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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 ceturtais ziņojums par 2007.-2013.gada plānošanas periodu 

un ietver izpildes laika posmā no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.decembrim 

pārskatu par darbības programmu „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. 

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-2011/11 2011.gada 13.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 2010.gadā; 

- 2. sadaļā ietverta informācija par DP ieviešanā sasniegto finanšu un fizisko progresu 

uz 2010.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.sadaļa veltīta analīzei par katras DP prioritātes īstenošanas gaitu un 

sasniegto 2010.gadā un no plānošanas perioda sākumā līdz 2010.gada beigām, tai 

skaitā iekļaujot informāciju aktivitāšu un apakšaktivitāšu līmenī, ja to ietvaros tika 

sasniegts nozīmīgs progress vai konstatētas būtiskas problēmām. Ziņojumā nav 

iekļauti projektu labās prakses piemēri, jo šāda informācija ir pieejama speciāli 
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vadošās iestādes pasūtītajā grāmatā „Eiropas Savienības fondu projekti Latvijā/ 

European Union Funds Projects in Latvia. 2007-2013”.
1
 

- 4.sadaļā sniegta informācija 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 2010.gadā, kā arī veicami pasākumi konstatēto 

problēmu risināšanai un DP ieviešanas procesa pilnveidošanai.  

- Pamatojoties uz Regulas Nr.1828/2006 XVII pielikuma 2.8.punktā minēto, ziņojumā 

nav sniegta informācija par valsts snieguma rezervi. Tāpat ziņojumā nav iekļauts 

apraksts par reģionālām aktivitātēm, kas iekļautas iniciatīvā ”Regions for economic 

change” (iniciatīva), kas cieši saistīta ar ES struktūrfondu 3.mērķi „Eiropas Teritoriālā 

sadarbība”, un projektu finansēšana tiek veikta INTERREG IVC starpreģionu 

sadarbības programmas un URBACT II pilsētvides attīstības programmas 2007.-

2013.gadam ietvaros. Līdz ar to informācija par reģionālām aktivitātēm, kas iekļautas 

iniciatīvā nevar tikt attiecināta uz ES fondu 1.mērķa „Konverģence” gada ziņojumiem 

par darbības programmu ieviešanu. 

6. Sagatavojot informāciju par sociāli ekonomiskajām tendencēm, tika izmantoti Centrālās 

statistikas pārvaldes dati, savukārt informācija par DP ieviešanā sasniegto finanšu un 

fizisko progresu balstās uz ES fondu vadībā iesaistīto institūciju sniegtajiem datiem, jo 

īpaši ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmā esošajiem 

datiem. 

7. Informācija par kopējo finanšu progresu DP līmenī sniegta, norādot kopējo attiecināmo 

finansējumu, kā arī finansējuma avotu dalījumā, lai pilnīgāk atspoguļotu ieviešanas 

progresu un būtu iespējams aptvert arī nacionālā  līdzfinansējuma ieguldījumu ES fondu 

projektu ieviešanā. Detalizētāka analīze prioritāšu un aktivitāšu līmenī sniegta, norādot 

tikai ES fondu finansējuma daļu. Pamatinformācija par finanšu progresu sniegta eiro, 

piemērojot Latvijas bankas fiksēto eiro kursu 1 eiro = 0,702804 LVL, izņemot ziņojuma 

2.pielikumā sniegtos datus par veiktajiem maksājumiem finansējuma saņēmējiem, kur 

izmantots Eiropas Centrālās Bankas ik mēneša konvertācijas kurss.  

                                                 
1
Izdevums elektroniski pieejams ES fondu tīmekļa vietnes sadaļas „Publikācijas” apakšsadaļā „Projektu 

grāmatas” –http://www.esfondi.lv/page.php?id=861 

http://www.esfondi.lv/page.php?id=861
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1. Sociāli ekonomiskā situācija un tendences 

8. Šajā sadaļā sniegts apkopojums par atbalsta īstenošanai nozīmīgām galvenajām sociāli 

ekonomiskajām tendencēm 2010.gadā. 

9. Iekšzemes kopprodukts, ekonomiskā aktivitāte. Saskaņā ar Centrālās statistikas 

pārvaldes (CSP) datiem Latvijas iekšzemes kopprodukts (IKP) 2010. gadā, salīdzinot ar 

iepriekšējo gadu, samazinājās par 0,3 procentiem. 2010. gada ceturtajā ceturksnī, 

salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo ceturksni, IKP palielinājās par 3,6 procentiem. 

 

Ilustrācija 1. IKP pieaugums pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni, salīdzināmās cenās, %. 
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10. Kopējās IKP izmaiņas (salīdzināmās cenās) 2010. gadā noteica galvenokārt apjomu 

pieaugumi apstrādes rūpniecībā – par 15,4% (īpatsvars pievienotās vērtības struktūrā – 

12,2%), vairumtirdzniecībā un mazumtirdzniecībā – par 3,3% (16,4%) un transportā, 

glabāšanā un sakaros – par 3,0% (12,5%), kā arī apjomu samazinājumi būvniecībā – par 

24,2% (5%) un finanšu starpniecībā – par 10,5% (4,7%). 

11. Kopējās IKP izmaiņas salīdzināmās cenās no izlietojuma puses 2010. gadā noteica 

samazinājums mājsaimniecību galapatēriņa izdevumos par 0,1%, samazinājums bruto 

pamatkapitāla veidošanai par 19,5% un valdības galapatēriņa izdevumu samazināšanās 

par 11 procentiem. Pozitīvu pienesumu IKP deva preču un pakalpojumu eksporta 

pieaugums par 10,3 procentiem. 

12. Inflācija. 2010. gadā patēriņa cenas pieauga par 2,5% (2009. gadā cenas samazinājās 

par 1,2%). Inflācija kā Māstrihtas kritērijs tiek noteikts kā 12 mēnešu vidējais patēriņa 

cenu līmenis pret iepriekšējā gada 12 mēnešu vidējo patēriņa cenu līmeni. 2010. gadam 

noslēdzoties, šis rādītājs bija negatīvs – 1,1%. Tas nozīmē, ka Māstrihtas kritērijs 2010. 

gadā bija izpildīts, jo atbilstoši šim kritērijam 12 mēnešu vidējā inflācija nedrīkst vairāk 

kā par 1,5 procentpunktiem pārsniegt vidējo rādītāju trijās ES valstīs, kurās inflācija ir 

viszemākā. 

13. Mēneša augstākā inflācija 2010. gadā bija janvārī, sasniedzot 0,9%, ko galvenokārt 

ietekmēja siltumenerģijas tarifu kāpums par 13,9%. Līdz ar pieaugošām energoresursu 

un pārtikas cenām pasaulē, jau ar 2010. gada otro pusi pastiprinājās spiediens uz 

inflāciju arī Latvijā, kā rezultātā pēc pusotru gadu ilgušās deflācijas, 2010.gada 

septembrī atgriezās gada inflācija. 
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14. 2010.gadā cenu līmeņa pieaugums lielākoties noticis patērētājam svarīgās  preču 

grupās, ar lielāko īpatsvaru patēriņa grozā. Patēriņa cenu indeksa izmaiņas 2010. gadā 

noteica gan iekšējais tirgus, gan arī cenu izmaiņas pasaules tirgū. Iekšējā tirgū 

saglabājās vēl arvien salīdzinoši zems patēriņa līmenis, kas radīja cenu mazinošu 

efektu, savukārt pasaulē kāpjošais pieprasījums radīja cenu palielinošu efektu. Cenu 

līmeņa pieaugumu pārsvarā radīja pārtikas cenu kāpums, kas attiecīgajā periodā 

pieauga par 8,0%, mājokļa (ieskaitot komunālos pakalpojumus) cenas pieauga par 

6,2%, bet transportam (ieskaitot degvielu) – par 7,2%. Pamatinflācija  šajā periodā vēl 

arvien bija negatīva, gadā uzrādot samazinājumu par 0,8%. Tas norāda uz izteiktu 

Latvijas patēriņa cenu atkarību no  cenu izmaiņām pasaulē. Joprojām augstais bezdarbs 

un zemais pirktspējas līmenis mājsaimniecībām, veicināja cenu samazināšanos 

apģērbiem un apaviem, mājokļu uzturēšanas un remonta pakalpojumiem, veselības 

aprūpei, atpūtas un kultūras pakalpojumiem, kā arī viesnīcu un ēdināšanas 

pakalpojumiem. Energoresursu un izejmateriālu cenu kāpums negatīvi ietekmējis arī 

patērētāju konfidenci – patērētājos atgriezušās inflācijas gaidas. 

Ilustrācija 2. Patēriņa cenu pārmaiņas 
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15. Ražotāju cenas Latvijas rūpniecībā 2010. gadā salīdzinot ar 2009. gadu, palielinājās 

par 3,1 procentu.  Visvairāk cenas cēlās atkritumu savākšanā, apstrādē un izvietošanā; 

materiālu pārstrādē – par 40,9%), metālu ražošanā – par 24,5%, koksnes un koka 

izstrādājumu (izņemot mēbeles) ražošanā – par 10,0%. 

16. 2010. gada decembrī salīdzinot ar 2009. gada decembri būvniecības izmaksas pieauga 

par 2,6%). No būvniecības izmaksu komponentēm vislielākais kāpums bija novērojams 

strādnieku darba samaksai – par 8,0%, mašīnu un mehānismu uzturēšanai un 

ekspluatācijai – par 1,4%, bet būvmateriāliem – par 1,1 procentiem. Gada laikā 

būvniecības izmaksu kopējo līmeni visvairāk ietekmēja izmaksu pieaugums transporta 

objektu būvē, kā arī rūpniecības, lauksaimniecības un tirdzniecības ēku rekonstrukcijā 

un celtniecībā. 

17. 2010.gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, Latvijas ārējās tirdzniecības situācija ir 

manāmi uzlabojusies. Tautsaimniecības struktūra ir mainījusies, pārorientējoties uz 

izaugsmi, kas balstīta uz rūpniecību un eksportu, iekarojot jaunas ārzemju tirgus nišas 

un veiksmīgi konkurējot ar citām valstīm. Strauji krītoties patēriņam iekšējā tirgū, 

uzņēmumi jau 2009.gadā bija spiesti meklēt jaunus noieta tirgus un sadarbības 

partnerus ārpus valsts robežām. Tas vienlaikus ar ārējās vides uzlabošanos un 
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konkurētspējas pieaugumu, uzņēmumiem samazinot izmaksas un kāpinot 

produktivitāti, ļāva preču eksporta apjomiem 2010.gadā sasniegt rekordaugstu līmeni. 

18. 2010. gadā eksports faktiskajās cenās pieauga par 29,5%. Būtiskākais eksporta 

pieaugums 2010. gadā bija koksnei, metālam, plastmasai un papīra izstrādājumiem. 

Latvijas tautsaimniecībā 2010. gadā bija ievērojama izaugsme rūpniecības nozarē, kas 

radīja papildu pieprasījumu pēc importa precēm, tai skaitā pēc investīciju precēm, 

enerģētikas resursiem un rūpniecības izejvielām. Savukārt, uzlabojoties ekonomiskajai 

aktivitātei un iekšējam patēriņam, gada otrajā pusē importa pieauguma tempi 

pastiprinājās un 2010.gadā kopumā imports pieauga par 24%. 

19. Nodarbinātība un bezdarbs. Atbilstoši darbaspēka apsekojuma datiem 

tautsaimniecībā nodarbināto iedzīvotāju skaita pieaugums bija vērojams no 2000. gada 

līdz 2008. gada otrajam ceturksnim. Pēc tam līdz 2010. gada pirmajam ceturksnim 

nodarbināto iedzīvotāju skaits arvien samazinājās, bet no 2010. gada otrā ceturkšņa 

atkal sāka pieaugt. 2010. gadā kopā valstī bija nodarbināti 940,9 tūkst. cilvēku, kas ir 

par 4,6% jeb 45,8 tūkst. cilvēku mazāk nekā 2009. gadā. Nodarbinātības līmenis 2010. 

gadā, salīdzinot ar 2009. gadu, samazinājās par 2,1 procentpunktu un veidoja 

53,1 procentu. 

20. Pēc CSP veiktā darbaspēka apsekojuma rezultātiem Latvijā 2010. gadā bija 

216,1 tūkst. darba meklētāju jeb 18,7% no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem 

(nodarbinātajiem un darba meklētājiem), 2009. gadā attiecīgi darbu meklēja 

200,7 tūkst. cilvēku, un to īpatsvars ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaitā bija 16,9 

procenti. Darba meklētāju vīriešu īpatsvars ekonomiski aktīvo vīriešu skaitā valstī bija 

augstāks nekā sievietēm (attiecīgi ekonomiski aktīvo sieviešu skaitā), veidojot 21,7% 

un 15,7 procentus. Ilgstošo darba meklētāju skaits 2010. gadā, salīdzinot ar 2009. gadu, 

pieauga par 44,4 tūkst. cilvēku un veidoja 97,3 tūkst. jeb 45% no darba meklētāju 

kopskaita. Esošajā ekonomiskajā situācijā, kad darba tirgū pieprasījums pēc darbaspēka 

joprojām ir zems, saglabājas augsts to darba meklētāju īpatsvars, kuriem ir darba 

pieredze. 2010.gadā darba meklētāji ar darba pieredzi bija 190,2 tūkst. jeb 88% no 

darba meklētāju skaita, savukārt 2009.gadā šis rādītājs attiecīgi bija 176,9 tūkst. un 

88,1% procenti. 

Ilustrācija 3. Nodarbināto iedzīvotāju skaits un nodarbinātības līmenis pa ceturkšņiem (% no 

iedzīvotāju kopskaita no 15 līdz 74 gadiem). 
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21. 2010. gadā ekonomiski neaktīvi bija 615,8 tūkst. cilvēku, kas ir par 2,8% vairāk, 

salīdzinot ar iepriekšējā gada rādītāju. Savukārt tādu cilvēku, kas ir zaudējuši cerības 
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atrast darbu, 2010. gadā valstī bija 51,9 tūkst. jeb 8,4% no ekonomiski neaktīvo 

iedzīvotāju skaita, un tas ir par 13,1 tūkst. cilvēku jeb 33,8% vairāk nekā 2009. gadā. 

22. Savukārt Nodarbinātības valsts aģentūras oficiāli reģistrētā bezdarba līmenis 

2010. gada beigās salīdzinājumā ar attiecīgo laiku pirms gada ir samazinājies par 

1,7 procentpunktiem un bija 14,3% no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem. 

Reģistrēto bezdarbnieku skaits, salīdzinot ar 2009. gada decembri, samazinājās par 

16,8 tūkst. cilvēku un 2010. gada decembra beigās bija 162,5 tūkst. cilvēku. 

Ilustrācija 4. Reģistrēto bezdarbnieku skaits un bezdarba līmenis pa ceturkšņiem (% no ekonomiski aktīvajiem 

iedzīvotājiem). 
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23. 2010. gadā bezdarbnieka statuss valstī kopā tika piešķirts 161,3 tūkst. cilvēku 

(2009. gadā – 223,3 tūkst. cilvēku), tajā skaitā Rīgas reģionā 70,4 tūkst. cilvēku, 

Latgales reģionā 28,6 tūkst. cilvēku, Zemgales reģionā 22,5 tūkst. cilvēku, Kurzemes 

reģionā 23,0 tūkst. cilvēku un Vidzemes reģionā 16,8 tūkst. cilvēku. 

24. Augstākais bezdarba līmenis 2010. gada beigās bija reģistrēts Latgales reģionā – 

22,3% (2009. gada beigās – 21,1%), Vidzemes reģionā – 16,2% (17,9%), Zemgales 

reģionā – 15,8% (17,8%) un Kurzemes reģionā – 15,7% (17,7%). Zemākais bezdarba 

līmenis bija reģistrēts Rīgas reģionā – 10,9% (13,2%), savukārt Latgale bija vienīgais 

reģions, kurā situācija 2010.gadā vēl vairāk pasliktinājusies. 

25. Pēc zemākā punkta sasniegšanas 2009. gada otrajā pusē ekonomiskā situācija Latvijā 

pakāpeniski uzlabojas. Lai gan 2010. gadā kopā iekšzemes kopprodukts salīdzināmās 

cenās vēl ir bijis nedaudz mazāks nekā 2009. gadā, izlaides apjomi pa ceturkšņiem ir 

pakāpeniski palielinājušies un trešajā ceturksnī pozitīvi izaugsmes tempi ir 

atjaunojušies arī gada griezumā. 2011. gadam jau tiek prognozēts IKP pieaugums par 

3,3 procentiem. Līdz ar ekonomiskās izaugsmes atjaunošanos pakāpeniski uzlabojas 

situācija darba tirgū, palielinoties nodarbināto iedzīvotāju skaitam un samazinoties 

bezdarba līmenim. Paredzams, ka 2011. gadā nodarbināto iedzīvotāju skaits 

palielināsies par 1,5%, bet darba meklētāju īpatsvars pēc darbaspēka apsekojuma 

rezultātiem samazināsies līdz 16,4%, salīdzinot ar 18,7% 2010.gadā. Palielinoties 

ekonomiskajai aktivitātei,  kā arī augot energoresursu un pārtikas cenām pasaules 

tirgū, Latvijā ir beidzies deflācijas periods, un 2011. gadā gada vidējā inflācija varētu 

palielināties līdz 3,5%. 
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26. Jāatzīmē, ka, pielāgojot DP esošajai sociāli-ekonomiskajai situācijai, vēl 2009.gadā 

tika sagatavoti un ar EK 2010.gada 23.septembra lēmumu Nr.C(2010) 6673
2
 tika 

apstiprināti būtiski grozījumi DP, kas paredzēja finanšu pārdales, novirzot līdzekļus 

tām aktivitātēm, kurām ir tiešākā ietekme uz ekonomikas atveseļošanās sekmēšanu, 

vienlaikus palielinot ES fondu finansējuma intensitāti līdz RegulasNr.1083/2006 

3.pielikumā noteiktajam līmenim un samazinot nacionālo finansējumu par 91,92 

milj.eiro jeb 11,95%.  

27. Vienlaikus tika pārskatīti ES fondu plānošanas dokumentos noteiktie ietekmes 

rādītāji, piemēram IKP pieaugums, par ko plašākā informācija sniegta sadaļas 

„Horizontālo prioritāšu ieviešanā” punktā par makroekonomisko stabilitāti. 

28. Savukārt izveidojušās sociāli-ekonomiskās situācijas dēļ, kopumā DP aktivitāšu 

ieviešana 2010.gadā noritējusi lēnāk nekā bija plānots. Pārsvarā tas bija saistīts ar 

2009.gadā radušos būvniecības cenu kritumu, kā rezultātā daudzos projektos 

konstatēto ietaupījumu dēļ bija nepieciešams rast risinājumus atbrīvojušos 

finansējuma izlietojumam un veikt grozījumus projektos. No otras puses, pateicoties 

izmaksu kritumam, bija iespējams veikt vairāk darbu (piemēram, 2010.gadā tika 

renovēts vai labiekārtots krietni vairāk pirmsizglītības iestāžu nekā tika sākotnēji 

plānots). Taču jau 2010.gada beigās iezīmējusies izmaksu pieauguma tendence, īpaši  

transporta objektu būvē, būs viens no faktoriem, kas ietekmēs DP ieviešanu 

2011.gadā.  

29. Savukārt, lai izvērtētu ES fondu ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību, pēc FM 

pasūtījuma 2011.gadā veiks attiecīgu izvērtējumu, kura rezultāti sagaidāmi  

2011.gada beigās (vairāk informācijas ir sadaļā „Informācija par izvērtēšanas 

pasākumiem”). 

 

2. Darbības programmas izpildes pārskats 

 

30. Šajā sadaļā sniegta informācija par DP ieviešanā sasniegto finanšu un fizisko progresu uz 

2010.gada beigām (tai skaitā 2010.gadā), horizontālo prioritāšu ieviešanu, ieguldījumu 

Lisabonas stratēģisko mērķu sasniegšanā, DP sasaisti ar Baltijas jūras stratēģiju, kā arī 

atbilstību Kopienas tiesībām publisko iepirkumu, komercdarbības atbalsta, kā arī 

atkritumu, notekūdeņu un ūdens jomās. Tāpat aplūkotas DP ieviešanā galvenās sastaptās 

problēmas un veiktie pasākumi šo problēmu risināšanai, kā arī veiktie uzraudzības un 

izvērtēšanas, finanšu vadības un kontroles pasākumi. 

31. ES fondu ieviešana notiek saskaņā ar attiecīgo ES un LR normatīvo aktu prasībām, no 

kuriem  nozīmīgākais ir Regula Nr.1083/2006, kas nosaka vispārīgus noteikumus par ES 

fondiem, Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likums (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 tīmekļa 

vietnē (http://www.esfondi.lv/page.php?id=458).   

32. 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu ieviešanas sistēma paredz, ka projektu 

iesniegumi tiek atlasīti atklātas vai ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā. 

                                                 
2
 EK lēmums ir pieejams ES fondu tīmekļa vietnē http://www.esfondi.lv/page.php?id=494 

http://www.esfondi.lv/page.php?id=494
http://www.esfondi.lv/page.php?id=458
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Savukārt pirms projektu iesniegumu atlases atbildīgās iestādes izstrādā un UK apstiprina 

projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus, pēc kuriem tiek vērtēti visi projektu 

iesniegumi. Pēc projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju apstiprināšanas UK vai arī 

paralēli šim procesam atbildīgās iestādes izstrādā MK noteikumus par aktivitāšu 

īstenošanu, kuros detalizēti tiek aprakstīti vispārējie aktivitātes īstenošanas nosacījumi, 

projekta iesniedzējam noteiktās prasības, projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji, 

atbildīgās un sadarbības iestādes funkciju sadalījums, kā arī citi nozīmīgi nosacījumi, kas 

tiek apstiprināti MK.  

 

2.1. Darbības programmas īstenošanas progress 2010.gadā 

33. Šajā apakšsadaļā sniegta informācija par būtiskākajiem grozījumiem plānošanas 

dokumentos, finanšu un fiziskais progresu DP līmenī, ietverot informāciju par projektu 

iesniegumu vērtēšanas kritēriju, MK noteikumu par aktivitāšu īstenošanu apstiprināšanas 

progresu, DP līmeņa uzraudzības rādītāju sasniegšanas progresu, kā arī ietverta 

informācija par horizontālo prioritāšu (HP) īstenošanas koordināciju, ieguldījumu 

Lisabonas stratēģisko mērķu sasniegšanā un DP sasaisti ar Baltijas jūras stratēģiju.   

34. Detalizēta informācija aktivitāšu un apakšaktivitāšu griezumā par apstiprinātajiem 

projektiem, noslēgtajiem līgumiem un kopējiem maksājumiem finansējuma saņēmējiem 

(ieskaitot avansa maksājumus) sniegta 1.pielikumā, bet dati par deklarējamo izdevumu 

apjomiem – 2.pielikumā. 

 

2.1.1. Izmaiņas darbība programmas īstenošanas kontekstā 

35. Pielāgojoties sarežģītai sociāli–ekonomiskajai situācijai valstī, kas izveidojusies globālas 

ekonomiskās krīzes rezultātā, vēl 2009.gadā tika sagatavotas un ar EK 2010.gada 

23.septembra lēmumu Nr.C(2010) 6673 apstiprinātas būtiskas izmaiņas DP
3
. Šie 

grozījumi paredz finanšu pārdales, novirzot līdzekļus tām aktivitātēm, kurām ir tiešākā 

ietekme uz ekonomikas atveseļošanās sekmēšanu, vienlaikus palielinot ES fondu 

finansējuma intensitāti līdz Regulas Nr.1083/2006 3.pielikumā noteiktajam līmenim un 

samazinot nacionālo finansējumu par 91,9 milj. eiro jeb 11,9% (detalizēta informācija 

tika sniegta ziņojumā par DP īstenošanu 2009.gadā
4
). Atbilstošus grozījumus MK 

apstiprināja
5
 arī DP papildinājumā. 

36. Ar MK 2010.gada 24.februāra rīkojumu
6
 tika veikta finansējuma pārdale 3.1.4.pasākuma 

„Nodarbinātības un sociālo pakalpojumu infrastruktūra” ietvaros, pārdalot ERAF 

finansējumu no 3.1.4.1.1.apakšaktivitātes „Infrastruktūras pilnveidošana un zinātniski 

tehniskās bāzes nodrošināšana darbspēju un funkcionālo traucējumu izvērtēšanai”, 

3.1.4.1.2.apakšaktivitātes „Infrastruktūras pilnveidošana profesionālās rehabilitācijas 

pakalpojumu sniegšanai”, 3.1.4.1.3.apakšaktivitātes „Infrastruktūras pilnveidošana 

sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai personām ar redzes un dzirdes 

                                                 
3
Minētie DP grozījumi sākotnēji tika apstiprināti ar MK 2010.gada 24.februāra rīkojumu Nr.94 „Grozījumi 

darbības programmā „Infrastruktūra un pakalpojumi” 
4
Skatīt ziņojuma par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” īstenošanu 2007.–2013.gada 

plānošanas periodā par 2009.gadu 2.3.1.sadaļu „DP prioritāšu palielināšana vai pielāgošana” 

(http://www.esfondi.lv/page.php?id=913) 
5
MK 2010.gada 18.marta rīkojums Nr.153 „Grozījumi darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 

papildinājumā” 
6
MK 2010.gada 24.februāra rīkojums Nr.101 „Grozījumi darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 

papildinājumā” 

http://www.esfondi.lv/page.php?id=494
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traucējumiem” un 3.1.4.2.aktivitātes „Darba tirgus institūciju infrastruktūras 

pilnveidošana” uz 3.1.4.1.5.apakšaktivitāti „Infrastruktūras pilnveidošana sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem” 

4 516 249 eiro apmērā. Grozījumu pamatā bija krīzes rezultātā radušās sociāli-

ekonomiskās pārmaiņas Latvijas tautsaimniecībā un centieni pielāgoties jaunajiem 

apstākļiem. Finansējuma samazinājums tika veikts šādu iemeslu dēļ – valsts budžeta 

līdzekļu ekonomijas nolūkos tika reorganizēta Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu 

valsts komisija, likvidējot reģionālās filiāles tika samazināts investīciju objektu skaits, 

ierobežotas projektu iesniegumu atlases ietvaros viens no finansējuma saņēmējiem 

atteicās iesniegt projekta iesniegumu, tādējādi atbrīvojot finansējumu, kā arī tika 

samazināts aktivitāšu finansējums neatbilstoši veikto izdevumu apmērā. Ar MK 

2009.gada 30.oktobra rīkojumu Nr.746 „Par Labklājības ministrijas pakļautībā esošo 

valsts sociālās aprūpes centru reorganizāciju” tika atbalstīta piecu reģionālo sociālās 

aprūpes centru struktūrvienību modernizācija un aprīkošana, ko tika nolemts veikt 

3.1.4.1.5.apakšaktivitātes „Infrastruktūras pilnveidošana sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem” ietvaros, attiecīgi 

palielinot 3.1.4.1.5. pieejamo finansējumu.  

37. Ar MK 2010.gada 1.jūnija rīkojumu
7
 tika pārdalīts ERAF finansējums no 

3.4.2.1.aktivitātes „Nacionālas nozīmes tūrisma produktu attīstība” uz 3.4.3.3.aktivitāti 

„Atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un to 

sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā” 2 845 742 eiro apmērā, lai 

nodrošinātu pietiekamu ERAF līdzfinansējumu potenciālajiem 3.4.3.3.aktivitātes 

finansējuma saņēmējiem. Finansējuma pārdale dod iespēju lielākam skaitam pretendentu 

saņemt atbalstu aktivitātes ietvaros, sekmējot kultūras pieminekļu tehniskā stāvokļa 

uzlabošanu, ļaujot saglabāt un arī turpmāk nodrošināt objektu publisko funkciju veikšanu, 

paredzot to pieejamību sabiedrībai. 

38. Ar MK 2010.gada 7.jūlija rīkojumu
8
 tika apstiprināti grozījumi DP papildinājumā, kas 

paredzēja ERAF finansējuma pārdali 12 000 000 eiro apmērā no 3.2.1.1.aktvitātes 

„Valsts 1.šķiras autoceļu maršrutu sakārtošana” uz 3.2.1.2.aktivitāti „Tranzītielu 

sakārtošana pilsētu teritorijās”, nodrošinot 3.2.1.2.aktivitātes  otrās projektu iesniegumu 

atlases kārtas ietvaros iesniegto, projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem atbilstošo 

projektu iesniegumu apstiprināšanu, novēršot nesamērīgumu starp projekta iesniedzēja 

ieguldītajiem resursiem un lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu nepietiekama 

finansējuma dēļ situācijā, kad pastāv iespēja pārplānot finanšu līdzekļus, kas radušies 

iepirkuma ietaupījumu rezultātā 3.2.1.1.aktivitātes ietvaros, kā arī ietaupot Satiksmes 

ministrijas kā par 3.2.1.2.aktivitātes „Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās” 

īstenošanu atbildīgajai iestādei līdzekļus, kas būtu nepieciešami trešās projektu 

iesniegumu atlases kārtas īstenošanai, vienlaikus vairāk reģionos uzlabojot tranzītielu 

stāvokli un ceļu satiksmes dalībnieku drošību. 

39. Ar MK 2010.gada 29.jūlija rīkojumu
9
 tika apstiprināti grozījumi DP papildinājumā, kas 

paredz ERAF finansējuma pārdali 2 845 743 eiro apmērā no 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes 

„Informācijas sistēmu elektronisko pakalpojumu attīstība” uz 3.2.2.1.2.apakšaktivitāti 

„Izglītības iestāžu informatizācija”. Pārdale tika veikta, lai varētu realizēt izvirzītās 

specifikācijas prasības multimediju tehnikai un portatīvajiem datoriem, kas ir paredzēti 

lietošanai izglītības iestādēs, kurās tiek pasniegti tādi mācību priekšmeti kā fizika, ķīmija, 

                                                 
7
MK 2010.gada 1.jūnija rīkojums Nr.298 „Grozījumi darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 

papildinājumā” 
8
MK 2010.gada 7.jūlija rīkojums Nr.387 „Grozījums darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 

papildinājumā” 
9
MK 2010.gada 29.jūlija rīkojums Nr.439 „Grozījumi darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 

papildinājumā” 
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bioloģija (7.–12.klase) un dabas zinības (10.–12.klase), tādējādi paplašinot mācību 

procesa efektivitāti. Pārdales rezultātā 3.2.2.1.2.apakšaktivitātes ietvaros tika rasta iespēja 

iegādāties tādu pašu multimediju tehniku kā 3.1.3.1.aktivitātes „Kvalitatīvai dabaszinātņu 

apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana” ietvaros, nodrošinot, ka visās skolās, 

kurās saņems ERAF līdzfinansējumu minēto aktivitāšu ietvaros,  ir vienādas tehniskās 

iespējas atbilstoši viena veida specifikācijām. 

40. Ar MK 2010.gada 24.augusta rīkojumu
10

 tika apstiprināti grozījumi DP papildinājumā, 

kas paredzēja KF finansējuma pārdali 14 228 718 eiro apmērā no 

3.5.1.2.3.apakšaktivitātes „Dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība” uz 

3.5.2.2.aktivitāti „Atjaunojamo energoresursu izmantojošu koģenerācijas elektrostaciju 

attīstība”, vienlaikus nodrošinot iespēju izveidot koģenerācijas elektrostacijas ar kopējo 

elektrisko jaudu 11 MW un siltuma jaudu 48 MW, kas ļauj paaugstināt elektroenerģijas 

un siltumenerģijas ražošanas apjomus no atjaunojamiem energoresursiem, samazināt 

Latvijas atkarību no primāro enerģijas resursu importa, kā arī veicināt papildu 

pieprasījumu šķeldas kurināmajam. 

 

2.1.2. Informācija par finanšu un fizisko progresu 

41. Šajā sadaļā aplūkota informācija par sasniegto progresu aktivitāšu nosacījumu un 

projektu iesniegumu atlases kritēriju izstrādē, projektu apstiprināšanā, līgumu noslēgšanā, 

maksājumu finansējuma saņēmējiem veikšanā. Lai nodrošinātu ziņojuma pārskatāmību, 

lielākā daļa statistiskās informācijas tika iekļauta ziņojuma pielikumos, sniedzot tekstā 

tikai pamatdatus par finanšu progresu un atsevišķus piemērus jau sasniegto rādītāju 

vērtībām. Pielikumā par iznākuma un rezultāta rādītājiem iekļauti komentāri par 

sasniegto vērtību būtiskām nobīdēm no plānotajām, informāciju par to, kādā projektu 

īstenošanas etapā tika aprēķinātas rādītāju vērtības.  

42. 2010.gada laikā panākts ievērojams progress aktivitāšu ieviešanā, jo apstiprināti gandrīz 

visi vērtēšanas kritēriju komplekti, kā arī MK noteikumi par aktivitāšu īstenošanu, 

apstiprināti lielākā daļa projektu un noslēgti līgumi par lielāko daļu īstenojamo projektu. 

Veikto maksājumu ziņā arī sasniegts vērojams progress. Fizisko projektu ieviešanu 

apgrūtinājusi gan ekonomiskās krīzes radītās sekas, problēmas iepirkumu jomā, kā arī 

skarbie laika apstākļi gada nogalē. Daudzos gadījumos faktiskā darbu veikšana projektos 

uzsākusies tikai 2010.gada 2.pusē, jo dažādu iemeslu dēļ aizkavējusies iepirkumu 

uzsākšana. 

43. Atbilstoši Regulas Nr.1083/2006 65.pantam visiem projektu iesniegumu vērtēšanas 

kritērijiem bija jābūt apstiprinātiem 6 mēnešu laikā no DP apstiprināšanas, t.i. līdz 

2008.gada 10.jūnijam, savukārt atbilstoši Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas 

fonda vadības likuma Pārejas noteikumu 2.punktam visiem MK noteikumiem par 

aktivitāšu un apakšaktivitāšu īstenošanas nosacījumiem bija jābūt apstiprinātiem līdz 

2010.gada 31.decembrim. Diemžēl līdz 2010.gada beigām divu projektu iesniegumu 

atlases kritēriju, kā arī trīs MK noteikumu par aktivitāšu īstenošanu vēl nebija 

apstiprināti. Lai nodrošinātu, ka aktivitāšu ietvaros sniegtais atbalsts būtu ilgtspējīgs un 

efektīvs, pārskata periodā notika diskusijas par aktivitāšu īstenošanas veidu un 

atbilstošākajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem. Gadījumā, ja līdz 2011.gada 

31.jūlijam netiks izstrādāti MK noteikumi par aktivitāšu īstenošanu, tad tiks izvērtēta 

iespēja šīm aktivitātēm pieejamo ES fondu finansējumu pārdalīt citām aktivitātēm.  

                                                 
10

MK 2010.gada 24.augusta rīkojums Nr.508  „Grozījumi darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 

papildinājumā” 
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Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji 

44. Līdz 2010.gada 31.decembrim DP ietvaros ir apstiprināti 66 no 69 projektu iesniegumu 

vērtēšanas kritēriju komplektiem (95,7%) par kopējo attiecināmo finansējumu 3 854.6 

milj. eiro apmērā (tai skaitā par ES fondu finansējumu 3 180.5 milj. eiro) jeb 99,1% no 

DP noteiktā kopējā attiecināmā finansējuma apmēra un ES fondu piešķīruma. Vienlaikus 

jānorāda, ka saskaņā ar MK 2009.gada 7.aprīļa lēmumu Nr.23 47.§
11

, 3.5.2.3.aktivitātei 

„Vēja elektrostaciju attīstība”, kurai līdz 2010.gada 31.decembrim nav izstrādāts kritēriju 

komplekts, tika izņemts finansējums, līdz ar to minētās aktivitātes projektu iesniegumu 

vērtēšanas kritēriju komplekta izstrādāšana arī šajā pārskata periodā nav aktuāla. Projektu 

iesniegumu vērtēšanas kritēriju komplektu statuss aplūkojams zemāk. 

Ilustrācija 5 Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju komplektu skaits un statuss uz 31.12.2010. (ES fondu fin. 

milj.eiro, % no kopējā skaita)  

 

45. 2010.gadā ir apstiprināti trīs projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju komplekti 

par kopējo attiecināmo finansējumu 33,6 milj. eiro, tai skaitā ES fondu 

piešķīrumu 28.5milj. eiro tai skaitā: 

1) 3.2.2.2.aktivitātei „Publisko interneta pieejas punktu attīstība”; 

2) 3.3.1.6.aktivitātei „Liepājas Karostas ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu 

nodrošināšana”, kura tika izveidota kā jauna aktivitāte saskaņā ar valdības 2010.gada 

18.marta lēmumu
12

; 

3) 3.4.3.2.aktivitātei „Sociālekonomiski nozīmīgu kultūras mantojuma objektu 

atjaunošana”. 

46. 2011.gadā vēl nepieciešams apstiprināt atlikušos divus projektu iesniegumu vērtēšanas 

kritēriju komplektus 3.2.2.3.aktivitātei „Elektronisko sakaru pakalpojumu vienlīdzīgas 

pieejamības nodrošināšana visā valsts teritorijā (platjoslas tīklu attīstība)” un 

3.2.2.4.1.apakšaktivitātei „Valsts nozīmes elektronisko sakaru tīklu izveide, attīstība un 

pilnveidošana, informācijas datu pārraides drošības nodrošināšana” par kopējo 

attiecināmo finansējumu 33,5 milj. eiro apmērā (~0,9% no kopējā DP attiecināmā 

finansējuma apmēra), tai skaitā ES fondu finansējumu 30,1 milj. eiro (~0.9% no DP ES 

fondu piešķīruma). Iepriekš minēto aktivitāšu projektu iesniegumu atlases sākotnēji tika 

                                                 
11

 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” 
12

MK 2010.gada 18.marta rīkojums Nr.153 „Grozījumi darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 

papildinājumā”; 
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plānots izsludināt 2009.gadā, bet ņemot vērā, ka līdz pārskata perioda beigām netika 

panākta vienošanās par 3.2.2.3.aktivitātes un 3.2.2.4.1.apakšaktivitātes īstenošanas 

nosacījumiem, nav apstiprināti projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji un attiecīgi MK 

noteikumi par aktivitāšu īstenošanu. 

47. Salīdzinājumā ar kritēriju komplektu statusu uz 2010.gada 31.decembri un 2009.gada 

31.decembra datiem ES fondu finansējuma apmērs, par kuru nav apstiprināti projektu 

iesniegumu vērtēšanas kritēriji, ir samazinājies par 12.9 milj. eiro. Projektu iesniegumu 

vērtēšanas kritēriju komplektu statuss pa periodiem aplūkojams zemāk. 

Ilustrācija 6 Apstiprināto projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju komplektu statuss uz 31.12.2010. 

salīdzinājumā ar statusu uz 31.12.2009. (milj.eiro no ES fondu piešķīruma apmēra) 

48. Ņemot vērā ekonomisko situāciju valstī, 

nozaru prioritāro jomu izmaiņas, ierobežotos 

valsts resursus, valsts iestāžu optimizāciju, 

lai nodrošinātu efektīvu aktivitāšu un 

apakšaktivitāšu īstenošanu, 2010.gadā ir 

apstiprināti 26 grozījumi 20 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. 

Vadošā iestāde vērtē šādas salīdzinoši biežas 

izmaiņas aktivitāšu īstenošanā kā 

likumsakarīgu un elastīgu rīcību, lai paaugstinātu ES fondu ieguldījumu atbilstīgu efektu. 

MK noteikumi par aktivitāšu un apakšaktivitāšu īstenošanu 

49. Līdz 2010.gada 31.decembrim DP ietvaros ir apstiprināti 62 MK noteikumi par aktivitāšu 

un apakšaktivitāšu īstenošanu (89.9% no skaita) par kopējo attiecināmo finansējumu 

3 850,3 milj. eiro apmērā (tai skaitā par ES fondu finansējumu 3 176,8 milj. eiro), kas 

attiecīgi ir 99,6% no DP noteiktā kopējā attiecināmā finansējuma apmēra un 99,6% no ES 

fondu finansējuma.  

Ilustrācija 7 MK noteikumu statuss un skaits 31.12.2010. (% no kopējā skaita)  

 

50. 2010.gadā ir apstiprināti 10 MK noteikumi par 112,6 milj. eiro no kopējā attiecināmā 

finansējuma apmēra (tai skaitā 96,6  milj. eiro no ES fondu finansējuma). 
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51. 2011.gadā ir nepieciešams apstiprināt trīs MK noteikumus par 3.2.2.2.aktivitātes 

„Publisko interneta pieejas punktu attīstība”, 3.2.2.3.aktivitātes „Elektronisko sakaru 

pakalpojumu vienlīdzīgas pieejamības nodrošināšana visā valsts teritorijā (platjoslas tīkla 

attīstība)” un 3.2.2.4.1.apakšaktivitātes „Valsts nozīmes elektronisko sakaru tīklu izveide, 

attīstība un pilnveidošana” īstenošanu par kopējo attiecināmo finansējumu 37,8 milj. eiro 

(1,0% no kopējā attiecināmā finansējuma apmēra), tai skaitā ES fondu finansējumu 33,8 

milj.eiro (1,1% no ES fondu piešķīruma). 

52. Jāatzīmē, ka pārskata periodā nav izstrādāti un arī turpmāk netiek plānots izstrādāt MK 

noteikumus par aktivitāšu un apakšaktivitāšu 3.1.4.1.4. „Jaunu filiāļu izveide tehnisko 

palīglīdzekļu nodrošināšanai”, 3.2.2.4.2. „Informācijas datu pārraides drošības 

nodrošināšana”, 3.4.2.1.3. „Nacionālās nozīmes kultūras, aktīvā, veselības un rekreatīvā 

tūrisma produkta attīstība” un 3.5.2.3. „Vēja elektrostaciju attīstība” īstenošanu, ņemot 

vērā, ka saskaņā ar MK 2010.gada 18.marta rīkojumu
13

to finansējums ir izņemts.  

Ilustrācija 8 Apstiprināto MK noteikumu statuss uz 31.12.2010. salīdzinājumā ar statusu uz 31.12.2009. (milj. 

eiro no ES fondu finansējuma apmēra) 

53. Ņemot vērā ekonomisko situāciju 

valstī, nozaru prioritāro jomu 

izmaiņas, ierobežotos valsts 

resursus, valsts iestāžu optimizāciju, 

lai nodrošinātu efektīvu aktivitāšu 

un apakšaktivitāšu īstenošanu, 

2010.gadā 41 MK noteikumiem par 

aktivitāšu/apakšaktivitāšu 

īstenošanu ir apstiprināti 58 

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. Vadošā iestāde vērtē šādas 

salīdzinoši biežas izmaiņas aktivitāšu īstenošanā kā likumsakarīgu un elastīgu rīcību, lai 

paaugstinātu ES fondu ieguldījumu atbilstīgu efektu. 

Progress projektu apstiprināšanā, līgumu slēgšanā un maksājumu veikšanā finansējuma 

saņēmējiem   

54. Vērtējot DP īstenošanas gaitu un ņemot vērā ES fondu ieviešanu ierobežojošos faktorus 

sakarā ar sarežģītu sociāli - ekonomisko situāciju valstī, secināms, ka kopumā 2010.gadā 

sasniegts ievērojams progress ES fondu apguvē. 

55. 2010.gada laikā DP ietvaros tika apstiprināti projekti par 1 038.8 milj.eiro jeb 32.4% un 

noslēgti līgumi par projektu īstenošanu par 1 086.4 milj.eiro jeb 33.8% no kopējā ES 

fondu finansējuma, kā arī veikti maksājumi finansējuma saņēmējiem par 470.8 milj.eiro 

jeb 14.8% no pieejamā ES fondu finansējuma.
14

 

56. Lai nodrošinātu pilnvērtīgu projektu uzsākšanu, finansējuma saņēmējiem atbilstoši 

aktivitāšu ieviešanas nosacījumiem līdz 2010.gada beigām izmaksāti avansi  par kopējo 

                                                 
13

MK 2010.gada 18.marta rīkojums Nr.153 „Grozījumi darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 

papildinājumā” 
14

 Progress 2010.gada ietvaros aprēķināts, ņemot vērā aktuālo pieejamo finansējumu darbības programmai. 



18 

Gada ziņojums_3DP_VI_lv_13.06.2011.; Ziņojums Eiropas Komisijai par Eiropas Savienības struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda darbības programmu īstenošanu, 2010.gads  

summu 468.5 milj.eiro jeb 14.6% no pieejamā ES fondu finansējuma. Atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām paredzēts, ka finansējuma saņēmējiem ir jāatskaitās par avansu 

izmantošanu pusgada laikā (projektiem, kuriem sniegts komercdarbības atbalsts – gada 

laikā). 

Ilustrācija 9. Darbības programmas ietvaros apstiprinātie projekti un noslēgtie līgumi un veiktie maksājumi līdz 

2010.gada beigām salīdzinājumā ar progresu līdz 2009.gada beigām, ES fondu finansējums, milj.eiro 

 

57. Kopš plānošanas perioda sākuma līdz 2010.gada 31.decembrim: 

- apstiprināti projekti par 3 153.2 milj.eiro jeb 81.1% apmērā no kopējā attiecināmā 

finansējuma (t.sk. 2 460.5 milj.eiro ES fondu finansējums, 302.5 milj.eiro nacionālais 

publiskais finansējums un 378.6 milj.eiro nacionālais privātais finansējums), 

- noslēgti līgumi par 3 076.6 milj.eiro jeb 79.1% no kopējā attiecināmā finansējuma 

(t.sk. 2 409.9 milj.eiro ES fondu finansējums, 280.7 milj.eiro - nacionālais publiskais 

finansējums, 385.9 milj.eiro - nacionālais privātais finansējums),  

- veikti maksājumi, t.sk. avansi finansējuma saņēmējiem, 921.3 milj.eiro (t.sk. 848.9 

milj.eiro  ES fondu finansējums, 60.8 milj.eiro nacionālais publiskais finansējums), kā 

arī tika ieguldīts privātais finansējums ap 11.5 milj.eiro, tādējādi nodrošinot 

maksājumus par 23.7% no kopējā attiecināmā finansējuma.  

58. Atsevišķās aktivitātēs apstiprināto projektu finansiālais apjoms pārsniedz aktivitātei 

pieejamo finansējumu, jo atbilstoši aktivitāšu īstenošanas nosacījumiem projektu 

iesniegumu vērtēšanas laikā projekta iesniedzējs iegūst papildu punktus par lielāku 

nacionālā līdzfinansējuma daļu. 

59. Vērtējot progresu fondu līmenī, secināms, ka, pateicoties uzsāktiem lielajiem projektiem 

un projektiem ūdenssaimniecības jomā, lielākais progress tika sasniegts KF ietvaros,  

noslēdzot līgumus par projektu īstenošanu par KF finansējumu 1 270.4 milj.eiro jeb 82.5 

% no KF piešķīruma. Savukārt ERAF finansēto prioritāšu ietvaros līgumi noslēgti par 

ERAF finansējumu 1 139.5 milj.eiro (68.2%).    
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Ilustrācija 10. Līdz 31.12.2010. DP ietvaros apstiprinātie projekti, noslēgtie līgumi, veiktie maksājumi t.sk. 

avansi, milj.eiro, % no pieejamā finansējuma
15

 

 

60. Līdz 31.12.2010. DP ietvaros veikti deklarējamie maksājumi 425.6 milj.eiro jeb 13.3% 

apmērā no pieejamā ES fondu finansējuma, savukārt no EK saņemti starpposma 

maksājumi 298.0 milj.eiro jeb 9.3% apmērā (t.sk. 126.4 milj.eiro jeb 3.9% ERAF un 

171.6 milj.eiro jeb 5.3% KF finansējuma) un avansa maksājumi 468.56 milj.eiro jeb 

14.6% apmērā (t.sk. 245.9 milj.eiro ERAF jeb 14.7% un 222.5 milj.eiro jeb 14.5% KF 

finansējuma). 

Ilustrācija 11 Līdz 31.12.2010. DP ietvaros veiktie deklarējamie maksājumi un no EK saņemtie avansa un  

starpposma maksājumi, % no pieejamā ES fondu finansējums, milj.eiro 

 

61. Vislielākais progress prioritāšu ietvaros apstiprināto projektu un noslēgto līgumu ziņā ir 

prioritātēs 3.1. ,,Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai‟‟ un 3.3. ,,Eiropas nozīmes 

transporta tīklu attīstība un ilgtspējīga transporta veicināšana‟‟, kuru ietvaros līgumi par 

projektu īstenošanu noslēgti jau vairāk kā par 75% no pieejamā finansējuma. Savukārt 

veikto maksājumu ziņā lielākais progress ir prioritātē 3.6. ,,Policentriska attīstība‟‟, kuras 

ietvaros veikti maksājumu finansējuma saņēmējiem par gandrīz pusi no prioritātei 

pieejamā finansējuma.  

62. Analizējot sasniegto finanšu progresu finansējuma saņēmēju tipu griezumā, jāatzīmē, ka 

liels īpatsvars ir projektiem, ko īsteno pašvaldības un to iestādes. Attiecībā uz 

finansējuma apguvi ES fondu aktivitātēs, kas orientētas uz pašvaldību atbalstu un 

                                                 
15

 Informācija par visiem veiktajiem maksājumiem dalījums pa finansējuma avotiem ir indikatīvs, jo faktiski 

maksājumi tiek veikti par ES fondu un valsts budžeta finansējuma 
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reģionālo attīstību (tā saucamās „pašvaldību aktivitātes”), jāatzīmē, ka līdz 2010.gada 

beigām pašvaldību un to iestāžu īstenotajiem projektiem  kopumā bija izmaksāts ES 

fondu  finansējums aptuveni 219 milj. latu (309 milj. eiro), kas ir 37% no kopējā visiem 

finansējuma saņēmējiem izmaksātā finansējuma apjoma, tai skaitā ERAF ietvaros 175 

milj. latu (247 milj. eiro) jeb 64% no visa izmaksātā ERAF finansējuma, līdz ar to var 

secināt, ka pašvaldību aktivitātēs izmaksātais finansējuma ir ļoti būtisks, īpaši ERAF 

ietvaros.   

63. Vērtējot ES fondu apguvi reģionālā griezumā, jāatzīmē, ka līdz 2010.gada beigām 

vislielākais izmaksātā līdzfinansējuma īpatsvars (neskaitot Rīgu un Rīgas reģionu, kurā 

veikto maksājumu apjoms ir 23.7%) ir finansējuma saņēmējiem, kuru projekti tiek 

īstenoti Latgalē - 23.0% un Kurzemē -  17.4%. Diemžēl jāsecina, ka neskatoties uz to, ka 

Latgales reģionā ir vislielākais veikto maksājumu īpatsvars, bezdarba līmenis šajā reģionā 

ir palielinājies, jo reģionā īstenotās aktivitātes tiešā veidā neietekmē jaunu darba vietu 

izveidi. 

Ilustrācija 12 Finansējuma saņēmējiem izmaksātais finansējums (tai skaitā avansi ) dalījumā pa reģioniem uz 

31.12.2010, % 

64. Savukārt izmaksātā finansējuma projektu īstenotājiem īpatsvars uz 1 iedzīvotāju dalījumā 

pa reģioni līdz 2010.gada beigām bijis salīdzinoši vienmērīgs visos reģionos: 24% 

Latgales reģionā, 23.6% Vidzemes reģionā, 20.6% Kurzemes reģionā un 11.9% Rīgā un 

Rīgas reģionā.  

Ilustrācija 13 Finansējuma saņēmējiem izmaksātā finansējuma (ieskaitot avansus) īpatsvars uz 1 iedzīvotāju 

dalījumā pa reģioniem uz 31.12.2010,  %
16

 

 

 

65. Detalizēta informācija par ES fondu ieviešanas gaitu prioritāšu līmenī atspoguļota sadaļā 

„Prioritāšu īstenošana”. 

                                                 
16

 Informācija par iedzīvotāju skaitu reģionos aprēķina veikšana no CSP tīmekļa vietas- dati par administratīvo 

iedalījumu un iedzīvotāju blīvumu 2010.gada sākumā http://data.csb.gov.lv 
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Noteikto mērķu maksājumiem finansējuma saņēmējiem sasniegšana 

66. Pirmajā Latvijas Saprašanās memorandā, kas tika parakstīts 2009. gada 28. janvārī starp 

Eiropas Kopienu un Latvijas Republiku (Saprašanās memorands)
17

, cita starpā tika 

noteikts nosacījums 2010.gadā demonstrēt efektīvu līdzekļu izlietojumu (izdevumi, ko 

veikušas starpniekinstitūcijas) vismaz 291 milj. eiro apmērā no ERAF
18

 un 185 milj.eiro 

apmērā no KF.   

67. Latvija izpildīja minēto nosacījumu, veicot maksājumus finansējuma saņēmējiem par 

kopējo summu  306.5 milj. eiro no ERAF
6
 un 219.08 milj. eiro no KF VSID ietvaros, 

tādējādi pārsniedzot noteikto plānu, apgūstot finansējumu attiecīgi 105.3% un 118.8% 

apmērā no Saprašanās memorandā plānotā. 

68. Savukārt atbilstoši piešķirtajam valsts budžeta finansējumam, valdība ir apstiprinājusi arī 

nacionālo mērķi maksājumiem finansējuma saņēmējiem, kas arī tika veiksmīgi izpildīts – 

DP ietvaros nacionālais mērķis ERAF finansējumam izpildīts par 250.1milj.eiro jeb 

100.1% apmērā, bet KF finansējumam par 219.8 milj. eiro jeb 105.4%.   

 

Ilustrācija 14. Finansējuma saņēmējiem izmaksātais finansējums no kopējā ERAF un KF finansējuma (ieskaitot 

avansus) līdz 31.12.2010. salīdzinājumā ar Saprašanās memorandā plānoto maksājumu apjomu un nacionālo 

finanšu mērķu izpilde, ES fondu finansējums, mij.eiro
19

 

 

69. Taču jāmin, ka nacionālā mērķa izpilde DP ietvaros skaidrojama galvenokārt ar KF 

izdevumu mērķa izpildi, jo atsevišķās jomās ERAF aktivitātēs nacionālie mērķi netika 

sasniegti. 

                                                 
17

 Saprašanās memorands ir pieejams FM tīmekļa vietnē http://www.fm.gov.lv/?lat/aktualitates/jaunumi/50030/ 
18

Kopējais ERAF mērķis darbības programmām „Infrastruktūra un pakalpojumi”  un „Uzņēmējdarbība un 

inovācijas” 
19

Procenti aprēķināti no kopējā 2DP un 3DP ERAF piešķīruma 
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Darbības programmas ietvaros noslēgtie līgumi sadalījumā pa dimensiju kodiem līdz 

2010.gada beigām 

70. Saskaņā ar DP Latvijai 2007.-2013.gada ES fondu plānošanas periodā piemērojamas trīs 

dimensijas – „Prioritārie temati”, „Finansēšanas veids” un „Teritorijas tips”, savukārt 

saskaņā ar Regulas Nr.1828/2006 prasībām ziņojumā apkopots noslēgto līgumu ES fondu 

finansējuma sadalījums atbilstoši piecām dimensijām. Jāatzīmē, ka tam ir tikai 

informatīvs raksturs un atsevišķos gadījumos, kad nav iespējams precīzi noteikt 

finansējuma sadalījumu pa dimensiju kodiem, aprēķinos 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. 

71. Dalījumā pa dimensiju kodiem - ekonomiskā darbība līdz 2010.gada beigām lielākais 

noslēgto līgumu apjoms vērojams būvniecības jomā, kurā noslēgti līgumi ar finansējuma 

saņēmējiem par 968.1 milj.eiro (40.2% no kopējā DP apstiprinātā ES fondu finansējuma), 

kas liecina, ka, neskatoties uz ekonomiskās krīzes sekām šajā jomā, turpinās aktīva 

darbība un ES fondu līdzfinansējums sniedz būtisku ieguldījumu būvniecības jomas 

atdzīvināšanā. Savukārt ūdenssaimniecības jomas projekti sastāda gandrīz piekto daļu 

līdz 2010.gada beigām DP ietvaros noslēgto līgumu (noslēgti līgumi par 417.1 milj.eiro 

jeb 17.3% no pieejamā ES fondu finansējuma). Tāpat vērā ņemama daļa noslēgto līgumu 

ir ekonomiskajā darbībā ,,valsts pārvalde‟‟, kurā noslēgti līgumi par 274.4 milj.eiro jeb 

11.4% no pieejamā ES fondu finansējuma, tādejādi nodrošinot ievērojamu ieguldījumu 

ES fondu administrēšanā, stiprinot ES fondu ieviešanā iesaistīto iestāžu kapacitāti, 

uzlabojot ieviešanas uzraudzību, kopumā nodrošinot kvalitatīvu un efektīvu ES fondu 

līdzekļu izlietojumu.  

72. Analizējot noslēgto līgumu finansiālā apjoma progresu 2010.gada ietvaros dalījumā pa 

dimensiju kodiem – ekonomiskā darbība, lielākais progress vērojams būvniecības jomā, 

kurā 2010.gada ietvaros noslēgti līgumi 374.4 milj.eiro apmērā, kā arī izglītības jomā, 

kurā 2010.gada ietvaros noslēgti līgumi par 211.7 milj.eiro. Līdz ar to secināms, ka 

jomās, kurās plānots lielākais finansiālā apjoma īpatsvars arī notiek visraitākā līgumu 

slēgšana un, plānojams, nākamajos gados arī aktīvākā projektu īstenošana un rezultatīvo 

rādītāju sasniegšana. 
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Ilustrācija 15 Darbības programmas ietvaros piešķirtais finansējums sadalījumā pa dimensiju kodiem- 

ekonomiskā darbība līdz 31.12.2010., ES fondu finansējums, milj.eiro 

 

73. Detalizēta informācija par noslēgto līgumu ES fondu līdzfinansējuma sasniegto apjomu 

sadalījumā pa dimensiju kodiem aplūkojama ziņojuma 3.pielikumā. 

Fiziskais progress  

74. Ņemot vērā to, ka DP ieviešanu negatīvi turpināja ietekmēt sociāli-ekonomiskā krīze un 

ar to saistītās sekas, kā arī būtiski kavējušas problēmas ar finanšu resursu pieejamību, kā 

arī problēmas iepirkumos, līdz ar to faktisko darbu uzsākšanu projektos, DP ietvaros 

sasniegto radītāju progress nav liels, īpaši salīdzinot ar plānošanas dokumentos 

noteiktajiem mērķim uz 2010.gada beigām.  

75. Jāatzīmē, ka lielākā daļa DP fizisko rādītāju klasificējami kā tādi, kas uzskatāmi par 

sasniegtiem, tikai tad, kad projektā veiktas visas plānotās darbības. Līdz ar to, lai gan 

lielākās daļas apstiprināto projektu īstenošana jau ir uzsākta vai pat pabeigts kāds no 

plānotajiem posmiem, rādītāji īstenošanā esošajos projektos nav uzskatāmi par 

sasniegtiem.  

76. Zemāk esošajā attēlā ir atspoguļota informācija par visu iesniegto projektu iesniegumu 

statusiem. Vairāk kā puse no iesniegtajiem projektu iesniegumiem  tika apstiprināti 

(ERAF – 58.2% un KF – 70.8%), no tiem lielākā daļa atrodas īstenošanas stadijā (ERAF 

– 51.2% un KF – 62.9%), bet pabeigto projektu īpatsvars ir pavisam neliels. Jāatzīmē, ka 

abu fondu ietvaros bija pietiekoši daudz projektu iesniegumu (ERAF – 17.9% un 25.9%), 

kuri tika noraidīti sakarā ar neatbilstību atlases kritērijiem un finansējuma 

nepietiekamību. Ievērojama daļa no noraidītajiem projektu iesniegumiem bija satiksmes 

jomā un energoefektivitātes jomā. Savukārt ERAF ietvaros 18.6% no visu iesniegto 

projektu skaita veido projekti, kurus dažādu iemeslu dēļ atsaukuši paši finansējuma 

saņēmēji galvenokārt sakarā ar finansējuma trūkumu (piemēram, satiksmes un 

energoefektivitātes jomās), kā arī uz izglītības iestāžu informatizācijas attīstību vērstajā 

apakšaktivitātē – lai optimizētu tās ieviešanu, tika atsaukti katras skolas individuālus 

projektus (355), tā vietā skolas tika sadalītas atbilstoši piederībai pašvaldībai un tika 

iesniegti kopumā 114 projektu pieteikumi. Vienlaikus, saistībā ar grozījumiem 

plānošanas dokumentos, vairāki projekti vides jomā tika atsaukti ERAF ietvaros un 
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apstiprināti no jauna KF ietvaros. Savukārt energoefektivitātes jomā (aktivitātē, kas 

vērsta uz daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanu) projektu iesniedzējiem bija 

iespēja noraidītos un atsauktos projektu iesniegumus precizēt un novērst trūkumus, 

rezultātā šie projekti tika apstiprināti. 

Ilustrācija 16 ERAF un KF projektu dalījums pa to statusiem
20

 

  

77. Savukārt attiecībā uz projektu ietvaros sasniegtajiem fizisko rādītāju vērtībām, pozitīvi 

vērtējams tas, ka šobrīd dažu rādītāju vērtības pat ir pārsniegušas mērķi 2013.gadam. 

Piemēram, 3.1.prioritātes ietvaros izmaksu samazināšanās rezultātā izdevies renovēt 

vairāk pirmsizglītības iestāžu (22 jeb 183% no 2013.gada mērķa (12)), līdz ar to par 

14.7% samazinājies bērnu skaits rindās uz vietām pirmsskolas izglītības iestādēs 

plānošanas reģionos (184% no 2013.gada mērķa). Līdz ar to tas palīdzēja risināt valstī 

radušos situāciju ar pirmsskolas izglītības iestāžu skaitu un vietu tajā trūkumu. Tāpat 

rādītājs ,,Alternatīvās aprūpes centru pakalpojumu izmantojošo personu skaits‟‟, 

2010.gada beigām deviņas reizes pārsniedz 2013.gadā plānoto, kas pārsvarā saistīts ar to, 

ka administratīvi teritoriālās reformas rezultātā, apvienojoties pagastiem, paplašinājās 

pašvaldības administratīvā teritorija, palielinājās arī potenciālais personu skaits, kas 

saņems alternatīvās aprūpes pakalpojumus. 

78. Diemžēl tikai atsevišķos rādītājos to ieviešanas progress atbilst plānotajam, piemēram, 

3.3.prioritātē rādītājā: ,,Izbūvētā un rekonstruētā TEN autoceļa kopgarums‟‟ līdz 

2010.gada beigām ir sasniegts par gandrīz pusi no 2013.gadam DP un DPP noteiktā 

mērķa, jo projektu īstenošana tika uzsākta jau 2007. un 2008.gadā, bet, ja salīdzina 

sasniegto vērtību pret 2009.gada mērķi, tad tas pārsniegts par 141.3%. 

79. Analizējot pamatrādītāju (core indicators) progresu, secināms, ka 2010.gada ietvaros 

progress sasniegts tikai atsevišķos pamatrādītājos, piemēram, ,,Papildu iedzīvotāju skaits, 

uz ko vērsti ūdenssaimniecības projekti‟‟, kurā kopumā līdz 2010.gada beigām 25.8 tūkst. 

(1.4% no plānotā uz 2013.gada beigām) iedzīvotāju nodrošināti ūdenssaimniecības 

pakalpojumi, pamatrādītājā ,,Projektu skaits izglītības jomā‟‟ vērojams progress, jo 

2010.gada ietvaros apstiprināti 202 projekti, kas ir vairāk nekā iepriekšējos gados kopā. 

80. Ņemot vērā, ka pamatrādītāju progresa uzraudzība tika uzsākta tikai 2010.gada 

2.ceturksnī, kad saskaņā ar EK prasībām vadošā iestāde apkopoja tās rīcībā esošo 

informāciju par fizisko pamatrādītāju progresu, kas atbilst Latvijas plānošanas 

dokumentos iekļautajiem rādītājiem, līdz ar to apkopotā informācija par 2009.gadā 

sasniegtajiem pamatrādītājiem nav bijusi pilnīga, jo tika pārvērtēta gan to uzskaites 

metodoloģija, gan pamatrādītājā iekļaujamo aktivitāšu kopa.  

                                                 
20

 Dati no ES SFKF VIS uz 20.04.2011. 
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81. Iepriekš identificētie pamatrādītāji, atbilst Latvijas plānošanas dokumentos iekļautajiem 

rādītājiem un nav mainījušies, kā arī nav nepieciešams veikt izmaiņas SFC 2007, ir tikusi 

mainīta tikai atsevišķu pamatrādītāju aprēķina metodoloģija.  

82. Detalizēta informācija par DP un DPP noteikto rādītāju sasniegšanas gaitu, kā arī 

sasniegto rādītāju vērtības reģionālajā griezuma  – 4.pielikumā. 

 

2.1.3. Ieguldījums Lisabonas stratēģisko mērķu sasniegšanā 

83. Lisabonas stratēģijas vadlīniju realizācijai DP ietvaros ir plānots novirzīt publisko 

finansējumu 1 613,9 milj. eiro apmērā (45,8% DP plānotā kopējā publiskā finansējuma) 

un  586.3 milj.eiro  (18.2%) ERAF un 911.3 milj.eiro (28.4%) KF finansējumu (kopumā  

46,6% no DP plānotā ES fondu finansējuma).  No tiem lielākais publiskais finansējums ir 

paredzēts pasākumiem, kas vērsti uz liela mēroga transporta infrastruktūras 

uzlabojumiem un attīstību (715,3 milj. eiro), pieejamības un transporta sistēmas attīstību 

(354,5 milj. eiro), IKT infrastruktūras un pakalpojumu attīstību (189,7 milj. eiro) un 

ilgtspējīgas transporta sistēmas attīstību (142,4 milj. eiro).  

84. Līdz 2010.gada 31.decembrim Latvijas nacionāla Lisabonas programmas (LNLP) jomās 

DP ietvaros tika apstiprināti projekti par 1 255.3 milj.eiro (83.8% no Lisabonas stratēģijas 

vadlīniju realizācijai paredzētā DP finansējuma), noslēgti līgumi par 1 232.9 milj.eiro 

(82.3%) un veikti maksājumi finansējuma saņēmējiem (ieskaitot avansus) par 234.3 

milj.eiro (15.6%). Savukārt, salīdzinājumā ar 2009.gadu,  2010.gadā ar LNLP ieviešanu 

saistīto aktivitāšu īstenošanā tika sasniegts ievērojams progress, t.sk. projektu  

apstiprināšanā par 33.6 procentpunktiem, līgumu slēgšanā par 37.7 procentpunktiem, kā 

arī maksājumu finansējuma saņēmējiem par 10.0 procentpunktiem. Turklāt finanšu 

progress aktivitātēs, kas saistītas ar Lisabonas stratēģijas ieviešanu, ir labāks, nekā vidēji 

DP ietvaros. Ņemot vērā iepriekš minēto, secināms, ka 2010.gadā tika veiksmīgi 

nodrošināta Lisabonas stratēģijas vadlīniju realizācija, un uz šiem mērķiem vērsto 

aktivitāšu progress ir adekvāts pašreizējai sociāli-ekonomiskajai situācijai valstī. 

Detalizēta informācija par LNLP saistīto aktivitāšu ieviešanas progresu līdz 2010.gada 

31.decembrim aplūkojama 1.pielikumā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

Gada ziņojums_3DP_VI_lv_13.06.2011.; Ziņojums Eiropas Komisijai par Eiropas Savienības struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda darbības programmu īstenošanu, 2010.gads  

Ilustrācija 17 DP ietvaros apstiprinātie projekti, noslēgtie līgumi un veiktie maksājumi finansējuma saņēmējiem 

Latvijas nacionālās Lisabonas programmas jomās līdz 31.2.2010., milj.eiro (ES fondu finansējums) 

 

85. Apstiprināto projektu un noslēgto līgumu ziņā vislielākais progress ir gan dzelzceļu, gan 

dzelzceļu (TEN-T), kā arī autoceļu (TEN-T) un darba tirgus modernizācija un 

stiprināšanas jomās, kurās ar LNLP saistītajās aktivitātēs apstiprināti projekti un noslēgti 

līgumi par gandrīz visu pieejamo finansējumu. Savukārt vislielākais veikto maksājumu 

apjoms pret pieejamo finansējumu ir darba tirgus iestāžu modernizācijas un stiprināšanas 

jomā, kā arī ostu infrastruktūras jomā.  

86. DP ietvaros ES fondu ieguldījums Latvijas tautsaimniecībā ir veicinājis Lisabonas 

stratēģijas mērķu sasniegšanu. Piemēram, aktivitātē, kas vērsta uz pirmsskolas izglītības 

iestāžu infrastruktūras attīstību nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros, līdz 

2010.gada beigām pabeigto projektu rezultātā tika radītas 1990 jaunas vietas bērniem 

pirmsskolas izglītības iestādēs, nodrošinot bērnu vecākiem iespēju atgriezties darba tirgū. 

Līdz ar to aktivitātes ietvaros īstenotie projekti pozitīvi ietekmē nodarbinātību valstī. 

Turklāt vairāku aktivitāšu ietvaros tiek izveidotas jaunas darba vietas gan uz projektu 

īstenošanas laiku, gan pastāvīgas darba vietas, kas samazina bezdarba līmeni valstī un 

palielina nodarbinātības līmeni.  
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87. Lai stimulētu zināšanas un inovācijas, ar ERAF atbalstu Latvija īsteno pasākumus, kas ir 

vērstas uz IKT izplatību un integrētas informācijas sabiedrības veidošanu. Piemērām, 

aktivitātē, kas ir vērsta uz informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstību, 

līdz 2010.gada beigām tika īstenoti vairāki projekti un 2011.gadā ir plānots pabeigt 

aptuveni 15 projektus, kuru rezultātā tiks veicināta efektīva e-pārvaldes izveidošana un 

nodrošināšana.  

88. Kopumā ir jāatzīmē, ka plašāku un padziļinātu analīzi par ES fondu ieguldījumu 

Lisabonas stratēģijas mērķu sasniegšanā būs iespējams sniegt pēc visu DP aktivitāšu 

projektu beigām, kad tiks sasniegti plānotie rezultāti. 

89. Analizējot progresu aktivitātēm, kuras ir saistītas ar LNLP, lielākais progress veikto 

maksājumu ziņā ir aktivitātē, kas nodrošina darba tirgus institūciju infrastruktūras 

pilnveidošana, kuras ietvaros 2010.gadā Valsts darba inspekcijas filiālēs visā Latvijas 

teritorijā tika veikta mācību klašu iekārtošana, materiāltehniskās kapacitātes stiprināšana, 

kā rezultātā tiek nodrošināta kvalitatīvāka klientu apkalpošana. Minētās darbības nesušas 

ieguldījumu ne tikai Valsts darba inspekcijas darbības uzlabošanai, bet arī sniegušas 

atbalstu daudzajiem klientiem, kuru skaits augstā ekonomiskās krīzes radītā bezdarba 

rezultātā ilgstoši noturējies augsts.     

 

Tabula 1 Informācija par Latvijas nacionālās Lisabonas programmas ieviešanas progresu līdz 31.12.2010. 

Darbības 

programma/pas

ākuma Nr. un 

nosaukums 

Lisabonas stratēģijas 

kodi pa dimensijām 

Kopējais 

pasākumam/ 

aktivitātei 

pieejamais 

publiskais 

finansējums, 

milj. eiro  

Nacionālais 

publiskais 

finansējums, 

milj. eiro 

ES fondu 

finansēju

ms, milj. 

eiro 

2010.gada 

laikā veiktie 

maksājumi 

finansējuma 

saņēmējiem 

t.sk. avansi,  

milj. eiro (ES 

fondu 

finansējums) 

Līdz 

31.12.2010. 

veiktie 

maksājumi 

finansējuma 

saņēmējiem 

t.sk. avansi,  

milj. eiro (ES 

fondu 

finansējums) 

DP Latvijas 

nacionāla 

Lisabonas 

programmas  

jomām 

 kopā 

1 613,9 

(45.8% no DP 

publiskā fin.) 

116,4 

(37.4% no 

DP 

nac.publiskā 

fin.) 

1497.5 

(46.4% no 

DP ES 

fondu fin.) 

147.0 (9.9% 

no DP ES 

fondu fin. 

LNLP aktivit.) 

234.3 (15.6% 

no DP ES 

fondu fin. 

LNLP 

aktivit.) 

3.1.4.pasākums 

"Nodarbinātība

s un sociālo 

pakalpojumu 

infrastruktūra" 

65 (3.1.4.2.aktivitāte) 3,5 0,5 2.9 1.2 (40.8%) 2.3 (80.4%) 

3.2.1.pasākums 

"Pieejamības 

un transporta 

sistēmas 

attīstība" 

20 (aktivitātes 

3.2.1.1.,3.2.1.2., 

3.2.1.3.1.,3.2.1.3.2.) 

30 (3.2.1.4.aktivitāte) 

354.5 52.4 302.1 23.3 (7.7%) 33.2 (11.0%) 

3.2.2.pasākums 

"IKT 

infrastruktūra 

un 

pakalpojumi" 

11 (apakšaktivitāte 

3.2.2.1.1.,3.2.2.1.2., 

3.2.2.4.2.); 

13(3.2.2.2.aktivitāte); 

10 (aktivitātes 3.2.2.3., 

3.2.2.4.1.) 

