju arī
ar samazinātu aktivitāšu vai apakšaktivitāšu finansējumu sasniegt ES fondu mērķus
ierobežoto valsts budžeta resursu apstākļos. Vienlaikus izstrādātie DP grozījumi ir
nodrošinājuši administratīvo procedūru vienkāršošanu, paredzot, ka aktivitāšu vai
apakšaktivitāšu nosaukumi, to mērķi, finansējuma saņēmēji, mērķa grupas, kā arī
pasākumu mērķu grupas un Eiropas Kopienas līdzfinansējuma sadalījums kategorijās DP
tiek noteikti kā indikatīvi. Līdz ar to turpmāk lēmumus par izmaiņām aktivitāšu,
pasākumu un prioritāšu līmenī būs iespējams pieņemt nacionālā līmenī, neveicot
grozījumus DP.
180.Lai izvērtētu, kuras no ES fondu aktivitātēm var sniegt tiešu ieguldījumu Latvijas
ekonomikas atveseļošanā un izaugsmes sekmēšanā, 2008.gada novembrī FM informēja
MK par ES fondu aktivitātēm, kuru īstenošana papildus izvērtējama saistībā ar
ekonomisko situāciju valstī. Pieņemot lēmumu par ES fondu aktivitātēm, kuru
īstenošanas uzsākšana būtu papildus izvērtējama, FM visu trīs darbības programmu
aktivitātes vērtēja pēc šādiem galvenajiem kritērijiem:
ES fondu aktivitātē plānotie rezultāti nedod tiešu ieguldījumu tautsaimniecības vai
straujā ekonomikas attīstībā;
nav apstiprināti projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji vai MK noteikumi par ES
fondu aktivitātes īstenošanu;
nav izstrādāts ES fondu aktivitātes īstenošanas mehānisms;
nav veiktas administratīvas un institucionālas reformas, kas nodrošinātu
investīciju vai ieguldījumu efektivitāti.
181.Izpildot MK 2008.gada 22.decembra sēdē uzdoto uzdevumu, FM 2009.gada 16.janvārī
izveidoja darba grupu, kura izvērtēja atsevišķu ES fondu aktivitāšu īstenošanas
uzsākšanas vai turpināšanas iespējas. FM izveidotajā darba grupā papildus FM
42
Gadaziņojums3DP_VI_lv_11.06.2010.; Ziņojums Eiropas Komisijai par Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda darbības programmu īstenošanu, 2009.gads

ekspertiem darbojās arī pārstāvji no Latvijas Bankas, EM, RAPLM, Latvijas Darba
devēju konfederācijas, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Tirdzniecības un
rūpniecības kameras, Latvijas Brīvo Arodbiedrību savienības, Latvijas Lielo pilsētu
asociācijas.
182.Kopumā tika izvērtētas 83 no 150 ES fondu aktivitātēm par kopējo publisko finansējumu
1073,1 milj.eiro (20,0% no kopējā publiskā ES fondu programmu finansējuma 2007.–
2013.gada ES fondu plānošanas periodā), tai skaitā DP ietvaros tika izvērtēta 31
aktivitāte, kuru publiskais finansējums veidoja 651,1 milj. eiro jeb 17,6% no kopējā DP
sākotnēji paredzētā publiskā finansējuma.
183.ES fondu aktivitāšu izvērtēšanas rezultātā FM sagatavoja darba grupas ziņojumu par
lēmumiem un priekšlikumiem, tajā skaitā par iespējamo naudas līdzekļu pārdali citām ES
fondu aktivitātēm. FM sagatavotais darba grupas ziņojums pirms iesniegšanas MK
2009.gada 25.martā tika izskatīts ES fondu uzraudzības komitejā, informējot par situāciju
ES fondu īstenošanā iesaistītās institūcijas un sociālos partnerus. Sagatavotais darba
grupas ziņojums pirms iesniegšanas apstiprināšanai MK tika nosūtīts saskaņošanai arī
EK.
184.Izvērtējot ES fondu aktivitātes, kas sniegtu vislielāko ieguldījumu Latvijas ekonomikas
atveseļošanā, tika vērtēts, kuru ES fondu aktivitāšu atbalstāmo darbību īstenošana
pašreizējos ekonomiskajos apstākļos būtu uzskatāma par prioritāru, kā arī ņemta vērā
nepieciešamība pēc iespējas ātrāk reaģēt uz sociālekonomisko situāciju valstī, mazinot
ekonomiskās krīzes ietekmi un palielinot tautsaimniecības potenciālu. Finansējuma
samazinājums, savukārt, skāra tās ES fondu aktivitātes, kurās bija iespējams sašaurināt
atbalstāmo darbību loku, tieši koncentrējoties uz ES fondu aktivitātes mērķi, vai izvirzot
citus nosacījumus tā sasniegšanā ar samazinātu finansējumu.
185.Kopumā DP ietvaros tika veikta publiskā finansējuma pārdale 66,3 milj. eiro jeb 1,8%
apmērā no kopējā DP sākotnēji paredzētā publiskā finansējuma apjoma. MK lēmumu
rezultātā tika piedāvātas šādas finansējuma izmaiņas: apturēt piecu ES fondu aktivitāšu
īstenošanu (3.1.4.1.4.apakšaktivitātes „Jaunu filiāļu izveide tehnisko palīglīdzekļu
nodrošināšanai”, 3.2.2.4.2.apakšaktivitātes „Informācijas datu pārraides drošības
nodrošināšana”, 3.4.2.1.3.apakšaktivitātes „Nacionālās nozīmes kultūras, aktīvā,
veselības un rekreatīvā tūrisma produkta attīstība”, 3.4.2.2.aktivitātes „Tūrisma
informācijas sistēmas attīstība” un 3.5.2.3.aktivitātes „Vēja elektrostaciju attīstība”),
izņemot no tām finansējumu, kā arī samazināt kopējo finansējumu piecām ES fondu
aktivitātēm (3.1.2.1.2.apakšaktivitātei „Jaunu koledžas studiju programmu attīstība
aviācijas nozarē” par 7 154 257 eiro, 3.1.4.2.aktivitātei „Darba tirgus institūciju
infrastruktūras pilnveidošana” par 1 993 069 eiro, 3.4.1.2.aktivitātei „Infrastruktūras
izveide Natura 2000 teritorijās” par 7 647 058 eiro, 3.4.1.3.aktivitātei „Bioloģiskās
daudzveidības saglabāšanas ex situ infrastruktūras izveide” par 11 736 938 eiro un
3.4.3.2.aktivitātei „Sociālekonomiski nozīmīgu kultūras mantojuma objektu atjaunošana”
par 10 788 835 eiro). Attiecīgi papildu publisko finansējumu piešķirot 3.5.2.2.aktivitātei
„Atjaunojamo energoresursu izmantojošu koģenerācijas elektrostaciju attīstība” 10 000
000 eiro, atbalstam novadu pašvaldību kompleksai attīstībai 13 495 085 eiro, kura
īstenošanai tika izveidots jauns 3.6.2.pasākums „Komplekss atbalsts novadu pašvaldību
izaugsmes sekmēšanai” un jauna 3.6.2.1.aktivitāte „Atbalsts novadu pašvaldību
kompleksai attīstībai”. Papildu ES fondu līdzfinansējums tika piešķirts arī
3.4.4.1.aktivitātei „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” 42 967
366 eiro apmērā.
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186.Atbalstot papildu līdzekļu novirzīšanu energoefektivitātes pasākumiem, tiek veicināta
pozitīva ietekme uz enerģijas importa mazināšanu, kā arī vietējo būvnieku resursu
izmantošana, radot jaunas darba vietas. Tāpat tiek atbalstīta atjaunojamo energoresursu
izmantojošo koģenerācijas elektrostaciju attīstība un stimulētas investīcijas modernu
tehnoloģiju ieviešanā enerģētikā, tiek izveidoti un iedzīvināti atbalsta mehānismi
energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem dzīvojamajām, publiskajām un
ražošanas ēkām. Piešķirot papildu līdzekļus pašvaldību infrastruktūras attīstībai, tiek
veicināta pašvaldību izaugsme un celta to konkurētspēja. Ieguldot līdzekļus pašvaldību
infrastruktūras attīstībā, tiek samazināti pašvaldību infrastruktūras uzturēšanas izdevumi,
uzlabota dzīves telpa iedzīvotājiem, uzņēmējiem un tiek veicināta arī jaunu iedzīvotāju
un uzņēmēju piesaiste.
187.Reaģējot uz ekonomiskās krīzes radīto ietekmi, 32 450 000 eiro tika pārdalīti darbības
programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” aktivitātēm, kas vērstas uz
uzņēmējdarbības attīstības sekmēšanu. Lai nodrošinātu ERAF finansējuma atbrīvošanu
un pārdales iespējamību, 3.3.1.pasākuma „Liela mēroga transporta infrastruktūras
uzlabojumi un attīstība” ietvaros tika radīta jauna 3.3.1.6.aktivitāte „Liepājas Karostas
ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu nodrošināšana”. Sākotnēji Liepājas Karostas
ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu nodrošināšana tika plānota kā projekts
3.4.1.4.aktivitātes „Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija” ietvaros, taču ņemot vērā
nepieciešamību atbrīvot ERAF finansējumu un plānoto darbību atbilstību Padomes
regulas (EK) Nr.1084/2006 par Kohēzijas fonda izveidi un Regulas (EK) 1164/94
atcelšanu (Regula Nr.1084/2006), 2.panta 1.punkta „b” apakšpunktam, kas nosaka KF
atbalsta jomas, tika izveidota jauna aktivitāte atbalstu plānotajām darbībām paredzot no
KF. Tāpat 3.4.1.2.aktivitāte „Infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās” un
3.4.1.6.aktivitāte „Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība” turpmāk tiks
īstenotas no KF līdzekļiem 3.5.1.pasākuma „Vides aizsardzības infrastruktūra” ietvaros
kā 3.5.1.3.aktivitāte „Infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās” un 3.5.1.4.aktivitāte
„Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība”, ņemot vērā to ietvaros plānoto
darbību atbilstību Regulai Nr.1084/2006.
188.Ņemot vērā, ka 3.5.2.4.aktivitātes ietvaros „Daugavas hidroelektrostaciju aizsprostu
pārgāžņu rekonstrukcija” finansēšanai no KF nekvalificējās lielais projekts „Pļaviņu HES
rezerves pārgāžņu izveide”, tika nolemts atlikt 3.5.2.4.aktivitātes „Daugavas
hidroelektrostaciju aizsprostu pārgāžņu rekonstrukcija” īstenošanu, izņemot no tās KF
finansējumu 32 500 000 eiro apmērā. Vienlaikus tika pieņemts lēmums samazināt
3.3.1.4.aktivitātes “Lidostu infrastruktūras attīstība” KF finansējumu par 9 960 102 eiro
un piešķirt 3.5.1.1.aktivitātei „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās
ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000” papildu KF finansējumu 10 010 102 eiro
apmērā.
189.ES fondu finansējuma intensitāte līdz 100% tika paaugstināta šādām aktivitātēm:
3.1.2.1.2.apakšaktivitātei „Jaunu koledžas studiju programmu attīstība aviācijas nozarē”,
3.1.3.2.aktivitātei „Atbalsts vispārējās izglītības iestāžu tīkla optimizācijai”,
3.1.3.3.1.apakšaktivitātei „Speciālās izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma
uzlabošana”, 3.2.2.1.1.apakšaktivitātei „Informācijas sistēmu un elektronisko
pakalpojumu
attīstība”,
3.2.2.1.2
„Izglītības
iestāžu
informatizācija”,
3.2.2.4.1.apakšaktivitātei „Valsts nozīmes elektronisko sakaru tīklu izveide, attīstība un
pilnveidošana”, 3.4.1.3.aktivitātei „Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas ex situ
infrastruktūras izveide”, 3.4.1.5.2.apakšaktivitātei „Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija
plūdu draudu risku novēršanai un samazināšanai”, 3.5.1.3.aktivitātei „Infrastruktūras
izveide Natura 2000 teritorijās”. Līdzīgi tika palielināta ES fondu atbalsta intensitāte
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3.4.1.5.1apakšaktivitātei „Pļaviņu un Jēkabpils pilsētu plūdu draudu samazināšana” līdz
92,39%, 3.5.1.1.aktivitātei „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar
cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000” līdz 95,00% nākamajām projektu iesniegumu
atlases kārtām, kā arī 3.5.1.4.aktivitātei „Vides monitoringa un kontroles sistēmas
attīstība” līdz 89,97%. Līdz ar to kopumā ERAF finansējuma intensitāte tika palielināta
no 83,72% līdz 84,95%, KF no 77,84% līdz 80,14%, kā rezultātā kopējā ES fondu
atbalsta intensitāte tika palielināta no 80,82% līdz 82,57%, saglabājot atbilstību Regulas
Nr.1083/2006 3.pielikumā noteiktajam līmenim.
190.Kopumā visi minētie DP grozījumi ir izstrādāti 2009.gadā, no kuriem vienkāršošanas
pasākumi, paredzot aktivitāšu vai apakšaktivitāšu nosaukumu, mērķu, mērķa grupu,
finansējuma saņēmēju un pasākuma mērķa grupu, kā arī Eiropas Kopienas
līdzfinansējuma sadalījumu kategorijās noteikšanu par indikatīviem, kā arī
3.6.2.pasākuma „Komplekss atbalsts novadu pašvaldību izaugsmes sekmēšanai” un
3.6.2.1.aktivitātes „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai” izveidi un
finansējuma pārdales atbilstoši darba grupas izvērtējumam par ES fondu aktivitātēm,
kuru īstenošana papildus izvērtējama saistībā ar ekonomisko situāciju valstī, un
finansējuma pārdale no nacionālā publiskā uz nacionālo privāto finansējumu aktivitātēs,
kurās šādu iespējamību nodrošināja finansējuma saņēmēju juridiskais statuss un ES fondu
atbalsta intensitātes palielināšana līdz 100% 3.7.1.1.aktivitātē „Programmas vadības un
atbalsta funkciju nodrošināšana” un 3.8.1.1.aktivitātē „Programmas vadības un atbalsta
funkciju nodrošināšana” tika apstiprināti UK 2009.gada 15.oktobrī. Savukārt rakstiskās
procedūras veidā 2010.gada 8.februārī ar lēmumu Nr.L-2010/2 tika apstiprināta ES fondu
atbalsta intensitātes palielināšana un nacionālā publiskā finansējuma samazināšana, kā arī
32 450 000 eiro ERAF līdzekļu pārdale uz darbības programmu „Uzņēmējdarbība un
inovācijas” un ar to saistītie ERAF līdzekļu atbrīvošanu nodrošinošie grozījumi, paredzot
atsevišķu aktivitāšu turpmāku finansēšanu no KF līdzekļiem. Visi grozījumi ir iesniegti
apstiprināšanai EK.

2.3.2. Ietekmes rādītāju pārskatīšana
191.Mainoties sociāli-ekonomiskajai situācijai valstī, radās nepieciešamība pārskatīt
plānošanas dokumentos noteikto sasniedzamo ietekmes rezultātu aktualitāti.
192.2009.gada decembrī izstrādātā un EK iesniegtā Stratēģiskā ziņojuma par 2007.2009.gadu sadaļā15 „5.3. Ietekmes rādītāju pārskatīšana” tika iekļauti darbības
programmās noteikto ietekmes rādītāju pārskatīšanas rezultāti un piedāvāti uzlabojumi
rādītāju sistēmā, negrozot plānošanas dokumentus.
193.Stratēģiskajā ziņojumā sadarbībā ar atbildīgajām nozaru ministrijām tika identificēti jauni
ietekmes rādītāji kā situācijai atbilstošāki atskaites punkti plašākai ES fondu ekonomiskās
ietekmes atspoguļošanai.
194.Stratēģiskajā ziņojumā tika norādīti arī pārskatītās makroekonomisko un ietekmes
rādītāju mērķa vērtības, jo ekonomiskās krīzes iespaidā IKP un nodarbinātības prognozes
ir novecojušas, esošie mērķi vairs nav sasniedzami.
195.Jaunie rādītāji arī nostiprināja saiti starp programmas makroekonomiskiem mērķiem un
rezultāta rādītājiem, parādot ietekmi tautsaimniecības sektoru līmenī un ar plašāku
aptvērumu nekā aktivitāšu līmenī. Stratēģiskā ziņojuma sadaļā „4.4. DP ieguldījums
15

Stratēģiskais ziņojums, 31.03.2010. http://www.esfondi.lv/page.php?id=1047

45
Gadaziņojums3DP_VI_lv_11.06.2010.; Ziņojums Eiropas Komisijai par Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda darbības programmu īstenošanu, 2009.gads

Vispārējās regulas 3.panta kontekstā un salīdzinājumā pret Kopienas Stratēģiskajām
vadlīnijām” piedāvāts loģiskais ietvars „Prioritāte – Prioritātes mērķis - Atbilstošā
ziņojuma sadaļa/ Ietekmes rādītāji”.
196.Stratēģiskā ziņojuma sagatavošanas laikā ir pilnveidots arī ietekmes rādītāju aptvērums,
vadoties pēc jomu finansiālās un tematiskās nozīmības, kā arī ņemot vērā vajadzības
lēmumu pieņemšanā nākotnē. Ietekmes rādītāju pilnveidošanas darbs tika organizēts
noteiktā analītiskā ietvarā.
197.Pirmkārt, apskatot ietekmes rādītāju vietu rādītāju sistēmā: pašreizējo ietekmes rādītāju
saraksta papildināšana, ievērojot saistību ar citiem plānošanas dokumentiem, nodrošinot
programmu un aktivitāšu pilnīgu aptvērumu, kā arī izvērtējot saistību starp dažādu
līmeņu rādītājiem.
198.Otrkārt, tā bija rādītāju vērtību attīstības analīze, prognozes, tendenču apskats un mērķu
pārskatīšana.
199.Rādītāju analīzē tika izmantots nozaru skatījums, nevis tematiskās asis, jo nozaru
ietekmes rādītāji ļauj apkopot paralēlus izdevumus cilvēkresursos un infrastruktūrā. Īpaši
aktuāli tas ir tādos sektoros kā nodarbinātība, izglītība un veselība.
200.Plašākā informācija par ietekmes rādītāju pārskatīšanu sniegta EK 2010.gada 31.martā
apstiprinātajā stratēģiskajā ziņojumā.16

2.3.3. Galvenie identificētie ES fondu ieviešanas riski un problēmas un to
novēršanai veiktie pasākumi
201.Jāatzīmē, ka risku pārvaldība notiek centralizēti un to veic atsevišķs FM departaments,
proti, ES fondu administrēšanas sistēmā identificētie riski ir iekļauti kopējā FM risku
pārvaldības sistēmā. Vadošā iestāde ir iesaistīta šīs risku pārvaldības sistēmas ieviešanā.
Papildus saistībā ar nozīmīgākajiem aspektiem DP ieviešanā, vadošā iestāde identificēja
arī citus iespējamos problēmjautājumus/riskus, kuru mazināšanai veiktā rīcība bijusi
vērsta arī uz ES fondu administrēšanas sistēmas vienkāršošanu.
202.Turpinot 2008.gadā uzsāktos ES fondu ieviešanas sistēmas pilnveidošanas un
optimizēšanas pasākumus, 2009.gadā FM norisinājās darbs pie ES fondu ieviešanas
sistēmas vienkāršošanas gan tiesiskā regulējuma, gan administrēšanās līmenī, īpašu
uzmanību vēršot uz finanšu sloga mazināšanu finansējuma saņēmējam, kā arī uz izmaksu
optimizāciju.
203.Papildus, lai nodrošinātu vienotu pieeju un pēctecību ES fondu vienkāršošanas
pasākumiem, 2009.gada 11. augustā MK tika apstiprināts ziņojums „Priekšlikumi ES
fondu ieviešanas sistēmas vienkāršošanai”, saskaņā ar kuru FM veica un 2010.gadā
turpinās veikt pasākumus ES fondu ieviešanas sistēmas uzlabošanai. ES fondu ieviešanas
sistēma tiek vienkāršota saskaņā ar šādiem rīcības virzieniem:
- ES fondu administrācijā iesaistīto institūciju efektivitātes kāpināšana;
- Uz klientu orientētas ES fondu administrēšanas nodrošināšana;
- Administratīvā un finanšu sloga samazināšana ES fondu finansējuma saņēmējam.
204.Zemāk aprakstīti būtiskākie ES fondu ieviešanā identificētie riski un to seku mazināšanai
veiktie pasākumi.
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205.Politisko un valsts budžeta prioritāšu maiņa. Lai padarītu ES līdzfinansētu projektu
realizāciju pieejamāku, ir 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’’ (MK noteikumi Nr.418) un noteikumos Nr.419 ,,Kārtība, kādā Eiropas
Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina
plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu’’ (MK noteikumi Nr.419),
paredzot iespēju slēgt līgumu arī tad, ja atbildīgajai/ sadarbības iestādei nav finanšu
resursu saistību izpildei, taču ES fondu finansējuma saņēmējs var īstenot projektu par
saviem vai citiem finanšu līdzekļiem. Detalizētā informācija par resursu piesaisti ES
fondu projektu īstenošanai 2009.gadā sniegta sadaļā „Resursu piesaiste ES fondu
ieviešanai”.
206.Palēnināta finansējuma aprite. Lai paātrinātu finansējuma apriti 2009.gada 14.jūlijā
tika grozīti MK noteikumi Nr.418, paredzot par 22% saīsinātu starpposmu izdevuma
deklarāciju izskatīšanas termiņu Sertifikācijas iestādē (no līdzšinējām 23 darbdienām uz
18 darbdienām). Turklāt, ja līdzšinēji izdevumu deklarācijas Sertifikācijas iestādē par
katru darbības programmu tika iesniegtas vienreiz ceturksnī, iepriekšminētie grozījumi
paredzēja tās iesniegt vienu reizi mēnesī, tādējādi gan paātrinot finansējuma apriti, gan
nodrošinot izlietotā finansējuma ES daļas ātrāku atgūšanu.
207.Bez tam, lai samazinātu administratīvo un finanšu slogu, tika veikti grozījumi MK
noteikumos Nr.419, nodrošinot paātrinātu ES fondu maksājumu plūsmu, kā arī
finansējuma atgriešanu valsts budžetā, to starp tika paredzēta:
iespēja izmaksāt avansus komercdarbības atbalsta projektiem;
maksājumu aprite projektā ir nodalīta no projekta ieviešanas uzraudzības procesa,
proti – projekta progresa pārskata par tādu pašu periodu kā maksājuma pieprasījumā
apstiprināšana vairs nav priekšnosacījums maksājuma veikšanai ES fondu projekta
ietvaros;
ievērojami saīsinātus maksājuma pieprasījumu izskatīšanas termiņus, proti – no 40
darbdienām uz 20 darbdienām atbildīgajā vai sadarbības iestādē un no 15
darbdienām uz piecām darbdienām maksājumu iestādē. Papildus ir noteikts termiņš,
kādā jāizskata iesniegtie precizējumi vai papildu informācija, proti – piecas
darbdienas atbildīgajai vai sadarbības iestādei un trīs darbdienas maksājumu iestādei.
208.Līdz ar MK 2009.gada 6.oktobra noteikumiem Nr. 1155 „Uzraudzības komitejas
nolikums” nodrošināta ātrāka informācijas aprite starp ES fondu vadībā iesaistītajām
institūcijām, kā arī nevalstiskajiem partneriem, kas veicinās ātrāku ES fondu projektu
iesniegumu vērtēšanas kritēriju apstiprināšanas procesu, un līdz ar to ES fondu projektu
iesniegumu konkursu izsludināšanu.
209.Ar FM 2009.gada 2.jūlija rīkojumu Nr.392 izveidotā darba grupa par kopsummu
maksājumiem (lump sum) un vienas vienības izmaksām (unit cost) ietvaros ir izstrādājusi
metodiku par kopsummas maksājumu un vienas vienības izmaksu piemērošanu, kas
2009.gada 2.oktobrī apstiprināta un iesniegta arī informācijai MK. Darba grupā piedalās
ES fondu vadošās iestādes, revīzijas iestādes, maksājumu iestādes, atbildīgo un
sadarbības iestāžu pārstāvji. Ar šo pasākumu tiek veicināta ERAF (kā arī ESF) ietvaros
piešķirto finanšu līdzekļu apguve un vienkāršota faktisko izmaksu administrēšana.
210.MK 2009.gada 25.augustā apstiprināti noteikumi Nr.952 „Kārtība, kādā sniedz un
pārbauda informāciju par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu Eiropas Savienības
struktūrfondu finansēto projektu ietvaros un pieņem lēmumu par pievienotās vērtības
nodokļa iekļaušanu projektu attiecināmajās izmaksās”, kas paredz atvieglojumu
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pievienotā vērtības nodokļa pārskata iesniegšanas procedūrā, proti, ES fonda
finansējuma saņēmējam, kas nav reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā ar pievienotās
vērtības nodokļa (PVN) apliekamo personu reģistrā, vairs nav jāiesniedz PVN pārskats
sadarbības iestādē vai atbildīgajā iestādē. Tādējādi tika samazināts lieks birokrātisks slogs
no finansējuma saņēmējiem, kas nav PVN maksātāji.
211.ES fondu sistēmas neefektivitāte attiecībā pret orientāciju uz klientu. Šī riska
mazināšanai vadošā iestāde, veicinājusi informācijas par ES fondiem pieejamību un
nodrošinājusi atgriezenisko saiti ar esošajiem un potenciālajiem finansējuma saņēmējiem,
ES fondu mājas lapā www.esfondi.lv ievietojot centralizētu ES fondu apguves kalendāru
un
ES
fondu
aktivitāšu
meklētāju.
Tāpat
izveidota
e-pasta
adrese
uzlabofondus@fm.gov.lv, uz kuru esošie un potenciālie finansējuma saņēmēji var sūtīt
savus jautājumus un priekšlikumus ES fondu apguves pilnveidošanai.
212.Bez tam 2009.gada novembrī un decembrī veikts centralizētais ES fondu (ERAF, KF,
ESF) finansējuma saņēmēju apmierinātības izvērtējums, pēc kura rezultātiem
identificētas jomas, kurās nepieciešami papildu uzlabojumi. Aptaujas rezultātā tika
noskaidrota finansējuma saņēmēju apmierinātība ar ES fondu vadībā iesaistīto institūciju
darbību tādās projekta cikla stadijās kā projektu atlase, līguma slēgšana un projekta
īstenošana. Aptaujas galvenais secinājums ir, ka finansējuma saņēmēji kopumā ir
apmierināti ar dažādām projekta cikla stadijām. FM ir apkopojusi aptaujā izteiktos
finansējuma saņēmēju viedokļus un ieteikumus un plāno tos ieviest 2010.gadā, kura
beigās tiks veikts atkārtots izvērtējums, lai noskaidrotu, vai no finansējuma saņēmēju
perspektīvas ES fondu administrēšanā iesaistīto institūciju darbs ir uzlabojies un turpinātu
vienkāršot ES fondu administrēšanas sistēmu saskaņā ar finansējuma saņēmēju reakciju.
213.Iepriekšminēto pētījumu plānots veikt arī 2010. un 2011.gadā, lai novērtētu vai veiktie
pasākumi ES fondu apguves pilnveidošanai ir saskaņā ar finansējuma saņēmēju viedokli.
214.Projekta ieviešana neatbilstoši tā nosacījumiem. Ņemot vērā līdzšinējo pieredzi,
konstatēts, ka bieži vien iemesls projekta ieviešanai neatbilstoši tā nosacījumiem ir
ilgstošais un sarežģītais projekta grozījumu veikšanas process, tādēļ izstrādāti grozījumi
MK noteikumos Nr.419: saīsināts līgumu slēgšanai un projekta grozījumu saskaņošanai
atvēlēto laiku no 30 uz 15 darba dienām, ja lēmumā par projekta apstiprināšanu nav
nosacījumu un 15 darba dienas pēc nosacījumu izpildes, ja pieņemts lēmums ar
nosacījumu; vienkāršota grozījumu veikšana projektā pēc lēmuma pieņemšanas par
projekta apstiprināšanu (grozījumu izvērtēšanas laiks samazināts no 25 uz 20 darba
dienām), bet pirms līguma noslēgšanas (pēc finansējuma saņēmēja vai atbildīgās iestādes
vai sadarbības iestādes iniciatīvas var grozīt jebkuras projekta sadaļas, ja tam piekrīt visas
puses).
215.Lai uzlabotu procedūru pārbaudes veikšanai ES fondu projektu īstenošanas vietās
2010.gada 16.februāri no jauna izdoti MK noteikumi Nr. 140 ,,Kārtība, kādā vadošā
iestāde, sertifikācijas iestāde, sadarbības iestāde vai atbildīgā iestāde veic pārbaudi
Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansētā projekta īstenošanas
vietā’’. No jauna izdotie noteikumi atvieglo administratīvo darbu projekta riska
izvērtēšanas veikšanā, projekta pārbaužu veikšanā, kā arī vienkāršo atskaitīšanās kārtību
par veikto pārbaužu ES fondu projektu īstenošanas vietās rezultātiem, tādejādi
optimizējot darba praksi pārbaužu veikšanai projektu īstenošanas vietās.
216.Vadošā iestāde ir veikusi augstākminētos pasākumus, lai preventīvi risinātu šos
problēmjautājumus, līdz ar to šie riski nerada būtisku ietekmi uz ES fondu projektu
īstenošanu, jo tie tiek attiecīgi uzraudzīti un veikti pasākumi, lai tos risinātu.
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217.

Neefektīva organizatoriskā struktūra, neatbilstošs funkciju un pienākumu
sadalījums, funkciju nenošķiršana, funkciju dublēšanās. Jaunā redakcijā 2009.gada
27.oktobrī pieņemti MK noteiktumi Nr.1238 „Eiropas Savienības fondu ieviešanas un
uzraudzības kārtība” (MK noteikumi Nr.1238), kas paredz: optimizēt iesniedzamo
uzraudzības ziņojumu saturu un struktūru, padarot to mērķtiecīgāku un izvairoties no ES
fondu vadības informācijas sistēmā (VIS) pieejamās informācijas dublēšanas; samazināt
ziņojumu iesniegšanas biežumu (no ceturkšņa uz pusgadu); noteikt projekta progresa
pārskatu standartveidlapu; vienkāršot kārtību attiecībā uz ziņojumu iesniegšanu,
izskatīšanu, saskaņošanu un publiskošanu internetā; uzlabot atskaitīšanos par horizontālo
prioritāšu ieviešanu; precizēt ES fondu īstenošanas izvērtēšanas kārtību attiecībā uz
rekomendāciju ieviešanu.

218.2009.gada 15.oktobrī veikts pētījums ,,Eiropas Savienības fondu finanšu vadības un
kontroles sistēmas efektivitātes izvērtēšana, nosakot pieļaujamo kļūdas līmeni (apjomu),
zem kura neatbilstību un kļūdas novēršanas procedūra nav finansiāli efektīva’’, kura
ietvaros veikta ES fondu finanšu vadības un kontroles sistēmas pašreizējās situācijas
izvērtēšana, lai optimizētu kontroles 2007.-2013.g. plānošanas periodā. Pētījuma mērķis
bija harmonizēt auditoriem iesniedzamo dokumentu klāstu, detalizācijas pakāpi,
noformējumu; noteikt pieļaujamo kļūdas līmeni (apjomu), zem kura neatbilstība un
kļūdas novēršanas procedūra vairs nav efektīva, jo izdevumi pārsniedz ieņēmumus.
219.Minētā pētījuma rezultātā izteiktas šādas galvenās rekomendācijas:
līmenis, zem kura nav lietderīga maksājuma pieprasījuma pārbaude:
 62 LVL struktūrfondiem;
 147 LVL Kohēzijas fondam
atteikties no attaisnojošo dokumentu iesniegšanas ar maksājumu pieprasījumiem zem
15 LVL vai 5 LVL;
noteikt 85 LVL robežu, zem kuras iestādes vadītājs ir tiesīgs pieņemt lēmumu
neatgūt neatbilstošos izdevumus (pamatojums – kontroles izmaksas pārsniedz
ieguvumu no kontroles).
Papildu informācija par minēto pētījumu ir sadaļā „Informācija par izvērtēšanas
pasākumiem”.
220.2010.gadā tiek izzinātas iespējas izstrādāt priekšlikumus pieļaujamam kļūdas līmenim arī
publiskajā finanšu vadības sistēmā, kā arī veikt attiecīgos grozījumus normatīvajos aktos,
lai nostiprinātu priekšlikumu ieviešanu praksē.
221.Horizontālo prioritāšu neizpilde. Lai nodrošinātu vienotu izpratni par 2007.-2013.gada
plānošanas perioda ES fondu horizontālo politiku uzraudzības sistēmas darbību, kā arī
novērstu potenciālos riskus, ka par horizontālo politiku koordināciju atbildīgajām
institūcijām horizontālo politiku ieviešanas uzraudzībā varētu būt atšķirīga pieeja,
tādējādi mazinot horizontālo politiku uzraudzības efektivitāti un tās rezultātus padarot
dažādi interpretējamus, vadošā iestāde 2009.gada 30.decembrī izstrādājusi vadlīnijas
,,Vadlīnijas, kas nosaka horizontālo politiku ieviešanas uzraudzības sistēmas darbības
pamatprincipus un uzraudzības kārtību 2007.-2013.gada plānošanas periodā’’, kuru
mērķis ir detalizētāk raksturot MK noteikumos Nr. 1238 noteikto HP uzraudzības
sistēmu, t.sk., precizējot atbildīgo un koordinējošo iestāžu veicamās darbības. Vairāk
informācijas ir sadaļā „Horizontālo prioritāšu ieviešana”.
222.Nepamatotas vai neprognozētas projektu izmaksu svārstības. Papildu paredzētajām
darbībām plānošanas posmā (piemērām, projektu iesniegumu atlases kritērijiem, kas dod
priekšroku augstākās ieviešanas gatavības pakāpes projektu iesniegumiem), ieviests arī
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http://www.esfondi.lv/page.php?id=939, lai projekta iesniedzējs varētu plānot projekta
ieviešanu un veikt nepieciešamos priekšdarbus. Tāpat vadošā iestāde sniedza ieteikumus
atbildīgo un sadarbības iestāžu rīcībai gadījumos, kad projektu ietvaros rodas līdzekļu
ietaupījums izmaksu samazināšanos dēļ17, kā arī jau plānošanas perioda sākumā tika
veiktas darbības, kas novērstu negatīvas sekas iespējamo izmaksu sadārdzinājuma
gadījumā18.
223.Neatbilstoši veikto izdevumu rašanās gadījumos, kad tiek pārkāpta iepirkuma
likumdošana. Lai veicinātu vienotu ES fondu administrēšanā iesaistīto institūciju
izpratni par iepirkuma likumdošanas jautājumiem ES fondu projektu īstenošanā,
2009.gada 23.aprīlī un 23.septembrī notika FM organizētie semināri: ,,Sarunu procedūras
piemērošana, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu’’ un „Iepirkuma līguma
grozījumi un papildu būvdarbu un pakalpojumu iepirkumi, piemērojot sarunu procedūru,
ES fondu finansētajos projektos, kā arī būtiskākie grozījumi Publisko iepirkumu
likumā’’. Semināru galvenais mērķis bija sniegt skaidrojumu iesaistītajām institūcijām
par Direktīvu publiskā iepirkuma jomā interpretāciju un Publiskā iepirkuma likuma
prasību piemērošanu attiecībā uz papildu darbiem, pakalpojumiem un piegādēm, kas
radušies līgumu īstenošanas laikā.
224.Nepietiekoši nodrošināta lietu un personāla pēctecība. Nacionālajā likumdošanā ir
noteikti termiņi ar ES fondu administrēšanā un ieviešanā radušos dokumentu glabāšanai,
t.sk. visi ar ES fonda projekta īstenošanu saistīto dokumentu oriģināli, tai skaitā jebkura
ar projektu saistītā korespondence, sludinājumi, nolikumi, darbu un piegāžu veicēju un
pakalpojumu sniedzēju piedāvājumi un piedāvājumu vērtēšanas dokumentācija, ES fondu
projektu ietvaros noslēgto līgumu dokumentācija un jebkura ar līgumiem saistītā
korespondence, veiktos darbus, piegādes, maksājumus un sniegtos pakalpojumus
apliecinošā dokumentācija.
225.Savukārt, lai novērtētu Latvijas sasniegto ES fondu administrēšanas sistēmas
vienkāršošanas jomā un identificētu iespējamos uzlabojumus tajā, tika veikta aptauja par
ES fondu vadības un kontroles sistēmas darbības rādītajiem starp jaunajām ES
dalībvalstīm. Aptaujas rezultātā tika salīdzināti tādi ES fondu vadības un kontroles
sistēmas rādītāji Latvijā un citās jaunajās ES dalībvalstīs kā projektu vērtēšanai atvēlētais
laiks, izdevumu deklarācijas iesniegšanas un izskatīšanas ilgums, projektu uzraudzības
ziņojumu iesniegšana. Tika analizēts arī, cik dalībvalstīs ir uzsākta vai jau ieviesta netiešo
izmaksu nemainīgās likmes (flat-rate), kopsummu maksājumu (lump sums) un vienības
izmaksu (unit costs) izmantošana.
226.Kopumā aptaujas rezultāti parāda, ka Latvijas ES fondu vadības un kontroles sistēmas
rādītāji atbilst vidējam līmenim starp jaunajām ES dalībvalstīm un nevienā no
aplūkotajiem rādītājiem Latvijas rezultāti būtiski neatpaliek no rādītājiem citās jaunajās
dalībvalstīs. Tieši pretēji, Latvijā, līdzīgi kā Lietuvā un Igaunijā ļoti ātri tiek izskatīti
maksājumu pieprasījumi (ātrāk tie tiek izskatīti tikai Bulgārijā). Tāpat Latvijai ir labi
rezultāti attiecībā uz starpposma izdevumu deklarācijas izskatīšanas ātrumu. Latvijā tās ir
18 darba dienas, savukārt, piemēram, Slovēnijā izdevumu deklarācija tiek skatīta līdz pat
17

Ieteikumi ir pieejami ES fondu mājas lapā:
http://www.esfondi.lv/upload/Ieteikumi,rekomendacijas,skaidrojumi/Grozijumi_SFunKF_projektos.pdf
18

Informācija ir pieejama ES fondu mājas lapā esošajā gadskārtējā ziņojuma par 2004.- 2006. Perioda ES SF
ieviešanu 2007.gadā papildinājuma 1.sadaļā http://www.esfondi.lv/upload/00publikacijas/Gadskartejais_ieviesanas_zinojums_2007_kons.pdf
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30 dienām. Jāuzsver, ka liela daļa no termiņiem, kas saistīti ar projektu ieviešanu un,
īpaši, maksājumu administrēšanas un izdevumu deklarēšanas ātrumu, tikuši ievērojami
saīsināti ES fondu sistēmas vienkāršošanas pasākumu ietvaros. Jāsecina, ka tas, ka
Latvija ir viena no līderēm ES finansējuma apguves ziņā, lielā mērā skaidrojams tieši ar
sistēmas ātrdarbību un veiktajiem vienkāršošanas pasākumiem, pie kuriem darbs tiks
turpināts arī 2010.gadā.
227.Ņemot vērā iepriekš minēto, secināms, ka gada laikā ir paveikts nozīmīgs darbs, lai
optimizēto ES fondu vadības sistēmu, it īpaši pielāgojoties pašreizējai sociāliekonomiskajai situācijai. Savukārt 2010.gadā ir paredzēts turpināt atvieglot finansējuma
saņēmējam izvirzītās prasības, vienkāršojot projektu ieviešanu un optimizējot ES fondu
administrēšanā iesaistīto iestāžu darbu, tai skaitā:
vienkāršot projektu grozījumu veikšanas kārtību;
nodrošināt iespēju piemērot netiešo izmaksu nemainīgo likmi ESF projektos;
pilnveidot iepirkumu pirmspārbaudes procesu;
uzlabot kārtību, kādā ziņo par ES fondu ieviešanā konstatētajām neatbilstībām un
pieņem lēmumu par līdzekļu atgūšanu;
pilnveidot kārtību projektu pārbaudei projekta īstenošanas vietā;
vienkāršot un paātrināt izdevumu deklarāciju sagatavošanas kārtību;
vienādot praksi attiecībā uz izdevumu pamatojošo dokumentu pārbaudi un līgumu
slēgšanu par projekta īstenošanu;
plašākas eiro izmantošanas iespējas maksājumos;
pieļaujamās kļūdas līmeņa noteikšana arī publiskajā finanšu vadības sistēmā;
turpināt klientu apmierinātības izvērtējumu.