189.7 0.6 189.1 23.0 (12.1%) 26.2 (13.9%) 

3.3.1.pasākums 

"Liela mēroga 

transporta 

infrastruktūras 

uzlabojumi un 

21(3.3.1.1.aktivitāte); 

715.3 55.6 659.7 59.5 (9.0%) 126.9 (19.2%) 17(3.3.1.2.aktivitāte); 

30(3.3.1.3.aktivitāte); 
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Darbības 

programma/pas

ākuma Nr. un 

nosaukums 

Lisabonas stratēģijas 

kodi pa dimensijām 

Kopējais 

pasākumam/ 

aktivitātei 

pieejamais 

publiskais 

finansējums, 

milj. eiro  

Nacionālais 

publiskais 

finansējums, 

milj. eiro 

ES fondu 

finansēju

ms, milj. 

eiro 

2010.gada 

laikā veiktie 

maksājumi 

finansējuma 

saņēmējiem 

t.sk. avansi,  

milj. eiro (ES 

fondu 

finansējums) 

Līdz 

31.12.2010. 

veiktie 

maksājumi 

finansējuma 

saņēmējiem 

t.sk. avansi,  

milj. eiro (ES 

fondu 

finansējums) 

attīstība" 29 (3.3.1.4.aktivitāte) 

3.3.2.pasākums 

"Ilgtspējīgas 

transporta 

sistēmas 

attīstība" 

16 (3.3.2.1.aktivitāte) 142.4 0 142.4 31.7 (22.3%) 31.7 (22.3%) 

3.4.2.pasākums 

"Tūrisms" 

9 (apakšaktivitāte 

3.4.2.1.1., 3.4.2.1.3.) 

26 
(3.4.2.1.2.apakšaktivi

tāte); 

11 (3.4.2.2.aktivitāte) 

23 3.8 19.1 1.0 (5.1%) 3.8 (20.1%) 

3.4.4.pasākums 

"Mājokļa 

energoefektivit

āte" 

43 (3.4.4.1.aktivitāte, 

76.2 3.3 72.9 4.4 (6.0%) 5.4 (7.4%) 
      3.4.4.2.aktivitāte) 

3.5.2.pasākums 

"Enerģētika" 

43 (aktivitātes 

3.5.2.1., 3.5.2.2.); 

39(3.5.2.3.aktivitāte); 

42 (3.5.2.4.aktivitāte) 
109.1 0 109.1 3.0 (2.7%) 4.8 (4.4%) 

 

90. Jāatzīmē, ka LNLP ieviešana ir beigusies 2010.gadā, un šobrīd norit darbs pie ,,ES 

2020‟‟ stratēģijas, kas ir Lisabonas stratēģijas pēctece, mērķu un to sasaistes līmeņa 

noteikšanas Latvijā. Galvenais „ES 2020” stratēģijas mērķis ir veicināt izaugsmi un 

nodarbinātību ES kopumā un katrā ES dalībvalstī atsevišķi. Atbilstoši Līguma par ES 

darbību 121.pantam un 148.pantam, 2010.gada 17.jūnija Eiropadomes secinājumiem
21

, 

EK prasībām attiecībā uz ES (dalībvalstu nacionālo reformu programmu sagatavošanu
22

 

EM ir sagatavojusi iesniegšanai EK Latvijas nacionālās reformu programmas „ES 

2020” stratēģijas īstenošanai projektu (NRP projekts).  

91. Latvijas NRP projekts, no vienas puses, balstās uz Integrētajām vadlīnijām un EK 

prasībām attiecībā uz ES dalībvalstu NRP sagatavošanu, taču, no otras puses, tajā ir 

ņemtas vērā arī Latvijas nacionālās prioritātes un mērķi, kas ir noteikti citos Latvijas 

politikas plānošanas dokumentos, piemēram, Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 

„Latvija 2030”
23

, kā arī Latvijas stratēģiskās attīstības plānā 2010.-2013.gadam
24

. 

Papildus tam Latvijas NRP ir cieši saistīta ar Latvijas Konverģences programmu, un 

abas programmas iesniegtas EK vienlaicīgi līdz 2011.gada aprīļa beigām. 

 

                                                 
21 European Council conclusions, EUCO 13/10, 17.06.2010, http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/115346.pdf 
22

Eiropas Komisijas Ģenerālsekretariāta vēstule ES dalībvalstīm par prasībām attiecībā uz ES dalībvalstu NRP 

sagatavošanu, SG/D1/SW/cf ARES (2010), 22.09.2010. 
23

 Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam, 

http://www.latvija2030.lv/upload/latvija2030_saeima.pdf 
24

 Latvijas stratēģiskās attīstības plāns 2010.-2013.gadam, http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=3338 

http://www.em.gov.lv/em/2nd/?cat=30510%5d
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2.1.4. Darbības programmas sasaiste ar Baltijas jūras stratēģiju 

92. 2009.gada 26. oktobrī Eiropadome ir pieņēmusi ES Stratēģiju Baltijas jūras reģionam 

(BJS), lai Baltijas jūras valstis sadarbotos jomās, kas skar kopējas intereses, un reģiona 

līmenī risinātu problēmas, kur varētu būt nepietiekams valsts vai vietējais līmenis.  

93. Pamatojoties uz EK 2009.gada 10.novembra pieprasījumu papildināt DP tekstu ar 

atsevišķu jaunu sadaļu par BJS un ņemot vērā, ka lielākā daļa DP aktivitāšu sekmē šīs 

stratēģijas īstenošanu, tika ierosināti un ar MK 2010.gada 24.februāra rīkojumu 

apstiprināti atbilstoši DP grozījumi
25

, papildinot DP tekstu ar jaunu punktu par BJS. 

Atsaucoties uz EK 2011.gada 14.janvāra pieprasījumu, tika sagatavots ziņojums par ES 

fondu ieguldījumu BJS īstenošanā par 2010.gadu, kas iesniegts EK 2011.gada 16.martā
26

 

un pieejams ES fondu tīmekļa vietnē http://www.esfondi.lv/page.php?id=1078. Minētajā 

ziņojumā iekļauta informācija par ES fondu sasaisti ar BJS īstenošanu gan fondu un 

nozaru dalījumā, gan informācija par atsevišķu projektu īstenošanas finanšu un fizisko 

progresu 2010.gadā. Līdz ar to šajā sadaļā sniegts tikai vispārējais ieskats par DP sasaisti 

ar BJS un kopsavilkums par paveikto līdz 2010.gada beigām. 

94. DP ietvaros kopējais attiecināmais finansējums, kas sekmē BJS noteikto mērķu 

īstenošanu, veido 96,1% jeb 3 736,8 milj. eiro no DP kopējā attiecināmā finansējuma 

3 888,1 milj. eiro apmērā, tai skaitā ES fondu finansējums 1 497,5 milj. eiro. 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 tīklu attīstība 

un ilgtspējīga transporta veicināšana”, 3.4.prioritātes „Kvalitatīvas vides dzīvei un 

ekonomiskai aktivitātei nodrošināšana”, 3.5.prioritātes „Vides infrastruktūras un videi 

draudzīgas enerģētikas veidošana” un 3.6.prioritātes  „Policentriska attīstība” ietvaros. 

Aktivitāšu ietvaros, kas nav saistītas ar BJS īstenošanu, atbalstāmās darbības, 

galvenokārt, saistītas ar pasākumiem nodarbinātības un sociālo pakalpojumu 

infrastruktūras attīstību un programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšanu.  

95. Projektu īstenošanas uzraudzībā tiks veiksmīgi izmantoti šobrīd spēkā esošie ES fondu 

ieviešanas un uzraudzības mehānismi, tādejādi neradot papildus administratīvo slogu BJS 

ieviešanā. 

96. Enerģētikas nozares attīstības veicināšanai DP ietvaros sniegtais atbalsts ir vērsts uz ES 

un Latvijas energoefektivitātes, atjaunojamo energoresursu izmantošanas un 

energoapgādes drošuma paaugstināšanu, vienlaikus veicinot arī BJS prioritāro jomu 

„5.Samazināt klimata pārmaiņas un pielāgoties tām” un „10.Uzlabot enerģētikas tirgu 

pieejamību, efektivitāti un drošību” mērķu sasniegšanu. 

97. Transporta nozares attīstības veicināšanai plānota 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, vienlaikus veicinot arī BJS prioritārās jomas 

„11.Uzlabot iekšējos un ārējos transporta savienojumus” mērķu sasniegšanu. 

98. Vides nozares attīstības veicināšanai DP ietvaros plānota 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, vienlaikus veicinot arī BJS 

prioritāro jomu „1.Līdz pieņemamam līmenim samazināt barības vielu ieplūdi jūrā”, 

                                                 
25

MK 2010.gada 24.februāra rīkojums Nr.94 „Grozījumi darbības programmā „Infrastruktūra un pakalpojumi”” 
26

Ziņojums iesniegts EK ar FM 2011.gada 16.martā vēstuli Nr. 21-4-03/1831 

http://www.esfondi.lv/page.php?id=1078
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„2.Saglabāt dabīgās zonas un bioloģisko daudzveidību, tostarp zivsaimniecību” un  

„3.Samazināt bīstamo vielu izmantošanu un ietekmi” noteikto mērķu sasniegšanu. 

99. IKT nozares attīstības veicināšanai DP ietvaros plānots 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, vienlaikus veicinot arī BJS prioritārās jomas 

„11.Uzlabot iekšējos un ārējos transporta savienojumus” noteikto mērķu sasniegšanu. 

100. Kultūras nozares attīstības veicināšanai DP ietvaros, palielinot un izmantojot 

kultūrvides sociālekonomisko potenciālu,  plānots palielināt Latvijas reģionu pievilcību 

darbam, dzīvei un investīcijām, veicinot kvalificēta darbaspēka piesaisti, nodarbinātību 

un līdzsvaru starp izaugsmes un nodarbinātības stratēģiju un teritoriālo kohēziju, 

vienlaikus veicinot arī BJS prioritārās jomas „12.Saglabāt un vairot Baltijas jūras 

reģiona pievilcību, jo īpaši, izmantojot izglītības un jaunatnes, tūrisma, kultūras un 

veselības jomu” mērķu sasniegšanu. 

101. Tūrisma nozares attīstības veicināšanai DP ietvaros plānots veicināt Latvijas kā tūristu 

galamērķa nostiprināšanos un konkurētspējas palielināšanos, radot labvēlīgus apstākļus 

kompleksai nacionālas nozīmes tūrisma produktu un pakalpojumu attīstībai, vienlaikus 

veicinot arī BJS prioritārās jomas „12.Saglabāt un vairot Baltijas jūras reģiona 

pievilcību, jo īpaši, izmantojot izglītības un jaunatnes, tūrisma, kultūras un veselības 

jomu” mērķu sasniegšanu.  

102. Veselības nozares attīstības veicināšanai DP ietvaros plānots uzlabot veselības aprūpes 

pakalpojuma kvalitāti, lai nodrošinātu efektīvu ārstēšanas procesu un optimizētu 

veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju skaitu un izvietojumu, veiktu kvalitatīvāku 

ārstēšanu, tādējādi nodrošinot darbaspēka ātrāku atgriešanos darba tirgū, vienlaikus 

veicinot arī BJS prioritārās jomas „12.Saglabāt un vairot Baltijas jūras reģiona 

pievilcību, jo īpaši, izmantojot izglītības un jaunatnes, tūrisma, kultūras un veselības 

jomu” noteikto mērķu sasniegšanu. 

103. Izglītības nozares attīstības veicināšanai DP ietvaros plānots nodrošināt mūsdienīgas un 

augstas kvalitātes pakalpojumus izglītības jomā, atbalstu pamatā novirzot infrastruktūras 

un aprīkojuma uzlabošanai, vienlaikus veicinot arī BJS noteikto prioritāro jomu 

„12.Saglabāt un vairot Baltijas jūras reģiona pievilcību, jo īpaši, izmantojot izglītības un 

jaunatnes, tūrisma, kultūras un veselības jomu” noteikto mērķu sasniegšanu. 

104. Salīdzinājumā, ar 2009.gadu, 2010.gadā aktivitāšu, kas saistītas ar BJS īstenošanu, 

ieviešana noritējusi sekmīgi, jo gada laikā apstiprināti projekti un noslēgti līgumi par 

vairāk kā trešdaļu no pieejamā ES fondu finansējuma, savukārt veikto maksājumu 

finansējuma saņēmējiem progress gada laikā bijis 14.7 procentpunkti. 

105. Detalizētu informāciju par finanšu progresu un apstiprināto projektu un noslēgto līgumu 

skaitu aktivitātēs, kas vērstas uz BJS īstenošanu, var aplūkot 1.pielikumā, savukārt zemāk 

redzamajā grafikā atspoguļots šo aktivitāšu ieviešanas progress dalījumā pa BJS 

mērķiem. 
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Ilustrācija 18 DP ietvaros aktivitāšu, kas vērstas uz Baltijas Jūras stratēģijas īstenošanu apstiprinātie projekti, 

noslēgtie līgumi un veiktie maksājumi finansējuma saņēmējiem (ieskaitot avansus) dalījumā pa Baltijas Jūras 

stratēģijas mērķiem, ES fondu finansējums, milj.eiro 

 

106. Līdz 2010.gada beigām lielākais progress tika sasniegts aktivitātēs, kas saistītas ar BJS 

mērķi uzlabot iekšējos un ārējos transporta savienojumus (apstiprināti projekti par 

1 406.3 milj.eiro jeb 85.6%, noslēgti līgumi par 1 387.3 milj.eiro jeb 84.5% no saistīto 

aktivitāšu pieejamā ES fondu finansējuma, kā arī veikti maksājumi 366.8 milj.eiro jeb 

22.3% apmērā). Otrs BJS mērķis, kurā sasniegts lielākais progress ir ,,Saglabāt un vairot 

Baltijas jūras reģiona pievilcību, jo īpaši, izmantojot izglītības un jaunatnes, tūrisma, 

kultūras un veselības jomu‟‟, kura saistīto aktivitāšu ietvaros apstiprināti projekti par 

394.2 milj. eiro jeb 80.4%, noslēgti līgumi par 382.0 milj. eiro jeb 77.9% un veikti 

maksājumi 123.9 milj. eiro jeb 25.3% apmērā no saistīto aktivitāšu pieejamā ES fondu 

finansējuma. 

107. Baltijas valstu trīspusējā sadarbībā ES Stratēģijai Baltijas jūras reģionam (Stratēģija) ir 

noteikta vieta jau kopš tās izstrādes sākumiem – 2008.gada maijā Rīgā notika pirmā 

kopīgā Baltijas valstu ārlietu ministru tikšanās ar EK pārstāvjiem par Stratēģijas 

uzdevumiem un prioritātēm.  

108. 2010.gadā Latvija prezidēja Baltijas valstu trīspusējās sadarbības formātos, tai skaitā – 

Baltijas Ministru padomē (BMP). Viena no BMP prioritātēm Latvijas prezidentūras laikā 

bija Baltijas reģiona ekonomiskā stabilizācija un konkurētspējas veicināšana, kas ietvēra 

sadarbību ES Stratēģijas Baltijas jūras reģionam īstenošanā. Prioritārās sadarbības jomas 

bija enerģētika un transporta infrastruktūras. 

109. 2010.gada 23.-24. oktobrī Rīgā notika 11. Baltijas ekonomikas forums, kas tika veltīts 

BJS un reģiona konkurētspējai. Foruma mērķis bija demonstrēt biznesa iespējas, kuras 

piedāvā BJS. Baltijas valstu premjerministri forumā uzstājās ar runām, kā arī piedalījās 

diskusijā par BJS lomu Baltijas reģiona konkurētspējas uzlabošanā. 
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2.1.5. Horizontālo prioritāšu ieviešana 

110. Šī sadaļa veltīta horizontālo politiku  īstenošanas aktualitātēm 2010.gadā. LR 

normatīvajos aktos ir noteiktas sešas horizontālās prioritātes (HP), kas ir neatņemamas 

ES fondu darbības  programmu ieviešanas sastāvdaļas: makroekonomiskā stabilitāte, 

informācijas sabiedrība, vienlīdzīgas iespējas, teritoriju līdzsvarota attīstība, Rīgas 

starptautiskā konkurētspēja, ilgtspējīga attīstība
27

.  

111. Pēc EK pieprasījuma šajā ziņojuma sadaļā būtu nepieciešams iekļaut arī informāciju par 

energoefektivitāti. Taču, ņemot vērā, ka Latvijā tā nav noteikta kā HP, informācija par 

energoefektivitātes jomā īstenojamām aktivitātēm sniegta tikai šī ziņojuma sadaļā par 

prioritāšu īstenošanu.  

112. Latvijā energoefektivitātes jomā risināmie uzdevumi ir saistīti ar komunālās 

infrastruktūras kvalitātes uzlabošanu, energoresursu nelietderīgas izmantošanas 

novēršanu un vienotas atbalsta politikas izstrādāšanu energoefektivitātes paaugstināšanai 

siltumapgādes uzņēmumu sistēmās un ēku energoefektivitātes paaugstināšanai.  

113. EM, kas ir energoefektivitātes jomas atbildīgā ministrija, vadībā šobrīd tiek izstrādāts 

Otrais energoefektivitātes rīcības plāns, kura ietvaros tiek apkopoti rezultāti par sasniegto 

energoefektivitāti līdz 2010.gada beigām. Minētais plāns ir jāiesniedz EK līdz 2011.gada 

30.jūnijam, bet jau šobrīd ir apkopota daļa rezultātu dažādās jomās. Otrajā 

energoefektivitātes rīcības plānā plānots norādīt enerģijas ietaupījuma iespējas ne tikai 

enerģijas gala patēriņa sektoros, bet arī enerģijas ražošanā, pārvaldē un sadalē, kā arī 

iekļaut informāciju par to, cik lielā mērā energoefektivitāte ir nozīmīga citu nozaru 

stratēģijās. Informāciju par Otrā energoefektivitātes rīcības plāna īstenošanas gaitu 

plānots iekļaut nākošajos ziņojumos. 

114. Informācija par HP ieviešanas un uzraudzības sistēmas pamatprincipiem ir detalizēti 

aprakstīta gada ziņojumā par 2009.gadu
28

. Arī 2010.gadā tika nodrošināta HP ieviešanu 

uzraudzība atbilstoši MK 2009.gada 27.oktobra noteikumiem Nr. 1238 "Eiropas 

Savienības fondu ieviešanas uzraudzības un izvērtēšanas kārtība", savukārt kopsavilkuma 

informācija par paveikto HP ieviešana ir pieejama HP koordinējošo iestāžu ziņojumus, 

kas pieejami arī UK portfelī
29

.   

115. Jāatzīmē, ka par katru HP ir noteikta atbildīgā iestāde un HP koordinēšanai paredzēti 

tehniskās palīdzības līdzekļi. 

 

 

 

 

 

                                                 
27

 Par HP atbildīgās iestādes ir noteiktas MK 2007. gada 26.jūnija noteikumu Nr.419 „Kārtība, kādā Eiropas 

Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu 

sagatavošanu un šo fondu ieviešanu” 3.punktā 
28

Skatīt ziņojuma par DP īstenošanu 2009.gadu 2.1.6.sadaļu  ,,Horizontālo prioritāšu ieviešana‟‟ 

(http://www.esfondi.lv/page.php?id=913)  
29

 HP ziņojumi ir pieejami UK portfelī 

http://komitejas.esfondi.lv/AI%20uzraudzbas%20ziojumi/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fAI%20uzraudz

bas%20ziojumi&View=%7b0F1E504A%2d61FD%2d4243%2d9AEF%2dE9074475530E%7d 

http://www.esfondi.lv/page.php?id=913
http://komitejas.esfondi.lv/AI%20uzraudzbas%20ziojumi/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fAI%20uzraudzbas%20ziojumi&View=%7b0F1E504A%2d61FD%2d4243%2d9AEF%2dE9074475530E%7d
http://komitejas.esfondi.lv/AI%20uzraudzbas%20ziojumi/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fAI%20uzraudzbas%20ziojumi&View=%7b0F1E504A%2d61FD%2d4243%2d9AEF%2dE9074475530E%7d
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Tabula 2 Par HP ieviešanu atbildīgās iestādes un HP vadībai izmantot tehniskās palīdzības līdzekļi līdz 

31.12.2011. 

HP/ atbildīgā 

iestāde 

 

2010.gadā HP 

koordinēšanai 

izlietotie 

līdzekļi (EUR) 

Kopā līdz 

31.12.2010. 

HP 

koordinēšanai 

izlietotie 

līdzekļi (EUR) 

HP 

koordinēšanā 

iesaistīto 

darbinieku 

skaits uz 

31.12.2010. 

Ārpakalp.  

izmaksas 

(EUR) 

Galvenās 

izdevumu 

pozīcijas 

Makroekonomiskā 

stabilitāte (FM) 

00.0 00.00
30

 N/A
31

 0.00 _ 

Informācijas 

sabiedrība 

(VARAM) 

15075.05 45630.12 2 0.00 Atalgojums, 

pamatlīdzekļi 

(datortehnika); 

Vienlīdzīgas 

iespējas (LM) 

2 337.08 

 

13 079.78 

 

1 77739.67 Atlīdzība; 

Informatīvā 

materiāla par 

HP principu 

ievērošanu ES 

fondu finansētos 

projektos 

izdošanas un 

pavairošanas 

izmaksas; 

Mērķa grupas 

apmācības un 

konsultācijas. 

Teritoriju 

līdzsvarota attīstība  

(VARAM) 

32116.97 39591.41 1.229
32

 19846.82 

Atalgojums, 

informatīvie un 

publicitātes 

pasākumi, 

mācību 

semināri, 

konferenču 

organizēšana, 

komandējumi 

un dienesta 

braucieni 

Rīgas starptautiskā 

konkurētspēja 

(VARAM) 

Ilgtspējīga attīstība 

(VARAM) 

21354.84 39769.27 1 0.00 Atalgojums, 

darba vietu 

iekārtošana, 

iekšējās 

kontroles 

izveide HP 

uzraudzībai 

KOPĀ: 70883.94 138070.6  97586.49  

116. Pēc 2010.gada martā iesniegto ziņojumu izvērtēšanās, 2010.gada 16.aprīlī vadošā iestāde 

ir organizējusi kopīgu diskusiju ar HP koordinējošām iestādēm, lai apmainītos ar iegūto 

pieredzi HP uzraudzības jautājumos, kā arī apkopot materiālus no iestādēm. Galvenokārt 

tika diskutēts par uzraudzības procedūru un par atklātiem problemātiskiem jautājumiem. 

117. Kā galvenās problēmas, ar ko saskārās HP koordinējošās iestādes, tika minētas: 

neapmierinoša informācijas kvalitāte, kuru sniedza institūcijas un finansējuma saņēmēji; 

                                                 
30

 Līdz šim nav veikti izdevumi HP koordinēšanai. 2011.gada 2.pusē plānots veikt pētījumu par ES fondu 

ietekmi uz tautsaimniecību. 
31

 Nav iespējams noteikt konkrētu slodzes daļu. 
32

 Nodarbināto cilvēku slodzes. 
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analītiskas informācijas un labas prakses piemēru trūkums atbildīgo iestāžu iesniegtajos 

ziņojumos. Savukārt vadošā iestāde vērsa uzmanību uz galvenajiem sagatavoto HP 

ziņojumu trūkumiem, piemēram, nepietiekošu korektīvo pasākumu un novērošanas 

instrumentu aprakstu gadījumos, kad konkrētu aktivitāšu ieviešana var tikt uzskatīta par 

problemātisku un tādējādi var ietekmēt HP īstenošanu, ietekmes novērtējums nav 

pietiekoši detalizēts. Diskusijas laikā izskanēja priekšlikumi par attiecīgiem 

uzlabojumiem gan procedūras, gan uzraudzības praksē. Vadošā iestāde arī aicināja 

iestādes uzlabot sadarbību savā starpā, īpaši attiecībā uz regulāru apmaiņu ar informāciju 

un datu kvalitātes uzlabošanu. 

118. Jāatzīmē, ka vadlīniju par finanšu korekciju piemērošanu ES fondu finansētajos projektos 

tiek paredzēts, ka HP neievērošanas gadījumos ir  paredzēta finanšu korekcijas no 5% 

līdz 100% piemērošana. Finanšu korekciju piemēro, ja ir skaidra saikne starp projekta 

vērtēšanas kritēriju, projektā paredzēto un reālo izpildes rezultātu.  

119. 2010.gada 30.decembrī tika aktualizētas sadarbībā ar atbildīgajām iestādēm un HP 

koordinējošām iestādēm 2009.gadā izstrādātās vadošās iestādes vadlīnijas par HP 

īstenošanas uzraudzību. Vadošā iestāde plāno arī turpmāk pilnveidot iekšējās procedūras, 

galvenokārt saistībā ar ikgadējo ziņojumu par HP ieviešanu izvērtēšanu, ar mērķi sniegt 

detalizētāku vadošās iestādes atzinumu un korektīvo pasākumu aprakstu, ja tādi ir 

nepieciešami. Tiek iestrādāti arī daži uzlabojumi VIS pilnīgākai datu uzkrāšanai. 

Attiecīgas vadlīniju izmaiņas plānotas 2011.gada vidū
33

.  

120. Lai novērtētu HP ieviešanas efektivitāti, katra no HP koordinējošām iestādēm plāno 

speciālo izvērtēšanu, savukārt vadošā iestāde 2011.gada starpposma izvērtējumā ir 

iekļāvusi HP izvērtēšanu, kas galvenokārt attiecas uz vērtēšanas kritērijiem un HP 

uzraudzību. Iestādēm ir dota iespēja iepazīties ar izvērtējuma tehnisko specifikāciju un 

iekļaut tajās galveno ieinteresēto personu un iesaistīto institūciju priekšlikumus un 

komentārus.  

121. Vienlaikus jāatzīmē, ka jautājumi par HP regulāri tiek diskutēti arī UK un tās 

apakškomitejās. Piemēram, 2010.gada 21.janvāra ERAF/KF apakškomitejas sēdē tika 

skatīts jautājums par HP „Vide un ilgtspējīga attīstība”. Arī 2011.gadā UK plānots 

izskatīt aktualitātes katras HP ieviešanā. 

122. Zemāk sniegta informācija par 2010.gadā DP ietvaros paveikto katras HP ieviešanā. 

Makroekonomiskā stabilitāte 

123. HP „Makroekonomiskā stabilitāte” (HP MS) mērķis ir Kohēzijas politikas īstenošanas 

ietvaros sekmēt valsts makroekonomisko stabilitāti, nodrošinot ES fondu investīciju 

piesaisti produktīvām nozarēm, kas vidējā un ilgā termiņā var garantēt ieguldījumu 

ekonomikas kopapjoma pieaugumā, kā arī nodrošinot ilgtspējīgu finanšu politiku, 

papildus publiskajam finansējumam piesaistot arī privāto finansējumu.  

124. ES fondu plānošanas dokumentu sagatavošanā  saskaņā ar ES fondu aktivitātes būtību 

tika identificēta tās atbilstība HP MS. Attiecīgi šo aktivitāšu projektu vērtēšanas kritēriju 

komplektā tika iekļauti kvalitātes kritēriji, vērtēšanas procesā piešķirot projektam papildu 

punktus, ja projekta pieteikumā tiek pamatota HP MS principu ieviešana, realizējot 

konkrēto projektu.  

                                                 
33

 Vadlīnijas, kas nosaka horizontālo politiku ieviešanas uzraudzības sistēmas darbības pamatprincipus un 

uzraudzības kārtību 2007.-2013.gada plānošanas periodā ir pieejamas ES fondu tīmekļa vietnē  

http://www.esfondi.lv/page.php?id=613 
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125. Lai nodrošinātu ES fondu efektu uz tautsaimniecības attīstību, vairākumā no aktivitāšu, 

kuru ietvaros tiek sekmēta HP MS, vērtēšanas kritērijiem tika iekļauts kritērijs, kas 

paredz, ka projektu iesniegumi tiek vērtēti atkarībā no tā, cik lielu proporciju no projekta 

attiecināmajām izmaksām sedz pats projekta iesniedzējs, vai arī tiek piesaistīti citi 

finanšu avoti, kas nav ES fondi vai valsts budžets. Tas ir nozīmīgi, lai mazinātu spiedienu 

uz valsts budžetu konsolidācijas apstākļos, kā arī lai veicinātu uzņēmumu – kā reālās 

ekonomikas nozīmīgāko veidotāju - aktivitāti ES finansējuma absorbcijā. Šāda projektu 

vērtēšanas kritērija esamība ir vērtējama pozitīvi, jo šādā veidā ir iespējams aplūkot 

privātā finansējuma apjomu, kas līdztekus ES fondu finansējumam un nacionālajam 

publiskajam finansējumam ir ieplūdis Latvijas tautsaimniecībā, veicinot tās ātrāku 

atdzīvināšanu. 

126. HP MS ietekme ir paredzēta visās DP. Iespējamais ES fondu projektu ietekmes līmenis 

uz vienlīdzīgu iespēju veicināšanu tiek iedalīts šādi: 

 Projekta ietekme ir pozitīva, ja aktivitāte, kuras ietvaros projekts tiek īstenots, 

attiecas uz HP MS; 

 Projekta ietekme ir neitrāla (noklusēta vērtība), ja aktivitāte, kuras ietvaros 

projekts tiek īstenots, uz HP MS attiecas netieši. 

127. DP papildinājumā kopumā ir aprakstītas 69 aktivitātes/apakšaktivitātes un 93% no tām ir 

pozitīva ietekme uz HP MS, bet tikai 5 aktivitātēm/apakšaktivitātēm jeb 7% ir neitrāla 

ietekme uz HP MS.  

128. Tā kā ekonomiskās izaugsmes veicināšanu nodrošina ekonomiski izdevīgu projektu 

realizācija, 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. Izmaksu efektivitātes jautājums ir aktuāls visās ES fondu 

finansētajās aktivitātēs. Piemēram visās SM pārziņā esošajās aktivitātēs  un 

apakšaktivitātēs projekti tika izvērtēti pēc ekonomiskās efektivitātes kritērijiem 

(piemēram, vērtējot projekta transporta ekonomikas ieguvumu un izmaksu attiecību, 

projekta ekonomisko pašreizējā neto vērtību,  projekta ekonomiskā ienesīguma normu 

u.c.).  

129. IZM pārraudzītajiem projektiem izmaksu efektivitātes novērtējums visbiežāk bija saistīts 

ar alternatīvu analīzi. Divu aktivitāšu projektu iesniegumos tika noteikti specifiski 

izmaksu efektivitātes kritēriji: 

 3.1.1.1.aktivitātes projektu iesniegumos tika noteikts projektā modernizētās 

studiju vietas izmaksu efektivitātes koeficients – izglītības iestādes kopējais 

klātienes audzēkņu skaits attiecināts pret atbilstošajam reģionam pieejamo plānoto 

finanšu resursu apjomu (uz miljons EUR). No 57 apstiprinātajiem projektiem 12 

jeb 21,1% projektu minētais koeficients ir robežās no 46 līdz 90,3 jeb 57,9% - no 

15 līdz 45 un 12 jeb 21,1% - mazāk par 15. 

 3.1.2.3.aktivitātes „Atbalsts vispārējās izglītības iestāžu tīkla optimizācijai” 

projektu iesniegumu iesniedzējiem bija jānosaka projekta izmaksu efektivitāte – 

projekta attiecināmās izmaksas uz vienu uzņemto izglītojamo sakarā ar skolu tīkla 

optimizāciju. No 4 apstiprinātajiem projektiem 2 projektu attiecināmās izmaksas 

uz vienu uzņemto izglītojamo sakarā ar skolu tīkla optimizāciju ir par 10 

procentiem mazākas no vidējā visu iesniegto projektu izmaksu apmēra un 2 

projektu attiecināmās izmaksas uz vienu uzņemto izglītojamo sakarā ar skolu tīkla 

optimizāciju ir lielākas par 10 procentiem no vidējā visu iesniegto projektu 

izmaksu apmēra. 
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130. Jāatzīmē, ka atbilstoši HP MS principiem, lai samazinātu pieaugušo bezdarba līmeni, ES 

fondu ieviešanā ir jānodrošina jaunu darba vietu radīšana. Vērtējot 2010.gadā ar ES 

fondu palīdzību paveikto, jāatzīmē, ka kopumā 2010.gadā tika radītas 1736, savukārt no 

plānošanas perioda sākuma līdz 2010. gada 31. decembrim  ES fondu ieviešanas ietvaros 

VSID līmenī ir radītas 2054 jaunas darba vietas, no kurām: 

 226 darba vietas 3.1.4.3. aktivitātes „Pirmsskolas izglītības iestāžu 

infrastruktūras attīstība nacionālās un reģionālās attīstības centros” un 3.1.4.4. 

aktivitātes „Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai” 

ietvaros kopā; 

 10 darba vietas 3.6.1.1. aktivitātes „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības 

centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai” ietvaros; 

 ES fondu tehniskās palīdzības projektu īstenošanas rezultātā radītas jaunas 20 

darba vietas; 

131. Jāpiebilst, ka vairāku ES fondu aktivitāšu, kurām nav definēta jaunu darba vietu izveide, 

ietvaros realizēto projektu ieviešanas laikā tiek nodarbināti cilvēki projektu būvdarbos un 

to uzraudzībā. Piemēram, 3.5.1. pasākuma „Vides aizsardzības infrastruktūra” ietvaros 72 

projektos tika nodarbināti 1838 cilvēki. Tas norāda, ka, fondu ieviešanā arī šādā veidā 

tiek sekmēta nodarbinātība, kaut arī faktiski darba vietas netiek radītas, toties tas ļauj 

saglabāt esošās darba vietas.  

132. Ņemot vērā, ka aktivitāšu, kuru ietvaros tiks radītas darba vietas, uzsākšana ir tikai 

sākusies 2010.gadā, statistika par darba vietu izveidi tiks sniegta nākamajos ziņojumos, 

Minētās aktivitātes ir: 

 3.3.1.2. aktivitāte „TEN-T dzelzceļa posmu rekonstrukcija un attīstība (Austrumu-

Rietumu dzelzceļa koridora infrastruktūras attīstība un Rail Baltica)”, kuras 

projektā „Otrā sliežu ceļa būvniecība posmā Skrīveri-Krustpils” tiek plānots radīt 

150 darba vietas; 

 3.3.2.1. aktivitāte „Ilgtspējīga sabiedriskā transporta sistēmas attīstība”, kuras 

projektā „Rīgas piepilsētas dzelzceļa pasažieru pārvadājumu sistēmas 

modernizācija un dīzeļvilcienu ritošā sastāva atjaunošana” plānotas 3  darba vietas 

projekta ieviešanā, 20 darba vietas netieši projekta laikā un 50 patstāvīgās darba 

vietas pēc projekta nodošanas ekspluatācijā. 

133. Kopumā jāsecina, ka aktivitāšu īstenošana, neskatoties uz problemātisko ekonomisko 

situāciju Latvijā, netieši ir sekmējusi ekonomisko izaugsmi un nodarbinātību, veicinājusi 

arī jaunu darba vietu radīšanu un esošo saglabāšanu, infrastruktūras un vides prasību 

ievērošanas uzlabošanu. 

134. Savukārt, nodrošinot FM kā  HP MS koordinēšanas funkcijas, 2010.gadā tika rīkota 

sanāksme ar ES fondu atbildīgajām institūcijām, lai apspriestu un jautājumus, kas saistoši 

ikgadējā ziņojuma sagatavošanā, atspoguļojot HP principu ieviešanu. 

135. Vienlaikus, ņemot vērā, ka kopš VSID sagatavošanas 2007.gadā ir notikušas straujas 

izmaiņas ekonomiskajā situācijā Latvijā pasaules finanšu krīzes iespaidā, vēl 2009.gadā 

tika pārskatīti esošie un izvirzīti papildus ietekmes rādītāji
34

, t.i., potenciālā IKP 

pieaugums, nosakot tā vērtību 1 % pieaugumu katru gadu (sākotnēji tika plānots IKP 

pieaugums ne mazāks par 3% gadā). 2010. gadā potenciālais IKP samazinājās par 3,6%, 

kas saistīts ar straujo nodarbinātības kritumu 2010. gadā un negatīvām izmaiņām kopējo 

                                                 
34

Informācija par ietekmes rādītāju aktualizēšanu iekļauta atbilstoši  Regulas Nr.1083/2006 29.pantā FM 

sagatavotajā un 31.03.2010.EK apstiprinātajā Stratēģiskajā ziņojumā http://www.esfondi.lv/page.php?id=1047  

http://www.esfondi.lv/page.php?id=1047
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faktoru produktivitātē. Šai negatīvajai tendencei saskaņā ar FM prognozēm būs 

turpinājums vēl 2011. gadā, taču kritums būs ievērojami lēnāks, -1.6%.  

136. Lai analizētu ES fondu ietekmi uz tautsaimniecību, 2009.gadā tika parakstīts līguma par 

izvērtējuma par ieņēmumu apjomu valsts budžetā no īstenotajiem ES fondu  projektiem. 

Taču tā kā izvērtētājs nevarēja nodrošināt izvērtējuma kvalitāti, 2010.gadā līgums tika 

lauzts. Pēc līguma laušanas atskaites periodā tika nodrošināta tehnisko specifikāciju 

izstrāde jaunam izvērtējumam par ES fondu ietekmi uz tautsaimniecību. Izvērtējuma 

rezultāti tiek plānoti 2011. gadā, līdz ar to analīzi, izmantojot modelēšanas rezultātus par 

ES fondu projektu ietekmi uz makroekonomikas situāciju, būs iespējams sniegt nākamajā 

ziņojumā. 

Vienlīdzīgas iespējas 

137. HP „Vienlīdzīgas iespējas” (HP VI) mērķis ir sekmēt visiem sabiedrības locekļiem, 

neatkarīgi no to dzimuma, vecuma un invaliditātes veida, vienlīdzīgas iespējas iesaistīties 

ES fondu līdzfinansēto projektu aktivitātēs un izmantot  ES fondu līdzfinansēto projektu 

rezultātus. Par HP ieviešanas koordinēšanu ir atbildīga LM. 

138.  HP VI ietekme ir paredzēta visās DP. Iespējamais ES fondu projektu ietekmes līmenis uz 

vienlīdzīgu iespēju veicināšanu tiek iedalīts šādi: 

● Projektam būs tieša ietekme uz HP VI, ja projekta iesniedzējs būs paredzējis 

specifiskas aktivitātes vides un informācijas pieejamības nodrošināšanai personām ar 

funkcionāliem traucējumiem, kā arī specifiskas aktivitātes dzimumu līdztiesības un 

aktīvas novecošanās veicināšanai. 

● Projektam būs netieša ietekme uz HP VI, ja projektā nav paredzētas specifiskas 

aktivitātes, kas veicina vienlīdzīgas iespējas, taču ar projekta aktivitāšu palīdzību tā 

netieši tiks veicināta. Piemēram, attīstot infrastruktūru, tiek veicināta pieejamība 

pakalpojumiem un informācijai visiem iedzīvotājiem.   

● Projekts neietekmēs uz HP VI, ja projekts neparedz vides un informācijas pieejamības 

nodrošināšanu personām ar funkcionāliem traucējumiem. Šādi gadījumi varētu attiekties 

uz lielajiem infrastruktūras objektiem enerģētikas jomā, ūdenssaimniecības attīstības, 

tehnoloģiju pilnveidošana vai nomaiņa u.c. 

139. 3DP ietvaros kopumā ir 69 aktivitātes/apakšaktivitātes un 70% no kopējā aktivitāšu skaita 

ir tieša ietekme uz HP “Vienlīdzīgas iespējas” (HP VI), 20% no 

aktivitātēm/apakšaktivitātēm  netieši ietekmē HP VI, bet 10% no 

aktivitātēm/apakšaktivitātēm neietekmē HP VI, bet dažu aktivitāšu/apakšaktivitāšu 

ietekme ir pavisam neliela. 

140. Aktivitātes, kas tieši ietekmē HP VI galvenokārt ir aktivitātes, kas paredz ERAF 

ieguldījumu, lai uzlabotu publisko infrastruktūru izglītības iestādēs, sociālās 

rehabilitācijas un pakalpojumu iestādēs, darba tirgus institūcijas; kā arī pasākums 3.2.1. " 

Pieejamības un transporta sistēmas attīstība", kas paredz ERAF ieguldījumu ceļu 

kvalitātes un satiksmes drošības uzlabošanai. 

141. Aktivitātes, kas netieši ietekmē HP VI, galvenokārt ir Veselības ministrijas pārraudzībā 

esošā pasākuma 3.1.5. "Veselības aprūpes infrastruktūra" aktivitātes, kas saistītas ar  

veselības aprūpes sistēmas attīstību, ģimenes ārstu tīkla attīstību, medicīnas iekārtu 

iegādi.  

142. Aktivitātes, kas neietekmē HP VI galvenokārt ir 3.2.2.2 aktivitāte "Publisko interneta 

pieejas punktu attīstība", 3.2.2.3. aktivitāte "Elektronisko sakaru pakalpojumu 

vienlīdzīgas pieejamības nodrošināšana visā valsts teritorijā (platjoslas tīkla attīstība)”,  
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3.2.2.4.1. aktivitāte "Valsts nozīmes elektronisko sakaru tīklu izveide, attīstība un 

pilnveidošana". Kā arī aktivitātes, kas paredz ERAF ieguldījumus ūdenssaimniecības un 

atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūrā, apkures sistēmas uzlabošanā u.c.  

Ilustrācija 19 DP "Infrastruktūra un pakalpojumi" aktivitāšu/apakšaktivitāšu ietekme uz  HP VI   

 

 
 

143. HP VI koordinācijas ietvaros tika veikti šādi pasākumi:  

 apmēram 50 semināros ir organizētas lekcijas "Kā nodrošināt vienlīdzīgas iespējas 

ES fondu projektos?", kopumā par HP VI principiem tika informēti 567 cilvēki - 

darbinieki, projektu pieteicēji, projektu pieteikumu vērtētāji, ES fondu reģionālo 

informācijas centru darbinieki un finansējuma saņēmēji. Kopā no 2008.gada ir  

apmācīti 1982 cilvēki, t.sk. 564 cilvēki 2010.gadā un jau 542 cilvēki 2011.gadā; 

 ir noslēgti līgumi ar ekspertiem vides pieejamības jomā, kas dosies uz projekta 

īstenošanas vietām un individuāli konsultēs darbiniekus par ERAF un KF projektiem. 

Konsultāciju temati būs vides un informācijas pieejamība personām ar kustību, 

dzirdes, redzes un intelektuālās attīstības traucējumiem, projektos, kur plānots būvēt, 

renovēt, rekonstruēt un sakārtot ēkas, attīstīt transporta infrastruktūru, t. sk., ceļus, 

ielas, sabiedrisko transportu utt., kā arī ja projektos ir plānots izmantot informācijas 

tehnoloģijas vai plāno citas aktivitātes projekta ietvaros. Plānots, ka eksperti 

izvēlēsies arī labākās prakses piemērus - īpaši sekmīgus un novatoriskus pasākumus 

vai risinājumus, lai nodrošinātu dzimumu līdztiesību, aktīvu novecošanu un 

vienlīdzīgas iespējas personām ar funkcionāliem traucējumiem ERAF un KF 

projektu ietvaros; 

 ir noslēgti līgumi par mācību videomateriālu izveidi par ERAF un KF  līdzfinansēto 

projektu ietvaros (rekonstruētās ēkās, būvlaukumos, uz rekonstruējamiem un 

renovētajiem ceļiem u.c.) īstenoto vides un informācijas nodrošināšanas pasākumu 

pieejamību personām ar kustību, redzes, dzirdes un garīgās attīstības traucējumiem. 

Mērķis ir veicināt vides pieejamības labāko praksi, mācīt un informēt ES fondu 

projektu personālu un sabiedrību par veidiem, kā nodrošināt vienlīdzīgas iespējas 

infrastruktūras projektu ietvaros un kā palielināt informētību par vides pieejamību, 

lai nodrošinātu piekļuvi ikvienam sabiedrības loceklim; 

   2010.gadā pavairota rokasgrāmata „Kā nodrošināt vienlīdzīgas iespējas ES fondu 

līdzfinansētajos projektos?”, kuras 1150 eksemplāri tiks izplatīti projektu 
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 aktivitāte / apakšaktivitāte tieši ietekmē HP 

 aktivitāte / apakšaktivitāte netieši ietekmē HP 
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iesniedzējiem, vērtētājiem, SI darbiniekiem) un kura pieejama arī LM mājas lapā 

http://www.lm.gov.lv/upload/petijumi/rokasgramataesf.pdf;  

 sniegtas individuālas konsultācijas projektu īstenotājiem vides pieejamības 

jautājumiem; 

 sniegtas konsultācijas sadarbības iestāžu darbiniekiem par HP VI ieviešanas 

uzraudzības jautājumiem;  

 lai veidotu vienotu izpratni par vides pieejamības prasībām un labajām praksēm 

vides pieejamības nodrošināšanā cilvēkiem ar kustību, redzes, dzirdes un garīga 

rakstura traucējumiem būvniecības procesā, tika nodrošināti semināri pašvaldību 

būvvalžu speciālistiem, teritoriju plānotājiem, arhitektiem, būvuzraugiem par vides 

pieejamības prasībām un labo praksi, ieguldot ES fondu līdzekļus infrastruktūras 

attīstībā. 

144.  Plānošanas periodā jāsasniedz rādītāji, ar kuriem būtu iespējams noteikt, vai ES fondu 

ieguldījums HP VI īstenošanā ir pietiekošs. Līdz ar to, specifisko (kas jebkādā veidā 

ietekmē HP VI ieviešanu) ES fondu līdzfinansēto aktivitāšu  dati ir kvantitatīvi apkopoti 

un salīdzināti ar HP 2009.gada ziņojumā iekļautiem datiem un informāciju. Informācija 

norāda uz tendencēm, kādi vides pieejamības pasākumi ir visplašāk izmantoti, vai tiek 

īstenoti pasākumi dzimumu līdztiesības un aktīvās novecošanas veicināšanai, kā tiek 

īstenoti vides pieejamības un aizsardzības pasākumi (cilvēkiem ar redzes, dzirdes, garīga 

rakstura vai fiziskiem traucējumiem). 

145. Konstatēta problēma HP VI ieviešanā - vides pieejamības prasības ir iekļautas Latvijas 

celtniecības normatīvajos dokumentos, bet praksē ir pietiekami daudz gadījumu, kad šīs 

prasības ir izpildītas formāli, vai arī nav ievērotas. Veikto vides pieejamības ekspertu 

konsultāciju rezultāti liecina par tendenci, kad projektos nav pietiekama izpratne un 

zināšanas par vides pieejamības aspektiem, kas savukārt norāda uz nepieciešamību 

turpināt apmācības un konsultatīvo darbu.  

146.  VSID, kura ietvaros paredzēta HP VI, nosaka nodarbinātības līmeni. Sasniedzamais 

nodarbinātības līmenis pa kategorijām: 

 pa dzimumiem (bāzes vērtība 2006.gadā 15-64 gadu vecuma grupā: vīrieši - 70,5%, 

sievietes - 62,3%),  

 gados vecākiem cilvēkiem (bāzes vērtība 2006.gadā vecuma grupā 55-64 gadi: 

53,3%), 

invalīdiem (bāzes vērtība nodarbināto invalīdu iedzīvotāju kopskaitā vecuma grupā 

15-64 gadi, kas vēl jānosaka, izmantojot novērtēšanas plānošanas perioda sākumā: 

indikatīvs novērtējums 40-52%).  

147. Saskaņā ar CSP datiem, 2010. gadā bija šāds valsts nodarbinātības līmenis sadalījumā pa 

vecuma grupām:  

 15-64 gadi vīriešiem bija 59,2% un sieviešu nodarbinātības līmenis bija 59,4%.  

 55-64 gados sieviešu nodarbinātības līmenis bija 47,65% un vīriešiem 46%.  

Nodarbinātības līmenis cilvēkiem ar īpašām vajadzībām bija 19,3% no kopējā 

invalidu skaita, kas 2010. gada decembrī bija 137 777.  

148. Rādītāja plānotās vērtības nesasniegšana plānošanas perioda beigās var būt saistīta ar 

ekonomisko situāciju valstī, ar augsto reģistrēto bezdarba līmeni un nelielu NVA 

reģistrēto darba vietu skaitu, jo NVA sarucis darbā pieņemto bezdarbnieku skaits, kas 

tieši ietekmē iznākumu rādītāju, tāpēc rādītāja nepietiekošo sasniegšanu nevar tieši saistīt 

ar HP VI ietekmi uz ES fondu līdzfinansēto projektu īstenošanu, bet to ietekmē 

makroekonomiskā situācija valstī. 
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149. Jau aktivitāšu ieviešanas normatīvās bāzes izstrādes gaitā tika analizēta HP VI ietekme uz 

attiecīgo atbalstāmo aktivitāti un atbilstoši analīzei HP VI dzimumu līdztiesības, 

novecošanās un invaliditātes aspekts ir ietverts arī MK noteikumos par aktivitāšu 

īstenošanu kā projektu vērtēšanas kritērijs, piemēram, visos satiksmes jomā 

apstiprinātajos projektos jāievēro būvniecību reglamentējošo LR normatīvo aktu prasības, 

t.sk. attiecībā uz vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem. Turklāt 

projektu iesniegumu veidlapās ir paredzēta atsevišķa sadaļa aprakstam par projekta 

ietekmi uz HP VI. 

150. VSID un  DP sagatavošanas gaitā netika izvirzīti sasniedzamie rādītāji HP VI ietekmes 

novērtēšanai ERAF un KF līdzfinansētajos projektos, līdz ar to HP VI ietekme tiek 

vērtēta, balstoties uz sasniegto progresu aktivitāšu īstenošanā vides un informācijas 

pieejamības nodrošināšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī dzimumu 

līdztiesības un aktīvas novecošanās veicināšanai. 

151. Projektu īstenošanas gaitā 2010.gadā vienlīdzīgu iespēju principi ievēroti, nodrošinot 

specifiskās aktivitātes ēkās, iekštelpās un ārējos objektos, galvenokārt personu ar 

invaliditāti un vecāka gadagājuma personu vajadzībām. Pozitīvi vērtējams fakts, ka 

2010.gadā projektos tika īstenotas arī tādas specifiskas aktivitātes, kas vērstas uz  

dzimumu līdztiesības  veicināšanu. Tā, piemēram, izglītības jomā tika izveidota abu 

dzimumu personām pieejama speciāla bērnu pārtīšanas vieta un 3 šādas vietas izveidotas 

veselības aprūpes infrastruktūras jomā esošajās aktivitātēs, kā arī pie ēkām tika izveidotas 

speciālas un drošas vietas bērnu ratiņu atstāšanai  (5 aktivitātēs) un ierīkoti rotaļu stūrīši 

vai istaba bērnu uzturēšanās iestādē atvieglošanai. 

152. Lielākajā daļā gadījumu specifiskās vienlīdzīgu iespēju aktivitātes nodrošinātas ERAF 

projektos, kuros paredzēta ēku rekonstrukcija, nodrošinot atbilstoša platuma durvis (kopā 

904 durvis), kas sekmē brīvu pārvietošanos personām riteņkrēslos un personām ar bērnu 

ratiņiem, ierīkoti 26 lifti, uzbūvētas 72 uzbrauktuves, izveidotas 15 invalīdu 

autostāvvietas, 75 personām ar funkcionāliem traucējumiem pielāgotas tualetes, kā arī 

izveidotas 19 personām ar funkcionāliem traucējumiem pielāgotas darba vietas. 

153. Uzbrauktuves pārsvarā tika izveidotas izglītības (t.sk. pirmsskolas izglītības) iestādēs, 

alternatīvās aprūpes centos, ārstniecības iestādēs. 

154. Savukārt uz izglītības infrastruktūras sakārtošanu vērstajās aktivitātēs tika nodrošināta 

īpaši pielāgota datortehnika un palīgierīces personām ar funkcionāliem traucējumiem 

(personām ar kustību, redzes, dzirdes un garīga rakstura traucējumiem), kā arī tika rasti 

citi risinājumi informāciju un tehnoloģiju jomā. Izglītības jomā ir izveidotas arī 17 

personām ar funkcionāliem traucējumiem pielāgotās darba vietas, lifti izglītības iestādēs 

un personām ar funkcionāliem traucējumiem pielāgotas tualetes, iegādāta pielāgota 

datortehnika. 

155. Veselības infrastruktūras jomā ir īstenotas tādas specifiskas darbības kā liftu ierīkošana, 

avārijas signālu, kas aprīkoti ar skaņas signalizatoru, gaismas pulsāciju un/vai vibrāciju, 

ierīkošana, labi saskatāmu, viegli salasāmu, sataustāmu, izgaismotu apzīmējumu 

izvietošana, vizuālās informācijas, piktogrammu, un/vai audio signālu izvietošana. 

156. Analizējot uz HP VI vērstās aktivitātes satiksmes jomā, jāuzsver, ka 2010.gadā ir 

noslēgušies 6 projekti, kuru ietvaros tika pielāgotas ietves personām ar funkcionāliem 

traucējumiem, vecākā gadagājuma cilvēkiem un personām ar bērnu ratiņiem (piemēram, 

brauktuves šķērsošanas vietas izveidotas vienā līmenī ar brauktuvi, ietvju malās un 

krustojumos izveidots reljefs segums, kontrastējošs marķējums u.c.). Sabiedriskā 

transporta pieturvietas ir pielāgotas personām ar funkcionāliem traucējumiem, gados 

vecākiem cilvēkiem un personām ar bērnu ratiņiem (piemēram, nojumes izveidotas tā, ka 
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zem tām ir vieta gan personām ar ratiņkrēslu, gan personām ar bērnu ratiņiem, izvietota 

saprotama informācija). Tāpat paredzēta trotuāru izbūve ar atšķirīgu segumu, dzelteno 

līniju iezīmēšana vājredzīgajiem. 

157. Savukārt IKT jomā (3.2.2.1. aktivitāte "Publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu un 

informācijas sistēmu attīstība") tika īstenotas tādas aktivitātes kā teksta izmēra izvēles 

iespējas vājredzīgām personām, tika izstrādāti 2 elektroniskie pakalpojumi "Standartizētu 

preču iegāde, izmantojot elektronisko iepirkumu sistēmu (EIS)", kura rezultātā publiskās 

pārvaldes iestādes var iegādāties preces, izmantojot EIS un "Statistiskas atskaites", kā arī 

komersanti un valsts iestādes var iegūt statistiku par darījumiem preču grupās. Sistēma 

nodrošinās vienlīdzīgas iespējas personām ar funkcionāliem traucējumiem, proti, portālā 

ir iespēja mainīt teksta izmēru, kas būtiski atvieglo e-pakalpojumu izmantošanas iespējas 

cilvēkiem ar redzes traucējumiem. 

158. Kā labās prakses piemēru var minēt aktivitātes 3.1.4.1. „Darbspēju vērtēšanas un sociālo 

pakalpojumu ieviešanas institūciju infrastruktūras pilnveidošana”  projektu „Sociālās 

integrācijas valsts aģentūras infrastruktūras pilnveidošana profesionālās rehabilitācijas 

pakalpojumu sniegšanai”, kura ietvaros tika īstenotas specifiskas aktivitātes vienlīdzīgu 

iespēju nodrošināšanai: 

 2010.gadā rekonstruētas rehabilitācijas telpas un 60 dzīvojamo istabu numuri, 

pielāgojot tās personām ar funkcionāliem traucējumiem, t.sk. 22 pilnībā 

pielāgotas personām ratiņkrēslos;  

 Nodrošināta personām ar funkcionāliem traucējumiem nokļūšana no 

dzīvojamām un procedūru telpām uz sabiedrisko korpusu;  

 Iegādātas medicīniskās iekārtas, inventārs un palīglīdzekļi rehabilitācijas 

procesa nodrošināšanai; 

 Lai nodrošinātu vides pieejamību personām ar redzes traucējumiem, projekta 

īstenošanas gaitā tika veiktas konsultācijas ar Liepājas neredzīgo biedrības 

valdes priekšsēdētāju, kurš aktīvi darbojas Universālā dizaina popularizēšanā un 

ieviešanā Liepājas pašvaldībā, kā arī sniedz konsultācijas vides pieejamības 

uzlabošanai personām ar redzes traucējumiem. Viņa ieteikumi balstīti ne tikai uz 

vides pieejamības vadlīnijām un normatīvajiem aktiem, bet arī uz vides lietotāja 

pieredzi kā personai ar redzes traucējumiem. Balstoties uz apsekojuma 

rezultātiem Sociālās integrācijas valsts aģentūras telpās vides pieejamības 

nodrošināšanai personām ar redzes traucējumiem stikla un izvirzītās 

konstrukcijas tika marķētas ar horizontālu spilgtas krāsas uzlīmi, kontrastējošā 

krāsā tika marķēts kāpņu pirmais un pēdējais pakāpieni, un arī līmeņu maiņa; 

 Ņemot vērā, ka Braila rakstu pārvalda maza daļa neredzīgo, informatīvās 

plāksnes ir izveidotas nevis Braila rakstā, bet taktīlas, tādējādi paplašinot 

personu loku, kas var nolasīt informāciju no informatīvās plāksnes. 

159. Kā vēl vienu labās prakses piemēru var minēt Liepājas pilsētas pašvaldības īstenotu 

projektu „Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes "Saulīte" infrastruktūras attīstība”. Šī 

projekta ietvaros pirmskolas izglītības iestādē tika izbūvēts mobilais pacēlājs, kas 

nodrošina ērtu pārvietošanos personām ratiņkrēslā un personām ar bērnu ratiņiem. 

160. Vērtējot 2010.gadā paveikto, secināms, ka, noslēdzoties daudziem uz HP VI ieviešanu 

vērstajiem projektiem, HP VI ieviešanā ir sasniegts ievērojams progress. Savukārt 

2011.gadā HP VI īstenošanā izvirzīti šādi prioritārie darbības virzieni:  

- sadarbība ar ES fondu sadarbības iestādēm, lai sekmētu VI pamatprincipu 

ievērošanas uzraudzību projektu īstenošanas vietās; 
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- ES fondu projektu iesniedzēju, vērtētāju, ES fondu starpniekinstitūciju darbinieku, 

informēšana un konsultēšana par VI nodrošināšanas pasākumiem;  

- 2011.gadā ir plānots slēgt līgumus ar vides pieejamības ekspertiem, kuri dosies uz 

projektu īstenošanas vietām un individuāli konsultēs ERAF un KF līdzfinansēto 

projektu īstenošanas personālu par vides un informācijas pieejamību personām ar 

kustību, dzirdes, redzes un intelektuālās attīstības traucējumiem. Plānots, ka 

eksperti veiks labās prakses apkopošanu un izstrādās priekšlikumus izmaiņām 

būvniecību reglamentējošajos normatīvajos aktos un vadlīniju izstrādei par 

būvnormatīvu piemērošanu attiecībā uz vides pieejamību personām ar 

funkcionāliem traucējumiem; 

- mācību videomateriāla izveidošana par ERAF un KF līdzfinansēto projektu ietvaros 

īstenotajiem vides un informācijas pieejamības nodrošināšanas pasākumiem 

personām ar kustību, redzes, dzirdes un garīgās attīstības traucējumiem 

rekonstruējamās un renovējamās ēkās, būvniecības objektos, uz rekonstruējamiem 

un renovējamiem ceļiem u.c., kā arī vides pieejamības nodrošināšana no dzimumu 

un vecuma perspektīvas, ar mērķi popularizēt vides pieejamības labās prakses 

piemērus, mācīt un informēt ES fondu projektu īstenotājus un sabiedrību par 

veidiem, kā nodrošināt vienlīdzīgas iespējas infrastruktūras projektos un veicināt 

izpratni par vides pieejamības nodrošināšanas nepieciešamību ikvienam sabiedrības 

loceklim; 

- 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu VSID prioritāšu, pasākumu un 

aktivitāšu ieviešanas efektivitātes vidus posma (mid-term) izvērtējuma “ES fondu 

ieguldījums un ietekme uz horizontālās prioritātes „Vienlīdzīgas iespējas” 

īstenošanu 2007.-2013.gada plānošanas periodā” veikšana, kura mērķis ir veikt 

analīzi par HP VI īstenošanu un, balstoties uz veiktās analīzes  rezultātiem,  izvirzīt 

rekomendācijas ES fondu atbalsta piemērojamo instrumentu uzlabošanai HP VI 

principu ieviešanas veicināšanai. Izvērtējums jau ir uzsākts un rezultāti būs 

pieejami 2011.gada 31.oktobrī; 

- ES fondu vienlīdzīgu iespēju horizontālās politikas pilnveidošana, balstoties uz 

izvērtējuma „ES fondu ieguldījums un ietekme uz horizontālās prioritātes 

„Vienlīdzīgas iespējas” īstenošanu 2007.-2013.gada plānošanas periodā” 

sniegtajiem secinājumiem un rekomendācijām; 

- 2010.gadā netika veiktas vides pieejamības pārbaudes projektu īstenošanas vietās, 

2011.gadā LM plāno iepirkt vides pieejamības eksperta pakalpojumus un līdz 

2011.gada beigām veikt pārbaudi apmēram 200 projektu ietvaros (gan ERAF, gan 

KF projektos). 

 

Informācijas sabiedrība 

161. HP „Informācijas sabiedrība” (HP IS) mērķis ir, izmantojot informācijas un komunikāciju 

tehnoloģijas (IKT), veicināt sociālo iekļaušanu un samazināt reģionālo atšķirību radītos 

šķēršļus, tai skaitā, atvieglojot pieeju apmācībai un zināšanām, organizējot darbu un 

darba attiecības, veicinot publiskās pārvaldes un privātā sektora pakalpojumu pieejamību, 

daudzveidīgāku brīvā laika pavadīšanu, kā arī sniedzot iedzīvotājiem iespēju aktīvāk 

piedalīties lēmumu pieņemšanā valsts un pašvaldību līmenī, kā arī piedalīties citos 

sabiedriskajos procesos. Veidojot informācijas sabiedrību, svarīgi ir nodrošināt, lai 

ikviens iedzīvotājs varētu gūt labumu no IKT piedāvātajām iespējām. Par HP IS 

koordināciju atbildīga ir RAPLM (ar 2011.gadu – VARAM).  

162. HP IS attīstība paredzēta visās DP. Iespējamais ES fondu projektu ietekmes līmenis uz 

informācijas sabiedrības attīstību tiek iedalīts šādi: 
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 projektam var būt tieša ietekme uz informācijas sabiedrības attīstību. Tas nozīmē, ka 

projektā ir paredzēti konkrēti pasākumi, kas veicina informācijas sabiedrības 

veidošanu un attīstību. Piemēram, projekts ir vērsts uz informācijas tehnoloģiju 

infrastruktūras attīstību un to pieejamību, satura paplašināšanu, lietotāju apmācību. 

 projekts var netieši ietekmēt informācijas sabiedrības attīstību. Tas nozīmē, ka 

projektā nav paredzēti konkrēti pasākumi, kas veicina informācijas sabiedrības 

attīstību, taču ar projekta aktivitāšu palīdzību tā netieši tiks veicināta. Piemēram, 

attīsta infrastruktūru paaugstina iedzīvotāju zināšanu līmeni, veicina informētību, 

t.sk., par publiskiem un citiem pakalpojumiem.  

 projekts var tieši neietekmēt informācijas sabiedrības attīstību. Tas nozīmē, ka 

projektā nav paredzētas konkrētas aktivitātes informācijas sabiedrības attīstībai un 

projekta aktivitātes negatīvi neietekmēs informācijas sabiedrības attīstību.  

163. Savukārt DP papildinājumā kopumā ir aprakstītas 69 aktivitātes/apakšaktivitātes (ja 

aktivitātei ir apakšaktivitāte, uzskaitītas tiek tikai apakšaktivitātes, jo ir iespējama 

situācija, kad vienas aktivitātes/apakšaktivitātes ietekmes līmenis uz HP IS atšķiras) un 

42% no tām ir tieša ietekme uz HP IS. 

 

Ilustrācija 20 DP aktivitāšu/apakšaktivitāšu ietekme uz horizontālo prioritāti „Informācijas sabiedrība”
35

 

 

164. DP aktivitātes/apakšaktivitātes pēc to ietekmes uz HP IS iedalās šādi: 

 28 aktivitātēm/apakšaktivitātēm ir tieša ietekme uz HP IS attīstību; 

 1 aktivitātei/apakšaktivitātei ir netieša ietekme uz HP IS attīstību; 

 40 aktivitātes/apakšaktivitātes tieši neietekmē HP IS attīstību.  
 

Ilustrācija 21DP aktivitāšu/apakšktivitāšu iedalījums pēc to ietekmes uz horizontālās prioritātes "Informācijas 

sabiedrība" attīstību 

 

165. Līdzīgi kā citās HP, jau plānošanas un aktivitāšu uzsākšanas posmā tika vērtēta DP 

projektu iesniegumu ietekme uz HP IS ieviešanu. Piemēram, uz izglītības infrastruktūras 

                                                 
35

ja aktivitātei ir apakšaktivitātes, uzskaitītas tiek tikai apakšaktivitātes, jo, ja visai aktivitātei  kopumā ir ietekme 

uz horizontālās prioritātes "Informācijas sabiedrība" attīstību, ne vienmēr arī visām tās apakšaktivitātēm ir tieša 

ietekme un otrādi 
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pilnveidošanu vērstajās aktivitātēs projektu iesniegumu vērtēšanas posmā par ietekmi uz 

HP IS iesniegumu guva papildu punktus (t.sk. 82,5% no 3.1.1.1.aktivitātes 

apstiprinātajiem  projektu iesniegumiem ieguva maksimālo punktu skaitu par  tiešu 

pozitīvu ietekmi uz HP IS ieviešanu). Arī veselības infrastruktūras jomā īstenojamajās 

apakšaktivitātēs 3.1.5.3.1. „Stacionārās veselības aprūpes attīstība” un 3.1.5.1.2. 

“Veselības aprūpes centru attīstība” ietvaros 77% no apstiprinātājiem projektiem plānots 

izveidot iekšējo komunikāciju tīklu, kas arī ir ļoti augsti vērtējams no HP principu 

ievērošanas viedokļa. 

166. Jāatzīmē, ka līdz 2010.gada beigām tika uzsākta lielākā daļa no aktivitātēm un 

apakšaktivitātēm ar tiešu ietekmi uz HP IS (22 no 28). Savukārt jau  uzsākto projektu 

ietvaros 2010.gadā tika sasniegts ievērojams progress HP IS uzraudzības rādītāju izpildē 

(skatīt zemāk). 

 

 

 

 

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

Periods 

 

Izveidoti/ 

uzlaboti 

komunikāciju 

tīkli 

Izveidotas/ 

uzlabotas 

informācijas 

sistēmas 

Iegādātas 

datortehnikas 

vienības 

Elektronizēti 

sabiedriskie 

pakalpojumi 

 

Uzlaboti 

sabiedriskie 

elektroniskie 

pakalpojumi ar 

paaugstinātu 

elektronizācijas 

līmeni 

Apmācīti  

cilvēki 

IKT 

jomā 

Izpilde uz 

2009.g. 

beigām 

4 6 692 1 0 57 

Izpilde 

2010.gadā 
157 35 196 12 1 291 

Izpilde līdz 

2010.g. 

beigām 

161 41 884 13 1 348 

 

167. Lielākais progress sasniegts uz izglītības infrastruktūras attīstību vērstajās aktivitātēs 

(3.2.2.1.2.apakšaktivitātē „Izglītības iestāžu informatizācija”, 3.1.1.1.aktivitātē „Mācību 

aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības 

programmu īstenošanai”), kā arī 3.2.2.1.1. apakšaktivitātē „Informācijas sistēmu un 

elektronisko pakalpojumu attīstība”.  

168. Kā labas prakses piemērus var minēt arī citu aktivitāšu ietvaros īstenotos projektus, 

piemēram: 

- 3.1.4.1.2. apakšaktivitātes projektu  „Sociālās integrācijas valsts aģentūras infrastruktūras 

pilnveidošana profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai”, kura ietvaros 

izveidots telekomunikāciju tīkls, tādējādi cilvēkiem ar dažāda veida invaliditāti, 

paralēli profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai, nodrošinot informācijas 

sistēmu tehnoloģiju  pieejamību, apzināšanu un popularizēšanu.  
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- 3.1.4.4. aktivitātes ietvaros pabeigto projektu „Alternatīvās aprūpes pakalpojumu centra 

izveide Carnikavas novadā”, kura ietvaros izveidota iespēja iedzīvotājiem pašvaldības 

mājas lapā elektroniski pieteikties aprūpes centrā pieejamajiem pakalpojumiem. 

- ES fondu tehniskās palīdzības aktivitāšu ietvaros tika īstenoti vairāki pasākumi, kas vērsti 

uz HP IS ieviešanu, piemēram, KM tīmekļa vietnē ir izveidota sadaļa „ES 

struktūrfondi”, kurā regulāri ievieto sagatavoto informāciju par pasākuma „Kultūrvides 

sociālekonomiskā ietekme” ieviešanas gaitu. IZM projekta ietvaros ir izveidota, 

ieviesta un uzturēta ES fondu vadības informācijas sistēma un nodrošināta tās sasaiste 

ar citām informācijas sistēmām ES fondu ieviešanas, uzraudzības, kontroles un 

izvērtēšanas nodrošināšanai. Sabiedrības integrācijas fonda ietvaros fonda mājas lapas 

www.sif.lv ES struktūrfondu sadaļā izveidota satura struktūras un dizaina blokshēma, 

kā arī veikta Projektu elektroniskās vadības sistēmas (PEVS) pielāgošana, sistēmas 

ieviešana un uzturēšana. VIAA projekta ietvaros  regulāri tiek pilnveidota un 

aktualizēta VIAA mājas lapa www.viaa.gov.lv. Tajā izveidota un tiek uzturēta 

jautājumu un atbilžu sadaļa, kur interesenti var uzdot savus jautājumus, uz kuriem 

VIAA darbinieki sniedz atbildes. Šajā sadaļā ir apkopoti biežāk uzdotie jautājumi. 

Papildus VIAA ir izveidojusi un ievietojusi savā mājas lapā e-rokasgrāmatu, kas 

paredzēta ES struktūrfondu projektu pieteicējiem un īstenotājiem.  

169. Savukārt, lai nodrošinātu HP IS ieviešanas koordinēšanu, par HP ieviešanu atbilstīgā 

iestāde 2010.gadā veikusi šādas darbības: 

 sniedza konsultācijas un priekšlikumus par aktivitāšu un apakšaktivitāšu īstenošanu 

atbildīgajām iestādēm projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju un to grozījumu 

izstrādes procesā; 

 organizēja informatīvajos semināros vai piedalījās citu iestāžu organizētajos 

semināros, skaidrojot projektu iesniegumu iesniedzējiem un finansējuma saņēmējiem 

HP IS nozīmi, sniedzot informāciju par projektu iesniegumu veidlapas horizontālās 

prioritātes sadaļas aizpildīšanu un ikgadējo pārskatu sagatavošanu par ES fondu 

līdzfinansētā projekta mērķa grupu un horizontālo prioritāšu ieviešanu; 

 tika precizētas sadarbībā ar FM izstrādātās vadlīnijas „Vadlīnijas, kas nosaka 

horizontālo politiku ieviešanas uzraudzības sistēmas darbības pamatprincipus un 

uzraudzības kārtību 2007.-2013.gada plānošanas periodā”, lai nodrošinātu vienotu 

izpratni par 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu horizontālo politiku 

uzraudzības sistēmas darbību, kā arī, lai novērstu potenciālos riskus, ka par 

horizontālo politiku koordināciju atbildīgajām institūcijām horizontālo politiku 

ieviešanas uzraudzībā varētu būt atšķirīga pieeja, tādējādi mazinot horizontālo 

politiku uzraudzības efektivitāti un tās rezultātus padarītu dažādi interpretējamus. 

170. Kopumā HP IS ieviešana 2010.gadā ir vērtējama pozitīvi. Arī 2011.gadā tiks turpināta uz 

HP IS vērsto projektu īstenošana. Savukārt lielāks progress HP ieviešanā plānots 

2011.gadā, jo tiek plānots uzsākt vai arī pabeigt iepriekšējos gados uzsāktos projektus, 

kuriem ir tiešā ietekme uz HP IS, piemēram: 

- 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” 

projektos ir iekļauta 270 elektronisko pakalpojumu izveidošana/uzlabošana, 

paaugstinot to elektronizācijas pakāpi turpmāko trīs gadu laikā.2010.gadā ir plānots 

pabeigt 10-14 projektu īstenošanu, līdz ar to paredzams būtisks progress rādītāja 

„izveidotas/uzlabotas informācijas sistēmas” un „elektronizēti sabiedriskie 

pakalpojumi” sasniegšanā.  

- Tiks turpināta 3.1.5.2.aktivitātes „Neatliekamās medicīniskās palīdzības attīstība” 

projekta īstenošana, kuras rezultātā tiks ieviesta vienotā neatliekamās medicīniskās 

http://www.sif.lv/
http://www.viaa.gov.lv/
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palīdzības un katastrofu medicīnas vadības informācijas sistēma, iegādāts tās 

darbināšanai nepieciešamais aprīkojums un datortehnika. 

- Tiks uzsākta 3.3.2.1. aktivitātes projekta „Rīgas piepilsētas dzelzceļa pasažieru 

pārvadājumu sistēmas modernizācijas un dīzeļvilcienu ritošā sastāva atjaunošana” 

īstenošana, kura rezultātā būs paredzēta iespēja pieslēgties Internetam vagona salonā 

brauciena laikā, pasažieru informēšanas sistēma vagona salonā, tiks radīta iespēja 

elektronisko norēķinu sistēmas izveidei. 

- 2011.gada 1.ceturksnī tiks nodrošināta dalība EK uzsāktajā iniciatīvā – ikgadējā 

informatīvajā kampaņā „Elektronisko prasmju nedēļa” (E-prasmju nedēļa), kuras 

mērķi ir Latvijas iedzīvotāju integrācijas informācijas sabiedrībā veicināšana un 

digitālās plaisas mazināšana, inovatīvu apmācību popularizēšana, sabiedrības 

informēšana par iespējām e-prasmju apgūšanā un pielietošanā, kā arī par valsts 

sniegto pakalpojumu saņemšanas iespējām un to ērtāku izmantošanu.  

171. Vienlaikus ir jāatzīmē, ka HP IS ir cieša saikne ar Informācijas sabiedrības attīstības 

pamatnostādnēs 2006.-2013.gadam
36

 (pamatnostādnes) noteiktajiem virzieniem, kas 

paredz šādu mērķu sasniegšanu: 

 ikvienam Latvijas iedzīvotājam iespēja un prasmes lietot informācijas un 

komunikāciju tehnoloģijas un pieejami e-pakalpojumi; 

 iedzīvotājiem un komercdarbībai pieejams bagātīgs pakalpojumu klāsts un saturs, 

kas atvieglo dzīvi un ļauj pilnvērtīgi attīstīties; 

 informācijas un komunikāciju tehnoloģiju aktīvs izmantojums inovācijām 

komercdarbībā, radot pievienotās vērtības pieaugumu.  

172. Pamatnostādnēs noteiktie mērķi tiek sasniegti, realizējot pasākumus atbilstoši 

Elektroniskās pārvaldes attīstības plāna projektā 2010.-2013.gadam, Elektronisko 

prasmju attīstības plāna projektā 2010.-2013.gadam, kā arī citu nozaru attīstības 

plānošanas dokumentos noteiktos uzdevumus, kas efektīvi risināmi izmantojot IKT rīkus 

un informācijas sabiedrības sniegtās iespējas. 

173. HP IS ieviešanā problēmas konstatētas analizējot gan finansējuma saņēmēju, gan iestāžu 

ziņojumos iekļautās informācijas nepilnības, kas skaidrojamas ar vienotas izpratnes par 

HP IS ieviešanas principiem trūkumu.  

174. Lai risinātu minēto problēmu un nodrošinātu kvalitatīvu HP IS ieviešanas koordinēšanu, 

uzraudzību un izvērtēšanu, 2011.gadā VARAM plāno veikt šādas darbības: 

 sniegt konsultācijas par DPP aktivitāšu un apakšaktivitāšu īstenošanu atbildīgajām 

iestādēm HP IS projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju izstrādes procesā; 

 sniegt komentārus un priekšlikumus par nepieciešamajiem precizējumiem par 

DPP aktivitāšu/apakšaktivitāšu īstenošanu atbildīgo iestāžu izstrādātajiem 

projekta iesnieguma vērtēšanas kritērijiem par HP IS, kas tiks virzīti 

apstiprināšanai UK; 

 sniegt informatīvos seminārus finansējuma saņēmējiem par HP IS plānošanu, 

sagatavojot ES fondu projekta iesniegumu, īstenojot ES fondu projektu un 

sagatavojot ikgadējo pārskatu par ES fondu līdzfinansētā projekta mērķa grupu un 

HP ieviešanu; 

                                                 
36

 Ministru kabineta 2006.gada 19.jūlija rīkojums Nr. 542 „Par Informācijas sabiedrības attīstības 

pamatnostādnēm 2006.–2013.gadam” 
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 sagatavot uz publicēt informatīvos materiālus par HP IS ieviešanas jautājumiem; 

 piedalīties atbildīgo institūciju organizētajos semināros, skaidrot HP IS nozīmi un 

sniegt skaidrojumus projektu iesniedzējiem par projektu iesniegumu veidlapas HP 

sadaļas aizpildīšanu; 

 sadarbībā ar par aktivitāšu/apakšaktivitāšu īstenošanu atbildīgajām iestādēm vai 

sadarbības iestādēm veikt izlases pārbaudes projektu īstenošanas vietās, lai 

analizētu projektu ietvaros veikto darbību, kas veiktas, lai nodrošinātu atbilstību 

HP, sasaisti ar darbībām, kas veiktas projekta mērķa sasniegšanai;  

 lai nodrošinātu sabiedrības informētību, HP atbildīgā iestāde piedalījās E-prasmju 

nedēļas organizēšanā (norise no 2011.gada 28.februāra līdz 5.martam). E-prasmju 

nedēļas mērķi ir Latvijas iedzīvotāju integrācijas informācijas sabiedrībā 

veicināšana un digitālās plaisas mazināšana, inovatīvu apmācību popularizēšana, 

sabiedrības informēšana par iespējām e-prasmju apgūšanā un pielietošanā, kā arī 

par valsts sniegto pakalpojumu saņemšanas iespējām un to ērtāku izmantošanu. 

 atbildīgā iestāde veiks pētījumu, kura mērķis būs izvērtēt cik lielā mērā un kā ES 

fondu finansēties projekti ir ietekmējuši HP IS, vai projektu ietvaros sasniegtie 

rezultāti ir virzīti uz informācijas sabiedrības attīstību, kā arī, vai projektos ir 

paredzēti konkrēti pasākumi, kas veicina informācijas sabiedrības veidošanu un 

attīstību. 

Teritoriju līdzsvarota attīstība un Rīgas starptautiskā konkurētspēja
37

 

175. Šajā sadaļā ir sniegts kopsavilkums par divu HP ieviešanu: „Teritoriju līdzsvarota 

attīstība” (TLA) un „Rīgas starptautiskā konkurētspēja” (RSK), jo abas HP ir vērstas uz 

Latvijas teritoriju attīstību. Par HP ieviešanu ir atbildīga VARAM.  

176. HP TLA mērķis ir nodrošināt sociālās un ekonomiskās attīstības līmeņu un tempu 

sabalansēšanu atsevišķās valsts teritorijās, efektīvi izmantojot tajās pieejamos resursus 

izaugsmes sekmēšanai un nodrošinot iedzīvotājiem kvalitatīvus dzīves apstākļus un 

izaugsmes priekšnosacījumus neatkarīgi no to piederības konkrētai teritorijai. HP RSK 

mērķis ir nodrošināt Rīgas kā ekonomisko aktivitāšu jeb darījumu, transporta un 

komunikāciju, inovāciju un jaunu zināšanu radīšanas, kā arī kultūras centra izaugsmi un 

atpazīstamību starptautiskā mērogā, izmantojot tajā pieejamos resursus un izaugsmes 

potenciālu, vienlaikus radot priekšnosacījumus valsts kopējai atpazīstamībai un 

izaugsmei starptautiskā vidē. 

177. HP TLA uzraudzībai tiek izmantots rādītājs – plānošanas reģionu teritorijas attīstības 

līmeņa indekss (bāzes vērtība: 2005.gadā: Rīgas reģionam ir 1,003, Vidzemes reģionam 

ir  mīnuss 0,877, Kurzemes reģionam ir mīnuss 0,431, Zemgales reģionam ir mīnuss 

0,59, Latgales reģionam ir mīnuss 1,346; vidējais vienmēr ir 0). 

178. Analizējot teritorijas attīstības līmeņa indeksa vērtības periodā no 2005. līdz 2010.gadam, 

var secināt, ka, izņemot Rīgas reģionu, visu pārējo reģionu vērtības ir negatīvas, tātad šīs 

teritorijas ir zem vidējā valsts sociālekonomiskās attīstītības līmeņa, taču ir vērojama 

pozitīva tendence, ka gadu gaitā Rīgas reģiona teritorijas attīstības līmeņa indeksa vērtība 

samazinās, savukārt pārējo reģionu vērtības palielinās, kas liecina par tuvināšanos 

līdzsvarotai teritoriju attīstībai. 

 

Ilustrācija 22 Reģionu Teritorijas attīstības līmeņa indeksa dinamika 
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 Sadaļā iekļauta informācija par HP ieviešanas progresu uz 2011.gada 1.februāri 
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179. HP RSK uzraudzībai tiek izmantots rādītājs – IKP uz vienu iedzīvotāju pēc pirktspējas 

paritātes Rīgā % pret vidējo IKP uz vienu iedzīvotāju pēc pirktspējas paritātes Baltijas 

jūras reģiona galvaspilsētās (Kopenhāgena, Stokholma, Helsinki, Viļņa, Tallina) (Rīgas 

bāzes vērtība 2004.gadā: 60%). Analizējot uzraudzības rādītāju var secināt, ka Rīga ir 

uzrādījusi nelielu izaugsmi no 60% 2004.gadā līdz 68% 2008.gadā, tomēr atpaliekot no 

Kopenhāgenas (126%), Stokholmas (117%), Helsinkiem (111%), Tallinas (72%), bet 

apsteidzot Viļņu (66%).  

180. Kā ES fondu ieguldījumi ziņojumā tiek apskatīti no 2007.gada 1.janvāra līdz 2011.gada 

1.februārim veiktie maksājumi finansējuma saņēmējiem, ar kuriem līgumi par projektu 

īstenošanu noslēgti līdz 2010.gada 31.decembrim. Lai sniegtu objektīvu informāciju par 

ES fondu ieguldījumiem Latvijas teritorijās – reģionos un pašvaldībās – ES fondu 

aktivitātes/ apakšaktivitātes tika sadalītās pēc to ietekmes mēroga aktivitātēs ar nacionāla, 

reģionāla un vietēja līmeņa ietekmi. 

181. 82,6% no ES fondu veiktajiem maksājumiem aktivitātēs ar reģionāla un vietēja līmeņa 

ietekmi veido DP veiktie maksājumi. Ņemot vērā, ka līdz 2011.gada 31.janvārim DP 

ietvaros finansējuma saņēmējiem ir izmaksāta 1/5 daļa no DP pieejamā ES fondu 

finansējuma, konstatētie fakti un sakarības ļauj izdarīt tikai vispārējus secinājumus par 

sākotnējo ievirzi finansējuma piesaistē. 

182. DP ietvaros aktivitātēs ar reģionāla un vietēja līmeņa ietekmi izmaksātais finansējums 

sadalījies visai līdzīgās daļās – 17,1-26,7% robežās. Salīdzinot ar finansējuma sadalījumu 

iepriekšējā pārskata periodā, Zemgales reģions pietuvojies pārējiem reģioniem (no 13,5% 

uz 17,1%), savukārt Rīgas reģiona piesaistītā finansējuma īpatsvars attiecībā pret 

pārējiem reģioniem ir pieaudzis (no 22,6% līdz 26,7%). 

Ilustrācija 23 DP ietvaros izmaksātais ES fondu finansējums HP TLA aktivitātēs dalījumā pa reģioniem. 
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183. Lielākais finansējumu saņēmušo projektu skaits ir Rīgas reģionā un mazākais Latgales 

reģionā. 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. Visaugstākais 

finansējuma apjoms uz vienu projektu ir Latgales reģionā, jo ir salīdzinoši liels 

piesaistītais finansējums uz nelielu projektu skaitu, savukārt viszemākais – Vidzemes 

reģionā. Vidējais ES fondu finansējums uz vienu projektu ir 275 tūkst. eiro, t.sk. 

aktivitātēm ar vietēja līmeņa ietekmi – 190,2 tūkst. eiro. 

Ilustrācija 24 DP ieguldījumi aktivitātes ar reģionāla un vidēja līmeņa ietekmi uz vienu iedzīvotāju, eiro 

 

184. DP aktivitātes ar reģionālu ietekmi sniedz atbalstu augstākās, profesionālās un speciālās 

izglītības infrastruktūras attīstībai, neatliekamās medicīniskās palīdzības attīstībai, 

stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras attīstībai, 1.šķiras autoceļu attīstībai, mazo 

ostu attīstībai, dzelzceļa transporta sistēmas attīstībai Pierīgā, nacionālas un reģionālas 

nozīmes kultūras infrastruktūras attīstībai, reģionālo atkritumu apsaimniekošanas sistēmu 

attīstībai, kā arī nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru konkurētspējas 

veicināšanai. 

185. Ievērojamo īpatsvaru (82,0%) aktivitāšu ieguldījumu ar vietēja līmeņa ietekmi no VSID 

veido DP finansējums. Salīdzinot VSID finansējuma rādītājus republikas pilsētu un 

novadu grupā, jāatzīmē, ka vairāk projektu īstenots un vairāk ieguldījumu veikts 

republikas pilsētās, taču ES fondu finansējuma apjoms uz vienu projektu būtiski 

neatšķiras (aptuveni 284,6 tūkst. eiro ). Gandrīz 2,5 reizes lielāku finansējumu uz vienu 

iedzīvotāju ir saņēmuši novadi, kas lielā mērā ir skaidrojams ar lielāku iedzīvotāju skaitu 

republikas pilsētās. 

186. DP aktivitātes ar vietēju ietekmi atbalsta pirmsskolas un vidējās izglītības infrastruktūras 

attīstību, ģimenes ārstu, veselības centru un alternatīvās aprūpes pakalpojumu attīstību, 

satiksmes, ūdenssaimniecības, atkritumu apsaimniekošanas un siltumapgādes 

infrastruktūras attīstību apdzīvotās vietās, ēku siltināšanu un atjaunojamo energoresursu 

izmantošanu koģenerācijas elektrostaciju attīstībai, kā arī kultūras mantojuma 

saglabāšanu. 

187. Aktivitāšu ieguldījumi republikas pilsētās liecina, ka vislielāko ES fondu finansējuma 

apjomu no VSID saņēmusi Rīga (46,1 milj. eiro), kam seko Ventspils (30,2 milj. eiro), 

Jelgava (15,2 milj. eiro) un Jēkabpils (14,9 milj. eiro). DP ietvaros Rīgas pilsēta finansiāli 

ietilpīgas investīcijas (virs 1,4 milj. eiro) ir piesaistījusi atbalstam pirmsskolas un vidējās 

izglītības infrastruktūras attīstībai, pilsētvides atjaunošanai un revitalizācijai, kā arī  

ūdenssaimniecības infrastruktūras sakārtošanai. Ventspils ir piesaistījusi nozīmīgas 

investīcijas pirmsskolas izglītības infrastruktūras sakārtošanai, tranzītielu sakārtošanai 

pilsētu teritorijās, pilsētvides atjaunošanai un reviltaizācijai, kā arī ūdenssaimniecības 

infrastruktūras attīstībai. Savukārt Jelgavas pilsēta - ūdenssaimniecības infrastruktūras 

sakārtošanai, pilsētvides atjaunošanai un revitalizācijai, pirmsskolas un vidējās izglītības 
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infrastruktūras attīstībai, kā arī atjaunojamo energoresursu izmantojošu koģenerācijas 

elektrostaciju attīstībai.  

188. VSID ietvaros aktivitāšu ieguldījumi novados liecina, ka vislielāko ES fondu finansējuma 

apjomu saņēmis Krāslavas novads (20,5 milj. eiro), kam seko Madonas novads (17,4 

milj. eiro), Ogres novads (15,1 milj. eiro), Talsu novads (11,2 milj. eiro) un Kuldīgas 

novads (10,1 milj. eiro). Vismazāk finansējuma saņēmuši Alsungas, Beverīnas un 

Tērvetes novadi (46, 60 un 73 tūkst. eiro). Lielu piesaistītā finansējuma apjomu nosaka 

novadu pašvaldībās īstenotie projekti ūdenssaimniecības jomā, piemēram Krāslavas 

novadā liels finansējuma apjoms (17,5 milj. eiro) ir piesaistīts projektam 

„Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas baseinu pašvaldībās, II kārta, (Krāslavas 

pilsēta)” un Madonas novadā 12,2 milj. eiro ir piesaistīti projektam „Madonas 

ūdenssaimniecības attīstības II kārta”. 

189. Uzraudzības rādītāju analīze liecina, ka vissekmīgāk izpildīti Rīgas reģionam noteiktie 

uzraudzības rādītāji, kam seko Kurzemes reģions.  

190. Ņemot vērā augstāk minēto, secināms, ka 2010.gadā HP TLA un RSK ieviešana bija 

apmierinoša. Latvijas plānošanas reģionu teritorijas attīstības līmeņa atšķirības nedaudz 

samazinājās, kā arī IKP uz vienu iedzīvotāju pēc pirktspējas paritātes Rīgā pret vidējo 

IKP uz vienu iedzīvotāju pēc pirktspējas paritātes Baltijas jūras reģiona galvaspilsētās 

nedaudz palielinājās.  Izvērtējot 2011.gadā sagaidāmos izaicinājumus, attiecībā uz 

aktivitātēm, kuru mērķis saskan ar HP IA mērķiem, sagaidāms, ka 2011.gadā tiks veikts 

izvērtējums, kā ES fondu atsevišķas īstenotas aktivitātes (3.6.1.1. ,3.6.1.2., 3.4.4.1. un 

3.4.4.2.) ietekmē HP IA.   

191. Ziņojuma par HP īstenošanu sagatavošanas gaitā tika identificētas šādas ar horizontālo 

prioritāšu īstenošanas uzraudzību vai koordināciju saistītās problēmas: 

 daļai projektu nav norādīta projekta īstenošanas vieta (pašvaldība un reģions), kā 

rezultātā šo projektu finansējums netiek iekļauts atskaitēs par finansējuma sadalījumu 

teritorijās; 

 daļai projektu kā īstenošanas vieta norādīta pašvaldība, kas pēc administratīvi 

teritoriālās reformas ir zaudējusi pašvaldības statusu; 

 daļai projektu kā īstenošanas vieta norādīts neatbilstošs reģions vai arī neatbilstoši 

situācijai - „Visa Latvija”; 

 darbības programmās noteiktie aktivitāšu līmeņa uzraudzības rādītāji reģionu dalījumā 

sniedz būtisku informāciju par ES fondu ieguldījumu ietekmi reģionos. Taču šie 

uzraudzības rādītāji ir noteikti nozaru ietvaros un nav savā starpā salīdzināmi, kā arī 

nesniedz informāciju par ES fondu rezultātiem vietējā līmenī; 

 ES fondu ietekmes uz teritoriju attīstību novērtējumam nav pieejama savstarpēji 

salīdzināma informācija par ES fondu projektu īstenošanas rezultātiem (piemēram, 

radītās darba vietas, samazinātie publiskā sektora izdevumi), kas ir universāli un līdz ar 

to piemērojami dažādu nozaru ES fondu aktivitāšu ietekmes novērtēšanai uz teritoriju 

attīstību; 

 no atbildīgo iestāžu sagatavotajiem ziņojumiem par ES fondu līdzfinansēto pasākumu 

un aktivitāšu ieviešanu nevar secināt, vai un kādā veidā horizontālo prioritāšu principi ir 

ietekmējuši ES fondu projektu finansējuma un rezultātu teritoriālo sadalījumu. 

192. Lai pilnveidotu horizontālo prioritāšu uzraudzību, nepieciešams novērtēt ES fondu 

ietekmi uz teritoriju attīstību, t.i. izmaiņas, kas radušās teritorijās ES fondu finansēto 

projektu īstenošanas rezultātā. Līdz ar to esošā informācija jāpapildina ar savstarpēji 



51 

Gada ziņojums_3DP_VI_lv_13.06.2011.; Ziņojums Eiropas Komisijai par Eiropas Savienības struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda darbības programmu īstenošanu, 2010.gads  

salīdzināmu informāciju par ES fondu projektu īstenošanas rezultātiem (piemēram, 

radītās darba vietas, samazinātie publiskā sektora izdevumi), kas ir universāli un līdz ar to 

piemērojami dažādu nozaru ES fondu aktivitāšu ietekmes novērtēšanai uz teritoriju 

attīstību. VARAM 2011.gadā ir izsludinājusi iepirkumu „Eiropas Savienības fondu 

2007.-2013.gadam ietekmes uz Latvijas teritoriju attīstību izvērtējuma veikšana”. 

Pētījumu plānots pabeigt 2011.gadā un tā ietvaros lielākais izaicinājums būs iegūt 

savstarpēji salīdzināmu informāciju par ES fondiem un izveidot pieeju ES fondu ietekmes 

novērtēšanai uz teritoriju attīstību.  

193. Papildus veiksmīgai horizontālo prioritāšu īstenošanai ir nepieciešams palielināt 

sabiedrības informētību un zināšanas par ES fondu apguvi, reģionālo politiku un 

teritorijas attīstību, ieinteresēt un mobilizēt dažādas sabiedrības grupas, pievēršot 

uzmanību reģionālās attīstības jautājumiem, sekmējot iesaisti diskusijā par reģionālo 

politiku un veicinot praktisku līdzdalību teritorijas attīstības jautājumos. Šim nolūkam 

VARAM 2011.gadā ir ieplānojusi rīkot reģionālos forumus par ES fondu apguves 

progresu reģionos, nepieciešamajiem uzlabojumiem horizontālo prioritāšu īstenošanai un 

provizoriskajiem scenārijiem nākotnes teritoriālai attīstībai, kā arī saistībā ar 

reģionālajiem forumiem organizēt informatīvos un publicitātes pasākumus par reģionālās 

attīstības jautājumiem. 

Ilgtspējīga attīstība 

194. HP ,,Ilgtspējīga attīstība” (HP IA) mērķi ir: samazināt vides piesārņojumu un nodrošināt 

kvalitatīvu dzīves vidi, saglabāt bioloģisko daudzveidību, racionāli izmantot dabas un 

energoresursus, novērst draudus iedzīvotāju veselībai, uzraudzīt un kontrolēt vides 

piesārņojumu, paaugstināt vides apziņu. Atbilstoši šiem mērķiem izvirzīti HP IA 

īstenošanas uzraudzības rādītāji, kas tiks apskatīti tālāk. 

195. Īlgtspējīgas attīstības horizontālā politika vides aizsardzības jautājumos un tās ieviešana 

ir VARAM pārziņā.  

196. No DP plānotajiem 19 pasākumiem 9 pasākumiem ir tieša ietekme uz HP AI, no kuriem 

4 pasākumiem mērķi saskan ar HP AI mērķiem. Šo pasākumu realizēšanai tiek īstenotas 

15 aktivitātes/apakšaktivitātes. Vēl divu pasākumu ietvaros, t.i., 3.3.1. pasākuma „Liela 

mēroga transporta infrastruktūras uzlabojumi un attīstība” un 3.4.2. pasākuma „Tūrisms” 

ietvaros arī paredzētas aktivitātes, kuru mērķi saskan ar HP IA mērķiem, attiecīgi 

3.3.1.6.aktivitāte „Liepājas Karostas ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu 

nodrošināšana” un 3.4.2.1.2.apakšaktivitāte „Nacionālās nozīmes velotūrisma produkta 

attīstība”. 

Ilustrācija 25 DP pasākumu sadalījums atbilstoši to ietekmei uz horizontālo prioritāti ,,Ilgtspējīga attīstība’’ 
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Tabula 4 DP ietvaros 2010.gadā apstiprināto projektu sadalījums atbilstoši horizontālās prioritātes ,,Ilgtspējīga 

attīstība’’ mērķiem 

Nr. 

p.k. 
Rādītāji Pasākumi 

Apstiprināto 

projektu 

skaits, 2010. 

gads 

Apstiprināto 

projektu, 

kuriem ir 

ietekme uz HP 

IA skaits, 

2010. gads 

1.  Apstiprināto projektu skaits, kas vērsti uz 

ūdens piesārņojuma samazinājumu un ūdens 

zudumu samazinājumu 

3.1.4. pasākums  20 13 

3.4.1. pasākums  96 96 

3.5.1. pasākums  30 30 

3.6.1. pasākums  19 12 

Kopā 165 151 

2.  Apstiprināto projektu skaits, kas vērsti uz 

atkritumu apsaimniekošanas kvalitātes 

uzlabošanu 

3.5.1. pasākums 6 6 

3.  Apstiprināto projektu skaits, kas vērsti uz 

gaisa piesārņojuma samazinājumu 

3.2.1. pasākums  66 19 

4.  Apstiprināto projektu skaits, kas vērsti uz 

siltumnīcas efekta gāzu emisiju 

samazinājumu 

3.1.4. pasākums  20 17 

3.1.5. pasākums 62 49 

3.4.4. pasākums 118 118 

3.5.2. pasākums 8 8 

3.6.1. pasākums  19 6 

Kopā 227 198 

5.  Apstiprināto projektu skaits, kuriem 

piešķirti punkti horizontālajā prioritātē 

„Ilgtspējīga attīstība” 

3.2.1. pasākums  66 66 

3.3.1. pasākums 4 4 

3.4.1. pasākums  3 3 

3.5.1. pasākums 5 5 

Kopā 78 78 

6.  Apstiprināto projektu skaits, kas vērsti uz 

trokšņa līmeņa samazinājumu 

3.2.1. pasākums  66 19 

7.  Apstiprināto projektu skaits, kuros kā 

rādītājs ietverts vides pārvaldības sistēmu un 

citu brīvprātīgu uz vides aizsardzību vērstu 

instrumentu ieviešana 

- - - 

8.  Apstiprināto projektu skaits, kuros norādīta 

labā prakse horizontālās prioritātes 

„Ilgtspējīga attīstība” īstenošanā 

3.1.5. pasākums 62 49 
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197. HP IA uzraudzībai tiek izmantoti šādi vides kvalitāti raksturojošie DP ietekmes rādītāji: 

 iedzīvotāju īpatsvars, kam nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstoši 

notekūdeņu apsaimniekošanas pakalpojumi, ko plānots palielināt no 9% 2004. 

gadā līdz 62% 2013. gadā; 

 samazināts ūdens patēriņš – pazemes ūdens ņemšanas apjoms samazināsies no 108 

milj.m
3
/gadā līdz 104 milj.m

3
/gadā 2013. gadā;  

 nodrošināta cilvēku veselībai nekaitīga ūdens kvalitāte – prognozēts, ka 

palielināsies ūdens objektu ar augstu vai labu kvalitāti īpatsvars no 38 % līdz 60% 

2013. gadā; 

 nodrošināta racionāla, vidi saudzējoša un ilgtspējīga zemes resursu, zemes dzīļu un 

augsnes izmantošana – kopējā apglabāto sadzīves atkritumu daudzuma 

samazinājums pret iepriekšējo gadu 2009. gadā sasniegs 10 tūkst. t/gadā, bet 2013. 

gadā – 5 tūkst. t/gadā; 

 siltumnīcefekta gāzu emisijas (SEG) nepārsniedz Latvijai noteiktās saistības (SEG 

piesaistes apjoms - 32 tūkst. GgCO2 ekvivalents gadā). 

198. Valsts statistikas dati analizēti par laikposmu līdz 2009. gada 30. decembrim, jo valsts 

statistika par 2010. gadu būs pieejama tikai 2011. gada jūlijā. 

199. Līdz 2010. gada beigām ir apstiprināti 244 ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības 

projekti, no kuriem 78 projekti apstiprināti aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku 

par 2000 un 166 projekti apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000. Šo projektu 

īstenošana tieši ietekmēs pazemes ūdens ņemšanas apjomu, ūdens objektu ar augstu vai 

labu kvalitāti īpatsvaru, kā arī iedzīvotāju īpatsvaru, kam nodrošināti normatīvo aktu 

prasībām atbilstoši dzeramā ūdens piegādes un notekūdeņu apsaimniekošanas 

pakalpojumi. 

200. 2010.gadā 3.4.1.1. aktivitātes ietvaros plānoti darbi ir pabeigti Lūznavas un Vandānu 

ciemā,  savukārt 3.5.1.1. aktivitātes ietvaros tika pabeigti projekti Priekules (Ventas upes 

baseins), Krāslavas un Balvu (Daugavas upes baseins) pilsētās, kā rezultātā kopumā 

samazināti ūdens zudumi par 6 tūkst. m
3
 gadā. Vidēji uz vienu iedzīvotāju īstenoto 

projektu rezultātā tiek novērsti 300 l lieli ūdens zudumi gadā. 

201. Īstenojot 3.4.1.1. un 3.5.1.1. aktivitātes projektus sasniegts šāds HP IA īstenošanas 

uzraudzības rādītāju progress:  

 Paliekošais piesārņojums ar fosforu (Pkop), pabeidzot 3.4.1.1. un 3.5.1. aktivitātes 

projektus, samazinājies par 1454 kg/gadā un ar slāpekli (Nkop) – par 2226 kg/gadā, 

salīdzinot ar atbilstošo ūdenssaimniecību vidē novadīto piesārņojumu pirms 

projektu īstenošanas uzsākšanas (projekta iesnieguma sagatavošanas gads); 

 Latvijā kopā 2008. gadā vidē novadīts paliekošais piesārņojums BSP5 – 2085,25 t, 

pateicoties ūdenssaimniecības infrastruktūras atjaunošanai un modernizācijai jau 

2009. gadā vērojams vidē novadītā paliekošā piesārņojuma BSP5 samazinājums 

par 6,3% no 2008. gadā novadītā, sasniedzot 1954,09 t gadā. 

202. 2010.gada 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 īstenoti 23 projekti, kur identificēti ieguldījumi ūdens piesārņojuma un ūdens 

zudumu samazināšanā. 

203. Vērtējot HP IA rādītāja „Samazināts ūdens patēriņš” progresu, jāatzīmē, ka ņemtā 

pazemes ūdens apjoms ir pieaudzis, kas no vienas puses izskaidrojams ar to, ka līdz 

2010.gada beigām no 44% līdz 57,15% palielinājies iedzīvotāju skaits, kuriem ir 
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nodrošināta centralizēto ūdens apgādes pakalpojumu pieejamība, t.i., palielinājies to 

iedzīvotāju skaits, par kuriem sniedz informāciju valsts statistikā. No otras puses, tas 

izskaidrojams arī ar izmaiņām valsts statistikas pārskatu iesniegšanas sistēmā, kā 

rezultātā iegūtie dati par dažādiem periodiem nav tieši salīdzināmi. Jāatzīmē, ka 

pabeidzot ūdenssaimniecības infrastruktūras projektus, t.sk. rekonstruējot ūdensvada 

tīklus, būtu jāsamazinās ūdens zudumiem un tātad arī kopējam ūdens resursu patēriņam 

(ņemot vērā arī to apjomu, kas netiek norādīts statistikas pārskatos, jo tiek iegūts no 

individuāliem ūdens ņemšanas avotiem). 

204. Attiecībā uz ietekmes novērtēšanas rādītāju „Nodrošināta cilvēku veselībai nekaitīga 

ūdens kvalitāte” atzīstams, ka objektīvu ES fondu ietekmes novērtējumu par Latvijas 

teritorijā esošo ūdensobjektu kvalitātes izmaiņām varēs veikt tikai 2015.gadā, kad tiks 

pabeigta upju baseinu plānu izstrāde nākošajam apsaimniekošanas ciklam (2016. – 

2021.). Pašlaik virszemes ūdens monitoringā iegūtos datus nevar saistīt ar īstenotajām ES 

fondu aktivitātēm, jo: 

 ūdenssaimniecības infrastruktūras vai ražošanas tehnoloģiju attīstības projektu 

ietekme uz šo rādītāju nav tūlītēja pēc projekta īstenošanas; 

 virszemes ūdeņu kvalitātes pārskatā apkopotos katra gada monitoringā iegūtos 

datus nevar viennozīmīgi interpretēt un salīdzināt ar iepriekš iegūtajiem datiem, jo 

ūdens objektu skaits un paši ūdensobjekti, kur veikts monitorings, atsevišķos 

gados atšķiras; 

 ekonomiskās krīzes apstākļos samazinājies monitorēto ūdensobjektu skaits, t.i., 

tikai 25% no upju un ezeru ūdens objektiem veikti monitoringa novērojumi par 

ūdens objektu kvalitāti un atkārtoti izvērtētas ūdens objektus ietekmējošās slodzes. 

205. Būtiska ietekme uz rādītāja „Nodrošināta racionāla, vidi saudzējoša un ilgtspējīga zemes 

resursu, zemes dzīļu un augsnes izmantošana” progresu ir normatīvo aktu prasībām 

atbilstošu atkritumu apglabāšanas poligonu izveidošana, kas rada priekšnoteikumus, lai 

slēgtu un rekultivētu likumdošanas prasībām neatbilstošās atkritumu izgāztuves.  

206. Pilnveidojot sadzīves atkritumu poligonu infrastruktūru, kā arī attīstot atkritumu dalītās 

vākšanas infrastruktūru, paredzēts apglabāto atkritumu daudzuma samazinājums. 

Papildus jāatzīmē, ka, neskatoties uz to, ka ES fondu projekti vēl nav pabeigti, t.i. 

plānotās aktivitātes nav īstenotas pilnā apmērā, ekonomiskās krīzes – ekonomikas 

stagnācijas un iedzīvotāju maksātspējas ievērojama krituma rezultātā ir būtiski 

samazinājies kopējais radīto un apglabāto sadzīves atkritumu daudzums. 

207. Viens no DP īstenošanas pasākumu ietekmi novērtējumam izmantojamiem  

kvantitatīviem rādītājiem ir siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisija, kas nepārsniedz Latvijai 

noteiktās saistības, t.i., 23 836,43 Gg CO2 ekvivalenta gadā.  

208. Galvenie pasākumi SEG emisiju samazināšanai DP ietvaros ir: 

 ēku renovācijas pasākumi; 

 efektīvu un videi draudzīgu tehnoloģiju izstrāde un ieviešana; 

 atjaunojamo energoresursu īpatsvara palielināšana energoresursu bilancē; 

 energoresursu efektīva un racionāla izmantošana; 

 atkritumu apsaimniekošanas sistēmas uzlabojumi. 

209. Vislielākā ietekme siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumā ir: 

 3.4.4.1.aktivitātei „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” 

(kopā apstiprināti 131 projekts, t.sk. 2010. gadā - 81 projekts); 

 3.4.4.2. aktivitātei „Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas 

pasākumi” (kopā apstiprināti 60 projekti, t.sk. 2010. gadā – 37 projekti);  
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 3.5.2.1.aktivitātei „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes 

paaugstināšanai” (kopā apstiprināti 11 projekti); 

 3.5.2.2. aktivitātei „Atjaunojamo energoresursu izmantojošu koģenerācijas 

elektrostaciju attīstība” (kopā apstiprināti 10 projekti, 8 no tiem 2010.gadā). 

210. Izvērtējot atsevišķo nozaru ieguldījumu, redzams, ka lielāko daļu no SEG emisijām jeb 

~70% dod enerģijas izmantošana, t.sk. transports. Laikā no 2007. gada līdz 2009. gadam 

SEG emisijas, ko rada enerģijas izmantošana, kā arī ar šo sektoru saistīto SEG emisiju 

īpatsvars kopējā emisiju apjomā ir samazinājies. 

Ilustrācija 26 Siltumnīcefekta gāzu emisijas, tūkst. Gg CO2 ekvivalenta gadā
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211. Būtiski mazāku ieguldījumu SEG emisijās dod SEG emisijas no atkritumu poligoniem, 

t.i., SEG emisiju īpatsvars kopējā emisiju apjomā 2007. gadā ir 4,7%, 2008. gadā – 5,0% 

un 2009. gadā 5,5%. 

212. Atkritumu apsaimniekošanas jomā 3.5.1.2.2. „Reģionālo atkritumu apsaimniekošanas 

sistēmu attīstība” un 3.5.1.2.3. „Dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība” 

apakšaktivitātēs 2010. gadā noslēgti 6 līgumi par atkritumu apsaimniekošanas sistēmas 

attīstības projektu īstenošanu. 

213. Informācija par pārstrādāto sadzīves un bīstamo atkritumu daudzumu ir attiecināma uz 

kopējām tendencēm Latvijā saskaņā ar valsts statistiku. Šos datus nav ietekmējusi DP 

īstenošana, jo 3.5.1.2.3. apakšaktivitātes ietvaros apstiprināto projektu ietekme būs 

redzama tikai pēc šo projektu īstenošanas. 

214. Sanēto, rekultivēto piesārņoto teritoriju platību tieši ietekmē aktivitātes 3.3.1.6. „Liepājas 

Karostas ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu nodrošināšana”, 3.4.1.4. „Vēsturiski 

piesārņoto vietu sanācija” un 3.5.1.2.1. apakšaktivitāte „Normatīvo aktu prasībām 

neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija”. 3.5.1.2.1. apakšaktivitātes ietvaros plānots 

rekultivēt 85 no 98 normatīvo aktu prasībām neatbilstošām sadzīves atkritumu 

izgāztuvēm.  

215. Energoefektivitātes jomā lielākā ietekme uz HP IA rādītājiem ir paredzama no 

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”;  

 3.6.1.1. aktivitāte „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes 

veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai”‟; 
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 Avots: LVĢMC sagatavotais Nacionālais inventarizācijas ziņojums 1990-2009, 2011 
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 3.6.1.2. aktivitāte „Rīgas pilsētas ilgtspējīga attīstība”; 

 3.6.2.1. aktivitāte „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai”; 

 3.5.2.1.aktivitāte „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes 

paaugstināšanai”; 

 3.5.2.2. aktivitāte „Atjaunojamo energoresursu izmantojošu koģenerācijas 

elektrostaciju attīstība”.  

216. 3.4.4.1. un 3.4.4.2. aktivitātāšu īstenoto projektu ietvaros uz pusi samazinājies 

siltumenerģijas patēriņš atbalstītajās daudzdzīvokļu mājās. 3.5.2.1. aktivitātes ietvaros 

siltumenerģijas ražošanas efektivitāti rekonstruētajos siltumavotos plānots palielināt līdz 

80%. 

217. 3.6.1.1. aktivitātei ir pozitīva ietekme uz HP IA rādītāju sasniegšanu, jo aktivitātes 

ietvaros tika veikta virkne pašvaldības infrastruktūras atjaunošanas darbu, tai skaitā 

ieguldījums pirmsskolas un vispārējās izglītības iestāžu energoefektivitātes 

paaugstināšanā, ielu infrastruktūras sakārtošanā, uzlabojot lietus ūdens kanalizācijas 

sistēmu, atjaunojot ūdensapgādes un siltumapgādes infrastruktūru. 

218. Vērtējot HP IA principu ievērošanu un ietekmi uz DPP noteikto uzraudzības rādītāju 

izpildi un informāciju par aktivitāšu/apakšaktivitāšu īstenošanu, kuru ietvaros īstenoto 

projektu aktivitātes nav tieši saistītas ar konkrētu rādītāju, īpaši atzīmējama 2010. gadā 

veikta ostas akvatorijas un kanāla padziļināšana 3.2.1.4.aktivitātes „Mazo ostu 

infrastruktūras uzlabošana” projekta „Skultes ostas akvatorijas un kanāla padziļināšana”  

ietvaros, kas pozitīvi ietekmē kuģošanas drošību, veicina satiksmes negadījumu un 

apkārtējās vides piesārņojuma riska, kas var rasties satiksmes negadījumu rezultātā, kā arī 

plūdu draudu iespējamības samazināšanos. 

219. Ņemot vērā DP ietekmes un HP IA īstenošanas uzraudzības rādītāju analīzi, var secināt, 

ka 2010.gada HP IA īstenošana ES fondu līdzfinansēto aktivitāšu ietvaros salīdzinājumā 

ar 2009.gadu, neskatoties uz atsevišķu statistisku datu trūkumu, vērojams apmierinošs 

progress. Savukārt, ņemot vērā plānotos projektu beigu datumus, 2011.gada sagaidāms 

ievērojams HP IA īstenošanas progress. 

220. Izvērtējot 2011.gadā sagaidāmos izaicinājumus, attiecībā uz aktivitātēm, kuru mērķis 

saskan ar HP IA mērķiem, sagaidāms, ka 2011.gadā tiks veikts izvērtējums, kā ES fondu 

atsevišķas īstenotas aktivitātes (3.6.1.1. ,3.6.1.2., 3.4.4.1. un 3.4.4.2.) ietekmē HP IA.   

221. Savukārt VRAA 2011.gadā lūgs finansējuma saņēmējus pievērst īpašu uzmanību projektā 

plānoto darbību ietekmei uz HP IA, arī gadījumos, ja tā nav identificēta projekta 

iesniegumos, bet ir analizējama no pašvaldību iesniegtajiem HP pārskatiem. 

 

 

2.2. Informācija par atbilstību Kopienas tiesībām 

222. 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. 

223. Latvijai līdz 2011.gada 20.jūlijam ir jāpārņem Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 

18.jūnija direktīvas 2009/52/EK, ar ko nosaka minimālos standartus sankcijām un 

pasākumiem pret darba devēju, kas nodarbina trešo valstu valsts piederīgos, kuri 

dalībvalstīs uzturas nelikumīgi, (Direktīva) prasības.  
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224. Lai izpildītu Direktīvas prasības, kuras attiecas uz ierobežojumiem ES fondu piešķiršanā 

un izmaksātā finansējuma atgūšanā, ir paredzētas izmaiņas projektu iesniegumu 

vērtēšanā, gan papildu pamatojums izmaksātā finansējuma atgūšanai. Plānots ieviest 

jaunu projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriju, lai varētu noraidīt projekta iesniegumu, 

kura iesniedzējs bijis sodīts par tādu personu nodarbināšanu, kuras nelikumīgi uzturas 

Latvijā. Kā arī ir paredzēti grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumos 

Nr.740 „Kārtība, kādā ziņo par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 

ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, pieņem lēmumu par piešķirtā finansējuma 

izlietojumu un atgūst neatbilstošos izdevumus”, nosakot, ka no finansējuma saņēmēja 

atgūst Direktīvā noteiktajā termiņā izmaksāto ES fondu finansējumu, ja vēlāk tiks 

konstatēts, ka finansējuma saņēmējs pārkāpis minētos nodarbinātības nosacījumus. 

225. DP ieviešanas gaitā, būtiskas problēmas ar potenciālu neatbilstības raksturu, kas saistītas 

ar atbilstību Kopienas tiesībām, netika konstatētas. Individuāli gadījumi tiek operatīvi 

risināti. Savukārt analizējot informāciju, kas iekļauta ceturkšņa ziņojumos par 

konstatētajām neatbilstībām, iespējams secināt, ka biežāk sastopamie cēloņi, kā rezultātā 

2010.gadā radušies neatbilstoši veiktie izdevumi, ir nepiemērotas iepirkuma procedūras 

izvēle un savlaicīga atbildīgās institūcijas neinformēšana par būtiskām pārmaiņām 

projekta ieviešanā. 2010.gadā nav konstatēti gadījumi, kad mākslīgi tiktu noteikta 

vienības vai pakalpojuma cena, kā arī gadījumi, kad apzināti tiktu sadalīta kāda tirgus 

daļa. 

2.2.1. Atbilstība Kopienas tiesībām publisko iepirkumu jomā 

226. 2007.gada 11.decembrī pieņemtā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/66/EK, 

ar ko Padomes Direktīva 89/665/EEK un 92/13/EEK groza attiecībā uz pārskatīšanas 

procedūru efektivitātes uzlabošanu valsts līgumu piešķiršanas jomā, tika ieviesta Latvijā 

ar Publisko iepirkumu likuma grozījumu spēkā stāšanos (2010.gada 15.jūnijā), Publiskās 

un privātās partnerības likuma grozījumu un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju 

iepirkumu likuma spēkā stāšanos (2010.gada 4.septembrī). Attiecīgo normatīvo bāzi 

nodrošina FM, t.sk. IUB. 

227. Ņemot vērā direktīvā 2007/66/EK noteikto, Publisko iepirkumu likumā tika veikti būtiski 

grozījumi attiecībā uz šādiem institūtiem: kārtību, kādā kandidāti un pretendenti 

informējami par iepirkuma rezultātiem, nogaidīšanas 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. Ieviesti arī jauni 

institūti: iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās atzīšana par spēkā neesošu no tās 

noslēgšanas brīža vai atcelšana no tiesas sprieduma spēkā stāšanās brīža vai tās termiņa 

saīsināšana īpašos gadījumos un pieteikuma par zaudējumu, ko piegādātājam pasūtītājs 

nodarījis ar prettiesisku rīcību, atlīdzināšanu iesniegšanas kārtība. 

228. Turklāt atbilstoši direktīvas 2007/66/EK 1.panta 4.punktam tika paredzēta jauna 

paziņojuma forma – brīvprātīgs paziņojums par iepirkuma rezultātiem, kura saturu 

nosaka MK noteikumi. Tāpat grozījumi Publisko iepirkumu likumā paredzēja, ka tiešās 

pārvaldes iestādēm MK noteiktos gadījumos obligāti preces un pakalpojumi jāiegādājas 

no MK noteiktajām centralizēto iepirkumu institūcijām vai ar to starpniecību, ja attiecīgās 

preces vai pakalpojumi ir iekļauti MK noteiktajā preču vai pakalpojumu grupā un to 

līgumcena 12 mēnešu laikā attiecīgajā preču vai pakalpojumu grupā ir 100 latu vai 

lielāka, tādējādi īstenojot Saprašanās memorandā doto uzdevumu attīstīt publiskā 

iepirkuma centralizāciju un  elektroniskā iepirkuma  sistēmas  plašāku  izmantošanu. 
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229. Savukārt, 2010. gada 4. septembrī, aizstājot likumu „Par iepirkumu sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēju vajadzībām”, ir stājies spēkā jaunais Sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzēju iepirkuma likums, kas tika pieņemts ne tikai, lai Latvijas tiesību sistēmā 

ieviestu aktuālo ES direktīvu prasības un ES Tiesas praksē veiktās norādes, bet arī, lai 

uzlabotu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma veikšanā piemērojamo 

regulējumu. Jaunais likums ieviesa jaunus noteikumus attiecībā uz piegādātāju interešu 

konflikta regulējumu, iepirkuma procedūru izsludināšanu, pretendentu atlases un 

kvalifikācijas prasībām, piedāvājumu vērtēšanas kritērijiem, pretendentu informēšanu, 

sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju lēmumu pārsūdzību un virkni citu ne mazāk būtisku 

jautājumu. Kā vienu no jaunā Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 

ieviestajām fundamentālākajām izmaiņām būtu jānorāda iespēja efektīvi atcelt 

sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noslēgto iepirkuma līgumu, gadījumā, ja tā 

noslēgšanā ir pieļauti rupji minētā likuma pārkāpumi. 

230. 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 likums 

„Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums” paredz 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.  

231. Ņemot vērā, ka normatīvajiem aktiem atbilstošu iepirkumu organizēšana ir viens no 

galvenajiem priekšnosacījumiem veiksmīgai projektu īstenošanai un izdevumu 

attiecināšanai finansēšanai no ES fondiem, arī turpmāk tiek plānots pilnveidot  normatīvo 

bāzi (attiecībā uz kontroles mehānisma noteikšanu pasūtītāja finansētiem projektiem), kā 

arī stiprināt IUB kapacitāti, paplašināt iepirkumu pirmspārbaužu apjomus, kā arī sniegt 

metodisku palīdzību gan atbildīgajām un sadarbības iestādēm, gan finansējuma 

saņēmējiem. Plašāka informācija par minētajiem plāniem tika sniegta ziņojuma sadaļā 

„ES fondu sistēmas optimizēšana un vienkāršošana”. 

232. Latvija ir uzsākusi darbības, lai nodrošinātu Saprašanās memorandā noteiktos 

uzdevumus, kas paredz stiprināt publisko iepirkumu, citu starpā izstrādājot vadlīnijas 

pašvaldību centralizēto publisko iepirkumu organizēšanai, kā arī sekmējot valsts un 

pašvaldību iepirkumu centralizēšanu, izmantojot elektronisko iepirkumu sistēmu. 

233. Šobrīd tiek izstrādāti tiesību aktu projekti, kas paredz sekmēt pašvaldību iepirkumu 

centralizāciju, nosakot pašvaldību pienākumu plānot un organizēt centralizētus 

iepirkumus. Iepirkumu konsolidācijas rezultātā tiks organizēts vairāk iepirkumu, kurus 

būs nepieciešams izsludināti gan IUB tīmekļa vietnē internetā, gan Eiropas Savienības 

Oficiālajā Vēstnesī, tādējādi padarot iepirkumus pieejamākus citu ES dalībvalstu 

pretendentiem. Par iepirkumu centralizācijas veicināšanu informācija tiks iekļauta 

nākošajā gada ziņojumā. 

234. Savukārt IUB pastāvīgi vērš pasūtītāju uzmanību uz aizliegumu iekļaut iepirkumu 

dokumentācijā prasības, kas varētu ierobežot iespēju piedalīties iepirkumā uzņēmējiem 

no citām ES dalībvalstīm. Veicot ES fondu finansēto projektu iepirkumu pirmspārbaudes, 

šādām prasībām tiek pievērsta pastiprināta uzmanība. No 2011.gada  attiecīgas nolikumu 

prasību pārbaudes tiek veiktas arī iepirkumiem, kas netiek finansēti no ES fondu 

līdzekļiem. 
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235. Šobrīd iepirkumi ES fondu projektos tiek veikti atbilstoši Publisko iepirkumu likumam 

un atbilstoši noteiktajām publisko iepirkumu līgumcenu robežām nodrošina paziņojuma 

publicēšanu ES Oficiālajā Vēstnesī. Papildus tam daži finansējuma saņēmēji publisko 

informāciju par iepirkumiem savās tīmekļa vietnēs, piemēram, Valts akciju sabiedrības 

,,Latvijas valsts ceļi‟‟ tīmekļa vietnē www.lvceli.lv sadaļā ,,Iepirkumi‟‟ ir pieejama 

informācija par plānotajiem iepirkumiem, paredzamajām līgumcenām un izsludināšanas 

datumiem. Minētajā tīmekļa vietnē pieejamas saites arī uz līdzīgām Baltijas valstu 

tīmekļa vietnē un Baltijas valstu ceļu administrācijas tīmekļa vietni, kur arī tiek ievietota 

informācija par aktuālajiem iepirkumiem. Dzelzceļu būves jomā akciju sabiedrība 

,,Latvijas dzelzceļš‟‟ iepirkumus veic atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju 

iepirkuma likumam un, ņemot vērā iepirkumu apmērus, tiek nodrošināta paziņojuma 

publicēšana ES Oficiālajā vēstnesī. 

236. Savukārt informācija par 2010.gadā veiktajiem iepirkumu pirmspārbaudēm, 

konstatētajām kļūdām publiskajos iepirkumos sniegta sadaļā „Iepirkumu 

pirmspārbaudes”. 

2.2.2. Atbilstība Kopienas prasībām komercdarbības atbalsta jomā 

237. Par komercdarbības atbalsta kontroli atbildīgā institūcija ir FM, izņemot, ja atbalsts 

plānots darbībām, kas saistītas ar lauksaimniecības produktiem, kas minēti Līguma par 

Eiropas Savienības darbību 1.pielikumā, ar zivsaimniecības produktiem, kā arī 

mežsaimniecībai, izņemot Komercdarbības atbalsta kontroles likumā noteiktos 

gadījumus. 

238. Saskaņā ar tiesību aktu prasībām atbalsta programmas vai individuālos atbalsta projektus, 

kā arī plānotos grozījumus esošajās atbalsta programmās vai individuālajos atbalsta 

projektos pirms to īstenošanas uzsākšanas ir jāiesniedz sākotnējai izvērtēšanai FM, lai 

tādējādi nodrošinātu to atbilstību komercdarbības atbalsta kontroles normu prasībām. 

239. Visas aktivitātes, kas bija kvalificējamas kā komercdarbības atbalsts, tika īstenotas, 

ievērojot Eiropas Kopienas tiesībās noteiktās procedūras, kā arī prasības par pieļaujamo 

atbalsta mērķi, izmaksām, maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti, sektorālajiem 

ierobežojumiem, u.c., un to īstenošana tika uzsākta tikai pēc šo pasākumu saskaņošanas 

ar EK (izņemot gadījumus, ja pasākums bija  atbrīvots no paziņošanas). 

240. Komercdarbības atbalsta nosacījumu kontrole pārbaudēs projektu īstenošanas vietās: 

a. MK noteikumi par pārbaudēm projektu īstenošanas vietās
39

 nosaka, ka pārbaudes 

projekta īstenošanas vietā laikā jāpārliecinās par komercdarbības atbalsta prasību 

ievērošanu. Pārbaužu uz vietas veikšanas funkcija deleģēta atbildīgajām un 

sadarbības iestādēm; 

b. Vadošās iestādes metodikā par pārbaudēm projekta īstenošanas vietā noteiktas 

minimālās prasības, kas attiecas uz komercdarbības atbalsta prasību ievērošanas 

kontroli. 2010.gadā ir aktualizētas un papildinātas vadošās iestādes metodika 

par pārbaudēm ES fondu projektu īstenošanas vietās, kurā noteikts, ka pārbaužu uz 

vietas laikā pārbaužu veicējiem jāpārliecinās, vai finansējuma saņēmējs faktiski 

ievēro attiecīgos komercdarbības atbalsta nosacījumus. 

241. Detalizēta informācija par komercdarbības atbalsta nosacījumu kontroli pārbaudēs 

projektu īstenošanas vietās ir aprakstīta ES fondu plānošanas perioda vadības un 

                                                 
39

 MK 16.02.2010. noteikumi Nr.140 „Kārtība, kādā vadošā iestāde, sertifikācijas iestāde, sadarbības iestāde vai 

atbildīgā iestāde veic pārbaudi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansētā projekta 

īstenošanas vietā” 

http://www.lvceli.lv/
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kontroles sistēmas aprakstu, kas pieejams ES fondu tīmekļa vietnē 

http://www.esfondi.lv/page.php?id=789.  

242. Izstrādājot vadošās iestādes metodiku par pārbaudēm uz vietas, vērā ņemti arī  EK 

vadlīnijās par pārbaudēm projektu īstenošanas vietās ES fondu projektos ietvertie 

norādījumi. 

243. 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. 

244. Vadošā iestāde ir izstrādājusi rīcības plānu ES fondu vadības un kontroles sistēmas 

pilnveidošanai, tai skaitā, attiecībā uz komercdarbības atbalsta kontroli un uzraudzību. 

Rīcības plāna ietvaros plānots pārskatīt un pilnveidot vadošās iestādes metodiku 

par pārbaudēm ES fondu projektu īstenošanas vietās. Tāpat arī ir stiprināta FM 

Komercdarbības atbalsta kontroles departamenta kapacitāte, izveidojot vienu štata vietu, 

lai nodrošinātu metodoloģisko atbalstu ES fondu jautājumos. 

245. Lai sniegtu informatīvo atbalstu, pilnveidotu izpratni un vecinātu vienotu praksi 

komercdarbības atbalsta kontrolē ES fondu ietvaros, 2010.gada 8.-9.jūlijam un 25.-

26.novembrim notika mācību semināri „Komercdarbības atbalsta kontroles sistēma ES 

struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektos”, kuru mērķa grupa bija ES fondu 

administrēšanā iesaistīto institūciju pārstāvji gan ar, gan bez priekšzināšanām. 

Tabula 5 Aktivitāšu, kuru ietvaros ir valsts atbalsts, saraksts 

Aktivitāte/apakšaktivitāte Valsts atbalsta veids ERAF/KF pieejamā 

finansējuma apmērs, eiro 

3.1.5.1.1.apkašaktivitāte „Ģimenes 

ārstu tīkla attīstība” 

Valsts atbalsts, kas atbrīvots no 

paziņošanas EK saskaņā ar EK lēmumu 

2005/842/EK par EK Līguma 86.panta 

2.punkta piemērošanu valsts atbalstam 

attiecībā uz kompensāciju par 

sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem 

uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt 

pakalpojumus ar vispārēju 

tautsaimniecisku nozīmi 

 

4 450 600 

3.1.5.1.2.apakšaktivitāte „Veselības 

aprūpes centru attīstība” 17 817 400 

3.1.5.2apakšaktivitāte „Neatliekamās 

medicīniskās palīdzības attīstība” 9 286 580 

3.1.5.3.1.apakšaktivitāte 

„Stacionārās veselības aprūpes 

attīstība” 

163 748 000 

3.1.5.3.2.apakšaktivitāte 

„Onkoloģijas slimnieku 

radioterapijas ārstēšanas attīstība” 

11 970 000 

3.4.1.1.aktivitāte 

„Ūdenssaimniecības attīstība 

apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju 

skaitu līdz 2000” 

143 493 781 

3.5.1.1.aktivitāte 

„Ūdenssaimniecības infrastruktūras 

attīstība aglomerācijās ar cilvēku 

ekvivalentu lielāku par 2000” 

429 510 102 

3.5.1.2.2.apakšaktivitāte „Reģionālu 

atkritumu apsaimniekošanas sistēmu 

attīstība” 

40 100 000 

Kopā: 820 376 463  

(66.1% no aktivitātēm/ 

apakšaktivitātēm, kuru 

ietvaros ir valsts atbalsta 

finansējums) 

http://www.esfondi.lv/page.php?id=789


61 

Gada ziņojums_3DP_VI_lv_13.06.2011.; Ziņojums Eiropas Komisijai par Eiropas Savienības struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda darbības programmu īstenošanu, 2010.gads  

Aktivitāte/apakšaktivitāte Valsts atbalsta veids ERAF/KF pieejamā 

finansējuma apmērs, eiro 
3.2.2.3.aktivitāte „Elektronisko 

sakaru pakalpojumu vienlīdzīgas 

pieejamības nodrošināšana visā 

valsts teritorijā (platjoslas tīkla 

attīstība)” 

EK paziņojams valsts atbalsts 

(Kopienas pamatnostādnes valsts 

atbalsta noteikumu piemērošanai 

attiecībā uz platjoslas tīklu ātru 

izvēršanu).  

19 188 819 

3.3.1.3.aktivitāte „Lielo ostu 

infrastruktūras attīstība „Jūras 

maģistrāļu” ietvaros” 

EK paziņojams valsts atbalsts. Līguma 

par ES darbību 107.panta 3.punkta c) 

apakšpunkts 

166 199 474 

3.3.1.4.aktivitāte „Lidostu 

infrastruktūras attīstība” 

EK paziņojams valsts atbalsts. Līguma 

par ES darbību 107.panta 3.punkta c) 

apakšpunkts 

64 631 943 

3.4.3.3.aktivitāte „Atbalsts kultūras 

pieminekļu privātīpašniekiem 

kultūras pieminekļu saglabāšanā un 

to sociālekonomiskā potenciāla 

efektīvā izmantošanā” 

Atbalsta programmas Nr. N 564/2009 

(programma grozīta ar  N 318/2010). 

Līguma par ES darbību 107.panta 

3.punkta d) apakšpunkts 

5 691 486 

3.5.1.2.3.apakšaktivitāte „Dalītās 

atkritumu apsaimniekošanas sistēmas 

attīstība” 

Atbalsta programmas Nr. N 390/2009. 

Saskaņā ar Valstu reģionālā atbalsta 

pamatnostādnēm 2007.–2013.gadam 

55 571 282 

3.5.2.1.aktivitāte „Pasākumi 

centralizētās siltumapgādes sistēmu 

efektivitātes paaugstināšanai” 

Atbalsta programmas Nr. N 426/2008 

(programma grozīta ar  N 184/2010). 

Saskaņā ar Valstu reģionālā atbalsta 

pamatnostādnēm 2007.–2013.gadam 

60 220 000 

3.5.2.2.aktivitāte „Atjaunojamo 

energoresursu izmantojošu 

koģenerācijas elektrostaciju attīstība” 

Atbalsta programmas Nr. N 428/2008 

(programma grozīta ar  N 150/2010). 

Saskaņā ar Valstu reģionālā atbalsta 

pamatnostādnēm 2007.–2013.gadam 

48 908 718  

Kopā: 420 411 722  

(33.9% no aktivitātēm/ 

apakšaktivitātēm, kuru 

ietvaros ir valsts atbalsta 

finansējums) 

Kopā ERAF/KF finansējums: 1 240 788 185 (38,65% 

no kopējā DP ERAF/KF 

finansējuma) 

 

 

2.2.3. Atbilstība Kopienas prasībām atkritumu, notekūdeņu un ūdens jomā 

246. Zemāk ir aplūkota informācija par Direktīvās noteikto saistību izpildi atkritumu, 

notekūdeņu un ūdens jomā. Saskaņā ar Padomes Direktīvas par atkritumu poligoniem 

1999/31/EK prasībām, ir uzsākta pievienošanās līguma saistību izpildes rādītāju 

ieviešana. 

247. Tikai vienā – Vidusdaugavas –sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģionā – nav 

izveidots normatīvo aktu prasībām atbilstošs sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons. 

Šajā reģionā ir uzsākta sadzīves atkritumu poligona „Dziļā Vārda” būvniecība, kā arī 

uzsākta sadzīves atkritumu  pārkraušanas - šķirošanas staciju būvniecība Madonā un 

Aizkrauklē, šķirošanas stacijas būvniecība Jēkabpilī un bioloģiski noārdāmo atkritumu 

kompostēšanas laukuma būvniecība Madonā. Vidusdaugavas atkritumu 

apsaimniekošanas reģiona sadzīves atkritumu poligona projektētā kopējā jauda ir 792 000 

tonnu sadzīves atkritumu, paredzamais ekspluatācijas ilgums – 20 gadi. Minēto sadzīves 

atkritumu poligonu un citus atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras objektus ir 

paredzēts nodot ekspluatācijā 2011.gada vidū. Lai nodrošinātu sadzīves atkritumu 

apglabāšanu un novērstu to nekontrolētu apglabāšanu, Vidusdaugavas reģionā darbību 
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turpina 18 izgāztuves. Šīm  izgāztuvēm ir izdotas atļaujas to darbībai, kurās ir ietverti 

vides aizsardzības pasākumi, kuri ir jāveic, lai ierobežotu izgāztuvju radīto negatīvo 

ietekmi uz vidi. Valsts Vides dienesta reģionālo vides pārvalžu  inspektori regulāri veic 

pārbaudes minētajās izgāztuvēs, kontrolējot veikto pasākumu kvalitāti. 2010. gadā šajās 

atkritumu izgāztuvēs vēl tika apglabāti sadzīves atkritumi 85 tūkst. t. apmērā, t.i., ~ 13% 

no 2009. gadā kopumā Latvijā apglabātajiem sadzīves atkritumiem. 

248. Direktīvas 1999/31/EK par atkritumu poligoniem 5.panta 2.punkta a)apakšpunktā 

dalībvalstīm noteikts, ka līdz 2006.gada 16.jūlijam (tā kā Latvijas Republika ir 

izmantojusi četru gadu atkāpi, kas paredzēta Atkritumu poligonu direktīvā, tad mērķis 

bija jāsasniedz līdz 2010.gada 16.jūlijam) bioloģiski sadalāmi atkritumi, ko aizvāc uz 

poligoniem, ir jāsamazina par 25% no 1995.gadā saražoto bioloģiski sadalāmo sadzīves 

atkritumu kopapjoma (pēc svara). 

249. Patlaban ir pieejami dati par apglabāto bioloģiski noārdāmo atkritumu apjomu laika 

posmā no 2004.gada līdz 2009.gadam, ieskaitot. 

250. Atkritumu poligonu direktīvā noteiktais mērķis 2009.gadā nebija sasniegts, jo pēdējais 

atkritumu poligons Dziļā Vāda, kas ietilpst Vidusdaugavas atkritumu apsaimniekošanas 

plānā, ir nodots ekspluatācijā 2011.gada 17.jūnijā. Līdz šim laikam ekspluatācijā bija 

nodotas vairākas izgāztuves, kas neatbilst direktīvas 1999/31/EK par atkritumu 

poligoniem prasībām. Visas izgāztuves, kas neatbilst direktīvas prasībām, ir slēgtas. 

251. Lai nodrošinātu Atkritumu poligonu direktīvā noteiktā mērķa sasniegšanu, 2010. gadā ir 

atļauts apglabāt 345 tūkst. t. bioloģiski noārdāmo atkritumu. Ņemot vērā, ka statistikas 

dati par 2010.gadu būs pieejami 2011.gada jūnija beigās, informācija par Atkritumu 

poligonu direktīvā noteiktā mērķa sasniegšanu tiks iekļauta 2011.gada ziņojumā.  

252. Ar 2000. - 2006. finanšu plānošanas gada ES fondu atbalstu ir jau ierīkoti 10 

kompostēšanas laukumi. 3.5.1.2.2. apakšaktivitātes „Reģionālu atkritumu 

apsaimniekošanas sistēmu attīstība” un 3.5.1.2.3. apakšaktivitātes „Dalītās atkritumu 

apsaimniekošanas sistēmas attīstība” līdz 2010. gada beigām apstiprināto projektu 

ietvaros plānots izveidot 7 atkritumu šķirošanas centrus (līnijas) un 2 kompostēšanas 

laukumus (projektu īstenošanas termiņš – 4 gadi). 

253. Informācija par Atkritumu poligonu direktīvas 5.panta 2.punkta a) apakšpunktā minētā 

mērķa sasniegšanu būs pieejama pēc 2011.gada 15.jūlija atbilstoši MK 2008.gada 

22.decembra noteikumiem Nr.1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas 

pārskatu veidlapām”.  

254. Lai nodrošinātu direktīvas 1999/31/EK par atkritumu poligoniem prasību ieviešanu, laikā 

no 2007. līdz 2010. gada beigām 3.5.1.2.1. un 3.5.1.2.2.apakšaktivitātes ietvaros ir 

apstiprināti projekti par kopējo summu 10,6 milj. eiro (attiecināmās izmaksas), t.sk. 9,8 

milj. eiro 2010. gadā (NACE kods 39.00). 

255. Padomes 1991.gada 21.maija Direktīvas Nr.91/271/EEK par komunālo notekūdeņu 

attīrīšanu ietvaros ir turpināta pievienošanās līguma saistību izpilde. 

256. Latvijā noteiktas 88 aglomerācijas - apdzīvotas vietas ar pietiekoši lielu iedzīvotāju skaitu 

un ekonomisko aktivitāti, kas direktīvas izpratnē ir komunālo notekūdeņu pārvaldības 

pamatvienības un uz kurām ir attiecināmas direktīvas prasības samazināt notekūdeņu 

rādīto kopējo slodzi:  

- divās aglomerācijās – Rīga un Daugavpils, komunālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu 

faktiskā slodze pārsniedz 100 000 cilvēku ekvivalentus (CE). Direktīvas prasības 

intensīvākai komunālo notekūdeņu attīrīšanai – slāpekļa un fosfora neorganisko 

http://www.vidm.gov.lv/files/text/31991L0271-LV.zip
http://www.vidm.gov.lv/files/text/31991L0271-LV.zip
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savienojumu koncentrācijas ievērojamai samazināšanai – šīm aglomerācijām stājās 

spēkā 2008. gada 31.decembrī; 

- 23 aglomerācijās, kuru faktiskā slodze pārsniedz 10 000 CE, direktīvas prasības 

jānodrošina ne vēlāk par 2011.gada 31.decembri. Arī šajās aglomerācijās jāsasniedz 

stingrākās prasības notekūdeņu attīrīšanai – slāpekļa un fosfora neorganisko 

savienojumu koncentrācijas ievērojama samazināšana notekūdeņos; 

- 63 mazākās aglomerācijās (2000 – 10 000 CE) termiņš direktīvas prasību ieviešanai ir 

2015.gada 31.decembris. Šajās aglomerācijās jāpanāk organiskā piesārņojuma lielākās 

daļas bioloģiska noārdīšanās notekūdeņos. 

257. Līdz 2010.gada beigām atbilstība direktīvas prasībām attiecībā uz notekūdeņu attīrīšanas 

kvalitāti nodrošināta:  

- Daugavpils notekūdeņu attīrīšanas iekārtās 2009.gadā tika pabeigta rekonstrukcija, un 

pēc ieregulēšanas darbu beigām notekūdeņu attīrīšanas iekārtas nodrošina normatīvo 

aktu prasībām atbilstošu notekūdeņu attīrīšanu; 

- Rīgas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NAI) „Daugavgrīva” nodrošina bioloģisko 

notekūdeņu attīrīšanu, kā arī kopējā fosfora normatīvu izpildi. Normatīvo aktu 

prasības pārsniedz tikai kopējā slāpekļa koncentrācijas. Lai samazinātu kopējā 

slāpekļa koncentrācijas attīrītajos notekūdeņos, SIA „Rīgas ūdens” 2011.gadā plāno 

uzsākt notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukciju, ieviešot notekūdeņu attīrīšanā 

papildus stadiju – anokso zonu, izveidojot nitrifikācijas - denitrifikācijas procesu, kā 

arī nodrošinot šo procesu automātisku vadību; 

- 20 aglomerācijās ar CE no 10 000 līdz 100 000 komunālās notekūdeņu attīrīšanas 

iekārtas nodrošināja notekūdeņu bioloģisko attīrīšanu un slāpekļa un fosfora redukciju 

(Ķekavas aglomerācijas notekūdeņu tiek novadīti attīrīšanai uz Rīgas NAI 

„Daugavgrīva”, kur pilnībā atbilstoša notekūdeņu attīrīšana tiks nodrošināta līdz 

2012.gadam). Kvalitatīva un atbilstoša notekūdeņu attīrīšana netiek nodrošināta tikai 

Ogrē, Tukumā un Limbažos. Ogrē tiek plānots kvalitatīvu un atbilstošu notekūdeņu 

attīrīšanu nodrošināt līdz 2015.gadam, izbūvējot jaunas NAI esošo privātajam 

komersantam piederošo neatbilstošo iekārtu vietā, savukārt Tukumā 2010.gadā 

apstiprinātā projekta ietvaros tiks veikta NAI rekonstrukcija, paredzot uzlabojumus 

atbilstošas fosfora koncentrācijas nodrošināšanai, jo šobrīd dažkārt tiek pārsniegtas 

fosfora koncentrācijas, un neliela lokāla notekūdeņu savākšanas sistēma tiks 

pievienota centralizētajai sistēmai, nodrošinot atbilstošu attīrīšanu visā aglomerācijā. 

Arī Limbažos atbilstoša slāpekļa un fosfora redukcija tiks nodrošināta 2010.gadā 

apstiprinātā projekta ietvaros, paredzot NAI rekonstrukciju līdz 2013.gadam. 

258. Virknē aglomerāciju notekūdeņus attīra vairākas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, tādejādi 

apdzīvotā vietā var vienlaicīgi būt gan normatīviem atbilstošas notekūdeņu attīrīšanas 

iekārtas, gan tādas, kas nenodrošina emisijas normu izpildi. Bez tam vietām notekūdeņu 

attīšanas iekārtas ir morāli un fiziski novecojušas un to ekspluatācija ne vienmēr 

nodrošina vienmērīgu notekūdeņu attīrīšanas kvalitāti, līdz ar to normatīviem atbilstošo 

notekūdeņu attīrīšanas iekārtu skaits ir svārstīgs.  

- Rīgas aglomerācijā 96,7% iedzīvotāju nodrošinātas iespējas izmantot centralizētās 

kanalizācijas pakalpojumus. Daugavpilī šādas iespējas ir 88,6% pilsētas iedzīvotāju. 

Rīgā jau uzsākts, bet Daugavpilī tiek plānoti ūdenssaimniecības infrastruktūras 

attīstības projekti, kuru rezultātā pieslēgumu līmenis centralizētām kanalizācijas 

sistēmām sasniegs attiecīgi 97,8% Rīgā un 100% Daugavpilī; 
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- vidēji 76% aglomerāciju iedzīvotāju, kurās CE ir 10 000 līdz 100 000, ir pieejami 

centralizētie kanalizācijas pakalpojumi, kvalitatīvi centralizētie kanalizācijas 

pakalpojumi, t.i., atbilstoša notekūdeņu attīrīšana nodrošināta vidēji 74% aglomerāciju 

iedzīvotājiem. 

Ilustrācija 27Notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojumu pieejamība aglomerācijās ar cilvēku 

ekvivalentu lielāku par 2000, % no kopēja atbilstošās aglomerāciju grupas iedzīvotāju skaita 
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259. Līdz 2011.gada septembrim atbilstība notekūdeņu attīrīšanas prasībām ir nodrošināta 20 

aglomerācijās un vēl 31 aglomerācijā būs nodrošināta pēc KF apstiprināto projektu 

pabeigšanas.  7 aglomerācijās, kur atbilstība nebūs nodrošināta pēc jau apstiprināto 

projektu ieviešanas, ir iekļautas MK noteikumu grozījumos kā plānotie projekti nākamā 

kārtā, kur galvenā darbība būs notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija vai vietējo 

sistēmu pieslēgums notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. 5 aglomerācijās, kuras neietilpst 

plānoto vai apstiprināto projektu sarakstā,  līdz pilnīgai atbilstībai notekūdeņu attīrīšanas 

prasībām ir nepieciešamas vairākas darbības, piemēram vietējo mazo sistēmu pieslēgums 

notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, neskatoties uz to, ka notekūdeņu attīrīšanas iekārtās 

šajās aglomerācijās ir atbilstoša (vai pēc apstiprinātā projekta).  

260. Ir plānots, ka līdz 2015.gadam visās aglomerācijās būs nodrošināta atbilstība notekūdeņu 

attīrīšanas prasībām. Savukārt ir jāpiezīmē, ka ņemot vērā, ka Latvijā iedzīvotāju skaits 

sarūk, nebūs iespējams sasniegt rādītāju par pieslēgumu vietu skaitu (precīza informācija 

būs pieejama turpmākajos gados). 

261. Lai nodrošinātu direktīvas 91/271/EEK par komunālo notekūdeņu attīrīšanu prasību 

ieviešanu, laikā no 2007. līdz 2010. gada beigām 3.5.1.1.aktivitātes ietvaros ir apstiprināti 

projekti par kopējo summu 86,5 milj. eiro, t.sk. 39,0 milj. eiro 2010. gadā (NACE kods 

37.00).  Savukārt 2 pabeigto 3.4.1.1.aktivitātes projektu  kopējā summa ir 2,0 milj. eiro. 