2.3.4. Resursu piesaiste ES fondu ieviešanai
228.Kā galveno problēmu DP ieviešanas īstenošanas kontekstā var minēt finansējuma
nepietiekamību, ko izraisīja ekonomiskās situācijas izmaiņas pasaulē, kas negatīvi
ietekmēja arī Latvijas ekonomisko situāciju, kam sekoja IKP kritums un investīciju
apjoma samazinājums, bezdarba līmeņa pieaugums, patēriņa un ražotāju cenu krasas
izmaiņas.
229.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.
230.Saskaņā ar iepriekšminētā līguma nosacījumiem, EIB aizdevumu izsniedz LR ar
nosacījumu, ka tas var tikt novirzīts valsts budžeta līdzfinansējuma nodrošināšanai vai arī
kā aizdevums finansējuma saņēmējiem nacionālā līdzfinansējuma nodrošināšanai 2007.2013.gada plānošanas perioda ES fondu projektos.
231.Līdz 2009.gada beigām EIB ir izmaksājusi 225 milj. eiro. Lai varētu saņemt nākamo
aizdevuma daļu, EIB ir jāiesniedz atskaite par iepriekš izmaksāto līdzekļu izlietojumu
80% apmērā no izmaksātās summas, respektīvi, par 180 milj. eiro. Līdz 2009.gada
30.septembrim apstiprinātajos ES fondu projektos valsts budžeta līdzekļu apjoms bija
uzņemts saistībās par kopējo summu 162 milj. eiro, savukārt, aizdevumos finansējuma
saņēmējiem izsniegti 6,6 milj. eiro, kas kopā veido 168,6 milj. eiro, kas ir nepietiekami
nākamās aizdevuma daļas saņemšanai. Jāatzīmē, ka 2009.gada laikā Latvijas atbildīgās
iestādes veica DP finansējuma pārprogrammēšanu, palielinot ES fondu līdzfinansējuma
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intensitāti, kur iespējams, izņemot vai maksimāli samazinot valsts budžeta un nacionālā
publiskā līdzfinansējuma daļu.
232.Ņemot vērā ierosinātās izmaiņas, paredzams, ka nacionālā publiskā līdzfinansējuma daļa
ievērojami samazināsies. Kā rezultātā pilnībā izmantot piešķirto EIB aizdevumu ES
fondu projektos nebūs iespējams. Attiecībā uz izmaksātās aizdevuma daļas atskaites
sagatavošanu, jāņem vērā, ka faktisko valsts budžeta līdzfinansējuma daļu apstiprinātajos
projektos būs iespējams fiksēt tikai tad, ka EK būs apstiprinājusi izmaiņas DP
finansēšanas plānos.19 Paredzams, ka tas varētu notikt līdz 2010.gada 2.ceturkšņa beigām.
Latvijai Bankas aizdevuma izmantošana nav pašmērķis, jo aizdevuma saņemšana nedod
iespēju palielināt budžeta izdevumu apropriāciju, lai slēgtu jaunus līgumus, kuru
īstenošanai, iespējams, būtu nepieciešams Valsts kases aizdevums, piesaistot EIB naudas
resursu. Tā kā valsts budžeta apropriācija nav pietiekošā apmērā, lai īstenotu visus
plānotos projektus, Latvija radīja iespēju projektus īstenot kā pašfinansēšanās projektus,
kuru ietvaros EK tiek deklarēti finansējuma saņēmēja veiktie izdevumi un samaksa par
tiem veikta tikai tad, kad EK atmaksājusi attiecīgo daļu. Līdz ar to EIB aizdevums šajā
situācijā Latvijai nelīdz risināt galveno problēmu – resursi valsts budžetā.
233.Savukārt, sakarā ar Regulas Nr.1083/2006 82.panta grozījumiem 2009.gadā Latvija ir
saņēmusi no EK papildu avansa maksājumus 2% par kopējo summu 42 milj. latu
(59.8 milj. eiro) - no ESF (7,7 milj. latu) un ERAF (34.3 milj. latu) finansējuma. Šie
papildu avansi ļāva palielināt 2009.gada valsts budžeta izdevumus ES finansētajiem
projektiem kopumā par 52,4 milj. latu20 (74.6 milj. eiro), kas 2009.gada jūlijā tika
novirzīts prioritārajām programmām, lai atgrieztu spēku ekonomikai, kā arī pasākumiem,
kas tieši saistīti ar sociālās drošības tīklu: 15 milj. latu (21.3 milj. eiro) nodarbinātības
shēmām, 5 milj. latu (7.1 milj. eiro) izglītības sektora projektiem, 1,2 milj. latu (1.7 milj.
eiro) mājokļu energoefektivitātei, 10,8 milj. latu (15.4 milj. eiro) dažādiem projektiem
pašvaldībām (transports, ūdens apgādes sistēmas un citi), 15,3 milj. latu (21.8 milj. eiro),
lai sniegtu atbalstu mazām un vidējām komercsabiedrībām (MVK) un 5,1 milj. latu (7.3
milj. eiro) citām aktivitātēm.
234.Lai nodrošinātu nepieciešamo finansējumu Saprašanās memorandā noteiktā maksājumu
finansējuma saņēmējiem mērķa izpildei ES fondu projektu ietvaros, FM 2009.gada
3.ceturksnī ir veikusi pasākumus, lai paredzētu papildu finansējumu projektiem
2009.gada budžetā, kas bija iespējams esošā budžeta deficīta limita ietvaros.
235.2009.gada septembrī finanšu ministrs oficiāli vērsās pie EK un Starptautiskā valūtas
fonda (SVF), lai noskaidrotu starptautisko aizdevēju nostāju par gadskārtējā valsts
budžeta likumā noteiktās apropriācijas palielināšanu apmērā līdz 84 milj. latu (119.5
milj. eiro), lai, galvenokārt, finansētu maksājumus uzņēmējdarbības atbalsta projektiem
un citiem 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu projektiem. Papildus notika
sarunas par pieļaujamajiem izņēmumiem valsts budžeta deficīta mērķu noteikšanā
attiecībā uz finansējumu ārvalstu finanšu palīdzības projektiem. ES ekonomikas un
monetāro lietu komisārs Hoakins Almunja un SVF pārstāvji pauda atbalstu iepriekš
minētajai rīcībai esošā budžeta deficīta limita ietvaros.

19

Arī jau apstiprinātajos ES fondu projektos, par kuru īstenošanu jau ir noslēgta vienošanās, plānots valsts
budžeta līdzfinansējuma daļu izņemt, vai maksimāli samazināt, palielinot ES fondu intensitāti. Tas nozīmē, ka
mainīsies uz 2009.gada 30.septembri fiksētie dati par valsts budžeta uzņemtajām saistībām. Līdz ar to turpmāk
aizdevumu būs iespējams izmantot tikai caur izsniegtajiem aizdevumiem finansējuma saņēmējiem.
20
Kopumā apropriācija palielināta par 52.4 milj. latu, tai skaitā no papildu EK avansiem un pārējiem valsts
budžeta līdzekļiem

52
Gadaziņojums3DP_VI_lv_11.06.2010.; Ziņojums Eiropas Komisijai par Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda darbības programmu īstenošanu, 2009.gads

236.Līdz ar to 2009.gada oktobrī valdība atbalstīja finansējuma ES fondu projektiem
palielināšanu vēl par 84 milj. latu (119.5 milj. eiro), kas ļāva pilnībā sasniegt Saprašanas
memorandā 2009.gadam noteiktos mērķus maksājumiem finansējuma saņēmējiem.
Informācija par minēto mērķu sasniegšanu DP ietvaros sniegta sadaļā „Informācija par
finanšu progresu”.
237.Minētais valsts budžeta finansējums tika novirzīts ES fondu projektiem izglītības nozarē
(13.5%), tai skaitā 2% - skolu informatizācijai, stacionārās veselības aprūpes nozares
projektiem (2.2%), satiksmes jomā (16.7%), ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstībai
apdzīvotās vietās kopumā 12%, nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru
izaugsmes veicināšanai (8.7%), savukārt uzņēmējdarbības atbalstam (46.9%).
238.Ņemot vērā, ka ES fondu finansēšanas iespējas no valsts budžeta pamatā atkarīgas no tā,
cik operatīvi finansējums nonāks atpakaļ valsts budžeta ieņēmumos kā EK
līdzfinansējuma atmaksa, vadošā iestāde ir veikusi šādus galvenos pasākumus, lai
nodrošinātu pēc iespējas efektīvu ES fondu projektu finansēšanu ierobežoto valsts
budžeta iespēju kontekstā:
239.Skaidri noteikti un valdībā apstiprināti finanšu apguves mērķi katrai atbildīgajai iestādei,
izstrādāti mērķu izpildes rīcības plāni katrai aktivitātei katram mēnesim 2009.gadā un
nodrošināta to ikmēneša uzraudzība.
240.Lai veicinātu tādu projektu īstenošanu, kas nerada slogu uz valsts budžetu, tika veiktas
izmaiņas ES fondu projektu finansēšanas noteikumos, kas paredz, ka iestādes var slēgt
līgumus par projektu īstenošanu, negaidot finansējuma piešķiršanu no valsts budžeta, ja
finansējuma saņēmējam ir apgrozāmie līdzekļi projekta īstenošanai un tas piekrīt atmaksu
par veiktajiem izdevumiem gaidīt līdz brīdim, kamēr šie izdevumi būs deklarēti EK un
saņemta atmaksa no EK. Informācija, kas saņemta no atbildīgajām un sadarbības
iestādēm liecina, ka šo iespēju gatavi izmantot salīdzinoši daudz finansējuma saņēmēju,
piemēram, uzņēmējdarbības, energoefektivitātes, satiksmes, vides jomā. Pēc vadošās
iestādes aprēķiniem aptuveni 20% no kopējiem valsts budžeta izdevumiem turpmāk
varētu būt iespējams nodrošināt šādā gadskārtējam valsts budžetam neitrālā veidā.
241.Gan likumā „Par valsts budžetu 2009.gadam”, gan likumā „Par valsts budžetu
2010.gadam” ir iestrādāta norma, ka, ja budžeta ieņēmumu plāns no ārvalstu finanšu
palīdzības tiek pārsniegts, tad visi virsplāna ieņēmumi tiek novirzīti pārējo projektu
īstenošanai. Tādējādi atbildīgās iestādes tiek stimulētas maksimāli ātri nodrošināt veikt
deklarējamus izdevumus. Tomēr šī iespēja visticamāk praktiski netiks izmantota, jo
virsplāna ieņēmumi parasti rodas vai ir zināmi gada beigās, kad vairs nevar spēt apgūt
papildu budžeta finansējumu. Svarīgi rast papildu apropriāciju maksimāli tuvāk gada
sākumam, par ko kopš 2009.gada vidus Latvija veic sarunas ar starptautiskiem
aizdevējiem.
242.Palielināti Valsts kases aizdevumu limiti ES fondu projektu finansēšanai (2009.gadā un
2010.gadā pašvaldību aizņēmumu kopējais palielinājums noteikts 50 milj. latu apmērā
ES un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai, kas ir par
20 milj. latu vairāk nekā 2008.gadā).
243.Rasti laika ietaupījumi gandrīz katrā finansējuma aprites posmā, veicot attiecīgus
grozījumus normatīvajos aktos, par ko sniegts apraksts sadaļā „Galvenie identificētie ES
fondu ieviešanas riski un problēmas un to novēršanai veiktie pasākumi”.
244.Resursu pietiekamības jautājums paliek aktuāls arī 2010.gadā, līdz ar to arī 2010.gadā
FM veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu maksimāli optimālu līdzekļu
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piešķiršanu no valsts budžeta līdzekļiem, tai skaitā pārstrukturējot esošo finansējumu pa
nozarēm, stingri uzraugot ikmēneša budžeta izdevumu plāna izpildi, kā arī turpinot
sarunas ar starptautiskajiem aizdevējiem par iespēju palielināt ar ES fondu finansēšanu
saistītos izdevumus 2010.gada valsts budžetā. Nav pieļaujama situācijas atkārtošanās, kad
papildu budžeta līdzekļi tika piešķirti gada beigās, kas apgrūtināja to izlietojumu.

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

2.3.6. Strukturālās reformas publiskajā sektorā
248.Ņemot vērā Latvijā esošo ekonomisko situāciju ir būtiski samazinājies praktiski jebkurai
jomai pieejamais finansējums, kas palielina ES fondu finansējuma lomu infrastruktūras
attīstībai, kā arī rada izaicinājumus veiksmīgai strukturālo reformu īstenošanai, lai
samazinot finansējumu, tiktu nodrošināta kvalitatīva pakalpojumu pieejamība.
249.Kā prioritārie darbības virzieni īstermiņā un vidējā termiņā strukturālo reformu kontekstā
valsts pārvaldē ir noteikti:
valdības lomas un funkciju izvērtējums (funkciju sadalījuma starp valsti, pašvaldībām
un privāto sektoru pārskatīšana; valsts funkciju apjoma un lietderības izvērtēšana,
optimizācija, deleģēšana);
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cilvēkresursu vadība un civildienests, veidojot skaitliski mazu, kompaktu, augsti
profesionālu un politiski neitrālu civildienestu un nodrošinot vienotas atalgojuma
sistēmas ieviešanu, kas balstīta uz kompetenču pieeju.
valsts pārvaldes administratīvo procedūru un iestāžu struktūras vienkāršošana un
optimizācija;
valsts izdevumu pārstrukturēšana.
250.Strukturālās reformas tiek īstenotas daudzās jomās. Atsevišķos gadījumos, piemēram,
vides, izglītības, veselības jomās, publiskā sektora strukturālas reformas, t.sk.
administratīvi teritoriālā reforma (ATR), palēnināja ES fondu apguvi, kas ir saistīts ar
nepieciešamību veikt korekcijas ES fondu finansētajos projektos, piemēram mainot
finansējuma saņēmējus, kamēr ilgtermiņā minētās reformas viennozīmīgi stimulēs
efektīvu ES fondu ieviešanu un izmantošanu.
251.Saskaņā ar atbildīgo un sadarbības iestāžu sniegto informāciju, 2009.gadā veiktās
izmaiņas ES fondu projektos minēto reformu dēļ nav uzskatāmas par būtiskām Regulas
Nr. 1083/2006 57.panta nozīmē.
Strukturālās reformas izglītības jomā
252.Resursu izmantošanas efektivizācijas un īstenoto funkciju optimizācijas nolūkos tiek
veikta arī būtiska IZM un tās padotības iestāžu izvērtēšana un optimizācija. Galvenā
pārmaiņa izglītības sistēmas vadības procesu attīstībā bija IZM padotībā esošo iestāžu un
aģentūru skaita samazināšana, novēršot funkciju un uzdevumu dublēšanos, kā arī, lai
sakārtotu un padarītu efektīvāku un uz klientiem orientētu izglītības sistēmas pārvaldību
nacionālajā līmenī.
253.Saskaņā ar strukturālām reformām izglītībā, tika veikta IZM atsevišķu aktivitāšu
pārvērtēšana un restrukturizācija, kā arī finanšu resursu pārdale, nodrošinot gan papildu
atbalstu sasniedzamajiem restrukturizācijas mērķiem, kā arī jomām, kuras valsts noteica
par prioritārām saistībā ar uz ekonomikas un sociālo izaugsmi orientēto attīstības
stratēģiju. Saistībā ar ES fondu apguvi būtiski minēt, ka 3.1.3.2.aktivitātes „Atbalsts
vispārējās izglītības iestāžu tīkla optimizācijai” un 3.1.2.1.2.aktivitātes „Jaunu koledžas
studiju programmu attīstība aviācijas nozarē” īstenošana tika aizkavēta ierobežoto finanšu
resursu dēļ, kā rezultātā 2009.gadā netika pieņemti attiecīgi MK noteikumi par aktivitāšu
īstenošanu.
254.Strukturālo reformu pamatā IZM prioritāri izvirzījusi cilvēku (skolēnu, studējošo,
pieaugušo), kuram nepieciešams nodrošināt atbilstošu, kvalitatīvu un pieejamu izglītību,
kopumā uzlabojot cilvēku nodarbinātību un palielinot mūžizglītības nozīmi iedzīvotāju
vidū.
255.DP 3.1.3.pasākuma „Izglītības infrastruktūra vispārējo prasmju nodrošināšanai” ieviešana
notiek, pielāgojoties un saskaņā ar nozares politikas izmaiņām, ievērojot finansēšanas
principos noteikto, un strukturālās izmaiņas. Par vienu no būtiskākajam nozares politikas
izmaiņām var minēt, piemēram, pārēju no skolu (skolotāju) finansēšanas principa uz
skolēnu finansēšanas modeli – “nauda seko skolēnam”, kā arī skolu tīkla un pedagoģisko
likmju skaita atbilstoši skolēnu/ pedagogu proporcijai optimizāciju.
256.2009.gada 15.septembrī ir apstiprināta koncepcija „Profesionālās izglītības pievilcības
paaugstināšana un sociālo partneru līdzdalība profesionālās izglītības kvalitātes
nodrošināšanā”, kas ļaus nodrošināt Latvijas profesionālās kvalifikācijas līmeņu sistēmas
atbilstību Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai, profesionālās izglītības programmu
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piedāvājumu atbilstību pieaugušo izglītības vajadzībām, kā arī ārpus formālās izglītības
iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču atzīšanu. Vienlaikus 2009.gada 15.decembrī
MK atbalstītas (prot. Nr.88 116.§) un ar 2010.gada 6.janvāra MK rīkojumu Nr.5 „Par
Profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas pamatnostādnēm 2010.-2015.gadam”
apstiprinātas IZM sagatavotās Profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas
pamatnostādnes 2010.-2015.gadam, kas paredz līdz 2015.gadam reorganizēt gandrīz pusi
no IZM padotībā esošajām profesionālās izglītības iestādēm. DP 3.1.1.pasākuma
„Profesionālās izglītības infrastruktūra” ieviešana notiek pielāgojoties un saskaņā ar
minētajiem normatīvajiem dokumentiem un nozares politiku kopumā.
257.Savukārt 3.1.2.pasākuma „Augstākās izglītības infrastruktūra” īstenošana sekmē
augstākās izglītības iestāžu modernizāciju, kas ir viens no nozares politikas
pamatvirzieniem.
Strukturālās reformas nodarbinātības un sociālās iekļaušanas jomā
258.Reaģējot uz bezdarba līmeņa paaugstināšanos un krasu iedzīvotāju ienākumu
samazināšanos, Labklājības ministrija (LM) ar būtisku ES struktūrfondu atbalstu ir
uzsākusi vairākus nozīmīgus pasākumus nodarbinātības veicināšanas un bezdarba
mazināšanas jomā. 2008.gada beigās tika uzsākta apjomīga ES struktūrfondu plānoto
ieguldījumu pārvērtēšana, pieņemot lēmumu novirzīt līdzekļus tiem pasākumiem, kas
visefektīvāk varētu sniegt ieguldījumu finanšu un ekonomiskās krīzes pārvarēšanai.
Pārstrukturizācijas rezultātā tika palielināts kopējais ES struktūrfondu atbalsta apmērs
nodarbinātības un sociālās iekļaušanas jomām, plānojot papildus atbalstu aktīvajiem
nodarbinātības pasākumiem sociālās drošības jomā. Tika nolemts izveidot un stiprināt
sociālās drošības tīklu, ieviešot krīzes nodarbinātības veicināšanas pasākumu kopu, kuras
ietvaros tiek ieviesti vairāki jauni nodarbinātības veicināšanas pasākumi.
259.Sociālo pakalpojumu piedāvājuma paplašināšana un attīstība ir būtisks Latvijas sociālās
politikas mērķis, kā arī svarīgs priekšnoteikums mazaizsargāto sabiedrības grupu sociālās
atstumtības mazināšanai. Kā būtiskākos ir jāmin sekojošus pasākumus:
Šobrīd sociālais dienests ir vienīgā vieta, kur personas bez maksas var saņemt
konsultācijas par sociālo aizsardzību, sociālajiem pabalstiem, savām tiesībām uz
juridisko palīdzību, kā arī citiem svarīgiem jautājumiem, tādēļ tika pieņemts lēmums,
ka katrā pašvaldībā jābūt sociālajam dienestam. Sociālo dienestu stiprināšana ir īpaši
svarīga ekonomisko grūtību laikā, kad pieaug sociālā spriedze, kā arī saasinās
attiecības ģimenē, kur bieži attiecību krīzi var palīdzēt novērst profesionāli izglītots un
sagatavots darbinieks;
Attīstīt sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvus sociālās aprūpes
pakalpojumus reģionos – piedāvājot jaunus alternatīvās sociālās aprūpes
pakalpojumus. Šī mērķa veicināšanai nozīmīgs ieguldījums ir ES struktūrfondu
līdzfinansētajiem pasākumiem, kuru ietvaros tiek atbalstīta alternatīvu sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstības programmu izstrāde un
ieviešana katrā plānošanas reģionā, ņemot vērā, katra plānošanas reģiona specifiskās
vajadzības, analizējot esošo pakalpojumu pieejamību un nepieciešamos pakalpojumus.
Programmu izstrāde ļaus efektīvāk plānot sociālo pakalpojumu piedāvājumu un
attiecīgi finanšu resursus, kā arī plānot sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
piedāvājumu ilgtermiņā. Pasākuma īstenošana sekmēs rindas mazināšanos par 70% uz
ilgstošās sociālās aprūpes pakalpojumiem, kurus sniedz valsts sociālās aprūpes centri,
tādejādi mazinot šo centru noslogotību.
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260.Lai optimizētu no valsts budžeta finansēto sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanas
sistēmu, izveidojot racionālu un izmaksu efektīvu valsts institūciju struktūru, vienlaikus
nesamazinot no valsts budžeta finansēto pakalpojumu apjomu, LM izstrādāja
optimizācijas plānu.21 Saskaņā ar optimizācijas plānā noteikto, tika izstrādāts iestāžu
reorganizācijas modelis22, saskaņā ar kuru tika nolemts reorganizēt 33 LM pakļautībā
esošās tiešās valsts pārvaldes iestādes – valsts sociālās aprūpes centrus, tos apvienojot un
ar 2010.gada 1.janvāri izveidojot piecus LM pakļautībā esošus valsts sociālās aprūpes
centrus (VSAC): VSAC „Kurzeme”, VSAC „Latgale”, VSAC „Rīga”, VSAC „Vidzeme”
un VSAC „Zemgale”. Reorganizācijas ietvaros veikta atbalsta funkciju (personālvadības,
grāmatvedības, darba aizsardzības, finanšu plānošanas un valsts iepirkuma
organizēšanas) centralizācija un izveidots pakalpojumu koordinēšanas decentralizācijas
modelis. Optimizācijas plāns paredz VSAC filiāļu ēku renovāciju vai rekonstrukciju
3.1.4.1.5.apakšaktivitātes „Infrastruktūras pilnveidošana sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem” ietvaros, radot
iespējas sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstībai.
Strukturālās reformas veselības jomā
261.Ar MK 2004.gada 20.decembra rīkojumu Nr.1003 tika apstiprināts viens no
būtiskākajiem politikas plānošanas dokumentiem veselības aprūpē „Ambulatorās un
stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstības programma”
(Programma), kura mērķis ir nodrošināt integrētas veselības aprūpes sistēmas turpmāku
attīstību, optimizējot pakalpojumu sniedzēju skaitu un izvietojumu, tādējādi paaugstinot
sniegto veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti, izmaksu efektivitāti un racionālu
pieejamību pacientiem. Programma paredz:
attīstīt primārās veselības aprūpes sistēmu un pilnveidot primārās veselības aprūpes
sistēmas pakalpojumu sniedzēju tīklu;
izveidot kvalitatīvu, iedzīvotājiem pieejamu un izmaksu efektīvu neatliekamās
medicīniskās palīdzības sistēmu valstī.
262.Ne mazāk svarīgs dokuments, kas paredz neatliekamās medicīniskās palīdzības attīstību,
ir „Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta attīstības pamatnostādnes”, kas
apstiprinātas ar MK 2005.gada 19.jūlija rīkojumu Nr.444 (NMP pamatnostādnes). Šis
dokuments izstrādāts, lai risinātu vienu no Programmas izvirzītajiem apakšmērķiem.
263.Saskaņā ar iepriekš minētajiem politikas plānošanas dokumentiem un MK 2007.gada
19.decembra noteikumiem Nr.1046 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas
kārtība”, kuri nosaka veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtību, to
ārstniecības pakalpojumu veidus un apjomus, kuri tiek apmaksāti no valsts budžeta un
pakalpojuma saņēmēja līdzekļiem, samaksas kārtību par minētajiem pakalpojumiem, kā
arī kārtību, kādā centralizēti veidojamas plānveida veselības aprūpes pakalpojumu
saņemšanas pretendentu rindas (veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība),
šobrīd noris DP 3.1.5.pasākuma „Veselības aprūpes infrastruktūra” (3.1.5.pasākuma)
ieviešana.
21

Optimizācijas plāns „Plāns valsts finansēto sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
optimizācijai samazināta finansējuma apstākļos 2009.-2011.gadam (apstiprināts ar labklājības ministra
2009.gada 17.jūlija rīkojumu Nr.62, jaunā redakcijā apstiprināts ar labklājības ministra 2010.gada 21.janvāra
rīkojumu Nr.6)
22
Apstiprināts ar MK 30.10.2009. rīkojumu Nr.746 „Par Labklājības ministrijas pakļautībā esošo valsts sociālās
aprūpes centru reorganizāciju”
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264.2009.gada laikā tika veikti vairāki pasākumi ar mērķi turpināt veselības jomā uzsāktās
reformas, kā arī padarīt veselības aprūpes pakalpojumus kvalitatīvākus un pieejamākus.
2009.gada 30.jūnijā stājās spēkā grozījumi veselības aprūpes organizēšanas un
finansēšanas kārtībā, samazinot slimnīcu skaitu, kuras ar 2009. gada 1. septembri
nodrošina sekundāro un terciāro stacionāro veselības aprūpi, un precizējot veselības
aprūpes iestāžu sarakstu, kuras nodrošina ambulatoro un dienas stacionāra tipa ārstēšanu.
265.Saskaņā ar MK 2009.gada 29.jūlija rīkojumu Nr.509 „Par Veselības ministrijas padotībā
esošo valsts pārvaldes iestāžu reorganizāciju” ir plānots samazināt virkni Veselības
ministrijas (VM) padotības iestādes, kā rezultātā ir mainīta ES fondu sadarbības iestāde
veselības sektorā no Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūras
(VSMTVA) uz Veselības ekonomikas centru (VEC). Iepriekš minētās izmaiņu rezultātā
ir ierosināti grozījumi gan MK noteikumos par aktivitāšu ieviešanu, gan ES fondu
politikas plānošanas dokumentos, bet izmaiņas nav ietekmējušas uzraudzības rādītājus un
nav radīta ietekme uz nacionālo vai ES finansējumu.

2.4.Būtiskas izmaiņas saskaņā ar Regulas (EK) Nr.1083/2006 57.pantu
266.Lai gan atsevišķu projektu īstenošanas gaitā sakarā ar reformām publiskajā sektorā
mainījušies finansējuma saņēmēji, saskaņā ar atbildīgo un sadarbības iestāžu sniegto
informāciju 2009.gadā netika konstatētas būtiskās izmaiņas Regulas (EK) Nr.1083/2006
57.panta izpratnē.

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

2.5.1. Veiktie pasākumi, lai nodrošinātu demarkāciju
268.Izstrādājot VSID un DP, tika vērtēta ES fondu investīciju papildinātība ar Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas Zivsaimniecības fonda
(EZF) līdzfinansētajiem pasākumiem 2007.–2013.gada periodā. DP šo finanšu
instrumentu savstarpējā papildinātība aprakstīta pasākuma līmenī, norādot demarkācijas
nosacījumus starp dažādo fondu līdzfinansētajām aktivitātēm.
269.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).
Investīciju demarkāciju starp minētajām jomām iespējams veikt teritoriālā griezumā, kā
arī pēc atbalsta veida.
270.Demarkācija teritoriālā griezumā:
ELFLA atbalsta profesionālās izglītības iestāžu ēku renovāciju, kur vairums mācību
programmu saistītas ar lauksaimniecību. ELFLA atbalsta tikai to ēku renovāciju, kuras
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ir kultūrvēsturiski pieminekļi un atrodas lauku teritorijā. Atbalstu mācību aprīkojumam
ELFLA neparedz.

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.
271.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.
272.EZF un ES fondiem ir kopīgas tādas atbalsta jomas kā ostu infrastruktūra, NATURA
2000 teritorijas, bioloģiskā daudzveidība, ūdenssaimniecība, tūrisms. Investīciju
demarkācijas nosacījumus pamatā iespējams fiksēt sektoriālā griezumā:
EZF atbalsta investīcijas ostu infrastruktūrā, kuras nav iesaistītas starptautiskajos
kravu pārvadājumos, ERAF – mazo ostu infrastruktūras uzlabošanā, kuras ir
iesaistītas starptautiskajos kravu pārvadājumos, KF – lielo ostu, kas ir TEN-T tīkla
sastāvdaļa, infrastruktūrā.
273.ES struktūrfondu 3.mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” programmām un
1.mērķa ES fondiem ir kopīgas tādas jomas kā izglītības, veselības, tūrisma, vides,
energoefektivitātes, transporta un informācijas tehnoloģiju infrastruktūra. Investīciju
demarkāciju starp minētajām jomām iespējams veikt teritoriālā griezumā.
274.Demarkācija teritoriālā griezumā:
1.mērķa ES fondu aktivitātes īstenotas Latvijas teritorijā un to nolūks ir nacionālo
mērķu sasniegšana saskaņā ES definētām un plānošanas dokumentos noteiktām
prioritātēm. Savukārt ES struktūrfondu 3.mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība”
programmu ietvaros tiek atbalstītas vienīgi aktivitātes ar skaidri izteiktu pārrobežu
efektu, izmantojot pārrobežu sadarbības pievienoto vērtību izvēlētajos atbalsta
virzienos.
Lai novērstu, nepieļautu dubultā finansējuma risku, RAPLM nodrošina iestādes ar
informāciju par projektiem.
275.Eiropas Kopienas investīciju Eiropas komunikāciju tīkla transporta nozarei
(turpmāk – TEN-T) un Kohēzijas fonda investīciju demarkāciju iespējams veikt
projektu līmenī.
276.Demarkācija projektu līmenī:
Eiropas Kopienas TEN-T budžeta investīcijas tiek piešķirtas noteiktu kategoriju
projektiem, kas nodrošinās lielāko pievienoto vērtību tīkliem kopumā, jo īpaši
pārrobežu posmiem, tostarp jūras automaģistrālēm, un projektiem, kuru mērķis ir
novērst problemātiskus posmus, piemēram, dabiskos šķēršļus, lai tādējādi garantētu
TEN-T infrastruktūras nepārtrauktību. Lai ņemtu vērā katra projekta īpašās prasības
un palielinātu TEN-T finansiālā atbalsta efektivitāti un vērtību, šis atbalsts var būt
vairāku veidu: pieejamības maksājumu subsīdijas, procentu likmju atlaides,
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aizdevumu garantijas, dalība riska kapitāla fondos vai subsīdijas izpētei un darbiem.
KF finansējums tiek piešķirts TEN-T autoceļu tīklu infrastruktūras uzlabošanai –
darbībām, kas sniegs papildinošu efektu kopējā TEN-T attīstībā.
277.Ņemot vērā, ka īpaša uzmanība jāpievērš gan TEN-T budžeta līdzekļiem, gan arī KF
finansējuma efektīvai koordinēšanai, kuriem ir ietekme uz TEN-T, SM kā vadošā valsts
pārvaldes iestāde transporta un sakaru nozarē, saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumā
un SM nolikumā noteikto, koordinē un nodrošina iepriekš minēto finansējumu
demarkāciju un dubultā finansējuma kontroli.
278.Lai veicinātu efektīvu, caurredzamu un finanšu vadības principiem atbilstošu ES fondu
ieviešanu Latvijā un, lai nepieļautu dubultās finansēšanas iespējamību ES fondu un citu
finanšu instrumentu intervences pasākumu ietvaros, tiek veikti šādi pasākumi:
Jau projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju izstrādes procesā tiek iestrādāts
dubultās finansēšanas kontroles mehānisms, kā vienu no nosacījumiem nosakot
finansējuma pārklāšanās aizliegumu, tādējādi atbildību par dubultās finansēšanas
saņemšanu nosakot arī potenciālajiem ES fonda finansējuma saņēmējiem.
MK noteikumos par aktivitāšu un apakšaktivitāšu īstenošanu ir iestrādāti
nosacījumi, kas izslēdz 2007.–2013.gada plānošanas perioda ES fondu
finansējuma piešķiršanu darbībām, kuras jau ir līdzfinansētas no ES
struktūrfondiem un KF 2004.–2006.gada plānošanas periodā, kā arī no valsts
budžeta un citiem finanšu instrumentiem. 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 noteikumiem par pārbaužu projektu īstenošanas vietās veikšanu23
un izstrādātajai metodikai par pārbaužu veikšanu, ES fondu vadībā iesaistītās
institūcijas veic pārbaudes projektu īstenošanas vietās, lai pārliecinātos, vai ES
fonda projekts tiek īstenots saskaņā ar līgumu vai vienošanos un izdevumi, kas
pretendē uz atmaksu no ES fonda līdzekļiem, ir faktiski veikti un ir attiecināmi uz
finansēšanu no ES fonda līdzekļiem, t.sk., pārbaudes ietvaros jāgūst pārliecība par
dubultā finansējuma nepastāvēšanu (detalizētāk pārbaudes jautājumus skatīt
sadaļā „Pārbaudes projektu īstenošanas vietās”). Pārbaudes projektu īstenošanas
vietās veic, ņemot vērā arī projekta riska pakāpi (augsts, vidējs, zems), ko
atbildīgās un sadarbības iestādes nosaka katram projektam, līdz ar to, jo augstāks
riska līmenis ir noteikts projektam, jo biežāk veic pārbaudes. Tādējādi ir
nodrošināta arī dubultās finansēšanas kontrole.
Ņemot vērā dubultās finansēšanas iespējamību ES fondu un Eiropas Ekonomikas
zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta
projektos, vadošā iestāde regulāri (parasti – reizi ceturksnī) informē atbildīgās
23

MK 2007.gada 26.jūnija 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”; no 2010.gada 16.februāra izdoti jaunā redakcijā- tagad Ministru kabineta 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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iestādes par apstiprinātajiem Eiropas 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
(ZM) pārstāvji piedalās UK padomdevēja statusā.
FM pārstāvji ir iekļauti ES struktūrfondu 3.mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība”
programmu nacionālās apakškomitejas sastāvā, līdz ar to nodrošinot dubultās
finansēšanas saņemšanas riska mazināšanu.
RAPLM ir izveidota un nodrošināta Koordinācijas padomes darbība, tādējādi
novēršot atbalsta pārklāšanās risku, sagatavojot un ieviešot projektus DP
pilsētvides prioritātes „Policentriska attīstība” ietvaros.
VM izveidojusi datu bāzi par veselības sektora investīciju projektiem, kurā tiek
uzskaitītas arī projektu aktivitātes. VM darbinieks, piedaloties atbildīgās iestādes
un sadarbības iestādes izveidotajā vērtēšanas komisijā, salīdzina esošo projektu
aktivitātes ar vērtējamo projektu aktivitātēm, novēršot dubultā finansējuma risku
projektu vērtēšanas posmā. Papildus VM pārbauda no FM saņemto informāciju
par iespējamo dubultā finansējuma risku Eiropas ekonomikas zonas un Norvēģijas
finanšu instrumentu iesniegto projektu ietvaros.
Papildus iepriekš minētajam, lai uzlabotu dubultās finansēšanas saņemšanas
kontroli, plānots izstrādāt jaunu informācijas sistēmu, kas apvienos informāciju
par visiem publiskiem finansējumiem. Savukārt pašlaik VIS ir nodrošināta
automātiska sasaiste ar EZF un ELFLA 2007.–2013.gada plānošanas perioda
sistēmu, kā arī ir pieejama informācija par 2004.–2006.gada un 2007.–2013.gada
plānošanas perioda projektu iesniedzējiem pēc to reģistrācijas numura un vārda,
tādējādi nodrošinot datus par īstenotiem projektiem attiecīgā plānošanas periodā.
Sasaiste ar minēto sistēmu sniegta ziņojuma sadaļā „ES fondu vadības
informācijas sistēma”.
279.
Ņemot vērā minēto, secināms, ka DP aktivitāšu plānošanā un ieviešanā
nodrošināta demarkācija starp fondiem un citiem finanšu instrumentiem, kā arī
2009.gadā nav konstatētas neatbilstības saistībā ar dubultās finansēšanas saņemšanu.