262. Kā galveno problēmu, kas liedz nodrošināt pilnīgu atbilstību Komunālo notekūdeņu 

attīrīšanas direktīvas prasībām, var minēt  nepietiekamo savākšanas sistēmu aptvērumu 

nevienmērīgas Latvijas teritorijas apdzīvotības dēļ. Paredzams, ka realizējot 2007.-

2013.gada finanšu plānošanas periodā apstiprinātos projektus, notekūdeņu savākšanas 

pakalpojuma pieejamība aglomerācijas ar cilvēku ekvivalentu no 10 000 līdz 100 000 tiks 

nodrošināta robežās no 79%-100% šo aglomerāciju iedzīvotāju, turklāt 13 (no 23) 

aglomerācijām pieslēguma % pārsniegs 95%. Vienlaikus atzīmējams, ka 2011.gada 

1.aprīlī ir izsludināts iepirkums „Aglomerāciju robežu noteikšana 3.5.1.1 aktivitātes 

„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku 

par 2000” ietvaros”, kura ietvaros paredzēts precizēt pašvaldību definētās aglomerācijas 

robežas saskaņā ar ūdenssaimniecības nozari regulējošos normatīvajos aktos definēto 
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jēdzienu „aglomerācija”, paredzot noteikt teritoriju, kurā ir tehniski, ekonomiski un no 

vides aizsardzības viedokļa pamatoti nodrošināt centralizētu notekūdeņu savākšanu, kā 

arī paredzēts skaidrāk definējot teritorijas, kurās notekūdeņu attīrīšanas pasākumi 

jānodrošina lokāli. Paredzams, ka šo precizējumu rezultātā  kopējais pieslēguma % 

rādītājs uzlabosies.   

263. Padomes 1998.gada 3.novembra Direktīvas Nr.98/83/EK par dzeramā ūdens kvalitāti 

ietvaros ir turpināta pievienošanās līguma saistību izpilde. 

264. Atbilstība direktīvas prasībām jānodrošina: 

- apdzīvotām vietām, kurās iedzīvotāju skaits ir 100 000 vai lielāks, līdz 2008.gada 

31.decembrim; 

- apdzīvotām vietām, kurās iedzīvotāju skaits ir 10 000 līdz 100 000, līdz 2011.gada 

31.decembrim; 

- attiecībā uz apdzīvotām vietām, kurās iedzīvotāju skaits ir 2000 līdz 10 000, līdz 

2015.gada 31.decembrim. 

265. Līdz 2010.gada beigām atbilstība direktīvas prasībām attiecībā uz dzeramā ūdens kvalitāti 

nodrošināta: 

- Rīgā joprojām tā dzeramā ūdens kvalitāte, kas tiek piegādāts no Baltezera 

ūdensgūtnes (apmēram 18% no kopējā ūdens apjoma) neatbilst direktīvas prasībām 

attiecībā uz dzelzs uz mangāna koncentrāciju. Saskaņā ar apstiprināto 

ūdenssaimniecības attīstības IV kārtas projekta iesniegumu plānots pilnā apjomā 

nodrošināt atbilstību direktīvas prasībām līdz 2012.gadam; 

- Daugavpilī dzeramā ūdens kvalitāte pirms padošanas centralizētajā ūdensapgādes 

sistēmā atbilst direktīvas prasībām; 

- 19 no 23 apdzīvotajām vietām ar iedzīvotāju skaitu 10 000 – 100 000 nodrošināta 

dzeramā ūdens sagatavošana atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Jelgavā II kārtas 

projekta ietvaros tiks izbūvēta jauna ūdens attīrīšanas stacija, nodrošinot visām 

prasībām atbilstošas kvalitātes ūdeni līdz 2012.gada beigām. Jūrmalā direktīvas 

prasībām atbilstoša dzeramā ūdens kvalitāte tiks nodrošināta 2010.gadā apstiprinātā 

projekta ietvaros, uzlabojot 4 esošo ūdens attīrīšanas iekārtu attīrīšanas tehnoloģiju. 

Tukumā šobrīd atbilstošas kvalitātes dzeramais ūdens tiek piegādāts divās no trijām 

sistēmām (pēc 2010.gadā apstiprinātā projekta realizācijas tiks panākta pilna 

atbilstība). Limbažos netiek nodrošināta mangāna attīrīšana, atbilstība tiks panākta, 

realizējot 2010.gadā apstiprināto projektu. 

266. Atbilstība direktīvas prasībām attiecībā uz ūdensapgādes pakalpojumu pieejamību līdz 

2010.gada beigām: 

- Rīgā 94% iedzīvotāju nodrošinātas iespējas izmantot centralizētos 

ūdensapgādes pakalpojumus. Daugavpilī šādas iespējas ir 96,5% pilsētas 

iedzīvotāju; 

- vidēji 80% iedzīvotāju pilsētās ar iedzīvotāju skaitu no 10 000 līdz 100 000, ir 

pieejami centralizētie ūdensapgādes pakalpojumi, kvalitatīvi centralizētie 

ūdensapgādes pakalpojumi, t.i., atbilstoša dzeramā ūdens sagatavošana 

nodrošināta vidēji 77% aglomerāciju iedzīvotājiem.  

Ilustrācija 28Dzeramā ūdens piegādes pakalpojumu pieejamība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 

2000, % no kopēja atbilstošās aglomerāciju grupas iedzīvotāju skaita 
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267. Lai nodrošinātu direktīvas 98/83/EK par dzeramā ūdens kvalitāti prasību ieviešanu, laikā 

no 2007. līdz 2010. gada beigām 3.5.1.1.aktivitātes ietvaros ir apstiprināti projekti par 

kopējo summu 67,6 milj. eiro, t.sk. 28,9 milj. eiro 2010. gadā (NACE kods 36.00). 

Savukārt 3.4.1.1.aktivitātes 9 pabeigto projektu  kopējā summa ir 1,4 milj. eiro. 

268. Saistībā ar 3.5.1.1. aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās 

ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000” un 3.4.1.1. aktivitātēs „Ūdenssaimniecības 

infrastruktūras attīstības apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” īstenošanu ir 

konstatēts potenciālais risks, ka reālie pieslēgumi ūdenssaimniecības/kanalizācijas 

centralizētajiem vadiem pēc projektu pabeigšanas – atsevišķu projektu mērķi, kas 

jāsasniedz, tomēr netiks sasniegti pilnā apmērā. Minētie rādītāji ir svarīgi projektu 

ilgtspējas nodrošināšanai/uzraudzībai, bet to izpilde nav kritiska no direktīvu, DP un DPP 

viedokļa, jo, piemēram, direktīvas prasība paredzēt iespēju iedzīvotājiem pieslēgties 

noteiktajos apmēros, un šādas prasības ir izpildītas, savukārt atbilstoši aktivitātes atbalsta 

veidam DP un DPP ir izvirzīti aktivitātē sasniedzamie rādītāji, kas tiek mērīti nevis pēc 

pieslēgumu skaita, bet gan pēc iedzīvotāju skaita, kuriem ir nodrošināta iespēja 

pieslēgties (iedzīvotāju skaits uz ko vērsti projekti). Turklāt iedzīvotājus nevar piespiest 

pieslēgties centralizētajam ūdens/kanalizācijas vadam un lietot attiecīgus pakalpojumus. 

Tiek vērtētas iespējas, kā nodrošināt faktisko pieslēgumu apjomu, piemēram,  

likumdošanas, tarifu politikas, papildu investīciju, iedzīvotāju izglītošanas ietvaros, kas 

pēc būtības ir grūti izdarāms, jo privātās mājsaimniecības ar varu nevar piespiest 

pieslēgties, turklāt tas maksā naudu. Tāpat tiks veikta analīzi par faktiskiem 

formulējumiem projektu iesniegumos, lai izvairītos no pārpratumiem un dažādām 

interpretācijas iespējām. 

269. Ikgadējās tikšanās ar EK par ES fondu apguves jautājumiem ietvaros 2011.gada 29.martā 

VARAM informēja EK pārstāvjus par vides direktīvu ieviešanas statusu Latvijā. Latvija 

visas direktīvas ir veiksmīgi pārņēmusi savā likumdošanā un to ieviešanai pieejams ES 

fondu un valsts līdzfinansējums, taču joprojām veicams intensīvs darbs attiecībā uz 

direktīvu ieviešanu, tas nozīmē, ka Latvijai vēl jāstrādā, lai direktīvās noteiktie mērķi 

vides jomā tiktu sasniegti, it īpaši tas attiecas uz ūdens un notekūdeņu direktīvu 

ieviešanu. Lai novērtētu, cik daudz jau paveikts un kas vēl darāms, EK pārstāvji lūdza 

Latvijas iestādēm līdz 2011.gada beigām iesniegt horizontālu analīzi, cik lielā mērā ar 

2004.-2006.gada un 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu investīcijām vides 

mērķi ir izpildīti. Papildus atzīmējams, ka 2010.gadā veiktā izvērtējuma par KF 2004.-

2006.gada plānošanas periodā īstenoto projektu sasniegtajiem rezultātiem un šo projektu 

sociālekonomisko ieguvumu ietekmes noteikšanu, kas atrodams tīmekļa vietnē 

http://www.esfondi.lv/upload/02-kohezijas_fonds/P__t__jumi/zinojums_271210.pdf , 

ietvaros tika veikta analīze par KF ietvara dokumentā 2004.-2006. gada plānošanas 

http://www.esfondi.lv/upload/02-kohezijas_fonds/P__t__jumi/zinojums_271210.pdf
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periodam iekļauto vides direktīvu sasniegšanu, izvērtējot 10 KF projektus, kas veicina 

piecu no astoņām KF ID uzskaitīto direktīvu ieviešanu. 

 

2.3. Izaicinājumi darbības programmas ieviešanā 

270. Attiecībā uz ES fondu vadības un kontroles sistēmas darbības problēmām kopumā (t. sk. 

saistībā ar DP), ir jāatzīmē, ka 2010.gadā veiktā EK audita laikā tika konstatēti būtiski 

trūkumi Revīzijas iestādes darbā. Lai novērstu potenciālos riskus ES fondu ietvaros 

izveidotajā vadības un kontroles sistēmā, vadošā iestāde atsauca EK iesniegtās DP 

izdevumu deklarācijas un pārtrauca turpmāku DP izdevumu deklarēšanu. Par minēto 

problēmu sniegts detalizēts izklāsts  2.7.10. sadaļā ,,Eiropas Komisijas auditi‟‟ un sadaļā 

„Vadības un kontroles sistēmas izvērtējums”. 

271.  Savukārt zemāk ir minēti būtiskākie DP projektu īstenošanu kavējošie faktori un to 

ietekmes mazināšanai 2010.gadā veiktie pasākumi. Savukārt papildu informācija sniegta 

apakšsadaļās par2010. gadā izstrādāto vadošās iestādes kārtību par risku pārvaldību ES 

fondu administrēšanas sistēmā, veiktajiem vienkāršošanas pasākumiem un resursu 

piesaisti ES fondu projektiem. 

272. Kā galveno infrastruktūras projektu īstenošanu kavējošo iemeslu 2010.gadā var nosaukt 

problēmas iepirkumu jomā, t.sk. pārsūdzības, normatīvu aktu neievērošana. Lai mazinātu 

šīs problēmas arī 2010.gadā tika organizēti semināri un sniegtas konsultācijas gan 

finansējuma saņēmējiem, gan starpniekinstitūcijām. Tika veikti grozījumi MK 

noteikumos par ES fondu tehniskās palīdzības ieviešanu (MK 21.09.2010. noteikumi 

Nr.900), paredzot līdzekļus IUB cilvēkresursu kapacitātei un iepirkuma pirmspārbaužu 

apjoma paplašināšanai, kas savukārt nodrošinās plašāku un mērķtiecīgāku ES fondu 

projektu īstenotāju konsultēšanu par iepirkumu jautājumiem, veicinās ātrāku sūdzību 

izskatīšanu ES fondu projektu iepirkumu ietvaros. IUB tehniskās palīdzības projekts tika 

apstiprināts 2010.gada 15.decembrī. 

273. Kā vēl vienu no DP ieviešanas kavēšanas iemesliem var minēt finansējuma 

nepietiekamību - gan finansējuma saņēmējiem līdzfinansējuma nodrošināšanai 

(piemēram, energoefektivitātes aktivitātēs), gan 2010.gada sākumā - valsts budžeta 

līdzekļu trūkumu. 

274. Lai risinātu jautājumu par finansējuma saņēmēju līdzfinansējuma nodrošināšanu (tai 

skaitā banku aizdevumu izsniegšanu), 2010.gada novembrī
40

 Latvijas Komercbanku 

asociācija tika iekļauta UK sastāvā ar padomdevēja tiesībām, tādējādi asociācija sāka 

piedalīties arī projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju apstiprināšanas procesā. 

2010.gada 24.novembra UK sēdē asociācija paudusi viedokli par kredītu izsniegšanas 

risku un novērtēšanas sistēmas vienkāršošanu ES fondu projektu īstenošanai. Asociācijai 

ir dota iespēja piedalīties arī MK noteikumu par aktivitāšu īstenošanu saskaņošanas 

procesā, kā arī Latvijas komercbanku eksperti piedalījušies projektu iesniegumu 

vērtēšanā. 

275. Lai nodrošinātu finansējumu projektu uzsākšanai, 2010.gada laikā tika rasti pietiekami 

valsts budžeta resursi priekšfinansējuma, t.sk. lielāku avansu, piešķiršanai. Taču 

2010.gada sākumā izveidojusies situācija, ka pat īstenošanas stadijā esošajiem projektiem 

valsts budžeta finansējums nebija nodrošināts visam gadam nepieciešamā apmērā. Šī 

problēma tika atrisināta, gan sakarā ar Regulas Nr.1083/2006 82.panta grozījumiem 

saņemot EK papildu avansa maksājumu  30,8 milj. eiro no KF finansējuma, gan 

                                                 
40

 MK 2010.gada 23.novembra sēdē apstiprinātie noteikumi Nr.1072 „Uzraudzības komitejas nolikums” 
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2010.jūnijā pēc vienošanās  ar starptautiskajiem aizdevējiem un Saeimas atbalsta 

palielinot valsts budžeta finansējumu ES fondu projektiem par 100 milj. latu (142.3 milj. 

eiro). Minētais valsts budžeta finansējums tika novirzīts ES fondu projektiem izglītības 

nozarē (41%), satiksmes jomā (23%), vides jomā, t.sk. ūdenssaimniecības infrastruktūras 

attīstībai, (19%), veselības aprūpes nozarē (7%), nacionālas un reģionālas nozīmes 

attīstības centru izaugsmes veicināšanai (7%), atjaunojamo energoresursu izmantojošu 

koģenerācijas elektrostaciju attīstībai (2%), sociālās infrastruktūras jomai (1%). 

276. 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). 

277. Lai nepieļautu projektu īstenošanas kavēšanu ierobežoto valsts budžeta resursu dēļ arī 

2011.gadā, 2011.gadā finansējums ES fondu projektiem, salīdzinot ar 2010.gadu, 

palielināts par apmēram 200 milj. latu, no tiem apmēram 97 % paredzot ministriju 

budžetos un 3% rezerves programmā vēl neapstiprinātajiem projektiem. Vienlaikus 

2011.gadā tiks turpināta stingra ikmēneša valsts budžeta izdevumu plāna izpildes 

uzraudzība, ar mērķi savlaicīgi identificēt atbrīvojušos finansējumu un pārdalīt to jauniem 

projektiem vai projektiem, kuru īsteno ātrāk nekā sākotnēji plānots.  

278. Kapacitātes trūkums gan finansējuma saņēmējiem, gan ES fondu ieviešanā vadībā 

iesaistītājās iestādēm (piemērām, pašvaldībām, kuras īsteno vairākus projektus 

vienlaicīgi, IUB - saistībā ar ļoti liela sūdzību par finansējuma saņēmēju organizētajām 

iepirkumu procedūrām skaita saņemšanu, dažām atbildīgajām un sadarbības iestādēm). 

Lai risinātu šo problēmu tika veikti pasākumi ES fondu sistēmas vienkāršošanai un 

administratīvās kapacitātes stiprināšanai. 

279. Nepietiekama atbildība, t.sk. nekorekta plānošana, plānu neievērošana no finansējuma 

saņēmēju un starpniekinstitūciju puses. Tika pastiprināta uzraudzība gan administratīvajā, 

gan politiskajā līmenī (skatīt detalizētu informāciju sadaļā par uzraudzības pasākumiem). 

280. Kavējošie faktori no EK puses. Galvenokārt atzīmējams plānošanas dokumentu 

grozījumu smagnējais apstiprināšanas process EK. Darbības programmas 

„Uzņēmējdarbība un Inovācijas” grozījumi no EK puses netiek apstiprināti, jo EK un 

Latvijai radās domstarpības par finanšu instrumentu ietvaros veikto maksājumu 

attiecināšanu un garantiju programmai plānoto papildus finansējuma pārdali (bija 

nepieciešams operatīvs EK atzinums par LV metodikām par grūtībās nonākušajiem 

uzņēmumiem un attīstībai izsniegtiem aizdevumiem un garantijām). Tā kā EK iesniegtais 

DP grozījumu projekts paredzēja līdzekļu starp abām darbības programmām, minētie 

iemesli kavēja abu DP grozījumu apstiprināšanu. Kā vēl viens aktuāls temats sadarbībā ar 

EK bija valsts atbalsta regulējuma interpretācija, par kuru nebija saņemts viennozīmīga 

EK atbilde. Kā smagnējs ir atzīmējams jautājums saistībā ar EK Finanšu regulas 

grozījumu nepietiekamu skaidrojumu sniegšanu par Latvijas sniegtajiem komentāriem 

attiecība uz punktiem, kas skar finanšu instrumentus, izmaksu – iegumumu analīzes 

(cost- benifit analyses CBA) vadlīnijas un  labas pārvaldības principus. Lai risinātu 

minētos jautājumus, arī 2010.gadā vadošā iestāde proaktīvi sadarbojusies ar EK, tai skaitā 

aktīvi pārrunājot problēmjautājumus UK sēdēs un neformālās sarunās ar UK. 

281. Kā vēl vienu faktoru, kas palēnināja atsevišķu projektu īstenošanu, var minēt strukturālas 

reformas publiskajā sektorā (piemēram, vides, izglītības, veselības jomās, publiskā 

sektora strukturālas reformas). Reformu rezultātā bija nepieciešams veikt korekcijas ES 

fondu finansētajos projektos, piemēram mainot finansējuma saņēmējus. Tomēr ilgtermiņā 

minētās reformas viennozīmīgi stimulēs efektīvu ES fondu ieviešanu un izmantošanu. 
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Informācija par uzsāktajām reformām tika aprakstīta ziņojumā par 2009.gadu
41

, kā arī 

reformu ietekme uz ES fondu aktivitāšu īstenošanu 2010.gadā aplūkota sadaļā  

„Prioritāšu īstenošana”. Saskaņā ar atbildīgo un sadarbības iestāžu sniegto informāciju, 

2010.gadā veiktās izmaiņas ES fondu projektos minēto reformu dēļ nav uzskatāmas par 

būtiskām Regulas Nr. 1083/2006 57.panta nozīmē.  

2.3.1. Risku vadība 

282. Risku pārvaldība iepriekš notika centralizēti un to veica atsevišķs FM departaments, 

proti, ES fondu administrēšanas sistēmā identificētie riski bija iekļauti kopējā FM risku 

pārvaldības sistēmā, kurā vadošā iestāde tika iesaistīta. Ņemot vērā, ka ES fondu 

administrēšanas sistēmas risku pārvaldība attiecās arī uz citām ES administrēšanā 

iesaistītajām institūcijām, secināts, ka efektīvāk un lietderīgāk veikt  ES fondu risku 

pārvaldību atsevišķi no kopējās FM risku pārvaldības. 

283. Šobrīd turpinot 2009.gadā  uzsāktos ES fondu ieviešanas sistēmas pilnveidošanas un 

optimizēšanas pasākumus,  2010. gada 16.jūnijā tika izstrādāta un apstiprināta  vadošās 

iestādes kārtība, kādā tiek veikta risku pārvaldība ES fondu administrēšanas sistēma un 

apstiprināts sākotnēji identificēto risku saraksts. Tajā tika iekļauti arī identificētie ES 

fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda administrēšanas sistēmas galvenie riski 

(plānošanas, ieviešanas, uzraudzības, pēcuzraudzības,  slēgšanas). Riski tika sadalīti 

grupās (stratēģiskie riski, finanšu riski, atbildības riski, darbības riski, nozares riski).  

284. Uz augstākminēto risku pamata tika izstrādāts ES fondu administrēšanas sistēmas 

sākotnējais risku reģistrs, kurā ir iekļauts 21 risks. Riski tiek vērtēti divās skalās – 

varbūtība, ka risks iestāsies, un ietekmei kādu rada iestāšanās sekas. Katrā skalā risks tiek 

vērtēts piecu baļļu sistēmā. Risku iestāšanās varbūtības un ietekmes reizinājums izsaka 

riska līmeni. Arī risku līmenis iedalās piecās pozīcijās – no ļoti augsta līdz ļoti zemam.  

285. Katram identificētajam un novērtētajam riskam ir noteikts tā ietekmes līmenis, tiek 

izvēlēta riska pārvaldības stratēģija. Katram riskam ir apstiprināts  arī īpašnieks, kurš  

nodrošina noteiktu risku pārvaldības un uzraudzības pasākumus, kas ietver risku reģistra 

iekļauto risku vadīšanas pasākumu izpildes regulāru pārskatīšanu un reģistra 

aktualizāciju. Prioritāriem riskiem izstrādāti kontroles pasākumi riska mazināšanai vai 

novēršanai. 

286. Zemāk minēti ES fondu administrēšanas sistēmā identificētie riski, kuri regulāri tiek 

uzraudzīti un tiek veikti vai plānoti pasākumi to mazināšanai. Daudzus no minētajiem 

riskiem izdevies mazināt ar veiktajiem ES fondu sistēmas vienkāršošanas un 

optimizēšanas pasākumiem (skat. nākošajā ziņojuma sadaļā ,,ES fondu sistēmas 

optimizēšanas un vienkāršošana‟‟). 

Ilustrācija 29 ES fondu administrēšanas sistēmas risku saraksts 

Riska 

grupa 
Risks 

Stratēģiskie 

riski 

Sarežģīta Eiropas savienības fondu sistēma 

Neveiksmīgas pārrunas par nākamā plānošanas perioda ES fondu ieviešanas 

mehānismu dalībvalstīs 

Horizontālo prioritāšu neizpilde  

Plānošanas dokumentu neefektivitāte 

Finanšu Izmaksu svārstības projektos 

                                                 
41

Skatīt ziņojuma par DP ieviešanu 2009.gadā 2.3.6. sadaļu ,,Strukturālās reformas publiskajā sektorā‟‟ 

http://www.esfondi.lv/page.php?id=913   

http://www.esfondi.lv/page.php?id=913
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Riska 

grupa 
Risks 

riski Kohēzijas fonda 2004.-2006. plānošanas perioda projektu noslēguma dokumenti ir 

nekorekti 

Tiek kavēta projektu īstenošana 

Nepietiekams valsts līdzfinansējums, līdzekļu trūkums valsts budžeta ES fondu 

projektu līdzfinansēšanai 

Nepietiekami līdzfinansējuma līdzekļi privātajam finansējuma saņēmējam 

Neatbilstošo izdevumu rašanās 

Atbilstības 

riski 

Nepilnības tiesiskajā regulējumā 

Sistēmas audita ieteikumu trūkumi netiek novērsti 

Neatbilstību nekonstatēšana, neziņošana, nenovēršana 

Tiesību aktu nepareiza interpretācija 

Kontroļu un pārbaužu neefektivitāte 

Nepietiekoši nodrošināta lietu un personāla pēctecība un nepietiekama komunikācija 

Interešu konflikti un korupcija 

Darbības 

riski 

Nepilnības VIS 

Personāla motivācijas un karjeras izaugsmes trūkums 

Risks kad finansējuma saņēmēja īpašums ir apķīlāts 

Netiek nodrošināta sistēmas auditu ieteikumu ieviešana 

 

287. 2010.gada beigās tika izveidota ES fondu risku pārvaldības darba grupa, kurā darbojas 

pārstāvji no vadošās iestādes, sertifikācijas iestādes un revīzijas iestādes. 

Nepieciešamības gadījumā uz darba grupas sēdēm var pieaicināt arī sadarbības iestāžu un 

atbildīgo iestāžu pārstāvjus.  Darba grupas galvenie uzdevumi ir: 

 Nodrošināt kvalitatīvu un efektīvu ES fondu administrēšanas sistēmas risku 

pārvaldību. 

 Identificēt ES fondu administrēšanas sistēmas riskus, identificēto risku analīzi, 

novērtēšanu un klasificēšanu, apstiprināt risku reģistru. 

288. Pirmā darba grupas sēde notika 2011.gada sākumā. Darba grupas sanāksmes plānotas ne 

retāk kā divas reizes gadā.  

289. 2011.gadā jau norit darbs pie pastāvīgas risku uzraudzības un kontroles nodrošināšanas, 

jaunu risku identificēšanu, kā arī risku pārvērtēšanu saskaņā ar ES fondu sistēmas 

darbības uzraudzības principiem. 

2.3.2. ES fondu sistēmas optimizēšana un vienkāršošana 

290. 2010.gadā ES fondu vadošā iestāde turpina darbu pie ES fondu ieviešanas sistēmas 

pilnveidošanas un optimizēšanas pasākumiem gan tiesiskā regulējuma, gan 

administrēšanas līmenī, īpašu uzmanību vēršot uz finanšu sloga mazināšanu finansējuma 

saņēmējam, kā arī izmaksu vienkāršošanu. ES fondu vadības vienkāršošanas procesā 

lielākais uzsvars ir likts uz ES fondu vadībā iesaistīto institūciju ES fondu finansējuma 

saņēmējam izvirzīto prasību vienādošanu un vienkāršošanu, tai skaitā uz ES fondu vadībā 

iesaistīto institūciju darba prakses vienādošanu. Tādējādi visvairāk ES fondu projektu 

īstenošana tiek atvieglota tiem ES fondu finansējuma saņēmējiem, kas īsteno vairākus 

projektus un to ietvaros sadarbojas ar vairākām ES fondu vadībā iesaistītajām 

institūcijām. Ir būtiski paātrināta maksājumu plūsma projektos un optimizēta maksājuma 

pieprasījumu aprite, tādējādi nodrošinot to, ka ES fondu finansējuma saņēmējiem ātrāk 

tiek kompensēti to veiktie izdevumi. 



71 

Gada ziņojums_3DP_VI_lv_13.06.2011.; Ziņojums Eiropas Komisijai par Eiropas Savienības struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda darbības programmu īstenošanu, 2010.gads  

291. 2010.gadā ir paveikti šādi pasākumi ES fondu ieviešanas sistēmas vienkāršošanas jomā: 

1) Atvieglotas prasības komersantiem- 2010.gada 9.februārī veikti grozījumi MK 

noteikumos Nr.418 „Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas 

Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un 

izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība”, paredzot iespēju komersantiem avansu 

pārskaitīšanai atvērt kontu komercbankā, nevis Valsts kasē, kā tas ir bijis iepriekš. 

Līdz ar šiem grozījumiem ir samazināts administratīvais slogs komersantiem, tā kā ir 

radīta iespēja projekta kontu atvērt bankā, ar kuru komersantam jau iepriekš izveidota 

sadarbība, tādejādi saīsināts projekta konta atvēršanai patērētais laiks.  

2) Pilnveidots normatīvais regulējums attiecībā uz ES fondu projektu uzraudzību.  

Harmonizētas ES fondu vadībā iesaistīto iestāžu prasības ES fondu finansējuma 

saņēmējiem saistībā ar projekta progresa pārskatiem. Tādējādi īpaši tiek atvieglots 

darbs tiem ES fondu finansējuma saņēmējiem, kas vienlaicīgi sadarbojas ar vairākām 

ES fondu vadībā iesaistītajām atbildīgajām iestādēm vai sadarbības iestādēm. 

3) Uzlabota procedūra pārbaudes veikšanai projekta īstenošanas vietās. Šā gada 

16.februārī jaunā redakcijā izteikti MK noteikumi Nr.140 (iepriekš MK noteikumi 

Nr.440) „Kārtība, kādā vadošā iestāde, sertifikācijas iestāde, sadarbības iestāde vai 

atbildīgā iestāde veic pārbaudi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 

finansētā projekta īstenošanas vietā”. Noteikumu jaunā redakcija ievērojami atvieglo 

administratīvo darbu projekta riska izvērtējuma veikšanā, projekta pārbaužu veikšanā, 

kā arī vienkāršo atskaitīšanās kārtību par veikto pārbaužu ES fondu projektu 

īstenošanas vietās rezultātiem.  

4) Pilnveidota neatbilstību atklāšanas un ziņošanas sistēma - 2010.gada 10.augustā 

apstiprināti MK noteikumi Nr.740 „Kārtība, kādā ziņo par Eiropas Savienības 

struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, pieņem 

lēmumu par piešķirtā finansējuma izlietojumu un atgūst neatbilstošos izdevumus”, kā 

rezultātā: 

- Atvieglota neatbilstoši veikto izdevumu ziņošanas kārtība EK, izmantojot EK 

izveidotu datu bāzi. Iepriekš informācija par neatbilstoši veiktajiem izdevumiem 

EK tika iesniegta tikai papīra formātā.  

- Samazināts neatbilstību administrēšanas slogs – ja neatbilstoši veiktos izdevumus 

nav iespējams ieturēt saskaņā ar no projekta kārtējā vai nākamā maksājuma un 

vienam projektam vienas neatbilstības gadījumā neatbilstoši veikto izdevumu 

summa nepārsniedz 85 latus (iepriekš 50 latus), neatbilstoši veiktos izdevumus 

var norakstīt izdevumos; 

- Tiek rīkotas regulāras ceturkšņa sanāksmes par konstatēto neatbilstību 

gadījumiem ar ES fondu vadībā iesaistītajām institūcijām, lai novērstu dažādu 

sankciju piemērošanu, vienkāršotu un paātrinātu lēmumu pieņemšanu un 

informācijas apmaiņu.  

Līdz ar jauno neatbilstību ziņošanas sistēmu ir ievērojami samazināts administratīvais 

slogs neatbilstību administrēšanā gan finansējuma saņēmējiem, gan arī ES fondu 

vadībā iesaistītajām institūcijām.  

5) Vienkāršota projektu grozīšanas kārtība, paredzot saīsinātu 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. Tāpat ir nodrošināta vienkāršota 

grozījumu veikšana projektā pēc lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma 

apstiprināšanu (grozījumu izvērtēšanas laiks samazināts no 25 uz 20 darba dienām), 
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bet pirms līguma noslēgšanas (pēc finansējuma saņēmēja vai atbildīgās iestādes vai 

sadarbības iestādes iniciatīvas var grozīt jebkuras projekta sadaļas, ja tam piekrīt visas 

puses). Līdz ar to ES fondu finansējuma saņēmējiem un ES fondu administrēšanā 

iesaistītajām iestādēm jāpatērē mazāki administratīvie resursi projekta grozījumu 

sagatavošanai, paātrināta projektu grozījumu apstiprināšana un līdz ar to uzlabots 

projekta ieviešanas process (grozījumu veikšana ir elastīgāka, attiecīgi grozījumu 

veikšanas kārtība ir labāk savietota ar projekta ieviešanu). 

6) Sniegta iespēja projektu ietvaros paredzēt brīvprātīgo darbu, kā arī kopsummas 

maksājumus un vienas vienības izmaksas. ES fondu finansējuma saņēmējiem 

samazināts administratīvais slogs.  

7) Skaidrojošie materiāli ES fondu finansējuma saņēmējiem un ES fondu vadībā 

iesaistītajām iestādēm. Nozīmīgs ES fondu vadošās iestādes uzdevums ES fondu 

ieviešanas sistēmas vienkāršošanas ietvaros ir skaidrojošo materiālu nodrošināšana ES 

fondu vadībā iesaistītajām institūcijām. Tādēļ,  lai mazinātu sistēmisko kļūdu 

iespējamību, ES fondu vadošā iestāde 2010.gada II ceturksnī ir izstrādājusi virkni 

vadlīniju un metodiku, tādējādi atvieglojot darbu gan ES fondu vadībā iesaistītajām 

institūcijām, gan finansējuma saņēmējiem. Aktualizētās un no jauna izstrādātās 

vadošās iestādes vadlīnijas un metodikas ir pieejamas ES fondu tīmekļa vietnē 

www.esfondi.lv pēc adreses http://www.esfondi.lv/events.php?id=1.  

8) Vadošā iestāde ir izstrādājuši metodiku „Metodika par ieguldījumiem natūrā projektu 

līdzfinansēšanai”, kurā ir noteikti attiecināmības nosacījumi, līgumā iekļaujamie 

principi u.c. jautājumi attiecībā uz brīvprātīgo darbu. Brīvprātīgais darbs  šobrīd tiek 

izmantots vairākās izglītības jomas aktivitāšu ESF līdzfinansētajos projektos. 

9) Ņemot vērā lielo saņemto sūdzību skaitu ES fondu projektu ietvaros veiktajos 

iepirkumos, kā arī iepirkumu likumdošanas pārkāpumu īpatsvaru konstatētajos 

trūkumos, veicot dažāda veida pārbaudes, ir veikti grozījumi MK noteikumos
42

 par ES 

fondu tehniskās palīdzības ieviešanu, kas paredz IUB cilvēkresursu kapacitāti 

paplašinot IUB iepirkuma pirmspārbaužu apjomu, nodrošināt plašāku un 

mērķtiecīgāku ES fondu projektu īstenotāju konsultēšanu par jautājumiem, kas saistīti 

ar iepirkumu, veicināt ātrāku sūdzību izskatīšanu ES fondu projektu iepirkumu 

ietvaros. 2010.gada 15.decembrī tika apstiprināts IUB tehniskās palīdzības projekts. 

292. FM uzskata, ka līdzšinējais darbs pie ES fondu vadības sistēmas vienkāršošanas ir bijis 

sekmīgs – ir uzlabota gan maksājumu plūsma projektos, gan vienādota ES fondu 

ieviešanā iesaistīto institūciju darba prakse un to izvirzītās prasības finansējuma 

saņēmējam, gan arī novērstas nesamērīgas ES fondu finansējuma saņēmējam izvirzītās 

prasības. Turpmāk jāturpina darbs pie strukturālākām un konceptuālākām ES fondu 

vadības sistēmas izmaiņām – ES fondu vadībā iesaistīto institūciju skaita samazināšanas, 

pieļaujamās kļūdas ieviešanas ES fondu projektu ieviešanā, kā arī pie jautājuma par 

ministru tiesībām izdot ārējos normatīvos aktus, kas ES fondu jomā atvieglotu MK 

noteikumu par aktivitāšu īstenošanu saskaņošanu. 

293. Arī 2011.gadā turpinās aktīvs darbs pie ES fondu sistēmas vienkāršošanas un 

optimizēšanas, akcentu liekot uz balansu starp vienkāršošanu un kontroļu sistēmas 

uzlabošanu ar mērķi mazināt neattiecināmos izdevumus. Turpmāk plānotie pasākumi: 

                                                 
42

 Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumi Nr. 918 ,,Noteikumi par darbības programmas 

“Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.6.1.1.aktivitāti “Programmas vadības un atbalsta funkciju 

nodrošināšana”, darbības programmas “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”‟‟ 

 

http://www.esfondi.lv/
http://www.esfondi.lv/events.php?id=1
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 Kontroles mehānisma noteikšana pasūtītāja finansētiem projektiem.2011.gada 

2.ceturksnī plānots izdarīt grozījumus MK 2008.gada 5.februāra noteikumos Nr.65 

,,Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja 

finansētiem projektiem” (MK noteikumi Nr.65), kas nosaka iepirkuma procedūru un 

tās piemērošanas kārtību, kā arī personas, kuras piemēro šo procedūru, ja līguma 

izpildi, kas nav minēta Publisko iepirkumu likuma 6.pantā, no saviem līdzekļiem vai 

no ES politiku instrumentu un nacionālā līdzfinansējuma līdzekļiem finansē persona, 

kura ir pasūtītājs Publisko iepirkumu likuma izpratnē. Vadošā iestāde identificēja 

nepieciešamību uzlabot sūdzību izskatīšanas mehānismu par iepirkuma procedūrām, 

kas veiktas saskaņā ar MK noteikumiem Nr.65. Saskaņā ar MK noteikumu Nr.65 

36.punktu savstarpējos strīdus, kas radušies līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 

procedūras gaitā, piegādātāji risina ar finansējuma saņēmēju, kas faktiski nozīmē, ka 

tad, ja puses savstarpēji nevar vienoties, strīds jārisina tiesā. Tādējādi izveidojas 

situācija, ka strīds par to, vai finansējuma saņēmējs ir atbilstoši veicis iepirkumu, 

netiek risināts efektīvākajā un ātrākajā veidā. Tāpat tika konstatēts, ka Latvijā trūkst 

skaidras, pietiekami plašas definīcijas interešu konfliktam (to apliecina arī EK auditu 

konstatējumi). MK noteikumi Nr.65 finansējuma saņēmēja un piegādātāja saistību 

definē ar atsauci uz likumu „Par nodokļiem un nodevām”, taču minētais likums 

regulē nodokļu jomu, līdz ar to tajā definētās saistības mērķis nav atbilstošs, kā arī 

MK noteikumos Nr.65 definētais interešu konflikta regulējums neaptver gadījumus, 

kad finansējuma saņēmējs vai piegādātājs vai abi ir fiziskas personas, biedrības vai 

nodibinājumi, kas nav likuma „Par nodokļiem un nodevām” subjekti. MK noteikumu 

Nr.65 grozījumi paredz: 

a) noteikt saistīto personu definīciju, paplašinot līdzšinējā regulējumā iekļauto 

definīciju un izslēdzot atsauci uz saistītajām personām likuma „Par nodokļiem un 

nodevām” izpratnē un paredzot konkrētus nosacījumus, kas rada interešu konflikta 

situāciju; 

b) noteikt piegādātāju izslēgšanas noteikumus, kas atbilst Publisko iepirkumu likumā 

ietvertajiem noteikumiem, kuri paredz izslēgt no iepirkuma procedūras 

piegādātājus, kuri, iespējams, darbojas ēnu ekonomikā; 

c) noteikt piegādātāju tiesības ziņot par iespējamiem pārkāpumiem par konkrētu 

iepirkuma procedūru, vēršoties pie atbildīgajām iestādēm un sadarbības iestādēm. 

Tādējādi noteikumu projekts nostiprina šo iestāžu pienākumu izskatīt attiecīgo 

iepirkuma procedūru, lai, ņemot vērā konstatēto, varētu pieņemt atbilstošu 

lēmumu par finanšu līdzekļu attiecināšanu. Ar šo tiks novērsta situācija, kad 

ieinteresētajiem piegādātājiem nav iespējams vērsties pret finansējuma 

saņēmējiem gadījumos, kad šie noteikumi netiek ievēroti un finansējuma 

saņēmēju rīcība paliek bez sekām, kā arī tiks novērstas negatīvās sekas, ko 

finansējuma saņēmēju prettiesiska rīcība varētu nodarīt ES budžetam. Kā 

preventīvs mehānisms darbosies iespējamība, ka atbildīgā iestāde vai sadarbības 

iestāde pieņems lēmumu par finanšu līdzekļu neattiecināšanu, ja finansējuma 

saņēmējs nenovērsīs konstatētos pārkāpumus iepirkuma procedūrā; 

d) noteikt pienākumu IUB sniegt atzinumu ES fondu vadībā iesaistītajām 

institūcijām objektīva lēmuma pieņemšanai par ES finanšu līdzekļu attiecināšanu, 

ja atbildīgās iestādes vai sadarbības iestādes nespēj ar atbilstošu kompetenci 

pieņemt lēmumu par to.  

 Iepirkumu pirmspārbaužu intensitātes palielināšana. FM ir uzsākusi izstrādāt 

grozījumus MK 2007. gada 26.jūnija noteikumos Nr.419 „Kārtība, kādā Eiropas 

Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina 
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plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu” ar mērķi palielināt ES 

fondu iepirkumu pirmspārbaužu intensitāti. Ir plānots, ka turpmāk, papildus Iepirkumu 

uzraudzības biroja veiktajām iepirkumu pirmspārbaudēm, atbildīgās un sadarbības 

iestādes veiks iepirkumu pirmspārbaudes. Savlaicīga kļūdu atklāšana iepirkumu 

procedūrās mazinās negatīvo ietekmi uz valsts budžetu, jo lielākais skaits pārkāpumu 

ir tieši publiskā sektora realizētajos projektos. 

 Tiesību noteikšana ministriem izdot ārējus normatīvos aktus. Tieslietu ministrija ir 

izstrādājusi informatīvo ziņojumu par tiesību piešķiršanu ministriem izdot ārējos 

normatīvos aktus. Attiecīgi ir uzsākta diskusija par tiesību sistēmas atvieglošanu, kas 

atstās iespaidu uz ES fondu ieviešanas sistēmas vienkāršošanu. Plānotais ieguvums: ja 

ministriem tiks paredzētas tiesības izdot ārējos normatīvos aktus, tiks paātrināta ES 

fondu ieviešanu regulējošo normatīvo aktu izstrāde un, līdz ar to, tiks ātrāk uzsākta ES 

fondu aktivitāšu ieviešana, kas dos iespēju ES fondu finansējuma saņēmējiem ātrāk 

uzsākt projektu īstenošanu. 

 ES fondu administrēšanā iesaistīto iestāžu skaita samazināšana. Panākta vienošanās 

ES fondu 2014. – 2020.gada plānošanas periodā samazināt ES fondu administrācijā 

iesaistīto institūciju skaitu (Valdības deklarācijas 12.20.punkts). Plānotais ieguvums: 

samazinātas ES fondu administrēšanas izmaksas, ES fondu finansējuma saņēmējam 

vienādotas izvirzītās prasības ES fondu projektu administrēšanā, tādējādi atvieglojot 

projektu īstenošanu īpaši tiem ES fondu finansējuma saņēmējiem, kas ievieš vairākus 

projektus un to ietvaros sadarbojas ar dažādām ES fondu vadībā iesaistītajām 

institūcijām. 

 

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

294. Lai gan atsevišķu projektu īstenošanas gaitā sakarā ar reformām publiskajā sektorā 

mainījušies finansējuma saņēmēji, saskaņā ar atbildīgo un sadarbības iestāžu sniegto 

informāciju 2010.gadā netika konstatētas būtiskās izmaiņas Regulas (EK) Nr.1083/2006 

57.panta izpratnē. 

 

2.5. Papildinātība ar citiem instrumentiem 

295. Šajā sadaļā aplūkota informācija par papildinātību un pasākumiem demarkācijas 

nodrošināšanai. Tāpat atbilstoši EK prasībām sniegta informācija par EIB aizdevuma 

izmantošanu nacionālā līdzfinansējuma nodrošināšanai. 

Papildinātība un demarkācija 

296. ES fondu ietvaros īstenotās aktivitātes tiek papildinātas ar citu ES fondu un ārvalstu 

finanšu palīdzības programmu projektiem, tai skaitā ar: 

 Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA), kur ir kopīgas tādas 

jomas kā transporta infrastruktūra, tūrisms, atkritumu apsaimniekošana, NATURA 

2000 teritorijas, enerģētika, profesionālās izglītības infrastruktūra, atbalsts 

integrēto stratēģiju ietvaros (URBAN un LEADER); 

 Eiropas Zivsaimniecības fondu, kur ir kopīgas tādas atbalsta jomas kā ostu 

infrastruktūra, NATURA 2000 teritorijas, bioloģiskā daudzveidība, 

ūdenssaimniecība, tūrisms,  

 ES struktūrfondu 3.mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” programmām, kur ir 

kopīgas tādas jomas kā izglītības, veselības, tūrisma, vides, energoefektivitātes, 

transporta un informācijas tehnoloģiju infrastruktūra,  
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 Eiropas Kopienas investīciju Eiropas komunikāciju tīkla transporta nozarei, 

 ES Pārejas programma un ES Phare programmu, Eiropas Ekonomikas zonas 

finanšu instrumentu un Norvēģijas valdības divpusējais finanšu instrumentu, valsts 

galvotā aizdevuma projekti, Eiropas Kopienas iniciatīvas Sabiedrības veselības 

jomā, Privatizācijas fonda veselības jomā. 

297. Kā piemēru var minēt transporta jomu, kur gadījumos, ja ES fondu līdzfinansējums 

vērsts uz galveno un reģionālo autoceļu sakārtošanu, kā arī TEN-T tīklā esošā dzelzceļa, 

ostu un lidostu infrastruktūras uzlabošanu, tad valsts finansējums paredzēts autoceļu 

uzturēšanai un iespēju robežās vietējo autoceļu sakārtošanai, kā arī sabiedriskā transporta 

pakalpojumu tīkla attīstībai. Papildus ELFLA ietvaros tiek sniegts atbalsts lauku 

pašvaldību ceļu rekonstrukcijai, savukārt KF – TEN-T tīkla autoceļu rekonstrukcijai, 

ERAF – valsts 1.šķiras ceļus, tranzītielas, satiksmes drošības uzlabojumu apdzīvotās 

vietās ārpus Rīgas un Rīgā. ES struktūrfondu 3.mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 

Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros tiek īstenots autoceļu 

posma rekonstrukcijas projekts. Lai segtu zaudējumus sabiedriskā transporta 

pakalpojumu sniedzējiem, tiek izmantoti arī Sociālās drošības tīkla stratēģijas pasākumu 

īstenošanai paredzētie līdzekļi. 

298. Tāpat izglītības infrastruktūras jomā var minēt piemēru, kur par ERAF līdzekļiem tiek 

renovēta skola, savukārt ELFLA ietvaros tiek izveidots sporta laukums.  

299. Arī Kultūras jomā ir sastopami dažādu finanšu instrumentu papildinātības gadījumi, 

piemēram, Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam 

ietvaros rekonstruē Daugavpils Rotko mākslas centra ēkas studiju-rezidenču daļu, 

savukārt ERAF 3.4.3.2.aktivitātes ietvaros rekonstruē Artilērijas Arsenāla ēku 

Daugavpils cietoksnī Rotko Mākslas centra izveidei. 

300. Lai nodrošinātu demarkāciju un novērstu dubultās finansēšanas saņemšanas risku, 

2010.gadā tika veikti šādi pasākumi: 

 FM pārstāvji piedalījās citu ārvalstu finanšu instrumentu komitejās, tai skaitā, 

Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.–2013.gadam uzraudzības komitejās, 

Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 

2007.–2013.gadam uzraudzības komitejās, ES struktūrfondu 3.mērķa „Eiropas 

teritoriālā sadarbība”  programmu nacionālās apakškomitejā, savukārt ZM 

pārstāvis piedalījās balsstiesīgā locekļa statusā ES fondu uzraudzības komitejā; 

 Atbilstoši MK noteikumiem par pārbaužu projektu īstenošanas vietās veikšanu
43

 

un izstrādātajai metodikai par pārbaužu veikšanu, ES fondu vadībā iesaistītās 

institūcijas veica pārbaudes projektu īstenošanas vietās, lai pārliecinātos, vai ES 

fonda projekts tika īstenots saskaņā ar līgumu vai vienošanos un izdevumi, kas 

pretendē uz atmaksu no ES fonda līdzekļiem, tika faktiski veikti un attiecināmi uz 

finansēšanu no ES fonda līdzekļiem, t.sk., pārbaudes ietvaros bija jāgūst 

pārliecība par dubultā finansējuma nepastāvēšanu (detalizētāk pārbaudes 

jautājumus skatīt sadaļā „Pārbaudes projektu īstenošanas vietās”). Pārbaudes 

projektu īstenošanas vietās veica, ņemot vērā arī projekta riska pakāpi (augsts, 

vidējs, zems), ko atbildīgās un sadarbības iestādes nosaka katram projektam, līdz 

                                                 
43

 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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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, 

kā arī Latvijas - Šveices sadarbības programmas projektos, vadošā iestāde regulāri 

(ne retāk kā reizi ceturksnī) informē atbildīgās iestādes par apstiprinātajiem 

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā 

finanšu instrumenta projektiem.  

 projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju izstrādes procesā tika 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 tika iestrādāti 

nosacījumi, kas izslēdz 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 izmantoja un analizēja 

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. 

 VARAM nodrošināja Koordinācijas padomes darbību, tādējādi novēršot atbalsta 

pārklāšanās risku, sagatavojot un ieviešot projektus DP pilsētvides prioritātes 

„Policentriska attīstība” ietvaros. Papildus VARAM sadarbojas ar EM, 

informācijas apmaiņā par 3.6.1.1.aktivitātes ,,Nacionālas un reģionālas nozīmes 

attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai‟‟ un 

3.5.2.1.aktivitātes ,,Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes 

paaugstināšanai „‟ projektu demarkāciju.  

 VM nodrošināja 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. 

301. Plašāka informācija par papildinātību un demarkāciju atrodama ziņojuma  par DP 

īstenošanu 2009.gadu
44

. Vienlaikus ir jāatzīmē, ka 2010.gadā nav konstatētas 

neatbilstības saistībā ar dubultās finansēšanas saņemšanu.  

Informācija par Eiropas Investīciju Bankas aizdevumu 

302. 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 

                                                 
44

 skatīt ziņojuma 2.5.1.sadaļā ,,Veiktie pasākumi, lai nodrošinātu demarkāciju 

(http://www.esfondi.lv/page.php?id=913). 
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projektu īstenošanai par kopējo summu 500 milj. eiro, kura 2009.gada 17.februārī ar 

līguma grozījumiem tika palielināta līdz 750 milj. eiro.  

303. 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. 

304. Kopumā EIB ir izmaksājusi 225 milj. eiro, 2010.gadā EIB nav veikusi maksājumus. 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 2010.gada 31.decembrim EIB aizdevuma saņemšanai attiecināmajos ES fondu 

projektos valsts budžeta līdzekļu apjoms ir uzņemts saistībās par kopējo summu 190 

milj. eiro, savukārt, aizdevumos finansējuma saņēmējiem izsniegti 53 milj. eiro, kas 

kopā veido 243 milj. eiro, kas ir pietiekami nākamās aizdevuma daļas saņemšanai. 

2011.gada 16.martā Latvijas iestādes ir iesniegušas EIB atskaiti par pirmās aizdevuma 

daļas līdzekļu izlietojumu.   

305. Jāatzīmē, ka 2009.gada laikā Latvijas atbildīgās iestādes veica DP finansējuma 

pārprogrammēšanu, palielinot ES fondu līdzfinansējuma intensitāti, kur iespējams, 

izņemot vai maksimāli samazinot valsts budžeta un nacionālā publiskā līdzfinansējuma 

daļu. Ņemot vērā ierosinātās izmaiņas, nepieciešamā nacionālā publiskā līdzfinansējuma 

daļa ir ievērojami samazinājusies kā rezultātā pilnībā izmantot piešķirto EIB aizdevumu 

ES fondu projektos nebūs iespējams. Latvijai EIB aizdevuma izmantošana nav 

pašmērķis, jo aizdevuma saņemšana nedod iespēju palielināt budžeta izdevumu 

apropriāciju, lai slēgtu jaunus līgumus.  

 

2.6. Uzraudzības un izvērtēšanas pasākumi 

306. Šajā sadaļā sniegta informācija par galvenajiem uzraudzības pasākumiem, tai skaitā arī 

UK darbību 2010.gadā, ikgadējo sanāksmi ar EK par ES fondu ieviešanu, VIS 

funkcionēšanu un tajā esošo informāciju par šķērsfinansējumu, kā arī kopsavilkums par 

izvērtēšanas pasākumiem. Savukārt horizontālo prioritāšu ieviešanas uzraudzības 

aktualitātes aprakstītas sadaļā „Horizontālo prioritāšu ieviešana”. 

2.6.1. Informācija par uzraudzības pasākumiem 

307. ES fondu uzraudzības sistēma ir izveidota ar mērķi nodrošināt ES fondu ieviešanu 

atbilstoši ES fondu vadību reglamentējošiem ES un LR normatīvajiem aktiem.  

308. Viens no ES fondu uzraudzības sistēmas galvenajiem instrumentiem ir VIS, kuras 

galvenie uzdevumi ir uzkrāt un uzglabāt pamatinformāciju par ES fondu plānošanas 

dokumentiem un projektiem, kas nepieciešama ES fondu vadībai un darbības programmu 

īstenošanas uzraudzībai, kā arī nodrošināt iespējas veidot, atlasīt un analizēt informāciju 

par ES fondu aktivitāšu un lielo projektu īstenošanu. Vairāk informācijas par VIS var 

aplūkot sadaļā „ES fondu vadības informācijas sistēma”. 

309.  Ievērojamu ieguldījumu ES fondu uzraudzībā un problēmjautājumu apspriešanā sniedza 

UK, par kuras darbību 2010.gadā informācija sniegta nākamajā sadaļā „Uzraudzības 

komiteja”. 

310. Tāpat 2010.gadā ES fondu uzraudzības sistēmā arvien lielāku lomu spēlēja vadošās 

iestādes izstrādātie un MK apstiprinātie ES fondu finansējuma apguves mērķi atbildīgo 

iestāžu un aktivitāšu (apakšaktivitāšu) griezumā, kas ļāva savlaicīgi konstatēt novirzes no 

plānotā un veikt pasākumus to novēršanai. Dati par mērķu profiliem, to izpildes 
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prognozēm un faktisko izpildi katru mēnesi tika publicēti ES fondu tīmekļa vietnē
45

, kā 

arī sūtīti starptautiskajiem aizdevējiem un UK dalībniekiem. Plašākā informācija par 

mērķa profilu izpildi līdz 2010.gada beigām ir atspoguļota ziņojuma sadaļā „Informācija 

par finanšu progresu”. 

311. Arī 2010.gadā tika izmantoti tādi uzraudzības elementi kā ikmēneša VIS ievadīto ES 

fondu apguves datu analīze, regulāras ES fondu vadībā iesaistīto iestāžu sanāksmes par 

aktuāliem ES fondu plānošanas, ieviešanas un uzraudzības jautājumiem, ES fondiem 

pieejamā valsts budžeta finansējuma izlietojuma uzraudzība, dažāda veida ziņojumu 

sagatavošana un iesniegšana valdībā, vadlīniju aktualizēšana, kā arī ar ES fondu 

jautājumiem saistītās informācijas publicēšana ES fondu tīmekļa vietnē www.esfondi.lv. 

Informācija par šiem uzraudzības sistēmas aspektiem tika sniegta ziņojumā par 

2009.gadu
46

. 

312. Savukārt 2010.gadā ES fondu ieviešanas uzraudzība arvien vairāk tika pastiprināta 

politiskajā līmenī, regulāri ziņojot par ES fondu apguves progresu un ar to saistītajiem 

jautājumiem (piemēram, par sistēmas vienkāršošanu, dažādiem problēmjautājumiem un 

to risināšanu) ne tikai valdībai, bet arī Saeimas komisijām (piemēram, Publisko izdevumu 

un revīzijas komisijai), kā arī izskatot un diskutējot par aktuāliem jautājumiem speciāli 

izveidotajā koalīcijas partiju darba grupā par ES fondiem. 

313.  Vienlaikus 2010.gadā tika pastiprināta ES fondu aktivitātēm piešķirtā valsts budžeta 

līdzekļu izlietojuma uzraudzība, sniedzot ikmēneša atskaites valsts sekretāru sanāksmēs, 

bet gada beigās apkopojot minēto informāciju katru nedēļu, kā rezultātā tika panākta 

budžeta dotācijas apguve par 99.6%. 

314. Turklāt tika uzsāktas regulāras (ceturkšņa) sanāksmes par ES fondu projektu ietvaros 

konstatētajām neatbilstībām. Papildu informācija par neatbilstību un citu uzraudzības 

sistēmas aspektu pilnveidošanu un vienkāršošanu aprakstīta sadaļā „ES fondu sistēmas 

optimizēšana un vienkāršošana”. 

 

2.6.2. Uzraudzības komiteja 

315. Uzraudzības komiteja (UK) kā viens no uzraudzības sistēmas instrumentiem ir koleģiāla 

ES fondu vadībā iesaistīta institūcija, kuras viens no uzdevumiem ir uzraudzīt ES fondu 

finansējuma izlietošanas efektivitāti.  

316. 2010.gadā tika organizētas divas 2007.-2013.gada plānošanas perioda UK sēdes, piecas 

ERAF/KF apakškomitejas sēdes un piecas ESF apakškomitejas sēdes. 

317. 2010.gada pirmā UK sēde 4.martā UK galvenā diskusija izvērtās par apguves progresu 

finanšu instrumentos (Garantiju programmas, Komersantu konkurētspējas uzlabošanas 

programmas, Ieguldījuma fonda un Atbalsta programmas pašnodarbinātības un 

uzņēmējdarbības uzsākšanai). Ņemot vērā finanšu instrumentu nozīmi un ieguldījumu 

Latvijas uzņēmējdarbībā, UK dalībnieki atbalstīja nepieciešamību paātrināt un uzlabot to 

apguvi, kuru kavē neatbilstošā projektu iesniegumu kvalitāte.  

318. EK vērsa uzmanību, ka jebkuriem grozījumiem – projektu iesniegumu vērtēšanas 

kritērijos vai darbības programmās – ir jābūt pārdomātiem un pamatotiem, nav 

pieļaujama pārāk bieža darbības programmu grozīšana, ja vien nav nepieciešamas 

                                                 
45

 http://www.esfondi.lv/page.php?id=909  
46

Skatīt ziņojuma  par DP īstenošanu 2009.gadu 2.6.1.sadaļu ,,Informācija par uzraudzības 

pasākumiem‟‟(http://www.esfondi.lv/page.php?id=913) 

 

http://www.esfondi.lv/
http://www.esfondi.lv/page.php?id=909
http://www.esfondi.lv/page.php?id=913
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būtiskas, stratēģiskas izmaiņas. Tika panākta vienošanās, ka turpmāk atbildīgās iestādes 

sniegs nopietnāku pamatojumu nepieciešamām izmaiņām. 

319. 2010.gada 4.martā skatītie informatīvie jautājumi: 

 ES fondu izvērtēšanas aktualitātes (sniedzot ieskatu par notiekošiem vadošās iestādes 

izvērtējumiem un plānotajiem vadošās iestādes izvērtējumiem),  

 valsts atbalsta nosacījumu piemērošana (sniedzot ieskatu par vadošās iestādes darbu 

valsts atbalsta nosacījumu ievērošanā gan ES fondu plānošanas posmā, gan projektu 

ieviešanas posmā, veicot projektu pārbaudes uz vietas un pārliecinoties par valsts 

atbalsta prasību ievērošanu), 

 ES fondu apguves statuss, 

 IUB projektu pirmspārbaudes (sniedzot ieskatu par aktualitātēm, tiesību aktiem, kas 

regulē iepirkumu pārbaužu veikšanu, veiktajām pirmspārbaudēm pēdējo divu gadu 

laikā, skaidrojot pirmspārbaužu atzinumu noteikšanas kritērijus, un būtiskākajām 

konstatētajām neatbilstībām iepirkumos), 

 gada kontroles ziņojums (sniedzot ieskatu par gada kontroles ziņojuma 

sagatavošanas procesu, ziņojuma sagatavošanas četriem posmiem, iesaistītām 

institūcijām, vadības un kontroles sistēmas novērtējuma kategorijām, kā arī 

statistisku informāciju par veiktajiem auditiem). 

320. Tika pieņemti lēmumi par grozījumu astoņos projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijos 

apstiprināšanu, kā arī lēma, ka UK locekļi elektroniski iesniedz priekšlikumus vadošajai 

iestādei par iespējamajiem vidus posma izvērtējumā iekļaujamajiem jautājumiem. 

321. 2010.gada otrajā UK sēdē 24.novembrī tika skatīti šādi jautājumi: 

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

 Tika apstiprināts 2011.gadā plānoto sēžu laika grafiks. Lai padarītu efektīvāku UK 

sēžu norisi, panākta vienošanās par apakškomiteju skaita samazināšanu no piecām uz 

trīs apakškomitejas sēdēm. Līdz ar to 2011.gadā plānotas divas UK sēdes, no divām 

līdz trīs ERAF/KF un ESF apakškomiteju sēdēm, kā arī divas EK organizētās 

ikgadējās izvērtēšanas sanāksmes.  

 Apstiprināti grozījumi UK reglamentā un apakškomiteju reglamentos. Līdz ar šo 

grozījumu spēkā stāšanos UK lēmumi turpmāk tiek pieņemti ievērojami ātrāk. 

 Diskutēts par ES fondu apguves statusu, par Eiropas Investīcijas fonda paveikto 

aktivitātē „Ieguldījumu fonds investīcijām garantijās, paaugstināta riska aizdevumos, 

riska kapitāla fondos un cita veida finanšu instrumentos”, garantiju tirgus attīstību un 

kredītu izsniegšanas risku novērtēšanas sistēmu, 

 valsts atbalsta uzraudzības jautājumiem, ko diskusijai bija izvirzījusi EK, 

 izvērtēšanas plāniem un aktivitātēm, 

 Revīzijas iestādes informatīvo ziņojumu 

 Atbilstoši FM piedāvājumam tika apstiprināts lielo projektu finansējuma apguves 

mērķu laika grafiks, kas paredz būtiskas palielināt investīcijas lielajos infrastruktūras 

projektos jau 2011.gadā. 

 Apstiprināti grozījumi četros projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijos un darbības 

programmā „Cilvēkresursi un nodarbinātība”. 



80 

Gada ziņojums_3DP_VI_lv_13.06.2011.; Ziņojums Eiropas Komisijai par Eiropas Savienības struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda darbības programmu īstenošanu, 2010.gads  

322. 2010.gadā notika divpadsmit rakstiskās procedūras, kuras kopumā vērtējamas kā 

efektīvas – no 50 lēmumprojektiem tika pieņemti 46 lēmumi (par grozījumiem projektu 

iesniegumu vērtēšanas kritērijos un darbības programmās, kā arī par darbības programmu 

ieviešanas 2009.gada ziņojumu apstiprināšanu). 

2.6.3. Informācija par ikgadējām sanāksmēm ar Eiropas Komisiju par ES fondu 

ieviešanu 

323. 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 plānošanas dokumentos noteikto. Atbilstoši 

Regulas prasībām, pēc ziņojuma par DP ieviešanu 2008.gadā iesniegšanas, 2010.gada 

24.martā tika organizēta sanāksme, lai pārrunātu ERAF/KF finansējuma apguvi, to starp: 

 DP stratēģiskā virzība, ņemot vērā NSID, Lisabonas stratēģiju un EK  Baltijas jūras 

reģiona stratēģiju. EK pārstāvji izteica bažas, ka biežo DP grozījumu rezultātā netiek 

zaudēts VSID un DP stratēģija. Vadošā iestāde apliecināja, ka tiek sperti visi 

nepieciešamie soļi, lai nenovirzītos no plānošanas dokumentu  pamatmērķiem, t.sk. 

pilnveidojot uzraudzības rādītāju sistēmu. Lai arī sākotnēji EK pauda uzskatu, ka 

labo ES fondu apguves statistiku Latvijā nodrošina finanšu instrumentiem 

pārskaitītais finansējums, kas neatspoguļo reālu progresu (ekonomikā nonākušos 

līdzekļus), detalizētāk iepazīstoties ar apguves datiem un saņemto vadošās iestādes 

skaidrojumu, EK atzina, ka līdzšinējais īstenošanas progress visās nozarēs, izņemot 

zinātnes un inovāciju attīstību, ir vērtējams kā labs vai ļoti labs.  

 Kohēzijas politika nākotnē un gatavošanās nākamajam plānošanas periodam. EK 

aicināja uzsākt darbu pie nākamā plānošanas perioda sagatavošanas, bet vadošā 

iestāde uzskatīja, ka pirms darbu uzsākšanas nepieciešama lielāka skaidrība 

Kopienas līmenī par Kohēzijas politikas stratēģisko virzību. 

 Valsts pārvaldes reformas un tās ietekme uz ES fondu ieviešanu. Puses vienojās, ka 

ministriju un aģentūru funkcionālajai pakļautībai vadošajai iestādei gan plānošanas, 

gan īstenošanas jautājumos būtu jābūt spēcīgākai.    

 Ieviešanas jautājumi kā horizontālo prioritāšu ieviešana, valsts atbalsts u.c. Vadošā 

iestāde informēja EK par valsts atbalsta sistēmu Latvijā. 

 VIS funkcionalitāte.  

324. EK pārstāvji interesējās par dažādiem galvenajiem vadības un kontroles sistēmas 

aspektiem, tai skaitā risku vadību ES fondu ietvaros. Vadošā iestāde informēja, ka risku 

vadība notiek centralizēti FM. EK pieņēma zināšanai, aicinot sniegt skaidrojumu gada 

ziņojumā. Līdz ar to šajā ziņojumā risku vadībai veltīta sadaļa „Risku vadība”. 

325. Tikšanās laikā vadošā iestāde atspēkoja EK pārstāvju bažas virknē jautājumu, kas saistīti 

ar ES fondu plānošanu un apguvi, tomēr DG REGIO palika satraukti par Latvijas spēju 

pilnvērtīgi īstenot ES fondu programmas plānotās turpmākās budžeta konsolidācijas 

kontekstā. 

326. Savukārt ikgadējā tikšanās saistībā ar iesniegto ziņojumu par DP ieviešanu 2009.gadā 

notika jau 2011.gada 30.martā, kuras laikā tika EK uzsvēra 2007.-2013.gada plānošanas 

perioda sasniegto rādītāju analīzes nozīmi un vērsa uzmanību, ka vēlas papildus zināt, 

kuri rādītāji attiecas uz pabeigtiem projektiem, un kurus var uzraudzīt jau ieviešanas 

procesā (līdz ar to minētā informācija iekļauta šī ziņojuma 4. pielikumā par fizisko 

rādītāju sasniegšanas progresu). 
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327. Vadošā iestāde un atbildīgās iestādes EK skaidroja ar ES fondu ieviešanu kavējošos 

faktorus: 

 Iepirkumu problēmas  - pārsūdzēšana; 

 Ārējā finansējuma t.sk. banku aizdevumu nepietiekamība; 

 Cenu pazeminājumi; 

 Lēnais darbības programmu apstiprināšanas process;  

 Finanšu instrumentu attiecināmības jautājumi. 

328. Kontekstā ar vispārējiem stratēģiskajiem jautājumiem un izvērtēšanu EK vērsa uzmanību 

uz to, ka visiem stratēģiskajiem dokumentiem ir jābūt savstarpēji saskaņotiem un jāveido 

vienotu kopēju stratēģiju. EK uzsvēra 2007.-2013.gada plānošanas perioda sasniegto 

rādītāju analīzes nozīmi, un vērsa uzmanību, ka nepieciešams gatavoties jaunajam 

plānošanas periodam. 

329. EK atzinīgi novērtēja FM darbu nodrošināt regulāru un savlaicīgu pieejamību par ES 

fondu ieviešanas gaitu un apguves mērķu izpildi. 

 

2.6.4. ES fondu vadības informācijas sistēma 

330. ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēma (VIS) ir viens no 

galvenajiem instrumentiem efektīvas ES fondu uzraudzības nodrošināšanai. 

331. VIS veidota kā centrāla tīkla sistēma, kas pieejama visām ES fondu vadībā iesaistītajām 

institūcijām (vadošā, maksājumu, revīzijas, sertifikācijas, atbildīgās, sadarbības iestādes, 

IUB). Sistēmā tiek uzkrāti dati par 2004-2006.gada ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 

un 2007-2013.gada ES fondu finansētiem projektiem. 

332. Datu ievade VIS notiek, izmantojot ekrānformas vai transportējot datus no atbildīgo un 

savdabības iestāžu lokālajām informācijas sistēmām. Datu automātisku transportu 

nodrošina 5 aģentūras: CFLA, LIAA, SIF, VRAA,VIAA. 

333. VIS darbība pamatā balstīta uz „Clearing-house” principu, kad katrā hierarhijas līmenī 

tiek nodrošināts tāds informācijas apjoms, kāds attiecīgajam hierarhijas līmenim 

nepieciešams tai uzticēto funkciju veikšanai. Piemēram, VIS tiek uzkrāta informācija, kas 

nepieciešama vadošās iestādes funkciju veikšanai, savukārt atbildīgo un sadarbības 

iestāžu lokālās informācijas sistēmas uzkrāj plašāku informācijas apjomu, kas savukārt 

nepieciešams atbildīgo un savdabības iestāžu funkciju nodrošināšanai.  

334. VIS izveidots pārskatu un datu analīzes rīka modulis MicroStrategy 9. Pārskatu un datu 

analīzes moduļi nodrošina iespēju operatīvi izgūt informāciju dažādiem standarta un 

nestandarta informācijas pieprasījumiem (piemēram, datu kvalitātes pārbaudei, vadības 

ziņojumu sagatavošanai). Datu analīzes rīka funkcionalitāte ļauj ērtā veidā veidot 

dinamiskus datu pieprasījumus par visiem sistēmā uzkrātiem datiem (piemēram, atlasot 

datus par projektiem, pārbaudēm, neatbilstībām, maksājumiem,  izdevumu kategorijām 

un citām pazīmēm). 

335. Nodrošinot aktuālās informācijas pieejamību saistībā ar VIS, vadošā iestāde ir izveidojusi 

atsevišķu sadaļu tīmekļa vietnē internetā (http://www.esfondi.lv/page.php?id=883), kurā 

atrodami gan normatīvie akti par VIS izmantošanu, gan informācija par atbildīgo un 

sadarbības iestāžu obligāti aizpildāmajiem laukiem VIS, kā arī sniegti rakstiski 

skaidrojumi par datu ievades jautājumiem un pareizu sistēmas lietošanu. 

http://www.esfondi.lv/page.php?id=883
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336. Lai nodrošinātu sistemātisku pieeju un veicinātu lietotāju izpratni par datu analīzes rīka 

funkcionalitāti un iespējām datu kvalitātes nodrošināšanai, 2010.gada 4.ceturksnī / 

2011.gada 1.ceturksnī tika rīkotas datu analīzes rīka apmācības ES fondu vadībā iesaistīto 

iestāžu darbiniekiem. Kopumā tika apmācīti aptuveni 170 darbinieki. 

337. Lai visām iesaistītajām pusēm nodrošinātu vienotu izpratni par datu ievadi ES fondu VIS 

sistēmā, 2010.gada decembrī vadošā iestāde sagatavoja biznesa rokasgrāmatu, kas 

vienkopus apkopo atbildīgo un sadarbības iestāžu uzdotos jautājumus un vadošās iestādes 

sniegtās atbildes un skaidrojumus par ES fondu VIS lietošanu. 

338. 2010.gada maijā VIS produkcijas vidē tika ieviesta jauna sistēmas versija, kas nodrošina: 

1) Datubāzes ierakstu divpusēju sinhronizēšanu ar atbildīgo un sadarbības iestāšu 

informācijas sistēmām samazinot dubultās datu ievades nepieciešamību; 

2) datu par tehniskās palīdzības projektu uzkrāšanu un uzraudzību; 

3) informācijas uzkrāšanu par projekta ietekmi uz horizontālajām prioritātēm norādot 

ietekmes līmeni (piem., pozitīva, negatīva, neattiecas) un ietekmi raksturojošu 

vērtību (piem., apmācīto cilvēkus skaits IKT jomā = 3). 

4) uzraudzības rādītāju uzkrāšanu atbilstoši plānošanas dokumentos noteiktajiem 

hierarhijas līmeņiem, kā arī būtiski samazinot dubultās datu ievades nepieciešamību 

gadījumos, kad viens rādītājs noteikts aktivitātēs, pasākuma, prioritātes līmeņos; 

5) iespēju sistēmā aktivitātes līmenī norādīt virssaistības, ja valdība lemtu par šādu 

saistību uzņemšanos; 

6) maksājumu, atgūstamo maksājumu datu uzkrāšanu izdevumu kategoriju dalījumā, 

kas norādītas projekta budžeta kopsavilkumā (piem., Materiāltehnisko līdzekļu un 

aprīkojuma izmaksas, Pārējās attiecināmās izmaksas, u.c.). 

7) dažādu tehnisku uzlabojumu ieviešanu (piemēram, klasifikatora ierakstu dalīšanu 

plānošanas periodos, lietotājtiesības), kas uzlabo sistēmas lietošanas ērtumu un 

efektivitāti. 

339. 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 (VIS biznesa rokasgrāmata tiek atjaunota reizi 

ceturksnī). Nākotnē varētu tikt izvērtēta iespēja mainīt sistēmā iestrādāto kontroļu 

mehānismu, kas atbildīgajām un sadarbības iestādēm ļautu pašām ātri veikt datu 

labošanas darbības mazāk svarīgajās VIS sadaļās. 

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. 

340. Plānojot turpmāku ES fondu uzraudzības sistēmas un VIS izmantošanas attīstību, 

pastiprināta uzmanība tiek pievērsta šādiem jautājumiem: 
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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 uzraudzība. Vadošā iestāde ir izstrādājusi datu kvalitātes pārbaudes 

sistēmu, kas balstās uz regulārām: (1) atbildīgo un sadarbības iestāžu veiktajām 

ikmēneša pārbaudēm; (2) vadošās iestādes veiktajām biznesa loģikas pārbaudēm; (3) 

speciālām (ad-hoc) salīdzinošajām pārbaudēm. Papildus plānojot VIS attīstību, 

prioritāri tiek atbalstīti risinājumi, kas sistēmiski nodrošina automātiskas datu 

kvalitātes kontroles (piem., obligātu lauku aizpilde, maksājumu statusu pārbaude, 

u.c.). 

c. Sistēmas un biznesa procesu vienkāršošana. Līdz ar dažādām iniciatīvām ES fondu 

sistēmas vienkāršošanā, VIS tiek paredzēti tehniski risinājumi, kas tos atbalsta. 

Piemēram, 2011.gadā VIS sistēmā tiks iestrādāta funkcionalitāte kas nodrošina 

izmaiņas izdevumu deklarācijas sagatavošanas procesā. Pēc izmaiņu ieviešanas, 

deklarācijas VIS sistēmā gatavos tikai Valsts kase, nevis atbildīgās un savdabības 

iestādes.  

d. Efektīvākai valsts budžeta līdzekļu piešķiršanas un pārdales procesa organizēšanai 

plānots izvērtēt iespēju papildināt esošo VIS un Valsts budžeta plānošanas un 

izpildes sistēmas (VBPIS) sasaistes modeli, kas ļautu daudz operatīvāk un precīzāk 

nodrošināt informācijas apmaiņu starp sistēmām. Pozitīva izvērtējuma gadījumā, 

izmaiņas varētu tikt ieviestas 2012.gadā. 