2.5.2. Papildinātība un saskaņotība ar citiem instrumentiem
280.Vienlaikus jāatzīmē, ka DP aktivitātes tiek papildinātas arī ar citu ES fondu un ārvalstu
finanšu palīdzības programmu projektiem. Papildus iepriekšējā punktā minētajiem zemāk
minēti daži piemēri par DP aktivitāšu papildinātību veselības jomā.
ES fondu aktivitāšu papildinātība ar citiem instrumentiem veselības jomā
281.Līdz 2008.gadam ar ES Pārejas programma un ES Phare programmas atbalstu valsts
pārvaldes iestādes veselības aprūpes jomā tika sagatavotas dalībai dažādās ES politikas
jomās. Kopējais abu programmu līdzfinansējums ir 4,4 milj.latu, savukārt Latvijas
līdzfinansējums ir 2,3 milj.latu.
282.No 2008.gada ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumentu un Norvēģijas
valdības divpusējais finanšu instrumentu atbalstu ir veikti ieguldījumi mirstības un
infekciju slimību izplatības samazināšanā, ar dzīvesveidu saistīto slimību samazināšanā
un ierobežošanā, garīgās veselības aprūpes uzlabošanā un veselības aprūpes iestāžu
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tehnisko un profesionālo spēju uzlabošanā. Kopējais abu instrumentu līdzfinansējums ir
4,03 milj.latu.
283.Līdz 2009.gadam tika īstenoti valsts galvotā aizdevuma projekti, kas vērsti uz integrētas
veselības aprūpes sistēmas turpmāku attīstību, optimizējot pakalpojumu sniedzēju skaitu
un izvietojumu, tādējādi paaugstinot sniegto veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti,
izmaksu efektivitāti un racionālu pieejamību pacientiem, par kopējo summu 142,5 milj.
latu. Piešķirot valsts galvotos aizdevumus, tika ņemta vērā to saistība ar ERAF
piešķīrumu, un tie viens otru papildina.
284. Līdz 2009.gadam ir saņemts Eiropas Kopienas iniciatīvas Sabiedrības veselības jomā
atbalsts 240,06 tūkst.latu apjomā, kas sniedz atbalstu veselības veicināšanas pasākumiem
Latvijā.
285.2009.gadā ar Privatizācijas fonda atbalstu tika veikti ieguldījumi Reitterapijas
īstenošanai valstī par kopējo summu 478,80 tūkst.latu apmērā.
286.Līdz 2009.gadam ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda ERAF līdzfinansēto
aktivitāšu ietvaros ir uzsākti ieguldījumi par ERAF līdzfinansējumu 51,78 mijl.latu
apmērā un nacionālais līdzfinansējumu 9,78 milj.latu apmērā, ar kuru atbalstu plānots
uzlabot veselības aprūpes pakalpojuma kvalitāti, lai nodrošinātu efektīvu ārstēšanas
procesu un optimizētu veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju skaitu un izvietojumu,
veiktu kvalitatīvāku ārstēšanu. Šīs aktivitātes papildinātas ar ESF līdzfinansētām
aktivitātēm, kuru ietvaros uzsākti ieguldījumi par ESF līdzfinansējumu 7 808 155 latu
apmērā un valsts līdzfinansējumu 1,38 milj.latu apmērā, ar kuru atbalstu ir plānots
nodrošināt veselības aprūpes un veselības veicināšanas procesā iesaistīto institūciju
personāla apmācību un piesaistīšanu darba tirgum.
287.Saskaņā ar gadskārtējo valsts budžetu 2010.gadam kopsummā 59 294 673 latu un
Rezerves fondu kopsummā par 2 537 181 latu apmērā ir novirzīts Ambulatorās un
stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstības programmas ieviešanai.
288. Kopsummā no ārvalstu investīciju fondiem un programmām līdz 2009.gadam saņemts
finanšu atbalsts 81,7 milj. latu apmērā, savukārt Latvijas ieguldījums bijis 229,4 milj.
latu. Ieguldījumi vērsti uz veselības aprūpes pakalpojuma kvalitātes uzlabošanu un
veselības aprūpes sistēmas pilnveidošanu.
ES fondu aktivitāšu papildinātība ar citiem instrumentiem kultūras jomā
289.KM pārziņā esošo ES Fondu aktivitāšu ietvaros finanšu līdzekļi no citiem ārvalstu
investīciju fondiem un programmām netiek piesaistīti, izņemot 3.4.3.1. aktivitāti, kurai
bez ERAF investīcijām var tikt plānots, bet nav pieprasīts valsts galvots aizdevums.
Pašlaik šīs aktivitātes ietvaros tiek nodrošinātas investīcijas no valsts, kā valsts dotācijas
pašvaldībām 1.1 milj. eiro apmērā un pašvaldību finansējums 5.9 milj. eiro apmērā,
savukārt 3.4.3.2. un 3.4.3.3. aktivitātēs projektu īstenošana nav uzsākta.

2.6.Uzraudzības un izvērtēšanas pasākumi
290.Šajā sadaļā sniegta informācija par galvenajiem uzraudzības pasākumiem, tai skaitā arī
UK darbību 2009.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 politiku ieviešanas uzraudzības sistēmas
darbības pamatprincipi un uzraudzības kārtība aprakstīta sadaļā „Horizontālo prioritāšu
ieviešana”.
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2.6.1. Informācija par uzraudzības pasākumiem
291.ES fondu uzraudzības sistēma ir izveidota ar mērķi nodrošināt ES fondu ieviešanu
atbilstoši ES fondu vadību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem. Uzraudzības sistēma
pastāvīgi tiek pilnveidota un vienkāršota, lai nodrošinātu kvalitatīvu un efektīvu ES fondu
ieviešanu un maksimālu līdzekļu apguvi.
292.ES fondu uzraudzības sistēmas pamatā ir VIS, kuras galvenie uzdevumi ir uzkrāt un
uzglabāt informāciju par ES fondu plānošanas dokumentiem un projektiem, kas
nepieciešama ES fondu vadībai un darbības programmu īstenošanas uzraudzībai, kā arī
nodrošināt iespējas veidot, atlasīt un analizēt informāciju par ES fondu aktivitāšu un lielo
projektu īstenošanu un uzraudzību. Vairāk informācijas par VIS var aplūkot sadaļā „ES
fondu vadības informācijas sistēma”.
293.Tāpat ES fondu uzraudzības sistēmā arvien lielāku lomu spēlē vadošās iestādes
izstrādātie ES fondu finansējuma apguves profili (mērķa profili) atbildīgo iestāžu
griezumā, kuru datu aprēķināšanai ir izmantotas formulas, kas balstītas uz pieņēmumiem,
ņemot vērā iepriekšējo gadu pieredzi, N+2 un N+3 principa izpildes nepieciešamību, kā
arī noteiktos procesuālos termiņus dokumentācijas izskatīšanai un, kuri kalpo par svarīgu
ES fondu uzraudzības instrumentu. Mērķa profili dod iespēju savlaicīgi konstatēt
novirzes no plānotā un veikt pasākumus to novēršanai.
294.2009.gadā mērķa profili tika aktualizēti, pamatojoties uz Saprašanās memorandā starp
Eiropas Kopienu un LR noteiktajiem maksājumu finansējuma saņēmējiem mērķiem, kā
arī izmaiņām kopējā atbildīgo iestāžu pārziņā esošo aktivitāšu finansējuma apjomā.
Savukārt, minēto plānu sasniegšanai katra atbildīgā iestāde izstrādāja detalizētas mērķu
sasniegšanas prognozes aktivitāšu (apakšaktivitāšu) griezumā, par kuru izpildi vadošā
iestāde nodrošināja ikmēneša uzraudzību. Dati par mērķu profiliem, to izpildes
prognozēm un faktisko izpildi katru mēnesi tika publicēti ES fondu mājas lapā24, kā arī
sūtīti starptautiskajiem aizdevējiem. Plašākā informācija par mērķa profilu izpildi uz
2009.gada beigām ir atspoguļota ziņojuma sadaļā „Informācija par finanšu progresu”.
295.Papildus minētajam par finansējuma apguves plānu uzraudzību, 2009.gadā tika
pilnveidots ES fondu ieviešanas progresa pasniegšanas formāts, vienā tabulā atspoguļojot
būtiskāko informāciju par ES fondu aktivitāšu ietvaros apstiprināto projektu un noslēgto
līgumu finansējumu, finansējuma saņēmējiem veikto maksājumu apjomu, EK
deklarētajiem izdevumiem un no EK saņemtajiem līdzekļiem. Arī šī informācija ik
mēnesi tika publicēta ES fondu mājas lapā (tīmekļa vietne)7.
296.Vienlaikus ierobežoto valsts budžeta finansējuma ietvaros 2009.gadā tika būtiski
pilnveidota ES fondiem pieejamā valsts budžeta finansējuma izlietojuma, kā arī no EK
saņemto atmaksu uzraudzības sistēma. Ieviestā uzraudzības sistēma ļāva 2009.gadā
izpildīt valsts budžeta izdevumu plāna izpildi gandrīz pilnā apmērā (99%), savukārt
indikatīvu ieņēmumu (atmaksu no EK) plānu25 (~385 milj. eiro) pat pārsniedzot par 40
milj. eiro (10.4%). Arī 2010.gadā tiek nodrošināta ES fondiem pieejamā finansējuma
apguves uzraudzības sistēmas funkcionēšana un pilnveidošana, nodrošinot ik mēneša
valsts budžeta izdevumu un ieņēmumu no ārvalstu finanšu palīdzības plāna uzraudzību.
297.Tāpat ES fondu uzraudzības sistēmas darbībā ietilpst dažāda veida ziņojumu par ES
fondiem sagatavošana. Arī 2009.gadā atbildīgās iestādes iesniedza vadošajā iestādē
24

http://www.esfondi.lv/page.php?id=909
Likumā par valsts budžetu 2009.gadam tika noteikts kopējais ieņēmumu no ārvalstu finanšu palīdzības plāns,
nedalot to pa ES fondiem un citiem finanšu instrumentiem. Tādēļ ieņēmumu plāns ES fondiem ir indikatīvs.
25
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uzraudzības ziņojumus ar konsolidētu informāciju par ES fondu ieviešanas gaitu
attiecīgajā nozarē, sertifikācijas iestāde – ziņojumus par finansējuma izlietojumu un EK
deklarējamo izdevumu apjomu, savukārt vadošā iestāde reizi ceturksnī iesniedza MK
informatīvo ziņojumu par ES finanšu resursu apguvi, kurā tika ietverta informācija par
ES fondu ieviešanas progresu, galvenajām aktuālajām tēmām un priekšlikumi ES fondu
ieviešanas un uzraudzības sistēmas pilnveidošanai.
298.Kā jau tika minēts, uzraudzības sistēma nemitīgi tiek pilnveidota. Arī 2009.gadā tika
veikti būtiski vienkāršošanas pasākumi, kas jau aprakstīti sadaļā „Galvenie identificētie
ES fondu ieviešanas riski un problēmas un veiktie pasākumi to novēršanai”.
299.Lai nodrošinātu vienotu izpratni par ES fondu uzraudzības sistēmas darbību, kā arī
novērstu potenciālos riskus, ka katra institūcija uzraudzības sistēmu varētu īstenot
atšķirīgi, padarot kopējo uzraudzības sistēmu neefektīvu un tās rezultātus grūti
interpretējamus, vadošā iestāde izstrādāja vadlīnijas „Vadlīnijas, kas nosaka uzraudzības
sistēmas darbības pamatprincipus, uzraudzības rādītāju izmaiņu ieviešanas kārtību,
uzraudzības rādītāju uzraudzības kārtību 2007.-2013.gada plānošanas periodā”26, kuras
nosaka uzraudzības sistēmas darbības pamatprincipus. Vadlīniju mērķis ir izskaidrot
vadošās iestādes viedokli attiecībā uz uzraudzības sistēmas darbības pamatprincipiem,
uzraudzības rādītāju izmaiņu ieviešanas kārtību un uzraudzības rādītāju uzraudzības
kārtību. Sakarā ar 2009.gadā veiktajām izmaiņām normatīvajos aktos par ES fondu
ieviešanas un uzraudzības kārtību, vadošā iestāde attiecīgi 2009.gadā uzsākusi minēto
vadlīniju aktualizēšanu, papildinot to arī ar projektu, no kuriem gūst ieņēmumus atbilstoši
Regulas Nr.1083/2006 55.pantam, uzraudzību. Aktualizētas vadlīnijas plānots apstiprināt
2010.gada 1.pusgadā.
300.Jāuzsver, ka vadošā iestāde, ar mērķi pilnveidot ES fondu uzraudzības sistēmu,
2009.gadā izstrādāja vadlīnijas, kas nosaka horizontālo politiku ieviešanas uzraudzības
sistēmas darbības pamatprincipus un uzraudzības kārtību (vairāk informācijas skatīt
sadaļā „Horizontālo prioritāšu ieviešana”, metodiku par šķērsfinansējuma principa
piemērošanu un tā uzraudzību27.
301.Turklāt, lai veicinātu koordināciju un informācijas apriti starp ES fondu vadībā
iesaistītajām institūcijām, vadošā iestāde reizi mēnesī organizē sanāksmes ar
Sertifikācijas iestādi un Revīzijas iestādi, savukārt reizi divos mēnešos tiek organizētas
sanāksmes ar visām ES fondu vadībā iesaistītajām atbildīgajām iestādēm un sadarbības
iestādēm. Līdztekus iepriekšminētajam vadošā iestāde visus par ES fondu jautājumiem
sagatavotos skaidrojumus publisko mājas lapā www.esfondi.lv, tādējādi veicinot to
pieejamību.
302.Savukārt par UK kā vienu no galvenajiem uzraudzības sistēmas elementiem informācija
sniegta nākamajā sadaļā „Uzraudzības komiteja”.

2.6.2.

Uzraudzības komiteja

303.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.
26

Vadlīnijas ir pieejamas šeit: http://www.esfondi.lv/upload/00vadlinijas/Vadlinijas_kas_nosaka_uzraudzibas_sistemas_darbibas_pamatprincipus_2008-06-13_prec..pdf
27
Metodika pieejama http://www.esfondi.lv/upload/00vadlinijas/Metodika_par_skersfinansejuma_principa_piemerosanu_2009-03-06.pdf
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304.2009.gadā tika organizētas divas 2007.-2013.gada plānošanas perioda UK sēdes, viena
ERAF/KF apakškomitejas sēde un viena ESF apakškomitejas sēde.
305.2009.gada pirmā UK sēde 25.martā iesākās ar vairāku informatīvu jautājumu izskatīšanu:
ES fondu komunikācijas stratēģijas 2007.-2015.gadam īstenošana 2008.gadā, informācija
par gadskārtējiem ziņojumiem par 2008.gadu, informācija par ES fondu revīzijas
stratēģiju 2007.-2013.gada plānošanas periodam, informācija par ES fondu Gada
kontroles ziņojumu par periodu 01.01.2007. – 30.06.2008, informācija par ES fondu
vadības un kontroles sistēmas akreditāciju. Taču lielākās debates izvērtās par finansējuma
samazinājumu ES fondu aktivitātēm, kuru īstenošana papildus izvērtējama saistībā ar
ekonomisko situāciju valstī 2009.gadā. Tika diskutēts par turpmāku rīcību plānošanas
dokumentu un tiesību aktu precizēšanā, n+3/n+2 principu izpildē. Lai arī marta sēdē
netika panākta konceptuāla vienošanās, sēdes laikā tika apkopoti un apzināti viedokļi, uz
kuru pamata tika veikti grozījumi protokollēmuma projektā „Informācija par Eiropas
Savienības fondu aktivitātēm, kuru īstenošana papildus izvērtējama saistībā ar
ekonomisko situāciju valstī 2009.gadā”. Papildus martā UK dalībnieki tika informēti par
izvērtējuma „Priekšizpēte par Eiropas Savienības fondu vadības sistēmas vienkāršošanas
rezultātiem, par administratīvo izmaksu attiecināšanu 2007-2013.gada plānošanas perioda
projektos”, ES fondu apguves progresu, un citiem jautājumiem.
306.2009.gada 15.oktobra UK un 14.oktobra ERAF/KF un ESF apakškomiteju sēdēs tika
pieņemts konceptuāls lēmums biežāk rīkot apakškomitejas 2010.gadā. Vienlaikus oktobra
UK tika apstiprināti jaunie UK un apakškomiteju reglamenti, kas mainīja UK dokumentu
aprites kārtību, nosakot, ka dokumenti netiek iesūtīti papīra formā, bet elektroniski, kā arī
nosakot, ka sekretariāts informē par ievietotajiem darba materiāliem komiteju dokumentu
vadības sistēmā http://komitejas.esfondi.lv tikai elektroniski. Tāpat tika noteikta labāka
un efektīvāka kārtība, kādā virzāmi lēmumprojekti apstiprināšanai rakstiskajā procedūrā,
ļaujot lēmumprojektus, par kuriem saņemti iebildumi, atkārtoti saskaņot. Taču vienlaikus,
lai izvairītos no pārmērīgi liela steidzamības kārtā izskatāmo dokumentu apjoma, tika
noteikts ierobežojums steidzamības kārtā skatīt ne vairāk kā trīs lēmumprojektus.
307.2009.gadā tika iedibināta prakse katru apakškomiteju diskutēt par kādu horizontāli
saturisku jautājumu. Oktobra ERAF/KF un ESF apakškomitejās atbildīgās iestādes ziņoja
par ES fondu finanšu apguves mērķa izpildi, sniedzot prognozi 2009.gada noteiktā
finanšu apguves mērķa izpildei. Lai katru mēnesi sekotu līdzi ES fondu finanšu mērķu
izpildei, vadošā iestāde ierosināja katru mēnesi publiskot datus par ES fondu apguvi un
mērķu izpildi ES fondu mājas lapā. Tika pieņemts lēmums arī turpmāk katrā UK sēdē
ziņot par ES fondu apguves progresu.
308.2009.gada UK notika aktīva grozījumu apstiprināšana projektu iesniegumu vērtēšanas
kritērijos un grozījumu veikšana plānošanas dokumentos. Tika saņemta kritika no EK par
pārmērīgi biežu plānošanas dokumentu grozīšanu, kas 2009.gadā tika veikti, galvenokārt,
reaģējot uz straujajām pārmaiņām ekonomiskajā situācijā. Tomēr, ņemot vērā EK pausto
viedokli, 2010.gadā vadošā iestāde centīsies vairākus nelielus grozījums apkopot un veikt
izmaiņas pēc iespējas retāk. Kopumā, UK sēdēs tika apstiprināti grozījumi 25 kritēriju
komplektos, kā arī tika apstiprināts viens jauns kritēriju komplekts. Tika veikti divi
kompleksi grozījumi plānošanas dokumentos.
309.Papildus UK sēdēm, 2009.gadā notika 13 rakstiskās procedūras, kurās tika apstiprināti 48
lēmumprojekti, tai skaitā arī kritēriju apstiprināšanu, plānošanas dokumentu grozījumiem
un gada ziņojumu apstiprināšanu.
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2.6.3. Informācija par ikgadējām sanāksmēm ar Eiropas Komisiju par ES fondu
ieviešanu
310. Saskaņā ar Regulas Nr. 1083/2006 68.pantu katru gadu, kad EK tika iesniegts
gadskārtējais ziņojums par ES fondu ieviešanu, EK un vadošā iestāde izvērtē galvenos
iepriekšējā gada sasniegumus saskaņā ar plānošanās dokumentos noteikto. 2009.gada
26.marta sanāksmē tika pārrunāta ES fondu finansējuma apguve un sociāli-ekonomiskā
situācija valstī, to starp
iepriekšējo gadu augstās inflācijas radītās sekas;
budžeta deficīta pieaugums;
ES fondu aktivitāšu pārfokusēšana bezdarba problēmu risināšanai;
maksājumu plūsmas paātrināšana, atļaujot iekļaut avansa maksājumus izdevumu
deklarācijās;
horizontālo prioritāšu ieviešana;
soda naudu klasificēšana.
311. Aktīvi strādājot pie ES fondu vienkāršošanas pasākumiem, ir ieviesti vairāki ikgadējās
sanāksmēs minētie pasākumi:
iespēja deklarēt avansus;
uzlabota horizontālo prioritāšu sasaiste ar aktivitātēm;
realizēti pasākumi cilvēkiem, kas palikuši bez darba ekonomiskās krīzes dēļ;
izveidota tā saucamā „pašfinansēšanās shēma”, lai būtu iespējams apgūt ES fondu
finansējumu bez valsts budžeta resursu līdzdalības.

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

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

b.

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

c.

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

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

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.

b.

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

c.

Efektīvākai valsts budžeta līdzekļu piešķiršanas un pārdales procesa organizēšanai
plānots papildināt esošo VIS un Valsts budžeta plānošanas un izpildes sistēmas
(VBPIS) sasaistes modeli, kas ļaus daudz operatīvāk un precīzāk nodrošināt
informācijas apmaiņu starp sistēmām.

ERAF un ESF šķērsfinansējums
319. Veicot projekta ievadi VIS, projekta sadaļā „Projekta budžeta kopsavilkums” ir jānorāda
plānotais projekta budžeta sadalījums pa izdevumu kategorijām:
a. IK1 Materiāltehnisko līdzekļu un aprīkojuma izmaksas;
b. IK2 Pārējās attiecināmās izmaksas;
c. IK3 Projekta administrēšanas izmaksas;
d. IK4 Neparedzētie izdevumi;
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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.
320.Balstoties uz šādu izdevumu kategoriju dalījumu, līdz ar sistēmas 2.versijas izstrādi un
ieviešanu produkcijā, sistēmā būs iespējams atlasīt projektus, kuros veikti ESF un ERAF
tipa izdevumi (šķērsfinansējums). Papildus šāds dalījums ļaus atlasīt arī projektus un
summas, kas veiktas netiešo izmaksu nemainīgās likmes, kopsummas maksājumu un
vienas vienības izmaksu ietvaros.
321.VIS iestrādātā funkcionalitāte paredz sistēmā uzkrāto projektu datu pārbaudīšanu pret
Lauku atbalsta dienesta (LAD) informācijas sistēmu ar mērķi noskaidrot, vai pieteiktais
projekts nav saņēmis finansiālu atbalstu LAD pārraudzībā esošajās aktivitātēs. Lai to
nodrošinātu, VIS automātiski nosūta informāciju LAD informācijas sistēmai par projekta
īstenošanas vietu un projekta īstenotāja reģistrācijas numuru. Ja tiek konstatēts, ka LAD
sistēmā ir reģistrēts identisks projekta īstenotāja reģistrācijas numurs un projekts tiek
īstenots tajā pašā administratīvajā vienībā, sistēmā tiek atgriezts brīdinājums par
iespējamo projektu pārklāšanos. Izveidotā sistēma nodrošina dubultā finansējuma riska
kontroli.
322. Ņemot vērā iepriekš minēto, secināms, 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 par ES fondu apguves
progresu.

2.6.5. Informācija par izvērtēšanas pasākumiem
323.Lai nodrošinātu ES fondu piešķirtā finansējuma efektīvu izmantošanu, vadošā iestāde
saskaņā ar Regulas Nr.1083/2006 47.pantu veic tematisko izvērtēšanu.
Izvērtēšanas plāns
324.Uzsākoties 2007. – 2013.gada plānošanas periodam, ES fondu vadošā iestāde izstrādāja
izvērtēšanas plānu, kas ir nozīmīgs ES fondu vadības, uzraudzības un kontroles
instruments visām ES fondu vadībā iesaistītajām institūcijām. 2009.gadā tas tika divreiz
aktualizēts atbilstoši pastāvošajai situācijai un veiktajiem grozījumiem saistošajos
normatīvajos aktos. Aktualizācijas ietvaros tika identificētas arī 2009.gadā veicamās
izvērtējumu tēmas. Veiktie grozījumi izvērtēšanas plānā, t.sk., 2009.gadā veicamo
izvērtējumu tēmas, tika saskaņoti ar UK.
Izvērtējumi
325.2009.gadā tika pabeigti divi izvērtējumi:
1.

„Priekšizpēte par ES fondu vadības sistēmas vienkāršošanas iespējām”.

2.

„Eiropas Savienības fondu finanšu vadības un kontroles sistēmas efektivitātes
izvērtējums, nosakot pieļaujamās kļūdas līmeni, zem kura neatbilstību un kļūdas
novēršanas procedūra nav finansiāli izdevīga”.
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326.Izvērtējuma „Priekšizpēte par ES fondu vadības sistēmas vienkāršošanas iespējām”
ietvaros tika izteiktas vairākas rekomendācijas fondu vadības sistēmas vienkāršošanai,
kuras var iedalīt šādos blokos:
Nepieciešams harmonizēt procedūras fondu apguvē iesaistīto institūciju starpā.
Turpmākās vienkāršošanas procesā nepieciešams uzlabot komunikāciju un sadarbību
starp valsts pārvaldes iestādēm ES fondu apgūšanas procesā.
Nepieciešams sinhronizēt ES fondu programmēšanas norisi un valsts attīstības
ilgtermiņa plānošanu, nozaru prioritizēšanu, pašvaldību un komersantu finanšu
plānus.
Turpmāk, attīstot ES fondu ieviešanas sistēmu, lielu uzmanību nepieciešams
pievērst pakalpojuma kvalitātei.
Nepieciešams paātrināt ES fondu apguves ātrumu.
327.2009.gadā ES fondu vadībā iesaistītās institūcijas uzsāka šo rekomendāciju ieviešanu un,
noslēdzoties gadam, tika apkopota informācija, ka 50% rekomendācijām statuss
definējams kā ieviests. Jāprecizē, ka šī izvērtējuma ietvaros tika izteiktas rekomendācijas,
kuras ir saistošas arī citām valsts pārvaldes institūcijām, ne tikai tām, kas iesaistītas ES
fondu vadībā. Līdz ar to var secināt, ka ES fondu ieviešanas ietvaros tiek sakārtoti arī citi
valsts pārvaldei saistošie jautājumi.
328.Izvērtējuma „Eiropas Savienības fondu finanšu vadības un kontroles sistēmas
efektivitātes izvērtējums, nosakot pieļaujamās kļūdas līmeni, zem kura neatbilstību un
kļūdas novēršanas procedūra nav finansiāli izdevīga” ietvaros ir iesniegts ziņojums, kurā
iekļauti visi izvērtējumā konstatētie fakti, to analīze, kā arī izdarītie secinājumi un
priekšlikumi. Lai gan izvērtējuma veikšana noslēdzās 2009.gada oktobrī, tika panākta
vienošanās ar izvērtētājiem veikt padziļinātu analīzi par priekšlikumu ES fondu finanšu
vadības un kontroles sistēmas uzlabošanai, tai skaitā, attiecībā uz pieļaujamo kļūdas
līmeni, zem kura neatbilstības un kļūdas novēršanas procedūra nav finansiāli efektīva,
savietojamību ar LR publisko finanšu vadības sistēmu. Līdz ar to izvērtējuma ietvaros ES
fondu vadībā iesaistītajām institūcijām saistošās rekomendācijas tiks izteiktas 2010.gadā.
329.2009.gadā tika uzsākta izvērtējuma par ieņēmumu apjomu valsts budžetā no īstenotajiem
ES fondu projektiem veikšana. Izvērtējums tiek veikts, lai noteiktu ES fondu ietekmi uz
Latvijas tautsaimniecību un valsts budžetu, ņemot vērā ES finanšu apjoma augsto
īpatsvaru Latvijas investīcijās un Latvijas iekšzemes kopproduktā.
330.2009.gadā ir uzsākts darbs pie tehnisko specifikāciju izstrādes 3 izvērtējumiem par ES
finansējuma ieguldījumu 2004.-2006. gada plānošanas perioda tādās jomās kā izglītība,
nodarbinātība un uzņēmējdarbība. Izvērtējumi par ES finansēto ieguldījumu un tā ietekmi
minēto jomu attīstībā veikti, lai izvērtētu turpmāko ieguldījumu nepieciešamību šajās
jomā.
331.Informāciju par pabeigtajiem un notiekošajiem izvērtējumiem ir publicēta ES fondu
mājas lapā (http://www.esfondi.lv/page.php?id=906).
ES fondu tematiskās izvērtēšanas konsultatīvā darba grupa
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332.Izvērtējumu uzraudzību saskaņā ar MK noteikumu Nr.123828 21.punktā noteikto veic
vadošās iestādes izveidota ES fondu tematiskās izvērtēšanas konsultatīvā darba grupa
(turpmāk – darba grupa).
333.Rezultatīva izvērtēšanas procesa organizēšanai 2009.gadā tika organizētas 6 darba grupas
sanāksmes, kā arī ir notikušas 13 darba grupas rakstiskās procedūras.
Rekomendāciju ieviešanas plāns
334.Saskaņā ar pastāvošo normatīvo regulējumu darba grupas dalībnieki izskata izvērtējumu
ietvaros izteiktās rekomendācijas, lemj par to ieviešanas lietderību, kā arī uzrauga
rekomendāciju ieviešanu. Rekomendācijas, kas atzītas par ieviešamām, tiek apkopotas
rekomendāciju ieviešanas plānā.
335.Uz 2009.gada beigām rekomendāciju ieviešanas plānā ir iekļauta 91 rekomendācija, kur
30 rekomendācijas ir aktuālas no 2004. – 2006. gada plānošanas perioda.
336.Rekomendāciju ieviešanas plānā ietvertā informācija tiek aktualizēta 2 reizes gadā.
2009.gadā plāns tika aktualizēts, balstoties uz rekomendāciju ieviešanas statusu augustā
un decembrī. Zemāk esošajā attēlā ir atspoguļots rekomendāciju ieviešanas statuss
2009.gada augustā un decembrī saskaņā ar rekomendāciju ieviešanas plāna aktualizācijas
rezultātiem.
Ilustrācija 17. Rekomendāciju ieviešanas statuss uz 31.08.2009. un 31.12.2009.

Citi jautājumi
337.Vadošā iestāde 2009.gadā nodrošināja izvērtēšanas kapacitātes celšanas pasākumus:
notiekošo izvērtēšanas darba grupu sanāksmju ietvaros vadošās iestādes izvērtēšanas
darbinieki sniedza aktuālāko informāciju darba grupas dalībniekiem par jaunākajām
izvērtēšanas metodēm un pieredzi un rezultātiem citās dalībvalstīs.
338.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.

28

2009.gada 27.oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr.1238 „Eiropas Savienības fondu ieviešanas uzraudzības
un izvērtēšanas kārtība”
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2.7. Finanšu vadība un kontrole
339. Šajā sadaļā aprakstīti pasākumi, kurus veica ES fondu vadībā iesaistītās institūcijas, lai
nodrošinātu ES fondu ieviešanas kvalitāti un efektivitāti, to starp sniegts kopsavilkums
par būtiskajām 2009.gadā veiktajām izmaiņām vadības un kontroles sistēmā, tās
izvērtējumu, veiktajām vadības pārbaudēm (pārbaudēm projektu īstenošanas vietā,
maksājumu pieprasījumu pārbaudēm, kā arī IUB veiktajām iepirkumu pirmspārbaudēm),
ES fondu vadības un kontroles sistēmas auditiem, sertificēto izdevumu revīziju, kā arī
sertifikācijas iestādes veiktajām pārbaudēm pirms izdevumu deklarāciju apstiprināšanas.
340.Saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likumu un
kārtību, kādā nodrošina revīzijas iestādes funkcijas Eiropas Savienības fondu vadībā29
FM Audita un revīzijas departaments nodrošina revīzijas iestādes funkcijas (revīzijas
iestāde) ES fondiem 2007.-2013.gada plānošanas periodā.
341.Jāatzīmē, ka revīzijas iestāde, veicot sertificēto izdevumu izlases pārbaudes, pārbauda
atsevišķus projektus, savukārt attiecībā uz vadības un kontroles sistēmas auditiem –
atsevišķos auditos, piemēram, iepirkumu auditā arī izlases veidā tiek pārbaudīti atsevišķi
projekti.
342.Kopumā vērtējot vadības un kontroles sistēmas darbību 2009.gadā, veikto pārbaužu un
auditu rezultātus, secināms, ka DP ieviešanā netika konstatētas būtiskas un sistēmiskas
problēmas. Atsevišķos gadījumos tika konstatēti trūkumi, t.sk. ar finansiālo ietekmi, kas
tiek novērsti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
343.Kopumā 2009.gadā tika veikta viena sertificēto izdevumu revīzija, 59 sertifikācijas
iestādes veiktās pārbaudes pirms izdevumu deklarāciju apstiprināšanas, 66 projektos
veiktas IUB iepirkumu pirmspārbaudes, 22
atbildīgo iestāžu iekšējā audita
struktūrvienību vadības un kontroles sistēmas auditi, 10 sadarbības iestāžu veiktie
vadības un kontroles sistēmas auditi, 7 horizontālie vadības un kontroles sistēmas auditi,
252 projektos veiktas maksājumu pieprasījumu pārbaudes un 199 projektos veiktas 233
pārbaudes projektu īstenošanas vietās.
344.2009.gadā veiktajās pārbaudēs un revīzijās konstatēta minimāla finansiālā ietekme tikai
pārbaudēs projektu īstenošanas vietās un maksājumu pieprasījumu pārbaudēs un vienā no
IUB veiktajām iepirkumu pirmspārbaudēm konstatēta potenciāla finansiālā ietekme.
345.Detalizēta informācija par pārbaudēm, revīzijām un auditiem ir sniegta nākošajās sadaļās,
kā arī 6. un 7.pielikumā.

2.7.1. Vadības un kontroles sistēmas apraksts
346.ES fondu vadības un kontroles sistēmas izveidošanas mērķis ir nodrošināt efektīvu ES
fondu vadību, un tās pamatā ir vienotas pamatprasības un pamatprincipi, kas noteikti
Eiropas Kopienas un nacionālajos normatīvajos dokumentos. ES fondu vadības un
kontroles sistēmas apraksts saskaņā ar Regulas Nr.1828/2006 21.panta prasībām no EK

29

Ministru kabineta 2008.gada 17.jūnija noteikumi Nr.455 ,,Kārtība, kādā nodrošina revīzijas iestādes funkcijas
Eiropas Savienības fondu vadībā’’
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puses tika apstiprināts 2009.gada 4.jūnijā. Aktualizētais vadības un kontroles sistēmas
apraksts ir uz 31.12.200930.
347.Galvenās izmaiņas vadības un kontroles sistēmas aprakstā 2009.gadā ir veiktas saistībā ar
atbildīgo un sadarbības iestāžu struktūrvienību reorganizāciju ietekmējošām izmaiņām un
grozījumiem normatīvajos aktos, attiecīgi:
-

-

-

-

-

papildināts ES fondu vadību regulējošo ārējo normatīvo aktu uzskaitījums un
aktualizēti normatīvajos aktos veiktie grozījumi. Papildināts vadošās iestādes
izstrādāto vadlīniju un metodiku saraksts;
visās institūcijās tiek izstrādātas un regulāri aktualizētas iekšējās kārtības atbilstoši
MK 2007.gada 31.jūlija noteikumu Nr.524 „Eiropas Savienības fondu vadības un
kontroles sistēmas izveidošanas prasības” noteiktajām prasībām;
atbilstoši MK lēmumam no 2009.gada 1.jūnija atbildīgā iestāde - RAPLM ir
pārņēmusi atbildīgās iestādes – Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes
lietās sekretariāta (ĪUMPLS) funkcijas un turpmāk ir atbildīga par elektroniskās
pārvaldes (e-pārvaldes), informācijas sabiedrības un informācijas tehnoloģiju
politikas izstrādāšanu un koordinēšanu, un ar 2009.gada 1.oktobri sadarbības iestādes
- Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūras (VSMTVA)
funkciju, pārvaldes uzdevumu, tiesību, saistību, finanšu līdzekļu, mantas un
lietvedības pārņēmējs ir Veselības ekonomikas centrs (VEC). Atbildīgo un
sadarbības iestāžu struktūrvienību iekšējās reorganizācijas rezultātā mainījušās arī
citu iestāžu organizatoriskās struktūras.
atbildīgo un sadarbības iestāžu struktūrvienību reorganizācijas rezultātā mainījies ES
fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda administrēšanā iesaistīto darbinieku
amatu skaits, to nodrošināmajām funkcijām paliekot nemainīgām. Vadības un
kontroles sistēmas aprakstā precizēti nodaļu uzdevumu un darbinieku funkciju
apraksti;
kopš 2009.gada 1.oktobra FM Iekšējā audita departamentā tika veiktas strukturālas
izmaiņas, pārņemot likvidētā FM Finanšu kontroles departamenta funkcijas, kā arī
kopš 2010.gada 1.janvāra Iekšējā audita departamenta nosaukums ticis mainīts uz
Audita un revīzijas departaments. Sadarbības iestāžu – Valsts reģionālās attīstības
aģentūras (VRAA), Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūras (BEMVA)
un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) iekšējā audita struktūrvienības
likvidētas un to funkcijas nodotas atbildīgajām iestādēm.

2.7.2. Vadības un kontroles sistēmas izvērtējums
348.Atbilstoši Regulas Nr.1083/2006 62.panta 1.punkta d) apakšpunktā noteiktajam revīzijas
iestāde sagatavo un iesniedz EK Gada kontroles ziņojumu un atzinumu par sistēmas darbības
efektivitāti, lai nodrošinātu pietiekamu pārliecību, ka EK iesniegtās izdevumu
deklarācijas ir pareizas, un līdz ar to nodrošinot pietiekamu pārliecību, ka attiecīgie
darījumi tika veikti likumīgi un pareizi. Gada kontroles ziņojums tiek izstrādāts un
iesniegts EK līdz katra gada 31.decembrim, izmantojot SFC2007 sistēmu, kā arī ir
pieejams ES fondu mājas lapā http://www.esfondi.lv/page.php?id=854.

30

Detalizēta informācija par Latvijā izveidoto ES fondu vadības un kontroles sistēmu ir aplūkojama ES fondu
vadības un kontroles sistēmas aprakstā saskaņā ar Regulas Nr.1828/2006 21.panta prasībām, kas ievietota
Eiropas Savienības fondu mājas lapā pēc saites: http://www.esfondi.lv/page.php?id=789.
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349.2010.gada 12.janvārī revīzijas iestāde iesniedza atzinumu par periodu no 2008.gada
1.jūlija līdz 2009.gada 30.jūnijam par sistēmas darbības efektivitāti, balstoties uz veikto
vadības un kontroles sistēmas auditu rezultātiem un ņemot vērā sekojošus pārbaužu
apjoma ierobežojumus:
pārskata periodā netika veiktas sertificēto izdevumu revīzijas, jo sertifikācijas iestāde
līdz 2008.gada 31.decembrim DP ietvaros nebija apstiprinājusi nevienu izdevumu
deklarāciju;
no 43 auditiem tika veikti 27 vadības un kontroles sistēmu auditi un 16 vadības un
kontroles sistēmas atbilstības auditi;
sertifikācijas iestādē un maksājuma iestādē netika veikti vadības un kontroles
sistēmas auditi.
350.Lai arī pārskata periodā veiktajos ES fondu vadības un kontroles sistēmas auditos, t.sk.
horizontālajos sistēmas auditos vadošajā iestādē, atbildīgajās un sadarbības iestādēs tika
atklātas nepilnības izveidotās vadības un kontroles sistēmas funkcionēšanā (rezultātus
skatīt Gada kontroles ziņojuma 1.pielikumā), tomēr izveidotā vadības un kontroles
sistēmas darbojas un konstatētās nepilnības būtiski neietekmē sistēmas funkcionēšanu.
Vērtējums par katras pamatprasības izpildi attiecīgajā institūciju grupā tika novērtēts ar 2,
kas sniedz pārliecību, ka kopumā vadības un kontroles sistēma darbojas un konstatētās
nepilnības būtiski neietekmē sistēmas funkcionēšanu.
351.Lai sniegtu vadībai pārliecību par ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas periodam
izveidotās vadības un kontroles sistēmas izmaiņu atbilstību EK un LR normatīvajiem
aktiem, revīzijas iestāde veica horizontālo vadības un kontroles sistēmas atbilstības auditu
VRAA, RAPLM, LIAA, EM, VM un VEC, kas tika reorganizētas kopš SIA “Ernst &
Young Baltic” 2008.gada 15.septembra veiktā akreditācijas audita par ES fondu vadības
un kontroles sistēmas atbilstību Regulas Nr.1083/2006 un Regulas Nr.1828/2006
prasībām. Audita laikā tika konstatēti atsevišķi trūkumi, kuri nav sistemātiska rakstura
trūkumi un neietekmē sistēmas darbību, kopumā veiktās izmaiņas ir atbilstošas EK
regulu un LR normatīvo aktu prasībām. Trūkumu novēršanai tika izteikti ieteikumi un par
ieteikumu ieviešanu atbildīgās amatpersonas.
352. Jāatzīmē, ka sakarā ar VSMTVA likvidāciju un tās funkcijas nodošanu VEC, līdz
revīzijas iestādes pozitīva atzinuma saņemšanai par jaunizveidotajā sadarbības iestādē
izstrādātās vadības un kontroles sistēmas atbilstību, sertifikācijas iestāde
nedeklarēja VEC administrēto aktivitāšu ietvaros veiktos izdevumus. Saskaņā ar
sertifikācijas iestādes datiem, izdevumu deklarācijās, kuras tika iesniegtas EK 2009.gadā,
nav deklarēti 539 376 eiro un par tiem no EK nav pieprasīti 458 469 eiro (aprēķins ir
veikts, balstoties uz prioritātes, kurā ir VEC administrējamās aktivitātes likmi). Izdevumu
deklarēšana atsāksies 2010.gadā.
353. Lai sniegtu vadībai pārliecību par VIS izmantošanas efektivitāti un drošību, revīzijas
iestāde veica horizontālo auditu vadošajā iestādē, atbildīgajās iestādēs un sadarbības
iestādēs. Audita laikā konstatēts, ka izveidotā VIS izmantošanas efektivitātes un drošības
sistēma darbojas, bet ir nepieciešami atsevišķi uzlabojumi attiecībā uz funkciju
sadalījumu, iekšējo procedūru un starpresoru vienošanos savlaicīgu aktualizāciju, datu
pilnīgumu, tehnisko problēmu savlaicīgu novēršanu, atbildīgo iestāžu un sadarbības
iestāžu informācijas drošību reglamentējošās dokumentācijas un atbildīgā personāla
esamību. Konstatēto trūkumu novēršanai ir izteikti ieteikumi, ir noteikti ieteikumu
ieviešanas termiņi un par ieteikumu ieviešanu atbildīgās amatpersonas.
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354.Savukārt, lai pārbaudītu izveidotās vadības un kontroles sistēmas darbību, atbilstoši
revīzijas iestādes 2009.gada 30.jūnijā aktualizētajai Vienotai revīzijas stratēģijai tika
veikti vadības un kontroles sistēmas auditi sekojošās sistēmās:
projektu pieteikumu atlases un līgumu slēgšana;
publiskais iepirkums;
informācijas kvalitāte un drošība;
datu ievade, uzkrāšana un analīze VIS;
projekta progresa pārbaudes;
projektu īstenošana;
funkciju sadalījums un atbildība;
maksājumu veikšana un uzskaite;
kontroles sistēmas novērtēšana;
vides prasību nodrošināšana;
sistēmas normatīvā bāze un komunikācija ar finansējuma saņēmēju;
plānošanas dokumentu un to grozījumu sagatavošana.
355.Kopumā veikto vadības un kontroles sistēmu auditu rezultātā tika secināts, ka izveidotā
iekšējā vadības un kontroles sistēma darbojas, taču ir nepieciešami atsevišķi uzlabojumi
sekojošās jomās: projektu pieteikumu atlasē un līgumu slēgšanā; publiskajos iepirkumos;
informācijas kvalitātē un drošībā; datu ievadē, uzkrāšanā un analīzē VIS; projekta
progresa pārbaudēs; grāmatvedības uzskaitē, funkciju sadalījumā un atbildībā;
maksājumu veikšanā un uzskaitē; ES fondu līdzekļu piesaistē, apguvē un uzraudzībā;
komunikācijas un informācijas pasākumos; kontroles sistēmas novērtēšanā; vides prasību
nodrošināšanā; plānošanas dokumentu un to grozījumu sagatavošanā.
356.Papildu informācija par veiktajiem sistēmas auditiem ir pieejama sadaļā „ES fondu
vadības un kontroles sistēmas auditi”
357.Tāpat 2009.gadā tika veikta viena sertificēto izdevumu revīzija, kuras ietvaros tika gūta
pietiekama pārliecība, atbilstoši Regulas Nr.1828/2006 16.panta 2.punkta prasībām, ka
DP ietvaros laika posmā no 2009.gada 1.janvāra līdz 2009.gada 30.jūnijam sertifikācijas
iestādes sertificētie izdevumi ir attiecināmi finansēšanai no ERAF un KF saskaņā ar ES
un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Informācija par sertificēto izdevumu
revīziju sniegta sadaļā „Sertificēto izdevumu revīzija”.

2.7.3. Pārbaudes projektu īstenošanas vietās
Informācija par pārbaužu veikšanas metodiku
358.Plašs pārbaužu projektu īstenošanas vietās sistēmas apraksts tika sniegts gadskārtējā
ziņojuma par 2008.gadu31, tādējādi šajā sadaļā atspoguļota būtiskākā informācija par
izmaiņām minēto pārbaužu metodikā, kas tika veiktas, analizējot 2008.-2009.gadā gūto
pieredzi.
359. Lai uzlabotu deleģētās funkcijas efektīvu izpildi, vadošā iestāde 2009.gadā izstrādājusi
MK 2007.gada 26.jūnija noteikumu Nr.440 papildinātu projektu, kā rezultātā 2010.gada
16.februāri no jauna izdoti MK noteikumi Nr. 140 ,,Kārtība, kādā vadošā iestāde,
31

Ziņojums ir pieejams SFC2007 un ES fondu mājas lapā
http://www.esfondi.lv/upload/Uzraudziba/Gada_zinojumi/Gada_zinojums_3DP_2008_2009-10-09.pdf
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sertifikācijas iestāde, sadarbības iestāde vai atbildīgā iestāde veic pārbaudi Eiropas
Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansētā projekta īstenošanas vietā'' (MK
noteikumi Nr.140).
360.MK noteikumos Nr.140 vairs nav paredzēta dažādu pārskatu iesniegšana, jo tajos esošā
informācija ir pieejama vienotajā VIS, kā arī atsevišķo šo datu analīze tiek pieprasīta
atbildīgo iestāžu uzraudzības ziņojumos.
361.Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.140 ES fondu finansētajiem projektiem, kuru īstenošanai
ir paredzēts mazāk nekā viens gads, risku izvērtējumu veiks ne retāk kā reizi gadā
(nolūkā atvieglot administratīvo darbu riska izvērtējuma veikšanā).
362.MK noteikumi Nr.140 tagad paredz, ka nepieciešamības gadījumā pārbaudi var veikt arī
ātrāk nekā otrajā gadā pēc pēdējā maksājuma veikšanas ES fonda finansējuma
saņēmējam. Tāpat šajā gadījumā tiks veikta arī atkārtota pārbaude. Ņemot vērā šādas
izmaiņas, ES fondu administrējošām institūcijām būs iespēja pārliecināties par projektu
ieviešanas atbilstību noteiktajām prasībām un savlaicīgi novērst radušos trūkumus.
363.Vienlaikus MK noteikumi Nr.140 paredz, ka pārbaudēs, kuras tiek veiktas pēc pēdējā
maksājuma finansējuma saņēmējam, tiktu pārbaudīta arī publicitātes prasību ievērošana
ES fondu projektu īstenošanas vietā.
364.Tagad MK noteikumi Nr.140 paredz, ka pārskati, pārbaužu plāni par pārbaudēm projektu
īstenošanas vietās un risku izvērtējumi jāievada VIS un tos vairs nav nepieciešams
iesniegt papīra formātā.
365.2010.gada 14.maijā apstiprināta papildinātā un aktualizētā metodika ,,Eiropas Savienības
fondu vadošās iestādes metodika pārbaužu veikšanai Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda finansētā projekta īstenošanas vietā 2007. – 2013.gada plānošanas
periodam’’ (metodika). Metodika ir izstrādāta, lai sniegtu skaidrojumu pārbaužu uz vietas
veikšanai ES fondu projektu īstenošanas vietās, tādējādi veicināto vienotu izpratni un
labās prakses piemērošanu visās ES fondu vadībā iesaistītajās institūcijās 2007. –
2013.gada plānošanas periodā. Metodikā ietverta informācija par iesaistīto institūciju
funkcijām un to nodalīšanu, iekšējo procedūru izstrādi saistībā ar pārbaudēm, pārbaužu
plānošanu un ES fonda projektu riska līmeņa noteikšanu, pārbaužu rezultātiem un to
izmantošanu, labo praksi pārbaužu veikšanā un citiem jautājumiem, kas saistīti ar
pārbaudēm projektu īstenošanas vietā.
366.Metodiku plānots papildināt ar nosacījumiem par komercdarbības atbalsta normu
ievērošanu, nosakot, ka komercdarbības atbalsta pasākuma gadījumā vispirms ir
jāpārliecinās, vai attiecīgā atbalsta programma vai individuālā atbalsta projekts ir
saskaņots ar Eiropas Komisiju (par to ir saņemts pozitīvs Eiropas Komisijas lēmums) vai
atbalsta pasākums atbilst nosacījumiem, kad atbalsts ir atbrīvots no iepriekšējas
paziņošanas Eiropas komisijā (block exemption). Savukārt pārbaudē projekta īstenošanas
līmenī, pārbauda vai projekts tiek realizēts saskaņā ar līguma, kas noslēgs atbalsta
sniedzēja un atbalsta saņēmēja starpā, nosacījumiem, jo projekta praktiskai īstenošanai ir
jānotiek atbilstoši šim līgumam. Ja tiek konstatēts, ka projekts tiek īstenots pretrunā ar
minētā līguma nosacījumiem, par to atbildību ir jānes atbalsta saņēmējam.
367.Metodikā papildinātas sadaļas par dubultā finansējuma riska pārbaudi, nosakot, ka
sadarbības iestādei vai atbildīgajai iestādei būtu nepieciešams veikt pārbaudi projekta
īstenošanas vietā pirms līguma vai vienošanās noslēgšanas par ES fonda projekta
ieviešanu atbilstoši MK noteikumu Nr.140 10.punktam, lai pārliecinātos, vai potenciālais
finansējuma saņēmējs, kurš pieteicies projekta realizācijai pie konkrētās sadarbības
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iestādes vai atbildīgās iestādes, jau nerealizē vēl kādu tādu pašu projektu tajā pašā vai citā
sadarbības iestādē vai atbildīgajā iestādē viena vai vairāku finansējuma avotu ietvaros. Ja
potenciālais finansējuma saņēmējs jau realizē kādu 2007.-2013.gada plānošanas perioda
vai realizējis 2004.-2006.gada plānošanas perioda ES fonda projektu tās pašas sadarbības
iestādes vai atbildīgās iestādes administrēto aktivitāšu ietvaros, sadarbības iestādei vai
atbildīgajai iestādei būtu jāpārbauda tās rīcībā esošā informācija, tai skaitā, 2004.2006.gada plānošanas periodā realizēto projektu rezultāti. Pirms lēmuma pieņemšanas par
pārbaudes veikšanu pirms līguma vai vienošanās noslēgšanas, sadarbības iestādei vai
atbildīgajai iestādei būtu jāizvērtē arī publiski pieejamā informācija, lai izvairītos no
papildus kontroļu un administratīvā sloga radīšanas potenciālajam finansējuma
saņēmējam. Ja publiski pieejamā un attiecīgās sadarbības iestādes vai atbildīgās iestādes
rīcībā esošā informācija nav pietiekama, lai gūtu pārliecību par dubultās finansēšanas
riska novēršanu, tikai tādā gadījumā iesakām veikt pārbaudi uz vietas pirms līguma vai
vienošanās noslēgšanas. Tāpat metodikas projekts nosaka, ka, ja tiek veikta pārbaude
projekta īstenošanas vietā pie finansējuma saņēmēja pirms noslēgto līgumu un pirms
veikto maksājumu apliecinošu dokumentu oriģinālu pārbaudes, attiecībā uz dubultā
finansējuma aspektiem ieteicams pārliecināties arī par, piemēram, projekta grāmatvedības
dokumentācijas atsevišķu nodalīšanu, ietverot tās uzglabāšanas termiņus, projektam
atvērto kontu, ar līguma vai vienošanās parakstīšanas dienu nodrošināto atsevišķo
ieņēmumu un izdevumu grāmatvedības uzskaiti attiecīgajam projektam (atsevišķu kontu
vai subkontu ieviešanu esošajā grāmatvedības sistēmā).
368.Attiecībā uz ieņēmumus nesošo projektu pārbaudi, metodikas projekts paredz, ka, ja ES
fondu projekts ir ieņēmumus nesošs projekts Regulas Nr.1083/2006 55.panta izpratnē (tai
skaitā, Regulas (EK) Nr.1341/2008, ar ko groza Regulu (EK) Nr.1083/2006, izpratnē),
tad pārliecināties, vai tiek ievēroti Regulas Nr.1083/2006 55.panta 2.punkta nosacījumi
un vai finansējuma saņēmēja sniegtā informācija par gūtajiem ieņēmumiem atbilst
faktiskajai situācijai. Regulas Nr.1083/2006 55.panta 2.punktu piemēro gadījumos, kad,
sagatavojot projekta iesniegumu, iepriekš ir iespējams noteikt ieņēmumus un ņemt vērā,
piemērojot finansējuma deficīta metodi (the funding-gap method) ES fondu ieguldījuma
noteikšanai.
369.Ja projektā tiek piemēroti šķērsfinansējuma principi, tad jāpārliecinās par šo principu
atbilstoši ievērošanu, ņemot vērā arī vadošās iestādes metodiku „Metodika par
šķērsfinansējuma principa piemērošanu”, kas pieejama Eiropas Savienības fondu mājas
lapā: http://www.esfondi.lv/page.php?id=613.
2009.gadā veiktās pārbaudes projektu īstenošanas vietās
370.DP ietvaros 2009.gadā pārbaudes projektu īstenošanas vietās pārbaudīto projektu
izmaksu ES fondu daļa ir 596 milj.eiro, savukārt kopējā pārbaudēs atklāto pārkāpumu
finansiāla ietekme ir tikai 89,76 tūkst. eiro jeb 0.015% no kopējas pārbaudīto projektu
izmaksu ES fondu daļas, kas ir pozitīvi vērtējams (detalizētu informāciju skatīt
6.pieikumā).
371.2009.gadā veiktas 233 pārbaudes 199 projektos to īstenošanas vietās, no kurām 150 jeb
67% ir bijušas pozitīvas, 52 jeb 23% ar iebildumiem un 21 jeb 10% negatīvas, no kurām
19 ir bijušas ar finansiālu ietekmi.
Ilustrācija 18 DP ietvaros 2009.gadā veikto pārbaužu projektu īstenošanas vietās rezultāti
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372.Pārbaudēs atklāti pārkāpumi ar finanšu ietekmi divās izglītības jomas aktivitātēs 3.1.3.1.
„Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana” un
3.1.3.3.2. „Vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana izglītojamajiem ar
funkcionāliem traucējumiem”.
373.Aktivitātē 3.1.3.1. „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes
nodrošināšana” tika konstatēta izvēlētās iepirkuma metodes neatbilstība Publisko
iepirkumu likumdošanas prasībām (nepiemērotas iepirkuma procedūras izvēlēšanās).
374.Aktivitātēs 3.1.3.1. un 3.1.3.3.2. konstatēts, ka atsevišķās pozīcijās faktiski veiktie
būvdarbi atšķiras no pieņemšanas- nodošanas aktā iekļautajiem veiktajiem būvdarbiem.
375. Lai mazinātu iepriekšminētajās pārbaudēs konstatēto trūkumu atkārtošanos, atbildīgās
iestādes un sadarbības iestādes veic dažādus papildu kontroles un preventīvos
pasākumus:
projektu īstenošanas semināros tiek analizētas projekta īstenošanas laikā biežāk
pieļautās kļūdas un projektu iesniedzējiem tiek sniegta informācija kā no tām
izvairīties;
projektu īstenotājiem tiek organizētas individuālas konsultācijas;
konsultācijas projektu īstenotājiem tiek nodrošinātas arī pārbaužu projekta
īstenošanas vietā laikā;
sadarbības iestāžu mājas lapās regulāri tiek ievietota aktuāla informācija, tai skaitā
katrai aktivitātei/ apakšaktivitātei speciāli izstrādāti materiāli.
376. 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 kārtībai Nr.4.1. ,,Kārtība, kādā Eiropas Savienības fondu
vadošā iestāde sagatavo apliecinājumu par būtisku trūkumu Eiropas Savienības fondu
vadības un kontroles sistēmā neesamību, Padomes Regulas (EK) Nr.1083/2006 60.pantā
minēto darbību izpildes nodrošināšanu un Eiropas Savienības fondu vadības informācijas
sistēmā iekļauto datu kvalitātes atbilstību’’.
377.Tā kā pārbaudes projektu īstenošanas vietās ir viens no svarīgākajiem uzraudzības
mehānismiem, ar kuru iespējams pārliecināties par faktisko līdzfinansējuma apguvi,
nepārtraukti tiek šī mehānisma procedūru uzlabošana.
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2.7.4. Maksājumu pieprasījumu pārbaudes
378.2009. gadā veiktajās maksājumu pieprasījuma pārbaudēs DP ietvaros pārbaudīts 301
projekts. Pārbaudīto projektu kopējā maksājumu pieprasījumu summa (ES fondu daļa) ir
198.40 milj.eiro, savukārt kopējā pārbaudēs atklāto pārkāpumu finansiālā ietekme ir tikai
122.30 tūkst.eiro jeb 0.062% no kopējās pārbaudīto projektu izmaksu ES fondu daļas, kas
ir pozitīvi vērtējams (detalizētu informāciju skatīt 7.pielikumā). Tā kā minētie trūkumi ar
finansiālo ietekmi tika konstatēti, veicot maksājumu pieprasījumu pārbaudi pirms
atmaksas veikšanas, tad tiem nav ietekmes uz deklarēto izdevumu summu un no EK
pieprasīto finansējumu.
Ilustrācija 19 2009.gadā veiktajās maksājumu pieprasījumu pārbaudēs konstatētās finansiālās ietekmes
īpatsvars

379.Izvērtējot informāciju par maksājumu pieprasījumu pārbaudēs konstatētajiem
pārkāpumiem ar finansiālo ietekmi, var secināt, ka visbiežāk konstatētais pārkāpums ir
nepareizi izvēlēta publiskā iepirkuma metode.
380.Citi biežāk konstatētie pārkāpumi ir: izdevumi, kuri radušies pirms projekta sākuma un
pēc projekta beigu datuma, pārsniegta līguma summa, t.i. kopējo attiecināmo izmaksu
summa, kādas izdevumu kategorijas summa vai izdevumus attaisnojošo dokumentu
trūkums vai neatbilstoši noformēti pamatojošie dokumenti.
381.Lai padarītu informācijas par veiktajām maksājumu pārbaudēm uzraudzību un analīzi
efektīvāku, vadošā iestāde ir ieviesusi maksājumu pieprasījumu pārbaudēs konstatēto
pārkāpumu klasificēšanu pa grupām, atsevišķi izdalot biežāk sastopamās pārkāpumu
grupas, piemēram, iepirkuma pārkāpumi, izdevumus attaisnojošo dokumentu trūkums vai
neatbilstoši noformēti pamatojošie dokumenti u.c. Šāda konstatēto pārkāpumu
klasifikācija pielietota arī ziņojuma 7.pielikumā.
382. Jāatzīmē, ka daudzi atklātie trūkumi ar finansiālo ietekmi tiek konstatēti veicot
maksājumu pieprasījumu pārbaudi pirms atmaksas veikšanas, tādejādi novēršot
nepieciešamību uzsākt procedūru par neatbilstoši veikto izmaksu atgūšanu.

2.7.5. Iepirkumu pirmspārbaudes
383.Saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību IUB 2009.gadā turpināja veikt ES fondu
projektu iepirkuma dokumentācijas un iepirkuma procedūras norises izlases veida
pirmspārbaudes. Kā būtiskākās problēmas darba organizācijā var minēt šādas:
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netika iesniegta informācija par aktualizētajiem iepirkumiem (netiek aktualizēti
iepirkuma plāni);
aktualizētie plāni nereti vairāk sniedza informāciju par jau veiktajiem iepirkumiem,
nevis plānotajiem iepirkumiem.
384.Savukārt būtiskākās konstatētās neatbilstības iesniegtajos iepirkuma plānos bija
iepirkumu nepamatota sadalīšana daļās, nepareizi noteikts iepirkuma līguma veids –
piegādes, pakalpojumu vai būvdarbu līgums; neņemtie vērā Publisko iepirkumu likuma
grozījumi, nosakot piemērojamo iepirkuma procedūru
385.Iepirkuma dokumentācijā un procedūras norisē tika konstatētas šādas būtiskākās
konstatētās neatbilstības:
neatbilstošu kvalifikācijas prasību izvirzīšana;
neatbilstošas Publisko iepirkumu likuma regulējumam (piem., termiņu neievērošana;
nepamatota dažādu sertifikātu pieprasīšana);
nesamērīgas ar līguma priekšmetu (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) .
386.Vērtējot DP ietvaros 2009.gadā veiktās iepirkuma pirmsparbaudes, jāatzīmē, ka
sākotnējās pārbaudēs galvenokārt atzinums tika sniegts ar iebildumiem, taču vairumā
gadījumu atkārtoto pārbaužu rezultātā tika secināts, ka konstatētie trūkumi ir novērsti
(skatīt tabulu zemāk). Vienā gadījumā veiktā pārbaude palīdzēja atklāt trūkumu, kura
rezultātā tika identificēta potenciāla neatbilstība ar finansiālo ietekmi (36 773,45 LVL).
Tabula 1. DP ietvaros 2009.gadā veiktās IUB iepirkumu pirmspārbaudes

Fonds
„Infrastruktūra
un
pakalpojumi”
ERAF
KF
Tehniskā
palīdzība*
Kopā 3 DP

Pārbaudīto
projektu
skaits

Pirmspārbaudes sākotnējā atzinumu
Atkārtotās pārbaudes
veids
atzinuma veids
Ar
Pozitīvs
Negatīvs
Pozitīvs32
Negatīvs
iebildumiem

1

2

3

4

5

6

49
14

6
2

4
0

39
12

32
12

0
0

3

1

0

2

1

1

66

9

4

53

45

1

387.Attiecībā uz iepirkumu pārbaužu veikšanas trūkumiem var minēt, ka dažreiz var tikt
paildzināta iepirkuma procedūras norise, savukārt nereti rada pasūtītājos sajūtu, ka par
pozitīvu atzinumu nevar tikt iesniegts iesniegums (sūdzība), kas var tikt atzīts par
pamatotu – iemesls – tehniski, specifiski nozares jautājumi; situācija tirgū
32

t.sk. 2010. gadā līdz 12. februārim veiktas 4 atkārtotās pārbaudes
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388.Tomēr, neapšaubāmi pirmspārbaužu veikšanai ir daudz priekšrocību:
savlaicīgi konstatētas neatbilstības iepirkuma dokumentācijā un norisē;
pasūtītāju izglītošana (īpaši attiecībā uz „mazajiem” pasūtītājiem);
mazāks risks, ka tiks iesniegts iesniegums (sūdzība) Iepirkumu uzraudzības birojā vai
ka iesniegums (sūdzība) tiks atzīts par pamatotu;
starpniekinstitūcijām nav nepieciešamība lūgt pēcpārbaudi par attiecīgo iepirkumu;
tiek novērsta situācija, ka attiecīgas procedūras pēcpārbaudes rezultātā tiek
konstatētas neatbilstības, kuras nav iespējams vairāk labot, kā rezultātā tiktu
pieņemts lēmums par izdevumu neattiecināšanu

2.7.6. Sertificēto izdevumu revīzija
389.2009.gadā tika veikta viena sertificēto izdevumu revīzija, kā rezultātā tika pārbaudīti
izdevumi 100% apmērā no kopējiem uz 2009.gada 30.jūniju deklarētajiem izdevumiem.
DP ietvaros neatbilstības netika konstatētas, līdz ar to kļūdas intensitāte veido 0% no
kopējo deklarēto izdevumu summas. Revīzijas rezultātā tika izteikts viens ieteikums
VEC, kā VSMTVA funkciju pārņēmējam, nodrošināt, ka uz ES fondu finansējuma
saņēmēju iesniegtajiem attaisnojuma dokumentiem atbilstoši normatīvajiem aktiem tiek
rakstiski izdarīts norādījums, kura konta kredītā un debetā ierakstāma saimnieciskā
darījuma summa”, kas tika ieviests uzreiz pēc revīzijas ziņojuma saņemšanas.
390.Līdz ar to revīzijas ietvaros tika gūta pietiekama pārliecība, atbilstoši Regulas
Nr.1828/2006 16.panta 2.punkta prasībām, ka DP ietvaros laika posmā no 2009.gada
1.janvāra līdz 2009.gada 30.jūnijam sertifikācijas iestādes sertificētie izdevumi ir
attiecināmi finansēšanai no ERAF un KF saskaņā ar ES un Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem.
Tabula 2. DP ietvaros sertificēto izdevumu revīzijas rezultāti 2009.gadā

Deklarētie
izdevumi uz
30.06.2009.

Līdz
31.12.2009.
pārbaudītie
izdevumi

1 603 893,76
LVL

1 603 893,76
LVL

% no
deklarētiem
izdevumiem

Konstatētā
kļūdas
Konstatēto
Konstatētā
intensitāte
trūkumu
kļūda (LVL)
(% no
skaits
deklarētās
summas)

100%
(2 283 265,93
eiro)

1

(2 283 265,93
eiro)

0,00

0%

Revīzijas
atzinums

Bez
iebildumiem
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2.7.7. Sertifikācijas iestādes veiktās pārbaudes pirms izdevumu deklarāciju
apstiprināšanas
391.Papildus iepriekš sniegtajai informācijai par vadības pārbaudēm un sertificēto izdevumu
revīziju, šajā ziņojumā aplūkotas arī sertifikācijas iestādes (Valsts kases) veiktās
pārbaudes pirms izdevumu deklarāciju apstiprināšanas.
392.Sertifikācijas iestādes pamatfunkcija saskaņā ar Regulas Nr.1083/2006 61. pantu ir
sagatavot un iesniegt EK apstiprinātas izdevumu deklarācijas un maksājumu pieteikumus,
apliecinot, ka izdevumu deklarācijas ir pareizas un sagatavotas, izmantojot uzticamas
grāmatvedības sistēmas, un to pamatā ir pārbaudāmi pamatojuma dokumenti, kā arī
deklarētie izdevumi atbilst spēkā esošajiem Kopienas un LR tiesību aktiem un ir veikti
saistībā ar darbībām, kas finansēšanai izraudzītas saskaņā ar programmai piemērojamiem
kritērijiem un ievērojot Kopienas un LR tiesību aktus.
393.Izdevumu deklarācijas pārbaudes procesā tika analizētas atbildīgo un sadarbības iestāžu
procedūras, pārbaužu un sistēmu auditu rezultāti. Papildus pārliecības gūšanai
sertifikācijas iestāde izlases veidā veica maksājuma pieprasījumos iekļauto izdevumu
pārbaudi.
394.2009.gadā Valsts kase no atbildīgajām un sadarbības iestādēm saņemto izdevumu
deklarāciju pārbaudes un sertificēšanas procesa nodrošināšanai un pārliecības par
izdevumu deklarācijā iekļauto izdevumu attiecināmību gūšanai, atbilstoši katras
atbildīgās un sadarbības iestādes novērtējumam, izlases veidā veica izdevumu
deklarācijās iekļauto maksājumu pieprasījumu pamatojošās dokumentācijas pārbaudi
atbildīgajās un sadarbības iestādēs. 2009.gadā DP ietvaros sertifikācijas iestāde
pārbaudīja 59 maksājumu pieprasījumu pamatojošo dokumentāciju par summu 37,5 milj.
latu jeb 53,4 milj. eiro (skatīt tabulu „Sertifikācijas iestādes 2009.gadā veikto pārbaužu
apjoms un rezultāti”). Pārbaudes rezultāti lielākajai daļai projektu bija pozitīvi, tajos bija
pieejami maksājuma pieprasījumos iekļauto izdevumu attaisnojuma dokumenti un
izdevumi tika veikti atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Savukārt tehniskās palīdzības
ietvaros īstenotos projektos tika konstatētas atkāpes, kas tika ieturētas no sertificētajiem
izdevumiem vai koriģētas nākamajos maksājuma pieprasījumos (papildu informācija par
minēto gadījumu ir sadaļā „Atmaksāts vai atkārtoti izmaksāts atbalsts”.
Tabula 3. Sertifikācijas iestādes 2009.gadā veikto pārbaužu apjoms un rezultāti

Darbības
programma

Pārbaudīto
maksājuma
pieprasījum
u skaits

Pārbaudītā
maksājumu
pieprasījumu
summa (latos)

Pārbaudītā
maksājumu
Pārbaudes rezultāts
pieprasījumu summa
(eiro)*

3DP (ERAF)

27

9 901 385

14 088 402

pozitīvs

3DP (KF)

12

27 116 750

38 583 659

pozitīvs

TP, t.sk.**

20

512 452

729 154

3DP (ERAF)

486 869

692 752

3DP (KF)

25 583

36 401

37 530 587

53 401 214

Kopā

59

pozitīvs ar piezīmi
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*summas eiro norādītas informatīvajiem nolūkiem, piemērojot Latvijas bankas noteikto fiksēto eiro
konvertācijas kursu: 1 eiro =0,702804 LVL.
** ņemot vērā, ka visu DP TP prioritāšu ietvaros finansējuma saņēmēji īsteno vienu TP projektu, tabulās
norādīts kopējais TP projektu pārbaudīto maksājumu pieprasījumu apjoms par visām DP

2.7.8. ES fondu vadības un kontroles sistēmas auditi
395.Revīzijas iestāde veic horizontālos ES fondu vadības un kontroles sistēmas auditus
(turpmāk – sistēmas auditi) vadošajā iestādē, Iepirkumu uzraudzības birojā, Centrālajā
finanšu un līgumu aģentūrā, kā arī atbildīgajās iestādēs un sadarbības iestādēs, lai gūtu
pārliecību par vadības un kontroles sistēmas atbilstību Eiropas Komisijas un Latvijas
Republikas normatīvo aktu prasībām.
396.Atbildīgās iestādes, sadarbības iestādes un Valsts kases iekšējā audita struktūrvienības
veic sistēmu auditus un sniedz informāciju revīzijas iestādei par pārskata periodā
veiktajiem sistēmas auditiem un vērtējumu par to kritēriju un pamatprasību izpildi, kas
tiek izvērtēti veikto sistēmas auditu laikā.
397.Kopumā 2009.gada ietvaros tika veikti 50 auditi33, no kuriem 40 bija sistēmas auditi un
10 vadības un kontroles sistēmas atbilstības auditi (turpmāk – atbilstības audits). Lai arī
veikto auditu rezultātā sistēmiskas kļūdas netika konstatētas, audita laikā konstatēto
trūkumu novēršanai ir izteikti ieteikumi, ieteikumu ieviešanu termiņš un par ieteikumu
ieviešanu atbildīgās amatpersonas. Informācija par veiktajiem sistēmu un atbilstību
auditiem un būtiskākajiem auditu rezultātiem par 2009.gadu ir apkopota:
-

Gada kontroles ziņojumā, kas tika iesniegts EK 2009.gada 28.decembrī, izmantojot
SFC2007 informācijas sistēmu (2009.gada I pusgadā veiktie auditi);
Gada kopsavilkumā, kas tika iesniegts EK 2010.gada 9.februārī, izmantojot
SFC2007 informācijas sistēmu (2009.gada II pusgadā veiktie auditi).