ERAF un ESF šķērsfinansējums 

341. Līdz ar sistēmas 2.versijas uzstādīšanu produkcijas vidē 2010.gada maijā, veicot projekta 

ievadi VIS, projekta sadaļā „Projekta budžeta kopsavilkums” ir iespējams norādīt plānoto 

projekta budžeta sadalījums pa izdevumu kategorijām: 

a. IK1 Materiāltehnisko līdzekļu un aprīkojuma izmaksas; 

b. IK2 Pārējās attiecināmās izmaksas; 

c. IK3 Projekta administrēšanas izmaksas; 

d. IK4 Neparedzētie izdevumi; 

e. IK5 ESF tipa izdevumi (šķērsfinansējums); 

f. IK6 ERAF tipa izdevumi (šķērsfinansējums); 

g. IK7 Netiešo izmaksu nemainīgā likme; 

h. IK8 Kopsummas maksājums; 

i. IK9 Vienas vienības izmaksas. 

342. Sistēmā ir iespējams atlasīt projektus, kuros veikti ESF un ERAF tipa izdevumi 

(šķērsfinansējums). Papildus šāds dalījums ļauj atlasīt arī projektus un summas, kas 

veiktas netiešo izmaksu nemainīgās likmes, kopsummas maksājumu un vienas vienības 

izmaksu ietvaros.  

343. 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 
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īstenots tajā pašā administratīvajā vienībā, sistēmā tiek atgriezts brīdinājums par 

iespējamo projektu pārklāšanos. Izveidotā sistēma nodrošina dubultā finansējuma riska 

kontroli. Līdz ar izmaiņām LAD informācijas sistēmā, 2010.gada 4.ceturksnī tika uzsākta 

izveidotā datu apmaiņas algoritma precizēšana atbilstoši jaunajai funkcionalitātei.  

344. Vadošā iestāde uzsver, ka VIS ir viens no ES fondu uzraudzības sistēmas galvenajiem 

instrumentiem, kas sniedz būtisku atbalstu ES fondu vadībā, uzraudzībā, kā arī 

informācijas sagatavošanā un sniegšanā sabiedrībai par ES fondu apguves progresu, t.sk. 

nodrošina operatīvu un precīzu informāciju, ātrākai lēmuma pieņemšanai. VIS dati tiek 

izmantoti ikmēneša operatīvai ES fondu apguves informācijas sagatavošanai (arī 

aktivitāšu un apakšaktivitāšu dalījumā), kas katru mēnesī tiek publiskota ES fondu 

tīmekļa vietnē http://www.esfondi.lv/page.php?id=909 un nosūtīta UK locekļiem. 

 

2.6.5. Informācija par izvērtēšanas pasākumiem 

345. Lai nodrošinātu ES fondu piešķirtā finansējuma efektīvu izmantošanu, vadošā iestāde 

saskaņā ar Regulas Nr.1083/2006 47.pantu veic tematisko izvērtēšanu.  

 

Izvērtēšanas plāns  

346. ES fondu vadošās iestādes izstrādātais „Eiropas Savienības fondu izvērtēšanas plāns 

2007-2013” (izvērtēšanas plāns) ir nozīmīgs ES fondu vadības, uzraudzības un kontroles 

instruments visām ES fondu vadībā iesaistītajām institūcijām. 2010.gadā izvērtēšanas 

plāns tika aktualizēts vienu reizi atbilstoši pastāvošajai situācijai un veiktajiem 

grozījumiem saistošajos normatīvajos aktos. Aktualizācijas ietvaros tika identificētas arī 

2011., 2012. un 2015.gadā veicamo izvērtējumu tēmas. Veiktie grozījumi izvērtēšanas 

plānā tika saskaņoti ES fondu uzraudzības komitejā.  

 

 

Izvērtējumi  

347. Saskaņā ar 2009.gada 13.jūlija Papildu saprašanās memorandā (Saprašanās memoranda 

pirmais papildinājums) starp Eiropas Kopienu un Latvijas Republiku noteikto, 2010.gadā 

tika uzsākta ex-post „Eiropas Savienības struktūrfondu ieguldījuma izvērtēšana 

uzņēmējdarbības, nodarbinātības pasākumu, izglītības un zinātnes atbalstam 2004.-

2006.gada plānošanas periodā un šo ieguldījumu ietekmes noteikšana (ex – post 

izvērtējums)” veikšana. Izvērtējums tiek veikts, lai izvērtētu ES struktūrfondu 

ieguldījumu 2004.–2006.gada plānošanas periodā uzņēmējdarbības atbalstā, 

nodarbinātības un darba spēka pielāgošanās spēju uzlabošanā, izglītībā un zinātnē, kā arī 

sniegtu konstruktīvus secinājumus, un, balstoties uz tiem, izvērtētu un sniegtu saistošas 

rekomendācijas turpmākam efektīvākam ES struktūrfondu finansējuma ieguldījumam 

iepriekš minēto jomu veicināšanai. Izvērtējuma rezultāti ir pieejami ES fondu tīmekļa 

vietnē sadaļā ,,ES fondu izvērtēšana‟‟
47

. 

348. 2010.gadā tika uzsākts darbs pie tehnisko specifikāciju izstrādes izvērtējumam „2007.-

2013.gada plānošanas perioda ES fondu  VSID prioritāšu, pasākumu un aktivitāšu 

ieviešanas efektivitātes vidus posma (mid-term) izvērtējums”, tā kā ES fondu 2007.-

2013.gada plānošanas perioda vidū nepieciešams veikt vidus posma izvērtējumu, lai 

                                                 
47

 ES fondu tīmekļa vietnē pieejama informācija par visiem ar ES fondu ieviešanu un to ietekmi saistītiem 

izvērtējumiem http://www.esfondi.lv/page.php?id=906  

http://www.esfondi.lv/page.php?id=909
http://www.esfondi.lv/upload/01-strukturfondi/petijumi/2011_BK_zinojums_eng.pdf
http://www.esfondi.lv/page.php?id=906
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novērtētu vidus posmā sasniegtos rezultātus, veikto aktivitāšu atbilstību esošajai situāciju, 

nepieciešamos uzlabojumus utml. ES fondu plānošanas un komunikācijas pasākumu 

kontekstā, kā arī ES fondu ieguldījumu un ietekmi uz aktīvajiem nodarbinātības 

pasākumiem, horizontālo prioritāti „Makroekonomiskā stabilitāte” un horizontālo 

prioritāti „Vienlīdzīgas iespējas”. Izvērtējuma ietvaros tiks izvirzīti secinājumi un 

rekomendācijas turpmākai ES fondu ieviešanas efektivitātes uzlabošanai iepriekš 

minētajās jomās. 

349. 2010.gadā tika uzsākts darbs arī pie tehnisko specifikāciju izstrādes iekšējam 

izvērtējumam „Neatkarīga analīze par ES fondu noteikto rādītāju izpildi 2007.-2013.gada 

plānošanas periodā”. Izvērtējuma rezultāti plānoti 2011.gada vidū. 

350. 2010.gadā tika lauzts līgums par izvērtējuma „Izvērtējums par ieņēmumu apjomu valsts 

budžetā no īstenotajiem Eiropas Savienības fondu projektiem” veikšanu, jo izvērtējuma 

veicējs sniedzamo pakalpojumu nevarēja nodrošināt atbilstošā kvalitātē. Ņemot vērā 

izvērtējuma tēmas nozīmīgumu, 2010.gada nogalē tika izstrādātas jaunas tehniskās 

specifikācijas izvērtējumam  „Izvērtējums par ES fondu ietekmi uz Latvijas 

tautsaimniecību” un uzsākts darbs pie jaunas iepirkuma procedūras organizēšanas. 

351. Informāciju par pabeigtajiem un notiekošajiem izvērtējumiem ir publicēta ES fondu 

tīmekļa vietnē sadaļā ,,ES fondu izvērtēšana‟‟.  

 

ES fondu tematiskās izvērtēšanas konsultatīvā darba grupa  

352. Izvērtējumu uzraudzību saskaņā ar MK 2009.gada 27.oktobra noteikumu Nr.1238 

„Eiropas Savienības fondu ieviešanas un uzraudzības kārtība” 21.punktā noteikto veic 

vadošās iestādes izveidota ES fondu tematiskās izvērtēšanas konsultatīvā darba grupa 

(izvērtēšanas darba grupa).  

353. Rezultatīva izvērtēšanas procesa organizēšanai 2010.gadā tika organizētas 3 izvērtēšanas 

darba grupas sanāksmes, kā arī ir notikušas 13 darba grupas rakstiskās procedūras.  

 

Rekomendāciju ieviešanas plāns  

354. Saskaņā ar pastāvošo normatīvo regulējumu izvērtēšanas darba grupas dalībnieki izskata 

izvērtējumu ietvaros izteiktās rekomendācijas, lemj par to ieviešanas lietderību, kā arī 

uzrauga rekomendāciju ieviešanu. Rekomendācijas, kas atzītas par ieviešamām, tiek 

apkopotas rekomendāciju ieviešanas plānā.  

355. Saskaņā ar panākto vienošanos ar izvērtējuma „Eiropas Savienības fondu finanšu vadības 

un kontroles sistēmas efektivitātes izvērtējums, nosakot pieļaujamās kļūdas līmeni, zem 

kura neatbilstību un kļūdas novēršanas procedūra nav finansiāli izdevīga” (izvērtējums 

noslēdzās 2009.gada oktobrī) veicēju, 2010.gadā iepriekš minētā izvērtējuma ietvaros 

tika veikta padziļināta analīze par priekšlikumu ES fondu finanšu vadības un kontroles 

sistēmas uzlabošanai, tai skaitā, attiecībā uz pieļaujamā kļūdas līmeņa, zem kura 

neatbilstības un kļūdas novēršanas procedūra nav finansiāli efektīva, savietojamību ar LR 

publisko finanšu vadības sistēmu. Līdz ar to ES fondu vadībā iesaistītajām institūcijām 

tika izteiktas 30 saistošas rekomendācijas, kas tika iekļautas rekomendāciju ieviešanas 

plānā. Izvērtējuma galvenais secinājums – izveidotā ES fondu vadības un kontroles 

sistēma ir salīdzinoši efektīvāka nekā valsts budžeta finansētu ieguldījumu projektu 

administrēšanas kontroles sistēma, tomēr ir iespējams panākt vēl lielāku efektivitāti, 

veicot atsevišķus pasākumus, lai vēl vairāk samazinātu administratīvo slogu finansējuma 

saņēmējiem un arī ES fondu administrējošām struktūrām.  Izvērtējumā nav konstatējumu 

http://www.esfondi.lv/page.php?id=906
http://www.esfondi.lv/page.php?id=906
http://www.esfondi.lv/page.php?id=906
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par tādām normām un prasībām Latvijas izveidotajā ES fondu vadības un kontroles 

sistēmā, kas būtu striktākas vai pretrunā ar ES normatīviem aktiem.  

356. Minētajā izvērtējumā izskatīta iespēja Latvijā izstrādāt pieļaujamās kļūdas līmeni, zem 

kura neatbilstību administrēšana būtu nelietderīga un secināts, ka piemērotā prakse 

saistībā ar kļūdas līmeņa noteikšanu Latvijā ir dažāda atkarībā no finansējuma avota un 

donoru noteikumiem. Taču, ņemot vērā to, ka ES līmenī joprojām notiek diskusijas par šo 

jautājumu un FM aktīvi piedalās Latvijai labvēlīgas pozīcijas veidošanā un paušanā, 

lēmums par vienotu pieļaujamās kļūdas līmeni Latvijas sistēmā jāvirza attiecībā uz 2014.-

2021.gada plānošanas periodu, vai ar brīdi, ka ES līmenī būs definēta.  

357. Kopumā ir izteiktas 119 rekomendācijas, kuras ieviešamas 2007. – 2013.gadā. No tām 

2004. – 2006.gada plānošanas periodā tika izteiktas 30, kuras jau ir ieviestas. 

358. Rekomendāciju ieviešanas plānā ietvertā informācija tiek aktualizēta 2 reizes gadā. 

2010.gadā plāns tika aktualizēts, balstoties uz rekomendāciju ieviešanas statusu janvārī 

un oktobrī. Zemāk esošajā attēlā ir atspoguļots rekomendāciju ieviešanas statuss 

2010.gada oktobrī saskaņā ar rekomendāciju ieviešanas plāna aktualizācijas rezultātiem. 

Kā redzams ilustrācijā, 14% no izvērtējumu rezultātā izteiktajām rekomendācijām netiks 

ieviestas. Tas skaidrojams ar to, ka atsevišķās rekomendācijās ieteiktie pasākumi vai 

veicamās darbības izvērtējuma veikšanas laikā un līdz rekomendāciju iekļaušanai 

Rekomendāciju plānā jau tikušas veiktas un līdz ar to izteiktā rekomendācija zaudē savu 

aktualitāti, izvērtēšanas darba grupā diskusiju rezultātā par rekomendācijas būtību un 

lietderīgumu vienojas, ka rekomendācija nav lietderīga un līdz ar to nav ieviešama, vai arī 

rekomendācijā ieteiktie pasākumi zaudē aktualitāti dēļ citas rekomendācijas ietvaros jau 

veiktajām darbībām. 

Ilustrācija 30 Rekomendāciju ieviešanas progress uz 2010.gada oktobri 

 

359. Uz 2010.gada oktobri ir ieviesti 74% no izteiktajām rekomendācijām. 2010.gadā 

turpinātas aktivitātes ES fondu sistēmas vienkāršošanas pasākumu ietvaros. Tā piemēram, 

ir izstrādāti vai jau veikti grozījumi normatīvajos aktos, paredzot pilnveidot interešu 

konflikta definīciju, precizēti nosacījumi attiecībā uz partnerību projektu ieviešanā, 

saīsināts termiņš līgumu slēgšanai ar finansējuma saņēmēju pēc projekta iesnieguma 

apstiprināšanas, ja lēmumā nav ietverti nosacījumi, kā arī saīsināts termiņš, kura laikā 

atbildīgā vai sadarbības iestāde, ar kuru noslēgts līgums, izvērtē finansējuma saņēmēja 

grozījumu pieprasījumu par informācijas izmaiņām, paredzēta iespēja precizēt projektā 

norādīto informāciju, ja tā ir novecojusi, ja tas nemaina pašu projektu pēc būtības. Ir 

veikta virkne pasākumu dokumentu harmonizēšanai - sagatavoti vadošās iestādes 

ieteikumi līgumu/vienošanos par projekta īstenošanu sagatavošanai; precizēts 

iesniedzamo uzraudzības ziņojumu saturs un struktūra; noteikta forma projekta progresa 

pārskatu standartveidlapai, kā arī izdoti dažādi skaidrojošie dokumenti, kā arī veikti citi 

pasākumi ES fondu sistēmas vienkāršošanai.  

360. Ir tikusi pilnveidota ES fondu vadības un kontroles sistēma – veikti vairāki pasākumi, lai 

efektivizētu pārbaudes  projektu īstenošanas vietās un maksājumu pieprasījumu 
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pārbaudes, samazināts maksājumu pieprasījumiem pievienojamo dokumentu skaits,  

normatīvajos aktos noteikta robeža, zem kuras iestādes vadītājs pieņem lēmumu par 

neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanas procesa lietderīgumu un efektivitāti, ja 

administratīvie un pārējie izdevumi, kas saistīti ar neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu 

ir lielāki par atgūstamo summu, kā arī veikta virkne citu pasākumu ES fondu vadības un 

kontroles sistēmas pilnveidošanai.  

361. 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. 

362. Dalība izvērtēšanas sanāksmēs ļāva apzināt izvērtēšanas procesā aktuālākos jautājumus 

(piemēram: informāciju par ex-post izvērtējumu, ko veikusi EK un dalībvalstis, saistošās 

diskusijas par to rezultātiem un pielietotajām metodēm; par rādītāju ievadi SFC2007 

u.c.), izdarot secinājumus par turpmāk veicamiem darbiem, kā arī precizējamiem 

jautājumiem.  

363. Savukārt 2011.gadā plānots veikt pasākumus izvērtēšanas kapacitātes celšanai, 

izvērtēšanas ziņojumu kvalitātes uzlabošanai u.c. 

 

2.7. Finanšu vadība un kontrole 

364. Šajā sadaļā aprakstīti pasākumi, kurus veica ES fondu vadībā iesaistītās institūcijas, lai 

nodrošinātu ES fondu ieviešanas kvalitāti un efektivitāti, to starp sniegts kopsavilkums 

par būtiskajām 2010.gadā veiktajām 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, 

iekļauta arī informācija par veiktajām finanšu korekcijām un atkāroti izmaksātu 

finansējumu atbilstoši Regulas Nr.1083/2006  98.panta 2.punktam. 

365. Saskaņā ar ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likumu un MK 2010.gada 

21.decembra noteikumiem Nr.1153„Kārtība, kādā nodrošina revīzijas iestādes funkcijas 

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā” FM Audita un revīzijas 

departaments nodrošina revīzijas iestādes funkcijas (Revīzijas iestāde) ES fondu ietvaros 

2007.-2013.gada plānošanas periodā. 

366. Revīzijas iestāde, veicot sertificēto izdevumu izlases pārbaudes, pārbauda atsevišķus 

projektus. Kā arī veicot vadības un kontroles sistēmas auditus, lai gūtu pārliecību par EK 

definētajām pamatprasībām un kritērijiem, izlases veidā tiek atlasīts reprezentatīvs 

projektu skaits viedokļa sniegšanai.  

367. Vērtējot vadības un kontroles sistēmas darbību 2010.gadā, Revīzijas iestāde nekonstatēja 

sistēmiskus trūkumus, tomēr atsevišķos gadījumos tika konstatēti trūkumi, t.sk. ar 

finansiālo ietekmi, kas tiek novērsti atbilstoši Revīzijas iestādes izteiktajiem ieteikumiem 

un termiņiem.  

368. 2010.gadā tika veiktas divas EK Reģionālās politikas ģenerāldirektorāta faktu 

konstatācijas audita misijas, divas Revīzijas iestādes sertificēto izdevumu revīzijas, 5 

Revīzijas iestādes vadības un kontroles sistēmas un atbilstības novērtējuma auditi, 31 ES 

fondu vadībā iesaistīto iekšējā audita struktūrvienību sistēmu auditi. 

369. FM ir izstrādājusi vadlīnijas par finanšu korekciju piemērošanu ES fondu finansētajos 

projektos ar mērķi skaidrot finanšu korekcijas būtību un piemērošanu ES fondu projektos, 
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kā arī nodrošināt sistēmisku, vienotu pieeju un praksi proporcionālas finanšu korekcijas 

piemērošanā līdzīgos gadījumos Latvijā. Papildus FM ir ierosinājusi arī EK  izstrādāt 

vadlīnijas par proporcionālu finanšu korekciju ne tikai publiskā iepirkuma pārkāpumu 

gadījumos, bet arī pārkāpumiem un neatbilstībām citās jomās. 

370. Analizējot informāciju par 2010.gadā konstatēto finansiālo ietekmi jāsecina, ka lielākā 

daļa neatbilstību tiek konstatēti, veicot iesniegto finansējuma saņēmēju maksājumu 

pieprasījumu pārbaudi. Maksājumu pieprasījuma pārbaudes uzskatāmas par vienu no 

efektīvākajām, jo ļauj identificēt lielāko daļu neatbilstoši veikto izdevumu vēl pirms 

maksājumu veikšanas finansējuma saņēmējiem,  ieturot tos no kārtējā vai nākošā 

maksājuma, tādejādi novēršot nepieciešamību lieki tērēt resursus (gan cilvēkstundas, gan 

finanšu), lai atgūtu neatbilstoši izlietoto finansējumu no finansējuma saņēmējiem.  

371. Savukārt pārbaudes projektu īstenošanas vietās ļauj kontrolēt ieviešamo darbību kvalitāti, 

pārbaudot gan projekta ieviešanas gaitu, gan faktiski paveikto, gan konstatējot, vai 

nepastāv riski, kas varētu apdraudēt projekta rezultātu sasniegšanu, kā arī sasniegto 

rezultātu ilgtspējību.  

372. Arī iepirkumu pirmspārbaudes nodrošina projektu kvalitatīvu ieviešanu, jo pēc tajās 

konstatēto trūkumu novēršana ļauj nodrošināt atbilstošu projektu turpmāku ieviešanu, 

mazinot potenciālo neatbilstoši veikto izdevumu veidošanās risku iepirkumu jomā. 

Ilustrācija 31 2010.gadā veiktajās pārbaudēs konstatētā finansiālā ietekme dalījumā pa pārbaužu veidiem, 

tūkst.eiro 

 

373. Detalizēta informācija par pārbaudēm, revīzijām un auditiem ir sniegta nākošajās sadaļās, 

kā arī 5. un 6.pielikumā. 

2.7.1. Vadības un kontroles sistēmas apraksts 

374. ES fondu vadības un kontroles sistēmas izveidošanas mērķis ir nodrošināt efektīvu ES 

fondu vadību, un tās pamatā ir vienotas pamatprasības un pamatprincipi, kas noteikti 

Eiropas Kopienas un nacionālajos normatīvajos dokumentos. ES fondu vadības un 

kontroles sistēmas apraksts saskaņā ar Regulas Nr.1828/2006 21.panta prasībām no EK 

puses tika apstiprināts 2009.gada 4.jūnijā. Aktualizētais vadības un kontroles sistēmas 
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apraksts ir uz 30.12.2010.
48

. Turpmāk vadošo iestāde Vadības un kontroles ziņojumu 

iesniegs Revīzijas iestādē vienu reizi gadā par pārskata periodu no 1.jūlija līdz 

30.jūnijam, šādi atvieglojot Revīzijas iestādei darbu pie Gada kontroles ziņojuma 

sagatavošanas. ES fondu vadības un kontroles sistēmas aktuālo versiju lūdzam skatīt ES 

fondu tīmekļa vietnē www.esfondi.lv pēc adreses 

http://www.esfondi.lv/page.php?id=789. 

375. 2010.gada 1.aprīlī Finanšu ministrijā ir noslēgusies reorganizācija, kuras ietvaros 

reorganizēta arī ES fondu vadošā iestāde – pārskatot, izvērtējot un precizējot ES fondu 

vadošās iestādes departamentu nodaļu funkcijas un uzdevumus, no līdzšinējiem trim 

departamentiem izveidoti divi – ES fondu stratēģijas departaments un ES fondu 

uzraudzības departaments, kas turpinās darbību, optimālāk strukturējot cilvēkresursus un 

novēršot iespējamu funkciju dublēšanos. Pēc reorganizācijas ir nodalītas ES fondu 

stratēģiskās plānošanas funkcijas un uzraudzības funkcijas. Veicot reorganizāciju, 

izvērtēts arī veicamais darba apjoms attiecībā uz 2004.-2006.gada plānošanas perioda un 

citu ārvalstu finanšu instrumentu administrēšanu.  Līdz ar to optimizēts ES fondu vadošās 

iestādes darbs un novērsta iespējama funkciju dublēšanās. 

376. Kopējo valsts pārvaldes izmaiņu kontekstā 2010.gadā ir likvidētas un reorganizētas šādas 

ES fondu administrēšanā iesaistītās iestādes: 

- likvidēta Būvniecības, mājokļu un enerģētikas valsts aģentūra – tās funkcijas, kas 

saistītas ar ES fondu administrēšanu ir nodotas Latvijas Investīciju un attīstības 

aģentūrai; 

- RAPLM apvienota ar Vides ministriju un izveidota VARAM.  

377. Ar š.g. Finanšu ministrijas 5.aprīļa rīkojumu Nr.149, pamatojoties uz Eiropas Savienības 

struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 14.panta septīto daļu, par tehniskās 

palīdzības aktivitāšu atbildīgo iestādes vadītāju tika apstiprināts valsts sekretāra vietnieks 

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda jautājumos – vadošās iestādes 

vadītājs.   

378. Lai novērtētu ES fondu administrēšanā iesaistīto institūciju atbilstību EK un Latvijas 

Republikas normatīvajiem aktiem, Revīzijas iestāde atbilstoši kārtējam gada auditu 

plānam veic atbilstības novērtējuma auditus.  Audita rezultāti tika iekļauti Gada kontroles 

ziņojumā un audita ziņojums tika iesniegts EK, izmantojot SFC2007 sistēmu. 

379. Augstāk minētās iestādes, kas ir pārņēmušas ES fondu administrēšanas funkcijas ir 

apliecinājušas, ka izmaiņām nav būtiskas ietekmes uz ES fondu vadības un kontroles 

sistēmas darbību un tās neietekmēs ES fondu apguvi. 

380. Sākotnējā akreditētā sistēmas ietvarā sistēmas auditi tika deleģēti 18 iekšējā audita 

struktūrvienībām atbildīgajās iestādēs un sadarbības iestādēs. Revīzijas iestāde veica ES 

fondu audita politikas plānošanas funkciju, horizontālos sistēmas auditus un sertificēto 

izdevumu izlases veida pārbaudes, balstoties uz veiktajiem vadības un kontroles sistēmas 

auditiem, sniedz viedokli EK par izveidoto vadības un kontroles sistēmu. Atbilstoši 

2010.gada 21.decembrī apstiprinātajiem MK noteikumiem Nr.1153 „Kārtība, kādā 

nodrošina revīzijas iestādes funkcijas Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas 

fonda vadībā”, visas Revīzijas iestādes funkcijas ir centralizētas FM Audita un revīzijas 

departamentā. ES fondu vadībā iesaistīto atbildīgo un sadarbības iestāžu iekšējā audita 
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 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 tīmekļa vietnē pēc saites: http://www.esfondi.lv/page.php?id=789.  
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struktūrvienību veikto auditu rezultāti tiek vērtēti atbilstoši Starptautiskajam revīzijas 

standartam Nr. 610.  

381. 11. Sākot ar 2010.gada 1.jūliju Revīzijas iestādes funkcija
49

 tiek centralizēta FM Audita 

un revīzijas departamentā, kā rezultātā pamatprasību un kritēriju izvērtējums tiek sniegts 

katrai ES fondu vadībā iesaistītajai institūcijai atsevišķi (t.sk. vadošajai un maksājumu 

iestādei).  Vadības un kontroles sistēmas auditi tiek veikti saskaņā ar revīzijas iestādes 

vadītāja apstiprinātajiem auditu plāniem, ņemot vērā iepriekšējo revīzijas iestādes veikto 

vadības un kontroles sistēmas auditu rezultātus un auditētās sistēmas, kā arī veicot 

auditējamo institūciju risku novērtējumu, liekot uzsvaru uz darbību programmām, 

institūcijām un piešķirtā finansējuma apjomu, publiski pieejamu informāciju un EK 

likumdošanas prasībām riska izvērtējumu. Lai nodrošinātu kontroli pār EK tiesību 

aktiem, Regulas Nr.1083/2006 1 (d) punkts tiek piemērots saskaņā ar MK 2008.gada 

25.novembra noteikumiem Nr.953 „Latvijas Republikas nostājas projekta Līguma par 

Eiropas Savienības darbību pārkāpuma procedūras ietvaros sagatavošanas, saskaņošanas 

un apstiprināšanas kārtība”. Tieslietu ministrija saņem EK argumentētos atzinumus par 

ES tiesību aktiem, koordinē nostājas projekta sagatavošanu un iesniegšanu MK, kā arī 

pēc MK apstiprinātā nostājas projekta saņemšanas no Valsts kancelejas nosūta to EK. Par 

nostājas projekta sagatavošanu atbildīga ir ministrija, kuras kompetencē atbilstoši 

normatīvajiem aktiem ir ES tiesību akta, par kuru ir sniegts EK argumentēts atzinums, 

piemērošana vai pārņemšana. Šobrīd ar TM ir panākta vienošanās par EK argumentētā 

atzinuma iesniegšanu arī Valsts kasei kā sertifikācijas iestādei tiklīdz tāds tiek saņemts. 

Izvērtējot EK tiesību aktu ietekmi, pamatā tiek analizēts, vai pārkāptā vai neievērotā 

tiesību aktu norma skar plānošanas dokumentos noteiktos pasākumus, ko finansē no ES 

fondu līdzekļiem. Papildus ir izstrādāts Finanšu ministrijas iekšējo noteikumu projekts 

„Eiropas Savienības tiesību aktu, Eiropas Savienības Tiesas un Eiropas Brīvās 

tirdzniecības asociācijas tiesas lietu informācijas aprites kārtība”, kas nosaka Tieslietu 

ministrijas un Finanšu ministrijas sadarbību Eiropas Komisijas tiesību aktu saskaņošanas 

procesā.   

382. Izaicinājumi 2011.gadā attiecībā uz ES fondu vadības un kontroles sistēmu būs saistīti ar 

iepirkumu uzraudzības kontroles sistēmas pilnveidošanu, kā arī izmaksu izmaiņu vadību, 

kas vadošajai iestādei jānodrošina mainīgo ekonomisko apstākļu kontekstā. Tai skaitā 

attiecībā uz izmaiņām PVN likmes izmaiņām, kā rezultātā veicamas izmaiņas un papildus 

darbības ES fondu projektos.  

2.7.2. Vadības un kontroles sistēmas izvērtējums 

383. Atbilstoši Regulas Nr.1083/2006 62.panta 1.punkta d) apakšpunktā  noteiktajam revīzijas 

iestāde sagatavo un iesniedz EK Gada kontroles ziņojumu un atzinumu par ES fondu 

vadības un kontroles sistēmas darbības efektivitāti, lai nodrošinātu pietiekamu pārliecību, 

ka EK iesniegtās izdevumu deklarācijas ir pareizas, un līdz ar to nodrošinot pietiekamu 

pārliecību, ka attiecīgie darījumi tika veikti likumīgi un pareizi. Gada kontroles ziņojums 

tiek izstrādāts un iesniegts EK līdz katra gada 31.decembrim, izmantojot SFC2007 

sistēmu, kā arī ir pieejams ES fondu tīmekļa vietnē 

http://www.esfondi.lv/page.php?id=854.  

384. Atbilstoši aktualizētajai Vienotajai revīzijas stratēģijai, kas tika iesniegta EK 2010.gada 

30.jūnijā, Revīzijas iestādes darbības ietvaros tika veiktas vairākas būtiskas izmaiņas: 

 centralizējot Revīzijas iestādes funkciju veikšanu FM; 
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 2010.gada 21.decembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 1153 ,,Kārtība, kādā nodrošina revīzijas iestādes 
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 savā darbā piemērojot Starptautiskās grāmatvežu federācijas izstrādātos 

Starptautiskos revīzijas standartus; 

 stiprinot Revīzijas iestādes vadītāja pilnvaras un neatkarību; 

 veicot iekšējo Revīzijas iestādes funkciju pārdali; 

 liekot uzsvaru uz EK definētajām pamatprasībām un vērtēšanas kritērijiem 

vadības un kontroles sistēmu auditu veikšanā.  

385. 2010.gada 31.decembrī Revīzijas iestāde sniedza EK atzinumu (bez iebildumiem) par 

periodu no 2009.gada 1.jūlija līdz 2010.gada 30.jūnijam par sistēmu darbības efektivitāti, 

balstoties uz veikto vadības un kontroles sistēmas auditu rezultātiem un sertificēto 

izdevumu izlases revīziju rezultātiem.  

386. Pārskata periodā veiktajos vadības un kontroles sistēmas auditos, t.sk. horizontālajos 

sistēmas auditos ES fondu vadībā iesaistītajās, institūcijās tika atklātas atsevišķas 

nepilnības izveidotās vadības un kontroles sistēmas funkcionēšanā (rezultātus skatīt Gada 

kontroles ziņojuma 5. un 6.pielikumā), taču kopumā var secināt, ka izveidotās vadības un 

kontroles sistēmas darbojas un konstatētās nepilnības būtiski neietekmē sistēmas 

funkcionēšanu. Kopējais novērtējums par katras pamatprasības izpildi attiecīgajā 

institūciju grupā bija 2, kas sniedz pārliecību, ka kopumā vadības un kontroles sistēma 

darbojas. 

387. Lai nodrošinātu izveidoto vadības un kontroles sistēmu atbilstību kopš SIA “Ernst & 

Young Baltic” 2008.gada 15.septembra sniegtās akreditācijas atbilstoši Regulas 

Nr.1083/2006 un Regulas Nr.1828/200658-60.pantos noteiktajām prasībām, Revīzijas 

iestāde no 2010.gada 11.oktobra līdz 2010.gada 20.decembrim veica horizontālo vadības 

un kontroles sistēmas atbilstības auditu, izvērtējot izveidoto vadības un kontroles 

sistēmas izmaiņu atbilstību EK un LR normatīvajiem aktiem. Audita laikā tika konstatēti 

atsevišķi trūkumi, kuri nav sistēmiska rakstura trūkumi un neietekmē sistēmas darbību, to 

novēršanai tika izteikti ieteikumi un atbilstoši ieviešanas termiņi.  

388. Detalizēta informācija par izveidoto vadības un kontroles sistēmu efektivitātes darbību un 

to novērtējumu, ir sniegta sadaļā 2.7.8. „ES fondu vadības un kontroles sistēmas auditi”. 

 

2.7.3. Pārbaudes projektu īstenošanas vietās 

Informācija par pārbaužu veikšanas metodiku 

389. Plašs pārbaužu projektu īstenošanas vietās sistēmas apraksts tika sniegts gadskārtējā 

ziņojuma par 2008.gadu
50

, kā arī informācija par būtiskajām izmaiņām, kas veiktas 

2010.gada 16.februārī no jauna izdoto MK noteikumi Nr. 140  ,,Kārtība, kādā vadošā 

iestāde, sertifikācijas iestāde, sadarbības iestāde vai atbildīgā iestāde veic pārbaudi 

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansētā projekta īstenošanas 

vietā‟‟ piemērošanas metodikā, tika iekļauta gadskārtējā ziņojuma par 2009.gadu 

2.7.3.sadaļā ,,Pārbaudes projektu īstenošanas vietās‟‟
51

 metodikā. 2010.gadā būtiskas 

izmaiņas MK noteikumu Nr.140 piemērošanas metodikā nav veiktas, taču ir plānotas 

2011.gadā.  
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http://www.esfondi.lv/upload/Uzraudziba/Gada_zinojumi/Gada_zinojums_3DP_2008_2009-10-09.pdf 
51

Ziņojums ir pieejams SFC2007 un ES fondu tīmekļa vietnē 

http://www.esfondi.lv/upload/Uzraudziba/Gada_zinojumi/Gada_zinojums_3DP_2009_2010-05-26.pdf 

http://www.esfondi.lv/page.php?id=854
http://www.esfondi.lv/page.php?id=854
http://www.esfondi.lv/upload/Uzraudziba/Gada_zinojumi/Gada_zinojums_3DP_2008_2009-10-09.pdf
http://www.esfondi.lv/upload/Uzraudziba/Gada_zinojumi/Gada_zinojums_3DP_2009_2010-05-26.pdf
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2010.gadā veiktās pārbaudes projektu īstenošanas vietās 

390. DP ietvaros 2010.gadā veiktas 600 pārbaudes
52

 projektu īstenošanas vietās 582 jeb 45.0% 

projektos no kopējā DP projektu skaita. Pārbaudīto projektu izmaksu ES fondu daļa ir 

748.0 milj.eiro, savukārt kopējā pārbaudēs atklāto pārkāpumu finansiāla ietekme ir tikai 

269.2 tūkst.eiro jeb 0.03% no kopējas pārbaudīto projektu izmaksu ES fondu daļas, kas ir 

pozitīvi vērtējams (detalizētu informāciju skatīt 6.pielikumā). Pārbaudes veiktas 

izveidojot projektu izlasi ņemto vērā projektu risku novērtējumu. 

391. Pēc 2010.gadā veikto 600 pārbaužu  projektu īstenošanas vietās rezultātiem var secināt, 

ka lielākā daļa jeb 71.7% ir pozitīvas, 8.5% negatīvas un 19.8% rezultāts bijis ar 

iebildumiem.    

Ilustrācija 32 DP ietvaros 2010.gadā veikto pārbaužu projektu īstenošanas vietās rezultāti 

392. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu 

tendence pārbaužu rezultātu dalījumā 

palikusi tāda pati. 

393. 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
53

. 

394. Tā kā pārbaudes projektu īstenošanas vietās ir viens no svarīgākajiem uzraudzības 

mehānismiem, ar kuru iespējams pārliecināties par ieguldīto investīciju atbilstību  

plānotajam un sasniegtā rezultāta ilgtspējību, nepārtraukti notiek šī mehānisma procedūru 

uzlabošana. 

395. Biežāk konstatētie trūkumi projektu īstenošanas vietās ir saistīti ar faktiski veikto darbu 

un sniegto pakalpojumu neatbilstību projekta ietvaros saskaņotajām tāmēm, nepareiza 

iepirkumu procedūras izvēle, kā arī tehnisks trūkums, kas joprojām ir bieži sastopams- 

projekta dokumentācijas nenodalīšana no pārējās iestādes/ uzņēmuma dokumentācijas, 

t.sk. netiek veikta atsevišķa projekta grāmatvedības uzskaite, nav nodrošināta atbilstoša 

projektu dokumentācijas glabāšana: nav noteikts atbilstošs lietu glabāšanas termiņš. 

396. Konstatētie trūkumi ar finansiālo ietekmi radušies galvenokārt iepirkumu procedūru 

pārkāpumu rezultātā. 

2.7.4. Maksājumu pieprasījumu pārbaudes 

397. DP ietvaros tiek pārbaudīti visi iesniegtie maksājumu pieprasījumi, tādejādi, kā jau 

minēts iepriekšējās sadaļās, maksājumu pieprasījumu pārbaudes ļauj savlaicīgi konstatēt 

neatbilstoši veiktos izdevumus un neveikt maksājumu finansējuma saņēmējiem par tiem. 

                                                 
52

 Iekļauta informācija par visās Tehniskās palīdzības aktivitātēs (arī 1 un 2DP) veiktajām pārbaudēm projektu 

īstenošanas vietās, jo ministriju īstenotajos Tehniskās palīdzības projektos nav iespējams pilnīgi precīzi nodalīt 

katras no Tehniskās palīdzības aktivitāšu īpatsvaru. 
53

Vadošās iestādes 2010.gada  30.decembra kārtība Nr.4.1. ,,Kārtība, kādā Eiropas Savienības fondu vadošā 

iestāde sagatavo apliecinājumu par būtisku trūkumu Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmā 

neesamību, Regulas  Nr.1083/2006 60.pantā minēto darbību izpildes nodrošināšanu un VIS iekļauto datu 

kvalitātes atbilstību‟‟ 
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398. 2010. gadā veiktajās maksājumu pieprasījuma pārbaudēs DP ietvaros  pārbaudīti 709  

projekti
54

. Pārbaudīto projektu kopējā maksājumu pieprasījumu summa (ES fondu daļa) ir 

218.2 milj.eiro, t.sk. ERAF līdzfinansētajos projektos 144.7 milj.eiro un KF 

līdzfinansētajos 68.5 mijl.eiro, savukārt kopējā pārbaudēs atklāto pārkāpumu finansiālā 

ietekme ir tikai 858.6 tūkst.eiro jeb 0.3943% (ERAF-  553.4 tūkst.eiro, KF- 287.8 

tūkst.eiro) no kopējās pārbaudīto projektu ietvaros veikto maksājumu  ES fondu daļas, 

kas ir pozitīvi vērtējams (detalizētu informāciju skatīt 5.pielikumā).  

Ilustrācija 33 2010.gadā veiktajās maksājumu pieprasījumu pārbaudēs konstatētās finansiālās ietekmes 

īpatsvars, milj.eiro 

399. Salīdzinot ar informāciju par 

2009.gadu, 2010.gadā 

maksājumu pieprasījumu 

pārbaudēs atklāto pārkāpumu 

finansiālā ietekme ir par 739 

tūkst.eiro lielāka, kas 

skaidrojams arī 2010.gada 

aktīvo maksājumu plūsmu, jo 

konstatēto trūkumu proporcija 

pret pārbaudīto projektu 

ietvaros veiktajiem 

maksājumiem nav ievērojami 

palielinājusies. 

400. Izvērtējot informāciju par 

maksājumu pieprasījumu pārbaudēs konstatētajiem pārkāpumiem ar finansiālo ietekmi, 

var secināt, ka visbiežāk konstatētais pārkāpums ir aktivitāšu ieviešanas noteikumiem 

neatbilstošu izdevumu iekļaušana maksājumu pieprasījumos, kā izdevumu veikšana 

atsevišķās pozīcijās neievērojot aktivitāšu noteikumos iekļauto no projekta kopējām 

izmaksām procentuāli noteiktos limitus.  

401. 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. 

402. 2010.gada ietvaros veiktajās maksājumu pieprasījumu pārbaudēs biežāk konstatētās 

neatbilstību veids ir iepirkumu procedūras neievērošana, kas konstatēts 24% gadījumu, 

tam seko izdevumus attaisnojošo dokumentu trūkums 20% gadījumu, bet 12% gadījumu 

konstatēta neatbilstība projekta ietvaros paredzētajām aktivitātēm, mērķim, līguma 

nosacījumiem utml. 8% gadījumu jeb  pārsniegta līguma summa (kopējo attiecināmo 

izmaksu vai atsevišķas izdevumu kategorijas summa), vienā gadījumā PVN izmaksas 

saņemtas kā priekšnodoklis. 32% gadījumu konstatētie neatbilstoši veikti izdevumi 

kvalificējušies kā ,,Cits veids‟‟, kad konstatētie trūkumi nav ierindojami ne vienā no 

iepriekš minētajām kategorijām, kas bieži vien ir pārmaksātas atalgojuma vai 

administratīvās izmaksas, vairāku pārkāpumu komplekss u.c. gadījumi. 92% gadījumu 

konstatētie neatbilstoši veiktie izdevumi tikuši ieturēti no kārtējā vai nākošā maksājumu 

pieprasījuma. 

                                                 
54

 Iekļauta informācija par visās Tehniskās palīdzības aktivitātēs (arī 1 un 2DP) veiktajām maksājumu 

pieprasījumu pārbaudēm, jo ministriju īstenotajos Tehniskās palīdzības projektos nav iespējams pilnīgi precīzi 

nodalīt katras no Tehniskās palīdzības aktivitāšu īpatsvaru. 
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403. Detalizētāka informācija par veiktajām maksājumu pieprasījumu pārbaudēm pieejama 

5.pielikumā. 

404. Jāatzīmē, ka lielākā daļa atklāto trūkumu ar finansiālo ietekmi tiek konstatēti veicot 

maksājumu pieprasījumu pārbaudi pirms atmaksas veikšanas vai tiek ieturēti no nākamā 

maksājuma, tādejādi novēršot nepieciešamību uzsākt procedūru par neatbilstoši veikto 

izmaksu atgūšanu. 

 

2.7.5. Iepirkumu pirmspārbaudes 

405. Saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību IUB 2010.gadā turpināja veikt ES fondu 

projektu iepirkuma dokumentācijas un iepirkuma procedūras norises izlases veida 

pirmspārbaudes.  Kā būtiskākās problēmas darba organizācijā var minēt šādas: 

 netika iesniegta pilnīga informācija par aktualizētajiem iepirkumiem (netiek 

aktualizēti iepirkuma plāni); 

 aktualizētie plāni nereti vairāk sniedza informāciju par jau veiktajiem iepirkumiem, 

nevis plānotajiem iepirkumiem. 

406. Savukārt būtiskākās konstatētās neatbilstības iesniegtajos iepirkuma plānos bija: 

 iepirkumu nepamatota sadalīšana daļās;  

 nepareizi noteikts iepirkuma līguma veids – piegādes, pakalpojumu vai būvdarbu 

līgums;  

 netika ņemti vērā Publisko iepirkumu likuma grozījumi, nosakot piemērojamo 

iepirkuma procedūru. 

407. Iepirkuma dokumentācijā un procedūras norisē tika konstatētas šādas būtiskākās 

konstatētās neatbilstības: 

 neatbilstošu kvalifikācijas prasību izvirzīšana; 

 neatbilstoša Publisko iepirkumu likuma regulējumam (piem., termiņu neievērošana; 

nepamatota dažādu sertifikātu pieprasīšana); 

 nesamērīgas ar līguma priekšmetu saistītas prasības (piem., pārāk liels pieredzes 

pārbaudei pieprasīto objektu daudzums; prasība uzrādīt pārāk specifiskus objektus); 

 attiecīgi neatbilstoša piedāvājumu vērtēšana (bieži vērtēšanas laikā pasūtītājs 

atkāpjas no izvirzītajām prasībām un atzīst par uzvarētāju konkursa nolikumam 

neatbilstošu piedāvājumu). 

408. Vērtējot DP ietvaros 2010.gadā veiktās iepirkuma pirmsparbaudes, jāatzīmē, ka 

pārbaudēs gandrīz katrs otrais atzinums tika sniegts ar iebildumiem, taču vairumā 

gadījumu atkārtoto pārbaužu rezultātā tika secināts, ka konstatētie trūkumi ir novērsti.  

409. Zemāk ilustrācijā informācija par 2010.gadā veiktajām iepirkuma pirmspārbaudēm 

dalījumā pa fondiem un atzinumu veidiem (pozitīvie atzinumi norādīti ieskaitot veiktās 

pēcpārbaudes). 

 
Ilustrācija 34DP ietvaros 2010.gadā veiktās IUB iepirkumu pirmspārbaudes 
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410. Tomēr, neapšaubāmi pirmspārbaužu veikšanai ir daudz priekšrocību, piemēram, 

savlaicīgi tiek  konstatētas neatbilstības iepirkuma dokumentācijā un norisē, un līdz ar to 

mazinās sūdzību saņemšanas un izdevumu neattiecināšanas risks. Vienlaikus tādējādi tiek 

veicināta arī pasūtītāju izglītošana (īpaši attiecībā uz „mazajiem” pasūtītājiem), kā, 

piemēram, valsts un pašvaldību izglītības iestādes reģionos. 

411. 2010.gadā kopā saņemtas 149 sūdzības par veiktajiem iepirkumiem ES fondu projektos, 

no kurām 80 jeb 53.6% bijušas pamatotas (skatīt tabulu nr.3)
55

. 

Tabula 6 2010.gadā saņemtās sūdzības un to izskatīšanas rezultāti 

Sūdzības izskatīšanas rezultāts 

Pozitīvs 

(sūdzība 

pamatota) 

Negatīvs 

(sūdzībai 

nav 

pamata) 

Sūdzības 

izskatīšana 

pārtraukta 

Sūdzības rezultāts 

 
61 

 
pēc sūdzības izskatīšanas atļauts slēgt iepirkuma līgumu 

79 
  

pēc sūdzības izskatīšanas ir aizliegts slēgt iepirkuma 

līgumu 

 
6 

 

pēc sūdzības izskatīšanas atstāts spēkā iepirkumu 

komisijas lēmums par procedūras pārtraukšanu 

1 
  

pēc sūdzības izskatīšanas atcelts iepirkuma komisijas 

lēmums par procedūras pārtraukšanu 

  
2 izbeigta iesnieguma lietvedība 

    
 

412. Lielākā daļa saņemto sūdzību ir par pašvaldību un to iestāžu, kā arī valsts iestāžu 

izsludinātajiem iepirkumiem, kas veikti ES fondu projektu ietvaros. Jāatzīmē, ka tas 

skaidrojams ar valsts sektora iestāžu iepirkumu finansiālo apjomu (daudzi iepirkumi tiek 

veikti centralizēti par vairākām iestādēm), kā rezultātā konkurence starp pretendentiem 

šādos iepirkumos ir sīvāka un neviens nevēlas pazaudēt iespēju izpildīt valsts pasūtījumu. 

413. Atsevišķos gadījumos, piemēram, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) jomā, 

saņemtas sūdzības no pretendentiem par pārāk augstu, specifisku prasību izvirzīšanu 

iepirkuma priekšmetam, lai gan izvirzītās prasības parasti atbilst nozares specifikai. Kā 

arī saņemti iebildumi par vienotu apjomīgu iepirkumu veikšanu, tādejādi izslēdzot no 

konkurences pretendentus ar mazāku kapacitāti vai tehnisko nodrošinājumu, taču vienotie 

iepirkumi vienlaicīgi ļauj ietaupīt resursus un spēj nodrošināt iegādāto komponentu 

savietojamību.  

                                                 
55

Pieejamā statistika ir par kopējo sūdzību skaitu, kas saņemts DP „Cilvēkresursi un nodarbinātība”, 

„Uzņēmējdarbība un inovācijas” un „Infrastruktūra un pakalpojumi”   
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414. Lai risinātu situāciju ar saņemtajām sūdzībām par IKT jomas projektu iepirkumiem, 

2011.gadā uzsākta aktīvāka sadarbība ar IKT jomas asociācijām (Latvijas Informācijas un 

komunikācijas tehnoloģijas asociācija,  Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācija) ar mērķi 

pilnveidot IKT projektu ieviešanas kvalitāti, kā arī sadarbojoties veidot vienotu izpratni 

par valsts nozīmes informācijas sistēmu attīstības nākotni. Minētā sadarbība ir svarīga, jo 

daļa saņemto sūdzību par IKT projektu ietvaros veiktajiem iepirkumiem tikusi iesniegta 

nozares un projekta specifisku prasību neizpratnes dēļ. 

Ilustrācija 35 2010.gadā saņemto sūdzību rezultāti dalījumā pa finansējumu saņēmēju tipiem
56

 

 

415. 2010.gadā uzsācies un šogad turpinās aktīvs iepirkumu līgumu slēgšanas process ES 

fondu projektos un ņemot vērā pieaugošo iepirkumu procedūru skaitu un līdz ar to arī 

iesniegto sūdzību skaitu, ES fondu ieviešanā iesaistītās institūcijas ir konstatējušas 

nepieciešamību palielināt IUB kapacitāti (skat. sīkāk sadaļā ,,ES fondu sistēmas 

optimizēšana un vienkāršošana‟‟) kā rezultātā būs iespējams palielināt iepirkumu 

pirmspārbaužu skaitu, tāpat tiks turpināta finansējumu saņēmēju izglītošana un 

konsultēšana iepirkumu jautājumos. 

416. Papildus iepriekšminētajam 2011.gadā ir uzsākta normatīvo aktu grozīšana ar mērķi 

palielināt ES fondu iepirkumu pirmspārbaužu intensitāti. Ir plānots, ka turpmāk, papildus 

Iepirkumu uzraudzības biroja veiktajām iepirkumu pirmspārbaudēm, atbildīgās iestādes 

un sadarbības iestādes veiks iepirkumu pirmspārbaudes. Savlaicīga kļūdu atklāšana 

iepirkumu procedūrās mazinās negatīvo ietekmi uz valsts budžetu, kā arī mazinās 

iesniegto sūdzību skaitu. 

2.7.6. Sertificēto izdevumu revīzija 

417. Darbības programmas ietvaros 2010.gadā Revīzijas iestāde (RI) veica divas sertificēto 

izdevumu revīzijas, no kurām viena revīzija ir noslēgta un otras revīzijas ietvaros ir 

uzsākts revīzijas ziņojuma saskaņošanas process. Noslēgtās revīzijas rezultātā tika 

pārbaudīti izdevumi 74% apmērā no kopējiem 2009.gada II pusgadā deklarētajiem 

izdevumiem. 

418. Attiecīgi informācija tiek sniegta par 2009.gada II pusgadā sertificēto izdevumu 

revīzijām: sertificēto izdevumu revīzijas rezultātā tika konstatēta neatbilstību summa 

35 757.24 eiro apmērā, kā arī atsevišķi trūkumi publiskā iepirkuma jomā un regulas 

                                                 
56

 Iekļauta informācija par saņemtajām sūdzībām ES fondu projektu ietvaros veiktajiem iepirkumiem, kas veikti 

saskaņā ar publisko iepirkumu likumam 



97 

Gada ziņojums_3DP_VI_lv_13.06.2011.; Ziņojums Eiropas Komisijai par Eiropas Savienības struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda darbības programmu īstenošanu, 2010.gads  

interpretācijā un nesistēmiski trūkumi izdevumu attiecināmības jomā, izdevumu 

attaisnojošo dokumentu noformēšanā un publicitātes un vizuālās identitātes prasību 

piemērošanā.  

419. Revīziju ietvaros tika gūta pietiekama pārliecība atbilstoši Komisijas Regulas (EK) 

Nr.1828/2006 16.panta 2.punkta prasībām, ka laika posmā no 2009.gada 1.janvāra līdz 

2009.gada 31.decembrim sertificētie izdevumi kopumā ir attiecināmi finansēšanai no 

ERAF un KF saskaņā ar ES un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.  

 

Tabula 7Darbības programmas ietvaros veikto sertificēto izdevumu revīzijas rezultāti 2010.gadā
57

 

Darbības 

programma 

2009.gada II 

pusgadā 

deklarētie 

izdevumi 

Pārbaudītie 

izdevumi (LVL) 

Pārbaudītie 

izdevumi % 

Konstatētie 

neattiecināmie 

izdevumi 

Konstatēto 

trūkumu skaits 

,,Infrastruktūra 

un 

pakalpojumi‟‟ 

(ERAF, KF) 

108 830 133.03 

(154 851 328.44 

EUR) 

80 372 630.06 

(114 359 949.66 

EUR) 

74% 

25 130.33 

(35 757.24 

EUR) 

28 (5 ar 

finansiālu 

ietekmi) 

 

2.7.7. Sertifikācijas iestādes veiktās pārbaudes pirms izdevumu deklarāciju 

apstiprināšanas 

420. 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. 

421. Sertifikācijas iestādes pamatfunkcija saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr.1083/2006 61. 

pantu ir sagatavot un iesniegt EK apstiprinātas izdevumu deklarācijas un maksājumu 

pieteikumus, apliecinot, ka izdevumu deklarācijas ir pareizas un sagatavotas, izmantojot 

uzticamas grāmatvedības sistēmas datus, un to pamatā ir pārbaudāmi pamatojuma 

dokumenti, kā arī deklarētie izdevumi atbilst spēkā esošajiem Kopienas un Latvijas 

Republikas tiesību aktiem un ir veikti saistībā ar darbībām, kas finansēšanai izraudzītas 

saskaņā ar programmai piemērojamiem kritērijiem un ievērojot Kopienas un Latvijas 

Republikas tiesību aktus.  

422. Lai gūtu pārliecību par EK iesniegtajās izdevumu deklarācijās iekļauto izdevumu 

attiecināmību, Valsts kase atbilstoši Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 

vadības likumā un MK 2011.gada  9.novembra noteikumos Nr. 1041 „Kārtība, kādā 

paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 

līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas 

sagatavošanas kārtība”  noteiktajam veica izdevumu deklarācijās iekļauto maksājuma 

pieprasījumu pamatojošās dokumentācijas izlases veida pārbaudi atbildīgajās/sadarbības 

iestādēs.  

423. Sertifikācijas iestāde, lai veiktu izdevumu deklarācijā iekļauto maksājumu pieprasījumu 

izvēli pārbaudei, piemēro šādu kārtību: 

1) Katra kalendārā gada sākumā tiek veikts atbildīgo iestāžu un sadarbības iestāžu  

novērtējums, piemērojot vairākus kritērijus (iestāžu izstrādāto procedūru 

izvērtējums, iestādes pieredze darbā ar fondu administrēšanu, pārbaužu un auditu 

                                                 
57

Pārbaudītie izdevumi eiro pēc Latvijas centrālās bankas fiksētā kursa (0,702804) 
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ziņojumos norādītie trūkumi, sertifikācijas iestādes veikto maksājumu 

pieprasījumu pamatojošās dokumentācijas pārbaudes rezultāti u.c.).  Pamatojoties 

uz atbildīgo/sadarbības iestāžu novērtējumu, katrai iestādei tiek definēts 

pārliecības līmenis un noteikts pārbaudāmo izdevumu apmērs, balstoties uz 

attiecīgās iestādes administrējamo izdevumu apmēru, un sertifikācijas iestādes 

veicamo pārbaužu biežums.  

2) Sertifikācijas iestāde maksājumu pieprasījumu izvēlē ir noteikusi vairākus 

kritērijus, paredzot, ka ir jāveic katras atbildīgās/sadarbības iestādes 

administrējamās aktivitātes ietvaros veikto izdevumu pārbaude, nosakot, ka 

pārbaudei ir jāizvēlas lielākais maksājumu pieprasījums (ja iepriekš maksājuma 

pieprasījums šī līguma ietvaros jau ir ticis baudīts, tad jāizvēlas maksājuma 

pieprasījums ar nākamo lielāko izdevumu sumu), kā arī jānodrošina dažādu 

izdevumu kategoriju (darba algas, piegāžu/pakalpojumu līgumu ietvaros veiktie  

izdevumi u.c.) pārbaude.  

424. Papildus Valsts kase sertifikācijas procesa nodrošināšanai katru mēnesi veic pārbaužu 

projektu īstenošanās vietā konstatēto trūkumu analīzi, kā arī revīzijas iestādes un citu ES 

fondu vadībā iesaistīto iestāžu ziņojumos norādīto trūkumu analīzi, izvērtē iepriekš 

minētajos ziņojumos identificēto trūkumu ietekmi uz sertifikācijas procesu un izdevumu 

attiecināmību, kā arī regulāri seko līdzi ziņojumos izteikto trūkumu novēršanai. 

Sertifikācijas iestāde, veicot izdevumu deklarāciju pārbaudi analizē arī citu VIS pieejamo 

informāciju. Reizi mēnesī tiek izskatīta un izanalizēta informācija par iepriekšējā mēnesī 

konstatētajām neatbilstībām, to ietekmi uz izdevumu deklarācijā iekļauto izdevumu 

attiecināmību, kā arī tiek sekots līdzi turpmāk veicamajām darbībām neatbilstību 

novēršanā līdz brīdim, kad neatbilstība tiek slēgta (tiek analizēta informācija par 

pieņemtajiem lēmumiem par neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu, sekots līdzi 

neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanas procesam u.c.). Gadījumos, kad sertifikācijas 

iestādes rīcībā esošā informācija nav pietiekama trūkumu, to novēršanas procesa vai 

neatbilstību izanalizēšanai, tiek pieprasīta papildu informācija no atbildīgajām un 

sadarbības iestādēm, kā arī no vadošās iestādes. 

425. 2010.gadā Valsts kase darbības programmas ietvaros izlases veidā pārbaudīja 139 

maksājuma pieprasījumu pamatojošo dokumentāciju par kopējo summu 47.3 milj eiro jeb 

18.9% (t.sk. 30.4 milj.eiro jeb 23.6% ERAF un 16.8 milj.eiro jeb 14.0% KF maksājumu 

pieprasījumu) no 2010.gadā pārbaudīto izdevumu deklarācijas summas.  Maksājumu 

pieprasījumu dokumentācijas pārbaudes laikā būtiski pārkāpumi netika konstatēti. 

Tabula 8 Sertifikācijas iestādes 2010.gadā veikto pārbaužu apjoms un rezultāti
58

 

Fonds 

2010.gadā sertifikācijas 

iestādē pārbaudīto 

izdevumu deklarāciju 

summa, EUR 

2010.g. 

pārbaudīto 

maksājumu 

pieprasījumu 

skaits59 

Pārbaudīto 

maksājumu 

pieprasījumu summa, 

EUR60 

Pārbaudīto 

maksājumu 

pieprasījumu apjoms 

pret sertifikācijas 

iestādē pārbaudīto 

izdevumu deklarāciju 

summu 

Pārbaudes 

rezultāts 

1 2 3 4 5 =4/2*100% 6 

ERAF 129 285 011 110 30 457 509 23.56% pozitīvs 

KF 119 971 751 29 16 837 796 14.03% pozitīvs 

                                                 
58

 Informācija par 2010. gada ietvaros veikto pārbaužu skaitu, t.sk. par EK neiesniegtajām izdevumu deklarācijām. 
59

 t.sk. tehniskās palīdzības projektu maksājuma pieprasījumi, kas aptver vairākus fondus un kuros iekļauti izdevumi 

par 3DP attiecīgo fondu 
60

 summas eiro norādītas informatīvajiem nolūkiem, piemērojot Latvijas bankas noteikto fiksēto eiro konvertācijas 

kursu: 1 eiro =0,702804 LVL 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/es-pukse/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/DC261181.xlsx%23RANGE!A24
file:///C:/Documents%20and%20Settings/es-pukse/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/DC261181.xlsx%23RANGE!A24
file:///C:/Documents%20and%20Settings/es-pukse/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/DC261181.xlsx%23RANGE!A24
file:///C:/Documents%20and%20Settings/es-pukse/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/DC261181.xlsx%23RANGE!A24
file:///C:/Documents%20and%20Settings/es-pukse/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/DC261181.xlsx%23RANGE!A24
file:///C:/Documents%20and%20Settings/es-pukse/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/DC261181.xlsx%23RANGE!A25
file:///C:/Documents%20and%20Settings/es-pukse/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/DC261181.xlsx%23RANGE!A25
file:///C:/Documents%20and%20Settings/es-pukse/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/DC261181.xlsx%23RANGE!A25
file:///C:/Documents%20and%20Settings/es-pukse/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/DC261181.xlsx%23RANGE!A25
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Kopā 249 256 762 139 47 295 305 18.97% pozitīvs 

2.7.8. ES fondu vadības un kontroles sistēmas auditi 

426. Revīzijas iestāde veic vadības un kontroles sistēmas auditus visās ES fondu vadībā 

iesaistītajās institūcijās, kā arī pie finansējuma saņēmēja, lai gūtu pārliecību par izveidoto 

vadības un kontroles sistēmu darbības efektivitāti atbilstoši EK un LR normatīvajos aktos 

noteiktajām prasībām.  

427. Atbilstoši EK apstiprinātajai revīzijas stratēģijai par periodu no 2009.gada 1.jūlija līdz 

2010.gada 30 jūnijam un Revīzijas iestādes auditu plānam, 2010.gadā Revīzijas iestāde 

veica 4 horizontālos vadības un kontroles sistēmas auditus un 1 ieteikumu ieviešanas 

pēcuzraudzības auditu. 

 

Tabula 9 Revīzijas iestādes veikto horizontālo auditu apkopojums par periodu no 2009.gada 1.jūlija līdz 

2010.gada 30.jūnijam 

Audita veids 
Audita 

nosaukums 

Auditētā 

institūcija 

Secinājumi un rīcība no vadošās iestādes puses 

Horizontālais 

vadības un 

kontroles 

sistēmas 

audits  

ES struktūrfondu 

un Kohēzijas 

fonda 2007.-

2013.gada 

plānošanas 

periodam 

izveidotās 

neatbilstību 

sistēmas audits 

VI, EM 

RAPLM, 

LIAA, 

VRAA, 

NVA, SIF 

Audita rezultātā secināts, ka ES fondu 2007.-2013.gadam 

izveidotā neatbilstību sistēma darbojas, bet ir nepieciešami 

atsevišķi uzlabojumi, īpaši saistībā ar neatbilstību definīcijas 

interpretāciju. Konstatētie trūkumi neatstāj būtisku ietekmi 

uz ES fondu vadības un kontroles sistēmu.  

Audita rezultātā kopumā ir izteikti 14 ieteikumi, pieci no 

tiem izteikti attiecībā uz ES fondu vadošo iestādi. Audita 

ieteikumu rezultātā ES fondu vadošā iestāde ir aktualizējusi 

iekšējās procedūras par neatbilstībām atbilstoši izmaiņām 

normatīvajos aktos (MK noteikumos Nr.740). Tāpat 

atbilstoši ir aktualizētas vadlīnijas “Vadlīnijas ziņošanai par 

ES fondu ieviešanā konstatētajām neatbilstībām un 

neatbilstoši veikto  izdevumu atgūšanu  2007.-2013.gada 

plānošanas periodā”, precizējot un skaidrojot neatbilstību 

definīciju.  

Papildus audita ieteikumu rezultātā ir veiktas izmaiņas VIS, 

iestrādājot normatīvajos aktos noteiktās izmaiņas, kā arī 

izveidojot neatbilstību klasifikatoru un precizējot izdevumu 

atgūšanas veidu klasifikatoru. 

ES struktūrfondu 

un Kohēzijas 

fonda 2007.-

2013.gada 

plānošanas 

periodam 

izveidotās 

iepirkumu 

sistēmas audits 

Visās ES 

fondu 

vadībā 

iesaistītās 

institūcijās 

Audita rezultātā ir izteikti seši ieteikumi, no kuriem viens uz 

vadošo iestādi. Vadošajai iestādei ir izteikts ieteikums 

nodrošināt pasākumus, lai efektivizētu ES fondu projektu 

iepirkumu pirmspārbaužu veikšanas procesu.  

Ieteikumu plānots ieviest līdz šā gada maijam veicot 

grozījumus MK 2007.gada 26.jūnija MK noteikumos 

Nr.419 „Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina 

plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu” 

un paplašināt Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) 

iepirkuma pirmspārbaužu apjomu, nodrošinot plašāku un 

mērķtiecīgāku ES fondu projektu īstenotāju konsultēšanu 

par jautājumiem, kas saistīti ar iepirkumiem, kā arī tiks 

veicināta ātrāka sūdzību izskatīšana ES fondu projektu 

iepirkumu ietvaros. 

Šobrīd FM gatavo grozījumus normatīvajos aktos, lai 

paplašinātu to institūciju loku, kam ir tiesības veikt 

iepirkumu pirmspārbaudes, turpmāk papildus IUB arī 

atbildīgās un sadarbības iestādes veiks šādas pārbaudes 

saskaņā ar vienotu IUB izstrādātu metodiku. 

Lai novērstu publisko iepirkumu likuma pārkāpumu 
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Audita veids 
Audita 

nosaukums 

Auditētā 

institūcija 

Secinājumi un rīcība no vadošās iestādes puses 

gadījumus, IUB izstrādātās vadlīnijas ,,Vadlīnijas sarunu 

procedūru piemērošanai atbilstoši Publisko iepirkumu 

likuma 62. un 63.pantam‟‟ pieejamas IUB tīmekļa vietnē: 
http://www.iub.gov.lv/node/95  

ES struktūrfondu 

un Kohēzijas 

fonda 2007.-

2013.gada 

plānošanas 

periodam 

izveidotās 

atbilstošās I 

līmeņa kontroles 

un maksājumu, 

sertificēšanas, 

izdevumu 

deklarēšanas un 

izsekojamības 

sistēmas audits 

Visās ES 

fondu 

vadībā 

iesaistītās 

institūcijās 

Ir saņemts audita ziņojuma projekts, kurā secināts, ka 

kontroles vide ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas 

periodam izveidotajās I līmeņa kontroles, maksājumu, 

sertificēšanas, izdevumu deklarēšanas un izsekojamības 

sistēmu efektīvai funkcionēšanai darbojas. Konstatētie 

trūkumi neatstāj būtisku ietekmi uz izveidoto kontroles vidi. 

Ir nepieciešami uzlabojumi VIS darbībā, vienotā pieejā 

attiecībā uz kritēriju iekļaušanu pārbaudes lapās, 

komercdarbības atbalsta prasību ievērošanas un dubultās 

finansēšanas riska uzraudzībā. 

Attiecībā uz ES fondu vadošo iestādi audita rezultātā ir 

izteikti divi ieteikumi: 

1) Vadošajai iestādei izveidot uzskatāmu shēmu, kurā 

būtu skaidri parādīts,  kā tiek kontrolēti dubultā 

finansējuma un komercdarbības atbalsta riski visos 

līmeņos, kā arī sniegt metodoloģisku atbalstu ES 

fondu iestādēm par valsts atbalsta pārbaudi un 

kontroli. Šo ieteikumu plānots ieviest precizējot 

metodiku par pārbaužu veikšanu projektu 

īstenošanas vietās; 

2) Vadošai iestādei sniegt viedokli AI un SI attiecībā 

uz vienotās pieejas nodrošināšanu MP pārbaudēs, 

ko vadošā iestāde plāno papildināt vadlīnijas par 

projektu attiecināmo izmaksu pamatojošajiem 

dokumentiem tiks papildinātas arī ar skaidrojumu 

par maksājumu pieprasījumu pārbaužu lapās 

iekļaujamo informāciju. 

Ieteikumus plānots ieviest līdz 2011.gada jūnijam.  

Horizontālais 

vadības un 

kontroles 

sistēmas 

atbilstības 

novērtējuma 

audits 

ES struktūrfondu 

un Kohēzijas 

fonda 2007.-

2013.gada 

plānošanas 

periodam 

izveidotās 

vadības un 

kontroles 

sistēmas 

izvērtēšana 

atbilstoši 

normatīvo aktu 

un citām 

izmaiņām 

Visās ES 

fondu 

vadībā 

iesaistītās 

institūcijās 

izņemot 

Valsts kasē 

Auditā secināts, ka ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas 

perioda vadības un kontroles sistēmā veiktās izmaiņas 

periodā no 01.07.2009.-30.06.2010. pamatā atbilst Eiropas 

Komisijas un Latvijas Republikas normatīvo aktu 

pamatprasībām, tomēr nepieciešami atsevišķi uzlabojumi, 

kas būtiski neietekmē ES fondu vadības un kontroles 

sistēmas atbilstību pamatprasībām.  

Audita rezultātā izteikti 11 ieteikumi, no kuriem viens 

attiecas uz ES fondu vadošo iestādi: IUB iesniegt un 

vadošajai iestādei iekļaut Vadības un kontroles sistēma 

aprakstā informāciju par IUB struktūru.  

 

Ieteikumu 

ieviešanas 

pēcuzraudzība

s audits 

2007.-2013.gada 

plānošanas 

periodam 

izveidotās EK 

Eiropas 

Reģionālās 

attīstības fonda, 

Kohēzijas fonda 

EM RI pēcuzraudzības audita laikā tika veikta pārbaude 

Ekonomikas ministrijā, kuras laikā tika novērtēts, vai ir 

ieviesti šādi EK novērtējuma rezultātā izteiktie ieteikumi: 

1) JEREMIE
61

 darbības īstenošana ir jāpasteidzas; 

2) VI un sertificējošās iestādes līmenī būtu jābūt 

dienestam, kas veiktu uzkrāto procentu, debitēto 

izmaksu saskaņošanu un saskaņotu kontu galīgo 

atlikumu ar finanšu pārskatiem.  

                                                 
61

 EK un EIF kopīgi izstrādātā iniciatīva „kopīgie Eiropas resursi no mikro līdz vidējiem uzņēmumiem” (Joint 

European Resources for Micro to Medium Enterprises”), lai veicinātu lielāku piekļuvi finansējumam  mikro, 

mazo un vidējo uzņēmumu attīstībai ES. 

http://www.iub.gov.lv/node/95
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Audita veids 
Audita 

nosaukums 

Auditētā 

institūcija 

Secinājumi un rīcība no vadošās iestādes puses 

un Eiropas 

Sociālā fonda 

kļūdas intensitātes 

novērtējuma 

Nr.2009/LV/REG

IO/J4/790/1 

ieteikumu 

ieviešanas 

pēcuzraudzības 

audits 

3) Finansēšanas nolīgumā jābūt skaidri noteiktām 

konkrētām ieguldījumu apturēšanas iespējām 

atbilstoši Komisijas Regulas 1828/2006 44.panta 

2.punkta h) apakšpunktā noteiktajam; 

4) 4) Par ieteikuma „EIF uzlabot finanšu starpnieku 

atlases procedūras pārredzamību” ieviešanu nebija 

iespējas pārliecināties, ņemot vērā, ka kopš EK 

audita Luksemburgā (08.-09.10.2009) nav 

izsludināts neviens papildus konkurss finanšu 

starpnieku atlasei.  

Audita rezultātā Ekonomikas ministrijai ir izteikti trīs 

ieteikumi ar ieteikumu ieviešanas termiņu 2011.gada 

31.augusts. 

 

428. Iepriekšminētais ieteikumu ieviešanas pēcuzraudzības audits tika veikts papildus 

2010.gadā plānotajiem sistēmu auditiem atbilstoši DG REGIO lūgumam 

nodrošināt EK audita misijasNr.2009/LV/REGIO/J4/790/1 rezultātā izteikto 

ieteikumu ieviešanas uzraudzību un ziņošanu.  Audita ziņojums par ieteikumu 

ieviešanas pēcuzraudzību DG REGIO audita misijas ietvaros tika iesniegts EK, 

izmantojot SFC2007 informācijas sistēmu 2010.gada 23.decembrī.    

429. Horizontālo auditu ietvaros netika atklātas sistemātiskas kļūdas, kas varētu 

būtiski ietekmēt izveidoto vadības un kontroles sistēmas darbību. Auditu laikā 

atklāto trūkumu novēršanai tika izteikti ieteikumi, noteikti ieviešanas termiņi un 

par ieteikumu ieviešanu atbildīgās amatpersonas. 

430. Informācija par veiktajiem vadības un kontroles sistēmu un atbilstības 

novērtējuma auditiem, to būtiskākajiem rezultātiem 2010.gadā ir apkopota:  

 Gada kontroles ziņojumā, kas tika iesniegts EK 2011.gada 3.janvārī, izmantojot 

SFC2007 informācijas sistēmu;  

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

SFC2007 informācijas sistēmu.  

431. Saskaņā ar Iekšējā audita likumu ES fondu vadībā iesaistīto institūciju iekšējā 

audita struktūrvienības veic sistēmu auditus, lai sniegtu pārliecību savas iestādes 

vadītājam par izveidotās vadības un kontroles sistēmas darbību. Savukārt, Iekšējā 

audita struktūrvienību sistēmu auditu rezultātus Revīzijas iestāde var ņemt vērā 

audita apjoma  noteikšanā un vērtējumu sniegšanā EK, veicot iekšējā audita 

struktūrvienību darba kvalitātes pārbaudes atbilstoši Starptautiskajam revīzijas 

standartam 610. 