398.2009.gadā DP ietvaros atbildīgo iestāžu iekšējā audita struktūrvienības veica 22 vadības
un kontroles sistēmu auditus (no tiem 6 atbilstības auditi), sadarbības iestāžu iekšējā
audita struktūrvienības veica 10 sistēmas auditus (no tiem 3 atbilstības auditi), Valsts
kases iekšējā audita struktūrvienība veica 2 sistēmas auditus un revīzijas iestāde veica 7
horizontālos sistēmas auditus (no tiem 1 atbilstības audits).
Tabula 4. DP ietvaros 2009.gadā veiktie ES fondu vadības un kontroles sistēmas auditi

Darbības
programma
2007LV161PO002
2007LV161PO001
2007LV051PO001
2007LV051PO001
2007LV161PO002
2007LV161PO002

Institūcija

Atbildīgo iestāžu
2009.gadā veiktie
Struktūrfondu
sistēmu auditi

EM34

2

IZM

Sadarbības
iestāžu
2009.gadā
veiktie sistēmu
auditi

Horizontālie
auditi
2009.gadā

5

KM

3

33

Iekšējā audita struktūrvienības auditē izveidoto iekšējo vadības un kontroles sistēmu 2007.-2013.gada
plānošanas periodam, tādēļ vienā auditā bieži vien tiek ietvertas divas vai trīs darbības programmas
34
Kopš 2009.gada 29.maija EM audita apjomā iekļauta BEMVA un kopš 2009.gada 1.augusta - LIAA
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2007LV161PO002
2007LV161PO002
2007LV161PO002
2007LV161PO002
2007LV051PO001
2007LV161PO002
2007LV161PO002
2007LV161PO001
2007LV051PO001
2007LV161PO002
2007LV051PO001
2007LV161PO002
2007LV161PO001
2007LV051PO001
2007LV161PO002
2007LV161PO001
2007LV161PO002
2007LV051PO001
2007LV161PO002
2007LV161PO001
2007LV051PO001
2007LV161PO002
2007LV161PO001
2007LV051PO001
Kopā (39)

RAPLM35
SM

3
336
1

VM

1

ViDM

2

VKase

2

VIAA

2

LIAA

2

BEMVA

2
1

VSMTVA

2

CFLA

1
737

RI
22

10

7

399. Atbilstoši EK apstiprinātajai revīzijas stratēģijai par periodu no 2008.gada 1.jūnija līdz
2009.gada 30.jūnijam, 2008.gada septembrī revīzijas iestāde uzsāka un 2009.gada
sākumā pabeidza divus
vadības un kontroles sistēmas auditus- Iepirkumu
dokumentācijas un iepirkuma procedūras norises izlases veida pārbaudes sistēmas auditu
Iepirkumu uzraudzības birojā un Plānošanas dokumentu un to grozījumu sagatavošanas
sistēmas auditu ES fondu vadošajā iestādē. Iepirkuma dokumentācijas un iepirkuma
procedūras norises izlases veida pārbaudes sistēmas audita laikā IUB tika konstatēti
atsevišķi trūkumi par Iekšējo informācijas sistēmas drošības noteikumu aktualizāciju un
datu ievadi VIS par veiktajām pirmspārbaudēm. Konstatētie trūkumi ir novērsti atbilstoši
norādītajiem ieviešanas termiņiem.
400.Lai sniegtu vadībai pārliecību par ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas periodam
izveidotās vides prasību nodrošināšanas efektivitāti, revīzijas iestāde veica horizontālo
vadības un kontroles sistēmas auditu ,,Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas
fonda 2007.-2013.gada plānošanas periodam izveidotās vides prasību nodrošināšanas
sistēma VM, SM, EM un BEMVA’’, novērtējot izveidotās sistēmas ES fondu HP
,,Ilgtspējīga attīstība’’ ieviešanas koordinācijai un uzraudzībai darbību, dokumentu
monitoringa sistēmas atbilstību normatīvajiem aktiem, plānošanas veikšanu atbilstoši ES
35

Kopš 2009.gada 27.aprīļa RAPLM audita apjomā iekļauts VRAA
Audits uzsākts 2008.gada septembrī un pabeigts 2009.janvārī
37
2 auditi uzsākti 2008.gadā un pabeigti 2009.gada janvārī; 2 auditi uzsākti 2009.gada septembrī pabeigti
2010.gada martā
36
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fondu mērķiem vides aizsardzības jomā un normatīvajos aktos noteikto prasību attiecībā
uz vides aizsardzības jomā un normatīvajos aktos noteikto prasību attiecībā uz vides
aizsardzību un VidM izvirzīto ieteikumu par HP ,,Ilgtspējīga attīstība’’ īstenošanu
ievērošana ES fondu atbilstību projektu atlases, apstiprināšanas, īstenošanas, uzraudzības
un kontroles procesā. Audita laikā tika konstatēti trūkumi vides monitoringa satura
noteikšanas jomā, minimālā pārbaudāmā apjoma noteikšanā, vienotas un detalizētas
pārskata formas izstrādē, vadlīniju izstrādē vienotai izpratnes veicināšanai, VIS
pielāgošanā HP ,,Ilgtspējīga attīstība’’ ieviešanā. Audita laikā konstatētie trūkumi ir
novērsti.
401.Revīzijas iestāde 2009.gadā atbilstoši vienotai revīzijas stratēģijai veica sekojošus
vadības un kontroles sistēmas horizontālos auditus:
-

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

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

2.7.9. Citi ārējie sistēmas auditi
403.2009.gadā DP ietvaros nav veikti ārējie sistēmas auditi.

2.7.10. Eiropas Komisijas auditi
404.2009.gadā DP ietvaros Eiropas Komisija nav veikusi auditus.

3. Prioritāšu īstenošana
405.Ziņojuma 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
ziņojuma 1. un 2. pielikumā, savukārt par DP un DPP noteiktajiem uzraudzības
rādītājiem - 4.pielikumā, par rādītājiem teritoriālajā griezumā – 5.pielikumā. Informācija
par 3.7.prioritātes „Tehniskā palīdzība ERAF ieviešanai” un 3.8.prioritātes „Tehniskā
palīdzība KF ieviešanai” īstenošanu sniegta ziņojuma 5.sadaļā „Tehniskā palīdzība”.
406.Kā jau tika minēts sadaļā „Informācija par darbības programmas fizisko un finanšu
progresu” līdz 2009.gadā beigām tika apstiprināta lielākā daļa projektu iesniegumu
vērtēšanas kritēriju un MK noteikumu par aktivitāšu īstenošanu, līdz ar to šajā sadaļā
netiek sniegts detalizēts apraksts par kritēriju un MK noteikumu apstiprināšanas gaitu,
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uzmanību pievēršot sasniegtajam progresam projektu apstiprināšanā un līgumu
noslēgšanā, maksājumiem finansējuma saņēmējiem un pirmajiem sasniegtajiem
fiziskajiem rādītājiem.
407. Jāatzīmē, ka, salīdzinot ar 2008.gadu, 2009.gadā tika sasniegts ievērojams progress
projektu apstiprināšanā un līgumu par projektu īstenošanu noslēgšanā (progress attiecīgi
par 28.9 un 26.7 procentpunktiem). Lielākais progress tika vērojams ERAF finansētajās
prioritātēs, kur līdz 2009.gada beigām projekti apstiprināti par pusi no DP ERAF
finansējuma un līgumi noslēgti par 39% (progress gada laikā attiecīgi 48,2 un 37,3
procentpunkti).
408. Analizējot progresu prioritāšu ietvaros, redzams, ka vislielākais progress apstiprināto
projektu un noslēgto līgumu ziņā ir prioritātēm: 3.2. ,,Teritoriju pieejamības un
sasniedzamības veicināšana’’, kurā līdz 2009.gada beigām apstiprināti projekti par
298.79 milj. eiro, kas ir 58.5% no aktivitātei piešķirtā finansējuma, un noslēgti līgumi par
255.21 milj. eiro, kas ir 49.9% no aktivitātei piešķirtā finansējuma; 3.6. ,,Policentriska
attīstība’’, kurā apstiprināti projekti un noslēgti līgumi par 140.01 milj.eiro- 51.0% no
aktivitātei piešķirtā finansējuma; 3.3. ,,Eiropas nozīmes transporta tīklu attīstība un
ilgtspējīga transporta veicināšana’’, kurā apstiprināti projekti par 428.67 milj.eiro, kas ir
50.4% no aktivitātei piešķirtā finansējuma un noslēgti līgumi par 417.99 milj.eiro, kas ir
49.1% no aktivitātei piešķirtā finansējuma.
409.Līdz 2009.gada beigām Tehniskās palīdzības prioritātēs 3.7.,,Tehniskā palīdzība ERAF
ieviešanā’’ un 3.8. ,,Tehniskā palīdzība KF ieviešanā’’ salīdzinājumā ar periodu līdz
2008.gada beigām apstiprināto projektu un noslēgto līgumu finansiālais apjoms
samazinājies ekonomiskās situācijas un valstī īstenoto reformu dēļ noteikto ierobežojumu
rezultātā. 38
Ilustrācija 20. DP prioritāšu ietvaros līdz 31.12.2009. apstiprināto projektu un noslēgto līgumu ES fondu
finansējums, salīdzinot ar 31.12.2008., milj.eiro

38

MK 2009.gada 19.maija noteikumi Nr.455 ,, Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumos
Nr.918 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.6.1.1.aktivitāti
"Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības programmas "Uzņēmējdarbība un
inovācijas" papildinājuma 2.4.1.1.aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības
programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.7.1.1.aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta
funkciju nodrošināšana" un 3.8.1.1.aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana""
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410.Savukārt lielākais maksājumu finansējuma saņēmējiem apjoms vērojams KF finansētajās
prioritātēs – kopumā 15,2%, kas lielā mērā saistīts ar to, ka 2009.gadā veikti maksājumi
saņēmējiem 3.5.1.1.aktivitātes "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās
ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000" ietvaros īstenojamiem 1.kārtas projektiem, kā arī
veiktas atmaksas finansējuma saņēmējiem par 3.3.1.1.aktivitātes "TEN-T autoceļu tīkla
uzlabojumi" īstenojamo lielo projektu ietvaros 2007. un 2008.gadā veiktajiem
izdevumiem.
411.No ERAF finansētajām prioritātēm ir jāatzīmē 3.1.prioritāte „Infrastruktūra cilvēku
kapitāla nostiprināšanai”, kuras ietvaros līdz 2009.gada beigām finansējuma saņēmējiem
izmaksāti 60.83, milj. eiro jeb 12,1% no prioritātes ERAF finansējuma, kā arī
3.6.prioritāte „Policentriska attīstība”, kur finansējuma saņēmējiem izmaksāts 55.9
milj.eiro jeb 20,4 % no prioritātes ERAF finansējuma.
Ilustrācija 21. DP prioritāšu ietvaros līdz 31.12.2009. veikto maksājumu finansējuma saņēmējiem
(ieskaitot avansus) apjoms, salīdzinot ar ES fonda piešķīrumu 31.12.2008., milj.eiro
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412.Kā vienu no nozīmīgajām problēmām DP prioritāšu ieviešanā var minēt ekonomiskās
situācijas pasliktināšanos, kas izpaudās kā finansējuma nepietiekamība, tādējādi kavējot
ES fondu aktivitāšu īstenošanas uzsākšanu. Turklāt projektu īstenošana vilcinājās sakarā
ar saņemtajām sūdzībām par projektu ietvaros uzsāktajām iepirkumu procedūrām (īpaši
transporta un vides jomā – pārsvarā pašvaldību projektos). Tāpat, atšķirībā no 2004.2006.gada plānošanas perioda, 2009.gadā daudzos infrastruktūras projektos tika
konstatēta ievērojamas izmaksu samazināšanās tendence. Atsevišķos gadījumos
aktivitāšu vai projektu uzsākšana un īstenošana kavējās sakarā ar nepieciešamību
pārskatīt aktivitāšu ieviešanas nosacījumus saistībā ar uzsāktajām reformām attiecīgajā
nozarē vai arī nepieciešamību mainīt finansējuma saņēmēju saistībā ar iestāžu
reorganizāciju. Detalizēts galveno problēmu un to risināšanai veikto pasākumu izklāsts
sniegts sadaļā ,,Galvenie identificētie ES fondu ieviešanas riski un problēmas un veiktie
pasākumi to novēršanai”.

3.1.Prioritātes „Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai” ieviešana
413.Prioritātes mērķis ir panākt cilvēku kapitāla kā Latvijas tautsaimniecības būtiskākā
resursa efektīvu izmantošanu, konkurētspējas un nodarbinātības rādītāju pieaugumu,
uzlabojot izglītības, nodarbinātības, sociālās un veselības aprūpes sistēmu infrastruktūru
un aprīkojumu un nodrošinot iedzīvotājiem kvalitatīvākus pakalpojumus.
414. Prioritātes ,,Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai’’ ietvaros līdz 2009.gada
beigām apstiprināti projekti par 152.12 milj.eiro (30.1%), noslēgti līgumi par 145.65
milj.eiro (28.9%), kā arī veikti maksājumi finansējuma saņēmējiem (t.sk. avansi) 60.83
milj.eiro (12.1%) apmērā.
415.Savukārt 3.1.prioritāte ir pirmā no visām DP prioritātēm, kuras ietvaros tika veikti
starpposma maksājumi finansējuma saņēmējiem un deklarēti izdevumi EK. Zemāk ir
87
Gadaziņojums3DP_VI_lv_11.06.2010.; Ziņojums Eiropas Komisijai par Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda darbības programmu īstenošanu, 2009.gads

aplūkots prioritātes ietvaros sasniegtais progress projektu apstiprināšanā, līgumu
noslēgšanā un veikto maksājumu saņēmējiem apjomā.
Ilustrācija 22. 3.1.prioritātes ,,Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai’’ ietvaros apstiprināto
projektu, noslēgto līgumu un finansējumiem veikto maksājumu (ieskaitot avansus) ES fondu finansējums,
salīdzinot ar 31.12.2008., milj.eiro

Izglītības joma
416.Līdzīgi kā daudzās citās jomās, aktivitāšu īstenošanu izglītības jomā būtiski ietekmēja
uzsāktas reformas šajā sektorā, kā arī ierobežotie valsts budžeta resursi. Piemēram
3.1.1.pasākuma "Profesionālās izglītības infrastruktūra" ietvaros līdz 31.12.2009.
ietvaros uzsākta tikai viena projekta īstenošana 3.1.1.2.aktivitātē „Profesionālās
izglītības infrastruktūras attīstība un mācību aprīkojuma modernizācija ieslodzījuma
vietās”. Vienlaikus jāsecina, ka šī projekta ieviešanas zemais progress skaidrojams ar
valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu tikai 2009.gada 3.ceturksnī, savukārt apguvi
ietekmēja sākotnējais aizkavējums projekta īstenošanas uzsākšanā. Savukārt
3.1.1.1.aktivitātes projektu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 2010.gada 30.martam,
lai nodrošinātu profesionālās izglītības reformu saskaņotību ar ES struktūrfondu
ieguldījumiem profesionālo izglītības iestāžu infrastruktūrā. „Profesionālās izglītības
iestāžu tīkla optimizācijas pamatnostādnes 2010. – 2015.gadam” un koncepcijas
„Profesionālās izglītības pievilcības paaugstināšana un sociālo partneru līdzdalība
profesionālās izglītības kvalitātes nodrošināšanā” (apstiprināta ar MK 16.09.2009.
rīkojumu Nr.629) viens no mērķiem ir nodrošināt valsts pārvaldes iestāžu, pašvaldību,
plānošanas reģionu un nozaru asociāciju sadarbību, tai skaitā palielinot nozaru asociāciju
lomu profesionālās izglītības attīstībā nozaru griezumā, sekmējot profesionālās izglītības
kvalitātes palielināšanos un atbilstību darba tirgus prasībām. Atbilstoši pamatnostādnēm
nozares uzņēmumus plānots iesaistīt arī profesionālās izglītības iestāžu finansēšanā,
tādējādi nostiprinot sadarbību ar nozaru ekspertiem un praktiķiem.
417.3.1.2.pasākuma "Augstākās izglītības infrastruktūra" ietvaros pirmie projekti tiks
apstiprināti 2010.gada sākumā. Ņemot vērā, ka pasākuma piešķīrums ir 46,6% no IZM
pārziņā esošo DP aktivitāšu un apakšaktivitāšu kopējā piešķīruma, finansējuma apguves
progresu tieši ietekmēs 3.1.2.1.1.apakšaktivitātes „Augstākās izglītības iestāžu telpu un
iekārtu modernizēšana studiju programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā, nodrošinot
izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem”
ieviešana.
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418.Lielākais progress izglītības jomā līdz 2009.gada beigām tika sasniegts 3.1.3.pasākuma
"Izglītības infrastruktūra vispārējo prasmju nodrošināšanai" ietvaros, kur apstiprināti
projekti par 73.1% no pasākuma ERAF piešķīruma jeb 37.32 milj. eiro, savukārt
maksājumi finansējuma saņēmējiem veikti par 11.08milj.eiro jeb 21.7%. Jānorāda, ka arī
šī pasākuma īstenošanas progresu vistiešāk ietekmējusi skolu tīkla optimizācija –
vispārējās izglītības iestāžu slēgšana vai apvienošana, kā arī būvniecības, pakalpojumu
un mēbeļu cenu izmaiņas. Konkurences palielināšanās sekmēja ne tikai zemākas
iepirkumu cenas, bet arī plānoto aktivitāšu aizkavējumus iepirkumu apstrīdējumu
rezultātā.
419.Ņemot vērā, ka projektu izglītības jomā īstenošana uzsākta tikai 2009.gadā, līdz pārskata
perioda beigām uzraudzības rādītāji netika sasniegti plānotajā apjomā, pirmie rezultāti
sagaidāmi 2010.gadā.
Nodarbinātības un sociālo pakalpojumu infrastruktūra
420.3.1.4. pasākuma "Nodarbinātības un sociālo pakalpojumu infrastruktūra” ietvaros
2009.gada laikā tika sasniegts ievērojams progress gan projektu apstiprināšanā, gan
maksājumu finansējuma saņēmējiem veikšanā, attiecīgi sasniedzot līdz 31.12.2009.
76,2% (36,6 milj. eiro) un 42,7 % (20,5 milj.eiro) no pasākuma ERAF finansējuma.
421.Attiecībā uz LM pārziņā esošajām aktivitātēm, divās aktivitātēs līgumi noslēgti par
praktiski visu pieejamo finansējumu - 3.1.4.1.2. apakšaktivitātē „Infrastruktūras
pilnveidošana profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai” noslēgts 1 līgums par
3.1 milj. eiro vai 99.4% no aktivitātei piešķirtā finansējuma, kā arī 3.1.4.2. aktivitātē
„Darba tirgus institūciju infrastruktūras pilnveidošana” ietvaros ir noslēgti 2 līgumi par
2.9 milj. eiro vai 100% no aktivitātei piešķirtā finansējuma. Lai gan, salīdzinot ar pārējām
aktivitātēm, minētajās aktivitātēs ir veikts relatīvi liels maksājumu finansējuma
saņēmējiem apjoms (attiecīgi 37,1% un 38,4%), tas varētu būt labāks, ja nebūtu izmaksu
attiecināšanās nosacījumu pārkāpumu (abās tika konstatēti neatbilstoši veikti izdevumi),
kā arī kavējumu iepirkumu procedūru norisē sakarā ar saņemtajām sūdzībām.
422.Apskatot pārējo LM pārziņā esošo aktivitāšu ieviešanu, jāatzīmē, ka 3.1.4.1.1.
apakšaktivitāti „Infrastruktūras pilnveidošana un zinātniski tehniskās bāzes nodrošināšana
darbspēju un funkcionālo traucējumu izvērtēšanai” plānots uzsākt 2010.gada sākumā,
savukārt 3.1.4.1.4 apakšaktivitātes ,,Jaunu filiāļu izveide tehnisko palīglīdzekļu
nodrošināšanai’’ finansējums pārdalīts citām aktivitātēm.
423.Lai optimizētu aktivitāšu ieviešanu un pārstrukturizētu ES fondu finansējumu labklājības
nozarē, LM 2010.gada sākumā sagatavoja grozījumus DP papildinājumā (apstiprināti
MK 23.02.2010.). Grozījumi paredz finansējuma palielināšanu 3.1.4.1.5.apakšaktivitātes
„Infrastruktūras pilnveidošana sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai personām
ar garīga rakstura traucējumiem” (3.1.4.1.5.aktivitāte) īstenošanai, attiecīgi samazinot
plānoto finansējumu citām aktivitātēm. 3.1.4.1.5. apakšaktivitātes ,,Infrastruktūras
pilnveidošana sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga
rakstura traucējumiem’’ ietvaros līdz 31.12.2009. apstiprināti projekti un noslēgti līgumi
par 0.5 milj. eiro jeb 20.5% no aktivitātei piešķirtā finansējuma. Par atlikušo summu
2010. gadā izsludināta projektu iesniegumu atlases II kārta. Plānots, ka lielākie
maksājumi finansējuma saņēmējiem tiks veikti 2011. un 2012. gadā.
424.Kā var secināt no iepriekš minētā, viena no problēmām aktivitāšu īstenošanā ir tas, ka ES
fondu projektu faktiskā īstenošanas gaita neatbilda 2009.gada valsts budžeta apropriācijas
plānojumam. Lai problēmu risinātu, LM kopā ar sadarbības iestādi (CFLA) veica
ikmēneša valsts budžeta līdzekļu apguves kontroli un analīzi projektos; nodrošināja
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projektu VB līdzekļu atlikumu operatīvu vadību; pamatojoties uz finansējuma atlikumu
projektos, organizēja projektu grozījumu saņemšanu un to saskaņojuma sagatavošanu;
sagatavoja un nosūtīja FM pieprasījumus par apropriācijas pārdali starp valsts budžeta
apakšprogrammām.
425.Savukārt, attiecībā uz pārskata periodā faktiski sasniegto uzraudzības rādītāju rezultātiem,
jāatzīmē, ka LM pārziņā esošo aktivitāšu/apakšaktivitāšu projektos tie pamatā bija
atbilstoši pārskata periodā sasniegtajam finanšu progresam. DPP sagatavošanas procesā,
plānojot uzraudzības rādītājus, aprēķini tika balstīti, ņemot vērā 2006.gada ekonomisko
situāciju valstī.
426.Attiecībā uz RAPLM pārziņā esošajām aktivitātēm, kopumā 2009.gadā sasniegtais
progress vērtējams pozitīvi. 3.1.4.3. aktivitātes "Pirmsskolas izglītības iestāžu
infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros" ietvaros
noslēgti 29 līgumi par ERAF finansējumu 26.6 milj. eiro jeb 88.9% no aktivitātei
pieejamā finansējuma. Tāpat uzsākta otrā iesniegumu atlases kārta (tika izsūtīti
uzaicinājumi iesniegt projektu iesniegumus), kur projektu iesniegumu pieņemšana
turpināsies līdz 2010.gada 31.martam. Projektu iesniegšanas termiņš tika pagarināts,
ņemot vērā 2009.gada 29.jūlijā spēkā stājušos MK noteikumus39. Līdz 31.12.2009.
atmaksas finansējuma saņēmējiem ir 17.6 milj. eiro jeb 58.8% no aktivitātes finansējuma.
Diemžēl arī šajā aktivitātē vērojamas problēmas ar iepirkumu procedūru organizēšanu,
vienā gadījumā tika konstatēti iepirkumu procedūras pārkāpumi, kuras rezultātā tika
piemērota finanšu korekcija 10% no iepirkuma līguma summas (36 773,45 LVL).
427.3.1.4.4. aktivitātes "Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai”
ietvaros ir apstiprināti projekti un noslēgti 16 līgumi par kopējo ERAF finansējuma
summu 2.7 milj. eiro jeb 74.5% no aktivitātei piešķirtā finansējuma. Uzsākta otrā
projektu iesniegumu atlases kārta, kas noslēdzās 2009.gada 23.novembrī. Uz 31.12.2009.
VRAA saņēma 22 projekta iesniegumus un uzsāka to izvērtēšanu.
428.Ņemot vērā, ka projektu īstenošana uzsākta 2009.gadā, uzraudzības rādītāju sasniegšana
plānota turpmākajos gados.

Veselības joma
429.Jāatzīmē, ka veselības jomas projekti ir pirmie 3 DP ietvaros, par kuriem tika iesniegti
maksājumu pieprasījumi, veikti maksājumi saņēmējiem un deklarēti izdevumi EK (pirmā
izdevumu deklarācija iesniegta EK jau 2008.gadā). Lielākais progress vērojams
3.1.5.3.2. apakšaktivitātē „Onkoloģijas slimnieku radioterapijas ārstēšanas attīstība”, kurā
maksājumi finansējuma saņēmējiem līdz 31.12.2009. veikti jau par 96,4% jeb 11,5 milj.
eiro (uz 31.12.2008. – 12,7%).
430.Tāpat pozitīvi vērtējama 3.1.5.3.1. apakšaktivitātes „Stacionārās veselības aprūpes
attīstība’’ īstenošanas gaitā – 1.kārtas ietvaros līdz 2009.gada beigām noslēgti līgumi par
32% no apakšaktivitātes finansējuma, savukārt maksājumi finansējuma saņēmējiem
veikti par 10,8% jeb 17,7 milj. eiro, lai gan arī šīs aktivitātes ieviešanas tempus kavēja
finansējuma trūkuma jautājums.

39

2009.gada 14.jūlija noteikumi Nr.777 „Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 22.jūlija noteikumos Nr.584
„Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.4.3.aktivitāti
„Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros”””
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431.Savukārt sakarā ar notiekošajām reformām veselības aprūpes jomā kavējās 3.1.5.2.
aktivitātes „Neatliekamās medicīniskās palīdzības attīstība” īstenošanas gaita, kur iestāžu
reorganizācijas rezultātā mainījās finansējuma saņēmējs. Tāpat reformu dēļ – lai
nodrošinātu efektīvāku investīciju plānošanu, 2009.gadā netika uzsāktas ambulatorās
veselības aprūpes attīstības aktivitātes: veselības aprūpes centru infrastruktūras projektus
plānots uzsākt 2010. gada 2. pusgadā. Ģimenes ārstu tīkla attīstības aktivitātes uzsākšanu
kavēja arī ieilguša apakšaktivitātes koncepcijas saskaņošana ar iesaistītajām pusēm plānots MK noteikumu projektu iesniegt MK 2010.gadaaprīlī.
432.Attiecībā uz veselības jomā sasniegto fizisko progresu jāatzīmē, ka iznākumu rādītājā
„Atbalstīto ģimenes ārstu prakšu skaits” uz pārskata perioda beigām nav sasniegts
plānotais progress, jo netika uzsākta 3.1.5.1.1.apakšaktivitātes ”Ģimenes ārstu tīkla
attīstība” ieviešana, bet 3.1.5.3.1.apakšaktivitātes „Stacionārās veselības aprūpes
attīstība” ietvaros iznākuma rādītājs „Stacionārās veselības aprūpes iestādes ar uzlabotu
infrastruktūru” nav sasniegts, jo projektu īstenošana sākusies tikai 2009.gadā un pirmie
rezultāti varētu būt redzami 2010.gadā.
433.Savukārt iznākumu rādītājā „Vidējais pacientu skaits uz vienu primārās veselības
aprūpes ārstu praksi” uz 2009.gada beigām plānotais rezultāts 1713 ievērojami
pārsniegts, sasniedzot vērtību 1599, lai gan tas tieši nav saistīts ar 3.1.5.1.aktivitātes
„Ambulatorās veselības aprūpes attīstība” ieviešanas progresu un izlietoto finansējumu.
Saskaņā ar iedzīvotāju skaita samazināšanos un VM politiku ģimenes ārstu prakšu
paplašināšanā noteikts jauns mērķis - 1400 pacienti uz vienu primārās veselības aprūpes
ārstu praksi.
434.Līdz 31.12.2009. tika plānots nodrošināt 80% rezultātu rādītājā „Vidējais gultu
noslogojums slimnīcās”, bet rādītājs līdz 31.12.2009. samazinājies līdz 69%. Esošā
situācija skaidrojama ar vispārējo valsts ekonomisko situāciju, kā arī ar pacientu
iemaksu palielināšanu. Tā kā slimnīcu skaits nav samazinājies tādā apjomā kā tika
plānots, bet vairāk tiek apkalpoti ambulatorās aprūpes pacienti, nekā stacionārās aprūpes
pacienti, tad tas arī dod negatīvu tendenci rādītāju sasniegšanā. Papildus valstī tiek
attīstīti dienas stacionāri, dienas aprūpes centri, kā arī 2009.gada ietvaros tika attīstīta
mājas aprūpe, kas arī negatīvi ietekmē rādītāju, jo slimnīcu skaita samazināšanās nav
notikusi vēlamajā apjomā. Vienlaikus jāatzīmē, ka esošā rādītāja kritums pārskata
periodā nav tieši saistīts ar 3.1.5.3.aktivitātes „Stacionārās veselības aprūpes
pakalpojumu sniedzēju attīstība” ieviešanas progresu un plānojams, ka īstenojot plānotu
veselības aprūpes reformu rādītāja sasniegšana uzlabosies.
435.Rezultāta rādītājā „Operatīvajam medicīniskajam transportlīdzeklim nepieciešamais laiks,
lai nokļūtu līdz pacientam laukos [minūtes]” ir sasniegts plānotais uzraudzības rādītājs
20,2 min. 75%-80% gadījumos. Esošā rādītāja sasniegšana pārskata periodā nav tieši
saistīta ar 3.1.5.2.aktivitātes „Neatliekamās medicīniskās palīdzības attīstība” ieviešanas
progresu un finansējumu izlietojumu. Plānots, ka aktivitātes ieviešanas rezultātā rādītāja
apjoms uzlabosies un tiks pārsniegts.
436.Papildus jāatzīmē, ka sasniegtie uzraudzības rādītāji vairākās pozīcijās ir negatīvi, jo
valsts veselības aprūpes nozarē notikušas strukturālas reformas, kas kopumā būtiski
samazinājis ārstniecības personu skaitu, kā arī sniegto ārstniecības pakalpojumu skaitu
valstī kopumā. Gadījumā, ja nebūtu iespēja realizēt projektus ar ES fondu
līdzfinansējumu, tad kopumā rādītāji būtu vēl kritiskāki.
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3.2.

Prioritātes „Teritoriju pieejamības un sasniedzamības
veicināšana” ieviešana

437.Prioritātes mērķis ir panākt dažādu valsts teritorijas daļu labāku fizisku sasniedzamību, kā
arī valsts teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju piekļuvi pie informācijas un pakalpojumiem,
uzlabojot reģionālas nozīmes transporta infrastruktūru, IKT pakalpojumus un IKT
infrastruktūru.
438.Līdz 2009.gada beigām prioritātē ,,Teritoriju pieejamības un sasniedzamības
veicināšana’’ ietvaros apstiprināti projekti par 298.79 milj.eiro (58.5%), noslēgti līgumi
par 255.21 milj.eiro (49.9%) un veikti maksājumi finansējuma saņēmējiem (tai skaitā
avansi) par 13.13 milj.eiro (2.6%) no kopējā prioritātei piešķirtā ES fondu finansējuma.
Ilustrācija 23. 3.2.prioritātes ,,Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana’’ ietvaros
apstiprināto projektu, noslēgto līgumu un finansējuma saņēmējiem veikto maksājumu (ieskaitot avansus)
ES fondu finansējums, salīdzinot ar 31.12.2008., milj.eiro

439.3.2.1.pasākuma „Pieejamības un transporta sistēmas attīstība” mērķis ir izveidot
kvalitatīvu, mūsdienīgu, drošu un ikvienam pieejamu nacionālā un reģionālā transporta
infrastruktūru, kas veicinātu satiksmes drošības uzlabošanos un nodrošinātu dažādu
sabiedrības grupu sociālās un ekonomiskās vajadzības ilgtermiņā. Rādītāji līdz
30.12.2009. nav sasniegti, kaut gan projektu īstenošanu vienā no aktivitātēm uzsākta vēl
2008.gadā. Lielā mērā projektu ieviešanu kavē ar finansējuma saņēmēju organizētajām
iepirkumu procedūrām saistītās problēmas, jo bieži vien par iepirkumu konkursiem tiek
iesniegtas sūdzības. Tāpat iepirkumu rezultāti liecina, ka faktiskās būvdarbu izmaksas ir
krietni zemākās nekā sākotnēji plānots. Līdz ar to tas ietekmē arī kopējo maksājumu
apjomu. Projektu ieviešanu kavē arī jaunas projektu finansēšanas kārtības ieviešana ar
atmaksas veikšanu finansējuma saņēmējam tikai pēc līdzekļu saņemšanas no EK, tajā
skaitā jau apstiprinātiem projektiem. 2009. gada 19.maijā MK uzdeva VAS „Latvijas
valsts ceļi” aktivitātēs, kur SM ir finansējuma saņēmējs, iepriekš noteiktā finansēšanas
mehānisma vietā ņemt aizņēmumu Valsts kasē. Līdz aizņēmuma līguma parakstīšanai
(2009.gada 12.augusts) tika kavēta iepirkumu līgumu slēgšana aktivitātē 3.2.1.1. „Valsts
1.šķiras autoceļu maršrutu sakārtošana”.
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440.Lielākais progress ir vērojams 3.2.1.1.aktivitātē „Valsts 1.šķiras autoceļu maršrutu
sakārtošana”, kurā līdz 31.12.2009. apstiprināto projektu un noslēgto līgumu ERAF
finansējuma summa ir 171,4 milj. eiro jeb 81,6% no aktivitātes finansējuma. Jāatzīmē, ka
iepriekš minēto iemeslu dēļ, salīdzinot ar datiem uz 31.12.2008., noslēgto līgumu
finansējuma apjoms samazinājies par 18.3 procentpunktiem.
441.Vienlaikus jāatzīmē, ka uzsākta projektu īstenošanā tādās jomās, kā tranzītielu
sakārtošana pilsētu teritorijās (apstiprināti projekti par 29,2 milj. eiro jeb 48,7%, līgumi
noslēgti par 9,4%) un satiksmes drošības uzlabojumu apdzīvotās vietās ārpus Rīgas
ietvaros (apstiprināti projekti un noslēgti līgumi par 6 milj. eiro jeb 39%, maksājumi
veikti par 10,8%). Tāpat uzsākta mazo ostu infrastruktūras uzlabošana, kur noslēgti
līgumi par 4,9 milj. eiro jeb 98,9% no aktivitātes ERAF finansējuma, savukārt maksājumi
finansējuma saņēmējiem veikti 0,9 milj. eiro (18,1%).
442.Pārējo aktivitāšu ietvaros projektu īstenošanu plānots uzsākt 2010.gadā, līdz ar to gan
finansiālais progress, gan lielāks progress rādītāju sasniegšanā būs vērojams turpmākajos
gados.
443.Pirmie 3.2.1.pasākuma ietvaros sasniegtie fiziskie rādītāji transporta infrastruktūras jomā
100% apmērā no nozares plānotā līdz 2009.gada beigām: iznākuma rādītājā ,,Apstiprināto
satiksmes drošības uzlabošanas projektu skaits apdzīvotās vietās ārpus Rīgas’’ 2009.gadā
ir sasniegts 96% (no DPP 2009.gadā plānotā), iznākuma rādītājā ,,Noasfaltēto valsts
pirmās šķiras autoceļu kopgarums’’ 2009.gadā sasniegts 21% (no DP 2009.gadā plānotā)
un iznākuma rādītājā ,,Laika ietaupījuma vērtība pasažieriem dēļ noasfaltēta pirmās
šķiras autoceļa’’ 2009.gadā ir sasniegts 12% (no DP 2009.plānotā).
444.3.2.2.pasākuma „IKT infrastruktūra un pakalpojumi” mērķis ir veicināt informācijas
sabiedrības attīstību un uz zināšanām balstītas ekonomikas attīstību, t.sk., uzlabojot
publiskās pārvaldes efektivitāti, veicinot e-pakalpojumu attīstību, informācijas sistēmu
attīstību un integrāciju, informācijas un pakalpojumu pieejamību, veicinot pieejamību
internetam un platjoslu tīklu infrastruktūrai un tādējādi palielinot iespējas iedzīvotājiem
piedalīties dažādos sabiedrības dzīves procesos. Faktiski projektu īstenošana 2009.gadā
uzsākta tikai vienas aktivitātes ietvaros, tādēļ līdz 31.12.2009. nav sasniegto rādītāju, kā
arī maksājumu finansējuma saņēmējiem apmērs ir tikai 2,3 milj. eiro (2 % no pasākuma
ERAF finansējuma).
445.3.2.2.1.aktivitātes „Publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu un informācijas
sistēmu attīstība” ietvaros tiek īstenotas divas apakšaktivitātes. Ātrāk tika uzsākta
3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība”,
ieviešana, kurā apstiprināti projekti par 74.4 milj.eiro apmērā (52,8%), savukārt
2009.gada 2.pusgadā 3.2.2.1.2.apakšaktivitātē „Izglītības iestāžu informatizācija” ir
apstiprināti projekti par ERAF finansējumu par 12.8 milj.eiro (88%) un noslēgti līgumi
par 9.1 milj.eiro (62.8%) no aktivitātes finansējuma.
446.Jāatzīmē, ka 3.2.2.1. aktivitātes ieviešanu 2009.gadā kavēja atbildīgo un sadarbības
iestāžu maiņa strukturālo izmaiņu publiskajā sektora rezultātā, kā arī administratīvi
teritoriālā reforma. Vienlaikus 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes ieviešanu ietekmēja vēl arī tāds
objektīvs iemesls, ka jau minēto strukturālo izmaiņu dēļ vajadzēja izvērtēt katra projekta
lietderību, izmaksu mērķtiecību atbilstoši ekonomiskajai situācijai valstī.
447.Vairāku šī pasākuma aktivitāšu īstenošana ir atlikta vispār vai uz vēlāko laiku, mainoties
sociāli-ekonomiskajai situācijai valstī, piemēram, informācijas datu pārraides drošības
nodrošināšana.
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3.3.

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

448.Prioritātes mērķis ir kvalitatīvas, drošas, kopējā Eirāzijas transporta sistēmā integrētas
transporta infrastruktūras pilnveidošana, kas veicinātu valsts ekonomisko izaugsmi,
teritorijas un atsevišķu tās daļu sasniedzamību, kā arī videi draudzīga transporta sistēmu
attīstību.
449.Līdz 2009.gada beigām šajā prioritātē apstiprināti projekti par 428.67 milj.eiro (50.4%),
noslēgti līgumi par 417.99 milj.eiro (49.1%) un veikti maksājumi finansējuma
saņēmējiem (tai skaitā avansi) par 72.43 milj.eiro (8.5%) no prioritātei piešķirtā ES fondu
finansējuma.
Ilustrācija 24 3.3.prioritātes ,,Eiropas nozīmes transporta tīklu attīstība un ilgtspējīga transporta
veicināšana’’ ietvaros apstiprinātie projekti, noslēgtie līgumi un finansējuma saņēmējiem veiktie
maksājumi (ieskaitot avansus) līdz 31.12.2009. salīdzinājumā ar 31.12.2008., ES fondu finansējums,
milj.eiro

450.3.3.1. pasākuma „Liela mēroga transporta infrastruktūras uzlabojumi un attīstība” mērķis
ir veicināt kvalitatīvas, drošas, kopējā Eirāzijas transporta sistēmā integrētas,
konkurētspējīgas transporta sistēmas attīstību, kas veicinātu līdzsvarotu un ilgtspējīgu
valsts teritoriju attīstību, ilgtermiņā nodrošinot dažādu sabiedrības grupu sociālās un
ekonomiskās vajadzības. Neskatoties uz to, ka faktiski dažu projektu darbi tika uzsākti
vēl pirms projektu apstiprināšanas un tajā tika ieguldīti ievērojami resursi, pirmie
maksājumi finansējuma saņēmējiem tika veikti 2009.gada 2.pusē (par 10% no pasākuma
finansējuma).
451.Lielākais progress ir vērojams 3.3.1.1.aktivitātes „TEN-T autoceļu tīkla uzlabojumi”
ietvaros, kurā noslēgti līgumi par visu aktivitātes finansējumu. Jāatzīmē, ka projektu
sagatavošana un ieviešana faktiski sākusies jau 2007.gadā, 2007. un 2008.gadā kopumā
veicot attiecināmos izdevumus 55.1 milj.eiro apmērā. Tāpat 3.3.1.2.aktivitātes „TEN-T
dzelzceļa posmu rekonstrukcija un attīstība (Austrumu-Rietumu dzelzceļa koridora
infrastruktūras attīstība un Rail Baltica)” ietvaros, kurā apstiprināti projekti par kopējo
KF finansējumu 65,6 milj.eiro (50,2% no aktivitātes finansējuma) un 3.3.1.5.aktivitātes
„Pilsētu infrastruktūras uzlabojumi sasaistei ar TEN-T”, kur pirmās projektu iesniegumu
atlases kārtas ietvaros ir apstiprināti projekti un noslēgti līgumi par KF finansējumu 29,1
milj. eiro (74,4% no aktivitātes finansējuma).
452.Aktivitātes ietvaros ir rekonstruēti 14,86 km, līdz ar to iznākuma rādītāja „Izbūvētā un
rekonstruētā TEN autoceļa kopgarums” 2009.gada plāns ir pārsniegts par 53%. Pirmās
atlases kārtas apstiprinātajos projektos plānots rekonstruēt 103,98 km TEN autoceļu. Ja
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projekti tiks īstenoti atbilstoši apstiprinātajam projekta iesniegumam, tad arī 2013.gada
iznākuma rādītāja mērķis tiks sasniegts un pat pārsniegts. Pārējo rādītāju progress
2009.gadā nav bijis, bet tiek plānots, ka visi noteiktie rādītāji tiks sasniegti pēc projektu
īstenošanas beigām.
453.3.3.2.pasākuma „Ilgtspējīgas transporta sistēmas attīstība” mērķis ir mūsdienu prasībām
atbilstošas un videi draudzīgas Rīgas un piepilsētas sabiedriskā transporta sistēmas
attīstība, pasažieru pārvadājumu kvalitātes uzlabošana un energoefektivitātes
paaugstināšana, samazinot transporta radīto vides piesārņojumu. Tā ietvaros tiek īstenota
viena aktivitāte: 3.3.2.1. „Ilgtspējīga sabiedriskā transporta sistēmas attīstība”, kuras
ietvaros projektu īstenošanu plānots uzsākt 2010.gadā.
454.Kopumā skatoties, prioritātes īstenošanā gada laikā sasniegtais progress ir vērtējams
pozitīvi – tika turpināti un uzsākti jauni projekti, veikti nepieciešami sagatavošanas darbi
pārējo aktivitāšu uzsākšanai, līdz ar to ievērojams finansiālais progress, gan progress
rādītāju sasniegšanā būs vērojams turpmākajos gados. Līdzīgi kā citās infrastruktūras
aktivitātēs, arī šīs prioritātes projektus kavēja ar iepirkumu procedūrām saistītās
problēmas, kā arī jaunas projektu finansēšanas kārtības ieviešana.
455.Vairāk informācijas par lielo projektu īstenošanas gaitu skatīt sadaļā „Lielo projektu
īstenošana”.

3.4.

Prioritātes „Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskai aktivitātei
nodrošināšana” ieviešana

456.Prioritātes mērķis ir veicināt valsts un atsevišķu tās teritorijas daļu pievilcību, sakārtojot
apkārtējo vidi, kā arī uzlabojot infrastruktūru un pakalpojumus vides, mājokļa, kultūras
un tūrisma jomās, kas nepieciešami iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanai un
papildus ekonomiskās aktivitātes piesaistei.
457.2009.gadā prioritātē ,,Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskai aktivitātei
nodrošināšana’’ apstiprināti projekti par 109.25 milj.eiro (30.7%), noslēgti līgumi par
89.98 milj.eiro (25.3%) un veikti maksājumi finansējuma saņēmējiem (ieskaitot avansus)
par 9.18 milj.eiro (2.6%) no prioritātē apstiprinātā ES fondu finansējuma.
Ilustrācija 25 3.4.prioritātes ,,Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskai aktivitātei nodrošināšana’’
apstiprinātie projekti, noslēgtie līgumi un veiktie maksājumi finansējuma saņēmējiem (ieskaitot avansus)
līdz 31.12.2009. salīdzinājumā ar 31.12.2008., ES fondu finansējums, milj.eiro
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Vides joma
458.Pasākuma „Vide” mērķis ir vides kvalitātes saglabāšana, dabas resursu racionāla
izmantošana, bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, vides piesārņojuma samazināšana,
ievērojot principu „piesārņotājs maksā”, lai aizsargātu sabiedrības veselību un
nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību. Ieviešot ES tiesību aktos noteiktās prasības un mērķus
attiecībā uz vides aizsardzību, ar investīcijām vides infrastruktūras uzlabošanā, piesārņoto
teritoriju sanācijā, vides risku novēršanā ne tikai palielināsies atsevišķu valsts teritorijas
daļu ekonomiskā pievilcība investoriem un apmeklētājiem, bet arī tiks garantētas
nepieciešamās dzīves kvalitātes prasības iedzīvotājiem. Ņemot vērā to, ka pirmo projektu
ieviešana uzsākta nesen, bet uzraudzības rādītāju sasniegšana ir plānota pēc projektu
īstenošanas pilnīgas pabeigšanas, rādītāju progress galvenokārt sagaidāms pēc projektu
pabeigšanas 2010. un 2011.gadā. Vērtējot uzraudzības rādītāju izpildi 2009.gadā,
secināms, ka ūdenssaimniecības projekti tika vērsti uz papildu 35 233 iedzīvotājiem, t.i.
plāns ir pārsniegts par 26%, kas izskaidrojams ar to, ka atklātā projektu iesniegumu atlasē
tika iesniegti projekti par apdzīvotām vietām ar relatīvi lielu iedzīvotāju skaitu. Darbības
programmas papildinājumā attiecībā uz atklātu projektu iesniegumu atlasi iznākuma un
rezultāta rādītājus atbildīgā iestāde varēja noteikt tikai indikatīvi, jo šie rādītāji ir atkarīgi
tikai no atbilstošo pašvaldību iniciatīvas.
459.3.4.1.1. aktivitātes „Ūdenssaimniecības attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu
līdz 2000” pirmās kārtas ietvaros 2009.gadā apstiprināti projekti par 25,5 milj. eiro jeb
17,8% no aktivitātēs ERAF finansējuma. Aktivitātes īstenošanu aizkavēja jautājumu
risināšana par valsts budžeta līdzfinansējumu jau apstiprinātajos projektos, kā arī par
pieejamo finansējumu maksājumu veikšanai 2009.gadā. 2009.gada oktobrī jautājums
atrisināts un uzsākta līgumu slēgšana.
460.3.4.1.4. aktivitātes „Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija” ietvaros apstiprināti projekti par
25,8 milj.eiro (52,7%). No aktivitātes ietvaros apstiprinātiem diviem projektiem viens ir
lielais projekts, kas jāsaskaņo ar EK. Strukturālās izmaiņas publiskajā sektorā atstāja
ietekmi uz aktivitātes ieviešanu, kur sakarā ar Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts
aģentūras kā projektu iesniedzēja un plānotā finansējuma saņēmēja likvidāciju, tika veikti
grozījumi projektos, nodrošinot, ka finansējuma saņēmējs ir Valsts vides dienests.
Projektu īstenošana tiks uzsākta 2010.gadā, savukārt darbs pie iepirkuma dokumentācijas
notiek jau šobrīd. Pirmās kārtas otrais uzsaukums plānots 2010.gada 2.ceturksnī.
461.3.4.1.6. aktivitātes „Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība” ietvaros pirmās
projektu atlases kārtas rezultātā ir noslēgti līgumi par 6,2 milj. eiro jeb 60.9% no ES
fonda finansējuma. Arī šīs aktivitātes ieviešana aizkavējas sakarā ar strukturālām
izmaiņām publiskajā sektorā, kuru ietvaros mainījās vairāku projektu finansējuma
saņēmēji. Šobrīd noris aktīvs darbs pie projektu iepirkuma procedūru organizēšanas.
Jāatzīmē, ka saskaņā ar plānošanas dokumentu grozījumiem, 2010.gadā šī aktivitāte tiks
pārcelta uz 3.5.prioritāti, kas tiek finansēta no KF.
462.3.4.1.pasākuma „Vide” 3.4.1.2., 3.4.1.3. un 3.4.1.5. aktivitāšu, kuru īstenošana tika
atlikta, ietvaros plānots uzsākt projektu īstenošanu 2010.gadā, līdz ar to gan finansiālais
progress, gan progress rādītāju sasniegšanā būs vērojams turpmākajos gados.
Tūrisms
463.3.4.2.pasākuma „Tūrisms” mērķis ir veicināt Latvijas kā tūristu galamērķa
nostiprināšanos un konkurētspējas palielināšanos, radot labvēlīgus apstākļus kompleksai
nacionālas nozīmes tūrisma produktu un pakalpojumu attīstībai. Šī pasākuma ietvaros ir
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divas aktivitātes: 3.4.2.1.aktivitāte „Nacionālās nozīmes tūrisma produkta attīstība” (tai
skaitā, 3 apakšaktivitātes, vienas īstenošana ir atlikta) un 3.4.2.2.aktivitāte „Tūrisma
informācijas sistēmas attīstība” (aktivitātes īstenošana ir atlikta). Rādītāji līdz šim nav
sasniegti nevienā no aktivitātēm, ņemot vērā infrastruktūras projektu specifiku. Tiek
prognozēts, ka rādītāju progress varētu būt 2010.gadā.
464.Labākai pasākuma „Tūrisms” rādītāju sasniegšanai – nacionālas nozīmes tūrisma
produktu un pakalpojumu attīstībai – kompleksā būtu nepieciešams mērķtiecīgi realizēt
tūrisma produktu un pakalpojumu atbalstu arī ERAF ārējo tirgu apgūšanas – ārējā
mārketinga aktivitātēs. Tomēr, neskatoties uz to, ka divu aktivitāšu, kas vēstas uz
nacionālās nozīmes kultūras, aktīvā, veselības un rekreatīvā tūrisma produkta attīstību un
tūrisma informācijas sistēmas attīstību, īstenošana pagaidām ir atlikta, kopumā tūrisma
jomā vērojams nozīmīgs progress projektu apstiprināšanā un uzsākšanā.
465.3.4.2.1.1.apakšaktivitātes „Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu saglabāšana,
atjaunošana un infrastruktūras pielāgošana tūrisma produkta attīstība” ir apstiprināti
projekti 13,7 milj. eiro jeb 91,2% no apakšaktivitātes ERAF finansējuma un noslēgti
līgumi par 7,1 milj. eiro jeb 47,2% no apakšaktivitātes ERAF finansējuma. 2009.gadā ir
veiktas pirmās atmaksas finansējuma saņēmējiem 1,7 milj. eiro apmērā jeb 11,6% apmērā
no apakšaktivitātes ERAF finansējuma.
466.3.4.2.1.2. apakšaktivitātē „Nacionālas nozīmes velotūrisma produktu attīstība” ir
apstiprināti projekti un noslēgti līgumi par 6,7 milj. eiro jeb 95,5% no apakšaktivitātes
ERAF finansējuma. Arī šajā apakšaktivitātē 2009.gadā ir veiktas pirmās atmaksas
finansējuma saņēmējiem 1,1 milj. eiro apmērā jeb 15,9% apmērā no apakšaktivitātes
ERAF finansējuma.
Kultūra
467.3.4.3. pasākuma "Kultūrvides sociālekonomiskā ietekme" 3.4.3.1. aktivitātes
„Nacionālas un reģionālas nozīmes daudzfunkcionālu centru izveide” (3.4.3.1. aktivitāte)
ietvaros projektu iesniegumu atlase tika uzsākta 2008.gada 29.decembrī. Līdz 2009.gada
31.decembrim ir apstiprināti projekti 100% apjomā, no kuriem ir noslēgti līgumi ar
diviem no trim projektu iesniedzējiem par kopējo summu 12.6 milj.eiro jeb 60% no DPP
noteiktā ES fondu līdzfinansējuma 3.4.3.1. aktivitātē. Līgumu ar Liepājas novada
pašvaldību plānots noslēgt 2010.gada III ceturkšņa beigās. Aktivitātes ietvaros veikti
avansa maksājumi par kopējo summu 2.1 milj. eiro jeb 9.7% no DPP noteiktā ES fondu
līdzfinansējuma. Aktivitāšu ietvaros šobrīd īstenotajiem projektiem tiek organizēti
iepirkumi, lai uzsāktu būvniecību.
468.Pārskata periodā 3.4.3.1. aktivitātes divu projektu ietvaros, par kuriem parakstītas
vienošanās ar finansējuma saņēmējiem, būtiska aizkavēšanās, kas ietekmētu finanšu
līdzekļu apguvi, netika konstatēta. Noslēgtajās vienošanās par projektu ieviešanu
paredzēta divu uzraudzības rādītāju (iznākuma rādītāja „Izveidoto daudzfunkcionālo
kultūras centru skaits” un rezultāta rādītāja „Kultūras pakalpojumu pieprasījums”)
izpilde. Uzraudzības rādītāju izpildes progress līdz 2009.gada 31.decembrim nav
sasniegts un plānotās rādītāju vērtības plānots sasniegt līdz 2011.gada 11.novembrim.
469.3.4.3.2. aktivitāte „Sociālekonomiski nozīmīgu kultūras mantojuma objektu atjaunošana”:
saskaņā ar MK 2009.gada 7.aprīļa protokollēmumu40 īstenošana tika atbalstīta, samazinot
40

Nr.23 § 47 „Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda aktivitātēm, kuru īstenošana papildus
izvērtējama saistībā ar ekonomisko situāciju valstī 3.4.3.2.aktivitātes „Sociālekonomiski nozīmīgu kultūras
mantojuma objektu atjaunošana”
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tās publisko finansējumu par 50% un paredzot 3.4.3.2.aktivitātes īstenošanu atklātas
projektu iesniegumu atlases veidā. Ir apstiprināti projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji,
sagatavots un nosūtīts saskaņošanai MK noteikumu projekts par 3.4.3.2.aktivitātes
īstenošanu. Paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu plānots izsludināt 2010.
gada III-IV ceturksnī.
470.3.4.3.3. aktivitāte „Atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu
saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošana”: MK noteikumus
Nr. 675 par aktivitātes īstenošanu apstiprināja MK sēdē 2009.gada 30.jūnijā41.
Paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu plānots izsludināt 2010.gada II
ceturksnī. Aktivitātes ietvaros ir paredzēts valsts atbalsts, kuru KM ir iesniegusi
saskaņošanai EK 2009.gada IV ceturksnī, līdz ar to aktivitātes īstenošana vēl nav uzsākta.
471.3.4.3.pasākuma ietvaros 3.4.3.1.aktivitātē ir apstiprināti projektu iesniegumi 100%
apjomā, no kuriem ir noslēgti līgumi par projektu īstenošanu ar diviem no trim projektu
iesniedzējiem par kopējo summu 12.6 milj. eiro jeb 60% no DPP noteiktā ES fondu
līdzfinansējuma. 3.4.3.1.aktivitātes ietvaros apstiprinātajos projektos, kuros noslēgti
līgumi par projektu īstenošanu, tiek organizēti iepirkumi, lai nodrošinātu projektu
ietvaros plānotās būvniecības uzsākšanu. 3.4.3.2.aktivitātē projektu iesniegumu
vērtēšanas kritēriji ir precizēti un tiek plānots, ka tos ES fondu uzraudzības komitejā
apstiprinās 2010.gada I ceturksnī, savukārt Ministru kabineta noteikumu projektu par
aktivitātes īstenošanas nosacījumiem virzīs apstiprināšanai Ministru kabinetā 2010.gada
II ceturksnī. 3.4.3.3.aktivitātes ietvaros ir paredzēts valsts atbalsts, kuru KM ir iesniegusi
saskaņošanai EK 2009.gada IV ceturksnī, līdz ar to aktivitātes īstenošana vēl nav uzsākta.
3.4.3.3.aktivitātes ietvaros paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu plānots
izsludināt 2010. gada II ceturksnī.
Energoefektivitāte
472.3.4.4.pasākuma „Mājokļa energoefektivitāte” mērķis ir veicināt mājokļu pieejamību, to
ilgtspēju, efektivitāti un mazināt sociālo spriedzi pašvaldību teritorijās, investējot mājokļu
atjaunošanas un energoefektivitātes pasākumos. Šī pasākuma ietvaros tiek īstenotas divas
aktivitātes.
473.3.4.4.1.aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” ietvaros
ir apstiprināti projekti par 6,2 milj.eiro jeb 30,6% no aktivitātes ERAF finansējuma, no
kura par 2,2 milj. eiro jeb 11% no aktivitātes ERAF finansējuma ir noslēgti līgumi.
2009.gadā ir veikti pirmie maksājumi SF finansējuma saņēmējiem 99 tūkst. eiro apmērā
jeb 0,5% no aktivitātes ERAF finansējuma.42
474.Aktivitātes ietvaros no 14.04.2009. līdz 20.11.2009. kopumā notika 7 projektu
iesniegumu atlases kārtas, līdz ar to daļa līgumu pēc lēmumu par projektu iesniegumu
apstiprināšanu ar nosacījumu iekļauto nosacījumu izpildes tiks noslēgti 2010.gada
sākumā. Projektu iesniegumu 8.atlases kārta tika izsludināta no 2009.gada 23.novembra
līdz paziņojumam par projektu iesniegumu pieņemšanas pārtraukšanu, t.i., līdz brīdim,
kad aktivitātes ietvaros pieejamais finansējums būs izlietots, turpinot informācijas
kampaņu sadarbībā ar pašvaldībām un reģionālajiem masu medijiem, lai popularizētu
Latvijā jau nosiltinātās mājas un ieguvumus šo māju iedzīvotājiem. Tāpat plānots uzsākt
kampaņu sadarbībā ar renovācijas tirgus attīstībā ieinteresētiem partneriem un masu
41

Protokola Nr. 45, 52. paragrāfi.
Ņemot vērā fondu pārdales starp aktivitātēm 3.4.4.1. aktivitātes līdzfinansējums palielināts līdz 63 milj.eiro,
līdz ar to progress uz 31.12.2009. faktiski ir 98% no aktuālā 3.4.4.1. piešķīruma.
42
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medijiem. Augstāk minētie pasākumi mazinās daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju
informētības trūkumu par renovācijas ieguvumiem, kas ir konstatēts pārskata periodā.
475.3.4.4.2.aktivitātes „Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”
ietvaros ir apstiprināti projekti par 4 milj. eiro jeb 40,8% no aktivitātes ERAF
finansējuma, no kura noslēgti līgumi ir par 3,8 milj. eiro jeb 38,8% no aktivitātes ERAF
finansējuma. Tāpat ir veikti pirmie maksājumi finansējuma saņēmējiem 0,8 milj.eiro
apmērā jeb 9% no aktivitātes ERAF finansējuma.
476.Galvenās konstatētās problēmas 3.4.4.1.aktivitātes ietvaros ir saistītas ar finansējuma
saņēmēju neizpratni un normatīvo aktu neievērošana attiecībā uz projektu izmaksu
attiecināmību, normatīvo aktu par publisko iepirkumu neievērošanu un tehnisko projektu
izstrādes zemo kvalitāti, kā rezultātā rodas papilddarbi, kas netiek saskaņoti.
477.Lai novērstu iepriekš minētās problēmas 2010.gadā, ir plānots organizēt informatīvus
seminārus par projektu iesniegumu sagatavošanu, izstrādāt papildu metodiskos
norādījumus un dokumentu paraugus, publicējot starpniekinstitūcijas mājas lapā, kā arī
veikt grozījumus normatīvajos aktos, lai vienkāršotu saņēmēju pieteikšanās procesu.
Vienlaikus plānots īstenot informatīvus pasākumus ar pašvaldībām un reģionālajiem
masu medijiem, lai informētu par jau nosiltinātām sociālajām dzīvojamajām mājām.
478.2009. gadā bija plānots izveidot 30 energoefektīvas sociālās mājas, bet faktiski izveidoja
4. Rādītājs netika sasniegts, jo 3.4.4.2.aktivitātes ietvaros noslēgtas tikai 24 vienošanās
par projektu īstenošanu, 4 vienošanās tika grozītas ar mērķi pagarināt projekta
īstenošanas termiņu un visbeidzotslēdzot vienošanās par projektu īstenošanu,
vairākumu projektu bija plānots pabeigt 2010.gadā. Pārējie rādītāji nav sasniegti, ņemot
vērā to, ka projektus (kopumā 7 abās aktivitātēs) beidza īstenot 2009. gada decembrī, bet
reālo siltumenerģijas patēriņa samazinājumu varēs noteikt tikai pēc apkures sezonas
noslēgšanās, salīdzinot iepriekšējā gada siltumenerģijas patēriņu ar kārtējo gadu.
479.Ņemot vērā augstāk minēto, ir jāsecina, ka 3.4.4.pasākuma aktivitātēs bijis ievērojams
progress 2009.gadā un kopumā aktivitāšu ieviešana noris veiksmīgi. Līdzīgu progresu
varētu sagaidīt arī 2010.gadā.

3.5.

Prioritātes „Vides infrastruktūras un videi draudzīgas enerģētikas
veicināšana” ieviešana

480.Prioritātes mērķis ir veicināt valsts un atsevišķu tās teritorijas daļu pievilcību, sakārtojot
apkārtējo vidi, kā arī uzlabojot infrastruktūru un pakalpojumus vides un siltumapgādes
jomās, kas nepieciešami dzīves un uzņēmējdarbības vides kvalitātes paaugstināšanai
attiecīgajās teritorijās, kā arī pakalpojumu sniedzēju ekonomiskās ilgtspējas
nodrošināšanai.
481.Līdz 2009.gada beigām prioritātē ,,Vides infrastruktūras un videi draudzīgas enerģētikas
veicināšana’’ apstiprināti projekti par 263.42 milj. eiro (38.9%), noslēgti līgumi par
245.18 milj. eiro (36.2%) un veikti maksājumi (ieskaitot avansus) finansējuma
saņēmējiem par 160.49 milj. eiro (23.7%) no prioritātei piešķirtā ES fondu finansējuma.
Ilustrācija 26. 3.5.prioritātes ,,Vides infrastruktūras un videi draudzīgas enerģētikas veidošana’’ ietvaros
apstiprinātie projekti, noslēgtie līgumi un veiktie maksājumi finansējuma saņēmējiem (ieskaitot avansus)
līdz 31.12.2009. salīdzinājumā ar 31.12.2008., ES fondu finansējums, milj.eiro
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482.3.5.1. pasākuma „Vides aizsardzības infrastruktūra” mērķis ir nodrošināt ES un Latvijas
normatīvo aktu prasībām atbilstošus ūdenssaimniecības un atkritumu apsaimniekošanas
pakalpojumus, samazināt vides piesārņojumu, kā arī racionāli izmantot dabas resursus un
energoresursus. Ievērojams progress sasniegts jomā, kas vērsta uz ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstību aglomerācijas ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000. Kopumā
noslēgti līgumi par KF finansējumu 206,5 milj. eiro jeb 49,2%. Uz 30.12.2009.
finansējuma saņēmējiem izmaksāts KF finansējums 148,2 milj.eiro jeb 35,3% no
aktivitātei pieejamā KF finansējuma.
483.Rādītāju sasniegšana ir plānota pēc projektu īstenošanas pilnīgas pabeigšanas, savukārt,
vērtējot uzraudzības rādītāju izpildi 2009.gadā, secināms, ka papildu iedzīvotāju skaits,
uz ko tika vērsti ūdenssaimniecības un atkritumu apsaimniekošanas projekti, 2009.gadā
beigās bija attiecīgi 0,28 milj. un 0,27 milj. Papildu atzīmējams, ka līdz 2009.gada
beigām par 42% palielinājies to iedzīvotāju īpatsvars, kam ir nodrošināti normatīvo aktu
prasībām atbilstoši notekūdeņu apsaimniekošanas pakalpojumi, savukārt par 12%
palielinājies iedzīvotāju īpatsvars, kam nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstoši
ūdensapgādes pakalpojumi.
484.Attiecībā uz pārējām vides jomā īstenotajām aktivitātēm, jāatzīmē, ka par kopējo
attiecināmo izmaksu summu 25.1 milj. eiro apmērā (19,4% no pasākuma finansējuma) ir
noslēgti līgumi par projektu, kas vērsti uz normatīvo aktu prasībām neatbilstošo
izgāztuvju rekultivāciju un reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstību,
īstenošanu. Analizējot finansējuma apguvi un projektu ieviešanu, konstatēts, ka ir
rekultivēta viena normatīvo aktu prasībām neatbilstošā atkritumu izgāztuve. Ņemot vērā,
ka projektu ieviešana pārsvarā ir sākuma stadijā, tādēļ ievērojams progress gan
finansējuma apguvē, gan rādītāju sasniegšanā progress sagaidāms 2010.gadā. Savukārt
apakšaktivitātes, kas vērsta uz dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstību,
īstenošanas uzsākšana bija atkarīga no EK lēmuma par to, vai valsts atbalsta programma
ir atbilstoša Eiropas Kopienas Dibināšanas līgumam (EK lēmums pieņemts 19.11.2009.).
485.Galvenie faktori, kas ietekmē progresu, ir saistīti ar valsts budžeta līdzfinansējuma
pieejamību, strukturālām izmaiņām publiskajā sektorā, būvdarbu izmaksu samazinājumu,
kā rezultātā projektos veiktie iepirkumu līgumi ir par mazākām summām, kā sākotnēji
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tika plānots. Turklāt tika konstatētas problēmas ar iepirkumu procedūru termiņiem
(vairāku iepirkumu konkursu rezultātā ir iesniegtas sūdzības Iepirkumu uzraudzības
birojā par izvēlētajiem pretendentiem, tas attiecīgi ir aizkavējis līgumu noslēgšanu).
486.3.5.2. pasākums „Enerģētika” ir vērsts uz ES un Latvijas energoefektivitātes, atjaunojamo
energoresursu izmantošanas un energoapgādes drošuma paaugstināšanas politikās
noteikto mērķu sasniegšanu. Šī pasākuma ietvaros tiek īstenotas 4 aktivitātes, no kurām
divu aktivitāšu īstenošana ir atlikta. Līdz 31.12.2009. nav vērojams progress rādītāji
sasniegšanā, ņemot vērā to, ka neviens projekts 2009.gadā nav pabeigts.
487.3.5.2.1.aktivitātes „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes
paaugstināšanai” pirmajā projektu iesniegumu atlases kārtā ir apstiprināti 11 projekti par
9,5 milj. eiro apmērā jeb 15,8% no aktivitātes KF finansējumā, savukārt līgumi noslēgti
par 7,9 milj. eiro jeb 13,2% no aktivitātes KF finansējuma. Otrā projektu iesniegumu
atlases kārta plānota 2010.gada 2.pusgadā. 2009.gadā ir veiktas pirmās atmaksas SF
finansējuma saņēmējiem 1,8 milj. apmērā. Šīs aktivitātes īstenošana kavējas, jo lielākā
daļa finansējuma saņēmēju projektus uzsāks īstenot 2010.gadā pēc apkures sezonas
beigām.
488.Savukārt 3.5.2.2.aktivitātes „Atjaunojamo energoresursu izmantojošu koģenerācijas
elektrostaciju attīstība” projektu iesniegumu atlases pirmās kārta tika izsludināta no
2009.gada 14.aprīļa līdz 31.augustam Tās ietvaros apstiprināti projekti par 22,3 milj. eiro
jeb 90,4% no aktivitātes KF finansējuma un noslēgts līgums par 5,7 milj. eiro jeb 23,1%
no aktivitātes KF finansējuma. Tā kā aktivitātei ir piešķirts papildu finansējums, tad
2010.gada 2.pusgadā plānots izsludināt otro projektu iesniegumu atlases kārtu.
489.KF ietvaros, neskatoties uz apstiprināto projektu skaitu, līgumi noslēgti par mazāku
summu, jo finansējuma saņēmēji plāno uzsākt projektu īstenošanu tikai pēc
2009./2010.gada apkures sezonas beigām, līdz ar to ievērojams progress līgumu slēgšanā
un maksājumu veikšanā būs tikai 2010.gadā.

3.6.

Prioritātes „Policentriska attīstība” ieviešana

490.Prioritātes mērķis ir veicināt valsts policentrisku attīstību, sniedzot atbalstu pilsētvides un
pilsētreģionu konkurētspējas, sasniedzamības/pieejamības un pievilcības faktoru attīstībai
saskaņā ar integrētām pašvaldību attīstības programmām.
491.Līdz 2009.gada beigām prioritātē ,,Pilicentriska attīstiba’’ apstiprināti projekti par 140.01
milj. eiro (51.0%), noslēgti līgumi arī par 140.01 milj. eiro (51.0%) un veikti maksājumi
finansējuma saņēmējiem (ieskaitot avansus) par 55.95 milj. eiro (20.4%) no prioritātei
piešķirtā ES fondu finansējuma.
Ilustrācija 27 3.6. prioritātes ,,Policentriska attīstiba’’ ietvaros apstiprinātie projekti, noslēgtie līgumi un
veiktie maksājumi finansējuma saņēmējiem (ieskaitot avansus) veiktie maksājumi, ES fondu finansējums,
milj.eiro
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492.3.6.1.1. aktivitātes "Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes
veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai" ietvaros ir apstiprināti projekti un noslēgti 43
līgumi par 140.0 milj. eiro jeb 55.3% no aktivitātei pieejamā finansējuma. 2009.gada
decembrī sagatavots MK noteikumu projekts43, kas izstrādāts, lai aizstātu spēkā esošo
3.6.1.1.aktivitātes ieviešanas regulējumu44, un apstiprināts MK sēdē 2010.gada janvārī.
MK noteikumu projekts paredz atvieglotus projektu iesniegumu sagatavošanas un
īstenošanas nosacījumus. Līdz 31.12.2009. ir pabeigta viena projekta īstenošana ar kopējo
projekta finansējumu 3.2 milj.eiro Līdz 31.12.2009. maksājumi finansējuma saņēmējiem
ir 56.2 milj. eiro, jeb 22.2% no aktivitātes finansējuma, vēl 38.5% no atmaksām VRAA,
pārējo plāno izmaksāt līdz 2013. gada beigām.
493.3.6.1.2. aktivitātē "Rīgas pilsētas ilgtspējīga attīstība" nav apstiprinātu projektu un
noslēgtu līgumu. Plānotais projektu iesniegumu termiņš pagarināts līdz 31.12.2010.
494.3.6.2. pasākuma "Komplekss atbalsts novadu pašvaldību izaugsmes sekmēšanai" ietvaros
paredzēta vienas aktivitātes īstenošana - 3.6.2.1. aktivitāte „Atbalsts novadu pašvaldību
kompleksai attīstībai. 2009.gad 15.oktobrī apstiprināti projektu iesniegumu vērtēšanas
kritēriji un 2010.gadā plānots apstiprināt MK noteikumus par aktivitātes īstenošanu, kā
arī uzsākt projektu iesniegumu atlasi.
495.Vērtējot uzsākto projektu īstenošanas gaitu, jāsecina, ka galvenās problēmas finanšu
līdzekļu apguvē ir saistītas ar plānotā projekta ieviešanas laika grafika neizpildi, jo bieži
tiek iesniegtas sūdzības par būvniecības iepirkumiem, kā rezultātā iepirkumu procedūras
termiņi tiek pagarināti, un līdz ar to finansējuma saņēmēji projektā plānoto darbību
īstenošanu nevar uzsākt sākotnēji plānotajos termiņos. Lai novērstu problēmas finanšu
līdzekļu apguvē, VRAA aicināja finansējuma saņēmējus iesniegt grozījumus projektu
īstenošanas laika grafikos un precizētās maksājumu iesniegšanas prognozes, kā arī
paralēli aktualizēja ES fondu aktivitāšu finanšu apguves prognozes.

43

„Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.6.1.1.aktivitāti
„Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai””
44
MK 2008.gada 27.maija noteikumi Nr.377
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4. Lielo projektu īstenošana
4.1. Izmaiņas lielo projektu sarakstā
496.Jāatzīmē, ka arī 2009.gadā lielo projektu sarakstā ir ierosinātas izmaiņas, kā rezultātā
dažus no lielajiem projektiem plānots atlikt vai īstenot kā mazos projektus.45 Šādas
izmaiņas tika ierosinātas, ņemot vērā faktu, ka daži no lielajiem projektiem ir ļoti zemā
gatavības pakāpē un pašreizējā ekonomiskajā situācijā ir nepieciešams pēc iespējas vairāk
atbalstīt tādus pasākumus, kas veicina uzņēmējdarbības attīstību. Saskaņā ar FM
izteiktajiem priekšlikumiem informatīvajā ziņojumā „Par iespējām pārdalīt finansējumu
no lielajiem infrastruktūras projektiem uz aktivitātēm, kas vērstas uz uzņēmējdarbības
attīstību” 2010.gada 12.janvārī MK pieņēma lēmumu atlikt lielo projektu Pļaviņu HES
rezerves pārgāžņu izveide un Lidostas „Rīga” integrācija dzelzceļa tīklā (Rail Baltica
atzars) īstenošanu. Kā lielos projektus turpmāk nav paredzēts īstenot arī divus līdz šim
vēl EK neiesniegtos vides nozares projektus Liepājas Karostas kanāla attīrīšana un
Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība. Saskaņā ar plānotajiem grozījumiem vispārīgajā
regulā (Regula Nr. 1083/2006) turpmāk dalībvalstīm EK apstiprināšanai būs jāsniedz
tikai tādi projekti, kuru kopējās izmaksas ir virs 50 milj. eiro. Iepriekšminētajiem vides
nozares projektiem kopējās izmaksas ir plānotas zem 50 milj. eiro, tāpēc Latvija tos vairs
neplāno iesniegt apstiprināšanai EK.

Tabula 5. DP norādītie lielie projekti

Nr.
p.k.

Projekta nosaukums

Aktivitātes/
apakšaktivitātes
Nr.

1.

Autoceļa E 22 posms Rīga (Tīnūži) – Koknese būvniecība

3.3.1.1.

2.

Autoceļa E 22 posma Ludza – Terehova būvniecība

3.3.1.1.

3.

Rīgas dzelzceļa mezgla rekonstrukcija

3.3.1.2.

4.

Otrā sliežu ceļa būvniecība Skrīveri – Krustpils (Rīga – Krustpils
iecirknis)

3.3.1.2.

6.

Lidostas „Rīga” integrācija dzelzceļa tīklā (Rail Baltica

3.3.1.2.

atzars)
7.

Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no
pilsētas centra

3.3.1.3.

8.

Infrastruktūras attīstība lidostā „Rīga”

3.3.1.4.

9.

Rīgas transporta sistēmas sasaiste ar Via Baltica (Daugavas

3.3.1.5.

45

Par izmaiņām lielo projektu sarakstā 2008.gadā skatīt ziņojumā par darbības programmas „Infrastruktūra un
pakalpojumi” īstenošanu 2007.-2013.gada plānošanas periodā, 2008.gads.
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Ziemeļu šķērsojums ar pievedceļiem)

10.

Rīgas piepilsētas dzelzceļa pasažieru pārvadājumu sistēmas
modernizācija un dīzeļvilcienu ritošā sastāva atjaunošana

3.3.2.1.