432. Kopumā 2010.gadā tika veikti 36 sistēmas auditi, no kuriem 4 bija horizontālie 

vadības un kontroles sistēmas auditi, 25 - vadības un kontroles sistēmas auditi un 

7 vadības un kontroles sistēmas atbilstības novērtējuma auditi. Lai arī veikto 

auditu rezultātā sistēmiskas kļūdas netika konstatētas, audita laikā konstatēto 

trūkumu novēršanai tika izteikti ieteikumi, ieteikumu ieviešanas termiņi un par 

ieteikumu ieviešanu atbildīgās amatpersonas. 

Tabula 10 Apkopojums par 2010.gadā veiktajiem sistēmu auditiem 

Darbības programmas 

ID 
Institūcija 

2010.gadā veiktie 

sistēmu auditi 

2010.gadā veiktie 

sistēmu atbilstības 

novērtējuma auditi 

2010.gadā 

veiktie 

horizontālie 
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auditi 

2007LV161PO002 EM 1   

2007LV161PO002 KM 5 2  

2007LV051PO001 LM 1   

2007LV161PO002 

2007LV051PO001 

RAPLM 2   

2007LV161PO002 SM 4 3  

2007LV051PO001 VKanc 1   

2007LV161PO002 ViDM 4   

2007LV051PO001 NVA 3   

2007LV161PO002 

2007LV161PO001 

2007LV051PO001 

VIAA 3   

2007LV051PO001 SIF 1   

2007LV161PO002 

2007LV051PO001 

VEC  1  

2007LV161PO002 

2007LV161PO001 

2007LV051PO001 

RI  1
62

 4
63

 

Kopā (36)  25 7 4 

 

2.7.9. Citi ārējie sistēmas auditi 

433. 2010.gadā tika veikta Valsts kontroles revīzija Nr.5.1-2-17/2010 „Slēgtas revīzijas 

„Eiropas Savienības struktūrfondu administrēšanas sistēmas izmaksu efektivitāte un 

atbilstība tiesību aktiem” ieteikumu ieviešana”. Likumības revīzijā Nr.5.1-2-17/2010 

veikta, lai gūtu pārliecību par 07.01.2010. slēgtās likumības revīzijas Nr.5.1-2-25/2009 

„Eiropas Savienības struktūrfondu administrēšanas sistēmas izmaksu efektivitāte un 

atbilstība tiesību aktiem” ietverto ieteikumu ieviešanu un veikto pasākumu pietiekamību 

trūkumu novēršanai. Revīzijas ziņojums ir pieejams Valsts kontroles mājas lapā 

http://www.lrvk.gov.lv/upload/zin_ESfondi_2Dec2010.pdf.  

434. Pamatojoties uz šīs revīzijas rezultātiem, tika slēgti 4 revīzijas Nr.5.1-2-25/2009 

ieteikumi, apliecinot, ka Finanšu ministrija ir novērsusi nepilnības:  

 ES fondu neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanas jomā, uzlabojot līdzekļu atgūšanas 

procedūru. Ir noteikti termiņi, kādos atbildīgajai iestādei jāuzsāk līdzekļu atgūšanas 

procedūra, precizēta atgūšanas kārtība, lai nodrošinātu iestāžu vienotu pieeju līdzekļu 

atgūšanai. 

 VIS darbības uzlabošanas jomā, nodalot Lietotāju lomas, kā rezultātā vienam un tam 

pašam lietotājam vairs netiek piešķirtas vairākas no šādām lomām – drošības 

pārvaldnieka, resursa aizbildņa vai resursa turētāja lomas. 

 ES fondu administrēšanas līdzekļu optimizācijas jomā:  

o pārskatot un precizējot tehniskās palīdzības līdzekļu attiecināmo un 

neattiecināmo izmaksu pozīcijas. Lai uzlabotu ES fondu tehniskās palīdzības 

projekta finanšu resursu izlietošanu, normatīvajos aktos ir precizēts tehniskās 

palīdzības finansējuma apjoms, līdz ar to tas atbilst spēkā esošajos ES fondu 

plānošanas dokumentos norādītajam. 

                                                 
62

 Horizontālais atbilstības novērtējuma audits 
63

 No tiem 1 bija ieteikumu ieviešanas pēcuzraudzības audits (follow up) Ekonomikas ministrijā 

http://www.lrvk.gov.lv/upload/zin_ESfondi_2Dec2010.pdf
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o apstiprinot kārtību par tehniskās palīdzības līdzekļu izlietošanu 

komandējumiem vadošajā iestādē, kurā ietverti nosacījumi komandējumu 

plānošanā un kontrolē. 

435. Valsts kontroles revīzijas Nr.5.1-2-17/2010 rezultātā tika izteikti 8 ieteikumi ES fondu 

apguves uzraudzības uzlabošanā, VIS pilnveidošanā un ES fondu administrēšanai 

nepieciešamo līdzekļu optimizācijai.  

436. Uz ES fondu gada ziņojuma sagatavošanas brīdi 2 ieteikumi ir ieviesti un pārējo 

ieteikumu ieviešanai vadošā iestāde ir izstrādājusi rīcības un uzsākusi aktīvu darbību pie 

tā ieviešanas. 

437. Visi Valsts kontroles auditi un revīzijas tiek izskatīti Saeimas Publisko izdevumu un 

revīzijas komisijā, piedaloties revidējamajai vienībai, Revīzijas iestādei un 

nepieciešamības gadījumā arī vadošajai iestādei.  

 

2.7.10. Eiropas Komisijas auditi 

438. Šajā sadaļā sniegta informācija par 2010.gadā veiktajiem EK auditiem, kā arī par 

konstatēto trūkumu novēršanas un izteikto rekomendāciju ieviešanas gaitu.  

439.  Attiecībā uz DP ieviešanu 2010.gadā tika veikta viena EK Reģionālās politikas 

ģenerāldirektorāta (DG REGIO) audita misija: no 2010.gada 25.-29.oktobrim veiktās 

faktu konstatācijas audita misijas Nr.2010/LV/REGIO/J2/922/1 laikā tika izvērtēta 

Revīzijas iestādes darbība. Saņemtajā 2010.gada 30.decembrī audita ziņojuma projektā 

tika norādīti būtiskākie konstatējumi un ieteikumi Revīzijas iestādes darbības 

pilnveidošanai. Ziņojuma projektā iekļautas rekomendācijas revīzijas iestādei un 

pastarpināti atsevišķas norādes uz iespējamiem trūkumiem ieviešanas sistēmā. 

Provizoriskie konstatējumi, secinājumi un ieteikumi var arī tikt mainīti no EK puses, 

saņemot papildus informāciju no Latvijas (no Revīzijas iestādes).  

440. Galvenie jautājumi, uz ko audita ziņojuma projektā norāda EK auditori ir šādi:  

1) Tiek apšaubīta revīzijas iestādes funkcionālā neatkarība, ņemot vērā, ka revīzijas 

iestāde un vadošā iestāde ir vienā institūcijā un ziņo vienam valsts sekretāram. Izteikti 

citi ieteikumi, kā uzlabot revīzijas iestādes darbu un rezultātu ticamību. Tomēr 

akcentējam, ka jau šobrīd ir nodrošināta RI funkcionālā neatkarība (RI vadītājs ar 

valsts sekretāra rīkojumu ir pilnvarots parakstīt savus ziņojumus un iesniegt tos EK 

bez valsts sekretāra saskaņojuma). Turklāt šī sistēma iepriekš jau ir akreditēta no EK 

puses. Papildus 2011.gadā plānots papildus stiprināt RI funkcionālo neatkarību, veicot 

grozījumus ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likumā un nosakot, ka RI 

vadītājam ir tiesības ziņot arī tieši ministram. 

2) Pastarpināti attiecībā uz vadības un kontroles sistēmas un izdevumu attiecināmības 

jautājumiem norādes uz trūkumiem saistībā ar nepilnībām iepirkumu pirmspārbaužu 

veikšanas sistēmā (FM 26.01.2011. ir sniegusi viedokli un argumentus, ka nepiekrīt 

minētajam konstatējumam). 

441. FM 2011.gada 26.janvārī ir iesniegusi EK viedokli par audita ziņojuma projektā 

izteiktajiem konstatējumiem un ieteikumiem. Lai gan audita ziņojuma gala versija vēl 

nav saņemta, lai novērstu DG REGIO audita misijas laikā konstatētos trūkumus un 

vienotos par ieteikumu ieviešanas termiņiem pēc iespējas ātrāk, revīzijas iestāde ir aktīvi 

iesaistījusies divpusējās sarunās ar EK un veic pasākumus Revīzijas iestādes darbības 

uzlabošanā.  
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442. Lai novērstu DG REGIO audita misijas laikā konstatētos trūkumus, revīzijas iestāde 

2010.gada II pusgadā veica šādus būtiskākos pasākumus:   

- tika stiprinātas revīzijas iestādes vadītāja pilnvaras un neatkarība; 

- notiek revīzijas iestādes metodikas maiņa atbilstoši Starptautiskās grāmatvežu 

federācijas izdotajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem; 

- tika veikta padziļināta revīzijas iestādes darbinieku apmācība Starptautisko revīzijas 

standartu piemērošanā; 

- Revīzijas iestādes funkciju veikšana tika centralizēta FM - tika izstrādāti un 

2010.gada 21.decembrī apstiprināti MK noteikumi Nr.1153 „Kārtība, kādā nodrošina 

revīzijas iestādes funkcijas Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 

vadībā”, kas nosaka Revīzijas iestādes funkciju centralizāciju un Revīzijas iestādes 

pilnvaras. 

443. Atsaucoties uz DG REGIO audita misijas rezultātiem, lai novērstu potenciālos riskus ES 

fondu ietvaros izveidotajā vadības un kontroles sistēmā, vadošā iestāde atsauca EK 

iesniegtās izdevumu deklarācijas par DP ietvaros veiktajiem izdevumiem
64

: 

Tabula 11 2010.gadā atsauktās izdevumu deklarācijas 

Darbības programma (DP) 
EK nepieprasītās summas 

(t.sk. atsauktās deklarācijas), EUR 

3.DP (ERAF) 93 579 090,83 

3.DP (KF) 64 166 549,58 

Kopā: 167 956 782,90 

 

2.7.11. Atmaksāts vai atkārtoti izmantots atbalsts 

444. 2007.-2013.gada plānošanas periodā līdz 2010.gada 31.decembrim DP ietvaros 

konstatēto neatbilstību summa ir  3.86 milj. eiro jeb 0,4% no kopējā finansējuma 

saņēmējiem izmaksātā publiskā finansējuma (t.sk. neatbilstības KF ietvaros 152.97 tūkst. 

eiro un 3.70 milj. eiro ERAF ietvaros). Tas nozīmē, ka šobrīd kopumā DP ietvaros 

neatbilstību apjoms pret izmaksāto finansējumu nesasniedz kritisko 2% būtiskuma 

līmeni
65

.  Savukārt 2010.gada ietvaros konstatēto neatbilstību summa ir 3.76 milj.eiro 

(t.sk. 3.62 milj.eiro ERAF un 145.73 tūkst.eiro KF ietvaros), kas ir 0.7% no 2010.gadā  

finansējuma saņēmējiem izmaksātā publiskā finansējuma.   

445. Jāatzīmē, ka nacionālā līmenī
66

 noteiktas augtākas prasības neatbilstoši veikto izdevumu 

apjomam, plānojot noturēt to līdz perioda beigām 2009.gada robežās. 

446. Pārsvarā neatbilstības ES fondu projektos rodas pārkāpumiem iepirkumu procedūru un 

normatīvo aktu pārkāpumu dēļ, finansējuma saņēmēja saimniecisko darbības 

pārtraukšanas rezultātā, aktivitāšu īstenošanas nosacījumu vai projekta saskaņotajai tāmei 

neatbilstoši veikto darbu apjomu dēļ. Lielākā daļa neatbilstoši veikto izdevumu tiek 

atklāta jau projekta ieviešanas laikā un attiecīgās summas tiek ieturētas no kārtējā vai 

nākošā maksājuma finansējuma saņēmējiem.  

                                                 
64

Valsts kases 17.12.2010.vēstule Nr.1.19-5.12.4/2188. 
65

 Komisijas 2006.gada 8.decembra Regulā Nr 1828/2006, kas paredz noteikumus par to, kā īstenot Padomes 

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

Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1080/2006 par 

Eiropas Reģionālās attīstības fondu IV pielikuma 2.punkts 
66

 Informācija par ietekmes rādītāju aktualizēšanu iekļauta atbilstoši  Regulas Nr.1083/2006 29.pantā FM 

sagatavotajā un 31.03.2010.EK apstiprinātajā Stratēģiskajā ziņojumā http://www.esfondi.lv/page.php?id=1047 

 

http://www.esfondi.lv/page.php?id=1047
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447. 2010.gada ietvaros 23 gadījumos par konstatēto neatbilstību ir ziņots Eiropas Krāpšanas 

un apkarošanas birojam (OLAF) par kopējo summu 1.4 milj. eiro (t.sk. 1.2 milj. eiro ES 

fondu finansējuma). 

448. Neatbilstības kopumā atmaksātas 3.0 milj. eiro jeb 77.8% apmērā no kopējās neatbilstību 

summas. Atgūšanas procesā no finansējuma saņēmējiem uz 2010.gada beigām vēl ir 0.86 

milj. eiro.  

449. Savukārt saskaņā ar ES fondu vadībā iesaistīto iestāžu sniegto informāciju, atgūto 

finansējumu plānots novirzīt aktivitāšu īstenošanas nākamajām kārtām vai citām atbildīgo 

iestāžu kompetencē esošo aktivitāšu īstenošanai.  

450. Atsevišķos gadījumos 2010.gadā atmaksātie izdevumi tikuši atkāroti izmantoti atbilstoši 

Regulas Nr.1083/2006  98.panta 2.punktā minētajam, aktivitātes 2.kārtas projektiem. 

Piemēram, SM kompetencē esošo aktivitāšu ietvaros 3.2.1.2.aktivitātes ,,Tranzītielu 

sakārtošana pilsētu teritorijās‟‟ ietvaros atmaksātais finansējums Bauskas novada domes 

īstenotā projekta ,,Uzvaras ielas rekonstrukcija no Brīvības bulvāra līdz Baznīcas ielai 

Bauskas pilsētā‟‟ ietvaros 65.4 tūkst. eiro apmērā ticis izmantots 2.kārtas projektiem, 

atmaksātais finansējums projekta ,,Autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži) - Koknese 

būvniecība‟‟ ietvaros 13.1 tūkst. eiro apmērā 3.3.1.1.aktivitātes ,,TEN-T autoceļu tīkla 

uzlabojumi‟‟ ietvaros ticis izmantots 3.kārtas projektiem. 
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3. Prioritāšu īstenošana 

451. 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.  Informācija par 3.7.prioritātes „Tehniskā palīdzība ERAF 

ieviešanai” un 3.8.prioritātes „Tehniskā palīdzība KF ieviešanai” īstenošanu sniegta 

ziņojuma 5.sadaļā „Tehniskā palīdzība”. 

452. Kā jau tika minēts sadaļā „Informācija par darbības programmas fizisko un finanšu 

progresu” līdz 2010.gadā beigām tika apstiprināti gandrīz visi projektu iesniegumu 

vērtēšanas kritēriji un MK noteikumi par aktivitāšu īstenošanu, līdz ar to šajā sadaļā 

netiek sniegts detalizēts apraksts par kritēriju un MK noteikumu apstiprināšanas gaitu, 

uzmanību pievēršot sasniegtajam progresam projektu apstiprināšanā un līgumu 

noslēgšanā, maksājumiem finansējuma saņēmējiem un pirmajiem sasniegtajiem 

fiziskajiem rādītājiem. 

453.  Jāatzīmē, ka, salīdzinot ar 2009.gadu, 2010.gadā tika sasniegts ievērojams progress 

projektu apstiprināšanā un līgumu par projektu īstenošanu noslēgšanā (progress attiecīgi 

par 32.8 un 34.3 procentpunktiem). Lielākais progress tika vērojams KF finansētajās 

prioritātēs, kur līdz 2010.gada beigām projekti apstiprināti par lielāko daļu- 83.0% no DP 

KF finansējuma un līgumi noslēgti par 82.5% (progress gada laikā attiecīgi 37.8 un 39.2 

procentpunkti).  

454.  Analizējot progresu prioritāšu ietvaros, redzams, ka vislielākais progress apstiprināto 

projektu un noslēgto līgumu ziņā ir prioritātēm: 3.1. ,,Infrastruktūra cilvēku kapitāla 

nostiprināšana‟‟, kurā līdz 2010.gada beigām apstiprināti projekti par 441.9 mijl.eiro jeb 

81.6% no prioritātei pieejamā finansējuma (progress salīdzinot ar iepriekšējo gadu par 

51.5 procentpunktiem) un noslēgti līgumi par 408.8 milj.eiro jeb 81.6% no prioritātei 

pieejamā finansējuma (progress salīdzinot ar 2009.gadu 52.1 procentpunkti), 3.3. 

prioritāte ,,Eiropas nozīmes transporta tīklu attīstība un ilgtspējīga transporta 

veicināšana‟‟, kuras ietvaros apstiprināti projekti par 824.6 milj.eiro jeb 96.2% no 

prioritātei pieejamā finansējuma (progress salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu 45.8 

procentpunktiem) un noslēgti līgumi par 824.6 mijl.eiro jeb 96.2% no prioritātei pieejamā 

finansējuma (progress salīdzinot ar 2009.gadu 47.1 procentpunkts). 
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Ilustrācija 36. DP prioritāšu ietvaros līdz 31.12.2010. apstiprināto projektu,  noslēgto līgumu un veikto 

maksājumu finansējuma saņēmējiem (ieskaitot avansus) ES fondu finansējums milj.eiro, % pret prioritātēm 

pieejamo finansējumu; progress 2010.gadā %.  

 

455. Savukārt lielākais veikto maksājumu finansējuma saņēmējiem apjoms arī 2010.gadā 

vērojams KF finansētajās prioritātēs – 3.5.prioritātē ,,Vides infrastruktūras un videi 

draudzīgas enerģētikas veidošana‟‟, kuras ietvaros veikti maksājumi finansējuma 

saņēmējiem kopā par 277.0 milj.eiro jeb 41.3% no prioritātei pieejamā ES fondu 

finansējuma - progress 2010.gadā, salīdzinot ar periodu līdz 2009.gada, beigām 17.6 

procentpunkti, kā arī 3.3.prioritātē ,,Eiropas nozīmes transporta tīklu attīstība un 

ilgtspējīga transporta veicināšana‟‟, kuras ietvaros veikti maksājumi finansējuma 

saņēmējiem kopā par 174.8 milj.eiro jeb 20.4% no prioritātei pieejamā ES fondu 

finansējuma (progress 11.9 procentpunkti). 

456. No ERAF finansētajām prioritātēm liels progress ir sasniegts 3.6.prioritātē ,,Policentriska 

attīstība‟‟, kuras ietvaros veikti maksājumi finansējuma saņēmējiem kopā par 132.6 milj. 

eiro jeb 50.4% no prioritātei pieejamā ES fondu finansējuma, progress salīdzinājumā ar 

periodu līdz 2009.gada beigām 29.1 procentpunkti, kā arī 3.1.prioritātē ,,Infrastruktūra 

cilvēku kapitāla nostiprināšanai‟‟, kuras ietvaros veikti maksājumi finansējuma 

saņēmējiem 153.3 milj. eiro jeb 30.4% apmērā no prioritātei pieejamā finansējuma 

(progress 2010.gadā par 18.3 procentpunktiem). Jāatzīmē, ka panāktais progress 

veiktajiem maksājumiem finansējuma saņēmējiem ir izmaksāto avansu dēļ (3.6.prioritātē 

veikti avansa maksājumi 104.3 milj. eiro jeb 38.0% apmērā, bet 3.1.prioritātē 105.8 milj. 

eiro jeb 21.0% apmērā no prioritātei pieejamā ES fondu finansējuma). 

457. Arī 2010.gadā projektu ieviešanu ievērojami kavēja problēmas ar iepirkumiem. 

Piemēram, izglītības jomā daudzu iepirkumu uzsākšana aizkavējās, jo izstrādātās 

tehniskās specifikācijas vairakkārt tika precizētas, jo reģionālajās izglītības iestādēs nav 
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nepieciešamo iepirkuma speciālistu un bija nepieciešamas speciālistu konsultācijas. 

Iepirkuma speciālistu trūkums vērojas arī valstī kopumā. Bieži vien arī iepirkumu 

pretendentiem trūkst nepieciešamās zināšanas gan iepirkumu jomā, gan specifiskās 

zināšanas, lai piedalītos nozaru ministriju iepirkumos, kā rezultātā strauji pieaudzis 

saņemto sūdzību skaits, it īpaši transporta un vides jomās (sīkāk par saņemtajām 

sūdzībām un risinājumiem pieejama informācija sadaļās ,,Iepirkumu pirmspārbaudes‟‟ un 

,,ES fondu optimizēšana un vienkāršošana‟‟ 

458. Līdzīgi kā 2009.gadā, arī 2010.gadā atsevišķās nozarēs tika konstatēta būtiska izmaksu 

samazināšanās (infrastruktūras projektos, kas saistīti ar remontdarbiem un 

labiekārtošanu), taču 2010.gada beigās tika konstatēti pirmie sadārdzinājuma gadījumi 

(transporta un vides jomās).  

459. Joprojām atsevišķos gadījumos aktivitāšu vai projektu uzsākšana un īstenošana kavējās 

sakarā ar nepieciešamību pārskatīt aktivitāšu ieviešanas nosacījumus saistībā ar reformām 

attiecīgajā nozarē vai arī nepieciešamību mainīt finansējuma saņēmēju saistībā ar iestāžu 

reorganizāciju. Detalizēts galveno problēmu un to risināšanai veikto pasākumu izklāsts 

sniegts sadaļā. 

 

3.1. Prioritātes „Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai” ieviešana 

460. 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. 

461. Prioritātes ieviešana turpinājusies veiksmīgi- vairumā pasākumu ir noslēgti līgumi par 

projektu īstenošanu gandrīz par visu pieejamo finansējumu, izņēmums ir veselības 

aprūpes infrastruktūras uzlabošanas pasākums, kurā noslēgti līgumi par 57.8% no 

pieejamā finansējuma, pasākuma ietvaros turpinās projektu iesniegumu vērtēšana, kā arī 

tiks organizētas nākošās projektu iesniegumu atlases kārtas. 

462. Prioritātes ,,Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai‟‟ ietvaros līdz 2010.gada 

beigām apstiprināti projekti par 411.9 milj.eiro (81.6%), noslēgti līgumi par 408.8 

milj.eiro (81.0%), kā arī veikti maksājumi finansējuma saņēmējiem (t.sk. avansi) 153.3 

milj.eiro (30.4%) apmērā no ES fondu finansējuma.  

463. Prioritātes progress 2010.gada laikā vērtējams kā pozitīvs, jo apstiprināti projekti par 69.6 

procentpunktiem un noslēgti līgumi par 52.2 procentpunktiem vairāk nekā uz 2009.gada 

beigām, kā arī veikti maksājumi par 18.3 procentpunktiem vairāk. Informācija par 

progresu pasākumu līmenī atspoguļota ilustrācijā zemāk. 

464. Vērtējot prioritātes izdevumu plāna izpildi 2010.gadā secināms, ka  izdevumu plāns nav 

pilnībā izpildīts. Izpilde 94.3% apmērā skaidrojama ar problēmām iepirkumos, kā 

piemēram, aktivitātē 3.1.1.2. ,,Profesionālās izglītības infrastruktūras attīstība  un mācību 

aprīkojuma modernizācija ieslodzījuma vietās‟‟ aizkavējās vairāku iepirkumu uzsākšana, 

kā rezultātā aktivitātes ietvaros izdevumu plāna izpilde ir tikai 6.8%. 
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Ilustrācija 37. 3.1.prioritātes ,,Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai’’ ietvaros apstiprinātie projektji, 

noslēgtie līgumi un finansējumiem veiktie maksājumi (ieskaitot avansus) līdz 31.12.2010., ES fondu finansējums, 

milj.eiro, % progress 2010.gada ietvaros 

 

Izglītības joma 

465. Līdzīgi kā daudzās citās jomās, aktivitāšu īstenošanu izglītības jomā būtiski ietekmēja 

uzsāktas reformas šajā sektorā, kā arī ieilgušas iepirkumu procedūras projektos, kas 

radās gan saņemto sūdzību rezultātā, gan konkursiem beidzoties bez rezultātiem. 

466. Visās izglītības jomas aktivitātēs līdz 2010.gada beigām ir apstiprināti projekti un 

noslēgti līgumi par gandrīz visu aktivitātēm pieejamo finansējumu. Izņēmums ir 

apakšaktivitāte 3.1.2.1.2. ,,Jaunu koledžas studiju programmu attīstība aviācijas 

nozarē‟‟, kuras ietvaros pirmajā atlasē netika iesniegti projektu pieteikumi. 

467. Vērtējot progresu 2010.gada ietvaros, jāsecina, ka divās no izglītības jomas aktivitātēm 

apstiprināto projektu un noslēgto līgumu progress gada laikā ir bijis lielāks kā 90%: 

3.1.1.1.aktivitāte ,,Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana 

profesionālās izglītības programmu īstenošanai‟‟ (3.1.1.1.aktivitāte)  un 

3.1.2.1.1.apakšaktivitāte ,,Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana 

studiju programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā nodrošinot izglītības programmu 

apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem‟‟ 

(3.1.2.1.1.apakšaktivitāte). Savukārt lielākais finansējuma saņēmējiem veikto maksājumu 

progress 2010.gada ietvaros ir 3.1.3.pasākuma ,,Izglītības infrastruktūra vispārējo 

prasmju nodrošināšanai‟‟ aktivitāšu projektos, kuros 2010.gadā veikti  maksājumi 

finansējuma saņēmējiem par 1/3 daļu no pasākumam pieejamā ES fondu finansējuma. 

468. 3.1.1.1.aktivitātē pārskata periodā izsludināta ierobežota projektu iesniegumu atlase par 

visu aktivitātes ietvaros pieejamo finansējumu, kā rezultātā līdz 2010.gada beigām 
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aktivitātē apstiprināti 57 projekti par 79.9 milj. eiro jeb 98.9% no aktivitātei pieejamā ES 

fondu finansējuma, tādēļ prognozējams, ka 2011.gada laikā tiks noslēgti līgumi par visu 

aktivitātei pieejamo finansējumu. 

469. Arī 3.1.2.1.1.aktivitātē  2010.gadā izsludināta ierobežota projektu iesniegumu atlase par 

visu aktivitātes ietvaros pieejamo finansējumu, uz 31.12.2010. aktivitātes ietvaros tika 

noslēgti 30 līgumi par projektu īstenošanu 121.3 milj.eiro jeb 99.7% no aktivitātei 

pieejamā ES fondu finansējuma.  

470. Aktivitātes 3.1.3.1.,,Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes 

nodrošināšana‟‟ ietvaros daļā mācību iestāžu iegādātā dabaszinātņu kabinetu aprīkojuma 

piegāžu laiku pārsniedz projektu īstenošanas beigu termiņus. Līdz ar to šajā aktivitātē 

finansējuma saņēmējiem nepieciešams veikt vienošanās par projektu īstenošanu 

grozījumus, pagarinot projekta īstenošanas termiņus. Paredzams, ka aprīkojums tiks 

piegādāts visās iestādēs līdz 2011.gada 4.ceturksnim. Progress sasniegto iznākuma 

rādītāju ziņā uz 2010.gada beigām ir bijis neliels: 9 iestādēs telpas pielāgotas skolēniem 

ar funkcionāliem traucējumiem, 3 speciālajās izglītības iestādēs uzlabota infrastruktūra 

un mācību vide, tādejādi padarot mācību procesu skolās gan kvalitatīvāku, gan 

pieejamāku. Jāatzīmē, ka faktiski remontdarbi beigušies vēl daudzās izglītības iestādēs, 

taču nav pabeigta mēbeļu un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana, taču šie rādītāji nav 

uzskatāmi par sasniegtiem, kamēr nav pabeigtas visas projektos paredzētās darbības. Arī 

rezultāta rādītājs ,,Vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana izglītojamajiem 

ar funkcionāliem traucējumiem‟‟ līdz 2010.gada beigām sasniegts tikai 20.2% apmērā no 

2009.gadā plānotā apjoma minēto iepirkuma problēmu un remontdarbu kavēšanās dēļ. 

471. Pašreiz notiekošā izglītības iestāžu reforma valstī  joprojām ietekmē pasākumu 

īstenošanu izglītības iestāžu modernizācijas un infrastruktūras uzlabošanas jomā. 

2010.gada 4.ceturksnī identificēti gadījumi, kad izglītības iestāžu apvienošanas, 

pārstrukturizācijas dēļ projektos  nepieciešams izdarīt grozījumus, pārplānojot projekta 

aktivitātes, tajā skaitā mainot projekta labuma saņēmēju iestādi atsevišķos MK 

noteikumos par aktivitāšu īstenošanu noteiktos gadījumos.  

472. Lielākais fizisko rādītāju progress sagaidāms 2011.gadā, kas plānots pabeigt lielāko daļu 

infrastruktūras uzlabošanas projektus gandrīz visās Latvijas mācību iestādēs. 

 

Nodarbinātības un sociālo pakalpojumu infrastruktūra 

473. Labklājības jomā kopumā noslēgti 11 līgumi, kuros ERAF līdzfinansējums ir 14.5 milj. 

eiro jeb 100.0% no kopējā 3.1.4.1. „Darbspēju vērtēšanas un sociālo pakalpojumu 

ieviešanas institūciju infrastruktūras pilnveidošana” un 3.1.4.2. „Darba tirgus institūciju 

infrastruktūras pilnveidošana” aktivitātēm piešķirtā ERAF līdzfinansējuma. Lielākais 

progress gan kumulatīvi līdz 2010.gada beigām, gan 2010.gada ietvaros vērojams 

3.1.4.1.2. apakšaktivitātē „Infrastruktūras pilnveidošana profesionālās rehabilitācijas 

pakalpojumu sniegšanai”, kurā maksājumi finansējuma saņēmējiem veikti jau par 100.0% 

no apakšaktivitātei pieejamā finansējuma jeb 3,1 milj. eiro, savukārt otrais lielākais 

progress 2010.gadā ir 3.1.4.2. aktivitātē „Darba tirgus institūciju infrastruktūras 

pilnveidošana”, kurā 2010.gadā veikto maksājumu finansējuma saņēmējiem summa 

palielinājusies par 39.7 % (uz 31.12.2009. bija 38.5 %) un kopējā veikto maksājumu 

summa ir 2.3  milj. eiro jeb 78.1 % no aktivitātei pieejamā finansējuma. 

474. Līdz 2010.gada 31.decembrim labklājības jomā ir pabeigti 2 projekti, t.i., Valsts darba 

inspekcijas projekts, kā rezultātā izveidota moderna un uz klientiem vērsta infrastruktūra 

visā Latvijas teritorijā Valsts darba inspekcijas darba vidē. Izveidots jauns sociālās 

aprūpes centrs „Reģi”, kurā nodrošināti ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 
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rehabilitācijas pakalpojumi personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem. Ir 

sasniegts iznākuma rādītājs „Atbalstīto profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu 

sniedzošo institūciju struktūrvienību skaits” – atbalstīti 3 centri un daļēji sasniegts 

rādītājs „Izveidoto informācijas par darba tirgus institūciju sniegtajiem pakalpojumiem  

pieejas vietu skaits”, jo 3.1.4.2. aktivitātē vēl tiek īstenots viens projekts. 

475. Tāpat turpinās sociālās aprūpes infrastruktūru pilnveidošana sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumu saņemšanas paplašināšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem 

piecos Latvijas reģionos, kā arī tiek īstenots Latvijas Nedzirdīgo savienības projekts, kura 

mērķis ir izveidot un aprīkot infrastruktūru sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 

saņemšanas iespēju paplašināšanai personām ar dzirdes invaliditāti un personām ar 

prognozējamu dzirdes invaliditāti.   

 

476. Galvenie faktori, kas kavē un sarežģī aktivitāšu projektu ieviešanu (piemēram, 3.1.4.2. 

aktivitātes projektā „NVA pakalpojumu pieejamības uzlabošana un darba apstākļu 

nodrošināšana atbilstoši veicamajām funkcijām”) var uzskatīt iepirkumu veikšanas 

problēmas, būvdarbu veikšanas un nodošanas ekspluatācijā termiņu neievērošana, kā arī 

nesakārtota īpašumtiesību dokumentācija, kas kavē projektu apstiprināšanas procesu. 

Ņemot vērā, ka minētās problēmas paaugstināja neatbilstoši veikto izdevumu risku un 

tādējādi tām ir būtiska ietekme uz finanšu līdzekļu apguves tempu ne tikai 2010.gadā , 

bet arī 2011.gadā, minētās problēmas ir tikušas izvērtētas LM 18.10.2010. organizētajā 

ERAF administrēšanas komitejā, pieņemot attiecīgus lēmumus un rīcības plānus 

problēmu risināšanai. Problēmu risināšana un iespējamo risku apzināšana tiks turpināta 

arī 2011.gadā.  

477. Attiecībā uz RAPLM (VARAM) pārziņā esošajām aktivitātēm, kopumā 2010.gadā 

sasniegtais progress vērtējams pozitīvi. Līdz 2010.gada beigām 3.1.4.3.aktivitātē 

„Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes 

attīstības centros” tika noslēgti līgumi par 41 projekta īstenošanu par kopējo ERAF 

summu 29,7 milj. eiro apmērā jeb 99,3% no aktivitātei pieejamā ERAF finansējuma un 

finansējuma saņēmējiem tika izmaksāti 25,1 milj. eiro jeb 74,7% no ERAF finansējuma. 

2010.gadā tika noslēgti 12 līgumi par ERAF finansējumu 3,1 milj. eiro apmērā un 

finansējuma saņēmējiem izmaksāti 7,5 milj eiro. Aktivitātes ietvaros līdz 2010.gada 

31.decembrim tika pabeigts 21 projekts (2010.gadā pabeigti 17 projekti), tā rezultātā tika 

renovētas vai labiekārtotas 22 pirmsskolas izglītības iestādes, kas par 83% pārsniedz 

2013.gada mērķi, kā arī paplašinātas vai uzceltas 12 pirmsskolas izglītības iestādes jeb 

63% no 2013.gada mērķa (2010.gadā tika renovētas vai labiekārtotas 14 pirmsskolas 

izglītības iestādes, kā arī paplašinātas vai uzceltas 10 pirmsskolas izglītības iestādes). 

Mērķa pārsniegšana bija iespējama projektu izdevumu samazināšanas dēļ. Līdz ar to par 

pieejamo finansējumu bija iespējams īstenot vairāk projektu nekā sākotnēji bija plānots. 

478. Ņemot vērā, ka renovēto un labiekārtoto bērnudārzu skaits ir lielāks nekā sākotnēji bija 

plānots, ir palielinājies arī jaunradīto vietu skaits pirmsskolas izglītības iestādēs, nekā 

sākotnēji bija plānots. Līdz pārskata perioda beigām tika radītas 1990 jaunas vietas 

bērniem pirmsskolas izglītības iestādēs, samazinot bērnu skaitu rindās uz vietām 

pirmsskolas izglītības iestādēs un nodrošinot bērnu vecākiem iespēju atgriezties darba 

tirgū. Salīdzinot ar 2004.gadu, kad rinda uz vietām pirmsskolas izglītības iestādēs valstī 

bija 14 045 bērni, bērnu skaits rindās uz vietām pirmsskolas izglītības iestādēs reģionos 

uz 2010.gada beigām ir samazinājies par 14,17% (2010.gadā par 10,17%), pārsniedzot 

2013.gada mērķi par 77%. Jāatzīmē, ka rādītāja vērtību ietekmēja arī sociāli-ekonomiskā 

situācija valstī, piemērām palielinoties bezdarba līmenim, ir samazinājies pieprasījums 
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pēc pirmsskolas izglītības iestādēs bērnu uzraudzības pakalpojumiem, jo bērnu uzrauga 

bezdarbā esošais ģimenes loceklis.   

479. Pabeigto projektu ietvaros var minēt Valmieras pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestādes 

„Sprīdītis” rekonstrukciju. Projekta mērķis bija veicināt bērnu vecāku nodarbinātības 

iespējas un atgriešanos darba tirgū, samazinot rindu uz Valmieras pilsētas pašvaldības 

pirmsskolas izglītības iestādēm, palielinot Valmieras pilsētas 3. pirmsskolas izglītības 

iestādes „Sprīdītis” pakalpojuma pieejamību. Projekta īstenošanas rezultātā tika radītas 

papildu 53 vietas pašvaldībā 

deklarētiem bērniem no 1,5 

līdz 3 gadu vecumam, kā arī 

tika radītas 7 jaunas darba 

vietas. Lai sasniegtu šādus 

rezultātus, tika veikta   iestādes 

rekonstrukcija un 

paplašināšana, tajā skaitā 

energoefektivitātes 

paaugstināšana, nojumes 

divām automašīnām izbūve, 

teritorijas labiekārtošana, 

iebūvējamā aprīkojuma un 

iekārtu modernizācija un pieejamības nodrošināšana cilvēkiem ar funkcionāliem 

traucējumiem. 

480. Galvenās problēmas aktivitātes īstenošanā bija saistītas ar neatbilstībām iepirkuma jomā. 

2010.gadā dažos projektos tika konstatētas neatbilstības iepirkumu procedūras 

piemērošanā, tā rezultātā tika piemērota finanšu korekcija (detalizēta informācija ir 

pieejama ziņojuma 2.1.2. sadaļā).     

481. Līdz 2010.gada beigām 3.1.4.4. aktivitātē „Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu 

pieejamības attīstībai” tika pabeigti 8 projekti (2010.gadā – 8 projekti), tā rezultātā tika 

atbalstīti 10 alternatīvās aprūpes centri, kuru pakalpojumus var izmantot 4742 personas. 

Tas pārsniedz 2013.gada noteikto mērķi – 500 alternatīvās aprūpes centru pakalpojumu 

izmantojošās personas. Ņemot vērā, ka administratīvi teritoriālās reformas rezultātā, 

apvienojoties pagastiem, paplašinājās pašvaldības administratīvā teritorija, palielinājās arī 

potenciālais personu skaits, kas saņems alternatīvās aprūpes pakalpojumus. Neskatoties 

uz kopējo aktivitātes īstenošanas pozitīvo progresu, 2010.gadā tika lauzts viens līgums 

par projektu īstenošanu ar Skrundas novada domi pašvaldības finansējuma trūkuma dēļ. 

 

Veselības joma 

482.  Jāatzīmē, ka veselības jomas projekti ir pirmie DP ietvaros, par kuriem tika iesniegti 

maksājumu pieprasījumi, veikti maksājumi saņēmējiem un deklarēti izdevumi EK (pirmā 

izdevumu deklarācija iesniegta EK jau 2008.gadā). Līdz 2010.gada beigām ir noslēgti 

līgumi par ERAF līdzfinansēto aktivitāšu ieviešanu kopumā par 66 projektiem, kuros 

ERAF līdzfinansējums ir 119.8 milj. eiro jeb 57.8% no kopējā veselības sektoram 

piešķirtā ERAF līdzfinansējuma 207.3 milj. eiro apmērā. Uz 2010.gada beigām ieviešanā 

ir visas aktivitātes un apakšaktivitātes, lielākais progress kumulatīvi līdz 2010.gada 

beigām vērojams 3.1.5.3.2. apakšaktivitātē „Onkoloģijas slimnieku radioterapijas 

ārstēšanas attīstība”, kurā maksājumi finansējuma saņēmējiem veikti jau par 96,5% jeb 

11,5 milj. eiro, savukārt 2010.gadā lielākais progress neskatoties uz projektu ieviešanas 

aizkavēšanām saistībā ar iepirkumiem ir 3.1.5.3.1. apakšaktivitātē „Stacionārās veselības 
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aprūpes attīstība”, kurā 2010.gadā veikto maksājumu finansējuma saņēmējiem summa 

palielinājusies par 15.4 % (uz 31.12.2009. bija 10.8 %) un kopējā veikto maksājumu 

summa ir 42.8 milj. eiro jeb 26.2 % no apakšaktivitātei pieejamā finansējuma. 

483. Tāpat pozitīvi vērtējama 3.1.5.1.2. apakšaktivitātes „Veselības aprūpes centru attīstība‟‟ 

īstenošanas gaitā – aktivitātes ietvaros 2010.gadā noslēgti līgumi par 32% no 

apakšaktivitātes finansējuma, savukārt līdz 2010.gada beigām veikti maksājumi 

finansējuma saņēmējiem par 14,4% jeb 2,6 milj. eiro.  

484. Tāpat tika pabeigta uz veselības aprūpes centru attīstību vērsto projektu iesniegumu 

vērtēšana - par 23 apstiprinātajiem projektiem noslēgti līgumi, 2 projektu iesniegumi tika 

atsaukti un 3 tika noraidīti.  

485. Galvenie faktori, kas kavēja un sarežģīja projektu ieviešanu var uzskatīt komplicētu, 

ilgstošu un nekontrolējamu iepirkumu veikšanas procesu, neparedzamus jauninājumus 

veselības aprūpes reformas procesā, kā arī projektu vadības kapacitātes trūkumu. Lai 

risinātu iepriekšminētās problēmas ir organizēta pastiprināta uzraudzība lielākajiem un 

problemātiskākajiem projektiem gan no Veselības ministrijas, gan no Sadarbības iestādes 

(Veselības ekonomikas centra) puses, organizējot sanāksmes, kurās projekta ieviesējs 

atskaitās par progresu un nepieciešamības gadījumā tiek meklēti risinājumi. Vairākiem 

veselības jomas projektiem būtiska problēma ir šo projektu realizācijas aizkavēšanās 

saistībā ar iepirkumiem – pārsūdzības, nekorekti izstrādāti nolikumi un citi iepirkumu 

dokumenti, kā rezultātā sniegtie negatīvi IUB atzinumi u.tml. Tā piemēram, 3.1.5.3.1. 

apakšaktivitātes „Stacionārās veselības aprūpes attīstība” ietvaros SIA „Jēkabpils 

slimnīcas” realizētais projekts aizkavējās vairāk par pusgadu, jo iebildumi bija IUB par 

iepirkuma izstrādāto dokumentāciju. Tāpat SIA „Austrumu klīniskā universitāte 

slimnīca” tikai pēc atkārtotas iepirkuma procedūras veikšanas varēja slēgt līgumu par 

siltināšanas darbiem, bet pēc kāda laika nācās šo līgumu lauzt, jo izpildītājs nevarēja 

iekļauties ne paredzētajā laikā, ne izmaksās, kā rezultātā šis iepirkums joprojām ir aktuāls 

un atbilstoši normatīvo aktu prasībām ir sadalīts vairākos mazākos iepirkumos . 

486. 3.1.5.3.1.apakšaktivitātes „Stacionārās veselības aprūpes attīstība” ietvaros būtiskākā 

problēma bija 1.kārtas ietvaros apstiprināto projektu un noslēgto līgumu realizācija 2 

projektiem (Kuldīgas slimnīca un Ogres rajona slimnīca) un 2.kārtas ietvaros apstiprināto 

projektu un noslēgto līgumu realizācija 9 projektiem (SIA „Alūksnes slimnīca”, SIA 

„Cēsu klīnika” , Dobeles un apkārtnes slimnīca, SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu 

apvienība”, SIA „Jūrmalas slimnīca”, SIA „Krāslavas slimnīca”, SIA „Madonas 

slimnīca”, SIA „Preiļu slimnīca” un SIA „Tukuma slimnīca”), kuru tālākā realizācija 

nebija skaidra sakarā ar turpmāko šo lokālo daudzprofilu slimnīcu statusu un 

pakalpojumu sniegšanas veidu veselības reformas kontekstā. Situācija ir atrisinājusies un 

slimnīcu statusi un pakalpojumu sniegšanas veidi neietekmēs projektus un to rezultātus. 

487. 3.1.5.2.aktivitātes „Neatliekamās medicīniskās palīdzības attīstība” projekta „Vienotas 

neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas vadības informācijas 

sistēmas un dispečeru centru izveide” ietvaros joprojām kavējas tehniskā projekta 

izstrāde Rīgas VDC, jo atbilstoši Būvvaldes izsniegtajam Plānošanas un Arhitektūras 

uzdevumam, šo iepirkumu iespējams izsludināt tikai pēc meta izstrādes un saskaņošanas 

būvvaldē. Par Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta līdzekļiem ir uzsākta meta 

izstrāde, sabiedriskā apspriešana un saskaņošana būvvaldē. Tāpat ievērojami aizkavējas 

iepirkumi IT jomā - ir veiktas kārtējās iepirkumu pārplānošanas, ievērojami palielinot 

realizēt nepieciešamo iepirkumu procedūru skaitu. 

488. Pasākuma „Veselības aprūpes infrastruktūra” ietvaros tika pabeigti 9 projekti, kā rezultātā 

3 Latvijas slimnīcās jau uzsākta onkoloģijas slimnieku radioterapijas ārstēšana, kā arī 
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2011.gadā tiks pabeigts līdzīgs projekts Liepājas reģionālā slimnīcā, kā arī uzlabota 

infrastruktūra 6 slimnīcās.  

 

489. Līdz 2010.gada beigām tika pabeigti divi 3.1.5.1.2. apakšaktivitātes „Veselības aprūpes 

centru attīstība‟‟ projekti – SIA „Olaines veselības centrs” un SIA „Kārsavas slimnīca”. 

Abu projektu ietvaros tika izremontētas un renovētas viena veselības centra telpas – 

375.80 m
2
 apmērā, piegādātas 15 medicīnas tehnoloģijas divos veselības centros un 

veikta ārējā renovācija vienā veselības centrā. Pabeigti tika pieci 3.1.5.3.1. 

apakšaktivitātes „Stacionārās veselības aprūpes attīstība” projekti – VSIA „Bērnu 

psihoneiroloģiskā slimnīca „Ainaži”, Latvijas Infektoloģijas centrā, Valsts SIA 

„Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca”, VSIA „Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” un 

VSIA „Slimnīca „Ģintermuiža””. Projektu ietvaros: 

1) uzbūvētas divas jaunas ēkas. Viena jauna ēka VSIA ,,Bērnu psihoneiroloģiskā 

slimnīca ,,Ainaži‟‟‟‟ 2 439 m
2
 platībā. Līdz šim vienā palātā uzturējās līdz 10 

bērniem,  bet tagad 2 – 4 bērni.  Otra jaunā ēka Strenču Psihoneiroloģiskajā 

slimnīcā 3 038 m
2
 platībā. Līdz šim vienā palātā uzturējās 4– 5 pacienti,  bet tagad 

2– 3 pacienti; 

2) ārēji renovētas un rekonstruētas vienas slimnīcas divas ēkas; 

3) veikta iekšējā renovācija 9 288 m
2
 apmērā - ķirurģijas tipa profilā vienā slimnīcā, 

terapijas tipa profilā piecās slimnīcās, trīs slimnīcu ārstnieciskā procesa 

nodrošinošas struktūrvienībās un ambulatorās nodaļās divās slimnīcās; 

4) piegādātas medicīnas tehnoloģijas vienā slimnīcā; 

5) samazinājies ārstēšanās ilgums (informācija par trim slimnīcām) vidēji par 7.8 

dienām. 

490. Pabeigti tika arī trīs 3.1.5.3.2. apakšaktivitātes „Onkoloģijas slimnieku radioterapijas 

ārstēšanas attīstība” projekti – SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca”, VSIA „Paula 

Stradiņa klīniskās universitātes slimnīca” un SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes 

slimnīca”. Projekta īstenošanas un pabeigšanas rezultātā uzsākta jaunu pakalpojumu 

sniegšana divās slimnīcās, pieaudzis ambulatoro pacientu  skaits par 10 pacientiem dienā 

vienā slimnīcā, pieaudzis gultu skaits dienas stacionārā par trim gultām vienā slimnīcā, 

par divām stundām palielinājies dienas stacionāra darba laiks vienā slimnīcā, pieaudzis 

veikto ķīmijterapijas procedūru skaits par 10 procedūrām dienā vienā slimnīcā. 

491. Tiek īstenots projekts, kura ietvaros paredzēts izveidot vienoto neatliekamās medicīniskās 

palīdzības un katastrofu medicīnas vadības informācijas sistēmas un dispečeru centru (tai 

skaitā vienu vadības un dispečeru centru un piecus reģionālos vadības un dispečeru 

centrus).  

492. Pacientu skaits uz vienu primārās veselības aprūpes ārstu praksi 2010.gada laikā ir 

samazinājies no 1 599 līdz 1 594 pacientam. Veselības jomā tas ir lielākais progress 

rādītāja plānotās vērtības sasniegšanā, jo plānotā vērtība jau ir pārsniegta un tas saistīts ar 

iedzīvotāju skaita samazināšanos, līdz ar ko samazinājies ārstu noslogojums. Tas tieši nav 

saistīts ar ES fondu ieguldījumu un ar aktivitātes „Ambulatorās veselības aprūpes 

attīstība” ieviešanas progresu un izlietoto finansējumu. Saskaņā ar izmaiņām sociāli-

ekonomiskajā situācijā valstī  un VM politiku ģimenes ārstu prakšu paplašināšanā 

noteikts jauns mērķis - 1400 pacienti uz vienu primārās veselības aprūpes ārstu praksi.  

493. 3.1.5.2. aktivitātes „Neatliekamās medicīniskās palīdzības attīstība” ietvaros veiktajiem 

pasākumiem, salīdzinājumā ar 2010.gada sākumu no 20.2 līdz 19.4 minūtēm 

samazinājies laiks, kādā operatīvajam medicīniskajam transportam nepieciešams nokļūt 

līdz pacientam lauku rajonos, kas ir būtiskais iegumums, jo slimnīcu skaits reģionos ir 

ticis samazināts. Rādītāja vērtības sasniegšana nav tieši saistīta ar aktivitātes ieviešanu, 
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vērtību ietekmēja vairāku neatliekamās palīdzības dienestu apvienošana, projekta ietekme 

būs redzama 2011.gadā. 

494. Līdz 31.12.2010. rādītājs „Vidējais gultu noslogojums slimnīcās” sasniegts līdz 76% no 

2013.gada plānotās vērtības 85%. 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 mainīgu negatīvu 

tendenci rādītāju sasniegšanā. Papildus valstī tiek attīstīti dienas stacionāri, dienas 

aprūpes centri, kā arī tika attīstīta mājas aprūpe, Vienlaikus jāatzīmē, ka esošā rādītāja 

svārstīgums 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.  

495. Lai pārliecinātos par reformas veselības jomā ietekmi uz  ES fondu 

projektiem, Vadošā iestāde ir pieprasījusi no Veselības ministrijas informāciju 

par projektiem, kuru izmaksu attiecināmību un rezultātu saglabāšanu atbilstoši 

EK prasībām varētu ietekmēt reforma, norādot riskus un Veselības ministrijas 

turpmāko rīcību, lai nodrošinātu efektīvu, kā arī ES un LR normatīvo aktu 

prasībām atbilstošu ES fondu projektu īstenošanu. Veselības ministrija 

informēja, ka, plānojot ES fondu ieviešanu veselības jomā tika ņemts vērā fakts, 

ka veselības jomā Latvijā nepieciešamas reformas, kas vērstas uz kvalitatīvu 

veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības paaugstināšanu un efektīvu resursu 

izlietojumu veselības aprūpē. Veselības ministrija apliecina, ka reformas 

veselības nozarē tika īstenotas balstoties uz iepriekšminēto apsvērumu, līdz ar to 

tās neietekmēja apakšaktivitātes "Stacionārās veselības aprūpes attīstība" 

īstenošanu un mērķu sasniegšanu, kā arī neapdraud tās rezultātu uzturēšanu 

atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Papildus tika uzsvērts, ka Veselības 

ministrija, plānojot jaunas politikas iniciatīvas un izstrādājot jaunus politikas 

plānošanas dokumentus, izvērtē to ietekmi uz esošo situāciju un nodrošina 

ieguldīto investīciju pēctecību, ņemot vērā jaunākās tendences un sabiedrības 

intereses. 

496. 2011.gadā nav plānotas jaunas strukturālās reformas, tomēr tiks īstenota 

virkne pasākumu, lai uzlabotu situāciju veselības jomā. Tiek plānots attīstīt 

primāro un stacionāro veselības aprūpi, lielāku uzsvaru liekot uz darba kvalitāti 

un pakalpojuma apjoma izvērtēšanu, kā arī tiek plānots lielāku uzmanību vērst 

uz veselības veicināšanas pasākumu nozīmi. Līdz ar to 2011.gadā turpinās 

stiprināt primāro veselības aprūpi, kā izmaksu efektīvāko un visaptverošāko 

veselības aprūpes līmeni, īstenojot tādus pasākumus kā otras māsas iesaiste 

ģimenes ārsta praksē, nodrošinot, ka māsa patstāvīgi pieņem pacientus, kā arī 

ģimenes ārstu darba kvalitātes kritēriju ieviešana. Vienlaicīgi no 2011.gada 

1.maija tiek attīstīts jauns pakalpojums iedzīvotājiem, ģimenes ārstu 

konsultatīvā tālruņa ieviešana un uzturēšana, kas dos iespēju pacientam pēc 

ģimenes ārsta darba laika iegūt sev nepieciešamo medicīnisko konsultāciju 

akūtu saslimšanu un hronisku saslimšanu paasinājuma gadījumā. Attiecībā uz 

stacionāro veselības aprūpi 2011.gadā ir uzsākts darbs, lai izveidotu un ieviestu 

slimnīcu finansēšanas mehānismu, kad slimnīcām novirzāmā finansējuma 

apjoms mainās atkarībā no noteikto prasību (darba kvalitātes un izmaksu 

efektivitātes) izpildes, vienlaicīgi attīstot gan aprūpes slimnīcu (gultu) tīkla, 

ilgtermiņa aprūpes nodrošināšana pacientiem, gan ambulatoro aprūpi, mazinot 

pacientu uzturēšanos slimnīcā. Dienas stacionāru darbības un sniegto 

pakalpojumu izmaksu efektivitātes palielināšana, traumpunktu darba laika un 
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finansējuma noteikšana ir aktivitātes, kas tiks veiktas ambulatoro veselības 

aprūpes pakalpojumu attīstībai. 

497. Kopumā prioritātes ieviešana 2010.gadā vērtējama kā ļoti sekmīga, jo 4 no 5 prioritātes 

pasākumiem apstiprināti projekti un noslēgti līgumi par gandrīz visu pasākumiem 

pieejamo finansējumu. Līdz ar aktīvu projektu ieviešanu palielinājies arī veikto 

maksājumu apjoms, it īpaši pasākumos ,,izglītības infrastruktūra vispārējo prasmju 

nodrošināšanai‟‟ un ,,Nodarbinātības un sociālo pakalpojumu infrastruktūra‟‟, kuros 

veikto maksājumu progress 2010.gadā sasniedz gandrīz 1/3 no kopējā apgūstamā 

pasākumu finansējuma. Lielākais fizisko rādītāju progress sagaidāms tieši 2011.gadā, kad 

noslēgsies ievērojama daļa projektu. 

 

3.2. Prioritātes „Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana” 

ieviešana 

498. 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. 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 transporta sistēmas attīstību. Savukārt 

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, veicināt pieejamību internetam un platjoslu tīklu infrastruktūrai,  

tādējādi palielinot iespējas iedzīvotājiem piedalīties dažādos sabiedrības dzīves procesos.  

499. Līdz 2010.gada beigām prioritātes ietvaros apstiprināti projekti par 381.3 milj. eiro jeb 

74.6%, noslēgti līgumi par 362.4 milj. eiro jeb 70.9% un veikti maksājumi finansējuma 

saņēmējiem (tai skaitā avansi) par 59.4 milj. eiro jeb 11.6% no kopējā prioritātei piešķirtā 

ES fondu finansējuma.  

500. Prioritātes progress 2010.gada ietvaros bijis apmierinošs apstiprināti projekti par 16.1 

procentpunktu, noslēgti līgumi par 21.0 procentpunktiem vairāk un veikti maksājumi par 

9.1 procentpunktu vairāk nekā uz 2009.gada beigām. Informācija par progresu pasākumu 

līmenī atspoguļota ilustrācijā zemāk. 

Ilustrācija 38. 3.2.prioritātes ,,Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana’’ ietvaros apstiprinātie 

projekti, noslēgtie līgumi un finansējuma saņēmējiem veiktie maksājumi (ieskaitot avansus) līdz 31.12.2010., ES 

fondu finansējums., milj.eiro, % progress 2010.gada ietvaros 
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501. 2010.gadā prioritātes ietvaros lielākais progress projektu apstiprināšanā un līgumu 

slēgšanā ir bijis 3.2.1.pasākumā „Pieejamības un transporta sistēmas attīstība”, savukārt 

izmaksātā finansējuma progress proporcionāli pieejamajam finansējumam abos 

prioritātes pasākumos ir līdzīgs.  

Pieejamības un transporta sistēmas attīstība 

502. Kopumā prioritātes ieviešanas progress vērtējams apmierinoši un ņemot vērā, ka 

jautājums par ceļu kvalitāti joprojām ir aktuāls, 2011.gadā īpaša uzmanība tiks pievērsta 

ceļu kvalitātes uzraudzības nodrošināšanai.  

503. Līdz 2010.gada beigām projektu uzsākšanas un īstenošanas progress bija visās uz 

pieejamības un transporta sistēmas attīstību vērstajās aktivitātēs, izņemot 

3.2.1.5.aktivitātē „Publiskais transports ārpus Rīgas”, kur tikai 2010.gada 17.decembrī 

beidzās projektu iesniegumu atlase un uzsākta projektu iesniegumu vērtēšana.  

504. Lielākais progress ir vērojams 3.2.1.2.aktivitātē „Tranzītielu sakārtošana pilsētu 

teritorijās”, kur 2010.gadā gandrīz par pusi no pieejamā aktivitātes finansējuma 

apstiprināti projekti, savukārt kopumā apstiprināto projektu summa sasniedz 94% no 

aktivitātes pieejamā finansējuma. Tāpat šajā aktivitātē veikti lielākie maksājumi 

pasākuma ietvaros (13.2 milj. eiro), līdz ar to ir jāsecina, ka ERAF finansējuma pārdale 

12 milj. eiro apmērā no 3.2.1.1.aktvitātes „Valsts 1.šķiras autoceļu maršrutu sakārtošana” 

uz 3.2.1.2.aktivitāti „Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās” ir bijusi efektīva. 

Savukārt rekonstruēto tranzītielu kopgarums uz 31.12.2010. ir 0.49 km jeb 3% no 

2013.gada mērķa (2009.gada mērķis netika noteikts). Pirmās atlases kārtas apstiprinātajos 

projektos plānots rekonstruēt 15,8 km (80% no plānotā 2013.gadā) tranzītielu. Savukārt, 

ja abās atlases kārtās apstiprinātie projekti tiks realizēti atbilstoši apstiprinātajiem 

projektu iesniegumiem, rādītājs tiks pilnībā sasniegts un pārsniegts. 

505. Savukārt 3.2.1.4.aktivitātē „Mazo ostu infrastruktūras uzlabošana” izmaksāts finansējums 

ir 87% no aktivitātei pieejamā finansējuma, no tā 69% izmaksāti 2010.gadā, kas 

izskaidrojams ar to, ka aktivitātes un projektu īstenošanu plānots pabeigt 2011.gadā. 

2010.gada nogalē ir pabeigts viens no īstenojamiem projektiem. Projekta ietvaros ir 

pabeigti Skultes ostas akvatorijas un kanāla 

padziļināšanas darbi, līdz ar to ostā var ienākt 

kuģi ar septiņu metru (agrāk 5,5 m) lielu 

maksimālo iegrimi. Kuģi ar tik lielu iegrimi 

patlaban vēl nevar ieiet nevienā citā Latvijas 

mazajā ostā. Ostas akvatorijas un kanāla 

padziļināšana palielinājusi kuģošanas 
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drošību, kravu apstrādes tehniskās iespējas un apstrādes tempus. Vienlaikus plānots, ka 

kuģu īpatsvaru ar kravnesību virs 5000 GT 15% apmērā varēs sasniegt 2013.gadā. Arī 

otrā projekta ietvaros plānots sasniegt 15% kuģu īpatsvaru, līdz ar jāsecina, ka rādītājs 

tiks pārsniegts. Taču jau pašlaik var secināt, ka projekta ietvaros pabeigtie darbi pozitīvi 

ietekmēs starptautisko kravu pārvadājumu attīstību, tādējādi nodrošinot ostu izaugsmi un 

veicinot reģionu attīstību. 

506. Papildus attiecībā uz rādītājiem satiksmes jomā var minēt, ka iepirkumu problēmu dēļ 

noasfaltēto valsts 1.šķiras autoceļu kopgarums ir tikai 20.8 km (21% no gada 2009.gada 

mērķa un 6% no 2013.gada mērķa), taču atbilstoši apstiprinātajiem projektiem līdz 

2013.gadam noteiktais rādītājs tiks sasniegts. Tas, ka 2010.gadā nav palielinājies 

noasfaltētā ceļa garums, ir izskaidrojams ar to, ka, lai gan darbi tika pabeigti, netika 

iesniegta dokumentācija, tai skaitā objekta pieņemšanas akts, līdz ar to rādītāja progress 

būs 2011.gadā.  

507. Iznākuma rādītājs „Apstiprināto satiksmes drošības uzlabošanas projektu skaits 

apdzīvotās vietās ārpus Rīgas” ir sasniegts par 92% no 2013.gada mērķa, taču, ņemot 

vērā, ka jaunus projektus nav plānots apstiprināt, tas netiks sasniegts. Kopumā atklāta 

konkursa ietvaros tika iesniegti 217 projektu iesniegumi, taču tikai 83 projekti tika 

apstiprināti. Daļu projekta iesniegumu neapstiprināja finansējuma trūkuma dēļ, jo projekti 

iesniegti par vidēji lielāku summu nekā sākotnēji plānots. Lai gan šai jomā ir 

nepieciešami ievērojami ieguldījumi, ir bijušas citas prioritātes un papildu finansējumu 

nav bijis iespējams novirzīt.  

508. Plānots, ka pārējos rādītājus, tai skaitā rezultāta un ietekmes rādītājus, pasākuma ietvaros 

sasniegs pēc projektu īstenošanas, kad arī varēs izvērtēt kopējo ES fondu ietekmi uz 

transporta nozari un ekonomisko labumu, ko ES fondi snieguši. Taču jau tagad 

viennozīmīgi var minēt, ka aktivitāšu ieviešana pieejamības un transporta sistēmas 

attīstības ietvaros uzlabojusi ceļu kvalitāti un satiksmes drošību, sniedzot pozitīvu 

ietekmi uz visiem satiksmē iesaistītajiem dalībniekiem, kas ir ārkārtīgi būtiski.  

509. Kā galveno aktivitāšu projektu ieviešanas kavējošo faktoru var minēt iepirkumu 

problēmas, tai skaitā, pārsūdzības, problēmas ar iepirkuma dokumentāciju u.c. 

510. Savukārt 3.2.1.1.aktivitātē „Valsts 1.šķiras autoceļu maršrutu sakārtošana” pašlaik nevar 

apgūt finansējumu pilnībā, jo finansējums ir sadalīts pa reģionālajām kvotām. Ir plānots 

apstiprināt papildu projektus, kad būs noslēgušies izsludinātie iepirkumi un  to rezultātā 

būs iezīmējušies radušies ietaupījumi. Gadījumā, ja iepirkumu rezultātā ietaupījumi nebūs 

radušies, tad būs nepieciešams mainīt atlases kritērijus un MK noteikumus attiecībā uz 

reģionālo kvotu sadalījumu, lai varētu pilnībā apgūt aktivitātei paredzēto finansējumu.  

511. Vienlaikus 2010.gadā tika aktualizēts jautājums par ceļu kvalitāti. Lai nodrošinātu ceļu 

kvalitātes uzraudzību pašlaik tiek veiktas šādas darbības: 

a. SM sadarbībā ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” ir izstrādājusi un atbilstoši atzītajam 

standartam turpina uzlabot ceļu būves tehniskos noteikumus, kuri ietver minimālās 

prasības saistībā ar  ceļu būves materiāliem, ekipējumu, tehnoloģijām, 

mehāniskajām īpašībām, ģeometriskajiem parametriem utt.; 

b. Lai nodrošinātu kontroles jau uzbūvētajos ceļos, garantijas periodā VAS „Latvijas 

Valsts ceļi” vismaz reizi gadā veic pārbaudi projekta īstenošanas vietā (minimālais 

garantijas termiņš ir 3 gadi). Garantijas perioda beigās (indikatīvi 12 nedēļu laikā 

pirms garantijas perioda beigām) tiek veikta garantijas perioda noslēguma 

pārbaude, pēc kuras visas nepilnības, ja tādas konstatētas, tiek novērstas par ceļu 

būvnieka līdzekļiem;  Papildus VAS „Latvijas Valsts ceļi” veiktajām pārbaudēm, 
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arī SM ir ceļu inženieri, kas īpaši ES fondu projektos veic pārbaudes projektu 

īstenošanas vietās, un līdz šim pārbaudēs būtiski trūkumi nav konstatēti; 

512. Ņemot vērā pārbaudēs konstatēto, var secināt, ka īpaši par ES fondu līdzekļiem būvētie 

ceļi novērtēti kā labā stāvoklī esoši un gadījumā, ja tiek konstatēti trūkumi, tie tiek 

novērsti par projekta būvdarbu veicēju līdzekļiem būvniecības vai garantijas periodā. 

Līdz ar to ceļu būves kontroles sistēma, īpaši ES fondu pārvaldībā, ir ieviesta un darbojas.  

513. Lai gūtu papildu pārliecību par ES fondu līdzfinansēto ceļu kvalitāti, vadošās iestāde 

2011.gadā plāno veikt šādus pasākumus:   

a. Atbilstoši vadošās iestādes ierosinājumam, ES fondu revīzijas iestāde 

2011.gada sistēmas audita plāna ietvaros pārbaudīs ceļu būves iepirkumu 

atbilstību un ceļu kvalitātes aspektus. 

b. Vadošā iestāde ir ierosinājusi piesaistīt EK JASPERS  ekspertu atbalstu 

2011.gadā ceļu kvalitātes novērtēšanā, sākot ar plānošanu posmu, 

iepirkumiem, tehniskajām specifikācijām, līdz pat reālai ceļu kvalitātes 

tehnisko parametru izvērtēšanai.  

IKT infrastruktūra un pakalpojumi 

514. 3.2.2.pasākuma „IKT infrastruktūra un pakalpojumi” ietvaros faktiski projektu īstenošana 

2010.gadā turpinājās tikai vienas aktivitātes ietvaros, tādēļ līdz 31.12.2010. nav sasniegto 

rādītāju (izņēmums 3.2.2.1.2.apakšaktivitāte ,,Izglītības iestāžu informatizācija‟‟), kā arī 

maksājumu apmērs finansējuma saņēmējiem līdz 31.12.2010. ir tikai 26.2 milj. eiro (13.9 

% no pasākuma ES fondu finansējuma).  

515. 3.2.2.1.aktivitātes „Publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu un informācijas 

sistēmu attīstība” ietvaros tiek īstenotas divas apakšaktivitātes. Lai gan ātrāk tika uzsākta 

3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība”, 

ieviešana, 3.2.2.1.2.apakšaktivitātē „Izglītības iestāžu informatizācija” ir procentuāli 

vairāk no apakšaktivitātei pieejamā finanasējuma apstiprināti projekti un noslēgti līgumi 

(14.4 milj. eiro jeb 83.2% no apakšaktivitātes ES fondu finansējuma), savukārt 

3.2.2.1.1.apakšaktivitātē – apstiprināti projekti par 90.6 milj.eiro jeb 65.7% noslēgti 

līgumi par 84.8 milj. eiro jeb 61.5%, līdz ar to jāsecina, ka ir vērojams būtisks aktivitātes 

ieviešanas progress, lai gan ir konstatētas vairākas problēmas projektu īstenošanas gaitā.  

516. 3.2.2.1.aktivitātes apakšaktivitātēs pārskata periodā nav sasniegto rādītāju (izņēmums 

3.2.2.1.2.apakšaktivitāte ,,Izglītības iestāžu informatizācija‟‟, kuras ietvaros iegādātas 6 

IKT vienības, kas ir 0.04% no 2013.gada plāna), kas galvenokārt skaidrojams ar 

problēmām projektu ietvaros veiktajos iepirkumos: saņemtas sūdzības par iepirkuma 

rezultātiem, vairāki iepirkumi pat vairākas reizes noslēgušies bez rezultāta un tos nācies 

izsludināt no jauna, samazinot prasības pretendentiem, precizējot iepirkuma tehnisko 

specifikāciju atbilstoši izmaiņām un jauninājumiem nozarē. Piemēram, par 

3.2.2.1.2.apakšaktivitātes ,,Izglītības iestāžu informatizācija‟‟ vienoto datortehnikas 

iepirkumu 745 izglītības iestādēm 2011.gada sākumā tika saņemta sūdzība, pēc kuras 

izskatīšanas IUB pieņēma negatīvu lēmumu un aizliedza slēgt līgumu ar uzvarējušo 

pretendentu, tādēļ iepirkuma prasības jāprecizē un jāizsludina no jauna, kas aizkavēs 

turpmāku apakšaktivitātes projektu ieviešanu. Pēc minētā vienotā iepirkuma veikšanas 

visās ERAF 3.2.2.1.2.apakšaktivitātes un 3.1.3.1.aktivitātes ietvaros atbalstītajās skolās 

būs pieejama datortehnika un multimediju tehnika, kas papildinās aktivitāšu ietvaros 

uzlabotu infrastruktūru un ievērojami uzlabos mācību kvalitāti, kā arī ļaus pilnveidot un 

modernizēt mācību programmas, tā kā tehniskā nodrošinājuma bāze skolās to beidzot 

atļaus. 
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517. Attiecībā uz 3.2.2.3.aktivitātes „Elektronisko sakaru pakalpojumu vienlīdzīgas 

pieejamības nodrošināšana visā valsts teritorijā (platjoslas tīkla attīstība)” ieviešanas 

progresu ir jāatzīmē, ka tā ir aizkavējusies, taču notika projektu vērtēšanas kritēriju un 

MK noteikumu par aktivitātes īstenošanu izstrāde, vienlaikus veikta dokumentu 

precizēšana valsts atbalsta paziņojuma iesniegšanai EK. Ņemot vērā iepriekš minēto, 

prognozētais atlases uzsākšanas laiks ir 2011.gada 3.ceturksnis.  

518. Savukārt 3.2.2.4.1.apakšaktivitātē „Valsts nozīmes elektronisko sakaru tīklu izveide, 

attīstība un pilnveidošana” ir apstiprināta koncepcija „Vienotas tehnoloģiskās platformas 

izveide 112 un pārējiem īso kodu lietotājiem, kas sniedz ārkārtas un neatliekamo 

palīdzību”, bet netika panākta vienošanās par apakšaktivitātes ieviešanu saistītajiem 

jautājumiem un līdz ar to aizkavējusies 3.2.2.4.1.apakšaktivitātes ieviešana. Prognozētais 

atlases uzsākšanas laiks ir 2011.gada 3.ceturksnis. 

519. Prioritātes ietvaros 3.2.2.4.2.apakšaktivitātes „Informācijas datu pārraides drošības 

nodrošināšana” īstenošana ir atlikta un finansējums pārdalīts citu aktivitāšu īstenošanai, 

līdz ar to ES fondiem nebūs ietekme uz tiešo valsts pārvalžu iestāžu skaitu, kurām 

nodrošināta datoru drošības incidentu reaģēšanas vienības pakalpojumi un publisko 

iestāžu informācijas sistēmām nodarīto kaitējumu no „ārpuses” samazinājumu.  

520. Savukārt IKT infrastruktūras un pakalpojumu jomā turpināsies aktīva projektu ieviešana, 

kā arī tiks izsludinātas jaunas projektu kārtas. Sagaidāmi arī pirmie sasniegtie rādītāji, jo 

2011.gadā plānots pabeigt vairākus projektus (piemēram, 3.2.2.1.1.apakšaktivitātē 14), 

kas ne tikai parādīs sasniegtos rādītājus, bet arī padarīs elektroniskos pakalpojumus 

pieejamākus un ievērojami uzlabos informācijas apriti, galvenokārt starp valsts iestādēm 

un iedzīvotājiem. Ņemot vērā, ka 2010.gadā 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes ietvaros dažos 

projektos tika konstatētas nesamērīgi augstas sniegto konsultāciju pakalpojumu 

cilvēkstundu izmaksas, konkrētajos projektos tika neattiecināta daļa izmaksu, savukārt, 

lai nodrošinātu efektīvu un lietderīgu līdzekļu izlietojumu visu IKT projektu īstenošanā, 

2011.gadā 1.pusgadā atbildīgā iestāde (VARAM) sagatavos priekšlikumus situācijas 

risināšanai. 

3.3. Prioritātes „Eiropas nozīmes transporta tīklu attīstība un ilgtspējīga 

transporta veicināšana” ieviešana 

521. Prioritātes mērķis ir kvalitatīvas, drošas, kopējā Eirāzijas transporta sistēmā integrētas 

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. 3.3.1. pasākuma „Liela mēroga transporta infrastruktūras uzlabojumi un 

attīstība” mērķis ir veicināt 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. Savukārt 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. 