11.

Vēsturiski piesārņoto vietu „Inčukalna sērskābā gudronu dīķi”
sanācijas darbi

3.4.1.4.

12.

Liepājas Karostas kanāla attīrīšanas projekts

3.4.1.4.

13.

Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība

3.5.1.1.

14.

Rīgas ūdenssaimniecības attīstība

3.5.1.1.

15.

Jelgavas ūdenssaimniecības attīstība, II kārta

3.5.1.1.

16.

Ventspils ūdenssaimniecības attīstība, III kārta

3.5.1.1.

17.

Pļaviņu HES rezerves pārgāžņu izveide

3.5.2.4.

497.Ņemot vērā 2009.gadā notikušās izmaiņas, DP ietvaros turpmāk plānots īstenot septiņus
lielos projektus, no tiem sešus transporta nozarē un vienu vides nozarē.

Tabula 6. Lielo projektu saraksts pēc ierosinātajām izmaiņām 2009.gadā

Nr.
p.k.

Projekta nosaukums

Aktivitātes/
apakšaktivitātes Nr.

1.

Autoceļa E 22 posms Rīga (Tīnūži) – Koknese būvniecība

3.3.1.1.

2.

Autoceļa E 22 posma Ludza – Terehova būvniecība

3.3.1.1.

3.

Otrā sliežu ceļa būvniecība Skrīveri – Krustpils (Rīga – Krustpils
iecirknis)

3.3.1.2.

4.

Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no
pilsētas centra

3.3.1.3.

5.

Infrastruktūras attīstība lidostā „Rīga”

3.3.1.4.

6.

Rīgas piepilsētas dzelzceļa pasažieru pārvadājumu sistēmas
modernizācija un dīzeļvilcienu ritošā sastāva atjaunošana

3.3.2.1.

7.

Vēsturiski piesārņoto vietu „Inčukalna sērskābā gudronu dīķi”
sanācijas darbi

3.4.1.4.

4.2.Lielo projektu ieviešanas statuss
498.No septiņiem plānotajiem projektiem četri projekti ir iesniegti izvērtēšanai EK, viens
projekts ir apstiprināts EK un divus projektus vadošā iestāde EK izvērtēšanai plāno
iesniegt līdz 2010.gada 1.ceturkšņa beigām.
Tabula 7. Lielo projektu ieviešanas statuss
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Projekta nosaukums

Projekta
iesniegšanas
datums EK

KF/ ERAF
finansējums,
EUR

Plānotās
kopējās
attiecināmās
izmaksas, EUR

Projekta
beigu
datums

1.

Autoceļa E 22 posma
Rīga (Tīnuži) – Koknese
būvniecība

20.08.2009.
iesniegts EK

123 364 750,00

145 135 000,00

12.2012.

2.

Autoceļa E 22 posma
Ludza – Terehova
būvniecība

20.08.2009.
iesniegts EK

60 749 500,00

71 470 000,00

12.2012.

3.

Otrā sliežu ceļa
būvniecība Skrīveri Krustpils (Rīga Krustpils iecirknis)

10.02.2009.
iesniegts EK,
13.11.2009.
apstiprināts
EK

65 560 962,00

93 412 308,00

12.2012.

4.

Infrastruktūras attīstība
Krievu salā ostas
aktivitāšu pārcelšanai no
pilsētas centra (Rīgas
brīvostas teritorija)

04.2010.

76 304 962,69

146 551 872,21

01.2014.

5.

Infrastruktūras attīstība
lidostā „Rīga”

04.2010.

58 500 000,00

70 000 000,00

12.2013.

6.

Rīgas piepilsētas
dzelzceļa pasažieru
pārvadājumu sistēmas
modernizācija un
dīzeļvilcienu ritošā
sastāva atjaunošana

26.01.2010.
iesniegts EK

142 400 000,00

204 900 000,00

08.2015.

7.

Vēsturiski piesārņoto
vietu "Inčukalna sērskābā
gudronu dīķi" sanācijas
darbi

19.11.2009.
iesniegts EK

20 297 369,00

28 996 241,00

12.2013.

KOPĀ:

363 063 293,69

543 0 421,21

Nr.
p.k.

4.3.Sasniegtais finanšu un fiziskais progress lielajos projektos
499.Līdz 2009.gada beigām lielo projektu ietvaros ir veikti attiecināmie izdevumi par kopējo
summu 71.7 milj. eiro apmērā. Visos projektos, kuri ir apstiprināti un iesniegti
izvērtēšanai EK, ir uzsāktas iepirkumu procedūras, savukārt autoceļu projektos dažu
iepirkumu līgumu izpilde jau ir pabeigta. Savukārt, kā var redzēt tabulā „Fizisko rādītāju
izpilde lielajos projektos”, 2009.gadā tika sasniegtas pirmās rādītāju vērtības divu
īstenojamo projektu ietvaros.
Tabula 8. Fizisko rādītāju izpilde lielajos projektos
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Fiziskie rādītāji atbilstoši
EK lēmumā vai
projekta iesniegumā
norādītajam
1

Vienība
Vienība

Daudzums

2

3

Fiziskā
Fiziskā
izpilde
Kopējā fiziskā Fizisko rādītāju
izpilde
līdz
izpilde līdz izpildes īpatsvars
31.12.2009.
31.12.200
31.12.2009.
(%)
*
8.
4

5

6=4+5

7=6/3

Otrā sliežu ceļa būvniecība Skrīveri - Krustpils (Rīga – Krustpils iecirknis)
Izbūvējamie sliežu ceļi
No jauna būvējamie tilti
Caurteku un mazo tiltu
rekonstrukcija un
būvniecība
Pārbūvējamās stacijas
Signalizācijas sistēmas
ierīkošana
Pārbrauktuvju
rekonstrukcija
Telekomunikāciju
sistēmas ierīkošana
Elektroapgādes sistēmas
rekonstrukcija

km
skaits

52
2

0
0

0
0

0
0

0
0

skaits

34

0

0

0

0

skaits

5

0

0

0

0

skaits

1

0

0

0

0

skaits

15

0

0

0

0

skaits

1

0

0

0

0

skaits

1

0

0

0

0

Autoceļa E 22 posma Rīga (Tīnūži) – Koknese būvniecība
Jaunais ceļš, NP 14
Rekonstruētais ceļš, NP
14
Rekonstruētais ceļš, NP
11
Jaunais ceļš, NP 12
Rekonstruētie tilti
Jauni tilti
Jaunas pazemes pārejas
Jauni daudzlīmeņu
krustojumi
Jauni vienlīmeņa
krustojumi
Jauni pievedceļi
Gājēju celiņš
Apgaismojums pie
krustojumiem

km

15,0

0

0

0

0

km

40,48

0

0

0

0

km

13,76

0

13,76

13,76

100

km
skaits
skaits
skaits

2,54
5
3
22

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

skaits

6

0

0

0

0

skaits

5

0

3

3

60

km
km

40
1,0

0
0

0
0

0
0

0
0

skaits

14

0

0

0

0

Autoceļa E 22 posma Ludza – Terehova būvniecība
Rekonstruētais ceļš, NP
12,5
Rekonstruētais ceļš, NP 15
Jauni tilti
Rekonstruētie tilti
Jaunas pazemes pārejas
Vienlīmeņa krustojumi
Apgaismojums pie
krustojumiem
Jauni pievedceļi

km

17,8

0

0

0

0

km
skaits
skaits
skaits
skaits

14,9
2
3
4
1

0
0
0
0
0

9,74
0
1
0
1

9,74
0
1
0
1

65,37
0
33,33
0
100

skaits

6

0

2

2

33,33

km

17,3

0

5,6

5,6

32,37
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Rīgas piepilsētas dzelzceļa pasažieru pārvadājumu sistēmas modernizācija un dīzeļvilcienu
ritošā sastāva atjaunošana
Jauni elektrovilcieni
Jauni dīzeļvilcieni

skaits
skaits

34
7

0
0

0
0

0
0

0
0

Vēsturiski piesārņoto vietu "Inčukalna sērskābā gudronu dīķi" sanācijas darbi
Piesārņotās vietas, kas
piesārņota ar īpaši
bīstamām vielām,
platība, kas attīrīta no
vēsturiskā
piesārņojuma

ha

2,4

0

0

0

0

*No projekta uzsākšanas.

5. Tehniskā palīdzība
500.Saskaņā ar MK 2007.gada 18.decembra noteikumiem Nr.918 „Noteikumi par darbības
programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.6.1.1.aktivitāti
„Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana”, darbības programmas
„Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.4.1.1.aktivitāti „Programmas vadības
un atbalsta funkciju nodrošināšana”, darbības programmas „Infrastruktūra un
pakalpojumi” papildinājuma 3.7.1.1.aktivitāti „Programmas vadības un atbalsta funkciju
nodrošināšana" un 3.8.1.1.aktivitāti „Programmas vadības un atbalsta funkciju
nodrošināšana” (MK noteikumi Nr. 918) ES fondu tehniskās palīdzības (TP) aktivitātes
atbalstāmās darbības ir:
ES fondu administrēšana;
ES fondu izvērtēšana;
ES fondu uzraudzība;
ES fondu informatīvie un publicitātes pasākumi;
ES fondu vadības informācijas sistēmas izveidošana, ieviešana, attīstība un sasaiste
ar citām informācijas sistēmām ES fondu ieviešanas, uzraudzības, kontroles un
izvērtēšanas procesa nodrošināšanai;
ES fondu projektu iesniegumu vērtēšanas nodrošināšana;
ES fondu finanšu kontroles un revīzijas nodrošināšana;
Apmācības, konferences un semināri, kas veicina ES fondu finansējuma apguves
efektivitāti;
Horizontālās politikas koordinēšanas funkciju nodrošināšana.
501.Iesaistītās institūcijas, kas nodrošina ES fondu TP aktivitāšu mērķu sasniegšanu, ir:
1) Atbildīgās iestādes: EM, IZM, ĪUMEPLS46, KM, LM, RAPLM, SM, Valsts
Kanceleja, VM, VidM.
2) Sadarbības iestādes: BEMVA, CFLA, LIAA, Valsts kanceleja, VIAA, VRAA,
VSMTVA47 un VEC.

46

ar 2009.gada 1.jūniju ĪUMEPLS likvidēts un tās funkcijas pārņēma RAPLM
ar 2009.gada 1.oktobri VSMTVA likvidēta un tās kā sadarbības iestādes funkcijas pārņēma Veselības
ekonomikas centrs
47
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3) FM kā vadošā iestāde, revīzijas iestāde un atbildīgā iestāde (funkcijas nodalītas);
4) IUB, kas nodrošina iepirkumu pirmspārbaudes;
5) Plānošanas reģioni: Rīgas plānošanas reģions, Vidzemes plānošanas reģions,
Kurzemes plānošanas reģions, Latgales plānošanas reģions, Zemgales plānošanas
reģions;
502.Ar augstāk minētajām institūcijām ir noslēgtas vienošanās par ES fondu TP projektu
īstenošanu, izņemot IUB.
503.Tā kā ES fondu TP finansējuma saņēmēji ir zināmi, tad saskaņā ar MK noteikumu
4.punktu ES fondu tehniskās TP aktivitātes īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases
veidā. ES fondu TP aktivitāšu projektus apstiprināja un noslēdza vienošanās CFLA, kas pilda
sadarbības iestādes funkcijas ES fondu tehniskās palīdzības aktivitāšu ieviešanā.
504.3.7.prioritātes „Tehniskā palīdzība ERAF ieviešanai” mērķis ir atbalstīt ERAF prioritāšu un
DP kopumā efektīvu un drošu vadību. 3.7.1.pasākuma „Atbalsts darbības programmas
,,Infrastruktūra un pakalpojumi’’ ieviešanai” ietvaros ir apstiprināti 22 projekti un noslēgtas
22 vienošanās par ERAF finansējumu 25,8 milj.eiro jeb 44,7% no prioritātes kopējā
attiecināmā finansējuma.
505.3.8.prioritātes „Tehniskā palīdzība KF ieviešanai” mērķis ir atbalstīt KF prioritāšu efektīvu
un drošu vadību. 3.8.1.pasākuma „Atbalsts Kohēzijas fonda vadībai” ietvaros ir apstiprināti
15 projekti un noslēgtas 15 vienošanās par KF finansējumu 3,7 milj.eiro jeb 30,5%.
506.2009.gada martā tika apstiprināti pirmie maksājuma pieprasījumi un veiktas atmaksas ES
fondu TP finansējuma saņēmējiem (atmaksas tiek veiktas valsts pamatbudžetā). Kopā līdz
2009.gada 31.decembrim tika veiktas atmaksas:
507.3.7.1.1. aktivitātē - 5 498 744,61 eiro apmērā jeb 9,54% no prioritātes kopējā finansējuma;
508.3.8.1.1. aktivitātē - 628 068.11 eiro apmērā jeb 5,11% no prioritātes kopējā finansējuma.
509.Lai noteiktu DPP paredzētā rezultāta rādītāja „ES fondu līdzekļu sekmīgas apguves vērtējums
Latvijas iedzīvotāju vidū” izpildi, ir plānots veikt attiecīgu novērtējumu ES fondu
finansējuma saņēmēju apmierinātības pētījuma ietvaros, ko plānots veikt 2010.gada
decembrī vai 2011.gada janvārī (tiks segts no FM TP projektu līdzekļiem).
510.2009.gadā TP projektu ietvaros tika veiktas šādas aktivitātes: organizēti 777 semināri,
konferences, informatīvie un publicitātes pasākumi, izstrādāti 12 metodiskie materiāli ES
fondu finansējuma saņēmējiem, izvērtēti 39448 projektu iesniegumi, veiktas 163
pārbaudes projektu īstenošanas vietās un veikti 2 izvērtējumi. Papildu informācija par
informācijas un publicitātes pasākumiem, pētījumiem un izvērtējumiem sniegta attiecīgi
sadaļā „Informācija un publicitāte” un „Informācija par izvērtēšanas pasākumiem”,
„Horizontālo prioritāšu ieviešana”.
511.Lai nodrošinātu tautsaimniecības vajadzībām atbilstošu ES fondu finansējumu, 2009.gada
16.jūlijā ar MK rīkojumu Nr.476 „Grozījumi darbības programmā „Cilvēkresursi un
nodarbinātība””, MK rīkojumu Nr.475 „Grozījumi darbības programmā
„Uzņēmējdarbība un inovācijas”” un 2010.gada 24.februāra MK rīkojumu Nr.94
„Grozījumi darbības programmā „Infrastruktūra un pakalpojumi”” tika apstiprināti
grozījumi visās iepriekš minētajās darbības programmās, paredzot, ka TP
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Norādīts indikatīvais skaits - tas var būt lielāks, jo atsevišķos ES fondu TP projektos nav atsevišķi izdalīts
šāds sasniedzamais rezultāts.
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līdzfinansējuma likme palielinās no 85% līdz 100 %, samazinot nacionālo publisko
finansējumu par 2 267 252 LVL darbības programmai „Cilvēkresursi un nodarbinātība”,
par 2 850 704 LVL darbības programmai „Uzņēmējdarbība un inovācijas”, un par
8 658 138 LVL darbības programmai „Infrastruktūra un pakalpojumi””, tādējādi
samazinot valsts budžeta izdevumus.
512.Saskaņā ar MK noteikumi Nr.918 11.punktu TP projektu īstenošanas pirmā kārta ir
noteikta no 2008.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.decembrim. Ņemot vērā TP
finansējuma apguves rādītājus tika pieņemts lēmums pagarināt TP projektu īstenošanas
pirmo kārtu par vienu gadu, t.i. līdz 2011.gada 31.decembrim. Papildus tam, lai uzlabotu
TP finansējuma apguvi, tika pieņemts lēmums atcelt daļu attiecināmo izmaksu noteikto
ierobežojumu limitus. Lai nodrošinātu visas augstāk minētās izmaiņas, tika sagatavots
grozījumu MK noteikumos Nr.918 projekts.
513.Papildus, lai stiprinātu ES fondu administrēšanā iesaistīto institūciju kapacitāti, Valsts
kanceleja TP horizontālās aktivitātes „Apmācības” ietvaros 2009.gadā ES fondu
administrēšanā iesaistītajiem darbiniekiem organizēja 45 apmācības kursus par dažādām
ar ES fondu administrēšanu saistītām tēmām.

6. Informācija un publicitāte49
514.2009.gadā nodrošināta ES fondu komunikācijas stratēģijas 2007.-2015.gadam īstenošana
atbilstoši Regulas 1083/2006 60.panta j punktam, īstenojot gan stratēģijā iekļautā
informatīvo un publicitātes pasākumu plāna 2.posma „Darbības programmu ieviešana”
(laika periodā no 2008.gada februāra līdz 2015.gada decembrim īstenojamos) pasākumus,
gan pastāvīgi līdz darbības programmu noslēgumam īstenojamos pasākumus.
515.Vadošā iestāde 2009.gadā ir izdevusi informatīvos materiālus par ES fondu jautājumiem,
rīkojusi plaša mēroga pasākumu un veikusi klientu apmierinātības izvērtējumu u.c. ES
fondu komunikācijas stratēģijas 2007.-2013.gadam pasākumu plāna 2.posma „Darbības
programmu ieviešana” pasākumus. Ierobežotu TP resursu apstākļos ES fondu
komunikācijas pasākumiem vadošā iestāde izmantojusi arī vairākus bezmaksas kanālus,
kā ES fondu mājas lapa www.esfondi.lv un informācijas izplatīšana plašsaziņas
līdzekļiem. 2009.gadā pārtraukta ES fondu tematikai veltītā radio raidījuma „Eiropas
fondu atslēgas” veidošana un pārraidīšana Latvijas Radio un televīzijas raidījuma
„Eirobusiņš” veidošana un pārraidīšana Latvijas Televīzijā. Televīzijas raidījuma par ES
fondiem translēšanu plānots atsākt 2010.gadā. Tāpat turpinās 2004.gadā uzsāktais darbs
visu ES fondu vadībā iesaistīto institūciju (10 atbildīgās iestādes, 8 sadarbības iestādes, 5
reģionālie struktūrfondu informācijas centri (RSIC)) ES fondu komunikācijas
koordinēšanā.
ES fondu komunikācijas stratēģijā 2007.-2015.gadam noteikto pastāvīgi veicamo
pasākumu ieviešana
1.pasākums – Sadarbība ar plašsaziņas līdzekļiem
49

Saskaņā ar Eiropas Savienības fondu komunikācijas stratēģijas 2007.-2015.gadam 7.punktu „Informācijas un
publicitātes pasākumu plāns”. Ir pieejama šeit: http://www.esfondi.lv/page.php?id=613
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516.Lai nodrošinātu ES fondu aktuālo jautājumu atspoguļojumu nacionālajos un reģionālajos
medijos, 2009.gadā ES fondu vadībā iesaistītās institūcijas sagatavojušas un izplatījušas
389 paziņojumus plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem (vadošā iestāde – 80 paziņojumus,
VidM – 64, RAPLM – 40, SM – 21, KM – 20, EM)– 15, LM – 4, IZM- 70, BEMVA –
101, VRAA – 22, CFLA – 12, VEC – 6, VIAA – 4, VM – 45) par aktualitātēm ES fondu
jautājumos, t.sk. par ES fondu atbalsta mērķiem, atvērtiem projektu konkursiem, to
izvērtēšanas gaitu un apstiprinātajiem projektiem, ES fondu līdzekļu pārdali prioritārām
atbalsta sfērām, fondu apguves sistēmas vienkāršošanu, UK izskatītajiem jautājumiem
utt. 19 paziņojumus plašsaziņas līdzekļiem izsūtījis arī Rīgas RSIC.
517.Kopumā institūciju izplatīto preses prelīžu skaits atbilst 26% no 2007.-2013.gada
plānošanas periodā plānotajam preses prelīžu skaitam – 1535.50
518.Plašsaziņas līdzekļos kopumā ievietotas 69 ES fondu vadībā iesaistīto institūciju
(RAPLM – 15, LIAA – 16, IZM – 21, BEMVA – 7, VRAA – 5, VIAA – 5, VM – 2)
publikācijas par ES fondu tematiku, kas atbilst 16% no ES fondu komunikācijas stratēģijā
plānotajām 1049 publikācijām līdz 2015.gada beigām.. No minētajām RAPLM
publikācijas par aktivitāti „Izglītības iestāžu informatizācija” publicētas laikrakstos
„Ziemeļlatvija” (06.01.2009.), „Tukuma Ziņotājs” (10.01.2009.), „Malienas ziņas”
(10.01.2009.), „Novadnieks” (13.01.2009.), „Ludzas zeme” (13.01.2009.), „Jaunais
Vēstnesis” (13.01.2009.), „Dzirkstele” (13.01.2009.), „Alūksnes ziņas” (14.01.2009.),
„Zemgales ziņas” (15.01.2009.), „Ziemaļlatvija” (15.01.2009.), „Rūjienas vēstnesis”
(16.01.2009.), „Staburags” (17.01.2009.), „Zemgale” (17.01.2009.), „Zemgale”
(22.01.2009.), „LETA”(25.06.2009.) un „Druva”. VM nodrošinājusi publikācijas
nacionālajā laikrakstā „Neatkarīgā” 2009.gada aprīlī (par ES fondu atbalstu stacionārā
veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem ERAF apakšaktivitātes „Stacionārās
veselības aprūpes attīstība” ietvaros) un oktobrī (par ERAF ieguldījumu onkoloģisko
slimnieku ārstēšanā apakšaktivitātes „Onkoloģijas slimnieku radioterapijas ārstēšanas
attīstība” ietvaros).
519.Tāpat, lai par ES fondiem informētu mērķauditoriju reģionos, 113 publikācijas
plašsaziņas līdzekļos 2009.gadā nodrošināja RSIC.
520.Lai informētu žurnālistus klātienē, rīkotas 16 preses konferences (34% no 47 plānotajām
līdz 2015.gada beigām). No tām 2 organizējusi vadošā iestāde – par ES fondu
aktualitātēm jauno dalībvalstu konferences ietvaros un par trīs iespējamajiem modeļiem
ES fondu administrēšanas sistēmas optimizācijai. VRAA rīkojusi 2 preses konferences
par pirmajiem noslēgtajiem līgumiem ERAF aktivitātēs „Pirmsskolas izglītības iestāžu
infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros” un
„Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai
valsts attīstībai”, kā arī preses konferenci saistībā ar VRAA noslēgtajiem 16 līgumiem
par projektu ieviešanu aktivitātē „Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības
attīstībai”. BEMVA rīkojusi 5 preses konferences, kā arī pa vienai organizējušas LM,
EM un LIAA. Visos reģionos par ES fondu aktualitātēm rīkotas arī 3 RSIC preses
konferences. Tāpat institūcijas regulāri nodrošinājušas atbildes uz specifiskiem mediju
uzdotiem jautājumiem un speciālistu, t.sk. vadošās iestādes, komentārus.
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Saskaņā ar Eiropas Savienības fondu komunikācijas stratēģijas 2007.-2015.gadam 10.punktu ,,Informatīvo un
publicitātes pasākumu rādītāji un izvērtēšana’’.
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521.VidM nodrošinājusi 3 svinīgas objektu atklāšanas aktivitātē „Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000”, uz
kurām tika aicināti piedalīties mediju pārstāvji:
projekta „Ūdenssaimniecības attīstības Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, II
kārta, Baldone” ietvaros Baldonē 30.10.2009. ekspluatācijā tika nodota dzeramā
ūdens atdzelžošanas stacija, atjaunotais ūdenstornis un jaunās kanalizācijas sūkņu
stacijas;
projekta „Balvu ūdenssaimniecības attīstība II kārta” ietvaros Balvos 02.12.2009.
tika atklāta dzeramā ūdens atdzelžošanas stacija;
projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Ilūkstē” ietvaros Ilūkstē 22.12.2009.
ekspluatācijā tika nodoti ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli.
522.Arī EM piedalījusies 3 speciālos pasākumos aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju
siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” ietvaros pieteikto projektu īstenošanas uzsākšanā
un renovēto māju atklāšanā. Tāpat LM rīkojusi atjaunotā sociālās aprūpes centra
Gudeniekos atklāšanu.
523.2009.gadā turpināta institūciju un RSIC sadarbība ar televīziju un radio, nodrošinot radio
un televīzijas sižetus. LM nodrošinājusi 5 televīzijas un 4 radio sižetu pārraidīšanu, IZM
nodrošinājusi 5 intervijas radio un 5 sižetus televīzijā, bet VIAA sagatavojusi saturu 2
radio raidījumiem par ERAF aktualitātēm. RSIC nodrošinājuši 43 radio (Kurzemes RSIC
– 37, Zemgales RSIC – 4, Vidzemes RSIC – 2) un 6 televīzijas (Kurzemes RSIC – 3,
Vidzemes RSIC – 3) sižetu saturu par ES fondu tematiku.
524.2009.gada 19.februārī VM rīkoja informatīvo semināru finansējuma saņēmējiem par
apakšaktivitātes ,,Stacionārās veselības aprūpes attīstība’’ ieviešanas nosacījumu
apstiprināšanu īstenošanas nosacījumiem, kā arī rīkojusi piecus seminārus finansējuma
saņēmējiem par projektu iesniegumu veidlapas aizpildīšanu apakšaktivitātes „Stacionārās
veselības aprūpes attīstība” ietvaros.
525.Lai sniegtu sabiedrībai objektīvu informāciju par ES fondu ieviešanas gaitu un
aktualitātēm caur vienu no visvairāk izmantotajiem ES fondu informācijas ieguves
avotiem – nacionālajiem laikrakstiem, 2009.gada decembrī vadošā iestāde nodrošinājusi
tematisko ielikumu „Eiropas Savienības fondi” publicēšanu nacionālajā laikrakstā
„Neatkarīgajā Rīta Avīzē”, sasniedzot ~102 000 lasītāju auditoriju.51 2009.gada
5.decembrī publicētajā ielikumā (atvērums, divas A3 lappuses) publicēti divi raksti:
Vadošās iestādes pārstāves viedokļa raksts „Eiropas Savienības fondu projektu
ieviešana: ātrāk, vieglāk, saprotamāk”;
Tematiskais raksts „Silda gan iedzīvotājus, gan uzņēmējus” par ERAF
finansētajiem dzīvojamo māju siltināšanas pasākumiem ar četru siltināto māju
piemēriem ar tematiskajām fotogrāfijām.
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Ielikumi elektroniski pieejami ES fondu mājaslapas sadaļas „Publikācijas” apakšsadaļā „Vadošās iestādes
publikācijas” – http://www.esfondi.lv/page.php?id=1030.
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2.pasākums – Mediju monitorings
526.2009.gadā institūcijas veikušas ES fondu tematikas monitoringu gan ikdienas preses
apskatu ietvaros, gan pasūtot atsevišķus preses apskatus.
527.LIAA veikusi ikmēneša ES fondu mēdiju monitoringu, VIAA – 250 atsevišķus preses
materiālu apskatus, identificējot 550 rakstus par ERAF projektu īstenošanu. EM reizi
ceturksnī veikusi mediju monitoringu par visiem tās kompetencē esošajiem jautājumiem,
tostarp analizējusi publikācijas par ES fondu jautājumiem. LM nodrošinājusi vienu
mēdiju analīzi. Vadošā iestāde un CFLA ES fondu mēdiju monitoringu veikušas ikdienas
preses apskata ietvaros. Arī BEMVA nodrošinājusi ikdienas mediju monitoringu un
aktuālākās ziņas, kuras ir saistītas ar BEMVA administrētajā aktivitātēm, pārpublicējusi
savā mājaslapā.
528.VRAA nodrošinājusi elektronisko mediju apskatu par tās administrētajām ES fondu
aktivitātēm. Saskaņā ar to 2009.gadā informācija par VRAA administrētajām ERAF
aktivitātēm publicēta 207 reizes, ieskaitot 5 maksas publikācijas, kā arī pārraidīta 6
televīzijas un 16 radio sižetos.
529.Savukārt Zemgales un Rīgas RSIC apkopojusī attiecīgi 239 un 90 publikācijas par ES
fondu tematiku, bet Vidzemes RSIC veicis 12 mēdiju analīzes.
ES fondu komunikācijas stratēģijas 2007.-2015.gadam 2.posma „Darbības programmu
ieviešana” ietvaros noteikto pasākumu īstenošana52
2.pasākums – Ikgadējā konference (liela mēroga pasākums) par ES fondiem
530.16.-17.04.2009. rīkota ES 12 jauno dalībvalstu (Kipras, Maltas, Ungārijas, Polijas,
Rumānijas, Slovākijas, Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Bulgārijas, Čehijas un Slovēnijas)
konference „ES fondu ieviešana jaunajās dalībvalstīs”.53 Konferences mērķi bija
starptautiska viedokļu apmaiņa un jaunu risinājumu identificēšana par to, kā pārstrukturēt
plānoto ES fondu ieguldījumu, kā arī vienkāršot finansējuma apguves nosacījumus,
reaģējot uz ekonomisko krīzi un veicinot ekonomiskās izaugsmes atjaunošanos.
52

Pasākumu numerācija atbilst ES fondu komunikācijas stratēģijā noteiktajam. 1.pasākums „Eiropas Reģionālās
attīstības fonda un Kohēzijas fonda līdzfinansētās darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi”
atklāšanas pasākums” notika 30.10.2008., par ko sniegta informācija 2008.gada ziņojumā.
53
Informācija par konferenci (darba kārtība, dalībnieku saraksts, prezentācijas) publicēta arī ES fondu
mājaslapas angļu valodas versijā, sadaļas „EU Funds” apakšsadaļā „New Member States Conference” http://www.esfondi.lv/page.php?id=923.
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531.Nozīmīgākie konferences ietvaros veiktie secinājumi:
1) 2004.–2006.gada plānošanas perioda slēgšana: struktūrfondu finansējuma
saņēmējiem veikti maksājumi robežās no 95% (Čehijā) līdz pat 110% (Slovēnijā).
Latvija ar izmaksātiem 101% ir 4.vietā (dati uz 01.03.2009.). Visām jaunajām
dalībvalstīm par pusgadu pagarināts 2004.–2006.gada plānošanas perioda izmaksu
termiņš līdz 30.06.2009.;
2) Visām ES jaunajām dalībvalstīm izstrādāts ES fondu finanšu apguves grafiks 2007.–
2013.gada plānošanas perioda finansējumam, līdz ar to dalībvalstīm turpmāk būs
iespēja izvērtēt finanšu disciplīnu;
3) Galvenās izmaiņas, ko ekonomiskā krīze izraisījusi jaunajās ES dalībvalstīs izmaksu krišanās, kuras rezultātā projekti kļuvuši lētāki, spraigāka konkurence
finansējuma piesaistīšanai atsevišķos sektoros, kā arī maksātnespēju, bankrotu
gadījumi un paaugstināti riski rezultātu ilgtspējas nodrošināšanā;
4) Reaģējot uz ekonomisko krīzi, daudzās ES jaunajās dalībvalstīs notikusi ES fondu
līdzekļu pārdale;
5) Lielākajā daļā dalībvalstu ES fondu UK tiek piesaistīti komercbanku asociāciju
pārstāvji, lai nodrošinātu efektīvāku atgriezenisko saiti un finanšu nodrošinājumu ES
fondu projektiem;
6) ES fondu efektivitātes palielināšanai un ieviešanas vienkāršošanai visās ES jaunajās
dalībvalstīs tiek veikta ES fondu izvērtēšana, kas dod pamatu kardinālu un izšķirošu
lēmumu pieņemšanai ES fondu ieviešanas sistēmas uzlabošanai, institucionālās
struktūras un procesu sakārtošanai un vienkāršošanai;
7) Galvenie ES jaunajās dalībvalstīs izmantotie ES fondu apguves vienkāršošanas
risinājumi, no kuriem visi īstenoti arī Latvijā:
samazināts prasītās informācijas apjoms projektu iesniegumos;
saīsināts projektu vērtēšanas termiņš;
ieviesta avansu maksāšanas iespēja ES fondu finansējuma saņēmējiem;
vienkāršota atskaitīšanās par projektu īstenošanu;
projektu īstenošanas noteikumu vienkāršošana.
8) Lielākā daļa jauno ES dalībvalstu uzskata, ka arī pēc 2013.gada nav jāmaina
Kohēzijas politikas primārais mērķis – atbalsta sniegšana mazattīstītiem reģioniem.

532.Tāpat 16.06.2009. FM sadarbībā ar Ministru prezidenta biroju rīkoja apaļā galda
diskusiju „ES fondi uzņēmējdarbībai” par finanšu resursu mobilizēšanu uzņēmējdarbības
veicināšanai ekonomiskās lejupslīdes apstākļos.54 Diskusijā piedalījās pieci ES fondu
projektus īstenojuši uzņēmēji, kā arī iesaistītās valsts un finanšu tirgus institūcijas. Pēc
diskusijas secināts, ka uzņēmēju un valsts pārvaldes starpā ir vienprātība par formalitāšu
samazināšanu maza apjoma projektos, tomēr joprojām valda atšķirīgi viedokļi par to, vai
54

Diskusijas “ES fondi uzņēmējdarbībai” atziņas un ieraksts skatāms ES fondu mājas lapas www.esfondi.lv
sadaļā “Video un audio” http://www.esfondi.lv/page.php?id=674.
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svarīgāk noteikt prioritāras uzņēmējdarbības nozares, vai vērtēt katru projektu
individuāli, kā arī, vai būtiskāks ir tiešais atbalsts uzņēmējdarbībai vai finanšu
instrumentu pieejamība.
3.pasākums – Specializētas informācijas izplatīšana
533.2009.gadā ES fondu vadībā iesaistītās institūcijas un RSIC izdevuši 33 veidu
informatīvos materiālus (20% no plānotajiem 162 līdz 2015.gada beigām) gan drukātā,
gan elektroniskā formātā, kā arī 25 veidu reprezentācijas materiālus (22% no plānotajiem
114 līdz 2015.gada beigām).
534.Lai nodrošinātu ES fondu vadībā iesaistītajām institūcijām ES fondu plānošanas
dokumentus drukātā veidā, vadošā iestāde cietos vākos ar iespējām mainīt lapas izdevusi
šādus informatīvos materiālus:
Valsts stratēģiskais ietvardokuments,
Darbības programma „Cilvēkresursi un nodarbinātība” un papildinājums,
Darbības programma „Uzņēmējdarbība un inovācijas” un papildinājums,
Darbības programma „Infrastruktūra un pakalpojumi” un papildinājums.
535.Katrs no minētajiem četriem izdevumiem izdots 250 eksemplāros. Izdevumi izdalīti
atbildīgajām un sadarbības iestādēm, reģionālajiem ES fondu informācijas centriem, kā
arī EK pārstāvniecībai Latvijā.
536.Tāpat ES fondu vadībā iesaistīto institūciju lietošanai 200 eksemplāros izdota Eiropas
Savienības fondu komunikācijas stratēģija 2007.-2015.gadam, kas izdalīta gan
atbildīgajām un sadarbības iestādēm, reģionālajiem ES fondu informācijas centriem, gan
EK pārstāvniecībai Latvijā u.c. interesentiem.55
537.Lai veicinātu un nodrošinātu ES fondu publicitātes prasības ievērošanu ES fondu projektu
ieviešanas vietās, drukātā veidā izdotas 2008.gadā sagatavotās Eiropas Savienības fondu
2007.-2013.gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijas Eiropas savienības fondu
finansējuma saņēmējiem (5000 eksemplāri), kas nodotas atbildīgajām un sadarbības
iestādēm, reģionālajiem ES fondu informācijas centriem izdalīšanai projektu ieviesējiem
u.c. interesentiem.56
538.KM aktualizējusi 5 informatīvās ziņu lapas par finansējuma piesaistes iespējām ES fondu
2007.-2013.gada plānošanas perioda ietvaros par šādām tēmām:
ES fondu piesaistes iespējas kultūras nozarei,
kultūrizglītības iestādēm,
muzejiem,
kultūras mantojuma objektu īpašniekiem,
kultūras nozares nevalstiskajām organizācijām.