522. Prioritātei 2010.gadā attiecībā uz apstiprināto projektu un noslēgto līgumu bijis otrs 

lielākais progress (vislielākais prioritātē „Infrastruktūra cilvēku kapitāla 

nostiprināšanai”), līdz ar to līdz 2010.gada beigām šajā prioritātē apstiprināti projekti un 

noslēgti līgumi par gandrīz visu pieejamo ES fondu finansējumu - 824.56 milj.eiro jeb 

96.2% no prioritātei piešķirtā ES fondu finansējuma, turklāt lielākā daļa – 57.6% no 
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prioritātē apstiprināto projektu ES fondu finansējuma – ir lielie projekti. Savukārt 

maksājumi finansējuma saņēmējiem (tai skaitā avansi) veikti par 174.79 milj.eiro jeb 

20.4% no prioritātei piešķirtā ES fondu finansējuma, kas vērtējams apmierinoši, jo gada 

laikā veikto maksājumu finansējuma saņēmējiem par veiktajiem izdevumiem progress ir 

11.9 procentpunkti  un ir atbilstošs projektu ieviešanas gaitai. Informācija par progresu 

pasākumu līmenī atspoguļota ilustrācijā zemāk. 

 

 

 

Ilustrācija 39 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 31.12.2010., ES fondu finansējums., milj.eiro, % progress 2010.gada ietvaros 

 

 

523.  Vērtējot prioritātes progresu 2010.gada ietvaros, jāatzīmē paveiktais projektu 

apstiprināšanā un noslēgto līgumu ziņā, jo gada laikā apstiprināti projekti un noslēgti 

līgumi par gandrīz pusi no prioritātei pieejamā ES fondu finansējuma. Veikto maksājumu 

ziņā progress ir bijis apmierinošs, jo gada laikā veikto maksājumu finansējuma 

saņēmējiem par veiktajiem izdevumiem progress ir 11.9 procentpunkti. 

524. Izņēmums ir jauniekļautā 3.3.1.6.aktivitāte „Liepājas Karostas ilgtspējīgas attīstības 

priekšnoteikumu nodrošināšana”, kuras ietvaros izsludinātajās projektu iesniegumu 

pieņemšanas atlasē netika saņemts projekta iesniegums, kas lielā mērā skaidrojums ar to, 

ka projekta iesniedzējam bija jāsagatavo papildu dokumentācija un informācija saistībā ar 

komercdarbības atbalsta kontroles pasākumiem. Ņemot vērā iepriekš minēto, projekta 

iesniedzējs tiks atkārtoti uzaicināts iesniegt projekta pieteikumu līdz 2011.gada 1.jūnijam. 

525. Lielākais progress ir vērojams 3.3.1.3.aktivitātē „Lielo ostu infrastruktūras attīstība „Jūras 

maģistrāļu” ietvaros”, kur 2010.gadā par 79% no pieejamā aktivitātes finansējuma 

apstiprināti projekti, tādējādi kopumā projektu summa sasniedz 100% no aktivitātes 

pieejamā finansējuma, kā arī aktivitātes ietvaros veikti 2010.gadā skaitliski lielāki 

maksājumi (35 milj. eiro), tai skaitā lielajam projektam „Infrastruktūras attīstība Krievu 

salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra” 15.4 milj. eiro (detalizētāku 

informāciju skatīt sadaļā „Lielo projektu īstenošana”). Ievērojams progress attiecībā uz 

noslēgtiem līgumiem ir bijis arī 3.3.1.4.aktivitātē „Lidostu infrastruktūras attīstība”, kur 

noslēgts līgums par projekta „Starptautiskās lidostas „Rīga” infrastruktūras attīstība” 

īstenošanu par 90.5% no aktivitātei pieejamā finansējuma.  
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526. Savukārt izmaksātā finansējuma ziņā pret aktivitātei pieejamo finansējumu kā 

visveiksmīgākā jāmin 3.3.1.5.aktivitāte „Pilsētu infrastruktūras uzlabojumi sasaistei ar 

TEN-T”, kurā izmaksāts finansējums ir 42% no aktivitātei pieejamā finansējuma, no tā 

29% izmaksāti 2010.gadā, kas izskaidrojams ar to, ka projekta īstenošanu plānots pabeigt 

2011.gadā. Vienlaikus ir plānots arī uzsākt projekta iesnieguma atlases 2.kārtu. 

527. Attiecībā uz rādītājiem satiksmes jomā var minēt, ka izbūvētais un rekonstruētais TEN 

autoceļa kopgarums ir 23.5 km jeb 42% no 2013.gada mērķa. Ņemot vērā, ka 

3.3.1.1.aktivitātes „TEN-T autoceļu tīkla uzlabojums” ietvaros tika apstiprināti papildu 

25 projekti par lielo projektu iepirkuma rezultātā izveidojušos ietaupījumu summu, to 

ietvaros ir plānots rekonstruēt 358,55 km TEN autoceļu. Līdz ar to, ja projekti tiks 

īstenoti atbilstoši apstiprinātajiem projektu iesniegumiem, iznākuma rādītājs tiks 

ievērojami pārsniegts.   

528. Pārējo rādītāju progress 2010.gadā nav  bijis, bet tiek plānots, ka visi noteiktie rādītāji 

tiks sasniegti pēc projektu īstenošanas beigām. Izņēmums ir lidostu skaits, kurās veiktas 

infrastruktūras izbūve un/vai rekonstrukcija, netiks sasniegts, jo, izvērtējot Liepājas, 

Ventspils un Daugavpils lidostu attīstības iespējas, MK pieņēma lēmumu 2.atlases kārtā 

uzaicināt tikai 2 reģionālās lidostas – Liepājas un Ventspils. Pastāv arī risks, ka lidostas 

„Rīga” termināla jaudas palielinājums netiks sasniegts par 25%, jo  apstiprinātais projekts 

vērsts uz vides piesārņojuma novēršanu un drošības uzlabošanu, taču projekta iesniedzējs 

apliecinājis, ka to sasniegs nepieciešamības gadījumā ar citu investīciju palīdzību līdz 

2014.gadam.   

529. Saistībā ar 3.3.1.1.aktivitātes „TEN-T autoceļu tīkla uzlabojums” īstenošanu ir jāmin, ka  

valsts galveno autoceļu segas rekonstrukcijas projektu īstenošanā ir novērojams izmaksu 

pieaugums salīdzinājumā ar sākotnēji projektos plānotajām izmaksām, ņemot vērā jau 

izsludinātos iepirkumus un vērojamās tendences autoceļu būvniecības tirgū, par ko arī 

informēta EK ikgadējā izvērtēšanas sanāksmē 2011.gada 30.martā. Viens no risinājuma 

variantiem ir pārtraukt projektu īstenošanu, kuriem nav iespējams nodrošināt savlaicīgu 

īstenošanu atbilstoši plānotajam laika grafikam un apstiprinātajam finansējumam, un pēc 

prioritāro projektu precizēšanas iesniegt tos apstiprināšanai starpniekinstitūcijā.  

530. 3.3.2.pasākuma „Ilgtspējīgas transporta sistēmas attīstība” ietvaros tiek īstenota viena 

aktivitāte - 3.3.2.1. „Ilgtspējīga sabiedriskā transporta sistēmas attīstība” un viens 

projekts „Rīgas piepilsētas dzelzceļa pasažieru pārvadājumu sistēmas modernizācija un 

dīzeļvilcienu ritošā sastāva atjaunošana” par visu pasākumam pieejamo finansējumu. Tā 

ietvaros  iepirkuma procedūra tika izsludināta jau 30.11.2009., taču  iepirkuma procedūra 

nav pabeigta un iepirkuma līgums nav noslēgts. Iepirkuma procedūra ir ieilgusi, jo 

minētais projekts ir tehniski ļoti sarežģīts, tādēļ ir ļoti daudz pretendentu jautājumi par 

nolikumu, kā arī iesniegtas vairākas pretendentu sūdzības Iepirkumu uzraudzības 

birojam. Līdz ar to 01.04.2010. ir nācies atkārtoti sludināt iepirkumu procedūru un 

vairākkārtīgi pagarināt iepirkuma procedūras termiņus. Piedāvājumu atvēršanas termiņš 

konkursa otrajai kārtai paredzēts 16.05.2011., lai novērstu iespējamas juridiskas 

problēmas nākotnē un nodrošinātu sekmīgu konkursa norisi 

531. Kopumā skatoties, prioritātes īstenošanā gada laikā sasniegtais progress ir vērtējams 

pozitīvi – tika turpināti un uzsākti jauni projekti, kopumā noslēgto līgumu apjoms 

sasniedza 96% no pieejamā finansējuma. Šīs prioritātes projektus galvenokārt kavēja ar 

iepirkumu procedūrām saistītās problēmas, līdzīgi kā citās infrastruktūras aktivitātēs, līdz 

ar to maksājumu apjoms palielināsies nākamajos gados, kad tās tiks atrisinātas. Tāpat, 

ņemot vērā, ka jautājums par ceļu kvalitāti joprojām ir aktuāls, 2011.gadā īpaša uzmanība 

tiks pievērsta ceļu kvalitātes uzraudzības nodrošināšanai un sadārdzinājuma riska vadībai. 
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Ņemot vērā, ka 55.4% no prioritātes finansējuma ir lielie projekti, tad prioritātes 

īstenošanas gaitu lielā mērā atkarīga no lielo projektu ieviešanas progresa. 

532. Vairāk informācijas par lielo projektu īstenošanas gaitu skatīt sadaļā „Lielo projektu 

īstenošana”. 

3.4. Prioritātes „Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskai aktivitātei 

nodrošināšana” ieviešana 

533. 3.4.prioritāte „Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskai aktivitātei nodrošināšana” ir 

vērsta uz nepieciešamo priekšnosacījumu veidošanu ekonomiskai aktivitātei, kā arī 

dzīves kvalitātes rādītāju uzlabošanai dažādās valsts teritorijas daļās, investējot vides 

infrastruktūrā un pakalpojumos, dabas un kultūras mantojuma saglabāšanā, tūrisma 

produktu attīstībā, mājokļa energoefektivitātē.  

534. Līdz 2010.gada beigām prioritātē apstiprināti projekti par 156.0 milj.eiro jeb 48.3%, 

noslēgti līgumi par 134.8 milj.eiro jeb 41.8% un veikti maksājumi finansējuma 

saņēmējiem (ieskaitot avansus) 38.6 milj.eiro jeb 12.0% apmērā no prioritātei pieejamā  

ES fondu finansējuma.  

535. 2010.gada ietvaros prioritātes progress salīdzinājumā ar citu prioritāšu progresu nav bijis 

īpaši liels, ko ietekmēja gan tālāk aprakstītie vispārējie aktivitāšu īstenošanu kavējošie 

faktori, gan specifiskie, tādi kā līgumu laušana 3.4.2.1. aktivitātē „Nacionālās nozīmes 

tūrisma produkta attīstība”, iesniegumu neiesniegšana 3.4.1.3.aktivitātē "Bioloģiskās 

daudzveidības saglabāšanas ex situ infrastruktūras izveide". 2010.gadā apstiprināti 

projekti par 17.6 procentpunktu, noslēgti līgumi par 16.4 procentpunktiem, kā arī veikti 

maksājumi finansējuma saņēmējiem par 9.4 procentpunktiem vairāk nekā līdz 2009.gada 

beigām. Informācija par progresu pasākumu līmenī atspoguļota ilustrācijā zemāk. 

Ilustrācija 40 3.4.prioritātes ,,Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskai aktivitātei nodrošināšana’’ ietvaros 

apstiprinātie projekti, noslēgtie līgumi un finansējuma saņēmējiem veiktie maksājumi (ieskaitot avansus) līdz 

31.12.2010., ES fondu finansējums, milj.eiro, % progress 2010.gada ietvaros 

 

536. Progress 3.4.prioritātes „Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskai aktivitātei 

nodrošināšana” ietvaros 2010.gadā galvenokārt saistīts ar vides jomas aktivitāšu 

īstenošanu. 
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Vides joma 

537.  Vides jomā līdz 2010.gada beigām tika uzsākta visu aktivitāšu īstenošana, izņemot 

3.4.1.3. aktivitāti "Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas ex situ infrastruktūras 

izveide", kuras ietvaros 2010.gadā organizētajā projektu iesniegumu atlasē neiesniedza 

projektu, jo potenciālais projekta iesniedzējs nespēja savlaicīgi sagatavot nepieciešamo 

tehnisko dokumentāciju sagatavošana.  

538. Uz 2010.gada beigām tika pabeigta divu projektu īstenošana vides jomā 

(3.4.1.1.aktivitātes ietvaros Lūznavas un Vandānu ciemā), kā rezultātā, uz 2010.gada 

beigām plānoto rādītāju vērtības netika sasniegtas vai tika sasniegtas daļēji, ievērojot arī 

to, ka rādītāju aktuālās vērtības 2010.gadā tika uzskaitītas, kad projekti ir faktiski 

pabeigti, mainoties atbildīgās iestādes (VARAM) pieejai rādītāju aktuālās vērtības 

noteikšanā. Vienlaikus jāatzīmē, ka DP 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. 

539. 2010.gadā vides jomas ietvaros tika noslēgts 99 līgums, savukārt uz 2010.gada beigām 

kopumā tika veikta 171 projekta īstenošana par 86.2 milj.eiro jeb 44.3% no aktivitātei 

pieejamā ERAF finansējuma. 

540. Lielākais progress vides jomā vērojams 3.4.1.1.aktivitātē „Ūdenssaimniecības 

infrastruktūras attīstības apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”, kuras ietvaros 

2010.gadā tika noslēgti 96 līgumi. Minētais liecina par aktīvu projektu īstenošanu un, 

ņemot vērā plānotos projektu beigu datumus, ievieš zināmu pārliecību par drīzu 

iznākuma un rezultāta rādītāju vērtības ievērojamu progresu 2011. gadā.  

541. Kā vienu no būtiskākiem 3.4.1.1.aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība 

apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”  īstenošanu kavējošajiem faktoriem var 

minēt jautājuma par valsts atbalsta nosacījumu piemērošanu otrās atlases kārtas 

projektiem, kur projekta iesniedzējs ir komercsabiedrība. Sākotnēji minētos projektus tika 

plānots slēgt, izmantojot pašfinansēšanas shēmu, taču veikto grozījumu MK 26.06.2007. 

MK noteikumos Nr.418 rezultātā, tika precizēts pēc pašfinansēšanās shēmas īstenoto 

projektu ES fondu finansējumu saņēmēju loks,  izslēdzot no tā finansējuma saņēmējus, 

kuri īsteno ES fondu projektus un kuriem piešķirts komercdarbības atbalsts.  

542. 2010.gadā aktīvi veikta 3.4.1.5. aktivitātes ,,Vides risku samazināšana" īstenošana, 

noslēdzot 3 līgumus, līdz ar to gan finansiālais progress, gan progress rādītāju 

sasniegšanā būs vērojams turpmākajos gados.  

543. Kopējo aktivitāšu īstenošanas progresu negatīvi ietekmēja iesniegtās sūdzības par 

iepirkumu procedūrām, jo sūdzību izskatīšanas rezultātā ievērojami tiek kavēti plānotie 

līgumu noslēgšanas grafiki, kā arī lēmumi par aktivitāšu satura un finansējuma apjoma 

pārskatīšanu.  

544. Jāatzīmē, ka saskaņā ar grozījumiem plānošanas dokumentos, 2010.gadā ERAF 

3.4.1.2.aktivitātes „Infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās” un 3.4.1.6.aktivitātes 

„Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība” finansējums tika pārcelts uz KF 

3.5.1.3.aktivitātes „Infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās” un 3.5.1.4.aktivitāti 

"Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība". Līdz ar to informācija par ES fondu 

ieguldījumu minētajās jomās sniegta sadaļā par 3.5.prioritātes ieviešanu.  

545. Vērtējot aktivitāšu vides jomā ieviešanu kopumā, secināms, ka tā nebija priekšzīmīga, 

savukārt rādītāju vērtības sasniegšanas ietvaros ir būtiskas plāna neizpildes. Prognozēta 

ievērojama uzraudzības rādītāju aktuālo vērtību sasniegšana 2011.gadā, pēc vairāku 

projektu īstenošanas beigām. 
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Tūrisms 

546. Tūrisma jomā tika noslēgti 27 līgumi apakšaktivitātēs „Valsts nozīmes pilsētbūvniecības 

pieminekļu saglabāšana, atjaunošana un infrastruktūras pielāgošana tūrisma produkta 

attīstībai” un „Nacionālās nozīmes velotūrisma produkta attīstība” par kopējo ERAF 

summu 16,6 milj. eiro apmērā jeb 86,7% no pieejamā ERAF finansējuma (pārējās 

aktivitātes tika atliktas). 2010.gadā tika noslēgti 12 līgumi par kopējo ERAF finansējumu 

2,9 milj.eiro.  

547. Līdz 2010.gada beigām (2010.gadā) tika pabeigt divi projekti, tā rezultātā tika atjaunota 

Ventspils pilsētas vēsturiskā centra daļa - Tirgus laukums, izveidojot tajā trīs jaunus 

tūrisma objektus, kā arī tika atjaunota Daugavpils vēsturiskā centra dominante – Vienības 

nams. Tādējādi tika izstrādāti divi tūrisma maršruti valsts nozīmes pilsētbūvniecības 

pieminekļu teritorijās (13% no 2013.gada plānotās vērtības).  

548. 2010.gadā tika lauzti divi līgumi par projekta īstenošanu ar Jūrmalas pilsētas domi 

pašvaldības finansējuma trūkuma dēļ, līdz ar to ir samazinājusies apstiprināto projektu un 

noslēgto līgumu summa, salīdzinot ar 2009.gadu.  

549. Ņemot vērā 2010.gadā atbrīvojušos finansējumu lauzto līgumu dēļ un veikto finansējuma 

pārdali starp apakšaktivitātēm, 2011.gadā ir plānota vēl viena līguma slēgšana par 

nacionālās nozīmes velotūrisma produkta attīstību.  

550. Kopumā pasākuma ieviešana būtiski neatpaliek no plāna un ir sagaidāms, ka visas 

iznākuma un rezultāta rādītāju vērtības tiks sasniegtas pēc projektu īstenošanas beigām. 

Kultūra 

551. 3.4.3.pasākuma „Kultūrvides sociālekonomiskā ietekme” mērķis ir, palielinot un 

izmantojot kultūrvides sociālekonomisko potenciālu, padarīt Latvijas reģionus 

pievilcīgākus darbam, dzīvei un investīcijām, veicinot kvalificēta darbaspēka piesaisti, 

nodarbinātību un līdzsvaru starp izaugsmes un nodarbinātības stratēģiju un teritoriālo 

kohēziju. Šī pasākuma ietvaros ir trīs aktivitātes: 3.4.3.1.aktivitāte „Nacionālas un 

reģionālas nozīmes daudzfunkcionālu centru izveide”, 3.4.3.2.aktivitāte 

„Sociālekonomiski nozīmīgu kultūras mantojuma objektu atjaunošana” un 

3.4.3.3.aktivitāte „Atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu 

saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā”.  

552. Līdz 2010.gada beigām ir noslēgti līgumi par ERAF līdzfinansēto aktivitāšu ieviešanu 

kopumā par 5 projektiem, kuros ERAF līdzfinansējums ir 16.5 milj. eiro jeb 45.7% no 

kopējā kultūras sektoram piešķirtā ERAF līdzfinansējuma 36.0 milj. eiro apmērā. 

Lielākais progress kumulatīvi līdz 2010.gada beigām vērojams  3.4.3.1. aktivitātē, kurā 

maksājumi finansējuma saņēmējiem veikti par 14,8%  no aktivitātei pieejamā 

finansējuma jeb 3,1 milj. eiro (progress 2010.gadā ir 0.9 milj.eiro jeb 5.1% no aktivitātei 

pieejamā finansējuma). Projektu rezultātā uzcelto centru darbība reģionos nodrošinās 

kvalitatīvas un daudzveidīgas kultūrvides pieejamību, veicinās reģionālo konkurētspēju, 

tā ekonomisko attīstību un pievilcību. Aktivitātes ietvaros nepietiekošā pašvaldības 

finansējuma dēļ ir atkārtoti pagarināts vienošanās ar Liepājas pilsētas domi par ES fonda 

projekta īstenošanu parakstīšanas termiņš un to ir plānots parakstīt 2011.gada II ceturksnī. 

3.4.3.2. aktivitātes ietvaros projektu atlases rezultātā tika apstiprināti 6 projektu 

pieteikumi, līgumus par projektu īstenošanu plānots noslēgt 2011.gadā. 3.4.3.3. 

aktivitātes ietvaros 2010.gadā tika noslēgti 3 līgumi par 3.8 milj. eiro jeb 67 % no 

aktivitātei pieejamā finansējuma, taču maksājumi finansējuma saņēmējiem līdz 

2010.gada beigām vēl netika veikti. Kas skaidrojams ar to, ka finansējuma saņēmējiem 

bija finansiāli neizdevīgi no finanšu iestādēm ņemt avansa garantijas, ņemot vērā finanšu 

iestāžu izvirzīto neizdevīgos nosacījumus – nepieciešamās ķīlas, piemēram, nekustamā 
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īpašuma, apmērs, kas daudzos gadījumos nav bijis samērojams ar avansa garantijas 

summu.         

553. Kultūras jomā gan iznākuma, gan rezultāta rādītāji pagaidām nav sasniegti, jo projekti ir 

īstenošanas procesā. Maksājumi finansējuma saņēmējiem veikti par 8.7% no kultūras 

jomai  piešķirtā finansējuma. Tas kopumā skaidrojams ar laikietilpīgo līgumu par 

projektu īstenošanu noslēgšanu, kā arī ar finanšu iestāžu  uzstādītājiem nosacījumiem par 

avansa garantijām, kas bija finansiāli neizdevīgi projektu īstenotājiem. Papildus projektu 

īstenošanu aizkavēja arī saņemtās sūdzības par projektu ietvaros veiktajiem iepirkumiem, 

kuru ilgā izskatīšanas laika dēļ kavējās gan iepirkumu līgumu slēgšana, gan izpilde. 

Energoefektivitāte 

554. Energoefektivitāte ir viena no prioritārajām jomām, kas tiek atbalstīta no ERAF 

finansējuma. Kopumā mājokļu energoefektivitātes jomā ir paredzētas divas aktivitātes, 

kuru īstenošana aktīvi turpinājās 2010.gadā. Lai efektīvāk nodrošinātu aktivitātes 

ieviešanu, 2010.gadā izstrādājot MK noteikumu projektu par 3.4.4.1.aktivitātes 

„Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” (3.4.4.1. aktivitāte) devīto 

projektu iesniegumu atlases kārtu (MK noteikumu projekts), tika iesaistīts plašs sociālo 

partneru loks (vairāk kā 20 sociālie partneri). Papildus, gatavojot šo MK noteikumu 

projektu, EM sadarbībā ar Latvijas Energoauditoru asociāciju un auditoriem ārpus 

asociācijas, sagatavoja jaunu ēkas energoaudita formu. 

555. 3.4.4.1.aktivitātē līdz 2010.gada beigām tika noslēgti līgumi par 117 daudzdzīvokļu 

dzīvojamo māju renovāciju par kopējo ERAF finansējumu 8,2 milj. eiro apmērā jeb 

13,3% no aktivitātei pieejamā ERAF finansējuma un apstiprināti projekti vēl par 41 

daudzdzīvokļu māju renovāciju. Jāatzīmē, ka būtiskākais progress sasniegts tieši 

2010.gadā, noslēdzot līgumus par 86 māju renovāciju par kopējo ERAF finansējumu 6 

milj. eiro apmērā. 

556. Līdz 2010.gada beigām tika ieviesti energoefektivitātes pasākumi 14 daudzdzīvokļu 

mājās (2010.gadā – 10 daudzdzīvokļu mājās), līdz ar to 2013.gada mērķis – uzlabot 120 

daudzdzīvokļu māju energoefektivitāti ir sasniegts par 12%, bet ņemot vērā apstiprināto 

un īstenojamo projektu skaitu, plānota 2013.gada mērķa izpilde pilnā apmērā. 

Siltumenerģijas patēriņa samazinājums atbalstītajās daudzdzīvokļu mājās bija 50,4%, 

salīdzinot ar siltumenerģijas patēriņu līdz energoefektivitātes pasākumu veikšanas, līdz ar 

to 2013.gada mērķis tika izpildīts par 335%. Siltumenerģijas patēriņa samazinājums 

atbalstītajās daudzdzīvokļu mājās tiek aprēķināts kā vidējais no visu atbalstīto 

daudzdzīvokļu māju siltumenerģijas patēriņa samazinājuma. Katras atbalstītās mājas 

siltumenerģijas patēriņa samazinājums tiek aprēķināts reizi gadā trīs gadu laikā pēc 

energoefektivitātes uzlabošanas projekta pabeigšanas, salīdzinot energoefektivitātes 

patēriņu līdz un pēc energoefektivitātes pasākumu veikšanas. 2010.gadā rādītāja vērtība 

pārsniedza 2013.gada mērķi, jo nosakot plānoto rādītāja vērtību, nebija plānots, ka 

finansējuma saņēmēji, neskatoties uz lielākajām izmaksām, veiks kompleksā vairākus 

energoefektivitātes pasākumus, tādējādi nodrošinot lielāko siltumenerģijas patēriņa 

ietaupījumu.     

557. 3.4.4.2.aktivitātē „Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” līdz 

2010.gadam beigām tika noslēgti 59 līgumi par sociālo dzīvojamo māju renovāciju par 

kopējo ERAF finansējumu 7,4 milj. eiro apmērā jeb 74,9% no aktivitātei pieejamā ERAF 

finansējuma (2010.gadā tika noslēgti 35 līgumi par ERAF finansējumu 3,6 milj. eiro 

apmērā). Līdz 2010.gada beigām tika pabeigti 9 projekti (2010.gadā – 5 projekti) – 

Tukumā, Ilūkstē, Valmierā, Daugavpilī, Balvos, Ogrē, Liepājā, Jelgavā un Pūres pagastā. 

Taču, joprojām netika sasniegts 2009.gada mērķis – izveidot 30 energoefektīvas sociālās 
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mājas. Siltumenerģijas patēriņa samazinājums atbalstītajās sociālajās mājās bija 30,4%, 

salīdzinot ar siltumenerģijas patēriņu līdz energoefektivitātes pasākumu veikšanas. 

Siltumenerģijas patēriņa samazinājums atbalstītajās sociālajās mājās tiek aprēķināts kā 

vidējais no visu atbalstīto sociālo māju siltumenerģijas patēriņa samazinājuma. 

Vienlaikus pastāv risks, ka 2013.gada mērķis - izveidot 73 energoefektīvas sociālās mājas 

tiks sasniegts daļēji (60 mājas jeb 82,2% no plāna), ņemot vērā pašvaldību vāju interesi 

un projektu iesniegumu zemo tehniskā projekta kvalitāti, kuru 

dēļ tie tika noraidīti. 

558. Starp pabeigtajiem projektiem var 

minēt, piemēram, sociālās 

dzīvojamās mājas Flotes ielā 14, 

Liepājā, siltumnoturības pasākumu 

uzlabošanu. Māja ir tikusi nodota 

ekspluatācijā 1972.gadā. Ēkai ir 5 

stāvi un 1 sekcija ar kopējo platību 

3868,1 m
2
, kopā mājā ir 146 

dzīvokļi, kur dzīvo maznodrošinātie 

un personas ar īpašām vajadzībām. 

Pēc projekta ietvaros īstenotās renovācijas siltumenerģijas patēriņš samazinājās par 50% 

559. Kā galvenos aktivitāšu ieviešanu kavējošos faktorus var minēt problēmas iepirkumu 

jomā, tehnisko projektu izstrādes zemo kvalitāti, kā arī problēmas ar kredīta saņemšanu 

un būvniecības darbu izpildes termiņa pagarināšanu, iedzīvotāju nespēju vienoties par 

energoefektivitātes pasākumiem daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās un šaubām par 

ieguldījumu atdevi.  

560. 2010.gadā mājokļu energoefektivitātes jomā tika uzsākta informatīvā kampaņa „Dzīvo 

siltāk!”, kurā tika iesaistīts plašs sociālo partneru loks, piemēram Latvijas Būvinženieru 

savienība, Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība, Latvijas 

logu un durvju ražotāju asociācija, Latvijas namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju 

asociācija, Latvijas energoefektivitātes asociācija, Rīgas Tehniskā universitāte, A/S 

„Latvenergo”, komercbankas, privātie uzņēmumi u.c. Šie sociālie partneri tika iesaistīti 

informatīvo semināru un konferenču organizēšanā, publicitātes pasākumu plānošanā, 

informatīvo materiālu izstrādē un izgatavošanā. 

561. Ņemot vērā augstāk minēto, secināms, ka 2010.gadā energoefektivitātes aktivitāšu 

ieviešana bija apmierinoša, taču lai popularizētu Latvijā mājokļu siltināšanu un 

ieguvumus šo māju iedzīvotājiem, 2011.gadā EM turpinās informācijas kampaņu 

sadarbībā ar pašvaldībām un reģionālajiem masu medijiem un renovācijas tirgus attīstībā 

ieinteresētiem partneriem.  

3.5. Prioritātes „Vides infrastruktūras un videi draudzīgas enerģētikas 

veicināšana” ieviešana 

562. 3.5.prioritāte „Vides infrastruktūras un videi draudzīgas enerģētikas veicināšana” ir vērsta 

uz videi draudzīgu attīstības priekšnoteikumu radīšanu, pilnveidojot vides un dabas 

aizsardzības infrastruktūru, kā arī paaugstinot energoefektivitāti un atjaunojamo 

energoresursu izmantošanu centralizētās siltumapgādes pakalpojumos. 

563. Līdz 2010.gada beigām prioritātē ,,Vides infrastruktūras un videi draudzīgas enerģētikas 

veicināšana‟‟ apstiprināti projekti par 448.7 milj.eiro jeb 66.9%, noslēgti līgumi par 

projektu īstenošanu par 441.3 milj.eiro jeb 65.8% no prioritātei pieejamā ES fondu 

http://esfondi.bema.gov.lv/kamp_dzivo_siltak/
http://esfondi.bema.gov.lv/kamp_dzivo_siltak/
http://www.lldra.lv/
http://www.lldra.lv/
http://www.lnpaa.lv/
http://www.latea.lv/
http://www.latvenergo.lv/
http://www.latvenergo.lv/
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finansējuma. Prioritātes ietvaros veikti maksājumi finansējuma saņēmējiem (ieskaitot 

avansus) 277.0 milj.eiro jeb 41.3% apmērā no pieejamā ES fondu finansējuma.  

564. Prioritātes ieviešanas progress 2010.gada ietvaros vērtējams kā sekmīgs, jo prioritātes 

ietvaros 2010.gadā apstiprināti projekti un noslēgti līgumi par gandrīz 1/3 no prioritātei 

pieejamā finansējuma, savukārt maksājumi veikti par 17.6 procentpunktiem vairāk nekā 

uz 2009.gada beigām. Informācija par progresu pasākumu līmenī atspoguļota ilustrācijā 

zemāk. 

 

Ilustrācija 41. 3.5.prioritātes ,,Vides infrastruktūras un videi draudzīgas enerģētikas veidošana’’ ietvaros 

apstiprinātie projekti, noslēgtie līgumi un finansējuma saņēmējiem veiktie maksājumi (ieskaitot avansus) līdz 

31.12.2010., ES fondu finansējums, milj.eiro, % progress 2010.gada ietvaros 

 

565. 3.5.prioritātes „Vides infrastruktūras un videi draudzīgas enerģētikas veicināšana” 

ietvaros lielākais progress projektu apstiprināšanā, līgumu slēgšanā un maksājumu 

finansējumu saņēmējiem veikšanā (vairāk nekā 86%) 2010.gadā tika sasniegts 3.5.1. 

pasākuma „Vides aizsardzības infrastruktūra” ietvaros. 

566. Saskaņā ar 2010.gada 1.jūlija EK vadlīnijām (COCOF 08/0006/05-EN „Revised 

Guidance Note on Major Projects in the Programming Period 2007-2013: Threshold and 

Contents of Commission Decision”) informējam, ka: 

1) Projekts „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekts, II kārta” tika apstiprināts 

2010.gada 13.septembrī. Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 24 620 056,43, tajā 

skaitā EUR 17 175 973,80 KF līdzfinansējums.  Uz šo brīdi ir noslēgti 3 iepirkumu 

līgumi par kopējo summu EUR 853 520,64. Projekta ietvaros ir plānots noslēgt vēl 3 

iepirkumu līgumus. 2010.gadā ir veikts avansa maksājums EUR 8 587 986,91 

apmērā. 

2) Projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, IV kārta” tika apstiprināts 2010.gada 

30.septembrī. Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 49 420 016,15, tajā skaitā 

EUR 20 620 150,14 KF līdzfinansējums. Uz šo brīdi ir noslēgts 1 iepirkuma līgums 

par summu EUR 158 584,75. Projekta ietvaros ir plānots noslēgt vēl 4 iepirkumu 

līgumus par kopējo summu EUR 40 684 402,76. Projektā 2010.gadā ir veikts avansa 

maksājums EUR 10 310 075,07 apmērā. 

3) Projekts „Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Jelgavā, II kārta” 

tika apstiprināts 2010.gada 30.jūlijā. Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 

24 995 836,78, tajā skaitā EUR 17 850 848,39 KF līdzfinansējums. Tā ieviešana 

sāksies 2011.gadā. Projekta ietvaros ir plānots noslēgt 5 iepirkumu līgumus par 

kopējo summu EUR 10 844 815,15. Projektā 2010.gadā ir veikts avansa maksājums 

EUR 8 925 424,20 apmērā. 
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4) Projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, III kārta” tika apstiprināts 

2010.gada 30.jūlijā. Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 14 739 361,06, tajā 

skaitā EUR 10 000 000 KF līdzfinansējums. Tā ieviešana sāksies 2010.gadā. Uz šo 

brīdi ir noslēgti jau 15 iepirkumu līgumi par projekta īstenošanu par kopējo summu 

EUR 8 139 355,67. Vēl ir plānots noslēgts 2 iepirkumu līgumus. Projekta ietvaros 

2010.gadā ir veikts avansa maksājums EUR 5 000 000,00 apmērā un starpposma 

maksājums EUR 161 643,77 apmērā. 

 

Vides aizsardzības infrastruktūra 

567. 2010.gada beigās vides aizsardzības infrastruktūras  projektiem papildu resursu 

piešķiršanas rezultātā tika nodrošināta plānoto projektu īstenošanas darbību 

priekšapmaksa, veicinot Latvijas ekonomikas vispārējo atveseļošanos un aktīvāku 

projektu īstenošanu 2011.gada laikā.  

568. 2010.gadā saskaņā ar veiktajiem plānošanas dokumentu grozījumiem uz KF 

3.5.1.3.aktivitāti „Infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās” un 3.5.1.4.aktivitāti 

"Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība" tika pārcelts ERAF 3.4.1.2.aktivitātes 

„Infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās” un 3.4.1.6.aktivitātes „Vides monitoringa 

un kontroles sistēmas attīstība” finansējums.  

569. Vides aizsardzības infrastruktūras jomā 2010.gadā kopumā tika nodrošināta 122 projektu 

īstenošana, t.sk. jaunu 40 līgumu slēgšana. Tomēr, ņemot vērā, ka uz 2010.gada beigām 

pabeigti tikai 27 projekti, rezultātā, uz 2010.gada beigām plānoto rādītāju vērtības nav 

sasniegtas vai sasniegtas daļēji. 

570. Lielākais progress vērojams  3.5.1.1.aktivitātē „Ūdenssaimniecības infrastruktūras 

attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000”, kur 2010.gadā līgumi 

tika noslēgti vairāk nekā par 1/3 no pieejamā aktivitātes finansējuma, bet kopumā 

noslēgto summa sasniedz 83.4% no aktivitātes pieejamā finansējuma. Turklāt šajā 

aktivitātē veikti skaitliski lielākie maksājumi pasākuma ietvaros. Uz 2010.gada beigām 3 

pabeigto projektu rezultātā sasniegti, piemēram, šādi vides kvalitātes uzlabojumi projektu 

īstenošanas teritorijās: uzlabota dzeramā ūdens kvalitāte patērētājiem un samazināts 

iespējamo ūdens otrreizējā piesārņojuma risks, ūdensapgādes tīkla rekonstrukcijas 

rezultātā samazināts ūdens zudums, neizmantojamo artēzisko urbumu tamponēšana 

nodrošināja tikai labas kvalitātes dzeramā ūdens padevi kopējā tīklā. Par aktivitātes 

īstenošanu atbildīgā iestāde (VARAM) informēja, ka, neskatoties uz konstatēto 

iedzīvotāju skaita ievērojamu samazinājumu (augsts mirstības līmenis, cilvēki aizbrauc 

darba meklējumos), finansiālām problēmām, kuru dēļ nevar pieslēgties pie jaunā 

ūdensapgādes un notekūdeņu tīkliem, projektos plānotie faktiski veiktie pieslēgumi, 

projektam noslēdzoties, būs atbilstoši nodrošinātajiem pieslēgumiem, t.i. plānošanos 

dokumentos norādītās rādītāju vērtības 2013.gadam tiks sasniegtas. Rādītāju izpilde 

ievērojami palielināsies 2011.gadā, kad plānots, ka tiks pabeigti 37 projekti. Turklāt 

2011.gadā ieplānota ierobežotās projektu iesniegumu atlases 3.kārtas 2.uzsaukums. Kā 

būtiskākās problēmas aktivitātes īstenošanā var minēt sūdzības, iepirkumu procedūru 

atzīšanu par neatbilstošu iepirkumu tiesiskajam regulējumam, kavējumus būvdarbu 

līgumu slēgšanā, būvdarbu līgumu izpildes termiņu pagarinājumus projekta ietvaros, 

būvdarbu pārtraukšanu. 

571. Otrā veiksmīgākā ir 3.5.1.2.2. apakšaktivitāte „Reģionālo atkritumu apsaimniekošanas 

sistēmu attīstība”, kura ietvaros uz 2010.gada beigām noslēgti 4 līgumi par 24.4 milj.eiro 

jeb 60.9 % no pieejamā apakšaktivitātes finansējuma un finansējuma saņēmējam 

izmaksāti 43.4% no pieejamā apakšaktivitātes finansējuma. 3.5.1.2.2. apakšaktivitātes 
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īstenošana uzsākta 2009. gadā, projektu īstenošanas laiks ir 4 gadi, līdz ar ko plānotās 

rādītāju vērtības varēs sasniegt 2013.gadā.  

572. Uz 2010.gada beigām 3.5.1.2.1.apakšaktivitātes „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo 

izgāztuvju rekultivācija” (3.5.1.2.1.apakšaktivitāte) ietvaros tika rekultivētas 23 

normatīvo aktu prasībām neatbilstošo atkritumu izgāztuves, kā rezultātā samazināta 

negatīvā ietekme uz vidi, ko rada vides aizsardzības prasībām neatbilstošas izgāztuves, kā 

arī tika izveidota monitoringa sistēmas izveide izgāztuvēs.2010.gadā 

3.5.1.2.1.apakšaktivitātē  lielākajai daļai projektu tika veikti grozījumi vienošanās par 

projektu īstenošanu, samazinot projektu kopējo izmaksu summu, jo līgumi projektu 

ietvaros tika noslēgti par mazākām summām nekā sākotnēji plānots. Lielākā daļa 

finansējuma saņēmēju neplānoja izmantot finanšu līdzekļu ietaupījumu. Vienlaikus 

atzīmējams, ka 2010.gadā tika uzsākta 2.projektu atlases kārta, kurā pieteikti 33 projektu 

iesniegumi. Par specifiskām problēmām var minēt, piemēram, būvdarbu iepirkumu 

pārtraukšanu bez rezultātiem, būvatļauju neizsniegšanu plānotajā termiņā. 

573. Atbilstoši MK 13.06.2006. noteikumiem Nr.474 "Atkritumu poligonu ierīkošanas, 

atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas 

noteikumi" izgāztuvi slēdz, ja ir iespējams nodrošināt atkritumu pārstrādi vai apglabāšanu 

atkritumu poligonā, līdz ar ko 3.5.1.2.2. un 3.5.1.2.1.apakšaktivitātes īstenošana tiešā 

veidā ietekmē direktīvas Nr.1999/31/EC par atkritumu poligoniem prasību īstenošanu. 

574. 3.5.1.4. aktivitātes „Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība” ietvaros 

2010.gadā apstiprināti 4 projekti, kuru rezultātā paredzēta, laboratorijas aprīkojuma 

virszemes un pazemes ūdens kvalitātes monitoringa mērījumiem un prioritāro bīstamo 

vielu analīzēm, pazemes ūdens līmeņu un kvalitātes mērīšanas aprīkojuma, hidroloģiskā 

monitoringa mērījumu aprīkojuma, prioritāro bīstamo vielu analīžu veikšanai 

nepieciešamā aprīkojumu iegāde, teritorijas rekultivācija, un citas darbības, savlaicīgas, 

mērķorientētas un patiesas informācijas par vides kvalitāti un dabas resursiem, kā arī par 

īstenoto vides aizsardzības pasākumu lietderību un efektivitāti nodrošināšanai. Kopumā 

3.5.1.4. aktivitātes ietvaros uz 2010.gada beigām apstiprināti projekti par 73.7% , bet 

līgumi noslēgti par 40.9% no pieejamā apakšaktivitātes finansējuma, kas liecina par 

straujo prognozējamo aktivitātes īstenošanas progresu 2011.gadā. 

575. Par būtiskākajiem var īpaši atzīmēt šādus notikumus 3.5.1.4.aktivitātes īstenošanas gaitā:  

- 2010.gada 17.februārī tika pieņemts lēmums par projekta "Specializēta kuģa iegāde 

zvejas kontroles un vides monitoringa veikšanai jūrā", kurā tika plānots ieguldīt ES 

fondu finansējumu 2 milj. eiro apmērā, pārtraukšanu, jo pēc kuģa iegādes nebūtu 

iespējams nodrošināt vides monitoringa un zvejas kontroles kuģa ekspluatāciju, kura 

aptuvenās izmaksas varētu sasniegt 355,7 tūkst. eiro gadā, kas atstāja ietekmi uz 

finansējuma izlietojuma progresu. 

- 2010.gadā aktivitātē tika pabeigts viens projekts „Automātisko gaisa monitoringa 

iekārtu iegāde un modernizācija”, kā rezultātā īstenotas divas ES direktīvas gaisa 

kvalitātes kontrolei un uzraudzībai: Nr.2008/50/EK un Nr.2004/107/EK. 

576. 3.5.1.4.aktivitātes īstenošanā konstatētas specifiskās problēmas, kas saistītas ar  plūdiem 

pavasara periodā, papildus aizkavējot būvdarbu un pētījumu veikšanu, kā rezultātā 

būvdarbi un pētījumi projektos tika uzsākti tikai aprīļa beigās un maija sākumā, 

aizkavējot finansējuma apguvi sākotnēji plānotajā apmērā. Ņemot vērā, ka 2011.gada 

pavasarī gaidāmi plūdi, kas var radīt īpaši smagus apstākļus būvlaukumos un darbi 

projektos varētu tikt ievērojami iekavēti pavasara periodā, kas varētu atstāt ietekmi uz 

sākotnēji ieplānotā finansējuma izlietojumu. 
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577. Attiecībā uz projektu īstenošanu kavējošiem faktoriem 3.5.1.pasākuma līmenī 2010.gadā 

īpaši atzīmējamas tādas problēmas iepirkumu procedūru norise, kā: būtiskas izmaiņas 

iepirkuma nosacījumos būvdarbu līgumu īstenošanas laikā, nekvalitatīvi izstrādāti 

iepirkumu nolikumi un nekvalitatīva iepirkumu vērtēšana saimnieciski izdevīgākā 

piedāvājuma izvēles kritērija piemērošanas gadījumā, būtiski apjoma un komponentes 

koriģējumi būvprojekta izstrādes laikā gadījumos, kad tika slēgti  apvienoti 

projektēšanas-būvēšanas līgumi.  

 

Enerģētika 

578. Enerģētikas jomā divu aktivitāšu īstenošana ir atlikta un 2010.gadā tika īstenotas divas 

aktivitātes. Līdz 2010.gada beigām tika noslēgts 21 līgums par projektu īstenošanu par 

KF finansējumu 39,9 milj. eiro apmērā (2010.gadā tika noslēgti 12 līgumi par kopējo 

ERAF finansējumu 26,3 milj.eiro apmērā).   

579. 3.5.2.1.aktivitātē „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes 

paaugstināšanai” 2010.gadā turpinājās projektu iesniegumu atlases pirmās kārtas projektu 

īstenošana, kā arī tika organizēta projektu iesniegumu atlases otrā kārta, kuras ietvaros 

tika iesniegti 30 projektu iesniegumi par KF finansējumu 34,3 milj. eiro un uzsākta to 

vērtēšana. Aktivitātē līdz 2010.beigām notika 10 projektu īstenošana un tika pabeigts 

viens projekts (2010.gadā), kura rezultātā tika veikta Rēzeknes centralizētās 

siltumapgādes sistēmas modernizācija,  iegādātas iekārtas, nomainīti apkures katli un 

rekonstruēta katlu māja.  

580. Savukārt 3.5.2.2.aktivitātē „Atjaunojamo energoresursu izmantojošu koģenerācijas 

elektrostaciju attīstība” 2010.gadā tika veikta 10 projektu īstenošana par KF 30,4 mil. eiro 

apmērā.  

581. Aktivitāšu ietvaros līdz 2010.gada beigām progress rādītāju sasniegšanā nav būtisks, jo 

tika pabeigts tikai 1 projekts un siltumenerģijas ražošanas efektivitāti rekonstruētajos 

siltumavotos būs iespējams noteikt tikai pēc pirmās apkures sezonas. 

582. No īstenotajiem projektiem var minēt „Centralizētās siltumapgādes ražošanas 

efektivitātes paaugstināšana Rēzeknes pilsētas Ziemeļu rajona katlu mājā”. Projekta 

mērķis bija Rēzeknes pilsētas Ziemeļu katlu mājas efektivitātes paaugstināšana. Projekta 

ietvaros tika  modernizēta tehnoloģiski vecākā - pilsētas Ziemeļu rajona katlu māja, 

uzstādīti siltumavoti ar augstu lietderības koeficientu, kas ir droši darbībā. Projekta 

rezultātā tika uzstādīti divi ūdenssildāmie katli, katrs ar jaudu 12 600 kW. 

Siltumenerģijas ražošanas efektivitāte rekonstruētajā siltumavotā palielinājās no 73 % 

līdz  87 % 

583. Galvenās problēmas aktivitāšu ieviešanā enerģētikas jomā bija šādas: iesniedzēju 

ierobežotās finanšu iespējas un problēmas piesaistīt kredītu resursus, būvdarbu sezonālais 

raksturs aizkavēja darbību veikšanu sākotnēji plānotajos termiņos, projektu iesniegumiem 

tika pievienoti nekvalitatīvi sagatavoti dokumenti, kā rezultātā projektu iesniegumu 

vērtēšanai bija nepieciešams papildu laiks.  

584. Kopumā prioritātes ieviešana 2010.gadā vērtējama apmierinoši. Lai gan tika noslēgti 

līgumi par lielāko daļu no pieejamā KF finansējuma (65.8%), tomēr neliela pabeigto 

projektu skaita dēļ vēl nav sasniegti 2009.gadam noteiktie fiziskie rādītāji. Būtisks fizisko 

rādītāju progress sagaidāms 2011.gadā, kad plānota daļa projektu noslēgšanās. Pozitīvi 

vērtējams salīdzinoši augsts veikto maksājumu apjoms vides aizsardzības infrastruktūras 

jomā (47.9% no kopējā apgūstamā pasākumu finansējuma). 



132 

Gada ziņojums_3DP_VI_lv_13.06.2011.; Ziņojums Eiropas Komisijai par Eiropas Savienības struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda darbības programmu īstenošanu, 2010.gads  

 

3.6. Prioritātes „Policentriska attīstība” ieviešana 

585. 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. 

586. Līdz 2010.gada beigām prioritātē ,,Policentriska attīstība‟‟ tika apstiprināti projekti un 

noslēgti līgumi par 200.4 milj.eiro jeb 73.0% un veikti maksājumi finansējuma 

saņēmējiem (ieskaitot avansus) 132.6 milj.eiro jeb 48.3% apmērā no prioritātei piešķirtā 

ES fondu finansējuma. 

587. Prioritātes ieviešana 2010.gada ietvaros vērtējama kā sekmīga, jo apstiprināti projekti un 

noslēgti līgumi par nedaudz vairāk kā 1/5 no prioritātei pieejamā finansējuma, kā arī 

veikti maksājumi par gandrīz 1/3 daļu no prioritātei pieejamā ES fondu finansējuma 

salīdzinājumā ar progresu līdz 2009.gada beigām. Informācija par progresu pasākumu 

līmenī atspoguļota ilustrācijā zemāk. 

Ilustrācija 42 3.6. prioritātes ,,Policentriska attīstība’’ veidošana’’ ietvaros apstiprinātie projekti, noslēgtie 

līgumi un finansējuma saņēmējiem veiktie maksājumi (ieskaitot avansus) līdz 31.12.2010., ES fondu finansējums, 

milj.eiro, % progress 2010.gada ietvaros  

 

588. Prioritātes ietvaros noteiktais finanšu mērķis bija pārsniegts par 4,5% jeb 2,3 milj. latu no 

ES fondu finansējuma. Mērķis bija pārsniegts, jo 2010.gada beigās tika veikti lieli avansa 

maksājumi 3.6.1.1. aktivitātes „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru 

izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai” (3.6.1.1. aktivitāte) atlases 3.kārtā 

apstiprinātajiem projektiem. 

589. Lielākais progress prioritātes līmenī bija vērojams 3.6.1.1. aktivitātē, kuras ietvaros tika 

pabeigti 9 projekti. Līdz 2013.gada beigām ir plānots pabeigt vismaz 62 projektus. 

2010.gadā turpinājās ierobežotās projektu iesniegumu atlases 3. kārta, kuras ietvaros tika 

noslēgti līgumi par jau 19 projektu īstenošanu. Savukārt, ņemot vērā pašvaldību lūgumu, 

projektu iesniegumu termiņš atsevišķām pašvaldībām tika pagarināts, jo projektu 

iesniegšanu kavēja šādi iemesli: aizkavējās iepirkuma procedūra tehniskā projekta 

izstrādei vai tehniskais projekts netika izstrādāts noteiktajā termiņā, netika savlaicīgi 

sagatavota pārējā projekta pamatojošā dokumentācija – tehniski ekonomiskais 

pamatojums un netika aktualizēta būvniecības tāme. 

590. Jāatzīmē, ka būvniecības pakalpojumu izmaksu 

samazināšanas dēļ 2010.gadā 3.6.1.1. aktivitātē ir 

būtiski samazinājusies sākotnēji apstiprinātā 

finansējuma kopējā summa, par kādu tika 
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noslēgtas vienošanās ar finansējuma saņēmējiem  (atbrīvojies ERAF finansējums – 46,1 

milj.eiro jeb 18% no aktivitātei pieejamā ERAF finansējuma). Finansējuma atlikums tika 

pārdalīts uz nākamām projektu iesniegumu kārtām atbilstoši MK noteikumiem par 

aktivitātes īstenošanu. 

591. 2010.gadā 3.6.1.1. aktivitātes pabeigto projektu ietvaros tika attīstīta: 

 bērnu un jauniešu iniciatīvas un jaunrades centra infrastruktūra Ventspils Skolēnu 

jaunrades namā. Projekta mērķis bija bērnu un jauniešu iniciatīvas un jaunrades centra 

infrastruktūras attīstība Ventspils Skolēnu jaunrades namā, rekonstruējot vēsturisko 

Latviešu biedrības namu un izveidojot jaunu piebūvi, tādējādi uzlabojot interešu 

izglītības piedāvājuma klāstu Ventspils pilsētā un Kurzemes reģionā. Minētajam 

projektam pozitīva ietekme uz pilsētas sociālekonomisko attīstību – tika saglabātas un 

jaunradītas darba vietas. Ilgtermiņā ir sagaidāms, ka jaunieši, kuri iesaistījušies 

interešu izglītības programmās, it īpaši tehniskajā jaunradē un dabaszinātnēs, spēs 

ilgtermiņā labāk iekļauties darba tirgū. 

 Uzlabota pilsētas satiksmes infrastruktūra un pilnveidota pilsētas telpiskā vide 

Jelgavas pilsētā, kas kopumā sniedz būtiskus ekonomiskos ieguvumus gan Jelgavai, 

gan visai Zemgalei. Līdz ar šī projekta 

realizāciju ir veikta pilsētas maģistrālās 

ielas posma rekonstrukcija. Projektā ir 

veikta Lielās ielas posma rekonstrukciju 

no Dambja ielas līdz Māras ielai un 

Dobeles šosejas rekonstrukciju no Māras 

ielas līdz Atmodas ielai. Minētajā posmā 

izveidota 4 joslu brauktuve, nodrošinot 

pilsētas šķērsojošās maģistrāles Rīgas 

iela – Lielā iela – Dobeles šoseja vienādu 

brauktuvju joslu skaitu un platumu, 

izveidot gājēju ietves un veloceliņus, rekonstruēt ārējo apgaismojumu, rekonstruēt un 

izbūvēt inženierkomunikācijas, uzstādīt jaunas sabiedriskā transporta pieturas vietas. 

 rekonstruēta Krustpils estrāde un tilts Jēkabpilī. Brīvdabas estrādē par vairāk nekā 500 

palielināts sēdvietu skaits, bet plašajā autostāvvietā (pirms tilta uz saliņu) ar platību 

5098 m
2
, ir vieta 106 vieglo automašīnu un 5 autobusu novietošanai. Projekts nesa 

ievērojamu ieguldījumu pilsētvides atjaunošanā un kultūras dzīves veicināšanā. 

       

 

 

 

 

 

 

 izbūvētas ražošanas un biroja telpas 

Valmieras biznesa un inovāciju inkubatora 

darbības nodrošināšanai. Projekts veicina 

policentrisku un līdzsvarotu Valmieras un 

Vidzemes reģiona attīstību, uzlabojot saikni 
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starp Valmieru kā attīstības centru un lauku teritorijām, nodrošinot dzīvei un darbam 

pieejamu, sakārtotu pilsētvidi, kā arī uzņēmējdarbības attīstībai piemērotu 

infrastruktūru; 

 attīstīta ielu infrastruktūra Ventspilī, nodrošinot Ventspils pilsētas kā nacionālas 

nozīmes attīstības centra un Kurzemes plānošanas reģiona izaugsmi, izveidojot un 

pilnveidojot kvalitatīvu, mūsdienīgu, drošu ielu, laukumu un saistīto infrastruktūru, 

tādējādi sekmējot uzņēmējdarbības attīstību, darba vietu un sabiedrisko pakalpojumu 

pieejamību un sasniedzamību, dzīves vietas pievilcības un dzīves kvalitātes celšanos,  

kā arī Ventspils transporta struktūrā un starptautiskā tūrisma apritē iekļauts vienīgais 

Baltijā vēsturiski saglabātais 600 mm šaursliežu dzelzceļš. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tādējādi tika veicināta Latvijas pilsētvides atjaunošana vai revitalizācija, pilsētu 

ilgtspējīga attīstība un kopienas attīstība, uzlabojot pakalpojumu pieejamību, 

nodrošinot vienādas tiesības visām iedzīvotāju grupām, kā arī veicināta pilsētu 

konkurētspējas celšanās, sekmēta uzņēmējdarbības un tehnoloģiju attīstība.  

592. 3.6.1.2. aktivitātē „Rīgas pilsētas ilgtspējīga attīstība” (3.6.1.2. aktivitāte) uzsāktās 

ierobežotās projektu iesniegumu atlases beigu termiņš tika noteikts līdz 2010.gada 

30.decembrim, kuras ietvaros Rīgas Dome gada otrajā pusē iesniedza divus projektu 

iesniegumus. Par pirmā projekta īstenošanu, kas paredz nodrošināt Rīgas pilsētas 

degradētās teritorijas kvartālā starp Maskavas, Krasta un Turgeņeva ielām revitalizāciju 

saskaņā ar Rīgas centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojumu, pārvēršot to par 

iedzīvotājiem un tūristiem publiski pieejamu kultūras, izglītības un atpūtas telpu, 

2010.gada 16.decembrī tika noslēgta vienošanās par ERAF finansējumu 4,27 milj. eiro 

apmērā. Otrais projekta iesniegums par Grīziņkalna un tam pieguļošā Miera dārza 

teritorijas revitalizāciju tika iesniegts atbildīgajā iestādē 2010.gada 16.decembrī un ir 

vērtēšanas procesā.  

593. 3.6.2.1. aktivitātes „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai” (3.6.2.1. aktivitāte) 

ietvaros 2010.gada 1.oktobrī stājās spēkā MK noteikumi par aktivitātes īstenošanu. 

2011.gadātiks organizēta ierobežota projektu iesniegumu atlase, kurā kā potenciālie 

finansējuma saņēmēji tika noteiktas 18 novadu pašvaldības. Tika uzsākta novadu 

pašvaldību attīstības programmu izstrāde, kas tiks virzītas saskaņošanai VARAM 

organizētajā Koordinācijas padomē. Pēc attīstības programmu saskaņošanas un projektu 

ideju apstiprināšanas Koordinācijas padomē novadu pašvaldībām, katrai individuālā 

termiņā, tiks nosūtīts VRAA kā sadarbības iestādei uzaicinājums projektu iesniegumu 

iesniegšanai. Tuvākā Koordinācijas padomes sēde plānota 2011.gada I ceturksnī. 

2010.gadā tika uzsākta metodisko materiālu projektu iesniegumu vērtēšanai izstrāde. 

Pirmos uzaicinājumus projektu iesniedzējiem ierobežotās projektu iesniegumu atlases 

kārtas ietvaros plānots nosūtīt 2011.gada 1.pusgadā. 
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594. 2010.gadā prioritātes līmenī iznākuma rādītāju vērtības atpalika no 2009.gada 

plānotajām, kas galvenokārt bija saistīts ar plānoto projektu ieviešanas laika grafiku 

neizpildi - bieži tika iesniegtas sūdzības par būvniecības iepirkumiem, kā rezultātā 

iepirkumu procedūras termiņi tika pagarināti, un līdz ar to finansējuma saņēmēji projektā 

plānoto darbību īstenošanu nevarēja uzsākt sākotnēji plānotajos termiņos. Vienlaikus 

projektu īstenošanu kavēja tas, ka iepirkuma konkursa uzvarētājs par piedāvāto cenu 

nevarēja nodrošināt kvalitatīvu būvdarbu izpildi. Bez tam būvdarbu sezonālais raksturs 

aizkavēja darbību veikšanu sākotnēji plānotajos termiņos, piemēram, aizkavējoties 

iepirkuma procedūrai projektā paredzētās darbības bija nepieciešams pārplānot. Lai 

samazinātu šādu gadījumu skaitu un veicinātu projektu ieviešanu plānotajā laikā, 

atbildīgā iestāde un sadarbības iestāde organizēja seminārus projektu īstenotājiem, 

norādot uz riskiem iepirkumu procedūrās un projektu plānošanā, kā arī sniedza 

konsultatīvu atbalstu ikdienā (informācija par sasniegtajām rādītāju vērtībām ir sniegta 

ziņojuma 4.pielikumā).  

595. Vienlaikus, jāatzīmē, ka prioritātes ietvaros rezultāta rādītājus: „Teritorijas attīstības 

indeksa ranga pieaugums nacionālas nozīmes attīstības centros” un „Teritorijas attīstības 

indeksa ranga pieaugums reģionālas nozīmes attīstības centros” aktuālās vērtības norādīt 

nebija iespējams, jo pēc administratīvi teritoriālās reformas, kuras rezultātā notika pāreja 

no divu līmeņu uz viena līmeņa pašvaldībām (tika likvidētas 26 rajonu padomes, bet 

pilsētas, to lauku teritorijas un pagastus apvienoja 110 novados, kā arī 9 lielpilsētas 

ieguva republikas pilsētu statusu), dati nav salīdzināmi un nevar tikt sniegti uzraudzības 

rādītāja novērtēšanā. Par prioritātes īstenošanu atbildīgā iestāde – VARAM pašlaik 

izvērtē, kā noteikt veikto ES fondu ieguldījumu ietekmi uz teritoriālo attīstību. 

596. Prioritātes ietvaros, lai nodrošinātu efektīvu prioritātes ieviešanu saskaņā ar integrētas 

pieejas principiem, finansējuma saņēmējiem ir dota iespēja īstenot projektus un projektu 

aktivitātes, kas atbilst ESF atbalstāmajām jomām, kā to paredz Regulas Nr. 1083/2006 

34(2) pants un tālāk minētie ierobežojumi. 

597. ESF šķērsfinansējums finansējuma saņēmējiem šādās aktivitātēs: 

- 3.6.1.1.aktivitāte „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes 

veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai” (līdz 25,3 milj. eiro jeb 10 % no aktivitātes 

īstenošanai plānotā ERAF finansējuma); 

- 3.6.1.2.aktivitāte „Rīgas pilsētas ilgtspējīga attīstība” (līdz 1 milj. eiro jeb 10 % no 

aktivitātes īstenošanai plānotā ERAF finansējuma); 

- 3.6.2.1.aktivitāte „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai”  (līdz 1,1 milj. 

eiro jeb 10 % no aktivitātes īstenošanai plānotā ERAF finansējuma). 

598. Pārskata periodā DP ietvaros netika izmantota iespēja projektos paredzēt ESF 

šķērsfinansējumu. 

599.  Kopumā prioritātes ieviešana ir vērtējama pozitīvi. Salīdzinot ar pārējām DP prioritātēm, 

prioritātē „Policentriska attīstība‟‟ 2010.gadā bija vērojams lielākais procentuālais 

progress (27,9% jeb 132,6 milj.eiro no ERAF finansējuma) pret 2009.gadu par izmaksāto 

finansējumu saņēmējiem. Progress ir saistīts ar 3.6.1.1. aktivitātē izmaksātajiem avansa 

maksājumiem atlases 3.kārtā apstiprinātajiem projektiem. 2011.gadā prioritātes ietvaros 

finansējuma saņēmējiem būs jāatskaitās par apjomīgiem avansa maksājumiem, kas tika 

izmaksāti 2010.gadā. Tāpat arī 2011.gadā ir nepieciešams noteikt rezultāta rādītāja 

aprēķināšanas metodiku atbilstoši Latvijas aktuālajam administratīvi teritoriālajam 

iedalījumam, lai novērtētu veikto ES fondu ieguldījumu ietekmi uz teritoriālo attīstību. 
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4. Lielo projektu īstenošana 

600. Šajā sadaļā  iekļauta informācija par lielo projektu ieviešanas gaitu, veiktajiem 

iepirkumiem tajos, finanšu apguvi, kā arī sasniegtajiem rezultātiem. 

601. Sākotnēji DP ietvaros bija paredzēts īstenot 16 lielos projektus, bet ņemot vērā veiktos 

grozījumus Padomes Regulā Nr.1083/2006, kuri paredz, ka EK apstiprināšanai ir 

jāiesniedz tādi projekti, kuru kopējās izmaksas pārsniedz 50 milj. eiro, un 2010.gada 

12.janvārī pieņemto MK lēmumu atlikt divu lielo projektu „Pļaviņu HES rezerves 

pārgāžņu izveide” un „Lidostas „Rīga” integrācija dzelzceļa tīklā (Rail Baltica atzars)” 

īstenošanu, turpmāk 2007.-2013.gada plānošanas periodā Latvija plāno ieviest 7 lielos 

projektus, no kuriem pašreiz EK ir apstiprinājusi jau 5 - 4 satiksmes nozarē un 1 vides 

nozarē. EK joprojām turpina izvērtēt 2 lielo projektu iesniegumus, par kuriem 2011.gadā 

ir plānots saņemt EK lēmumu.  

602. Tos vides nozares projektus, kurus pirms Regulas Nr.1083/2006 grozījumiem bija 

paredzēts īstenot kā lielos projektus, Latvijas iestādes turpinās īstenot kā mazos projektus 

bez EK apstiprinājuma. Informācija par šiem projektiem, kā arī to finanšu progresu, būs 

pieejama Finanšu ministrijas izveidotajā ES fondu mājas lapā www.esfondi.lv. Vairāk par 

projektu „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekts, II kārta”, „Ūdenssaimniecības 

attīstība Rīgā, IV kārtība”, „Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība 

Jelgavā, II kārta” un „Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, III kārta” ieviešanas 

progresu skatīt sadaļā 3.5. „Prioritātes „Vides infrastruktūras un videi draudzīgas 

enerģētikas veicināšana” ieviešana”. 

 
Tabula 12. Lielo projektu saraksts pēc izmaiņām 2010.gadā un projektu ieviešanas statuss 

Nr

p.

k. 

Projekta 

nosaukums 

Aktivitātes 

Nr./nosaukums 

Projekta 

iesniegšanas/ 

apstiprināšanas 

datums EK 

KF/ ERAF 

finansējums, 

EUR, % no 

pieejamā 

KF/ERAF 

finansējuma 

aktivitātei 

Valsts budžeta 

līdzfinansēju

ms, EUR 

Plānotās 

kopējās 

attiecināmās 

izmaksas, EUR 

Plānotais 

projekta 

beigu 

datums 

1. 

Autoceļa E 

22 posma 

Rīga 

(Tīnuži) – 

Koknese 

būvniecība 

3.3.1.1. 

TEN-T 

autoceļu tīkla 

uzlabojumi 

20.08.2009. 

iesniegts EK 

17.06.2010. 

apstiprināts EK 

123 364 750,00 

 (41.34%) 
21 770 250,00 145 135 000,00 12.2012. 

2. 

Autoceļa E 

22 posma 

Ludza – 

Terehova 

būvniecība 

3.3.1.1. 

TEN-T 

autoceļu tīkla 

uzlabojumi 

20.08.2009. 

iesniegts EK 

25.05.2010. 

apstiprināts EK 

60 749 500,00 

 (20.36%) 
10 720 500,00 71 470 000,00 12.2012. 

3. 

Otrā sliežu 

ceļa 

būvniecība  

Skrīveri - 

Krustpils 

(Rīga - 

Krustpils 

iecirknis) 

3.3.1.2. 

TEN-T 

dzelzceļa 

posmu 

rekonstrukcija 

un attīstība 

(Austrumu-

Rietumu 

dzelzceļa 

koridora 

infrastruktūras 

attīstība un 

Rail Baltica) 

 

10.02.2009.  

iesniegts EK 

13.11.2009. 

apstiprināts EK 

65 560 962,00 

 (50.24%) 
- 93 412 308,00 12.2012. 

http://www.esfondi.lv/
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Nr

p.

k. 

Projekta 

nosaukums 

Aktivitātes 

Nr./nosaukums 

Projekta 

iesniegšanas/ 

apstiprināšanas 

datums EK 

KF/ ERAF 

finansējums, 

EUR, % no 

pieejamā 

KF/ERAF 

finansējuma 

aktivitātei 

Valsts budžeta 

līdzfinansēju

ms, EUR 

Plānotās 

kopējās 

attiecināmās 

izmaksas, EUR 

Plānotais 

projekta 

beigu 

datums 

4. 

Vēsturiski 

piesārņoto 

vietu 

„Inčukalna 

sērskābā 

gudronu 

dīķi” 

sanācijas 

darbi 

3.4.1.4. 

Vēsturiski 

piesārņoto 

vietu sanācija 
19.11.2009. 

iesniegts EK 

20.12.2010. 

apstiprināts EK 

20 297 369,00  

(61.04%) 
8 698 872,00 28 996 241,00 12.2013. 

5. 

Rīgas 

piepilsētas 

dzelzceļa 

pasažieru 

pārvadājum

u sistēmas 

modernizāci

ja un 

dīzeļvilcien

u  ritošā 

sastāva 

atjaunošana 

3.3.2.1. 

Ilgtspējīga 

sabiedriskā 

transporta 

sistēmas 

attīstība 

 

26.01.2010. 

iesniegts EK 

01.03.2011. 

apstiprināts EK 

 

142 400 000,00  

(100%) 
- 204 900 000,00 08.2015. 

6. 

Infrastruktūr

as attīstība 

Krievu salā 

ostas 

aktivitāšu 

pārcelšanai 

no pilsētas 

centra 

(Rīgas 

brīvostas 

teritorija) 

3.3.1.3. 

Lielo ostu 

infrastruktūras 

attīstība "Jūras 

maģistrāļu" 

ietvaros 

 

25.05.2010. 

iesniegts EK 

 

77 188 429,00  

(46.44%) 
- 149 209 262,00 01.2014. 

7. 

Infrastruktūr

as attīstība 

lidostā 

„Rīga” 

3.3.1.4. 

Lidostu 

infrastruktūras 

attīstība 

19.07.2010. 

iesniegts EK 

 

58 500 000,00  

(90.51%) 
- 95 254 478,00 12.2013. 

 

 

 

KOPĀ: 548 061 010,00
67

 41 189 622,36 788 377 289,00  

 

603. Kā būtisks priekšnosacījums projektu „Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas 

aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra (Rīgas brīvostas teritorija)” un „Infrastruktūras 

attīstība lidostā „Rīga”” izvērtēšanai un apstiprināšanai EK bija Rīgas un Pierīgas 

mobilitātes plāna izstrādes pabeigšana un šī plānošanas dokumenta iesniegšana EK. Lai 

nodrošinātu EK izvirzītā priekšnosacījuma izpildi – 2010.gada 17.decembrī tika pabeigta 

Rīgas un Pierīgas mobilitātes plāna izstrāde un 2010.gada 30.decembrī vadošā iestāde šo 

dokumentu nosūtīja EK. 

                                                 
67

 Tabulā projektam norādīts  nacionālajos normatīvajos aktos apstiprinātais maksimāli pieejamais KF/ERAF 

līdzfinansējums. Atsevišķiem projektiem EK lēmumā un projekta iesniegumā KF/ERAF līdzfinansējuma apjoms 

ir norādīts lielāks, nekā to paredz nacionālie normatīvie akti. Šāda situācija ir izveidojusies KF/ERAF ierobežotā 

finansējuma dēļ, savukārt EK izstrādātā  metodoloģija maksimālā līdzfinansējuma apjoma noteikšanai  paredz 

lielāku KF/ERAF atbalsta intensitāti. Projekta ietvaros finansējuma saņēmējam tiek izmaksāts tikai nacionālajos 

normatīvajos aktos apstiprinātais maksimālais pieejamais KF/ERAF  līdzfinansējums. 
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604. Visu 7 lielo projektu pieteikumu sagatavošanas fāzē, kā arī Rīgas un Pierīgas mobilitātes 

plāna sagatavošanā, tika iesaistīti Jaspers („Kopējā palīdzība projektu sagatavošanai 

Eiropas reģionos”) eksperti, kas sniedza konsultācijas un ieteikumus informācijas un 

dokumentu kvalitatīvākai sagatavošanai. Lai gan Jaspers tehniskās palīdzības instruments 

ir vērsts, lai nodrošinātu ātrāku un kvalitatīvāku lielo projektu iesniegumu sagatavošanu, 

kā arī izvērtēšanu EK, tomēr vidēji katra lielā projekta izvērtēšana un apstiprināšana EK 

ir ilgusi no deviņiem mēnešiem līdz pat gadam. Līdz ar to secināms, ka Jaspers sniegtais 

atbalsts nav veicinājis paātrinātu lielo projektu apstiprināšanu, kāds bija šī tehniskās 

palīdzības instrumenta viens no sākotnējiem mērķiem. 

605. Divu lielo projektu ietvaros bija nepieciešams EK paziņot par valsts atbalstu 

komercdarbības jomā. Projektam  „Infrastruktūras attīstība lidostā „Rīga”” valsts atbalsta 

lēmums apstiprināts 2010.gada 28.aprīlī, savukārt projektam „Infrastruktūras attīstība 

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

valsts atbalsta lēmums joprojām nav apstiprināts, kas ir aizkavējis projekta ieviešanas 

progresu. 

606. 2007.-2013.gada plānošanas periodā ir paredzēta Ventspils brīvostas attīstības 

programmas īstenošana, kas savukārt ietver ostas infrastruktūras modernizāciju - jaunu 

terminālu būvniecību, hidrotehnisko būvju rekonstrukciju, esošo ostas pievadceļu 

rekonstrukciju un jaunu būvniecību, kā arī ostas neapgūto teritoriju attīstību. Attīstības 

programmas ietvaros ir plānots īstenot 3 projektus, piesaistot KF līdzekļus: „Ventspils 

brīvostas sauskravu terminālu būvniecība”, „Ventspils brīvostas infrastruktūras attīstība” 

un „Pievadceļi Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināliem un industriālajām 

zonām”. Ņemot vērā to, ka projektu sasniedzamie mērķi ir līdzīgi un ir viena ģeogrāfiskā 

īstenošanas vieta, bet izvērtējot informāciju par katra projekta iespējamo savstarpējo 

atdalīšanu, sasniedzamajiem fiziskajiem rādītājiem un to darbības mērķu neatkarību, kā 

arī, ņemot vērā, ka projektu „Ventspils brīvostas sauskravu termināļa būvniecība” un 

„Ventspils brīvostas infrastruktūras attīstība” finansēšana plānota atsevišķi un to 

ieņēmumi un izdevumi ekspluatācijas laikā katram veidojas individuāli, Finanšu 

ministrija secina, ka šie 3 Ventspils brīvostas attīstības programmas projekti ir 

funkcionāli neatkarīgi un var tikt īstenoti kā mazie projekti, jo katra projekta kopējās 

izmaksas nepārsniedz Padomes Regulas Nr.1083/2006 39.punktā noteiktos 50 miljonus 

eiro, lai tie kvalificētos kā lielais projekts. 