55

Izdevums „Eiropas Savienības fondu komunikācijas stratēģija 2007.-2015.gadam” elektroniski pieejams ES
fondu mājaslapas sadaļas „Vadlīnijas” apakšsadaļā „2007-2013” - http://www.esfondi.lv/upload/00-vadlinijas/713_Komunikacijas_strategija_2009-04-28.pdf.
56
Izdevums „Eiropas Savienības fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijas Eiropas
savienības fondu finansējuma saņēmējiem” elektroniski pieejams ES fondu mājaslapas sadaļas „Vadlīnijas”
apakšsadaļā „2007-2013” http://www.esfondi.lv/upload/00-vadlinijas/7-13_publicitate_vadlinijas.pdf.
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539.Informatīvie materiāli izplatīti KM padotības iestādēm, potenciālajiem projektu
iesniedzējiem un citiem interesentiem uz e-pasta adresēm, kā arī ievietoti KM un KM
padotības iestāžu mājas lapās.
540.VidM izdevusi informatīvo materiālu par visiem KF līdzfinansētās aktivitātes
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku
par 2000” 1.kārtas ietvaros īstenotajiem projektiem, t.i. kopumā par 48
ūdenssaimniecības projektiem. Materiālā iekļauts svarīgāko projekta ietvaros veicamo
darbību apraksts un foto no katras projekta īstenošanas vietas.
541.VM izdevusi 19 veidu reprezentācijas materiālus un 3 995 informatīvos bukletus, kas
projektu atklāšanas pasākumos, starpposmu un noslēgumu pasākumos, pasākumu
uzraudzības komisijās finansējuma saņēmējiem un citiem interesentiem.
542.VRAA par tās pārziņā esošajām ESF un ERAF aktivitātēm sagatavojusi un publicējusi:
izdevuma „VRAA InfoLapas” 3. un 4.numuru (elektroniskā formātā),
izdevumu „VRAA Fondu ziņas” 3.numuru (elektroniskā formātā),
rokasgrāmatu sēriju „Rokasgrāmata pašvaldībām darbam ar ES struktūrfondiem” 3
daļās (drukātā un elektroniskā formātā),
konferences „ES fondi pašvaldību pakalpojumu uzlabošanai” izdevumu grāmatā.
543.CFLA sagatavojusi un savā mājaslapā publicējusi šādas metodikas:
„Norādījumi par kārtību, kādā Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējs
nodrošina informāciju par projekta īstenošanu, uzkrāšanu, progresa pārskata
aizpildīšanu un iesniegšanu (aktivitātēm 3.1.4.1.2., 3.1.4.1.3., 3.1.4.1.5., 3.1.4.2.,
3.2.1.3.1., 3.2.1.4., 3.2.2.1.1., 3.4.1.1.)”,
„Norādījumi par kārtību, kādā Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējs
nodrošina informācijas uzkrāšanu par projekta horizontālo prioritāšu ieviešanu,
Ikgadējā pārskata par Eiropas Savienības fondu līdzfinansētā projekta mērķa
grupām un horizontālo prioritāšu ieviešanu aizpildīšanu un iesniegšanu (aktivitātēm
3.1.4.1.2., 3.1.4.1.3., 3.1.4.1.5., 3.1.4.2., 3.2.1.4., 3.2.2.1.1., 3.4.1.1.)”,
„Norādījumi par kārtību, kādā Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējs
nodrošina informācijas par tehniskās palīdzības projekta īstenošanu uzkrāšanu,
progresa pārskata aizpildīšanu un iesniegšanu (aktivitātēm 3.7.1.1., 3.8.1.1.)”.
544.BEMVA izdevusi 3 faktu lapas (1600 eks.), LIAA izdevusi 3 veidu informatīvos
materiālus, bet VIAA elektroniskā formātā sagatavojusi un internetā publicējusi ziņu
izdevumu „ES struktūrfondi izglītībai un zinātnei”, kā arī izgatavojusi 2 informatīvos
reklāmkarogus izmantošanai semināros.
545.Katrs RSIC vidēji reizi mēnesī sagatavojis, publicējis un RSIC sadarbības partneriem
izsūtījis ziņu lapu, kurā ietvertas ar ES fondiem saistītās aktualitātes attiecīgajā reģionā
(kopā – 60 ziņu lapas). Tāpat Zemgales RSIC izdevis bukletu par tā darbību (3000 eks.)
un rokasgrāmatu projektu izstrādātājiem un īstenotājiem 2007.-2013.gada plānošanas
periodā (2000 eks.). Arī Rīgas RSIC izdevis 2 veidu informatīvos materiālus. Latgales
RSIC izmantošanai semināros u.c. informācijas pasākumos sagatavojis mobilu izvelkamu
stendu un 2 mobilus saliekamus stendus informācijas materiālu ievietošanai, kā arī
izdevis 6 veidu reprezentācijas materiālus.
4.pasākums – Sabiedriskās domas aptauja par iedzīvotāju informētību par ES fondu
jautājumiem
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546.2009.gadā sabiedriskās domas aptaujas par iedzīvotāju informētību par ES fondu
jautājumiem vietā tika veikts pētījums „Centralizētais Eiropas Savienības fondu (Eiropas
Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Kohēzijas fonda) finansējuma
saņēmēju apmierinātības izvērtējums”.57 Pētījumu pēc vadošās iestādes pasūtījuma
2009.gada novembrī-decembrī veica SIA „Latvijas Fakti”, un tā ietvaros ar tiešsaistes
anketu palīdzību aptaujāti 490 ES fondu finansējuma saņēmēji, kas līdz 31.10.2009.
noslēguši līgumus par projekta īstenošanu. No minētā skaita pētījumā izmantojamas bija
450 respondentu sniegtās atbildes. Izvērtējums veikts trīs daļās, noskaidrojot ES fondu
finansējumu saņēmēju viedokli par institūciju darbību projekta atlases, projekta līguma
slēgšanas un projekta īstenošanas stadijās, t.sk. iekļaujot arī jautājumus, kas saistīti ar
informācijas par ES fondiem pieejamību un tās kvalitāti.
547.Pētījuma rezultāti rāda, ka projekta atlases stadijā ES fondu finansējuma saņēmēju vidū
vispopulārākais informācijas avots par ERAF finansējumu ir internets – informācijas
iegūšanai to izmantojusi vairāk nekā puse (61,2%) respondentu. Nedaudz mazāk nekā
puse respondentu (45,5%) informāciju guvuši informatīvo pasākumu (semināru,
konferenču u.tml.) laikā. Ievērojams skaits finansējuma saņēmēju par ES finansējuma
saņemšanas iespējām uzzinājuši tiešo konsultāciju laikā (22,5%) un no citiem projektu
īstenotājiem (21,2%). Savukārt populārākais informācijas avots par KF finansējumu ir
iestāžu rīkotie informatīvie pasākumi (56,0%). Tāpat liels īpatsvars KF finansējuma
saņēmēju informāciju ieguvuši tiešo konsultāciju veidā (32,0%) un ar informatīvo
materiālu palīdzību (32,0%). Jāatzīmē, ka uz šo jautājumu respondentiem bija iespējams
izvēlēties vairākas atbildes.
Ilustrācija 28. Visbiežāk izmantotie avoti informācijas par ES fondiem iegūšanai

57

Pētījums elektroniski pieejams ES fondu mājaslapas sadaļā „ES fondu izvērtēšana” –
http://www.esfondi.lv/upload/01-strukturfondi/petijumi/ES_fondu_FS_apmierinatibas_izvertejums_2009.12.pdf.
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No kuriem informācijas avotiem Jūs uzzinājāt par ES fondu finansējuma saņemšanas
iespējām?
Sadalījums starp ES fondiem
20.0%
61.2%
56.3%

Internets

56.0%
Informatīvi pasākumi

45.5%
40.0%
16.0%
21.2%
26.3%

Citi projektu īstenotāji

32.0%

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

22.5%
23.2%
8.0%

Kolēģi un/ vai radi, draugi, paziņas

19.7%
20.0%
32.0%

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

15.7%
18.8%
16.0%

Nacionālie preses izdevumi

13.9%
12.5%
16.0%
16.5%

Reģionālais ES struktūrfondu informācijas centrs

8.8%
4.0%
4.3%
5.0%

Televīzija

12.0%
Reģionālie preses izdevumi

3.8%
3.8%

Radio

4.0%
2.0%
2.5%
0%

10%

ESF N=80

20%
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30%

40%

50%

60%
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548.Ievērojams īpatsvars (84,2%) respondentu atzinuši, ka projekta atlases stadijā pieejamās
informācijas apjoms par ES fondiem apmierina viņu vajadzības, un 2,7% uzskata, ka
informācijas apjoms pat pārsniedz viņiem nepieciešamo. Savukārt gandrīz desmitā daļa
(9,8%) finansējuma saņēmēju uzskata, ka pieejamās informācijas apjoms nav pietiekamā
apjomā.
Ilustrācija 29. Pieejamās informācijas par ES fondiem novērtējums
Novērtējiet Jums pieejamo informāciju par ES fondu finansējuma saņemšanas
iespējām. Informācija kopumā ir…
(Bāze = visi respondenti; N=450)
…lielākā apjomā nekā
nepieciešams
2.7%

Gruti pateikt/ NA; 3.3%

…nepietiekamā apjomā
9.8%

…pietiekamā apjomā
84.2%

549.Projekta līguma slēgšanas stadijā 86,4% ERAF finansējuma saņēmēju ES fondu vadībā
iesaistīto institūciju sniegtās konsultācijas vērtējuši pozitīvi, tās uzskatot par atbilstošām
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(49,9%) vai drīzāk atbilstošām (36,5%) viņu vajadzībām. Konsultācijas negatīvi
novērtējuši 2,9% ERAF finansējuma saņēmēju, savukārt 8,7% projekta līguma slēgšanas
laikā konsultācijas nav izmantojuši. Institūciju sniegtās konsultācijas pozitīvi vērtējuši
visi (100,0%) KF finansējuma saņēmēji, tās uzskatot par atbilstošām (64,0%) vai drīzāk
atbilstošām (36,0%) viņu vajadzībām. Neviens KF finansējuma saņēmējs nav izvēlējies
kādu no negatīvajām atbildēm, kā arī nav norādījis, ka projekta līguma slēgšanas stadijā
konsultācijas nav izmantojis.
Ilustrācija 30. ES fondu vadībā iesaistīto institūciju sniegto konsultāciju novērtējums
Novērtējiet iestādes sniegto konsultāciju (konsultācija klātienē, e-pasts, konsultācija pa
telefonu) atbilstību Jūsu vajadzībām. Sniegtās konsultācijas bija Jūsu vajadzībām…
(Bāze = visi respondenti; N=450)

1.3%

Eiropas Sociālais fonds
(N=80)

32.5%

2.5%2.5%8.8%

52.5%
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Eiropas Reģionālās attīstības
fonds (N=345)

49.9%
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…drīzāk neatbilstošas

… neatbilstošas

Grūti pateikt/NA

Neesmu izmantojis/ izmantojusi konsultācijas

100%

550.Par vislietderīgāko nepieciešamās ES fondu informācijas iegūšanas veidu projekta
īstenošanas stadijā ES fondu finansējuma saņēmēji atzinuši attiecīgo institūciju
mājaslapas, kuru lietderīgumu pozitīvi vērtē 80,5% respondentu, turpretī negatīvi – 2,8%.
6% aptaujāto minētā institūciju mājaslapas nav bijušas pieejamas. Tāpat par izteikti
lietderīgu informācijas iegūšanas veidu atzītas arī institūciju izdotās rokasgrāmatas,
vadlīnijas un metodikas, kuras pozitīvi vērtējusī 68,9%, bet negatīvi – 4,7% respondentu.
Minētie materiāli nav bijuši pieejami 12,2% finansējuma saņēmēju. Tikai nedaudz
vērtējumā atpaliek institūciju rīkotie semināri, tos pozitīvi vērtējot 68,3% respondentu,
bet negatīvi – 4,2%. Savukārt 10,2% finansējuma saņēmēju seminārus apmeklēt iespēja
nav bijusi.
Ilustrācija 31. ES fondu vadībā iesaistīto institūciju komunikācijas pasākumu novērtējums
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Novērtējiet iestādes nodrošināto informatīvo materiālu un pasākumu lietderīgumu
projektu īstenošanas stadijā. Informatīvais materiāls/ pasākumi Jums bija …
(Bāze = visi respondenti; N=450)
Aktuālā informācija iestādes
mājas lapā

50.7%

Iestādes rīkotie semināri

44.7%

Rokasgrāmatas, vadlīnijas,
metodikas

18.9% 4.7%

13.6%

24.7%

30.7%

8.4%

12.2%

14.2%

32.2%

8.2%
6.2%

20.4%

18.7%

8.2%

Buklets

.7%
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17.3%
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Info lapa / Ziņu lapa

3.3%
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23.6%
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551.Saskaņā ar pētījumā iekļautajiem jautājumiem un atbildēm par ES fondu finansējuma
saņēmēju apmierinātību ar nepieciešamās informācijas pieejamību un kvalitāti secināms,
ka kopumā ES fondu finansējuma saņēmēji ir apmierināti gan ar visās trīs projektu cikla
stadijās pieejamās informācijas apjomu un kvalitāti, gan arī ES fondu vadībā iesaistīto
institūciju sniegtajiem informēšanas pakalpojumiem.
552.Pētījuma rezultātā:
ES fondu apguves vienkāršošanas ietvaros identificētas potenciāli uzlabojamās ES
fondu vadībā iesaistīto institūciju, kuras slēdz līgumus ar ES fondu finansējuma
saņēmējiem, darbības jomas;
Noskaidrota ES fondu finansējuma saņēmēju apmierinātība ar saņemto pakalpojumu
ES fonda projekta iesnieguma sagatavošanas un projekta īstenošanas posmā;
Izvērtēti rezultāti un sniegti priekšlikumi par ES fondu iestāžu darbības uzlabošanu.

5.pasākums – Informācijas stendu un informācijas plākšņu izvietošana ES fondu
projektu īstenošanas vietās
553.Lai nodrošinātu publicitātes prasības, 2009.gadā ES fondu vadībā iesaistītās institūcijas
un RSIC projektos izvietojušas 438 informatīvās plāksnes (21% no 2131 līdz 2015.gada
beigām plānotajām) un 111 informatīvos stendus (144% no 77 līdz 2015.gada beigām
plānotajiem).
554.VidM nodrošinājusi 33 plākšņu un 77 stendu, SM – 8 plākšņu un 34 stendu, VM – 6
plākšņu, LM – 2 plākšņu, KM – 2 plākšņu izvietošanu projektu īstenošanas vietās. VidM
arī pasūtījusi četru veidu uzlīmes ar ES logo izvietošanai uz ES fondu līdzfinansēto
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projektu ietvaros iegādātājam kustamajām lietām. VIAA izvietojusi informatīvās
plāksnes 292 ERAF līdzfinansētos projektos, CFLA finansējuma saņēmējiem nodevusi 6
plāksnes un VRAA nodrošinājusi 88 projektu īstenotājus ar iekštelpās izvietojamām
informatīvām plāksnēm/stendiem. BEMVA kā ES fondu vadībā iesaistītā institūcija tās
telpās uzstādījusi vienu plāksni. LIAA ES fondu atbalstu saņēmušajiem uzņēmumiem
2009.gadā nodrošinājusi uzlīmes ar ES fondu un ES logo.
6.pasākums – Interneta mājas lapu aktualizēšana
555.2009.gadā ES fondu vadībā iesaistītās institūcijas regulāri aktualizējušas to mājaslapās ar
ES fondiem saistītās sadaļas, publicējot aktualitātes par savā pārziņā esošajām DP
aktivitātēm, t.sk. projektu konkursu atvēršanu, projektu izvērtēšanu un programmu
slēgšanu, ziņojumus par programmu ieviešanas statusu, metodiskos un informatīvos
materiālus u.c. informāciju.
556.2009.gadā FM uzturējusi un regulāri aktualizējusi ES fondu mājaslapu www.esfondi.lv,
ievietojot gan vadošās iestādes, gan citu ES fondu vadībā iesaistīto institūciju aktualitātes,
regulāri atjaunojot informatīvo pasākumu u.c. sadaļas, tādējādi nodrošinot interneta
lietotājiem aktuālāko informācija par ES fondiem. Tāpat 2009.gadā veikta angļu valodas
sadaļas pārstrukturēšana atbilstoši 2008.gadā pārstrukturētajai mājaslapas latviešu
sadaļai, kā arī veikti mājaslapas dizaina un funkcionālie uzlabojumi. Minēto uzlabojumu
ietvaros
paaugstināta
ES
fondu
aktivitāšu
meklētāja
(skat.
http://www.esfondi.lv/activities.php?id=867) funkcionalitāte un izveidota 2007.2013.gada plānošanas perioda lielo projektu kartotēka latviešu (skat.
http://www.esfondi.lv/kartoteka2.php?id=1022)
un
angļu
(skat.
http://www.esfondi.lv/kartoteka2.php?id=1026) valodās.
557.Vadošā iestāde 2009.gadā atkārtoti pārbaudījusi visu atbildīgo un sadarbības iestāžu
mājas lapas atbilstoši ES fondu komunikācijas stratēģijas 2007.-2015.gadam
8.pielikumam, un tajās obligāti publicējamā informācija ir nodrošināta. Pēc 2009.gadā
veiktajiem grozījumiem MK 10.07.2007. noteikumos Nr.484 „Kārtība, kādā publisko
informāciju par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektiem”
mazināts ES fondu vadībā iesaistīto institūciju administratīvais slogs, nosakot to, ka ES
fondu finansējuma saņēmējs nodrošina ar projektu saistītās informācijas ievietošanu savā
mājaslapā, ja tāda ir izveidota.
558.KM atjaunojusi un ar interaktīviem elementiem papildinājusi mājaslapas sadaļu
http://www.km.gov.lv/lv/es/strukturfondi.html.
559.VM papildus savas mājaslapas ES fondu sadaļas regulārai aktualizēšanai 2009.gada
ietvaros uzsākusi iepirkumu procedūru par atsevišķas VM pārziņā esošas ES fondu
mājaslapas izstrādi, ko plānots pabeigt un nodot ekspluatācijā 2010.gadā. SM mājaslapas
sadaļai „2007.-2013.gada programmēšanas periods” izveidotas jaunas apakšsadaļas
„Līgumu un pielikumu paraugi” un „Metodiskie norādījumi finansējuma saņēmējiem”.
IZM publicējusi ES fondu aktualitātes izglītībā un zinātnē IZM ES fondu mājas lapā
http://esfondi.izm.gov.lv
560.VRAA sagatavojusi un mājaslapā publicējusi tiešsaistes apmācību rīku projektu
iesniedzējiem ERAF aktivitātē „Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības
attīstībai”. Apmācības ietver informāciju par aktivitātes noteikumiem un projekta
iesnieguma atbilstības pārbaudi projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem, kā arī sniedz
atbalstu projektu iesniegumu sagatavošanā. Apmācības ir pieejamas VRAA mājaslapas
sadaļas „ERAF 2007-2013” apakšsadaļās „Bērnudārzu infrastruktūras attīstība”,
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„Alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamība”, „Attīstības centru izaugsme” un „Rīgas
pilsētas attīstība”. VRAA mājas lapā izveidota visiem interesentiem pieejama
Rokasgrāmatas pašvaldībām darbam ar ES fondiem interaktīvā elektroniskā versija.
Tāpat VRAA mājaslapa papildināta ar ERAF projektu karti (skat.
http://www.vraa.gov.lv/lv/eraf_2007_2013/projekti_uz_kartes/).
561.VEC mājaslapas http://esf.vec.gov.lv/ aktualitāšu sadaļā publicētas 13 aktualitātes. Sākot
no 2009.gada oktobra, VEC katru mēnesi veicis ES fondu finanšu saņēmēju mājas lapu
pārbaudi, pārliecinoties par projektu atbilstību ES fondu publicitātes vadlīnijām.
562.Ar mērķi nodrošināt atsevišķu mājaslapu BEMVA administrētajām ES fondu aktivitātēm
izveidota mājaslapa http://esfondi.bema.gov.lv. BEMVA preses relīzes un publikācijas
ievieto arī sociālajos portālos http://www.draugiem.lv (domubiedru grupa „Renovē
māju”) un http://www.twitter.com/siltinam.
563.Arī VIAA izstrādājusi vizuāli un tehniski jaunu mājaslapu, t.sk. atsevišķu sadaļu „ES
struktūrfondi”, uzlabojot interaktīvos tiešās komunikācijas elektroniskos pakalpojumus
sadaļās „Jautājumi un atbildes”, „E-vēstule” un „Pieteikšanās jaunumiem”, izveidojot
diskusiju platformu–forumu, kurā tā dalībniekiem ir iespēja izteikt savu viedokli,
ierosināt diskusijas ar citiem projektu pieteicējiem un īstenotājiem. VIAA jaunumu
reģistrēto informācijas saņēmēju skaits 2009.gadā palielinājies par 65% un sasniedz 829
tiešās komunikācijas dalībniekus.
7.pasākums – Informācija un konsultācijas, informatīvie pasākumi potenciālajiem
projektu iesniedzējiem, t.sk. informatīvais un konsultatīvais atbalsts reģionos
564.2009.gadā ES fondu atbildīgās un sadarbības iestādes organizējušas 237 informatīvos
pasākumus (20% no 1170 līdz 2015.gada beigām plānotajiem), t.sk. 198 semināru un 8
konferences (20% no 41 līdz 2015.gada beigām plānotajām), informējot par aktuāliem ES
fondu jautājumiem klātienē.
565.VidM rīkojusi 23 seminārus potenciālajiem ES fondu projektu iesniedzējiem un
finansējuma saņēmējiem:
10.02.2009. – seminārs potenciālajiem projektu iesniedzējiem aktivitātē „Vēsturiski
piesārņoto vietu sanācija”,
17.02.2009. – seminārs potenciālajiem projektu iesniedzējiem par projektu ieviešanas
nosacījumiem aktivitātē „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās
vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”,
11.03.2009. – 1.projektu atlases kārtas noslēguma seminārs finansējuma saņēmējiem
aktivitātē „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar
iedzīvotāju skaitu līdz 2000”,
18.03.2009. – seminārs finansējuma saņēmējiem par aktivitātes „Normatīvo aktu
prasībām neatbilstošu izgāztuvju rekultivācija” projektu realizācijas nosacījumiem,
06.05.2009. – seminārs finansējuma saņēmējiem par aktuālajiem projektu
īstenošanas jautājumiem aktivitātē „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība
aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000”,
02.10.-09.11.2009. – 5 reģionālo semināru cikls potenciālajiem projektu
iesniedzējiem
par
projektu
iesniegšanas
nosacījumiem
aktivitātē
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu
līdz 2000”,
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22.09.-07.10.2009. – 5 reģionālo semināru cikls par projektu dokumentācijas
sagatavošanu aktivitātē „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās
vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”,
12., 19., 21.10.2009. – 3 semināri potenciālajiem projektu iesniedzējiem aktivitātē
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu
lielāku par 2000”,
10.-11.11.2009. – 2 semināri finansējuma saņēmējiem par aktuālajiem projektu
īstenošanas jautājumiem aktivitātē „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība
aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000”.
566.RAPLM veikusi individuālās konsultācijas potenciālajiem projekta iesniedzējiem, lai
nodrošinātu projekta iesniegumu sagatavošanu atbilstoši prasībām, kā arī rīkojis 7
seminārus:
04.11.2009. - seminārs par problēmām projektu iesniegumu sagatavošanā aktivitātes
„Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana
līdzsvarotai valsts attīstībai” 1.atlases kārtas ietvaros.
6 semināri Smiltenē, Tukumā, Jēkabpilī, Rankā, Jelgavā un Ogrē, lai nodrošinātu
projekta iesniegumu sagatavošanu atbilstoši prasībām aktivitātes „Izglītības iestāžu
informatizācija”.
567.11.12.2009. RAPLM piedalījās Rīgas plānošanas reģiona organizētajā seminārā, sniedzot
informāciju par tēmu „Eiropas Savienības struktūrfondu aktualitātes pašvaldībām
2010.gadā”, bet 16.12.2009. – Kurzemes plānošanas reģiona organizētajā seminārā ar
tēmu „Eiropas Savienības struktūrfondu iespējas pašvaldībām 2009.-2010.”
568.VM īstenojusi 6 informatīvos pasākumus, t.sk. pasākumu par apakšaktivitātes
„Stacionārās veselības aprūpes attīstība” ieviešanas nosacījumu apstiprināšanu un piecu
seminārus finansējuma saņēmējiem par projektu iesniegumu veidlapas aizpildīšanu
apakšaktivitātes „Stacionārās veselības aprūpes attīstība” ietvaros, kā arī rīkojusi 1
konferenci.
569.KM 12.02.2009. rīkojusi semināru potenciālajiem projektu iesniedzējiem „Izdevumu–
ieguvumu analīzes izstrādāšanas metodika un daudzfunkcionāla centra darbības
stratēģijas sagatavošanas metodika ES struktūrfondu projektu iesniegumu sagatavošanai
3.4.3.1. aktivitātes „Nacionālas un reģionālas nozīmes daudzfunkcionālu centru izveide”
ietvaros”.
570.KM regulāri nodrošinājusi individuālo konsultāciju sniegšanu potenciālajiem projektu
iesniedzējiem un citiem interesentiem un nodrošinājusi prezentāciju par ES fondu
atbalstu kultūras nozarē 26.11.2009. konferencē „Kultūras tūrisma attīstības iespējas”
(Rīgā, Spīķeru koncertzālē).
571.EM nodrošinājusi savu dalību BEMVA rīkotajos semināros Latvijas pilsētās par aktivitāti
„Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”. Savukārt LM rīkojusi 1
informatīvo pasākumu.
572.VRAA, lai prezentētu izdevumu „Rokasgrāmata pašvaldībām darbam ar ES
struktūrfondiem” 2009.gadā organizēja praktisku konferenci, kā arī 5 citus informatīvus
pasākumus:
02.2009. – seminārs apstiprinātajiem projektu iesniedzējiem par līgumu slēgšanas un
projektu ieviešanas jautājumiem aktivitātēs „PII izglītības iestāžu infrastruktūras
attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana
līdzsvarotai valsts attīstībai”,
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02.2009. – seminārs 1.projektu atlases kārtā apstiprinātajiem projektu iesniedzējiem
par līgumu slēgšanas un projektu ieviešanas jautājumiem aktivitātēs „Pirmsskolas
izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes
attīstības centros” un „Nacionālās un reģionālās nozīmes attīstības centru izaugsmes
veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai”,
03.2009. – informatīvs pasākums, parakstot līgumus aktivitātē „Pirmsskolas
izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes
attīstības centros”,
03.2009. – informatīvs pasākums, parakstot līgumus aktivitātē „Nacionālas un
reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts
attīstībai”,
03.2009. – informatīvs pasākums, parakstot līgumus aktivitātē „Atbalsts alternatīvās
aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai”.
573.CFLA organizējusi 7 informatīvos seminārus finansējuma saņēmējiem četru tās
administrēto aktivitāšu „Darba tirgus institūciju infrastruktūras pilnveidošana”,
„Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas”, „Informācijas sistēmu un
elektronisko pakalpojumu attīstība” un „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība
apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros, kā arī vienu semināru DP TP
finansējuma saņēmējiem.
574.BEMVA organizējusi 16 informatīvos seminārus un 1 konferenci, LIAA – 2 informatīvos
pasākumus un 1 konferenci, bet VEC - 3 seminārus par līguma slēgšanas un īstenošanas
nosacījumiem. VIAA organizējusi speciālo pasākumu – 2007.-2013.gada plānošanas
perioda pirmo ESF vienošanās svinīgu parakstīšanu aktivitātē „Cilvēkresursu piesaiste
zinātnei”.
575.RSIC 2009.gadā rīkojuši 134 informatīvo semināru, 4 reģionālās konferences un 23
informatīvās dienas. Informējot un konsultējot interesentus gan klātienē, gan pa telefonu,
gan ar e-pasta starpniecību un piedaloties citu institūciju rīkotajos semināros, RSIC
2009.gadā nepieciešamo informāciju snieguši aptuveni 25 000 interesentu visā Latvijā.
Ar mērķi vākt un apkopot informāciju RSIC sniegto pakalpojumu monitoringam savākta
781 publikācija par ES fondiem un 12 publikāciju apkopojumi, veikti 66 informatīvo
semināru vērtējumi un 6 semināru apmeklētāju skaita un profila analīzes.
8.pasākums – Tehniska satura konferences, semināri, pieredzes apmaiņas un labās
prakses publiskošanas pasākumi par lielo projektu īstenošanu
576.2009.gadā netika rīkotas tehniska satura konferences, semināri, pieredzes apmaiņas un
labās prakses publiskošanas pasākumi par lielo projektu īstenošanu.
9.pasākums – ES fondu atbalstīto projektu saraksta publicēšana
577.2009.gadā atbildīgās un sadarbības iestādes aktualizējušas informāciju par ES fondu
projektiem atbilstoši MK 10.07.2007. noteikumiem Nr.484 „Kārtība, kādā publisko
informāciju par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektiem”.
Apkopotā veidā ES fondu projektu saraksti pieejami ES fondu mājaslapā www.esfondi.lv
sadaļā „ES fondu projekti” http://www.esfondi.lv/page.php?id=647.
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578.Vadošā iestāde izveidojusi un ES fondu mājaslapā publicējusi 2007.-2013.gada ES fondu
plānošanas
perioda
lielo
projektu
kartotēku
(skat.
http://www.esfondi.lv/kartoteka2.php?id=1022).
10.pasākums – ES karoga izkāršana 9.maijā pie ES fondu vadošās iestādes
579.Saskaņā ar Regulu Nr. 1083/2006 09.05.2009. nodrošināta ES karoga izkāršana pie ES
fondu vadošās iestādes – FM.
ES fondu komunikācijas vadība
580.2009.gadā ES fondu vadošā iestāde koordinējusi atbildīgo un sadarbības iestāžu
publicitātes pasākumu īstenošanu, t.sk. rīkotas 4 ES fondu komunikācijas vadības grupas
(pārstāvētas 19 ES fondu vadībā iesaistītās institūcijas, 5 reģionālie struktūrfondu
informācijas centri, EK pārstāvniecība Latvijā) sanāksmes. Institūcijas iepazīstinātas ar
ES fondu finansējuma saņēmēju apmierinātības izvērtējuma rezultātiem, ES fondu
mājaslapas satura vizuālajām, funkcionālajām izmaiņām un 2007.-2013.gada plānošanas
perioda ES fondu aktivitāšu meklēšanas rīku un tā piedāvātajām iespējām, kā arī atkāroti
analizēta ES fondu vadībā iesaistīto iestāžu mājas lapās ievietotā informācija par ES
fondiem.

Secinājumi un ieteikumi
581.Neskatoties uz to, ka DP ieviešanas tempu negatīvi ietekmēja sociāli- ekonomiskā krīze
un valsts budžeta resursu nepietiekamība, kopumā DP ieviešana 2009.gadā vērtējama
pozitīvi.
582.2009.gadā laikā DP ietvaros sasniegts ievērojams finanšu progress, kopumā līdz
2009.gada beigām apstiprināti projekti par 1 421.76 milj.eiro jeb 43.8% no DP ES fondu
piešķīruma (progress gada laikā 938.55 milj.eiro, 28.9 procentpunkti), noslēgti līgumi par
1 323.52 milj. eiro jeb 40.8% no ES fondu piešķīruma (progress - 866.25 milj.eiro, 26.7
procentpunkti) un veikti maksājumi finansējuma saņēmējiem (tai skaitā avansi) par
378.15 milj.eiro jeb 11.7% no ES fondu finansējuma (progress - 457.27 milj.eiro; 10.3
procentpunkti). Tāpat 2009.gada laikā sasniegti pirmie rezultatīvie rādītāji satiksmes,
vides un sociālās infrastruktūras jomās.
583.Latvija ir nodrošinājusi Saprašanās memorandā starp Eiropas Kopienu un Latvijas
Republiku noteikto mērķu maksājumiem finansējuma saņēmējiem izpildi, pārsniedzot tos
pat par 37.5% ERAF58 un 37.4% KF finansējuma apguvē.
584.DP ietvaros veiktās revīzijas, auditi un pārbaudes liecina, ka 2009.gadā ES fondu vadības
un kontroles sistēma darbojās efektīvi un netika konstatēti būtiski pārkāpumi vai būtiskas
un sistēmiskas problēmas.

58

Ņemot vērā, ka darbības programmām „Uzņēmējdarbība un inovācija” un „Infrastruktūra un pakalpojumi” ir
noteikts kopējais ERAF mērķis, gada ziņojumā norādīta izpilde abu darbības programmu ietvaros
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585.Galvenās problēmas, kas bija jārisina DP ieviešanā un administrēšanā, pārsvarā tika
saistītas ar situāciju valstī un pasaulē, piemēram resursu trūkums gan valsts budžetā, gan
potenciālajiem finansējuma saņēmējiem, neprognozējams projektu izmaksu svārstības.
586.2009.gadā vadošā iestāde ir veikusi lielu darbu pie ES fondu ieviešanas sistēmas, kā arī
vadības un kontroles sistēmas pilnveidošanas, gan izstrādājot vairākas vadlīnijas, gan MK
noteikumus un to grozījumus, gan organizējot seminārus vienotas izpratnes veicināšanai,
kā arī veicot darbības kontroļu sistēmas harmonizēšanai:
pilnveidota ES fondu projektu iesniegumu vērtēšanas prakse, nosakot, ka lēmumu
par projekta apstiprināšanu, apstiprināšana ar nosacījumiem vai noraidīšanu
jāpieņem ne vēlāk kā triju mēnešu laikā;
veicināta informācijas par ES fondiem pieejamība esošajiem un potenciālajiem
finansējuma saņēmējiem, paplašinot ES fondu mājas lapā www.esfondi.lv
iekļauto informāciju un tās lietošanas iespējas;
paātrināta maksājumu plūsma un finansējuma atgriešana valsts budžetā,
atvieglojot valsts likumdošanā noteiktās prasības attiecībā uz starpposma un
avansa maksājumiem, progresa pārskata apstiprināšanu u.c.;
pilnveidota ES fondu projektu uzraudzības izvērtēšanas sistēma, optimizējot
iesniedzamo uzraudzības ziņojumu saturu un struktūru, samazinot ziņojumu
iesniegšanas biežumu, nosakot projekta progresa pārskatu standartveidlapu;
atvieglota un optimizēta PVN pārskata iesniegšanas procedūra;
atvieglota un optimizēta Uzraudzības komitejas organizēšana, nosakot dokumentu
elektronisko apriti;
ieviesti kopsummu maksājumi un vienas vienības izmaksas ES fondu projektos.
587. Liels darbs veikts attiecībā uz orientāciju uz klientu: veikti pasākumi ES fondu
ieviešanas sistēmas vienkāršošanai saskaņā ar veikto ES fondu finansējuma saņēmēju
apmierinātības pētījumu, kā arī iesūtītajiem priekšlikumiem izveidotajā e-pasta adresē
uzlabofondus@fm.gov.lv.
588.Veikts darbs arī pie VIS uzlabošanas - 2009.gada nogalē tika uzsākta VIS 2.versijas jauno
funkcionalitātes un papildinājumu izstrāde. Šobrīd VIS iestrādāti vairāki būtiski
uzlabojumi produkcijas vidē, kas ievērojami atvieglo datu ieguvi un pārskatu
sagatavošanu dažādiem uzraudzības un kontroles pasākumiem.
589.Arī 2010.gadā jāturpina darbs pie ES fondu ieviešanas sistēmas vienkāršošanas. Plānots
papildus jau iepriekš veiktajiem vienkāršošanas pasākumiem atvieglot finansējuma
saņēmējam izvirzītās prasības, vienkāršojot projektu ieviešanu un optimizējot ES fondu
administrēšanā iesaistīto iestāžu darbu, tai skaitā:
uzlabot kārtību, kādā ziņo par ES fondu ieviešanā konstatētajām neatbilstībām un
pieņem lēmumu par līdzekļu atgūšanu;
vienkāršot un paātrināt izdevumu deklarāciju sagatavošanas kārtību;
vienādot praksi attiecībā uz izdevumu pamatojošo dokumentu pārbaudi un līgumu
slēgšanu par projekta īstenošanu;
plašākas eiro izmantošanas iespējas maksājumos;
pieļaujamās kļūdas līmeņa noteikšana un ieviešana ES fondu un publiskajā
finanšu vadības sistēmā;
veikt atkārtotu klientu apmierinātības izvērtējumu.
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590. Arī 2010.gadā vadošā iestāde nodrošinās UK locekļu informēšanu par aktuāliem
jautājumiem ES fondu ieviešanā, tai skaitā par veiktajiem un plānotajiem uzlabojumiem
ES fondu administrēšanas sistēmā.

Pielikumi
1. Pielikums. „2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu ieviešanas statuss
(uz 31.12.2009., salīdzinot ar 31.12.2008.)”
Skat. failu ,,3DP_pielikumi_annexes’’ lapu ,,1_implementation_progress_EUR’’.

2. Pielikums. „Finanšu līdzekļi, par kuriem veikti maksājumi ES fondu
finansējuma saņēmējam līdz 31.12.2009.gadā”
Skat. failu ,,3DP_pielikumi_annexes’’ lapu ,,2_Maksājumi_Payments’’.

3. Pielikums. „Darbības programmas ietvaros noslēgtie līgumi sadalījumā pa
dimensiju kodiem līdz 31.12.2009.”
Skat. failu ,,3DP_pielikumi_annexes’’ lapu ,,3_Kodu kombinācija’’.

4. Pielikums. „Darbības programmas ietvaros sasniegtie uzraudzības rādītāji
līdz 31.12.2009.”
Skat. failu ,,3DP_pielikumi_annexes’’ lapu ,,4_DP_DPP_Rādītāji_Indicators’’.

5. pielikums „Informācija par darbības programmas ietvaros sasniegto fizisko
progresu sadalījumā pa reģioniem līdz 31.12.2009.”
Skat. failu ,,3DP_pielikumi_annexes’’ lapu ,,5_Rādītāji pa reģioniem’’.

6. pielikums „Darbības programmas ietvaros 2009.gadā veiktās pārbaudes
projektu īstenošanas vietās”
Skat. failu ,,3DP_pielikumi_annexes’’ lapu ,,6_PPĪV_verifications on spot’’.

7. pielikums. „Darbības programmas ietvaros veiktās Eiropas Savienības fondu
maksājumu pieprasījumu pārbaudes 2009.gadā”
Skat. failu ,,3DP_pielikumi_annexes’’ lapu ,,7_MP_pārbaudes_desk checks’’.

8. pielikums ,,Informācija par darbības programmas ieviešanas progresu
pamatrādītāju šķērsgriezumā līdz 31.12.2009.
Skat. failu ,,3DP_pielikumi_annexes’’ lapu ,,8_Bāzes rādītāji_Core indicators’’.
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