Veiktie iepirkumi lielajos projektos  

607. 2007.gadā un 2008.gadā divos autoceļa E22 projektos būvniecības darbi uzsākās jau 3 

līgumu ietvaros, to izpilde beidzās 2008.gadā un 2009.gadā. 2009.gadā šajos projektos 

tika noslēgti vēl 2 būvdarbu līgumi, kuru izpilde joprojām turpinās. Savukārt 2010.gadā 

tika noslēgti 8 būvdarbu un būvdarbu uzraudzības līgumi 4 projektu ietvaros un uzsāktas 

jaunas iepirkumu procedūras visos lielajos projektos. 2011.gadā ir plānots noslēgt 6 

jaunus iepirkuma līgumus. 

608. Iepirkumu procedūru laikā pasūtītāji saskārās ar vairākām problēmām, kas aizkavēja 

līgumu noslēgšanu. Piemēram, projekta „Rīgas piepilsētas dzelzceļa pasažieru 

pārvadājumu sistēmas modernizācija un dīzeļvilcienu ritošā sastāva atjaunošana” 
iepirkumā ir saņemtas vairākas sūdzības no pretendentiem par nekorektu iepirkumu 

dokumentācijas sagatavošanu, savukārt projektā „Infrastruktūras attīstība lidostā „Rīga” 

projektēšanas darbu līguma slēgšanu aizkavēja uzvarētāja organizācijā veiktās iekšējās 

administratīvās reformas. 

609. Visu lielo projektu ietvaros tika veiktas projektu iepirkumu dokumentu un procedūru 

pirmspārbaudes 100% apmērā, ko veica Iepirkumu Uzraudzības birojs (IUB). Par 
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iepirkumu dokumentācijas un procedūras norises izlases veida pārbaudēm no IUB ir 

saņemti 13 pozitīvi atzinumu, 8 atzinumi ar iebildumiem, kuru trūkumi ir novērsti un 2 

negatīvi atzinumi. Izvērsta informācija par lielajos projektos 2010.gadā izsludinātajiem 

iepirkumiem, noslēgtajiem līgumiem un 2011.gadā plānotajiem līgumiem iekļauta 

7.pielikumā ,,Lielajos projektos izsludinātie iepirkumi, noslēgtie līgumi 2010.gadā un 

plānotie līgumi 2011.gadā‟‟. 

 

 

 

Sasniegtais fiziskais progress lielajos projektos 

610. Līdz šim reālā darbu izpilde ir bijusi tikai divos lielajos projektos – „Autoceļa E22 

būvniecība posmā Rīga (Tīnūži) – Koknese” un „Autoceļa E22 būvniecība posmā Ludza 

– Terehova”. 

 

611. Projektā „Autoceļa E22 posma Ludza - 

Terehova būvniecība” pabeigti darbi 

apakšposmā „Nirza-Ploski km 147,10-

156,84”, kur tika rekonstruēts autoceļš 

9.74 km garumā, ietverot apgaismojuma 

pie krustojumiem izveidi, kā arī 

vienlīmeņa krustojuma un tilta 

rekonstrukciju. 

612. Projektā „Autoceļa E22 posma Rīga 

(Tīnūži) - Koknese būvniecība” pabeigti 

darbi apakšposmos „P5 Ulbroka – Ogre 

11.9-20.54 km” un „P80 Tīnūži – Koknese 

0.00-5.12 km”, kur tika rekonstruēts 

autoceļš 13.76 km, izbūvējot jaunus vienlīmeņa krustojumus un gājēju celiņus, kā arī 

nodrošinot apgaismojuma izveidi pie krustojumiem. 

613. Sīkāka informācija par fizisko rādītāju izpildi lielajos projektos līdz 2010.gada beigām ir 

atspoguļota  8.pielikumā ,,Fizisko rādītāju izpilde lielajos projektos‟‟. 

P5 Ulbroka – Ogre 11.9-20.54 km                                       P80 Tīnūži – Koknese 0.00-5.12 km 

 

Finanšu apguve lielajos projektos 2010.gadā 

 

614. Lielo projektu ietvaros kopējās plānotās attiecināmās izmaksas ir 788,4 milj. eiro (554,1 

milj. latu), no tā plānotais ES fondu līdzfinansējums ir 548,1 milj. eiro (385,2 milj. latu).  

Līdz 2010.gada 31.decembrim lielo projektu ietvaros ir veikti attiecināmie izdevumi par 

kopējo summu 140,2 milj eiro apmērā jeb 17,8%  no kopējām attiecināmajām 
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izmaksām.
68

 Tabulā „Lielo projektu finanšu apguves statuss uz 2010.gada 31.decembri” 

ir uzrādītas summas par visiem septiņiem lielajiem projektiem kopā, kas ir pieprasītas 

EK, kuras EK ir apstiprinājusi un veiktie maksājumi finansējuma saņēmējiem, kā arī 

procentuālais aprēķins attiecībā pret pieejamo KF/ERAF finansējumu un kopējām 

attiecināmajām izmaksām. 

 
 

Tabula 13 Lielo projektu finanšu apguves statuss uz 2010.gada 31.decembri 

 Kopējās 

attiecināmās 

izmaksas, EUR 

Pieejamais 

KF/ERAF 

finansējums, 

EUR 

Pieprasītie 

maksājumi 

EK, EUR 

EK 

apstiprinātie 

izdevumi, 

EUR 

Veiktie maksājumi 

finansējuma 

saņēmējiem, 

EUR
58

 
 

KF/ ERAF (lielie 

projekti) 

 

788 377 289,00 

 

548 061 010,00 

 

86 487 770,19 

(15,78%) 

 

86 276 558,19 

(15,74%) 

 

140 190 726,22 

(17,78%) 

 

Autoceļa E 22 

posma Rīga 

(Tīnuži) – 

Koknese 

būvniecība 

  

35 359 186,66 35 147 974,66 
30 793 125,17 

(starpposma) 

Autoceļa E 22 

posma Ludza – 

Terehova 

būvniecība 

  

41 137 393,23 41 137 393,23 
39 162 297,17 

(starpposma) 

Otrā sliežu ceļa 

būvniecība  

Skrīveri - 

Krustpils (Rīga - 

Krustpils 

iecirknis) 

  

9 991 190,30 9 991 190,30 

13 112 192,01 

(avansa) 

9 991 190,30 

(starpposma) 

Vēsturiski 

piesārņoto vietu 

„Inčukalna 

sērskābā gudronu 

dīķi” sanācijas 

darbi 

  

0 0 0 

Rīgas piepilsētas 

dzelzceļa 

pasažieru 

pārvadājumu 

sistēmas 

modernizācija un 

dīzeļvilcienu  

ritošā sastāva 

atjaunošana 

  

0 0 
31 694 236,23 

(avansa) 

Infrastruktūras 

attīstība Krievu 

salā ostas 

aktivitāšu 

pārcelšanai no 

pilsētas centra 

(Rīgas brīvostas 

teritorija) 

  

0 0 
15 437 685,33 

(avansa) 

                                                 
68

 Avansa un starpposmu maksājumi. 
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Infrastruktūras 

attīstība lidostā 

„Rīga” 

  
0 0 0  

 

615. Aktivitātes 3.3.1.1. „TEN-T autoceļu tīkla uzlabojumi” autoceļu lielo projektu ietvaros, 

izsludinot iepirkumu līgumus, tika konstatēts ievērojams līdzekļu ietaupījums – 134 milj. 

eiro apmērā, kā rezultātā Latvijas iestādes precizēja projektu „Autoceļa E 22 posma Rīga 

(Tīnuži) – Koknese būvniecība” un „Autoceļa E 22 posma Ludza – Terehova būvniecība” 

iesniegumus, samazinot to kopējās izmaksas. Ietaupītais finansējums tika novirzīts 

3.3.1.1. aktivitātes 2.kārtas projektu īstenošanai. 

 

Lielo projektu finanšu apguves mērķis 

 

616.  Lai nodrošinātu savlaicīgu pieejamā KF un ERAF finansējuma apguvi 2007.-2013.gada 

plānošanas perioda lielajos projektos, vadošā iestāde sadarbībā ar atbildīgajām iestādēm 

ir sagatavojusi lielo projektu apguves mērķi sadalījumā pa gadiem līdz 2015.gadam. Lielo 

projektu apguves mērķis ir apstiprināts 2010.gada 24.novembra UK sēdē. 

617. Saskaņā ar finanšu apguves mērķi no 2007.gada līdz 2010.gada 31.decembrim lielo 

projektu ietvaros KF/ERAF finansējuma apguve bija plānota 149,3 milj. eiro apmērā, no 

tiem 2010.gadā bija jāveic maksājumi 79,4 milj. eiro. Projektu ietvaros KF/ERAF 

finansējums līdz 2010.gada beigām ir apgūts 133,18 milj. eiro jeb 24,3% apmērā no 

pieejamā KF/ERAF finansējuma, no tiem 2010.gada laikā KF/ERAF finansējuma apguve 

bija 64,3 milj. eiro. Saskaņā  ar lielo projektu finanšu apguves mērķi, 2011.gadā ir plānots 

apgūt KF/ERAF finansējumu 87,8 milj. eiro apmērā. 

618. Finansējuma neizpilde 2010.gadā  ir izveidojusies šādu apsvērumu dēļ: 

1) 2009. un 2010.gadā veiktajos iepirkumu konkursos pretendentu piedāvātās cenas  bija 

zemākas par sākotnēji plānotajām;   

2) Tika saņemtas sūdzības no pretendentiem izsludināto iepirkumu procedūru laikā, kā 

arī pēc iepirkumu rezultātu pasludināšanas, kas aizkavēja būvdarbu līgumu noslēgšanu 

un darbu uzsākšanu par periodu no pusotra  mēneša  līdz pat pusgadam, kā rezultātā 

tika zaudēta būvniecības sezona; 

3) 2010.gadā izmantotā pašfinansēšanas shēma sarežģīja un palēnināja finansējuma 

apguves procesu. ES fondu vadībā iesaistītajām institūcijām nebija iepriekšējas 

pieredzes šādas shēmas piemērošanā,  īpaši ņemot vērā, ka projekta finansējuma 

saņēmējs ir SM, tādēļ bija nepieciešams  detalizēti vienoties ar iesaistītajām 

institūcijām par shēmas piemērošanu. Turklāt finansējuma atmaksas periods no EK 

faktiski bija garāks nekā sākotnēji plānots, veidojot šo specifisko finansēšanas 

mehānismu;  

4) Divu projektu ietvaros autoceļa būvniecības vajadzībām bija nepieciešams iegūt 

atsevišķus zemes gabalus, kas dažkārt radīja sarežģījumus ar konkrētu zemju 

īpašniekiem noslēgt vienošanās par to iegūšanu. Tādējādi bija nepieciešams veikt 

zemju piespiedu atsavināšanu.  

5) 2010.gadā neizmantoto finansējumu paredzēts apgūt turpmākajos projektu īstenošanas 

gados, jo augstāk uzskaitīto iemeslu dēļ 2010.gadā tika kavēta atsevišķu projektu 

apakšposmu ieviešana. 

619.  Sīkāka informācija par finanšu apguves mērķu sasniegšanu lielajos projektos ir 

atspoguļota 9.pielikumā ,,Lielo projektu KF/ERAF finansējuma apguves mērķis 

sadalījumā pa gadiem (2007-2013)‟‟ 
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5. Tehniskā palīdzība 

 

620. Šajā sadaļā sniegta informācija par Tehniskās palīdzības (TP) atbalstu īstenotajām 

darbībām, TP projektus īstenojošām institūcijām un sasniegto finanšu un fizisko 

progresu. Savukārt plašākā informācija par TP atbalstāmajām darbībām ir sniegta 

ziņojuma sadaļās 2.6. „Uzraudzības un izvērtēšanas pasākumi”, 2.7. „Finanšu vadība un 

kontrole” un 6. „Informācija un publicitāte”. 

621. DP ietvaros tiek īstenotas divas TP aktivitātes 3.7.1.1.aktivitāte  ,,Programmas vadības un 

atbalsta funkciju nodrošināšana‟‟ un 3.8.1.1. ,,Programmas vadības un atbalsta funkciju 

nodrošināšana‟‟, kuru mērķis ir atbalstīt programmas vadībā iesaistītās institūcijas 

programmas vadības funkciju nodrošināšanā. 

622. Saskaņā ar  Tehniskās palīdzības (TP) aktivitāšu MK noteikumiem Nr.918 
69

 TP 

aktivitātes atbalstāmās darbības ir: 

 ES fondu administrēšana; 

 ES fondu izvērtēšana un uzraudzība; 

 ES fondu informatīvie un publicitātes pasākumi;  

 ES fondu vadības informācijas sistēmas izveidošana, ieviešana, attīstība un sasaiste 

ar citām informācijas sistēmām; 

 ES fondu projektu iesniegumu vērtēšanas nodrošināšana; 

 ES fondu finanšu kontroles un revīzijas nodrošināšana; 

 Apmācības, konferences un semināri; 

 Horizontālās politikas koordinēšanas funkciju nodrošināšana; 

 ES nākotnes kohēzijas politikas, tajā skaitā ekonomiskās, sociālās un teritoriālās 

kohēzijas, stratēģiskā plānošana.    

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

 Atbildīgās iestādes: EM, IZM, KM, LM, RAPLM
70

, SM, Valsts kanceleja, VM un 

VidM
2
. 

 Sadarbības iestādes: BEMVA
71

, CFLA, LIAA, NVA, SIF, VIAA, VRAA, VEC. 

 FM kā vadošā un atbildīgā iestāde, revīzijas iestāde, maksājumu un sertifikācijas 

iestāde (FM kā vadošās un atbildīgās iestādes funkcijas nav nodalītas, FM kā vadošās 

un revīzijas iestādes funkcijas ir nodalītas, FM kā vadošās un maksājumu un 

sertifikācijas iestāde funkcijas ir nodalītas); 

                                                 
69

MK2007.gada 18.decembra noteikumi Nr.918 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un 

nodarbinātība” papildinājuma 1.6.1.1.aktivitāti „Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana”, 

darbības programmas „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” 
70

Kopš 2011.gada 1.janvāra VARAM - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (apvienota Vides 

ministrija un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija) 
71

Saskaņā ar MK 2009.gada 29.maija rīkojuma Nr.353 „Par Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts 

aģentūras likvidāciju” 2.3.apakšpunktu un 3.punktu Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra atbilstoši 

noteiktajai kompetencei ir Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūras funkciju, finanšu līdzekļu, 

tiesību, saistību, lietvedības un arhīva pārņēmēja, sākot ar 2010.gada 1.jūliju.  
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 IUB, kas nodrošina iepirkumu pirmspārbaudes; 

 Plānošanas reģioni: Rīgas plānošanas reģions, Vidzemes plānošanas reģions, 

Kurzemes plānošanas reģions, Latgales plānošanas reģions, Zemgales plānošanas 

reģions; 

624. Tā kā TP finansējuma saņēmēji ir zināmi, tad saskaņā ar MK noteikumu 4.punktu TP 

aktivitātes īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā. TP aktivitāšu projektus 

apstiprināja un noslēdza vienošanās CFLA, kas pilda sadarbības iestādes funkcijas TP 

aktivitāšu ieviešanā. 

625. Finanšu apguves progress: 

 3.7.prioritātes „Tehniskā palīdzība ERAF ieviešanai” ietvaros ir noslēgtas 23 

vienošanās par projektu īstenošanu par ERAF finansējumu 33,01 milj.eiro jeb 

57,29% no prioritātes kopējā attiecināmā finansējuma.  

 3.8.prioritātes „Tehniskā palīdzība KF ieviešanai” ietvaros ir noslēgtas 16 vienošanās 

par projektu īstenošanu par KF finansējumu 4,5 milj.eiro apmērā jeb 37,83% no 

prioritātes kopējā attiecināmā finansējuma.             

626. Kopā līdz 2010.gada 31.decembrim tika veiktas atmaksas TP finansējuma saņēmējiem 

(atmaksas tiek veiktas valsts pamatbudžetā): 

 3.7.1.1. aktivitātē -  11.8 milj.eiro apmērā jeb 20,3% no prioritātes kopējā 

finansējuma; 

 3.8.1.1. aktivitātē  - 1.6 milj.eiro apmērā jeb 13,00% no prioritātes kopējā 

finansējuma. 

627. Vislielākie izdevumi ES fondu tehniskās palīdzības projektu ietvaros ir bijuši tādās 

izdevumu pozīcijās kā „ierēdņu un darbinieku atlīdzība” (t.sk. piemaksas un valsts 

sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas), kas ir aptuveni 70% no kopējā finansējuma 

izlietojuma un  „pakalpojumi”, kas ir aptuveni 15% no kopējā finansējuma izlietojuma. 

Pārējās izdevumu pozīcijās „pamatkapitāla veidošana”, „informācija un publicitāte” 

(publicitāte plašsaziņas līdzekļos, reprezentācijas materiāli, izdoti bukleti u.c. 

informācijas nesēji, organizēti semināri un konferences), „komandējumi un dienesta 

braucieni” „telpu noma”, „izvērtējumi un pētījumi” (dažāda veida izvērtējumi un 

pētījumi, kas saistīti ar ES fondu ieviešanu Latvijā) kā arī citi izdevumi (krājumi, 

materiāli, energoresursi, preces un inventārs, ko neuzskaita ekonomiskās klasifikācijas 

kodā 5000, ES fondu vadības informācijas sistēmas attīstība un sasaiste ar citām 

informācijas sistēmām, dalība citu institūciju organizētajos semināros, apmācībās, 

konferencēs) veiktie izdevumi ir sadalījušies vienmērīgi robežās 2% - 4% no kopējā 

finansējuma izlietojuma. 

 

Ilustrācija 43 Tehniskās palīdzības finansējuma izlietojums dalījumā par izmaksu veidiem, % 
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628. Lai noteiktu DPP paredzētā rezultāta rādītāja „ES fondu līdzekļu sekmīgas apguves 

vērtējums Latvijas iedzīvotāju vidū” izpildi, 2010.gada martā tika veikts pētījums 

„Sabiedrības informētība par ES fondu līdzekļu apguvi Latvijā” (aptaujas veikšanas laiks 

no 08.02.2010. līdz 18.02.2010.), kurā tika konstatēts, ka par sekmīgu ES fondu līdzekļu 

apguvi Latvijā uzskata 36,7% aptaujāto respondentu.  

629. Lai nodrošinātu tautsaimniecības vajadzībām atbilstošu ES fondu finansējumu, atbilstoši 

MK rīkojumam Nr.476
72

,  tika veikti grozījumi MK noteikumos par TP aktivitāšu 

īstenošanu paredzot, ka ES fondu līdzfinansējuma likme palielinās no 85% līdz 100 %, 

tādējādi samazinot valsts budžeta izdevumus. 

630. Pārskata periodā būtiskas problēmas TP projektu īstenošanā nav konstatētas, tomēr 

joprojām atsevišķi finansējuma saņēmēji pilnībā neizprot konkrētu izmaksu veikšanas 

nosacījumus, tādējādi radot neatbilstoši veiktu izdevumus riskus. Sadarbības iestāde 

nodrošina finansējuma saņēmējiem konsultācijas, skaidrojot aktivitāšu ieviešanu 

regulējošo normatīvo aktu nosacījumus, savukārt  2011.gadā, izstrādājot MK noteikumus 

par TP ieviešanas 2.kārtu, plānots maksimāli precīzi noteikt attiecināmo izmaksu 

pozīcijas, mazinot normatīvo aktu interpretācijas iespējas.  

631. Lai mazinātu neatbilstoši veikto izdevumu riskus ES fondu līdzfinansētajos  projektos, 

nepieciešami papildu resursi ES fondu vadībā iesaistītajām institūcijām, tostarp  IUB 

kapacitātes stiprināšanai. Balstoties  uz grozījumiem MK noteikumos attiecībā uz 

stingrākām un paplašinātām iepirkumu pārbaužu prasībām,  tika izstrādāts un 2010.gada 

beigās apstiprināts IUB TP projekts, kura ietvaros tiek atbalstīta  ES fondu projektu 

iepirkumu pirmspārbaužu apjoma palielināšana, kā arī atzinumu sniegšana par ES fondu 

projektu  iepirkuma procedūrām, saskaņā ar MK noteikumiem Nr.65 par iepirkuma 

procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem. Projekts paredz, 

ka tiks paaugstināts ES fondu vadībā iesaistīto institūciju un  finansējuma saņēmēju 

zināšanu līmenis par iepirkuma procedūru veikšanu ES fondu projektu ietvaros, kā arī 

nodrošināta IUB Kontroles reģistra sasaite ar ES fondu vadības informācijas sistēmu. 

632. Attiecībā uz valsts budžeta līdzekļu izmantošanas efektivitāti arī TP aktivitātēs 2011. 

gadā vadošā iestāde plāno pasākumus, kas paredz, ka ministrijas ne vēlāk kā līdz kārtējā 

gada I ceturkšņa beigām izvērtē un nepieciešamības gadījumā iesniedz Valsts kasē 

precizētus ES fondu finansēšanas plānus sadalījumā pa mēnešiem atbilstoši reāli 

                                                 
72

 Ministru kabineta 2009.gada 16.jūlija rīkojums Nr.476 „Grozījumi darbības programmā „Cilvēkresursi un 

nodarbinātība””, MK rīkojumam Nr.475 „Grozījumi darbības programmā „Uzņēmējdarbība un inovācijas”” un 

2010.gada 24.februāra MK rīkojumam Nr.94 „Grozījumi darbības programmā „Infrastruktūra un pakalpojumi”” 
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plānotajiem ikmēneša maksājumiem projektos un atmaksām budžetā, nodrošinot 

izlīdzsvarotu izdevumu plānojumu attiecīgā gada laikā.  

633. Neskatoties uz salīdzinoši lielu līdzekļu atlikumu TP  ieviešanas 1.kārtā, balstoties uz 

detalizētu izvērtējumu, ir pieņemts lēmums nevirzīt priekšlikumu par TP finansējuma 

pārdalīšanu citām ES fondu prioritātēm un saglabāt paredzēto TP finansējumu noteiktajā 

apjomā 1.kārtas ietvaros līdz 2011.gada beigām, un atkārtoti izskatīt jautājumu, 

izstrādājot 2.kārtas atlases noteikumus 2011.gada laikā.  

634. Papildus, lai stiprinātu ES fondu administrēšanā iesaistīto institūciju kapacitāti, Valsts 

kanceleja TP horizontālās aktivitātes „Apmācības” ietvaros 2010.gadā ES fondu 

administrēšanā iesaistītajiem darbiniekiem organizēja 22 apmācības kursus par dažādām 

ar ES fondu administrēšanu saistītām tēmām. 

 

6. Informācija un publicitāte
73

 

635. 2010.gadā nodrošināta ES fondu komunikācijas stratēģijas 2007.-2015.gadam (stratēģija) 

īstenošana atbilstoši Regulas 1083/2006 69.pantam, īstenojot gan stratēģijā iekļautā 

informatīvo un publicitātes pasākumu plāna 2.posma „Darbības programmu ieviešana” 

(laika periodā no 2008.gada februāra līdz 2015.gada decembrim īstenojamos) pasākumus, 

gan pastāvīgi līdz darbības programmu noslēgumam īstenojamos pasākumus. 

636. Vadošā iestāde 2010.gadā atjaunojusi televīzijas raidījuma par ES fondiem „Eirobusiņš” 

veidošanu un pārraidīšanu, publicējusi tematiskus ielikumus par ES fondiem divos 

nacionāla mēroga laikrakstos, rīkojusi sabiedriskās domas izvērtējumu par Latvijas 

iedzīvotāju informētību par ES fondiem, izdevusi ES fondu projektu grāmatu, pirmoreiz 

apkopojot līdzšinējos 2007.-2013.gada plānošanas perioda labās prakses projektu 

piemērus, un veikusi citus stratēģijas informatīvo un publicitātes pasākumu plānā 

iekļautos pasākumus. Tāpat vadošā iestāde izmantojusi ierastos bezmaksas informācijas 

kanālus – ES fondu tīmekļa vietni www.esfondi.lv un paziņojumu izplatīšanu plašsaziņas 

līdzekļiem. Tāpat turpinās 2004.gadā uzsāktais darbs visu ES fondu vadībā iesaistīto 

institūciju (9 atbildīgās iestādes, 7 sadarbības iestādes, 5 reģionālie struktūrfondu 

informācijas centri (RSIC)) ES fondu komunikācijas koordinēšanā. 

 

ES fondu komunikācijas stratēģijā 2007.-2015.gadam noteikto pastāvīgi  veicamo 

pasākumu ieviešana 

1.pasākums – Sadarbība ar plašsaziņas līdzekļiem 

637. Lai nodrošinātu ES fondu aktuālo jautājumu atspoguļojumu nacionālajos un reģionālajos 

medijos, 2010.gadā ES fondu vadībā iesaistītās institūcijas un RSIC sagatavojušas un 

izplatījušas 334
74

 paziņojumu plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem par aktualitātēm ES fondu 

jautājumos, t.sk. par ES fondu atbalsta mērķiem, atvērtajiem projektu konkursiem, to 

izvērtēšanas gaitu un apstiprinātajiem projektiem, ES fondu līdzekļu pārdali, fondu 

apguves sistēmas vienkāršošanu, uzraudzības komitejās izskatītajiem jautājumiem utt. 

Plašsaziņas līdzekļos ievietotas 194 publikācijas par ES fondu tematiku, no kurām 106 

publicējušas ERAF un KF vadībā iesaistītās institūcijas un 88 – RSIC. 

                                                 
73

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 
74

Izvērstāku skaitlisku informāciju par visu sadaļā „Informācija un publicitāte” minēto sasniegto iznākuma 

rādītāju attiecību pret plānoto saskaņā ar stratēģijas 10.punktu „Informatīvo un publicitātes pasākumu rādītāji un 

izvērtēšana” skatīt apakšsadaļā „Sasniegtie rezultatīvie iznākuma rādītāji”. 

http://www.esfondi.lv/page.php?id=613
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638. Turpinot 2009.gada decembrī aizsākto praksi ar mērķi sniegt sabiedrībai objektīvu 

informāciju par ES fondu ieviešanas gaitu un aktualitātēm caur vienu no visvairāk 

izmantotajiem ES fondu informācijas ieguves avotiem – nacionālajiem laikrakstiem, arī 

2010.gadā vadošā iestāde nodrošinājusi ES fondu tematisko ielikumu publicēšanu 

nacionālajos laikrakstos – „Latvijas Avīzē” un „Lietišķajā Dienā”,
75

 kopā sasniedzot 

vismaz 275 000 lielu lasītāju auditoriju. Tematiskie ielikumi publicēti vidēji reizi 

ceturksnī paralēli abos laikrakstos (kopā – 8 ielikumi). „Latvijas Avīzē” publicētajiem 

ielikumiem tika izvēlēta tematika ar mērķi veicināt sabiedrības vispārējā zināšanu līmeņa 

paaugstināšanu par ES fondu jautājumiem. Savukārt „Lietišķās Dienas” ielikumu 

mērķauditorija bija ar uzņēmējdarbību saistītā sabiedrības daļa, bet ielikumu mērķis - 

informēt sabiedrību par ES fondu atbalsta iespējām uzņēmējdarbībai. Abos ielikumos 

kopā sniegta informācija par 10 ERAF un KF labās prakses projektiem, kas īstenoti DP 

ietvaros. 

639. Tāpat VidM nodrošinājusi 19 publikācijas par 2007.-2013.gada finanšu plānošanas 

perioda ES fondu līdzfinansētajiem projektiem laikrakstā „Neatkarīgā Rīta Avīze”, 

VRAA – 12 publikācijas par labās prakses ES fondu projektu piemēriem un publicēti 11 

reģionālajos laikrakstos un Latvijas avīzē, savukārt VM – 6 publikācijas par ERAF 

ieguldījumu veselības aprūpē nacionālajā laikrakstā „Neatkarīgā Rīta Avīze”. 

640. Lai informētu žurnālistus klātienē, rīkotas 8 preses konferences. Tāpat institūcijas 

regulāri nodrošinājušas atbildes uz specifiskiem mediju uzdotiem jautājumiem un 

speciālistu, t.sk. vadošās iestādes, komentārus. 

641. 2010.gadā turpināta institūciju un RSIC sadarbība ar televīziju un radio, kopā nodrošinot 

34 televīzijas sižetus un 17 radio sižetus. 

 

2.pasākums – Mediju monitorings 

642. 2010.gadā institūcijas veikušas ES fondu tematikas monitoringu gan ikdienas preses 

apskatu ietvaros, gan pasūtot atsevišķus preses apskatus, kopā nodrošinot 288 mēdiju 

analīzes. 

 

ES fondu komunikācijas stratēģijas 2007.-2015.gadam 2.posma „Darbības programmu 

ieviešana” ietvaros noteikto pasākumu īstenošana 

 

1.pasākums – liela mēroga pasākums par ES fondiem 

                                                 
75

 Ielikumi elektroniski pieejami ES fondu tīmekļa vietnes sadaļas „Publikācijas” apakšsadaļā „Laikrakstos” 

http://www.esfondi.lv/page.php?id=664   

http://www.esfondi.lv/page.php?id=664
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643. 2010.gadā vadošā iestāde īstenojusi divus liela mēroga pasākumus, kas tematiski aptvēra 

visas trīs darbības programmas: 

1. ES fondu apguvei veltītā televīzijas raidījuma „Eirobusiņš” pārraidīšana, 

2. 2007.-2013.gada ES fondu plānošanas perioda labās prakses projektu grāmatas 

izdošana. 

644. 2010.gada septembrī atjaunota kopš 2009.gada 

janvāra pārtrauktā televīzijas raidījuma 

„Eirobusiņš” pārraidīšana. Raidījuma 

pamatmērķis ir sniegt sabiedrībai visplašāko 

informāciju par ES fondu ieviešanu, kā arī: 

 nodrošināt regulāru un visaptverošu 

informāciju par ES fondiem kopumā un to 

aktualitātēm, veicinot sabiedrības izpratni un 

atbalstu līdzekļu izlietošanai; 

 nodrošināt potenciālo ES fondu finansējuma saņēmēju grupu informētību par fondu 

piedāvātajām iespējām; 

 veicināt sabiedrības zināšanas un izpratni par ES fondu līdzekļu ieguldījumu Latvijā 

un sabiedrības gūto labumu no tā; 

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

fondu apguvē; 

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

 sniegt informāciju par projektu īstenošanas pieredzi, veicinot projektu izstrādes 

kvantitatīvo un kvalitatīvo rādītāju pieaugumu; 

 sniegt informāciju par ES reģionālo politiku ES fondu 

izmantošanas kontekstā. 

645. Raidījumam mērķa auditorija ir sabiedrība kopumā, kā arī 

potenciālie ES fondu finansējuma saņēmēji – izglītības, 

veselības aprūpes, valsts pārvaldes un pašvaldības iestādes, 

plānošanas reģioni, zinātniskās institūcijas, komersanti, 

nevalstiskās organizācijas, sociālie partneri u.c. 

646. Raidījuma saturu lielā mērā nosaka ES fondu ieviešanas 

gaitas aktualitātes, kas tiek definētas, izvērtējot 

atgriezenisko informāciju no auditorijas. Raidījumu tēmu 

plāns izstrādāts, sadarbojoties visām ES fondu vadībā 

iesaistītajām institūcijām, ņemot vērā katras iestādes 

priekšlikumus. Sižetiski raidījums aptver visus Latvijas reģionus, atspoguļojot reģionos 

veiktos projektus un intervējot projektu īstenotājus, kā arī dažādas sociālās grupas, kas ir 

ieguvējas projektu īstenošanas rezultātā. 

647. 26 minūšu garais raidījums veidots kā informatīvi izglītojoša pārraide un pārraidīts 

Latvijas Televīzijas 1.kanālā vienu reizi nedēļā piektdienās plkst. 19:00. No 2010.gada 

17.septemba līdz 17.decembrim pārraidīti 14 „Eirobusiņa” raidījumi, sasniedzot 485 000 

lielu skatītāju auditoriju piektdienās un 154 000 skatītājus sestdienās („Eirobusiņa” 

atkārtojums), pavisam kopā 639 000 Latvijas iedzīvotāju. 

648. Tāpat 2010.gadā ar mērķi informēt sabiedrību, t.sk. potenciālos projektu pieteicējus par 

ES fondu atbalsta rezultātiem izdots pirmais 2007.-2013.gada ES fondu plānošanas 
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perioda izdevums, kurā apkopoti visu trīs darbības programmu labās prakses projekti – 

projektu grāmata „Eiropas Savienības fondu projekti Latvijā / European Union Funds 

Projects in Latvia. 2007-2013”.
76

 Saskaņā ar ES fondu vadībā iesaistīto institūciju iesūtīto 

labās prakses projektu informāciju izdevumā iekļauti 108 projektu apraksti, kas īstenoti 

visu trīs darbības programmu ietvaros, kā arī vispārēja informācija par katru darbības 

programmu – tās finansējuma sadalījumu un atbalsta jomām. Projektu grāmatā iekļauti 60 

DP projektu piemēri. 

649. Projektu grāmata izdota 3000 eksemplāros gan latviešu, gan angļu valodā, B6 formātā. 

Izdevums ar citu ES fondu vadībā iesaistīto institūciju, EK pārstāvniecības Latvijā, 

Bibliotēku konsultācijas centra un citu kanālu palīdzību tiek izplatīts Latvijas bibliotēkās 

un pašvaldībās, semināru un konferenču dalībniekiem, ārvalstu delegāciju pārstāvjiem un 

citiem interesentiem. 

 

 

2.pasākums – Specializētas informācijas izplatīšana 

650. 2010.gadā ES fondu vadībā iesaistītās institūcijas un RSIC izdevuši 18 veidu 

informatīvos materiālus gan drukātā, gan elektroniskā formātā, kā arī EM īstenojusi 1 

informatīvo kampaņu. 

651. Informatīvos materiālus sagatavoja: 

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

 RAPLM – buklets teritoriālās kohēzijas popularizēšanai „Teritoriālā pieeja atbalsta 

plānošanā un sniegšanā - teritoriālās daudzveidības priekšrocību izmantošana”, kurā 

izklāstīta teritoriālās pieejas būtība, ieguvumi, ES uzstādījumi, līdzšinējā labā prakse 

un nepieciešamās rīcības tās plašākai pielietošanai teritoriju attīstības veicināšanā; 

 VIAA – ziņu izdevuma „Eiropas Savienības struktūrfondi izglītībai un kultūrai” 

speciālizlaidums par investīcijām profesionālajā izglītībā un investīciju sinerģiju 

izglītības kvalitātes uzlabošanā, kā arī buklets „Struktūrfondi izglītībai”. Tāpat VIAA 

projektu īstenotājiem nodrošinājusi projekta īstenotāja komplektu, kurā ietilpst 

informatīvā plāksne, semināru dokumentu mape, dokumentu mape-reģistrs ar 

šķirkļiem projekta dokumentu glabāšanai, dokumentu mape-kaste līguma glabāšanai; 

 LIAA – 2 faktu lapas aktivitātēs „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu 

efektivitātes paaugstināšanai” un „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas 

pasākumi”; 

 VRAA – 2 informācijas lapas par VRAA administrētajām ES fondu aktivitātēm; 

 VARAM – informatīvs materiāls 2011.gada kalendāra formā par tās pārziņā esošajām 

ES fondu aktivitātēm; 

 KM – 4 informatīvās ziņu lapas elektroniskā formātā par ES fondu finansējuma 

piesaistes iespējām kultūrizglītības iestādēm, muzejiem, kultūras mantojuma 

objektiem un kultūras nozares institūcijām; 

                                                 
76

Izdevums elektroniski pieejams ES fondu tīmekļa vietnes sadaļas „Publikācijas” apakšsadaļā „Projektu 

grāmatas” –http://www.esfondi.lv/page.php?id=861 

http://www.esfondi.lv/page.php?id=861
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 CFLA – „Palīgs finansējuma saņēmējiem” elektroniskā formātā,
77

  kurā apkopota 

informācija par iesniedzamajiem dokumentiem visos projekta ieviešanas posmos un 

pārskatāmā veidā publicēti katrā posmā iesniedzamie dokumenti, to aizpildīšanas 

metodikas un paraugi, kā arī skaidrojums par dokumentu iesniegšanas regularitāti, 

termiņu un cita saistoša informācija; 

 VIAA – „E-rokasgrāmata struktūrfondu pieteicējiem un īstenotājiem”
78

 elektroniskā 

formātā, kas ir informatīvs materiāls projektu pieteicējiem un īstenotājiem, kurā ar 

videoklipu palīdzību VIAA speciālisti palīdz izsekot visam struktūrfondu projektu 

ciklam izglītībā un zinātnē. 

652. Papildus minētajam katrs RSIC reizi mēnesī sagatavojis, publicējis un RSIC sadarbības 

partneriem izsūtījis ziņu lapu, kurā ietvertas ar ES fondiem saistītās aktualitātes 

attiecīgajā reģionā (kopā – 60 ziņu lapas). 

653. Ar mērķi pēc iespējas plašāk uzrunāt ERAF 3.4.4.1.aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju 

siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” potenciālos projektus iesniedzējus un tiešos 

labuma guvējus, EM 2010.gada 25.februārī uzsāka informatīvās kampaņas „Dzīvo siltāk” 

īstenošanu, informējot gan par pamatnosacījumiem, gan ieguvumiem, kā arī par projektu 

īstenošanu. Informatīvajos pasākumos nozaru asociāciju, EM un LIAA pārstāvji izglītoja 

projektu īstenotājus par apsaimniekošanas, kvalitatīvu renovācijas projektu vadību, 

būvmateriālu standartiem, būvuzraudzību un citiem aktuāliem jautājumiem. 

 

3.pasākums – Sabiedriskās domas aptauja par iedzīvotāju informētību par ES fondu 

jautājumiem 

654. 2010.gada februārī pēc FM pasūtījuma SIA „Latvijas Fakti” veica sesto sabiedriskās 

domas aptauju „Sabiedrības informētība par Eiropas Savienības fondu līdzekļu apguvi 

Latvijā”
79

, kurā tiešajās intervijās aptaujāti 1004 visu Latvijas reģionu iedzīvotāji vecumā 

no 18 līdz 74 gadiem. 

655. 2010.gada sākumā par ES fondu pieejamību Latvijai zināja 92,3% Latvijas iedzīvotāju 

(skat. ilustrāciju zemāk). Salīdzinājums ar iepriekšējos gados veikto aptauju datiem rāda, 

ka tas ir līdz šim visaugstākais Latvijas iedzīvotāju informētības līmenis par ES fondiem. 

Saskaņā ar aptaujas datiem sabiedrības informētības līmenis ir par 20,9 procentpunktiem 

lielāks nekā 2008.gada decembrī. Tāpat šis rādītājs ir par 20,3 procentpunktiem lielāks 

rādītājs nekā stratēģijā plānotais 2010.gadā sasniedzamais rādītājs. Salīdzinot 

informētības līmeņa dalījumu mērķa grupās ar stratēģijā plānotajiem rezultatīvajiem 

rādītājiem, redzams, ka 2010. gadā par ES fondu pieejamību informēti: 

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

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

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

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

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

 
Ilustrācija 44Latvijas iedzīvotāju informētība par ES fondu pieejamību Latvijā 

                                                 
77

CFLA izstrādātais informatīvais materiāls „Palīgs finansējuma saņēmējiem” elektroniski pieejams 

http://www.cfla.gov.lv/?object_id=1666 
78

 VIAA izstrādātā e-rokasgrāmata pieejama http://www.viaa.gov.lv/lat/strukturfondi/erokasgramata/    
79

 Pilnā apjomā pētījums pieejams ES fondu tīmekļa vietnes www.esfondi.lv sadaļā “ES fondu izvērtēšana” - 

http://www.esfondi.lv/upload/01-strukturfondi/petijumi/LF_rezultati_02-2010.pdf 

http://www.cfla.gov.lv/?object_id=1666
http://www.viaa.gov.lv/lat/strukturfondi/erokasgramata/
http://www.esfondi.lv/upload/01-strukturfondi/petijumi/LF_rezultati_02-2010.pdf
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656. Vairāk nekā puse 55,7% aptaujāto atzinuši, ka pieejamās informācijas apjoms par ES 

fondiem apmierina vai pārsniedz viņu vajadzības, līdz ar ko nedaudz pārsniegts stratēģijā 

plānotais 2010. gada rezultatīvais rādītājs – 50%. Tajā pat laikā paaugstinājies to cilvēku 

īpatsvars, kuri uzskata, ka informācija par ES fondiem pieejama nepietiekamā apjomā – 

38% respondentu. Šis rādītājs ir par 6 procentpunktiem lielāks, nekā plānots stratēģijā 

(32%). 

Ilustrācija 45Pieejamās informācijas par ES fondiem novērtējums 
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(Bāze = respondenti, kuri ir dzirdējuši, ka Latvijai ir pieejami ES fondu līdzekļi)

apmierina Jūsu vajadzības pārsniedz Jums nepieciešamo ir nepietiekamā apjomā Nezin/ NA

 
 

657. Tāpat kā 2008.gadā arī 2010.gadā no konkrētajiem ES fondiem visatpazīstamākais bijis 

Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai, par kuru dzirdējusi gandrīz puse jeb 

49,4% respondentu. Tāpat otrs atpazīstamākais joprojām ir ERAF, kuru zina 39,4% 

aptaujāto. Tikmēr par trešo atpazīstamāko fondu (32,9%) kļuvis ESF (2008.gadā – 

ceturtais atpazīstamākais ar 29,4%), kuram seko KF ar 13,1% (2008.gadā – trešais 

atpazīstamākais ar 33,0%). 
Ilustrācija 46ES fondu atpazīstamība 
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658. 2010.gadā izplatītākie avoti ES fondu informācijas iegūšanai bijuši: 

 Televīzija, ar kuras palīdzību par ES fondiem informēti 82,2% respondentu (2010. 

gada mērķis – 68%), 

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

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

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

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

 Darba vieta – 10,1% respondentu (stratēģijā netika plānots starp izplatītākajiem 

informācijas avotiem). 

659. Citi ES fondu informācijas avoti, kas sākotnēji iekļauti stratēģijā, taču saskaņā ar aptaujas 

rezultātiem nav starp izplatītākajiem: 

 bukleti, attiecībā uz kuriem faktiskais 2010.gada rādītājs ir 3,7% respondentu 

(plānotais – 11%), 

 semināri/informatīvie pasākumi, kuru faktiskais rādītājs – 2,3% respondentu 

(plānotais – 7%). 

 
Ilustrācija 47Visbiežāk izmantotie avoti informācijas par ES fondiem iegūšanai 
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660. To respondentu vidū, kuri apzināti meklējuši informāciju par ES fondiem, izmantotākais 

informācijas avots bijis bibliotēkas (31,4%), otrs izmantotākais – NVA (22,3%), trešais – 

LAD (18,6%). Savukārt RSIC pēc informācijas vērsušies 18,2% no tiem iedzīvotājiem, 

kuri meklējuši informāciju par ES fondiem (par 3,4 procentpunktiem vairāk nekā 

2008.gadā). 

 
 

 

Ilustrācija 48Visbiežāk izmantotie avoti informācijas par ES fondiem iegūšanai 
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661. 2010.gada martā ES fondu līdzekļu apguvi Latvijā kā drīzāk sekmīgu vai ļoti sekmīgu 

vērtējuši 36,7% aptaujāto (stratēģijā plānotais 2010. gada mērķis – 50%), kas ir par 5,8 

procentpunktiem zemāks rādītājs nekā 2008.gadā. Savukārt gandrīz puse respondentu 

(49,8%) 2010.gadā ES fondu apguvi uzskatījusi par drīzāk nesekmīgu vai ļoti nesekmīgu, 

kas ir par 16,1 procentpunktiem augstāks rādītājs nekā 2008.gadā un par 25,8 

procentpunktiem augstāks nekā stratēģijā plānotais 2010. gada mērķis 24%. 13,5% 

respondentu nav viedokļa. Līdz ar to pirmo reizi ES fondu līdzekļu apguves pozitīvi 

vērtējošo iedzīvotāju īpatsvars ir mazāks nekā to respondentu īpatsvars, kuri uzskata, ka 

ES fondu apguve Latvijā ir nesekmīga. 
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Ilustrācija 49ES fondu līdzekļu apguves vērtējums 

 
 

662. Neskatoties uz lielāku respondentu īpatsvaru, kuri 2010.gadā ES fondu apguvi uzskatījuši 

par nesekmīgu, krietni vairāk nekā puse aptaujāto (57,5%) pozitīvi vērtējusi ES fondu 

ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību un sabiedrību. Tas gan ir par 14,5 procentpunktiem 

zemāks rādītājs nekā stratēģijā plānotais 2010. gada mērķis 72%. ES fondu ietekmi 

negatīvi vērtējuši 14,8% respondentu, kas ir par 10,8 procentpunktiem augstāks rādītājs 

nekā 2010. gada mērķis 4%. 21,7% aptaujāto uzskatījuši, ka ES fondu līdzekļi neietekmē 

Latvijas tautsaimniecību, un tas ir par 9,7 procentpunktiem lielāks rādītājs nekā sākotnēji 

plānots (12% 2010. gadā). 6% respondentu nav viedokļa. 

 
Ilustrācija 50Iedzīvotāju vērtējums par ES fondu ietekmi uz Latvijas tautsaimniecības un sabiedrības attīstību 
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663. Visbiežāk minētā joma, kurā pēc respondentu domām vērojama vislielākā ES fondu 

atdeve, ir ceļu un transporta sistēmas sakārtošana (26,3%), kam seko nodarbinātības 

veicināšana (24,2%) un vides sakārtošana (16,3%). Salīdzinot ar 2008.gada datiem (ceļu 

un transporta sistēmas sakārtošana – 41,8%, vides sakārtošana – 29,4%, lauksaimniecības 

attīstība – 27,1%), respondentu vidū joprojām visbiežāk minēta transporta joma, tomēr 

īpatsvars pārējo atbilžu variantu vidū ir proporcionālāks, vienmērīgāk sadalīts. Savukārt 

kāda konkrēta ES fondu līdzfinansēta projekta piemēru varēja nosaukt 71,7% no visiem 

aptaujātajiem respondentiem, kas ir par 8,6 procentpunktiem vairāk nekā 2008.gadāun 

par 11,9 procentpunktiem vairāk nekā perioda sākumā 2007. gadā (59,8%). 

664. Kā trīs prioritārās jomas, kurās turpmāk būtu jāiegulda vairāk ES fondu līdzekļu, minētas 

nodarbinātības veicināšana (67,9%), veselība un sociālā aprūpe (63,6%), un izglītības 

attīstība (36,8%). Šīs pašas jomas kā trīs būtiskākās minētas arī 2008.gadā (veselības un 

sociālās aprūpes joma – 51,9%, nodarbinātības veicināšana – 45,1%, izglītības attīstība – 

35,5%). 

665. Galvenie no aptaujas izrietošie secinājumi: 

 Par ES fondu pieejamību 2010.gadā informēts rekordliels aptaujāto Latvijas 

iedzīvotāju skaits – 92,3%; 

 Pārliecinoši nozīmīgākais informācijas avots par ES fondu izmantošanu Latvijā ir 

televīzija. Ar televīzijas starpniecību informāciju par ES fondiem, to atbalstītajiem 

projektiem un piedāvātajām iespējām gūst 82,2% respondentu; 

 Iedzīvotāju skatījumā ES fondu atbalstītajās jomās vislielākā atdeve ir ceļu un 

transporta sistēmas sakārtošanā (26,3% respondentu) un nodarbinātības veicināšanā 

(24,2% respondentu). Vēl, kā veiksmīgas jomas ES piešķirto līdzekļu izmantošanā, 

tika nosauktas (12% - 16% gadījumu) – vides sakārtošana, izglītības attīstība, 

veselības un sociālā aprūpe, uzņēmējdarbības veicināšana; 

 Atšķirībā no 2004. – 2008.gadu pētījumiem 2010.gadā aptaujas dalībnieki ES fondu 

apguvi Latvijā biežāk vērtēja kritiski nekā pozitīvi. Kopumā to kā sekmīgu raksturoja 

36,7% respondentu, savukārt kritisku pozīciju pārstāvēja 49,8% aptaujāto. Tajā pašā 

laikā viedokli, ka ES piešķirtie līdzekļi pozitīvi ietekmē Latvijas tautsaimniecības un 

sabiedrības attīstību, joprojām pārstāvējusi lielākā daļa (57,5%) aptaujas dalībnieku; 

 Negatīvā ES fondu apguves vērtējuma pieaugums un ES fondu pozitīvās ietekmes uz 

tautsaimniecību samazinājums skaidrojams ar sociālekonomisko situāciju valstī, 

ņemot vērā to, ka 2010. gadā turpinājās valsts budžeta tēriņu ierobežošana, 

ekonomiskā izaugsme pēc 2009. gada krīzes bija minimāla un saglabājās augsts 

bezdarba līmenis. 

 

4.pasākums – Informācijas stendu un informācijas plākšņu izvietošana ES fondu projektu 

īstenošanas vietās 

666. Lai nodrošinātu publicitātes prasības, 2010.gadā ES fondu vadībā iesaistītās institūcijas 

projektos izvietojušas 260 informatīvās plāksnes un 111 informatīvos stendus. LIAA 

atbalstu saņēmušajiem uzņēmumiem nodrošinājusi uzlīmes ar ES fondu un ES logo, 

savukārt VRAA finansējuma saņēmējiem uzstādīšanai projektu īstenošanas vietās 

nodrošināja plakātus. 
 

5.pasākums – Interneta mājas lapu aktualizēšana 

667. 2010.gadā ES fondu vadībā iesaistītās institūcijas regulāri aktualizējušas to tīmekļa 

vietnēs 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. Tāpat savas tīmekļa vietni sadaļas aktualizējuši RSIC, un to 
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apmeklējums 2010.gadā bija aptuveni 64 400 interesenti, kas ir par 22 000 interesentiem 

vairāk nekā 2009.gadā. 

668. FM uzturējusi un regulāri aktualizējusi ES fondu tīmekļa vietniwww.esfondi.lv, ievietojot 

gan vadošās iestādes, gan citu ES fondu vadībā iesaistīto institūciju aktualitātes, regulāri 

atjaunojot nākamā mēneša informatīvo pasākumu u.c. sadaļas, tādējādi nodrošinot 

interneta lietotājiem aktuālāko informāciju par ES fondiem.2010. gadā www.esfondi.lv 

kopējais apmeklētāju skaits bija 194 145, no tiem 83 414 – unikālie apmeklētāji, savukārt 

vidējais tīmekļa vietnē pavadītais laiks bijis 5 minūtes un 19 sekundes. 

669. Izmaiņas un uzlabojumi citu institūciju tīmekļa vietnēs 2010.gadā: 

 Pēc LM un VM iniciatīvas darbību uzsāka divas jaunizstrādātas tīmekļa vietnes par ES 

fondu atbalstu  labklājības un veselības nozarēs – attiecīgi http://sf.lm.gov.lv/ un 

http://esfondi.vm.gov.lv/; 

 Konceptuāli pārstrādāta un gan strukturāli, gan saturiski uzlabota VIAA tīmekļa 

vietnewww.viaa.gov.lv, uzskatāmāk atspoguļojot ES fondu atbalsta jomas un 

papildinot tīmekļa vietni ar vairākām interaktīvajām iespējām, kā arī izstrādājot un 

publicējot „E-rokasgrāmatu struktūrfondu pieteicējiem un īstenotājiem”; 

 Interaktīvi atjaunota un vizuāli papildināta KM tīmekļa vietnes ES struktūrfondu 

sadaļa - http://www.km.gov.lv/lv/es/strukturfondi.html; 

 SM optimizējusi tīmekļa vietnes sadaļu „2007.-2013.gada programmēšanas periods” 

(skat. http://www.sam.gov.lv/satmin/content/?cat=319), katrai SM pārziņā esošajai ES 

fondu aktivitātei/apakšaktivitātei izveidojot atsevišķu iekšlapu, kurā iekļauta visa 

aktuālā informācija. 

 

6.pasākums – Informācija un konsultācijas, informatīvie pasākumi potenciālajiem projektu 

iesniedzējiem, t.sk. informatīvais un konsultatīvais atbalsts reģionos 

670. Lai potenciālie projektu pieteicēji turpinātu saņemt nepieciešamās konsultācijas un 

informāciju, tiktu palielināta mērķa grupu kapacitāte ES fondu projektu iesniegšanā un 

tās tiktu motivētas sagatavot projektus, 2010.gadā ES fondu atbildīgās un sadarbības 

iestādes un RSIC kopā organizējuši 460 informatīvos pasākumus, kā arī 8 konferences, 

informējot par aktuāliem ES fondu jautājumiem klātienē. 

671. Lai vairotu informatīvo un konsultatīvo atbalstu visos reģionos: 

 RSIC rīkojuši 204 seminārus, 51 informatīvo dienu, 2 reģionālās konferences. 

Informējot un konsultējot interesentus gan klātienē, gan pa telefonu, gan ar e-pasta 

starpniecību un piedaloties citu institūciju rīkotajos semināros, RSIC informāciju 

snieguši gandrīz 20 000 interesentiem visā Latvijā; 

 EM – 44 informatīvie pasākumi par 3.4.4.1.aktivitāti „Daudzdzīvokļu māju 

siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”, t.sk. 36 reģionālie semināri, 5 semināri 

sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti un 3 apaļā galda diskusijas ar EM vadības 

piedalīšanos, kas tika pārraidīta tiešsaistē internetā; 

 VidM – 47 informatīvie pasākumi, t.sk. 20 semināri, 19 svinīgas objektu atklāšanas 

ES fondu projektu ietvaros, 4 svinīgi un informatīvi pasākumi, 4 svinīgas līgumu 

parakstīšanas; 

 RAPLM – 32 semināri, t.sk. 4 semināri projektu iesniedzējiem un finansējuma 

saņēmējiem, kā arī 28 semināri uzņēmējiem, uzņēmēju asociācijām, izglītības un 

kultūras iestādēm, pašvaldību pārstāvjiem ar mērķi noteikt reģionu ekonomikas 

attīstības perspektīvas un sekmēt investīciju piesaisti atbilstoši teritoriju vajadzībām 

un horizontālo prioritāšu „Teritoriju līdzsvarota attīstība” un „Rīgas starptautiskā 

konkurētspēja” ieviešanu; 

 VRAA – 2 informatīvie semināri finansējuma saņēmējiem; 

 VEC – 18 informatīvie semināri finansējuma saņēmējiem; 

http://www.esfondi.lv/
http://www.esfondi.lv/
http://sf.lm.gov.lv/
http://esfondi.vm.gov.lv/
http://www.viaa.gov.lv/
http://www.km.gov.lv/lv/es/strukturfondi.html
http://www.sam.gov.lv/satmin/content/?cat=319
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 SM sadarbībā ar RSIC visos Latvijas reģionos rīkojusi 10 seminārus 

3.2.1.3.1.apakšaktivitātes „Satiksmes drošība apdzīvotās vietās ārpus Rīgas” un 

3.2.1.2.aktivitātes „Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās” potenciālajiem 

projektu iesniegumu iesniedzējiem; 

 VIAA rīkojusi 37 informatīvos pasākumus, t.sk. 5 reģionālos profesionālās izglītības 

forumus „ES struktūrfondu atbalsts profesionālās izglītības modernizācijai” 

sadarbībā ar IZM, kuros profesionālās izglītības iestāžu vadītāji, pedagogi, audzēkņi, 

dažādu nozaru speciālisti un pašvaldību pārstāvji dalījās pieredzē par ES fondu 

atbalstu profesionālajā izglītībā, profesionālās izglītības iestāžu projektiem, to 

īstenošanas plānotajiem rezultātiem un ietekmi uz profesionālās izglītības kvalitāti, 

nozaru, reģionu un kopējo valsts tautsaimniecības attīstību. Tāpat VIAA, stiprinot 

komunikāciju reģionos, izvietojusi informatīvos stendus ES informācijas punktos 10 

Latvijas pilsētās visos reģionos, tādējādi informējot par ES fondu atbalstu VIAA 

administrēto aktivitāšu ietvaros; 

 KM rīkojusi 1 semināru potenciālajiem projektu iesniedzējiem 3.4.3.2.aktivitātes 

,,Sociālekonomiski nozīmīgu kultūras mantojuma objektu atjaunošana‟‟ ietvaros un  

1 semināru finansējuma saņēmējiem 3.4.3.1. aktivitātes ,,Nacionālās un reģionālas 

nozīmes daudzfunkcionālu centru izveide‟‟ un  3.4.3.3.aktivitātes „Atbalsts kultūras 

pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un to 

sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā” ietvaros. 

 

7.pasākums – Tehniska satura konferences, semināri, pieredzes apmaiņas un labās prakses 

publiskošanas pasākumi par lielo projektu īstenošanu 

672. VidM rīkojusi 2 konferences divu lielo projektu ietvaros – „Vēsturiski piesārņoto vietu 

„Inčukalna sērskābie gudrona dīķi” sanācijas darbi” un „Ūdenssaimniecības attīstība 

Rīgā, 4.kārta”. Savukārt RAPLM sadarbībā ar VRAA rīkoja konferenci „Teritoriālā 

attīstība Eiropā un Latvijā. Labā prakse un nākotnes iespējas”. 

 

8.pasākums – ES fondu atbalstīto projektu saraksta publicēšana 

673. 2010.gadā atbildīgās un sadarbības iestādes aktualizējušas informāciju par ES fondu 

projektiem atbilstoši MK noteikumiem Nr.484
80

. Lai mazinātu ES fondu iestāžu 

administratīvo slogu, minētie noteikumi tika grozīti 2010. gada janvārī, svītrojot 

atbildīgās vai sadarbības iestādes pienākumu publikācijai par ES fonda projektu iestādes 

tīmekļa vietnē pievienot saiti uz projekta iesniedzēja tīmekļa vietnes sadaļu, kur ievietota 

informācija par konkrēto projektu. Šis nosacījums tika aizstāts ar pienākumu ES fonda 

finansējuma saņēmējam nodrošināt informāciju par projektu savā tīmekļa vietnē, ja tāda 

ir izveidota. 

674. Apkopotā veidā ES fondu projektu saraksti pieejami ES fondu tīmekļa vietnē 

www.esfondi.lv sadaļā „ES fondu projekti” http://www.esfondi.lv/page.php?id=647. 

675. 2010.gadā veikts iepirkums, lai nodrošinātu ES fondu tīmekļa vietnē publicētā 2007.-

2013.gada plānošanas perioda aktivitāšu meklētāja (skat. 

http://www.esfondi.lv/activities.php?id=867) un VIS sasaistes aktivizēšanu, kā arī 

meklētāja paplašināšanu, ietverot tajā arī projektu informāciju. Tas nodrošinās 

automātisku aktuālākās ES fondu aktivitāšu un projektu informācijas publiskošanu 

vienkopus un pārskatāmā veidā. Minētos pasākumus plānots veikt līdz 2011.gada 

30.jūnijam. 

 

9.pasākums – ES karoga izkāršana 9.maijā pie ES fondu vadošās iestādes 

                                                 
80

 Ministru kabineta 2007,gada 10.jūlija noteikumi Nr.484 „Kārtība, kādā publisko informāciju par Eiropas 

Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektiem” 

http://www.esfondi.lv/
http://www.esfondi.lv/page.php?id=647
http://www.esfondi.lv/activities.php?id=867
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676. Saskaņā ar Regulu Nr. 1083/2006 2010.gadā pastāvīgi nodrošināta Eiropas Savienības 

karoga izkāršana pie ES fondu vadošās iestādes – Finanšu ministrijas. 

 

677. Sīkāka informācija par sasniegtajiem informācijas un publicitātes rādītājiem pieejama 

10.pielikumā.  

 

ES fondu komunikācijas vadība 

678. Izmaiņas ES fondu komunikāciju regulējošajos normatīvajos aktos: apstiprināti grozījumi 

MK noteikumos Nr.441
81

, kas ieviesa ES fondu projektu ietvaros veicamo informatīvo un 

publicitātes pasākumu izmaksu ierobežojumus, lai mazinātu iespēju  nelietderīgi izmantot 

projekta ES fonda finansējumu. Saskaņā ar noteikumu grozījumiem attiecināmas ir 

izmaksas par obligāti īstenojamiem projekta publicitātes pasākumiem saskaņā ar Regulu 

Nr. 1828/2006 – projektos izvietojamās informatīvās plāksnes un stendi. Savukārt 

informatīvo pasākumu (drukāto materiālu, plakātu, audiovizuālo materiālu, reklāmas, 

reprezentatīvo materiālu u.tml.  izgatavošana un izplatīšana) izmaksas ir attiecināmas 

tikai gadījumā, ja tie nodrošina ES fonda projekta mērķu sasniegšanu un ir iekļauti kā 

attiecināmās izmaksas MK noteikumos par ES fonda aktivitātes īstenošanu, kur noteikts 

to veids. Noteiktie ierobežojumi attiecas tikai uz tām ES fondu aktivitātēm, kurās 

projektu atlases vēl nebija izsludinātas vai kurās tiks izsludinātas nākamās atlases kārtas. 

679. Centralizētais ES fondu reprezentatīvo materiālu iepirkums:2010.gada beigās uzsākts 

centralizēts ESF, ERAF un KF reprezentatīvo materiālu iepirkums elektroniskajā 

iepirkumu sistēmā, kas nodrošinās ES fondu iestāžu turpmāk veikto ES fondu 

reprezentatīvo materiālu iepirkumu caurskatāmību un lietderības pamatojumu. 2010.gadā 

reprezentatīvo materiālu iegāde bija neattiecināma ES fondu iestāžu tehniskās palīdzības 

projektu ietvaros. Plānots, ka jaunais katalogs elektronisko iepirkumu sistēmā ES fondu 

iestādēm būs pieejams, sākot ar 2011.gada maiju. 

680. ES fondu komunikācijas vadības grupas sanāksmes:2010.gadā ES fondu vadošā iestāde 

koordinējusi atbildīgo un sadarbības iestāžu publicitātes pasākumu īstenošanu, t.sk. 

apkopojusi ES fondu iestāžu plānoto 2010.gada 2.pusgada pasākumu plānu un rīkojusi 

divas ES fondu komunikācijas vadības grupas (pārstāvētas 17 ES fondu vadībā iesaistītās 

institūcijas, 5 RSIC, EK pārstāvniecība Latvijā) sanāksmes. Sanāksmju rezultātā: 

 institūcijas iepazīstinātas ar 2010.gada sabiedriskās domas aptaujas par iedzīvotāju 

informētību par ES fondu jautājumiem rezultātiem, 

 institūcijas informētas par Finanšu ministrijas 2010.gada ES fondu komunikācijas 

plāna pasākumiem, 

 institūcijas saņēmušas vadošās iestādes skaidrojumu par MK noteikumiem Nr.658
82

, 

 saskaņots preču katalogs centralizētā ES fondu vadībā iesaistīto iestāžu ES fondu 

reprezentatīvo materiālu iepirkuma rīkošanai, 

 saskaņots „Eirobusiņa” tematiskais plāns 2011. gadam. 

681. ES fondu komunikācijas izvērtējums: Vadošā iestāde 2011. gadā ir uzsākusi 2007.-

2013.gada plānošanas perioda ES fondu  VSID prioritāšu, pasākumu un aktivitāšu 

ieviešanas efektivitātes vidus posma (mid-term) izvērtējumu. Tā ietvaros viena no 

izvērtējuma daļām ir komunikācijas pasākumu izvērtējums par laika periodu no 

                                                 
81

Ministru kabineta 2010.gada 27.jūlija grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos  Nr.441 

„Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanas kārtība” 
82

2010.gada 27.jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr.658 „Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija 

noteikumos Nr.441 „Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanas 

kārtība”” 
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01.01.2007. līdz 31.12.2010. Komunikācijas izvērtējuma mērķis ir izvērtēt ES fondu 

vadībā iesaistīto institūciju 01.01.2007.–31.12.2010. īstenoto komunikācijas pasākumu 

efektivitāti un lietderību ar mērķi sniegt ieteikumus komunikācijas pasākumu 

pilnveidošanai ES fondu 2007.-2013. gada plānošanas perioda otrajā pusē līdz 2015. 

gadam. Izvērtējumam jāsniedz atbildes uz šādiem jautājumiem: 

1. vai komunikācijas pasākumi ir efektīvi  un lietderīgi  attiecībā pret stratēģijā 

definētajiem ES fondu komunikācijas mērķiem; 

2. vai izveidotā ES fondu komunikācijas vadības sistēma ir efektīva; 

3. kādi ir komunikācijas pasākumu veiksmīgie un neveiksmīgie piemēri, kādi – 

pozitīvie un negatīvie faktori; 

4. ko nepieciešams mainīt, kā pilnveidot ES fondu komunikācijas vadības sistēmu un 

komunikācijas pasākumus, lai sasniegtu stratēģijā definētos komunikācijas mērķus. 

Komunikācijas izvērtējuma rezultātus plānots saņemt 2011. gada septembrī, un par tiem 

EK tiks informēta atsevišķi. 
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Secinājumi un turpmākā rīcība 

682. Neskatoties uz to, ka DP ieviešanas tempu negatīvi ietekmēja sarežģīta sociāli- 

ekonomiskā situācija valstī, kopumā DP ieviešana 2010.gadā vērtējama pozitīvi. No otras 

puses, pateicoties cenu kritumam 2009.gadā un 2010.gada sākumā, atsevišķos projektos 

bija iespējams veikt vairāk darbu. 

683. 2010.gadā laikā DP ietvaros sasniegts ievērojams finanšu progress. Kopumā līdz 

2010.gada beigām apstiprināti projekti par 2 460.5 milj.eiro jeb 76.7% no DP ES fondu 

piešķīruma (progress gada laikā 1038.8 milj. eiro, 32.8 procentpunkti), noslēgti līgumi 

par 2 409.8 milj. eiro jeb 75.1% no ES fondu piešķīruma  (progress – 1086.4 milj. eiro, 

34.3 procentpunkti) un veikti maksājumi finansējuma saņēmējiem (tai skaitā avansi) par 

848.9 milj. eiro jeb 26.4% no ES fondu finansējuma (progress – 470.8 milj. eiro; 14.8 

procentpunkti).  

684. Šādi apguves rezultāti ļāva nodrošināt Saprašanās memorandā starp Eiropas Kopienu un 

LR noteiktā nosacījuma maksājumiem finansējuma saņēmējiem izpildi, tai skaitā par 

105.3% – ERAF
[1]

 ietvaros un 118.8% – KF finansējuma apguvē. Tāpat tika nodrošināta 

nacionālo mērķu maksājumiem finansējuma saņēmējiem izpilde pilnā apmērā.  

685. Līdz 2010.gada beigām EK apstiprināšanai tika iesniegti visi plānoto lielo projektu 

iesniegumi, kā arī izpildīts viens no plānošanas dokumentos iekļautiem 

priekšnosacījumiem lielo projektu apstiprināšanai - izstrādāts un iesniegts EK Rīgas un 

Pierīgas mobilitātes plāns.  

686. Atzīmējams, ka atsevišķās jomās 2010.gada laikā jau pilnībā pabeigti projekti, turklāt ir 

sasniegtas vai pat pārsniegtas 2013.gadam plānotās fizisko rādītāju vērtības, piemēram, 

izmaksu samazināšanās rezultātā izdevies renovēt vairāk pirmsizglītības iestāžu (22 jeb 

183% no 2013.gada mērķa (12)), līdz ar to par 14.7% samazinājies bērnu skaits rindās uz 

vietām pirmsskolas izglītības iestādēs plānošanas reģionos (184% no 2013.gada mērķa). 

Siltumenerģijas patēriņa samazinājums daudzdzīvokļu mājās, kurās tika veikti  

energoefektivitātes pasākumi, uz 2010.gada beigām bija 50,4%, tādējādi izpildot 

2013.gada mērķi par 335%, kas saistīts ar to, ka finansējuma saņēmēji, neskatoties uz 

lielākajām izmaksām, veica kompleksā vairākus energoefektivitātes pasākumus, tādējādi 

nodrošinot lielāko siltumenerģijas patēriņa ietaupījumu.    Tāpat līdz 2010.gada beigām 

tika izbūvēti un rekonstruēti TEN autoceļa 23.5 kilometri, pārsniedzot 2009.gada mērķi 

par 150% un gandrīz pusi no 2013.gadam noteiktā mērķa). 

687. Galvenie izaicinājumi, kas 2010.gadā bija jārisina DP ieviešanā un administrēšanā, 

pārsvarā tika saistītas ar ekonomisko situāciju valstī un pasaulē, piemēram, resursu 

trūkums gan valsts budžetā (gada sākumā), gan potenciālajiem finansējuma saņēmējiem, 

neprognozējamas projektu izmaksu svārstības, kā arī finansējuma saņēmēju pārkāpumi 

iepirkumu jomā un pārsūdzības (bieži vien nepamatotas) par veiktajiem iepirkumiem. 

688. 2010.gadā vadošā iestāde ir veikusi vairākus pasākumus ES fondu vadības un kontroles 

sistēmas pilnveidošanai. Izstrādātas un aktualizētas vairākas vadlīnijas, gan MK 

noteikumi un to grozījumi, gan organizēti arī vairāki semināri. Lai pilnveidotu ES fondu 

vadības un kontroles sistēmu un veicinātu vienotu izpratni par ES fondu ieviešanu, veikti 

šādi pasākumi: 

                                                 
[1]

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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 Atvieglotas prasības komersantiem,  nosakot iespēju projekta kontu atvērt bankā, ar 

kuru komersantam jau iepriekš izveidota sadarbība, tādējādi saīsināts projekta konta 

atvēršanai patērējamais laiks un iespēja ātrāk saņemt projekta avansa maksājumu.  

 Pilnveidots normatīvais regulējums attiecībā uz ES fondu projektu uzraudzību, 

harmonizējot prasības finansējuma saņēmējiem par projekta progresa pārskatiem.  

 Atvieglots administratīvais darbs projekta pārbaužu veikšanā un  atskaitīšanās kārtība 

par veikto pārbaužu rezultātiem.  

 Pilnveidota neatbilstību atklāšanas un ziņošanas sistēma, t.sk. atvieglojot ziņošanas 

kārtību EK un tādējādi samazinot neatbilstību administrēšanas slogu. 

 Pilnveidots normatīvais regulējums attiecībā uz maksājumu plūsmu ES fondu 

projektos, tai skaitā paredzot iespēju izmaksāt avansus komercdarbības atbalsta 

projektu ietvaros, iespēju saņemt starpposma maksājumus par avansā veiktajiem 

izdevumiem iepirkumu līgumu ietvaros, nodalot maksājumu plūsmu projektos no 

projektu ieviešanas uzraudzības procesa, kā arī nosakot īsākus maksājumu 

pieprasījumu izskatīšanas termiņus. 

 Vienkāršota projektu grozīšanas kārtība, paātrinot projektu grozījumu apstiprināšanu. 

 Sniegta iespēja projektu ietvaros paredzēt brīvprātīgo darbu, kā arī kopsummas 

maksājumus un vienas vienības izmaksas.  

 Izstrādāta risku vadības kārtība, kas ļauj savlaicīgi identificēt riskus un veikt 

pasākumu to novēršanai vai ietekmes mazināšanai. 

 Pastiprināta IUB kapacitāte, nodrošinot IUB līdzekļus no tehniskās palīdzības. 

689. 2010.gadā paveikts ievērojams darbs pie VIS uzlabošanas un datu kvalitātes 

nodrošināšanas, tai skaitā, maijā produkcijas vidē ieviešot jaunu sistēmas versiju,  kas 

būtiski atvieglo datu ieguvi un pārskatu sagatavošanu, kā arī decembrī sagatavojot 

biznesa rokasgrāmatu ar skaidrojumiem par VIS lietošanu. 

690. Savukārt kā galvenie uzdevumi 2011.gadam ir atzīmējami: 

 Saprašanās memorandā starp Eiropas Kopienu un LR noteikto mērķu 

maksājumiem finansējuma saņēmējiem izpilde.  

 2011.gadā atbildīgajām iestādēm ir jānodrošina lielo projektu apguves mērķī 

plānoto maksājumu veikšana paredzētajā apjomā. 

 ES fondu ieviešanas sistēmas pilnveidošana, īpaši risinot problēmas iepirkumu 

jomā, t.sk. plānots: 

- Pilnveidot kontroles mehānismu pasūtītāja finansētiem projektiem, t.sk. 

uzlabojot sūdzību izskatīšanas mehānismu par iepirkuma procedūrām, 

nosakot skaidru, pietiekami plašu definīciju interešu konfliktam, kā arī 

nosakot piegādātāju izslēgšanas noteikumus u.c. 

- Paplašināt iepirkumu pirmspārbaužu intensitāti - papildus IUB veiktajām 

iepirkumu pirmspārbaudēm arī atbildīgās un sadarbības iestādes veiks 

iepirkumu pirmspārbaudes.  

 Sakarā ar 2010.gada 30.decembrī EK audita ziņojuma projektā minētajiem 

konstatējumiem un ieteikumiem Revīzijas iestādes darbības pilnveidošanai, 2011.gadā 

tiks veikti pasākumi EK rekomendāciju ieviešanai ar mērķi atsākt izdevumu 

deklarēšanu EK. 

 Tāpat 2011.gadā plānots veikt pasākumus izvērtēšanas kapacitātes celšanai, 

izvērtēšanas ziņojumu kvalitātes uzlabošanai u.c. 
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 Kā līdz šim, 2011.gadā vadošā iestāde nodrošinās UK locekļu, tai skaitā, EK 

informēšanu par aktuāliem jautājumiem ES fondu ieviešanā, tai skaitā, par veiktajiem 

un plānotajiem uzlabojumiem ES fondu administrēšanas sistēmā. 

 Vienlaikus 2011.gadā tiks turpināta projektu ieviešanas uzraudzība, pievēršot īpašu 

uzmanību projektu ietvaros radīto vērtību kvalitātei, it īpaši ceļu kvalitātes uzraudzības 

nodrošināšanai. 
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